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T A K D İ M

Türkiye, sahip olduğu kültür ve tarih zenginliği ile dünyadaki her bireyin kendisinden ve 

insanlık tarihinden izler bulabileceği özgün bir ülkedir. Her bir turizm destinasyonumuz tek 

başına bir marka ve çekim merkezi niteliğindedir.

Antalya da bu potansiyel içinde ayrıcalıklı ve özel bir konumdadır. Türkiye’nin turizmde 

gözde kenti Antalya dünyaya kendini kanıtlamış ve turizmde dünyanın bilinen ve sayılan 

kentlerinden biri haline gelmiştir. 

Tarihi boyunca kültür, sanat, mimari ve mitolojinin merkezi olan bu güzel şehir, ev 

sahipliği yaptığı kültürlerin mirasını en güzel şekilde taşıyarak, geçmişten bugüne uzanan bir 

kültür köprüsü olmuş; birçok kültürün eklediği değişik tatlar, farklı zenginlikler ile dünyanın 

imrendiği bir cazibe merkezi haline gelmiştir.

Antalya; tarih kokan, bizleri yapıldığı çağlarda gezinti yapıyormuş hissiyle sarmalayan 

kültür durakları ile adeta bir açık hava müzesi, birçok kültürün izlerini barındırması nedeniyle 

de bir dünya kentidir.

 Güzel coğrafyasını tarihi dokusuyla harmanlayarak sunan, aynı zamanda yoğun kültür 

sanat etkinliklerinin yaşandığı bir şehir olan Antalya, bu yönüyle de Türkiye’nin çağdaş 

yüzüdür. Bize düşen her açıdan önemli bu şehrimizi öncelikle iyi ve doğru tanımak ve 

dünyaya layıkıyla tanıtılmasını sağlamaktır. 

Bu düşüncelerle, Antalya’ya ilişkin önemli bir kaynak niteliğini taşıyacağına inandığım 

kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ertuğrul GÜNAY
Kültür ve Turizm Bakanı
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Ö N S Ö Z

Yüz binlerce yıldır insanlara yurt olmuş, tarih sahnesinde hep önemini korumuş, 
uygarlıkların tutkuyla bağlı kaldığı “dünyanın en güzel yeri” Antalya, çok değerli bir marka 
olarak günümüzde onbir milyon yabancı konuğu ağırlıyor.

Bergama Kralı II. Attalos tarafından kurulan Attaleia, bugünün Antalya'sı; Antik Pamfilya, 
Psidya, Likya Bölgelerinin kesiştiği, Anadolu'nun en bereketli coğrafyasında kurulan, “Üç 
Mevsimi Bahar, Bir Mevsimi Yaz” yaşanan günlerinde sabah dağlarında kayak yapabileceğiniz, 
öğlesinde Akdeniz’in derin mavi sularında yüzebileceğiniz, muhteşem doğal güzelliklere 
sahip, sıcak iklimi, tertemiz denizi, ince kumlu plajları, görkemli dağları, renk renk, çeşit çeşit 
endemik bitkileri, hayvanları, ulusal parkları, turkuaz koyları, yüksek standartlı hava ve deniz 
limanları ile eşsiz bir dünya cennetidir.

Sahip olduğu muhteşem doğal güzellikleri insanına esin kaynağı olmuş, tarihi boyunca 
hep kültürün, sanatın, mimarinin, mitolojinin zirvesinde durmuştur.     

Antalya ve çevresinde Aspendos, Perge, Side ve Patara gibi birçok antik şehir yer 
almaktadır.  Bu tarihi yerler geçmişin büyülü dünyasını günümüz insanıyla buluşturmakta, 
emeğin ve zarafetin ihtişamını görme fırsatı sunmaktadır. 

Antalya sadece tarihiyle değil;  Konyaaltı, Lara, Alanya-Kleopatra, Kaş-Kaputaş ve Patara 
gibi sahil ve plajlarıyla; Düden, Manavgat ve Kurşunlu gibi doğa harikası şelaleleriyle de, 
yerli ve yabancı binlerce turistin uğrak yerleri arasında yer alır.  Hele sıcak yaz aylarında tüm 
halkın aynı coğrafyada farklı iklimleri yaşama şansını sunan yaylaları, kış sporlarının yapıldığı 
Saklıkent‘i, dünyaca ünlü tescilli sedir ormanları ile tüm renkleri içinde barındıran farklı 
endemik bitkileriyle örtülü doğası,  insana bin bir çeşit güzel kokuyu sunar. 

Antalya şehir merkezinde, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan çok sayıda sur, kilise, 
cami, medrese, mescit, han ve hamamlar da vardır. Kale surlarının çepeçevre sarıp kucakladığı 
Kaleiçi ve Yat Limanı (Marina) şehrin en eski yerleşim birimidir. Antalya'nın simgesi olan 
Kaleiçi’nde tarihe tanıklık eden Yivli Minare, Kesik Minare, Saat Kulesi ve geleneksel Türk 
mimarisinin göze çarpan en güzel örnekleri durumundaki birbirine yaslanarak ayakta kalmış 
eşsiz Antalya evleri bulunur. 

Günümüzde ülkemiz turizm ve modern tarımın kalbi haline gelen Antalya, yılda on bir 
milyondan fazla yabancı konuğu ağırlayan modern bir kent olması yanında; ülkemizin en 
ileri seracılık, örtü altı sebze yetiştiriciliği, narenciye üretimi ve fide yetiştiriciliği sektörleriyle 
de çok önemli bir konumdadır. Sürekli gelişen ve büyüyen Antalya, eğitime değer veren bir 
anlayışla üç vakıf üniversitesi, bir devlet üniversitesi ve nitelikli ilk ve orta öğretim kurumlarıyla 
bir eğitim şehri olma yolundadır. Aynı zamanda sağlık hizmetleri alanında organ nakli gibi pek 
çok ilklere imza atan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve birçok kamu ve özel hastaneleriyle 
de öncelikle Avrupa ve Akdeniz çanağı ülkelerinden insanlarının şifa bulmak amacıyla tercih 
ettikleri bir çekim merkezidir. Bunların yanında, doğal avlak alanlarıyla, ata sporumuz yağlı 
güreşleriyle, su sporları ve modern golf sahalarıyla, uluslararası alanda düzenlenen festivaller 
ve fuarlarıyla pek çok sektör mensuplarını bir araya getiren bir organizasyon şehridir. 

Atatürk’ün ifade ettiği gibi “Dünyanın En Güzel Yeri” olan ve bu niteliğini koruyarak 
geliştiren Antalya’mızı anlatmaya kelimeler yetmese de ilimizin sahip olduğu değerlerle 
yaşamanız için bilgi ve davetiye olmak üzere Antalya Valiliği olarak hazırladığımız ve yoğun 
talep üzerine ikinci baskısı için güncellediğimiz, iki ciltlik “Dünden Bugüne Antalya” adlı bu 
çalışma, alandaki bir boşluğu doldurması bakımından da önem arz etmektedir. Emeği geçen, 
katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür ederken yararlı olmasını dilerim.

Dr. Ahmet ALTIPARMAK
Antalya Valisi
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G E N E L  B A K I Ş

Turizmin başkenti olan Antalya’mızı tüm yönleri ile ele alan “Dünden Bugüne AN-

TALYA” kitabı, yaklaşık üç senelik bir zaman diliminde özverili bir çalışma sonucu ortaya 

çıkmıştır. 

İlimiz, Helenistik dönemde Bergama Kralı II. Attalos’un (M.Ö. 159-138), bölgenin stra-

tejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehir istemesiyle kurulmuştur. Söylentilere 

göre, İ.Ö.2. yüzyılın ortalarında Bergama Kralı Attalos’un; bana bir yeryüzü cenneti bulun; 

buyruğuyla kurulan ve adını kurucusundan alan Attaleia, bugünün Antalya’sı Antik Pam-

filya, Psidya, Likya Bölgelerinin kesiştiği, Anadolu’nun en bereketli coğrafyasında kurul-

muştur. Kent, kurucusunun adından dolayı “Ataleia” olarak anılmıştır. Arap kaynaklarında 

şehrin adı “Antaliye”, Türk kaynaklarında ise “Adalya” olarak geçmektedir. Yerleşme, 20. 

yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak “Antalya” olarak adlandırılmıştır. Antalya, tarihi bo-

yunca hep kültürün, sanatın, mimarinin, mitolojinin doğduğu bir saha olmuştur. Çünkü 

doğasını oluşturan masmavi denizi, görkemli dağları, coşkun çağlayanları insanlığa esin 

kaynağı olmuştur. 

Akdeniz Bölgesi’nin en önemli kentlerinden olan Antalya, batıdan doğuya doğru 

Muğla, Burdur, Isparta, Konya, Karaman ve Mersin illeri, güneyde Akdeniz ile çevrelen-

mektedir. Masmavi denizi ve yemyeşil sahilleri ile eşsiz güzelliklere sahiptir. 

Antalya, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biridir. Doğası, palmiyelerle sıra-

lanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi Kaleiçi ve büyük ölçekli turizm 

yatırımları ile Türkiye’nin dünyada tanınan turizm markasıdır. 

İlimiz aynı zamanda, Türkiye’nin fazla göç alan kentlerinden birisidir. İstanbul’dan 

sonra ikinci büyük göç alan kent olan Antalya, yurtiçi ve yurtdışından gelen nüfusu ile 

birlikte bünyesinde farklı kültürel zenginlikleri barındırmaktadır.

Kültürel ve doğal değerler bakımından çok az coğrafyanın sahip olabildiği bir zen-

ginlik ve çeşitliliğe sahip olan Antalya’da bu mirasın korunması hepimizin görev ve so-

rumluluğundadır.

“Dünden Bugüne ANTALYA”  kitabının ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi kut-

lar bu vesile ile yayınımızın başta Antalya, ülkemiz ve insanlığa yararlı olmasını temenni 

eder, saygılarımı sunarım.

İbrahim ACAR 
İl Kültür ve Turizm Müdürü



17
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 1

İ Ç İ N D E K İ L E R

BİRİNCİ CİLT

Dünden Bugüne ANTALYA    .............................................................................................................................................. 1
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK    .............................................................................................................................................. 3
Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL   .............................................................................................................................................. 5
Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN   .............................................................................................................................................. 7
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY .............................................................................................................................................. 9
Antalya Valisi Dr. Ahmet ALTIPARMAK  ............................................................................................................................................11
TAKDİM        ............................................................................................................................................14
ÖNSÖZ        ............................................................................................................................................15
GENEL BAKIŞ       ............................................................................................................................................16
İÇİNDEKİLER       ............................................................................................................................................17

BİRİNCİ BÖLÜM   I. Giriş   .............................................................................................................. 37

1. Yayın Serüveni      ............................................................................................................................................39
2. Kitabın Türü ve Hazırlanma Şekli  ............................................................................................................................................40
3. Bölümler       ............................................................................................................................................40
4. İdari Haritalar      ............................................................................................................................................41
5. Kapak Tasarım      ............................................................................................................................................41
6. Fotoğrafl ar       ............................................................................................................................................41
7. Teşekkür       ............................................................................................................................................42

İKİNCİ BÖLÜM   II. Coğrafî Durum ......................................................................................................... 43

ANTALYA’NIN GENEL COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ ....................................................................................................... 45
 1.Yeri ve Sınırları     ............................................................................................................................................45
 2. Doğal Coğrafya Özellikleri    ............................................................................................................................................45
 3.Kültürel Coğrafya Özellikleri  ............................................................................................................................................51
  a.Yerleşme     ............................................................................................................................................51
  b. Nüfus      ............................................................................................................................................58
  c.Ulaşım      ............................................................................................................................................60

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   III. Tarih I ( Eski Dönem ) ............................................................................................. 63

BÖLÜM ÖNSÖZÜ      ............................................................................................................................................65
1. PREHİSTORYA’DAN TARİHİ DÖNEMLERE KADAR ANTALYA BÖLGESİ................................................................. 66
 1.1. Prehistorya     ............................................................................................................................................66
 1.2. Hitit Çağı      ............................................................................................................................................68
 1.3. Miluas ve Soluma    ............................................................................................................................................70
 1.4. Rodoslular ve Dorlar    ............................................................................................................................................71
 1.5. Pamfuliya ve Pamfuliyalılar  ............................................................................................................................................71
 1.6. Sideliler      ............................................................................................................................................72
 1.7. Pamfuliya’daki Ayoliyalılar  ............................................................................................................................................73
 1.8. Pisidiya ve Pisidiyalılar   ............................................................................................................................................73
 Sonuç       ............................................................................................................................................73
2. BERGAMA, ROMA VE BİZANS DÖNEMİ ANTALYASI   ........................................................................................... 75
 Roma İmparatorluk Dönemi Lykia - Pamphylia Tarihi ..................................................................................................................75
3. SELÇUKLU ÖNCESİ DÖNEMİ ANTALYASI VE KALEİÇİ ........................................................................................... 84
 3.1. Genel Bakış     ............................................................................................................................................84
 3.2. Geç Klasik - Erken Hellenistik Dönem .........................................................................................................................................84
 3.3. Orta Hellenistik Dönem   ............................................................................................................................................85
 3.4.  Roma ve Bizans Dönemi   ............................................................................................................................................86

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM   IV. Tarih II ( Türk Dönemi ) ........................................................................................... 89

1. SELÇUKLU DÖNEMİ ANTALYASI    .............................................................................................................. 91
 1.1. Halk       ............................................................................................................................................93



18
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 1

  a. Eskiden Kalanlar     ............................................................................................................................................93
  b. Yeni Gelenler    ............................................................................................................................................93
 1.2. Yönetim       ............................................................................................................................................94
 1.3. Geçim-Ekonomi    ............................................................................................................................................95
  a. Genel: Yerli Rumlar   ............................................................................................................................................95
  b.Yeni Gelenler    ............................................................................................................................................95
  c. Ticaret      ............................................................................................................................................96
  d. İç Ticaret     ............................................................................................................................................96
 1.4. Eğitim-Dinî Hayat     ............................................................................................................................................96
  a. Eğitim      ............................................................................................................................................96
  b. Dini Hayat      ............................................................................................................................................97
 1.5. Gündelik Hayat     ............................................................................................................................................97
 1.6. Öteki Hususlar      ............................................................................................................................................98
2- BEYLİKLER DÖNEMİ ANTALYASI   .............................................................................................................. 99
 2.1. Tekeoğulları Beyliği’nin Kuruluşu ............................................................................................................................................99
 2.2. İmar Faaliyetleri    ......................................................................................................................................... 101
 3.3. Teke Oğulları Beyliği’nin Sona Ermesi ..................................................................................................................................... 101
3- OSMANLI DÖNEMİ ANTALYASI   ............................................................................................................103
 3.1.  XV. VE XVI. YÜZYILLARDA TEKE SANCAĞI .............................................................................................................................. 103
  A- Teke-İli’nin Adı, Bölgenin Tarihçesi, Sancağın Coğrafi  Konumu, İdari Yapısı ve Muhafazası ......................... 103
   1- Teke ve Teke-ili İsminin Menşei ................................................................................................................................. 103
   2- Bölgenin Tarihçesi  ......................................................................................................................................... 103
   3- Sancağın Coğrafî Konumu ......................................................................................................................................... 104
   4- Sancağın Tarihi Gelişimi ve İdari Durumu ............................................................................................................. 104
    a. Tahrirlere Göre İdari Taksimat: Nahiyeler ve Köyler ................................................................................... 104
   5- Sancağın Muhafazası  ......................................................................................................................................... 105
  B- Teke Sancağı’nda Şehir Özelliği Taşıyan Yerler ve Buraların Ticari Hayatı  ........................................................... 107
   1.  Antalya Şehrinin Gelişimi, Nüfusu ve Ticari Durumu .................................................................................... 107
    a. Antalya Limanı   ......................................................................................................................................... 107
    b. Antalya Gümrüğü ......................................................................................................................................... 108
    c. Antalya’da Gemi İnşası ......................................................................................................................................... 109
    d. Antalya’nın Mahalleleri ve Bunların Demografi k Durumları ................................................................. 109
   2- İstanos (Korkuteli) Şehri ......................................................................................................................................... 110
    a. İstanos’un Mahalleleri ve Nüfusu .................................................................................................................... 111
    b. İstanos’da İktisadî ve Ticarî Hayat .................................................................................................................... 112
   3- Karahisar-ı Teke Şehri   ......................................................................................................................................... 112
    a. Karahisar-ı Teke Şehrinin Mahalleleri, Demografi k Durumu ve Nüfusu ............................................ 112
    b. Karahisar-ı Teke Şehrinin ve Havalisinin İktisadî ve Ticarî Hayatı ......................................................... 113
   4- Elmalu Şehri   ......................................................................................................................................... 113
    a. Elmalu’nun Mahalleleri, Demografi k Durumu ve Nüfusu ....................................................................... 114
    b. Elmalu Şehrinin İktisadî ve Ticarî Hayatı ....................................................................................................... 115
   5-Sancağın Ulaşım İmkânları ......................................................................................................................................... 115
    a. Teke Sancağı’nda Kır İskân Merkezleri ve Nüfus ........................................................................................ 116
  C-  Başlıca Kır-İskân Merkezleri: Köyler .................................................................................................................................. 117
   1- Köylerdeki Müslim ve Gayri Müslim Nüfus ........................................................................................................... 117
   2- Konar- Göçer Zümreler (Yörükler) ............................................................................................................................ 119
   3- Mezralar    ......................................................................................................................................... 119
  D- Teke Sancağı’nda Müsellem Teşkilatı ............................................................................................................................... 120
  E- Teke Sancağı’nın Tahmini Nüfusu ....................................................................................................................................... 123
  F- Teke Sancağı’nda Vergi Hâsılatının Dağılımı ve Dirlik Durumu ................................................................................ 124
  G- Sancağın İktisadi Yapısı  ......................................................................................................................................... 124
   1-Teke Sancağı’nda Toprak ve Çiftlik Durumu  ......................................................................................................... 124
   2-Zirai Üretim ve Zirai Üretimden Alınan Vergiler ................................................................................................... 125
    a. Hububat, Bakliyat Üretimi ve Öşrü ................................................................................................................. 126
    b. Bağ, Bahçe ve Bostan Mahsulleri .................................................................................................................... 126
   3-Teke Sancağı’nda Hayvancılık ve Hayvancılıkla İlgili Resimler ........................................................................ 127
    a. Adet-i Ağnam  ......................................................................................................................................... 127
   4- Arıcılık (Bal Öşrü-Resm-i Asel) .................................................................................................................................... 127
   5- Şahıs Başına Alınan Vergi ve Resimler ..................................................................................................................... 127



19
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 1

   6- Maktu’ Vergiler ve Mukâta’alar ................................................................................................................................... 127
    a. Maktu’ Vergiler  ......................................................................................................................................... 127
    b. Mukâta’alar   ......................................................................................................................................... 128
  H- Teke Sancağı’nda Vakıfl ar  ......................................................................................................................................... 129
 3.2 . OSMANLI DÖNEMİNDE BAZI KÖYLER ..................................................................................................................................... 131
 3.3. OSMANLI DÖNEMİNDE, ANTALYA’DA  VAKIF VE İMAR ÇALIŞMALARI .......................................................................... 135
 3.4. TÜRK HÂKİMİYETİNDE TEKE YÖRESİNİN SOSYAL TARİHİ (XX.YÜZYILA KADAR) ........................................................ 139
  A- Teke Bölgesinde Selçuklu Hâkimiyeti ve Yöreye Teke Türkmenlerinin Yerleştirilmesi: ................................... 139
   1- Yörede Selçuklu Hâkimiyeti  ....................................................................................................................................... 139
   2- Antalya ve Çevresine Teke Türkmenlerinin Yerleştirilmesi .............................................................................. 140
  B- Beylikler Döneminde Teke Yöresi   ..................................................................................................................................... 140
  C- Teke Yöresinde Osmanlı Hâkimiyeti .................................................................................................................................. 141
  D- XX. Yüzyıla Kadar Teke Bölgesinde Sosyal Karışıklıklar  ............................................................................................. 141
   1- Şehzade Sancağı Olarak Teke ve Şehzade Korkut .............................................................................................. 142
   2- Şah Kulu İsyanı    ......................................................................................................................................... 143
    a-  İsyanın Sebepleri ......................................................................................................................................... 143
    b-  Şah Kulu’nun Kimliği ......................................................................................................................................... 143
    c- İsyanın Başlaması ve Gelişimi ........................................................................................................................... 143
    d- İsyanın Bastırılması ......................................................................................................................................... 145
   3- Teke Sancağı’nda Suhte Ayaklanmaları ve Celalî Olayları:  .............................................................................. 145
   4- Körbey İsyanı   ......................................................................................................................................... 146
   5- XVIII. Yüzyılda Teke Yörüklerinin Sürgünü ............................................................................................................. 147
   6- Tekelioğulları ve Tekelioğlu İsyanı ............................................................................................................................ 147
   7- XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı ile XX. Yüzyılın İlk Başlarında Antalya’da Eşkıyalık Olayları .............................. 149
 3.5.  MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ ANTALYASI  ................................................................................................................................. 150
 MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE ANTALYA’DA BAZI TEŞEKKÜL VE HAREKETLER  .............................................................. 150
  1. Müdafaa-i Heyet-i Milliyenin Teşekkülü ........................................................................................................................... 150
  2. Antalya’da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Teşekkülü.................................................................................................. 152
  3. Akseki ve Manavgat İsyanı  ve Bu Husustaki Mütalaalar  ........................................................................................... 155
  4. Konya Depo Alayı’nın Antalya’ya Gelişi ............................................................................................................................ 159
  5. Büyük Taarruz’da  Antalya  ......................................................................................................................................... 159
  6. Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin İlgası ................................................................................................................ 159
  7. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Hesaplarının Halk Fırkasına Devri ................................................................................. 160
  8. İrşadiye Heyetleri’nin Teşkili ve Çalışmaları Hakkında Ek Bilgiler ............................................................................ 160
  9. Antalya’da  Hilâl-i  Ahmer’in Kuruluş Çalışmaları........................................................................................................... 161
  10. Büyük Savaştan Sonra  Alâiye ......................................................................................................................................... 164
  11. Manavgat     ......................................................................................................................................... 168
  12. Finike      ......................................................................................................................................... 169
  13. Elmalı      ......................................................................................................................................... 169
  14. Kaş      ......................................................................................................................................... 169
  15. Korkuteli     ......................................................................................................................................... 171

BEŞİNCİ BÖLÜM   V. Tarih III ( Cumhuriyet Dönemi ) ............................................................................173

1. CUMHURİYET DÖNEMİNDE KENTLEŞME ...........................................................................................................175
 A- Antalya Kenti’nin 1950’den Günümüze Kentleşme Sürecinin Değerlendirilmesi ...................................................... 175
  1. Kentleşme Kavramı ve Türkiye’de Kentleşme  ................................................................................................................ 175
   1.1. Türkiye’deki Kentleşme Sürecinin Değerlendirilmesi ..................................................................................... 176
    1.1.1 .1923-1950 Dönemi  ...................................................................................................................................... 176
    1.1.2.  1950-1980 Dönemi   .................................................................................................................................... 176
    1.1.3. 1981-2007 Dönemi  ...................................................................................................................................... 178
  2. Antalya Kentinin Mekânsal Gelişimi ve Planlama Çalışmaları .................................................................................. 178
   2.1. Antalya Kentinin Mekansal Gelişimi ve Planlama Çalışmalarında 1950-1960 Dönemi  .................... 179
   2.2. Antalya Kentinin Mekansal Gelişimi ve Planlama Çalışmalarında 1960-1970 Dönemi  .................... 179
   2.3. Antalya Kentinin Mekansal Gelişimi ve Planlama Çalışmalarında 1970-1980 Dönemi  .................... 180
   2.4. Antalya Kentinin Mekansal Gelişimi ve Planlama Çalışmalarında 1980-1990 Dönemi  .................... 181
   2.5. Antalya Kentinin Mekansal Gelişimi ve Planlama Çalışmalarında 1990-2007 Dönemi  .................... 183
 B. Cumhuriyetin Kentteki Etkileri   ......................................................................................................................................... 186
  1-Cumhuriyet Döneminde Antalya’da Mimari Çevrenin Değişimi ve Kentsel Gelişim ........................................ 186



20
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 1

   1-a- 1923-1950 arası  ......................................................................................................................................... 186
   1-b-1950-1960 arası  ......................................................................................................................................... 188
   1-c- 1960 – 1980 arası  ......................................................................................................................................... 189
   1-d-1980’den Günümüze ......................................................................................................................................... 189
  2. ATATÜRK’ÜN ANTALYA’YA GELİŞİ ........................................................................................................................................ 191
   1. İlk Gelişi    ......................................................................................................................................... 192
   2. İkinci Ziyareti   ......................................................................................................................................... 192
   3. Üçüncü Ziyareti   ......................................................................................................................................... 193
   4. Antalya Atatürk Evi ve Müzesi .................................................................................................................................... 193
  3. ANTALYA’DA ULAŞIM   ......................................................................................................................................... 195
   A. Eskiden Antalya’da Ulaşım ......................................................................................................................................... 195
    1. Alanya Yolu   ......................................................................................................................................... 196
    2. Otobüs Terminali  ......................................................................................................................................... 196
    3.  Çığırtkanlar   ......................................................................................................................................... 196
   B- Demiryolu Projesi - Afyon-Antalya Demiryolu Hattı Projesi ........................................................................... 199
    1- 1930’lu Yıllarda Antalya ve Demiryolu Projesi ........................................................................................... 200
    2- Afyon-Antalya Demiryolu Hattı Temel Atma Töreni ................................................................................. 201
    3- Afyon-Antalya Demiryolu Hattı’nin İnşası İçin Bazı Kararnameler ...................................................... 202
    4- Hattın Tamamlanması İçin Yapılan Yeni Girişimler .................................................................................... 203
  4- Basın Hayatı     ......................................................................................................................................... 206
   a- Gazeteler    ......................................................................................................................................... 206
    1. Antalya’da Anadolu Gazetesi ............................................................................................................................ 206
    2. Antalya Gazetesi  ......................................................................................................................................... 206
    3. Akdeniz Gazetesi  ......................................................................................................................................... 207
    4. Yeni Türkiye Gazetesi ......................................................................................................................................... 207
    5. Resmî Antalya Gazetesi....................................................................................................................................... 207
    6. Zümrütova Gazetesi ......................................................................................................................................... 207
    7. Yeşil Antalya Gazetesi ......................................................................................................................................... 207
    8. Alanya Postası Gazetesi ...................................................................................................................................... 208
    9. Şelale Gazetesi  ......................................................................................................................................... 208
    10. İleri Gazetesi  ......................................................................................................................................... 209
   b- Dergiler    ......................................................................................................................................... 209
    1. Doğu Dergisi  ......................................................................................................................................... 209
    2. Ticaret Dergisi  ......................................................................................................................................... 209
    3. Yeni Hayat Dergisi ......................................................................................................................................... 209
    4. Çağlayan Dergisi  ......................................................................................................................................... 209
    5. Türk Akdeniz Dergisi ......................................................................................................................................... 210
   c- Matbaalar    ......................................................................................................................................... 211
  5. 1920’den Günümüze Antalya Milletvekilleri .................................................................................................................. 212

ALTINCI BÖLÜM   VI. İdari Yapı  ............................................................................................................215

VI- İDARÎ YAPI       ............................................................................................................220
A.GENEL İDARE (MÜLKÎ İDARE)    ............................................................................................................220
1.ANTALYA VALİLİĞİ      ............................................................................................................220
 1.1. Tarihi Gelişim     ......................................................................................................................................... 220
 1.2. Hizmet Binası     ......................................................................................................................................... 220
 1.3. İttihad ve Terakki Mektebi (Yeni Valilik Binası) ..................................................................................................................... 222
 1.4. Cumhuriyet Meydanı   ......................................................................................................................................... 222
 1.5. Bağlı Hizmet Birimleri   ......................................................................................................................................... 222
 1.6. İlimizde Görev Yapan Valilerimiz  ............................................................................................................225
2.İLÇELERİMİZ       ............................................................................................................226
AKSEKİ         ............................................................................................................229
 1. Tarih        ......................................................................................................................................... 229
 2. Coğrafya      ......................................................................................................................................... 229
 3. İdari Durum      ......................................................................................................................................... 229
 4. Sosyal Yapı      ......................................................................................................................................... 229
 5. Doğal ve Kültürel Yapı          ......................................................................................................................................... 229
 6. Ekonomi      ......................................................................................................................................... 230
 7. Ulaşım       ......................................................................................................................................... 230



21
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 1

 8. Turizm       ......................................................................................................................................... 230
 9. Konaklama      ......................................................................................................................................... 230
AKSU         ............................................................................................................234
 1.  Kuruluş ve Genel Bilgi   ......................................................................................................................................... 234
 2. Nüfus       ......................................................................................................................................... 234
 3. İlçenin Önemli Tarihi ve Turistik Mekanları  .............................................................................................................................. 235
 4. İlçede Faaliyette Bulunan / Bulunmuş Olan Bazı Belediyeler   ........................................................................................... 235
 5. Diğer İdari Kurumlar    ......................................................................................................................................... 235
 6. Konaklama      ......................................................................................................................................... 235
ALANYA         ............................................................................................................238
 1. Tarih       ......................................................................................................................................... 238
 2. İdari Durum      ......................................................................................................................................... 239
 3. Coğrafya      ......................................................................................................................................... 239
 4. Tarihi, Kültürel ve Tabii Varlıklar  ......................................................................................................................................... 239
 5. Eğitim       ......................................................................................................................................... 244
 6. Ekonomi ve Turizm    ......................................................................................................................................... 244
DEMRE         ............................................................................................................248
 1. Tarih       ......................................................................................................................................... 248
 2. Coğrafya      ......................................................................................................................................... 248
 3. İdari Durum      ......................................................................................................................................... 248
 4. Ekonomi      ......................................................................................................................................... 248
 5. Tarihi ve Görülmesi Gereken Yerler ......................................................................................................................................... 249
 6. Turizm       ......................................................................................................................................... 249
 7. Ulaşım ve Konaklama    ......................................................................................................................................... 250
DÖŞEMEALTI        ............................................................................................................253
 1. Kuruluş ve Genel Bilgi    ......................................................................................................................................... 253
 2. Nüfus       ......................................................................................................................................... 253
 3. Önemli Tarihi, Turistik ve Sanayi Mekanları / Tema Ürünleri  .............................................................................................. 254
 4. İlçede Faaliyette Bulunan / Bulunmuş Olan Belediyeler   .................................................................................................... 258
 5. İlçe Belediyesi ve Faaliyette Bulunmuş Olan Bazı Belediyeler  ........................................................................................... 258
 6. Diğer İdari Kurumlar     ......................................................................................................................................... 260
ELMALI         ............................................................................................................264
 1-Tarih       ......................................................................................................................................... 264
 2-Coğrafya      ......................................................................................................................................... 266
 3-İdari Durum      ......................................................................................................................................... 266
 4- Kültürel Yaşam     ......................................................................................................................................... 266
 5-Doğal Güzellikleri    ......................................................................................................................................... 266
 6-Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri  ......................................................................................................................................... 267
 7- Ekonomi      ......................................................................................................................................... 268
 8- Turizm       ......................................................................................................................................... 268
 9- Konaklama      ......................................................................................................................................... 269
 10-Elmalı Müzesi      ......................................................................................................................................... 269
 11. Elmalı Sikkeleri      ......................................................................................................................................... 270
 12. Eğitim-Öğretim     ......................................................................................................................................... 271
 13. Bir Söz Üstadının Hatırasından Elmalı ...................................................................................................................................... 271
FİNİKE          ............................................................................................................275
 1. Tarih       ......................................................................................................................................... 275
 2. Coğrafya      ......................................................................................................................................... 275
 3. İdari Durum      ......................................................................................................................................... 275
 4. Ekonomi      ......................................................................................................................................... 275
 5. Tarihi ve Görülmesi Gereken Yerler ......................................................................................................................................... 276
 6. Turizm       ......................................................................................................................................... 277
 7. Ulaşım       ......................................................................................................................................... 277
 8. Konaklama      ......................................................................................................................................... 277
GAZİPAŞA         ............................................................................................................280
 A. Tarih       ......................................................................................................................................... 280
  1. Selendi Adının Aslı   ......................................................................................................................................... 280
  2. Neden Selene-Selendi Adı? ......................................................................................................................................... 281
  3. Selendi GAZİPAŞA Oluyor  ......................................................................................................................................... 283
  4. Gazipaşa Ahalisi Kimlerden Oluşuyordu? ........................................................................................................................ 284



22
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 1

  5. Oğuz Hanlular Gazipaşa’ya Yerleşiyor ............................................................................................................................... 284
  6. Gazipaşa Yaylaları   ......................................................................................................................................... 284
  7. Barçın Nedir?    ......................................................................................................................................... 285
  8. Kurukarı Nedir ?    ......................................................................................................................................... 285
  9. Şahnalar Kimlerdir?   ......................................................................................................................................... 285
  10. Bugünkü Gazipaşa   ......................................................................................................................................... 286
 B. Gazipaşa’da Tarihi - Antik Yerler  ......................................................................................................................................... 286
  1. Serde (Syedra)    ......................................................................................................................................... 286
  2. Aydap (İoatape)    ......................................................................................................................................... 286
  3. Selinus      ......................................................................................................................................... 286
  4. Antiochia am Kragos  (Kragos - dağdaki - Antiokya) ................................................................................................... 287
  5. Halil Limanı     ......................................................................................................................................... 287
  6. Çiçek (Çecek) Yerleşimi  ......................................................................................................................................... 287
  7. Julia Sebaste-Kaya Mezarı  ......................................................................................................................................... 287
  8. Cestrus Antik Kenti   ......................................................................................................................................... 287
  9. Adanda Lamos Antik Kenti  ......................................................................................................................................... 287
  10. Kaladran Karadrus, Kalender, Kelendre, Chradros Potamos ................................................................................... 287
  11. Nephelis Antik Kenti   ......................................................................................................................................... 288
  12. Direvli Kalesi      ......................................................................................................................................... 288
  13. Gevinde     ......................................................................................................................................... 288
  14. Sıvastı     ......................................................................................................................................... 289
  15. Yund Oluğu:     ......................................................................................................................................... 289
 C. Nüfus       ......................................................................................................................................... 291
 D. Konaklama      ......................................................................................................................................... 291
GÜNDOĞMUŞ       ............................................................................................................294
 A. Tarih ve Coğrafya    ......................................................................................................................................... 294
  1. Tarih      ......................................................................................................................................... 294
  2. Gündoğmuş’un İlçe Yapılması ve Bugünkü Gündoğmuş .......................................................................................... 297
  3. Geyik-Giği Dağı    ......................................................................................................................................... 298
  4. Gündoğmuş’ta Tanrı Dağı  ......................................................................................................................................... 298
  5. Gündoğmuş Yaylalarında İpar Gülü ................................................................................................................................... 298
  6.Gündoğmuş’un Meşhur Yerleri ......................................................................................................................................... 299
  7. Gündoğmuş’un Arıları   ......................................................................................................................................... 300
 B. Yaşayanın Gözüyle Gündoğmuş  ......................................................................................................................................... 301
İBRADI         ............................................................................................................306
 1. İbradı  Genel Bilgileri, Yaylaların Hası İbradı .............................................................................................................................. 306
 2. Coğrafya      ......................................................................................................................................... 306
 3. İdari Durum      ......................................................................................................................................... 307
 4. Ekonomi ve Tarım    ......................................................................................................................................... 308
  İlçenin Tarımsal   Değerlerleri  ......................................................................................................................................... 310
 5. Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler ............................................................................................................................... 313
  a. İbradı Konakları    ......................................................................................................................................... 313
  b. İbradı Mezarlığı    ......................................................................................................................................... 313
  c. Anıtsal Kestane Ağacı:  Arapastık Kestanesi .................................................................................................................... 313
  d. Çukurviran Mezar Anıtı  ......................................................................................................................................... 314
  e. Erymna     ......................................................................................................................................... 314
  f. Kargı Hanı     ......................................................................................................................................... 315
  g. Tolga Hanı     ......................................................................................................................................... 315
  h. Altınbeşik- Düdensuyu Mağarası ....................................................................................................................................... 315
   h.1. Ulaşım ve Konum  ......................................................................................................................................... 316
   h.2. Altınbeşik  ve  Sağlık ......................................................................................................................................... 317
  i. Ormana ve Ormana Evleri  ......................................................................................................................................... 317
  j. Üzümdere  Alabalık  Vadisi  ......................................................................................................................................... 319
  k.  Düğme  Evler    ......................................................................................................................................... 319
  l. Doğal Soğanlı Bitkiler Cenneti ve Kardelen ..................................................................................................................... 320
  m.  Üzümdere Yaban Hayatı Sahası ........................................................................................................................................ 320
 6. Tarih        ......................................................................................................................................... 320
 7. Bitki Örtüsü ve Doğa     ......................................................................................................................................... 326
 8. Ulaşım       ......................................................................................................................................... 330
 9. Konaklama      ......................................................................................................................................... 330



23
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 1

KAŞ          ............................................................................................................333
 1-Tarih       ......................................................................................................................................... 333
 2-Coğrafya      ......................................................................................................................................... 333
  a. Doğal Coğrafya    ......................................................................................................................................... 333
  b. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya ......................................................................................................................................... 334
 3- Tarihi ve Turistik Yerler   ......................................................................................................................................... 335
 4-Diğer Tarihi ve Turistik Yerler  ......................................................................................................................................... 337
 5- Kaş İlçesine Bağlı Beldeler   ......................................................................................................................................... 337
 6- Etkinlikler      ......................................................................................................................................... 338
 7-Konaklama      ......................................................................................................................................... 339
 8-Ulaşım       ......................................................................................................................................... 339
KEMER         ............................................................................................................342
 1. Tarih       ......................................................................................................................................... 342
 2. Coğrafya      ......................................................................................................................................... 342
 3. İdari Yapı       ......................................................................................................................................... 342
 4. Sosyal Yapı      ......................................................................................................................................... 342
 5. Ekonomik Durum    ......................................................................................................................................... 342
 6. Turizm       ......................................................................................................................................... 343
 7. Ulaşım       ......................................................................................................................................... 343
 8. Konaklama      ......................................................................................................................................... 344
KEPEZ          ............................................................................................................348
 1. Kuruluş ve Genel Bilgi    ......................................................................................................................................... 348
 2. Nüfus       ......................................................................................................................................... 348
 3. Turistik Mekanlar     ......................................................................................................................................... 349
 4. İlçede Faaliyette Bulunan / Bulunmuş Olan Belediyeler ...................................................................................................... 349
  a. Kepez İlçe Belediyesi   ......................................................................................................................................... 349
   a.1. Kuruluş ve Genel Bilgi ......................................................................................................................................... 349
   a.2. Bazı Hizmet Mekanları ve Faaliyetleri .................................................................................................................. 349
  b. (Mülga) Varsak Belediyesi  ......................................................................................................................................... 349
   b.1. Genel Bakış   ......................................................................................................................................... 349
   b.2. Görev Yapmış Belediye Başkanları ........................................................................................................................ 350
 5. Diğer İdari Kurumlar    ......................................................................................................................................... 351
 6. Konaklama      ......................................................................................................................................... 351
KONYAALTI        ............................................................................................................354
 1. Kuruluş ve Genel Bilgi    ......................................................................................................................................... 354
 2. Tarih       ......................................................................................................................................... 354
 3. Nüfus       ......................................................................................................................................... 355
  a. Bağlanarak Mahalle Olan Beldeler ve Nüfusu (2007) .................................................................................................. 355
  b. Bağlanan Köyler ve Nüfusları (2007) ................................................................................................................................. 355
  c. Bağlanan Mahalleler ve Nüfusları (2007) ......................................................................................................................... 356
 4. Önemli Tarihi, İlmi, İktisadi ve Turistik Mekanlar ..................................................................................................................... 356
  a. Konyaaltı Plajı    ......................................................................................................................................... 356
  b. Liman ve Serbest Bölge  ......................................................................................................................................... 356
  c. Tütektepe (Manzara Seyri, Konaklama, Yeme İçme ve Yamaç Paraşütü Alanı) ................................................... 356
  d. Topçam ve Çaltıcak Günübirlik Sahil Mesire Alanları .................................................................................................. 356
  e. Saklıkent Kayak Merkezi  ......................................................................................................................................... 356
  f. Akdeniz Üniversitesi   ......................................................................................................................................... 356
  g. Tubitak Gözlemevi   ......................................................................................................................................... 356
 5.  İlçede Faaliyette Bulunan / Bulunmuş Olan Belediyeler ..................................................................................................... 357
  a. Konyaaltı İlçe Belediyesi  ......................................................................................................................................... 357
   a.1. Kuruluş ve Genel Bilgi ......................................................................................................................................... 357
   a.2. Bazı Hizmet Mekanları ve Faaliyetleri .................................................................................................................. 357
   a.3. Görev Yapan Belediye Başkanları........................................................................................................................... 357
  b. (Mülga) Beldibi Belediyesi  ......................................................................................................................................... 357
  c. (Mülga) Doyran Belediyesi  ......................................................................................................................................... 358
 6. Diğer İdari Kurumlar    ......................................................................................................................................... 358
 7. Konaklama      ......................................................................................................................................... 358
KORKUTELİ         ............................................................................................................361
 1. Tarih       ......................................................................................................................................... 361



24
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 1

  a) Etiler Zamanında Pisidya Cumhuriyeti Devri ................................................................................................................. 361
  b) Roma Bizans Devri   ......................................................................................................................................... 361
  c) Selçuklular Devri    ......................................................................................................................................... 361
  d) Hamitoğulları ve Teke Beylikleri Devri .............................................................................................................................. 361
  e) Osmanlılar Devri    ......................................................................................................................................... 361
 2. Coğrafya      ......................................................................................................................................... 362
 3. Kültür - Sanat     ......................................................................................................................................... 362
 Korkuteli Yöresinde Geleneksel El Sanatları Ustaları  ................................................................................................................. 362
  a. Korkuteli’nde Nalbantlık Mesleği ........................................................................................................................................ 362
   1. Niyazi Yay    ......................................................................................................................................... 362
   2. Hasan Ali Karabıyık  ......................................................................................................................................... 364
  b. İneğin ve Öküzün Nallanması ......................................................................................................................................... 364
  c. Ağaç Oymacılığı    ......................................................................................................................................... 364
   1. Osman Kaplan   ......................................................................................................................................... 364
   2. Ali Eşmen    ......................................................................................................................................... 364
   3. Mehmet Doğrul   ......................................................................................................................................... 368
   4. Fehmi Karaman   ......................................................................................................................................... 368
  d. El Dokumacılığı    ......................................................................................................................................... 368
   Fatma Özdemir   ......................................................................................................................................... 368
 4. Konaklama      ......................................................................................................................................... 374
KUMLUCA        ............................................................................................................377
 A-COĞRAFİ  DURUM  VE  İDARİ  YAPI ......................................................................................................................................... 377
  a. Jeomorfolojik Birimler   ......................................................................................................................................... 377
   a.1. Beydağları    ......................................................................................................................................... 377
   a.2. Alakır Vadisi   ......................................................................................................................................... 378
   a.3. Kumluca Ovası   ......................................................................................................................................... 379
  b.Yerleşme     ......................................................................................................................................... 380
   b.1.Merkez Bucağına Bağlı Belde ve Köyleri .............................................................................................................. 380
   b.2.Altınyaka Bucağına Bağlı Köyleri ............................................................................................................................ 380
  c. Nüfus      ......................................................................................................................................... 381
  d.Turizm ve Antik Yerleşimler  ......................................................................................................................................... 384
  e. Konaklama     ......................................................................................................................................... 386
 B- TARİH,  KÜLTÜR ,  EKONOMİ ve MAHALLİ İDARE ..................................................................................................................... 388
  1. Kumluca Tarihi    ......................................................................................................................................... 388
   a. İğdir      ......................................................................................................................................... 388
     a.1. İğdir Boyunun Teke-Eli’ne Yerleşmeleri..................................................................................................... 388
    a.2.  Osmanlı Dönemi: İğdir Nahiyesi/Kazası ................................................................................................... 388
   b. Sarıkavak    ......................................................................................................................................... 390
   c. Kumluca    ......................................................................................................................................... 390
  2. Tarım ve Ekonomik Yapı  ......................................................................................................................................... 391
   a. Tarımsal Potansiyel ve Tarıma Dayalı Sanayi ......................................................................................................... 392
   b. Kumluca’nın Tarım Alanları ve Dağılımı .................................................................................................................. 392
             c. İlçenin Toplam Meyve Üretimi.................................................................................................................................... 393
   d. Kumluca İlçesindeki Zeytin Üretimi ......................................................................................................................... 393
   e. Narenciye Üretimi  ......................................................................................................................................... 394
   f. Örtü Altı Tarımı   ......................................................................................................................................... 394
    f.1. Kumluca İlçesi Örtü Altı Tarım Üretimi (2007) .......................................................................................... 395
   g. Arıcılık ve Bal Üretimi  ......................................................................................................................................... 396
    g.1. Kumluca İlçesi Bal Üretim Cetveli ................................................................................................................ 396
   h. Alabalık Yetiştiriciliği  ......................................................................................................................................... 397
   i. Hayvancılık    ......................................................................................................................................... 397
   j. İlçede Denizcilik ve Deniz Mahsulleri Üretimi ....................................................................................................... 397
  3. Kültür      ......................................................................................................................................... 398
   1. Halk Kültürü (Geçiş Dönemleri) (Yöre Halkının 40–50 Yıl Öncesindeki Yaşam Biçimi) ........................... 398
    a. Doğum   ......................................................................................................................................... 398
    b. Sünnet    ......................................................................................................................................... 398
    c. Askerlik   ......................................................................................................................................... 398
    d. Kız  İsteme      ......................................................................................................................................... 399
    e. Düğün     ......................................................................................................................................... 399



25
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 1

   2. Geleneksel Kumluca Mutfağı ..................................................................................................................................... 401
   3. Kumluca Deve Güreşleri  ......................................................................................................................................... 402
  4. İlçede Mahalli İdareler ve Faaliyetleri ................................................................................................................................ 403
   1. Kumluca’da Belediye Teşkilatının Kuruluşu ........................................................................................................... 403
   2. Kumluca Toptancı  Hali ......................................................................................................................................... 403
   3. Otogar     ......................................................................................................................................... 403
   4. Hastane    ......................................................................................................................................... 405
   5. İçme Suyu    ......................................................................................................................................... 405
   6. Kültür Park    ......................................................................................................................................... 406
   7.  50. Yıl Karatepe Kültür Merkezi ................................................................................................................................. 406
   8. Tarım ve Seracılık Şenlikleri, ........................................................................................................................................ 407
   9. Kapalı Spor  Salonu  ......................................................................................................................................... 407
   10. Atıksu Arıtma Tesisi  ............................................................................................................407
   11. Sarnıç Tepesi Piknik Alanı ve Hayvanat Bahçesi ................................................................................................ 408
   12. Huzurevi    ......................................................................................................................................... 408
   13. Sera Atık Kampanyası ve Çevre Ödülleri .............................................................................................................. 409
   14. Kardeş Şehir Zabki  ......................................................................................................................................... 409
   15. Kumluca Belediyesi TSE-ISO-En 9000 ve M-C TSE-ISO 10002 Belgeleri .................................................... 409
   16. Kumluca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ....................................................................................................... 409
MANAVGAT        ............................................................................................................413
1. Manavgat İsminin Kökeni     ......................................................................................................................................... 413
2. Manavgat’ın Coğrafî Özellikleri   ......................................................................................................................................... 414
 Dünden Bugüne Manavgat’ın Siyasi, Sosyal, Kültürel, İdari ve Ekonomik Yapısı ............................................................. 414
A- Manavgat’ın Siyasi ve Tarihi Gelişimi  ......................................................................................................................................... 414
 1. Türk Hâkimiyetine Kadar Manavgat ve Çevresi ....................................................................................................................... 414
 2. Türk Hâkimiyeti Döneminde Manavgat ve Çevresi ................................................................................................................ 416
  a. Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi ...................................................................................................................... 416
  b. Osmanlılar Dönemi   ......................................................................................................................................... 418
 3. Manavgat ve Çevresinde Sosyal Hareketler  ............................................................................................................................ 418
  a- Sürgünler     ......................................................................................................................................... 418
  b- Suhte Ayaklanmaları Sırasında Manavgat ...................................................................................................................... 419
B- Manavgat’ın İdari Yapısı    ......................................................................................................................................... 420
 a. Merkez Bucağı     ......................................................................................................................................... 425
 b. Beşkonak Bucağı     ......................................................................................................................................... 426
 c. Taşağıl Bucağı     ......................................................................................................................................... 426
C- Manavgat’ın Sosyo-Ekonomik Yapısı  ......................................................................................................................................... 427
D- Tarihi ve Turistik Yerler    ......................................................................................................................................... 431
 1. Selge       ......................................................................................................................................... 431
 2. Manavgat Şelalesi    ......................................................................................................................................... 432
 3. Side       ......................................................................................................................................... 432
 4. Lyrbe (Seleukeıa) Antik Kenti  ......................................................................................................................................... 432
 5. Oluk Köprü ve Çevresi    ......................................................................................................................................... 432
E. Konaklama       ......................................................................................................................................... 433
MURATPAŞA        ............................................................................................................437
 1. Kuruluş ve Genel Bilgi    ......................................................................................................................................... 437
 2. Nüfus       ......................................................................................................................................... 437
 3. İlçenin Önemli Tarihi, Turistik ve Görülebilecek Mekanları.................................................................................................. 438
 4. İlçede Faaliyette Bulunan Belediyeler  ........................................................................................................................................ 438
  1. Büyükşehir Belediyesi   ......................................................................................................................................... 438
  2. Muratpaşa Belediyesi   ......................................................................................................................................... 438
   2.a.  Kuruluş ve Genel Bilgi ......................................................................................................................................... 438
   2.b. Bazı Hizmet Mekanları ve Faaliyetleri .................................................................................................................. 439
   2.b.1. Değirmenönü Projesi ......................................................................................................................................... 439
   2.b.2. Değirmenler   ......................................................................................................................................... 439
   2.b.3. Değirmenönü Değirmenleri ................................................................................................................................ 439
   2.b.4. Antalya’nın Diğer Kara Değirmenleri ................................................................................................................ 440
   2.b.5. Kara Değirmenlerin Çalışma Sistemi ................................................................................................................ 441
 5. Diğer İdari Kurumlar    ......................................................................................................................................... 441
 6. Konaklama      ......................................................................................................................................... 441



26
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 1

SERİK         ............................................................................................................444
 1. Tarih       ......................................................................................................................................... 444
 2. Coğrafya      ......................................................................................................................................... 444
 3. İdari yapı      ......................................................................................................................................... 444
 4. Turizm       ......................................................................................................................................... 444
  a. Aspendos Antik Tiyatrosu ve Su Kemerleri ...................................................................................................................... 444
  b. Silyon ve Diğer Antik Kentler ......................................................................................................................................... 444
  c. Zeytintaşı Mağarası   ......................................................................................................................................... 444
  d. Uçansu Şelalesi    ......................................................................................................................................... 446
  e. Tarihi Aspendos(Belkıs) Köprüsü ......................................................................................................................................... 446
 5. Konaklama      ......................................................................................................................................... 448

B. MAHALLİ İDARE      ............................................................................................................450
1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ     ............................................................................................................450
 a. Genel Bakış      ......................................................................................................................................... 450
 b. Tarihçe       ......................................................................................................................................... 451
 c. Bağlı Başlıca Hizmet Birimleri  ......................................................................................................................................... 452
 d. Bağlı Başlıca Hizmet Mekanları ve Yapılan Çalışmalar .......................................................................................................... 453
  1. Toptancı Hali    ......................................................................................................................................... 453
  2. Otogar      ......................................................................................................................................... 453
  3. Kaleiçi Yat Limanı   ......................................................................................................................................... 455
  4. Hayvanat Bahçesi   ......................................................................................................................................... 456
  5. AKM ve Cam Piramit Kültür Merkezleri ............................................................................................................................. 456
  6. Büyükşehir İş Merkezi   ......................................................................................................................................... 457
  7. Eski Otogar Yerine Yapılmakta Olan İş Merkezi .............................................................................................................. 457
  8. Düden Şelalesi    ......................................................................................................................................... 458
  9. Yeni Mahalle Kültür ve Sanat Merkezi ............................................................................................................................... 458
  10. Eski Doğu Garajı -(Festival Çarşısı)- na Yapılmakta Olan Çok Amaçlı  ve Temalı İş  Merkezi ........................ 458
  11. ABT - Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu ............................................................................................................... 459
  12. İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı ................................................................................................................................ 459
  13. Asmek Kursları    ......................................................................................................................................... 459
  14. Cumhuriyet Meydanı-Kalekapısı ve Kaleiçi Düzenleme Projeleri ......................................................................... 459
  15. Demirciler İçi - Sobacılar Çarşısı ........................................................................................................................................ 460
 e. İlimizde Görev Yapan Belediye/ Büyükşehir Belediyesi Başkanları  .................................................................................. 463
2.İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ VE MUHTARLIKLAR .............................................................................................464
 a. İlçe ve Belde Belediyeleri ve Başkanları ...................................................................................................................................... 464
 b. Mahalle ve Köy Muhtarlıkları  ......................................................................................................................................... 466
3. İL ÖZEL İDARESİ VE TEŞKİLATI    ............................................................................................................476
 1. Genel Bakış      ......................................................................................................................................... 476
 2. Kuruluş Tarihçesi     ......................................................................................................................................... 476
 3. Misyon ve Amacı     ......................................................................................................................................... 477
 4. İl Genel Meclisi     ......................................................................................................................................... 477
 5. İl Encümeni      ......................................................................................................................................... 478
 6. Bağlı Hizmet Birimleri    ......................................................................................................................................... 478
 7. Verilen Başlıca Hizmetler   ......................................................................................................................................... 478
 8. Bazı Tesisleri      ......................................................................................................................................... 480
  8.1. Bozova Meyve -Sebze -Tahıl Pazarlama ve Soğuk Hava Deposu Birliği  ............................................................ 480
  8.2. Tünek tepe Tesisleri   ......................................................................................................................................... 480
  8.3. Akev Koleji    ......................................................................................................................................... 480
 9. İlimizde Görev Yapan Genel Sekreterler .................................................................................................................................... 480

KISALTMALAR CETVELİ     ............................................................................................................481

KAYNAKÇA        ............................................................................................................482
 1. İNTERNET KAYNAKLARI   ......................................................................................................................................... 482
 2. MAKALELER BİBLİYOGRAFYASI  ......................................................................................................................................... 483
 3. BİBLİYOGRAFYA     ......................................................................................................................................... 484



27
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 2

İKİNCİ CİLT

YEDİNCİ BÖLÜM  VII. Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Tarihi Yapı .................................................................. 23

1. ADALET         .............................................................................................................. 25
 A. ANTALYA ADLİYESİ     ............................................................................................................................................25
 B. ANTALYA BAROSU    ............................................................................................................................................26
 C. NOTERLER 26
2- GÜVENLİK        .............................................................................................................. 28
 1. Güvenlik Birimleri    ............................................................................................................................................28
 2. İl Emniyet Müdürlüğü Faaliyetleri ............................................................................................................................................28
 3. İldeki Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Diğer Birimler .......................................................................................................30
  a) EGM Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığı ......................................................................................................................................30
  b. EGM Merkez Emniyet Müdürleri Çalış. Merk. Başkanlığı ...............................................................................................30
  c. EGM Polisevi Müdürlüğü  ............................................................................................................................................30
 4. Askerlik Şubesi     ............................................................................................................................................30
3. EKONOMİ, TİCARET ve SANAYİ   .............................................................................................................. 31
 1-BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ  .................................................................................................................................31
 2- ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) ...............................................................................................................................31
 3-ANTALYA ESNAF ve SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (AESOB) .............................................................................................32
 4-ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ...........................................................................................................................................33
  a) Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin Amacı ......................................................................................................................33
  b) Sosyal Tesis Binaları   ............................................................................................................................................33
  c) Bölgede Kurulmasına İzin Verilen Sanayi Türleri: .............................................................................................................33
 5- ANTALYA SERBEST BÖLGESİ  ............................................................................................................................................37
 6- ANTALYA İHRACATÇI  BİRLİKLERİ ............................................................................................................................................37
  a. Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ....................................................................................................................37
  b. Antalya İhracatçı Birlikleri Tarafından Verilen Hizmetler ...............................................................................................37
   1. Antalya Kesme Çiçek İhracatçıları Birliği ...................................................................................................................38
   2. Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ...........................................................................................................38
   3. Antalya Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ............................................................................................39
 7-BANKALAR      ............................................................................................................................................40
  a) Resmi Bankalar    ............................................................................................................................................40
  b) Özel Bankalar    ............................................................................................................................................41
 8- KAMBİYO MÜDÜRLÜĞÜ   ............................................................................................................................................43
 9- TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) ........................................................................................................................................43
 10- DİĞER BAZI İKTİSADİ VE SANAYİ MESLEK BİRLİKLERİ .............................................................................................................43
 11-EKONOMİK BAZI İSTATİSTİK TABLOLARI ......................................................................................................................................43
4. MALİYE        .............................................................................................................. 45
 1. Kuruluş      ............................................................................................................................................45
 2. Defterdarlık      ............................................................................................................................................45
 3. Vergi Dairesi Başkanlığı   ............................................................................................................................................45
 4. TASİŞ İşletme Müdürlüğü   ............................................................................................................................................46
5. EĞİTİM        .............................................................................................................. 47
 1. OKUL ÖNCESİ, İLKÖĞRETİM ve ORTAÖĞRETİM ..........................................................................................................................47
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü   ............................................................................................................................................47
  a. Antalya İli Okul-Öğrenci-Öğretmen Tablosu (Resmi Okullar) ......................................................................................47
  b. Antalya İli Yıllara Göre Üniversite Sınavına Giren ve Başarılı Olanların Aday Yüzdesine Göre Genel Sıralaması ...... 48
  c. Antalya İli OKS Başarı Sıralaması ............................................................................................................................................48
  d. Antalya Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü .........................................................................................................48
 2. YÜKSEKÖĞRETİM    ............................................................................................................................................49
  a. Akdeniz Üniversitesi   ............................................................................................................................................49
   a.1. Üniversitenin Fakülteleri   ............................................................................................................................................49
   a.2. Üniversitenin Yüksekokulları ve Konservatuarı ...................................................................................................50
   a.3. Üniversitenin Meslek Yüksekokulları  ......................................................................................................................50
   a.4. Üniversitenin Enstitüleri  ............................................................................................................................................50
   a.5. Üniversitenin Araştırma ve Uygulama Merkezleri  .............................................................................................50
   a.6.  Üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesi ....................................................................................................................51
  b. Diğer Üniversiteler   ............................................................................................................................................51
 3. YÜKSEKÖĞRETİM BARINMA  ............................................................................................................................................51
  a) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü ......................................................................51
  b) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Akdeniz Öğrenci Yurdu  ..........................................................................51



28
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 2

6. İMAR, ULAŞTIRMA ve HABERLEŞME  .............................................................................................................. 52
 1) İMAR       ............................................................................................................................................52
  a) Büyükşehir Belediyesi   ............................................................................................................................................52
  b) İller Bankası 5. Bölge Müdürlüğü ..........................................................................................................................................55
  c) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü   ..........................................................................................................................................55
  d) Tapu ve Kadastro 6. Bölge Müdürlüğü ................................................................................................................................56
 2) ULAŞTIRMA      ............................................................................................................................................58
  1. KARA      ............................................................................................................................................58
   a) Antalya Karayolları  13. Bölge Müdürlüğü ................................................................................................................58
   b) Büyükşehir Belediyesi  ............................................................................................................................................59
   c) İl Özel İdaresi   ............................................................................................................................................60
   d) Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ..........................................................................................................................................60
  2- HAVA      ............................................................................................................................................60
  3-DENİZ      ............................................................................................................................................61
   a) Limanlar    ............................................................................................................................................64
    1) Antalya Limanı  ............................................................................................................................................64
     a. Antalya Limanına Gelen/Giden Yüklerin Cinsi .....................................................................................64
     b. Antalya Limanının Hinterlandı ..................................................................................................................64
    2) Kaleiçi  Yat Limanı ............................................................................................................................................65
    3) Alanya Yat Limanı ............................................................................................................................................65
    4) Antalya Çelebi Marina ............................................................................................................................................65
    5) Finike Yat Limanı  ............................................................................................................................................66
    6) Kemer Yat Limanı ............................................................................................................................................66
    7) Kaş Yat Limanı  ............................................................................................................................................66
    8) Kalkan Yat Limanı ............................................................................................................................................67
   b) Antalya’da Bulunan Deniz Petrol Şamandra Tesisleri ...........................................................................................68
    b.1. Petrol Ofi si Deniz Şamandra Tesisleri ............................................................................................................68
    b.2. Nato Deniz Şamandra Tesisleri ........................................................................................................................68
    b.3. Çekisan (Shel-Mobil) Deniz Şamandra Tesisleri .........................................................................................68
    b.4. Moil (Bölünmez) Deniz Şamandra Tesisleri .................................................................................................68
   c) Antalya Serbest Bölge İçerisinde Tekne İmal-Bakım/Onarım Yerleri ve İstatistik Bilgileri    Tablo-5 .. 68
  4-DEMİRYOLU     ............................................................................................................................................68
  5-HABERLEŞME     ............................................................................................................................................68
   a- Türk Telekom A.Ş. Güney 1 (Antalya) Bölge Müdürlüğü ......................................................................................68
   b-PTT Başmüdürlüğü  ............................................................................................................................................69
  6- BASIN-YAYIN    ............................................................................................................................................70
   a- Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü ...............................................................................................................................70
   b- Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü  .............................................................................................................70
   c- TRT     ............................................................................................................................................71
   d-Basın İlan Kurumu Antalya Şube Müdürlüğü ..........................................................................................................72
   e-Yerel Basın-Yayın Kuruluşları ...........................................................................................................................................72
    e.1. Televizyonlar  ............................................................................................................................................72
    e.2. Diğer Basın-Yayın Kuruluşları ...........................................................................................................................72
  7- GÜMRÜKLER    ............................................................................................................................................74
   a. Kuruluşu      ............................................................................................................................................74
   b. Teşkilat Yapısı   ............................................................................................................................................74
   c. Gümrük İdareleri   ............................................................................................................................................74
   d. Gümrük Muhafaza İdareleri ...........................................................................................................................................74
7. SU VE ATIKSU       .............................................................................................................. 75
 1- DSİ XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  ............................................................................................................................................75
  a. Barajlar ve Su Tesisleri   ............................................................................................................................................75
  b. İnşa Halindeki Barajlar ve Hidroelektrik Santralleri  ........................................................................................................76
 2- ASAT       ............................................................................................................................................76
  a. Kuruluş      ............................................................................................................................................76
  b. Misyon      ............................................................................................................................................77
  c. Genel Müdürler    ............................................................................................................................................77
  d. Yağmur Suyu     ............................................................................................................................................77
  e. İçme Suyu      ............................................................................................................................................77
  f. Scada      ............................................................................................................................................78
  g. Yapımı Devam Eden İşler:  ............................................................................................................................................78
  h. Atıksu      ............................................................................................................................................79
   h.1. Antalya Lara Atıksu Arıtma Tesisi ..............................................................................................................................79



29
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 2

   h.2. Konyaaltı Hurma Arıtma Tesisi...................................................................................................................................79
8. ENERJİ        .............................................................................................................. 80
 1-ELEKTRİK      ............................................................................................................................................80
  a. Kurumsal Yapı    ............................................................................................................................................80
  b. Akdeniz Elektik Dağıtım A.Ş. (AKEDAŞ) ...............................................................................................................................81
   b.1. Kuruluş    ............................................................................................................................................81
   b.2. Amaç     ............................................................................................................................................81
   b.3. Faaliyetler    ............................................................................................................................................81
 2-DOĞALGAZ      ............................................................................................................................................81
9. SAĞLIK        .............................................................................................................. 82
 1. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ   ............................................................................................................................................82
  a. Kuruluş     ............................................................................................................................................82
  b. Faaliyetler     ............................................................................................................................................82
  c. İstatistiki Veriler    ............................................................................................................................................83
 2. BAŞLICA RESMİ HASTANELER  ............................................................................................................................................86
  2.1. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi .................................................................................................................86
  2.2. Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Eski Devlet Hastanesi) ..............................................................................................87
  2.3. Atatürk Devlet Hastanesi (Eski SSK Hastanesi) ..............................................................................................................87
  2.4. Kepez Aşir Aksu Devlet  Hastanesi .....................................................................................................................................87
  2.5. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ............................................................................................................................................88
  2.6. Vakıf Hastanesi (Yıkılan)-(Eski Doğumevi Hastanesi) ..................................................................................................88
10. TARIM        .............................................................................................................. 89
 A- GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ ..........................................................................................................................89
  1-Önemli Ürünler    ............................................................................................................................................89
  2-Tarımsal Yapı    ............................................................................................................................................89
   a) İşlenen Tarım Alanlarının Dağılımı ..............................................................................................................................89
   b) Tarım Havzaları   ............................................................................................................................................90
   c) Antalya’daki Sera Alanının Türkiye Karşılaştırması  ................................................................................................90
  3-Sulama Durumu    ............................................................................................................................................91
  4-Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Tesisleri .................................................................................................................................91
  5- Bitkisel Üretim    ............................................................................................................................................92
   a) Tarla Ürünleri Üretimi  ............................................................................................................................................92
   b) Meyve Üretimi   ............................................................................................................................................92
   c) Sebze Üretimi   ............................................................................................................................................93
  6- Hayvansal Üretim     ............................................................................................................................................93
  7-Tarımsal Desteklemeler 2010  .........................................................................................................................................94
  8-Faaliyetler     ............................................................................................................................................94
   a) Mera Çalışmaları   ............................................................................................................................................94
   b) Bitki Koruma Çalışmaları ............................................................................................................................................94
   c) Hayvan Sağlığı Çalışmaları ............................................................................................................................................94
   d) Gıda Denetim Çalışmaları ............................................................................................................................................94
   e) Kooperatif Çalışmaları  ............................................................................................................................................94
   f ) Üretici Birlikleri Çalışmaları ............................................................................................................................................94
   g) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ......................................................................................................................... 94
   h) Antalya Tarım Master Planı ............................................................................................................................................94
  9- Tarımda Sorunlar    ............................................................................................................................................94
  10- Tarımda Güçlü Yönlerimiz  ............................................................................................................................................95
  11-Tarımda Zayıf Yönlerimiz  ............................................................................................................................................95
  12- İlimizde, Tarımda Yürütülen Bazı Proje ve Eylem Planları ...........................................................................................95
  13- Bazı İstatistiki Veriler   ............................................................................................................................................95
 B-BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (BATEM)...................................................................................................97
  1-Kuruluşun Tarihçesi   ............................................................................................................................................97
  2-Yapılan Çalışmalar   ............................................................................................................................................98
 C- BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM) ............................................................................................................... 103
  1-TIGEM’in Vizyonu    ......................................................................................................................................... 103
  2-TİGEM’in Misyonu   ......................................................................................................................................... 103
  3-Antalya Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü .................................................................................................................. 104
   3.a. Kuruluş ve Tarihçesi  ......................................................................................................................................... 104
   3.b. Coğrafi  Konumu  ......................................................................................................................................... 104
   3.c. Arazi Varlığı   ......................................................................................................................................... 105
   3.d. Bölge ve Ülke Ekonomisine Katkısı ....................................................................................................................... 105
 D-AKDENİZ  SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA, ÜRETİM VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ............................................... 105



30
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 2

  1-Kuruluş      ......................................................................................................................................... 105
  2-Amaç      ......................................................................................................................................... 106
  3-Enstitü İdari Yapısı   ......................................................................................................................................... 106
  4-Araştırma     ......................................................................................................................................... 106
  5-Üretim      ......................................................................................................................................... 107
   1. Çipura ve Levrek Üretimi ......................................................................................................................................... 107
   2. Tatlı su Balıkları Üretimi ......................................................................................................................................... 107
    a. Sazan üretimi ve Balıklandırma ....................................................................................................................... 107
    b. Alabalık Üretimi  ......................................................................................................................................... 107
    c. Süs Balıkları Üretimi ......................................................................................................................................... 108
  6- Eğitim      ......................................................................................................................................... 108
 E-ÇİÇEKÇİLİK      ......................................................................................................................................... 109
  a.Üretim       ......................................................................................................................................... 109
  b. İhracat      ......................................................................................................................................... 110
 F-TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ  ......................................................................................................................................... 112
  Antalya Bölge Birliği   ......................................................................................................................................... 112
 G- ANTALYA PAMUK VE NARENCİYE TARIM SATIŞ  KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ  (ANTBİRLİK) ........................................... 114
  1. Genel Bakış     ......................................................................................................................................... 114
  2. Tarihçe      ......................................................................................................................................... 114
  3. Kooperatif ve Ortakları  ......................................................................................................................................... 114
11. SPOR         ............................................................................................................115
 1. GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ..................................................................................................................... 115
  a. Bazı Spor Faaliyetleri   ......................................................................................................................................... 115
  b. Geleneksel Spor Dalları  ......................................................................................................................................... 115
  c. İlimizi Deplasmanlı Liglerde Temsil Eden Kulüpler ....................................................................................................... 115
  d. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Mevcut Spor Salonları:........................................................................... 116
 2. ANTALYASPOR  (Süper Lig)  ......................................................................................................................................... 118
12. ÇEVRE VE HAVA      ............................................................................................................119
 1. ÇEVRE       ......................................................................................................................................... 119
  a. Mülga Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ................................................................................................................................ 119
  b. Mülga Antalya Özel Çevre Koruma Müdürlüğü .................................................................................................................................... 122
 2. HAVA       ......................................................................................................................................... 124
  a. İklim Özellikleri    ......................................................................................................................................... 124
  b. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ......................................................................................................................................... 124
13. ORMAN        ............................................................................................................125
 1. ANTALYA’DA ORMAN MÜESSESESİ, ORMANLAR VE ORMANCILIK .................................................................................... 125
  a) Genel Bakış     ......................................................................................................................................... 125
  b) Giriş      ......................................................................................................................................... 125
  c) Türkiye’de Ormancılıkta Cumhuriyet Öncesi Dönem (1839-1923) ......................................................................... 127
  d) Türkiye’de Ormancılıkta Cumhuriyet Dönemi (1923-...) ............................................................................................. 129
  e) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Dönemi .......................................................................................................................... 129
  f ) Antalya’da Orman İşletmeciliğinde Tarihsel Süreç ........................................................................................................ 130
 2. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  ......................................................................................................................................... 133
 3. ANTALYA’DA ORMAN AMENAJMAN PLANI ÇALIŞMALARI .................................................................................................. 141
 4. ORMAN YANGINLARI    ......................................................................................................................................... 141
  A. ANTALYA’DA ORMAN YANGINLARI .................................................................................................................................... 141
  B. İLİMİZDE 2008 YILINDA ÇIKAN BÜYÜK YANGIN ............................................................................................................. 145
   a. Genel Bilgi    ......................................................................................................................................... 145
   b. Yapılan Çalışmalar  ......................................................................................................................................... 146
    b.1. Ağaçlandırma Seferberliği ............................................................................................................................. 146
    b.2. Planlama Çalışmaları ........................................................................................................................................ 146
    b.3. İnşaat İkmal Çalışmaları .................................................................................................................................. 146
    b.4. Üretim Pazarlama Çalışmaları ....................................................................................................................... 148
    b.5. Orman Zararlıları İle Mücadele ..................................................................................................................... 148
    b.6. Silvikültür Çalışmaları ...................................................................................................................................... 149
 5. ANTALYA’DA ORMAN KADASTRO ÇALIŞMALARI .................................................................................................................... 150
 6. ANTALYA’DA ORÜS ÇALIŞMALARI ......................................................................................................................................... 152
 7. MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI ................................................................................................. 152
  a. Antalya’da Ağaçlandırma Çalışmaları ................................................................................................................................ 153
  b. Antalya’da Orköy Çalışmaları ......................................................................................................................................... 155
  c. Antalya’da Korunan Alanlar  ......................................................................................................................................... 155
 8. BATI AKDENIZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ (BAORAM) ................................................................................ 158



31
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 2

  a. Tarihsel Gelişim    ......................................................................................................................................... 158
  b. Araştırma Müdürlüğü’nün Görevleri ve Çalışma Yöntemi  ........................................................................................ 159
  c. Araştırma Müdürlüğünün Bugünkü Yapısı ...................................................................................................................... 159
   c.1. Bük Lütfi  Büyükyıldırım Araştırma Ormanı ......................................................................................................... 160
   c.2. Elmalı Sedir Araştırma Ormanı ................................................................................................................................ 161
  d. Araştırma Müdürlüğünde Yapılan Çalışmalar ................................................................................................................ 161
 9. DEĞERLENDİRME     ......................................................................................................................................... 162
14. KÜLTÜR VE TURİZM     ............................................................................................................165
 A. KÜLTÜREL YAPI       ............................................................................................................165
  1. ANTALYA’DA GENEL KÜLTÜR ......................................................................................................................................... 165
  2. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................................................................. 165
   a. Kuruluş ve Faaliyetler  ......................................................................................................................................... 165
   b. Müdürlük Şubeleri  ......................................................................................................................................... 165
   c. Faaliyet Sahaları   ......................................................................................................................................... 166
   d. Müdürlüğe  Bağlı Birimler ......................................................................................................................................... 166
   e. İlimizdeki Doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Birimler: ............................................................... 166
  3. KÜLTÜR  MERKEZİ VE SALONLARI ....................................................................................................................................... 167
   a. AKM ve Cam Piramit Salonları .................................................................................................................................... 167
    1. AKM / Antalya Kültür Merkezi .......................................................................................................................... 167
    2. Aspendos Salonu ......................................................................................................................................... 167
    3. Perge Salonu  ......................................................................................................................................... 167
    4. AKM Fuaye   ......................................................................................................................................... 167
    5. Cam Piramit Sabancı Kongre ve Fuar Merkezi ............................................................................................ 167
   b. Haşim İşcan Kültür Merkezi ......................................................................................................................................... 168
   c. Anfaş-AEC (Antalya Expo Center) .............................................................................................................................. 169
   d. Elmalı Kültür Merkezi   ......................................................................................................................................... 169
  4. FESTİVAL ve YEREL ETKİNLİKLER ......................................................................................................................................... 169
   a. Altın Portakal Film Festivali  ........................................................................................................................................ 169
   b. Diğer Festival ve Yerel Etkinlikler .............................................................................................................................. 170
  5. KÜLTÜR SANAT KURUM ve KURULUŞLARI ....................................................................................................................... 175
   a. Güzel Sanat Galerileri  ......................................................................................................................................... 175
    a.1. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ....................................................................................................................... 175
    a.2. Diğer Güzel Sanat Galerileri ........................................................................................................................... 175
   b. Sinemalar    ......................................................................................................................................... 176
   c. Diğer Bazı Kültür-Sanat Kurum ve Kuruluşları  ..................................................................................................... 176
  6. KÜTÜPHANELER    ......................................................................................................................................... 178
   a. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne Bağlı Kütüphaneler ...................................................................................... 178
   b. Diğer Kütüphaneler  ......................................................................................................................................... 181
   c. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bağlı Olup Yerel Yönetimlere Devredilen Kütüphaneler ................. 181
   d. Antalya  Halk Kütüphaneleri Okuyucu ve Kitap İstatistikleri .......................................................................... 182
 B. TARİHİ YAPI      ............................................................................................................183
  1. MÜZE VE ANTİK KENTLER  ......................................................................................................................................... 183
   1.1. MÜZELER    ......................................................................................................................................... 183
    a. Antalya Müzesi  ......................................................................................................................................... 183
     Yüzyılın Defi nesi Elmalı Sikkeleri ................................................................................................................ 185
    b. Elmalı Arkeoloji Müzesi  .................................................................................................................................................. 188
    c. Alanya Arkeoloji Müzesi ...................................................................................................................................... 188
    d. Alanya Atatürk Evi Müzesi ................................................................................................................................. 189
    e. Side Müzesi   ......................................................................................................................................... 189
    f. Antalya Atatürk Evi Müzesi  ................................................................................................................................ 190
    g. Noel Baba Müzesi ......................................................................................................................................... 190
    h. Suna – İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi ..................................................................................................................... 191
    ı. Oyuncak Müzesi  ......................................................................................................................................... 192
    i. Kent  Müzesi   ......................................................................................................................................... 193
   1.2. ANTİK KENTLER  ......................................................................................................................................... 194
    a. Antalya Müzesine Bağlı Antik Kentler ............................................................................................................ 194
    b. Alanya Müzesine Bağlı Antik Kentler ............................................................................................................. 214
    c. Side Müzesi’ne Bağlı Antik Kentler .................................................................................................................. 216
  2. YAKIN DÖNEM TARİHİ YAPILARI 220
   KALEİÇİ GELENEKSEL KONUT ÖZELLİKLERİ ................................................................................................................ 220
 C. TURİZM       ............................................................................................................225
  1. Genel Bakış     ......................................................................................................................................... 225



32
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 2

  2. Belgeli Tesisler    ......................................................................................................................................... 225
   a. Yıllara Göre Antalya’daki Konaklama Tesislerinin Türkiye Geneli İle Karşılaştırması  .............................. 226
   b. Belgeli Konaklama Tesislerinin İl Bazında Dağılımı (2011 Yılı) ........................................................................ 226
   c. Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Tesislerin Tür ve Sınıfl arına Göre Dağılım Tablosu ................. 227
   d. İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri ve Bilgileri Tablosu ................................................................................... 227
   e. Yatırım Belgeli Konaklama Tesisleri ve Bilgileri Tablosu .................................................................................... 255
  3. Ziyaretçi ve Gelir Durumu  ......................................................................................................................................... 262
   a. İllere Göre Ziyaretçi Tablosu ........................................................................................................................................ 262
   b. Yıllar İtibariyle Ziyaretçi Tablosu ................................................................................................................................ 263
   c. Müze ve Örenyerleri Ziyaretçi ve Gelir Tablosu .................................................................................................... 263
  4. Seyahat Acentaları   ......................................................................................................................................... 264
  5. Profesyonel Turist Rehberleri ......................................................................................................................................... 264
  6. Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler  ....................................................................................................................................... 265
  7. Mavi Bayrak     ......................................................................................................................................... 265
   a. Mavi Bayrak Ödüllü Plaj ve Marinalar Tablosu ...................................................................................................... 265
   b. Uluslar arası Mavi Bayrak Tablosu ............................................................................................................................. 266
  8. Turizm Danışma Büroları  ......................................................................................................................................... 267
  9. Alternatif Turizm Faaliyetleri ve Alanları........................................................................................................................... 267
   1. Rafting ve Safari   ......................................................................................................................................... 267
    1.a. Rafting    ......................................................................................................................................... 267
    1.b. Safari (Jip, Motokraf ve Kamyon Safarisi)  ................................................................................................. 267
   2. Golf Turizmi    ......................................................................................................................................... 267
   3. Kaleiçi Kültür Turizmi  ......................................................................................................................................... 268
   4. Kongre Turizmi   ......................................................................................................................................... 269
   5. İnanç Turizmi   ......................................................................................................................................... 270
    5.1. Demre Noel Baba Festivali ............................................................................................................................. 270
    5.2. Serik Belek - Dinler Bahçesi ............................................................................................................................ 270
    5.3. Tarihi ve Külliye Camileri ................................................................................................................................. 270
   6. Konyaaltı-Saklıkent Kış Turizmi .................................................................................................................................. 271
   7. Kemer Tahtalı Teleferiği ......................................................................................................................................... 271
   8. Yayla Kültür Turizmi  ......................................................................................................................................... 271
   9. Kemer-Çıralı-Yanartaş  ......................................................................................................................................... 272
   10. Alanya Sapadere Kanyonu ........................................................................................................................................ 272
   11. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Bisiklet Turu ....................................................................................... 273
   12. Mağara Turizmi   ......................................................................................................................................... 273
    12.1. Alanya Damlataş Mağarası .......................................................................................................................... 273
    12.2. Serik Zeytintaşı Mağarası ............................................................................................................................. 273
    12.3. Alanya Dim Mağarası ..................................................................................................................................... 273
    12.4. Döşemealtı Karain Mağarası ....................................................................................................................... 273
    12.5. Döşemealtı Kocain Mağarası ...................................................................................................................... 273
    12.6. İbradı Altınbeşik Mağarası ........................................................................................................................... 273
 D. İLGİLİ KURUM, KURULUŞ VE SEKTÖR TEMSİLCİLİKLERİ ............................................................................ 274
 E. İLİMİZİN BAŞLICA KÜLTÜREL VE TURİSTİK MEKAN VE TEMALARI ............................................................275
15- VAKIFLAR        ............................................................................................................277
 1. GENEL BAKIŞ     ......................................................................................................................................... 277
  a. Hayri veya Şer’i Vakıf   ......................................................................................................................................... 277
  b. Avarız Vakfı     ......................................................................................................................................... 277
  c. Yarı-Alevi Vakfı    ......................................................................................................................................... 277
  d. Yeni Dönemde Kurulmuş Vakıfl ar  ...................................................................................................................................... 277
 2- VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENVANTERİNDEKİ VAKIFLAR ........................................................................................... 277
  a. Antalya Vakıfl ar Bölge Müdürlüğü ..................................................................................................................................... 277
  b. Vakıfl ar Bölge Müdürlüğü’ne Bağlı Vakıf Eserler ............................................................................................................ 278
16. DERNEKLER       ............................................................................................................294
 1. KURULUŞ      ......................................................................................................................................... 294
 2. ANTALYA İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ....................................................................................................................................... 294
  a. Başlıca Görevleri    ......................................................................................................................................... 294
  b. Antalya İl Merkezi ve İlçelerinde Faaliyette Bulunan Derneklerin Sayı ve Analizi ............................................. 295
  c. Antalya İlinde Kurulan ve Fesh Edilen Dernek Sayıları ................................................................................................ 295
17. DİNİ HAYAT        ............................................................................................................296
 1. İl Müftülüğü     ......................................................................................................................................... 296
 2. Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi ......................................................................................................................................... 296
 3. Türkiye Diyanet Vakfı Kitap Satış Mağazası (TDV)................................................................................................................... 296



33
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 2

18. SOSYAL GÜVENLİK, SOSYAL HİZMETLER VE SOSYAL YAŞAM ......................................................................... 297
 1-SOSYAL GÜVENLİK    ......................................................................................................................................... 297
  a.  Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ............................................................................................................................. 297
  b. Antalya İşkur  İl Müdürlüğü (İş ve İşçi Bulma Kurumu Şubesi) ................................................................................. 300
  c. Bölge Çalışma Müdürlüğü   ......................................................................................................................................... 300
  d. İş Teftiş Grup Başkanlığı   ......................................................................................................................................... 300
  e. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü  ....................................................................................................................................... 300
  f. Antalya Şehri Emekliler Cenneti ......................................................................................................................................... 302
 2- SOSYAL HİZMETLER    ......................................................................................................................................... 303
  a. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Faaliyetleri   .............................................................................................................. 303
  b. Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ............................................................................................................. 306
 3- SOSYAL YAŞAM     ......................................................................................................................................... 306
  1. NÜFUS, VATANDAŞLIK  VE  İSTATİSTİK ............................................................................................................................... 306
   a. Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü .......................................................................................................................... 306
   b. Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü (TÜİK) ............................................................................................ 307
   c. Antalya İli Merkez ve İlçeleri Nüfus İstatistiği ........................................................................................................ 307
  2. BAZI YAŞAM BİÇİMLERİ   ......................................................................................................................................... 322
   a. AHİLER     ......................................................................................................................................... 322
    a.1. Ahilik    ......................................................................................................................................... 322
    a.2. Ahiliğin İlkeleri  ......................................................................................................................................... 323
    a.3. Onyedinci Yüzyılda Antalya’nın Elmalı Kazasında Bir Ahi: “ÜMMİ SİNAN ...................................... 324
    a.4. Ahilik Kutlamaları ......................................................................................................................................... 326
   b. YÖRÜKLER    ......................................................................................................................................... 327
    1. Antalya’da Yörükler ve Yörük Kültürü ............................................................................................................. 328
    2. Yörüklerle İlgili Resimler ..................................................................................................................................... 344
    3. Yörükler Soy Kütüğü ......................................................................................................................................... 348
   c. TAHTACILAR    ......................................................................................................................................... 349
    c.1. Tahtacılar ve Antalya Tahtacıları ................................................................................................................... 349
    c.2. Antalya’daki Tahtacı Yerleşimleri .................................................................................................................. 350

SEKİZİNCİ BÖLÜM   VIII. KÜLTÜR-SANAT ve EDEBİ HAYAT .....................................................................353

A. KÜLTÜR HAYATI       ............................................................................................................355
1. HALK KÜLTÜRÜ (GEÇİŞ DÖNEMLERİ)  ......................................................................................................................................... 355
 A. BAYRAMLAR     ......................................................................................................................................... 355
  1. Ramazan Bayramı   ......................................................................................................................................... 355
  2.  Kurban Bayramı    ......................................................................................................................................... 356
  3. Hıdrellez     ......................................................................................................................................... 356
 B. İNANIŞLAR      ......................................................................................................................................... 358
 C. GELENEKLER (Doğum, Askerlik, Evlenme, Ölüm) ................................................................................................................... 358
2. MÜZİK VE OYUN KÜLTÜRÜ    ......................................................................................................................................... 364
 A. ANTALYA GELENEKSEL HALK SAZLARINA GENEL BAKIŞ ...................................................................................................... 364
 B. ANTALYA YÖRESİ HALK ÇALGILARI ......................................................................................................................................... 364
  1. Sipsi      ......................................................................................................................................... 364
  2. Kabak Kemane    ......................................................................................................................................... 367
  3. Kaval      ......................................................................................................................................... 367
  4.  Bağlama-Cura-Parmak Curası-Üç Telli .............................................................................................................................. 368
  5. Zurna      ......................................................................................................................................... 369
  6. Davul-Darbuka-Def-Zilli Maşa Kaşık .................................................................................................................................. 369
  7. Cümbüş     ......................................................................................................................................... 369
 C. HALK OYUNLARI VE SEYİRLİK OYUNLARI  .................................................................................................................................. 370
  1. HALK OYUNLARI (DANSLARI) ......................................................................................................................................... 370
   a. Teke Oyunları   ......................................................................................................................................... 370
   b. Oyun Havaları   ......................................................................................................................................... 371
   c. Gurbet Havaları   ......................................................................................................................................... 372
   d. Kabaardıç    ......................................................................................................................................... 372
   e. Dımıdımı (Dımıdan)   ......................................................................................................................................... 372
   f. Teke Beyliği Yöresinde Saptanmış Halk Dansları’nın Adları .............................................................................. 372
   g. Antalya Halk Oyunlarının Ana Figürleri .................................................................................................................. 373
   h. Semah     ......................................................................................................................................... 373
  2. SEYİRLİK OYUNLARI   ......................................................................................................................................... 375
   a. Düğünlerde Oynanan Bir Seyirlik Oyun ................................................................................................................. 375



34
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 2

   b. Elmalı’da Zekir Oyunları ve Cezaları ......................................................................................................................... 375
 D. HALK AŞIKLARI (OZANLARI)  ......................................................................................................................................... 376
3- YAYLA KÜLTÜRÜ      ......................................................................................................................................... 377
 1. Yaylacılık ve Yayla Kültürü   ......................................................................................................................................... 377
 2. Antalya Yaylaları     ......................................................................................................................................... 380
  2.1. Gömbe Yaylası    ......................................................................................................................................... 380
  2.2. Ördübek Yaylası   ......................................................................................................................................... 380
  2.3. Söbüce Yaylası    ......................................................................................................................................... 381
  2.4. Beydağı Yaylası    ......................................................................................................................................... 383
  2.5. Söğütcuması Yaylası   ......................................................................................................................................... 384
  2.6. Feslikan (Fesleğen-Üç köy) Yaylası .................................................................................................................................. 384
  2.7. Salamut Yaylası    ......................................................................................................................................... 386
  2.8. Dereköy (Türbelinas) Yaylası ......................................................................................................................................... 386
  2.9. Gökbel Yaylası    ......................................................................................................................................... 387
 3. Antalya İli Yaylaları Listesi   ......................................................................................................................................... 389
4. GİYİM KÜLTÜRÜ       ......................................................................................................................................... 392
 1. Anadolu’da Giyim Kuşamın Tarihi ......................................................................................................................................... 392
  1.1. Baş, Saç ve Başlıklar   ......................................................................................................................................... 392
  1.2. Takı      ......................................................................................................................................... 393
  1.3. İçe Giyilen Giysiler    ......................................................................................................................................... 393
  1.4. Şalvar- Çakşır- Don    ......................................................................................................................................... 393
 2. Geleneksel Giyimde Takının Önemi ......................................................................................................................................... 398
  2.1. Gagaklı Takı    ......................................................................................................................................... 399
  2.2. Kancalı Tolular    ......................................................................................................................................... 399
  2.3. Kemer ve Tepelikler   ......................................................................................................................................... 400
  2.4. Yanak Döven     ......................................................................................................................................... 400
  2.5. Saç Koru     ......................................................................................................................................... 402
  2.6. Tozuk ( Tavuk- Kuş Tüyünden Gelin Başlıkları) ............................................................................................................ 402
  2.7.Takı, Terlik ve Tomaka  ......................................................................................................................................... 402
 3. Ayak Giysileri     ......................................................................................................................................... 403
  3.1. Çarık      ......................................................................................................................................... 403
  3.2.Çorap      ......................................................................................................................................... 404
 4. Antalya’da Erkek Başlıkları   ......................................................................................................................................... 404
 5. Antalya’da Kadın Başlıkları    ......................................................................................................................................... 404
  5.1.Çeki      ......................................................................................................................................... 404
  5.2. Saçbağı     ......................................................................................................................................... 404
 6. Antalya Yörük Giyim Kuşamı   ......................................................................................................................................... 405
 7. Antalya Yöresi Kadın Giyimi   ......................................................................................................................................... 406
 8. Antalya Yöresi Erkek Giyimi   ......................................................................................................................................... 407
 9. Antalya Erkek Giyim Tarzı   ......................................................................................................................................... 408
 10. Antalya Kadın Giyim Tarzı   ......................................................................................................................................... 408
5. GELENEKSEL MESLEKLER    ......................................................................................................................................... 409
 1. Alanya İlçesi      ......................................................................................................................................... 409
 2. Akseki ilçesi      ......................................................................................................................................... 409
 3. Döşemealtı İlçesi     ......................................................................................................................................... 409
 4. Gündoğmuş İlçesi    ......................................................................................................................................... 409
 5. Gazipaşa İlçesi     ......................................................................................................................................... 410
 6. İbradı İlçesi      ......................................................................................................................................... 410
 7. Manavgat İlçesi     ......................................................................................................................................... 410
 8. Serik İlçesi      ......................................................................................................................................... 410
 9. Kaş İlçesi      ......................................................................................................................................... 410
 10. Korkuteli İlçesi     ......................................................................................................................................... 410
 11. Elmalı İlçesi     ......................................................................................................................................... 410
 12. Finike İlçesi     ......................................................................................................................................... 410
 13. Kumluca İlçesi     ......................................................................................................................................... 410
6. GELENEKSEL EL SANATLARI    ......................................................................................................................................... 411
 1. BAKIRCILIK      ......................................................................................................................................... 412
  2. KALAYCILIK     ......................................................................................................................................... 413
  3. PAMUK ATICILARI (HALLAÇ)  ......................................................................................................................................... 413
  4. YORGANCILIK    ......................................................................................................................................... 413
   a. Türklerde Yorgan Sanatı Geleneği............................................................................................................................. 413
   b. Eski Türk Atasözlerinde Yorgan .................................................................................................................................. 415



35
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 2

   c. Günümüz Yorgancılığı  ......................................................................................................................................... 415
   d.  Yorgan Yapım Tekniği  ......................................................................................................................................... 416
   e. Antalya’da Bir Yorgan Ustası ........................................................................................................................................ 416
  5. NALBANTLIK    ......................................................................................................................................... 417
  6. SEMERCİLER    ......................................................................................................................................... 418
  7. ANTALYA YÖRESEL MEKİKLİ DOKUMALARI...................................................................................................................... 418
  8. ANTALYA YÖRESİ İPEK- PAMUK DOKUMACILIĞI  ............................................................................................................ 419
   a. Alaca ve Darabulus (Trablus) Dokumaları .............................................................................................................. 419
   b. Kullanım Alanlarına Göre Alaca ve Darabulus Dokumaları ............................................................................. 422
7. HALI  DOKUMA       ......................................................................................................................................... 425
 a. Kovanlık Köyü Döşemealtı Halıları ......................................................................................................................................... 429
  a.1. Halelli Seccâde:    ......................................................................................................................................... 429
  a.2. Dokuzlu Top (Yıldızlı) Döşeme Altı  Halısı ..................................................................................................................... 429
  a.3. Kuleli Yıldız Toplu Seccâde ......................................................................................................................................... 430
  a.4. Akrepli Seccâde   ......................................................................................................................................... 430
  a.5. Koyun Haplı Dallı Seccâde ......................................................................................................................................... 430
  a.6. Toplu Seccâde    ......................................................................................................................................... 430
8. MUTFAK KÜLTÜRÜ      ......................................................................................................................................... 432
 A. ANTALYA MUTFAK KÜLTÜRÜ   ......................................................................................................................................... 432
 B. GELENEKSEL ANTALYA YEMEKLERİ ......................................................................................................................................... 437
  1. ÇORBALAR     ......................................................................................................................................... 437
  2. YEMEKLER     ......................................................................................................................................... 438
  3. TATLILAR     ......................................................................................................................................... 440
  4. BÖREKLER     ......................................................................................................................................... 441
  5. ÖĞÜN ARASI İKRAMLAR  ......................................................................................................................................... 441
 C. GELENEKSEL ANTALYA MUTFAĞI ......................................................................................................................................... 443
  1-Mutfak, Ocaklık ve Araç Gereçleri ....................................................................................................................................... 443
  2-Yörede Yapılan Yiyecekler  ......................................................................................................................................... 443
  3-Ekmekler     ......................................................................................................................................... 444
  4-Kış Hazırlıkları    ......................................................................................................................................... 444
  5-Sofra Âdet ve Gelenekleri  ......................................................................................................................................... 444
  6-Mutfak, Ocak, Yemek, Sofra İle İlgili Atasözleri, İnanışlar, Mani, Bilme ce, Dua ve Beddualar ......................... 444
9. SANAT KÜLTÜRÜ      ......................................................................................................................................... 446
 A. BAZI GELENEKSEL TÜRK SÜSLEME VE YAZI SANATLARI ....................................................................................................... 446
  1.TEZHİP      ......................................................................................................................................... 446
  2. MİNYATÜR     ......................................................................................................................................... 446
  3.EBRU       ......................................................................................................................................... 447
  4. HÜSN-İ HAT      ......................................................................................................................................... 447
 B. ANTALYA KENTİNDE  PLASTİK SANATLAR “Heykel Sanatı .................................................................................................... 448
10. DENİZ KÜLTÜRÜ     ......................................................................................................................................... 456
 1. Antalya’nın Fetih Öyküsü   ......................................................................................................................................... 457
 2. Antalya’da Yapılan Katliam   ......................................................................................................................................... 458
 3. İlk Türk Donanması    ......................................................................................................................................... 458
 4. Osmanlı Devrinde Deniz   ......................................................................................................................................... 458
 5. Büyük Türk Denizcisi Oruç Reis Antalya’da ................................................................................................................................ 459
 6. Son Yüzyılda Antalya’nın Denizi  ......................................................................................................................................... 461
B.  EDEBİ HAYAT        ............................................................................................................462
1-  ANTALYA’NIN EDEBİ HAYATI    ......................................................................................................................................... 462
 1.1 BİR YAZAR, BİR ŞEHİR: CAHİT UÇUK’UN ANTALYASI ............................................................................................................. 462
 1.2 ‘BEŞ ŞEHİR’ YAZARINA MEKTUP YAZDIRTAN ŞEHİR “ANTALYA” ......................................................................................... 473
  1.2.1.Özet     ......................................................................................................................................... 473
  1.2.2. Ahmet Hamdi Tanpınar Kimdir? ................................................................................................................................... 474
  1.2.3.Ahmet Hamdi Tanpınar ve Antalya .............................................................................................................................. 475
  1.2.4.Huzur Romanı    ......................................................................................................................................... 476
  1.2.5.Antalyalı Genç Kıza Mektup ......................................................................................................................................... 479
2-  HALK EDEBİYATI      ......................................................................................................................................... 483
 1. Antalya Şehrinin Kuruluş Efsanesi ......................................................................................................................................... 486
 2. Adam Atacağı     ......................................................................................................................................... 486
 3. Alanya Kalesi Fethi Üzerine Bir Efsane ........................................................................................................................................ 486
 4. Masallar      ......................................................................................................................................... 486
 5. Fıkralar       ......................................................................................................................................... 488
 6. Türküler      ......................................................................................................................................... 489



36
Dünden
Bugüne
Antalya

CİLT 2

 7. Ninniler       ......................................................................................................................................... 490
 8. Atasözleri       ......................................................................................................................................... 490
 9. Deyimler      ......................................................................................................................................... 492
 10. Dualar      ......................................................................................................................................... 492
 11. Beddualar      ......................................................................................................................................... 492
C.  EDEBİ  ÜRÜNLER  VE  EDEBİ  ŞAHSİYETLER .......................................................................................................493
1- EDEBİ ÜRÜNLER      ......................................................................................................................................... 493
 1.1. EDEBİYATÇI GÖZÜYLE ANTALYA:  “HERŞEY AKDENİZ’İN DİLİYLE KONUŞUYOR”* ..................................................... 493
 1.2. TÜRK DİLİ ve ANTALYA AĞZI  ......................................................................................................................................... 501
  1.2.1. Antalya’ya Özgü Bazı Kelimeler ve Karşılıkları ......................................................................................................... 501
 1.3.Antalya Teke Yöresi Ağzı ve Deyimleri ...................................................................................................................................... 502
2. EDEBİ ŞAHSİYETLER     ......................................................................................................................................... 510

DOKUZUNCU BÖLÜM   IX. MEŞHUR ŞAHSİYETLER ................................................................................511

A. EDEBİ  ŞAHSİYETLER     ............................................................................................................513
 1. Kaygusuz Abdal     ......................................................................................................................................... 513
 2. Fıtnat Hanım     ......................................................................................................................................... 514
 3. Abdal Musa      ......................................................................................................................................... 514
 4. Ümmî Sinan       ......................................................................................................................................... 514
 5. Vahab Ümmi     ......................................................................................................................................... 515
 6. Arif Rüştü GÖRGÜN    ......................................................................................................................................... 515
 7. Hamit Macit SELEKLER   ......................................................................................................................................... 516
 8. Baki Süha EDİBOĞLU    ......................................................................................................................................... 516
 9. A.Rahim BALCIOĞLU    ......................................................................................................................................... 516
B. BAZI MEŞHUR ŞAHSİYETLER     ............................................................................................................517
 1. Yeğen MEHMET PAŞA     ......................................................................................................................................... 517
 2. Süleyman Fikri ERTEN    ......................................................................................................................................... 517
 3. Mustafa ERTUĞRUL    ......................................................................................................................................... 518
 4. Osman Yüksel SERDENGEÇTİ   ......................................................................................................................................... 518
 5. Tarık AKILTOPU      ......................................................................................................................................... 520
 6. Turgut CANSEVER      ......................................................................................................................................... 538
 7. Ömer DURUK       ......................................................................................................................................... 538
 8. Deniz BAYKAL       ......................................................................................................................................... 538
 9. Hüseyin ÇİMRİN      ......................................................................................................................................... 539
 10. Mevlüt ÇAVUŞOĞLU     ......................................................................................................................................... 539
C. DİNİ / İLMİ  ŞAHSİYETLER     ............................................................................................................540
 1. ANTALYA’NIN YETİŞTİRDİĞİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLARI ................................................................................................... 540
  1. Ahmet Hamdi AKSEKİ   ......................................................................................................................................... 540
  2. Hasan Hüsnü ERDEM   ......................................................................................................................................... 542
  3. İbrahim Bedrettin ELMALI  ......................................................................................................................................... 544
 2. ANTALYA’NIN  YETİŞTİRDİĞİ  İLMİ ŞAHSİYETLER/  MÜFTÜLER  ve  DİN ADAMLARI* ................................................... 545
  1. Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR ..................................................................................................................................... 545
  2. Müftü Yusuf Talat Efendi  ......................................................................................................................................... 546
  3. Ahmet Hamdi Efendi (Çil Müftü)   ...................................................................................................................................... 546
  4. Ahmet Hamdi OKUR   ......................................................................................................................................... 546
  5. Osman Hafız (Çandır)   ......................................................................................................................................... 547

ONUNCU BÖLÜM    X. KISALTMALAR CETVELİ  ................................................................................549

X. KISALTMALAR CETVELİ    ......................................................................................................................................... 551

ONBİRİNCİ BÖLÜM   XI. KAYNAKÇA   ..................................................................................................553

 1.  İNTERNET KAYNAKLARI   ......................................................................................................................................... 555
 2. MAKALELER BİBLİYOGRAFYASI  ......................................................................................................................................... 555
 3. BİBLİYOGRAFYA     ......................................................................................................................................... 556



37
Dünden
Bugüne
Antalya

1   .1   . BölümBölümBölümBölüm

w w w . a n t a l y a k u l t u r t u r i z m . g o v . t r

GirişGiriş



38
Dünden
Bugüne
Antalya



39
Dünden
Bugüne
Antalya

B İ R İ N C İ   B Ö L Ü M

1. Yayın Serüveni

a. Bakanlığın Önerisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Ya-
yımlar Genel Müdürlüğü’nün  25/04/2007 tarih ve 
71415 sayılı yazıları ile, Ülkemizin 81 İli ile birlikte An-
talya İlinin de kent bilincinin yerleşmesi, tanıtılması ve 
gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması ama-
cıyla  yerel imkanlarla bir  kitap hazırlanarak yayımlan-
ması öngörülmüştür.  

Birinci baskısı Mayıs 2010’da yayımlanan ve dağı-
tımı yapılan kitabın, yoğun talep üzerine  ikinci baskısı 
gerçekleştirilmiştir.

b. Katkı Veren Kurum ve Kuruluşlar

Antalya Valiliği’nin desteği ile İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü; il merkez ve ilçelerindeki ilgili tüm resmi 
ve özel kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvuruda 
bulunulmuştur:

• Antalya Valiliği, 
• Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 
• Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, 
 • Akseki Kaymakamlığı,
• Aksu Kaymakamlığı, 
• Alanya Kaymakamlığı, 
• Demre Kaymakamlığı, 
• Döşemealtı Kaymakamlığı,
• Elmalı Kaymakamlığı,
• Finike Kaymakamlığı,
• Gazipaşa Kaymakamlığı,
• Gündoğmuş Kaymakamlığı,
• İbradı Kaymakamlığı, 
• Kaş Kaymakamlığı, 
• Kemer Kaymakamlığı, 
• Kepez Kaymakamlığı, 
• Konyaaltı Kaymakamlığı, 
• Korkuteli Kaymakamlığı,
• Kumluca Kaymakamlığı,
• Manavgat Kaymakamlığı, 
• Muratpaşa Kaymakamlığı, 
• Serik Kaymakamlığı,
• Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, 
• Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, 
• İller Bankası Genel Müdürlüğü/Antalya 5. Bölge 

Müdürlüğü, 
• Antalya Orman Bölge Müdürlüğü,
• Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı/Antalya Bölge 

Müdürlüğü,                              
• Vakıfl ar Genel Müdürlüğü/Antalya Bölge 

Müdürlüğü,
• BATEM/Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü,
• TİGEM/Antalya Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü,                      
• Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim 

Enstitüsü Müdürlüğü,                              
• Denizcilik Müsteşarlığı/Antalya Bölge Müdürlüğü, 
• Gümrük Müsteşarlığı/ Antalya Gümrük ve Muh. Baş 

Müdürlüğü,
• Devlet Su İşleri Genel Müd./ Antalya 13. Bölge 

Müdürlüğü, 
• Antalya PTT Başmüdürlüğü,                                  
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü/ Antalya VI. 

Bölge Müdürlüğü,
• Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü,                  
• Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü,                     
• Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürlüğü,
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Antalya Bölge 

Müdürlüğü,
• Kredi  ve Yurtlar Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü,
• Tarım Kredi Koop.Birliği/ Antalya Bölge Müdürlüğü,
• Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü,
• AKEDAŞ/Akdeniz Elek. Dağ. Anonim. Şirket 

Müdürlüğü,
• Türk Telekom A.Ş. Antalya (Güney 1) Bölge 

Müdürlüğü,  
• Antalya Valiliği/ İl Planlama ve Koord. Müdürlüğü ve 

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü,
• Büyükşehir Belediyesi/ ASAT Genel Müdürlüğü/

Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı,
• Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı/Ulaştırma 

Dairesi Başkanlığı,
• Antalya Büyükşehir Belediyesi Bşk./İmar ve Şehircilik 

Dairesi Başkanlığı,
• Antalya Büyükşehir Belediyesi Bşk./Kültür ve Sosyal 

İşler Daire Başkanlığı,
• TRT  Antalya  Müdürlüğü, 
• Antalya İl Milli Eğitim  Müdürlüğü,
• Antalya İl Kültür ve Turizm  Müdürlüğü,                                      
• SGK/ Antalya İl Müdürlüğü,                                     
• Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık  İl Müdürlüğü,                                        
• Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,
• Türkiye İş Kurumu/Antalya İl Müdürlüğü,                                          
• S.H.Ç.E.K./ Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,                                               
• Antalya İl Müftülüğü,                           
• Antalya İl Sağlık Müdürlüğü,
• Mülga Antalya Özel Çevre Koruma Müdürlüğü,
• Mülga Antalya Çevre ve Orman İl Müdürlüğü,
• Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,                                
• Türkiye İş Kurumu/Antalya İl Müdürlüğü           
• Antalya İl Sivil Savunma Müdürlüğü, 
• Antalya İl Dernekler Müdürlüğü,  
• Kepez Belediye Başkanlığı,
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• Kumluca Belediye Başkanlığı,
• Demre Belediye Başkanlığı,
• Kemer Belediye Başkanlığı,
• Varsak Belediye Başkanlığı,
• Kemer/Çamyuva Belediye Başkanlığı,
• Tekirova Belediye Başkanlığı,
• Beldibi Belediye Başkanlığı,
• Manavgat/Taşağıl Belediye Başkanlığı,
• Manavgat/Side Belediye Başkanlığı,
• Manavgat/Çolaklı Belediye Başkanlığı,
• Manavgat/Ilıca Belediye Başkanlığı,
• Manavgat /Side Müze Müdürlüğü,
• Manavgat/İlçe Sağlık Grup Başkanlığı,
• Manavgat/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 
• Aksu İlçe Milli Eğitim  Müdürlüğü, 
• Muratpaşa İlçe Milli Eğitim  Müdürlüğü,
• Akseki/ Yeğen Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi 

Müdürlüğü,
• Alanya/ Müze Müdürlüğü,
• Kredi  ve Yurtlar Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü/

Akdeniz Öğrenci Yurdu Müdürlüğü,
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası/Antalya Şube 

Müdürlüğü,
• Finike/İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu,
• İbradı/İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu, 
• Kaş /Turizm Danışma Bürosu,
• ATSO/Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı,
• ATB/Antalya Ticaret Borsası Başkanlığı,
• Dış Ticaret Müsteşarlığı-Antalya İhracat Bir. 

Başkanlığı,
• TÜRSAB/Antalya Bölgesel Yürütme Kurulu 

Başkanlığı,
• ANŞOYAD/Ant. Şair-Ozan-Yaz. ve Res Kültür Der. 

Başkanlığı,
• ANSAN/ Antalya Sanatçılar Derneği Başkanlığı vb.

Yukarıda isimleri yazılı kurum ve kuruluşlardan 
yazılı, dijital ortam ve e-posta yolu ile katkı alınmış 
ve bu suretle ilimize ait tarih, coğrafya, eğitim, sağlık, 
ekonomi, ticaret, tarım, turizm, spor, güvenlik vb. 
konularda güncel bilgi ve belgeler temin edilmiştir.

 Bu bilgi ve dokümanlar tek tek süzgeçten 
geçirilip incelenerek “Dünden Bugüne ANTALYA” 
kitabının içeriği oluşturulmuştur.

c. Üniversite’de Yapılan Sempozyum

Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta-
rihi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin 22-24 Kasım 
2007 tarihleri arasında koordine ettiği “20.Yüzyılda 
Antalya Sempozyumu”,  “Dünden Bugüne ANTALYA” 
kitabının hazırlanması fikrinin oluşmasına sebep ol-
muştur.

Sempozyuma katılan, alanında uzman katılımcı-
ların sunumları izlenmiş, birçok akademisyenle görü-
şülerek, bu çalışmaya katkı yapmaları talep edilmiştir. 

2. Kitabın Türü ve Hazırlanma Şekli
Kitap iki ciltten oluşmaktadır. 

Birinci Ciltte; 1.-2.-3.-4.-5. ve 6. Bölümler yer al-
makta, İkinci Ciltte de 7.- 8.- 9. 10. ve XI. Bölümler bu-
lunmaktadır. 

Bu yayının hazırlanmasında mümkün olduğu ka-
dar kopyala yapıştır veya alıntı olarak değil, akademis-
yenlerimizin, uzmanlarımızın, yetkili kurum ve kuru-
luşlarımızın kendi yazılarına, bilgi ve belgelerine baş-
vurmak yolu ile bu yayınımızın oluşturulması amaç-
lanmıştır.

3. Bölümler
Birinci Bölüm olan “Giriş” bölümünde, eserin oluş-

turulma şeklinden bahsedilmiştir.

İkinci Bölüm olan “Antalya’nın Coğrafî Durumu” 
bölümü,  iki yayın kurulu üyemizin hazırladığı akade-
mik metin ve çeşitli kaynaklardan derlenerek hazırlan-
mıştır. 

Üçüncü Bölüm olan “Eski Dönem Antalyası” bölü-
mü,  üç ayrı yayın kurulu üyemizin hazırladığı akade-
mik metinlerden oluşmuştur.

Dördüncü Bölüm olan “Türk Dönemi Antalyası” 
bölümü, beş ayrı yayın kurulu üyemizin hazırladığı 
akademik metinlerden hazırlanmıştır.

Beşinci Bölüm olan “Cumhuriyet Dönemi Antal-
yası” bölümü, altı ayrı yayın kurulu üyemizin hazırladı-
ğı akademik metin ve çeşitli kaynaklardan derlenerek 
hazırlanmıştır.

Kitabımızın altıncı bölümü olan “İdari Yapı (Mülki, 
Mahalli ve Özel İdare)” bölümü, iki yayın kurulu üye-
sinin çeşitli kaynaklardan derlediği dört ana kısım ol-
mak üzere ele alınmış, 

İlimizin doğu ilçelerinden;

Gazipaşa ilçesi bir yayın kurulu üyemiz, Gündoğ-
muş ilçesi de iki yayın kurulu üyemiz tarafından ilmi, 
araştırma ve derleme niteliğinde hazırlanmış,

Manavgat ilçesi, bir akademisyen yayın kurulu 
üyemiz tarafından ilmi ve akademik inceleme niteli-
ğinde oluşturulmuş bir metinden meydana getirilmiş,

İbradı ilçesi, iki akademisyen olmak üzere üç ya-
yın kurulu üyemiz tarafından ilmi ve akademik ince-
leme niteliğinde oluşturulmuş bir metinden meyda-
na getirilmiş,

Serik ilçesi, iki yayın kurulu üyemiz tarafından ilmi 
ve akademik inceleme niteliğinde oluşturulmuş bir 
metinden meydana getirilmiş,
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5747 Sayılı Kanunla ihdas edilen İlimiz Merkez 
İlçeleri olan Aksu, Muratpaşa, Konyaalltı, Kepez ve 
Döşemealtı ilçeleri, çeşitli kaynaklardan derlenerek 
hazırlanmış, 

İlimizin batı ilçelerinden;

Korkuteli ilçesi, iki ayrı akademisyen yayın kurulu 
üyelerimiz tarafından ilmi, araştırma ve akademik in-
celeme niteliğinde ve bir yayın kurulu üyemizin de çe-
şitli kaynaklardan derlediği üç ana kısım olarak hazır-
lanmış metinlerden meydana getirilmiş, 

Elmalı İlçesi, iki ayrı yayın kurulu üyesinin çeşitli 
kaynaklardan derlediği bir metin olarak hazırlanmış,

Kaş İlçesi, üç ayrı yayın kurulu üyesinin çeşitli kay-
naklardan derlediği bir metin olarak oluşturulmuş,

Kumluca İlçesi, bir akademisyen yayın kurulu 
üyemiz tarafından ilmi ve araştırma niteliğinde ve bir 
eğitimci-yerel idareci yayın kurulu üyesi tarafından çe-
şitli kaynaklardan derlenen iki ana kısımdan müteşek-
kil bir metin olarak hazırlanmış,

İlimizin geriye kalan diğer ilçelerinden olan Akse-
ki, Alanya, Demre, Finike ve Kemer ilçeleri de bir yayın 
kurulu üyesinin çeşitli kaynaklardan derlediği bir me-
tin olarak oluşturulmuştur.

Diğer yandan yine kitabımızın yedinci bölümü 
olan “Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Tarihi Yapı” bölü-
mü, yukarıda “Giriş-1-b-Katkı Veren Kurum ve Kuruluş-
lar” kısmında belirtilen kurum ve kuruluşlardan gelen 
bilgi ve belgelerden incelenerek hazırlanmış metinler, 
dokuz ayrı yayın kurulu üyemizin hazırladığı araştır-
ma, inceleme ve derleme metinleri çeşitli kaynaklar-
dan derlenerek hazırlanmıştır. 

Sekizinci Bölümü olan “Kültür, Sanat ve Edebi Ha-
yat” bölümü, yirmi ayrı yayın kurulu üyemizin hazırla-
dığı akademik metin, inceleme ve araştırma metni ve 
çeşitli kaynaklardan derlenerek hazırlanmış kısımlar-
dan oluşturulmuştur.

Dokuzuncu Bölümü olan “Antalya Kentinin Ye-
tiştirdiği Meşhur Şahsiyetler” bölümü,  beş ayrı yayın 
kurulu üyemizin hazırladığı akademik, araştırma ve 
inceleme metni ve çeşitli kaynaklardan derlenerek ha-
zırlanmış kısımlardan meydana getirilmiştir.

Onuncu Bölümü olan “Kısaltmalar” bölümü, bir 
yayın kurulu üyemiz ve kitabımızın tashihini üstlenen  
yayın kurulu üyemiz tarafından hazırlanmıştır. 

On birinci Bölümü olan “Kaynakça” bölümü, kita-
bımızın “Danışma ve Yayın Kurulu”nda bulunan tüm 
yayın kurulu üyelerimizin hazırladığı akademik, araş-
tırma, inceleme ve derleme metinlerinde yararlanıldı-
ğı belirtilen ve yararlanılan kaynaklardan oluşmuştur.

Mükerrer Konular 

Kitapda aynı konu ile ilgili birden fazla bölüm-
de yer alan bilgiler için (Bkz.) ibaresiyle yönlendirme 
yapılmış ve mükerrer yazımlardan kaçınılmaya çalışıl-
mıştır.

4. İdari Haritalar
Kitabımızda yer alan Antalya merkez ve ilçelerine 

ait idari haritalar, konunun uzmanı bir yayın kurulu 
üyemiz tarafından, son değişikliklerle birlikte güncel-
lenerek uzun bir sürede yalnızca bu kitap için kullanıl-
mak üzere hazırlanmıştır.

5. Kapak Tasarım
Kitabımızın ön kapağı, “Dünden Bugüne ANTALYA” 

adı ile özdeşleşmesi düşünülerek 1930’lu yıllardaki 
Antalya fotoğrafı ile 2009 yılında yaklaşık aynı pers-
pektiften çekilen fotoğrafın photoshop tekniğiyle ha-
zırlanmış, 

Arka kapakta da İlimizin kültür ve turizminde imaj 
ve vizyonunu temsil eden; Aspendos Antik Tiyatrosu, 
Düden Şelalesi, Side Apollon Tapınağı, Köprülü Kan-
yon Rafting Sporu, Golf Turizmi, Alanya Kızılkulesi, 
Kaleiçi, Yat Limanı gibi önemli kültür, tarih ve turizm 
mekanlarının son çekilmiş fotoğrafl arı ile Antalya Ata-
türk Caddesinin 1930’lu yıllarda çekilmiş fotoğrafına 
yer verilerek İlimizin dünyadaki ve ülkemizdeki yeri ve 
önemi hakkında mesaj verilmeye çalışılmıştır.

İç Kapak Fotoğrafı da ilimiz Korkuteli ilçesi Esen-
yurt Köyü Cicim Dokuma Motifi'nden oluşmaktadır.

6. Fotoğrafl ar
Kitabımızda yer alan fotoğrafl ardan; Cumhuri-

yetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 
fotoğrafı,

“http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Portrait_
of_M._Kemal_Ataturk.jpg” adresinden,

Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL’ün fotoğrafı 
“http://cankaya.gov.tr/” adresinden, Başbakanımız 
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın fotoğrafı “http://www.
basbakanlik.gov.tr/” adresinden, Kültür ve Turizm Ba-
kanımız Ertuğrul GÜNAY’ın fotoğrafı Kültür ve Turizm 
Bakanlığı özel kaleminden, Antalya Valisi Dr. Ahmet 
ALTIPARMAK’ın fotoğrafı da “http://www.antalya.gov.
tr/” adresinden temin edilmiştir.

Diğer fotoğrafl arın bir çoğu, 2007-2011 yılları ara-
sında bilfiil eser veya mekanın yerinde yapılan orijinal 
çekimlerinden elde edilmiş, Eski Antalya Fotoğrafl arı 
ve bazı fotoğrafl ar kişi ve kurumların arşivlerinden bilgi 
verilerek ve kaynak gösterilerek temin edilmiş, bir kısım 
fotoğrafl ar kurumlarımızdan gelen bilgi ve belgelerin 
içerisinden seçilmek suretiyle elde edilmiş, diğer bazı 
fotoğrafl ar da yayın kurulumuzun kendi hazırladıkları 
metinler içerisindeki fotoğrafl arından oluşmuştur.
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7. Teşekkür
Kitabımızın bu ilk bölümünde; görüldüğü üzere, 

kişilerin isimleri belirtilmeden, daha ziyade yapılan ça-
lışmalar, verilen emekler ve meydana getirilen eser ön 
plana çıkarılmaya çalışılmıştır.

Elbette mükemmeli meydana getirmek ve hata-
sız olmak mümkün olamamakla birlikte, yapılabilenin 
en iyisinin oluşturulması için çaba gösterilmiştir. Bu 
eserin ne danışma ve yayın kurulunun ne de bir kuru-
mun eseri, bu kitabın ANTALYA’nın eseri olduğu düşü-
nülmektedir.

Biz “Dünden Bugüne ANTALYA” kitabımızın hazır-
lanmasında; fikir, emek ve teknik destek, maddi, ma-
nevi, bilgi ve belge bakımlarından az veya çok katkıda 
bulunan; başta Antalya Valiliğimiz olmak üzere, tüm 
Danışma Kurulu  ve Yayın Kurulu üyelerimize, bu bö-
lümün “1-b” kısmında belirtilen bütün resmi ve özel 
kurum ve kuruluşlarımıza ve adı belirtilmeyen her kişi 
ve kurumlarımıza, ilimize böyle bir eserin kazandırıl-
masında gösterdikleri yardım ve katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz.

Antalya Yivli Minare Foto: Hamit SEÇİL



43
Dünden
Bugüne
Antalya

2   .2   . BölümBölümBölümBölüm

w w w . a n t a l y a k u l t u r t u r i z m . g o v . t r

Coğrafî DurumCoğrafî Durum



44
Dünden
Bugüne
Antalya



45
Dünden
Bugüne
Antalya

C O Ğ R A F Î  D U R U M

II- COĞRAFÎ DURUM
ANTALYA’NIN GENEL COĞRAFYA 

ÖZELLİKLERİ
                         

1.Yeri ve Sınırları

Yard. Doç. Dr. Cemali SARI1

Antalya ili Türkiye’nin güneybatısında 29° 20’-32° 
35’ doğu boylamları ile 36° 07’-37° 29’ kuzey enlemleri 
arasındadır. Güneyinde Akdeniz ve kuzeyinde denize 
paralel uzanan Toroslar ile çevrili olup, doğusunda 
İçel, Konya ve Karaman, kuzeyinde Isparta ve Burdur, 
batısında Muğla illeri ile komşudur. İlin yüzölçümü 
20.815 km2 kadardır. Bu Türkiye yüzölçümünün % 
2.6’sı kadarına karşılık gelir. Akdeniz Bölgesi’nin batı-
sında bulunan Antalya ili, bölge yüzölçümünün ise % 
17.6’sını oluşturur. İl, doğal ve kültürel coğrafya özel-
likleri bakımından büyük bir zenginliğe sahiptir.

2. Doğal Coğrafya Özellikleri 

Yard. Doç. Dr. Cemali SARI - Dr. İlksen KOÇAK

Antalya ilinde değişik yaşta ve nitelikte kayaçlar 
yer alır. Görünür temelde Paleozoyik yaşlı, kristalen 
şist, fillat, mermer ve kireçtaşları vardır. Alanya’nın 

1- Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi

kuzeyinde yaygın olarak yüzeyleyen bu kayaçlar şid-
detli tektonik olayların etkisiyle kıvrılmış ve kırılmıştır. 
Dağlık kesimlerde Mesozoyik ve Tersiyer’e ait formas-
yonlar bulunur. İlin büyük bir kesiminde yayılım gös-
teren Mesozoyik formasyonlar, kireçtaşı, marn, filis ve 
serpantinden oluşmuştur. Üzerinde karstik şekillerin 
tipik olarak izlendiği kireçtaşları gri renkli, çok çatlaklı 
ve boşlukludur. Kuvaterner’e ait alüvyon ve Pliyo Ku-
vaterner traverten ise Antalya Ovası’nda tipik olarak 
izlenir. Sahada deniz altında da devam eden traver-
tenlerin toplam kalınlığı birkaç yüz metreyi geçer ve 
kireçtaşlarında olduğu gibi karstiktir.

Antalya ilinin ortalama olarak %77.8’i dağlık,  
%10.2’si ova, %12’si ise engebelidir. Akarsular ve fay-
lar tarafından derin bir biçimde yarılmış olan Toros 
Dağları ve yüksek platolar geniş yayılım alanına sahip-
tir. Toroslar, Tersiyer’de (III. Jeolojik Zaman) oluşmuş 
Alp-Himalaya sistemine bağlı genç kıvrım dağlarıdır. 
Torosların Batı Toroslar olarak bilinen kesimi ilin bü-
yük bir kısmını kaplar ve Antalya Körfezi’nin her iki 
yanında da yer alır. Körfezin batısında, güneybatı-ku-
zeydoğu yönünde, doğuda ise kuzeybatı-güneydoğu 
yönünde uzanır. Sahadaki önemli yükseltiler Akdağ, 
Susuz Dağları, Alaca Dağ, Beydağları ve Geyik Dağları-
dır. Beydağları (3085 m) ve Akdağ (3075 m) en yüksek 
olanlardır. Körfezin batısında yer alan Beydağları bir 
duvar gibi yükselir. 

Foto 1: Akdağ (3075 m), Asıl Beydağları, Elmalı.

C O Ğ R A F Î  D U R U M
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Geyik Dağları, Antalya ilinin doğusunda Taşe-
li Platosu üzerinde kuzeybatı-güneydoğu doğ-
rultusunda, Göçembeli Geçidi’nden Oğuz Yaylası’na 
doğru uzanır. Bu dağlar dizi halinde Konya, Karaman 
ile Antalya arasında bir sınır oluşturur. Elmalı Ovası'nın 
güneybatısında yer alan Akdağ, Muğla il sınırına ko-
şut uzanır. Susuz Dağlar Kıbrıs Deresi’nin doğusundan 
başlayarak doğuda Avlan Gölü’ne kadar uzanır. Ala-
ca Dağ ise Kohu Dağı’ndan başlayarak güneye doğ-
ru uzanıp, Finike ile Kaş’ı birbirinden ayırır. Antalya 
Körfezi’nin batısında Teke Platosu yer alır. Batı ve Orta 
Toroslar arasında Göksu’nun kanyon vadilerle yardığı 
Taşeli Platosu bulunur. Taşeli platosunun sadece batı 
kesimleri il sınırları içinde yer alır. Bu iki plato engebeli 
alanları temsil eder. Antalya ilinde ovalar esas olarak 
güneyde Akdeniz’e açılan kıyılarda göze çarpar. Batı 
Torosların genel olarak kıyıya paralel uzanması nede-
niyle kıyıdaki ovalar içerilere kadar sokulamamakta, 
hatta Antalya Körfezi batısında ve doğu kanadında 
dar bir sahil şeridi manzarası göstermektedir. Bunların 
içinde en önemli olanları Kasaba, Demre, Finike, An-
talya ve Alanya ovalarıdır. Kıyı gerisindeki ovalar ise 
yüksek dağlar arasında kalmış havzalarda yer alır.

Antalya ilinde yer şekillerindeki farklılık dikkat 
çekicidir. Bu farklılıkta ilin içinde bulunduğu saha-
nın uzun bir zaman diliminde değişik şekillendirici 

kuvvetlerin etkisinde kalması önemli rol oynamıştır. 
Antalya’da alpinizim (dağcılık), tersine alpinizm (ma-
ğaracılık) ve treking (doğada yürüyüş) gibi alternatif 
turizm aktivitelerinin jeomorfolojik çeşitlilikle ilgisi 
büyüktür. Sahada traverten, kireçtaşı, dolomit ve ki-
reçtaşı ile dolomit arasında kalan çeşitli geçiş tipi özel-
liğindeki çözünebilen kayaçlar egemendir. Bu açıdan 
topografyanın ana karakterini çözünme (karstlaşma) 
sürecinin etkisiyle oluşan karst temsil eder. Karstik şe-
killenmede başta tektonizma olmak üzere akarsuların 
rolü önemli olmuştur. Kıyı veya akarsu dinamiklerine 
ait şekillerin de bulunduğu sahanın bugünkü görü-
nümünü kazanmasında karstlaşmanın, genç tekto-
nik hareketlerin ve akarsuların, hem geçmiş jeolojik 
devirlerde hem de günümüzde artarak veya azalarak 
sürdürdüğü etkinlikler önemlidir. Çoğunlukla kireç-
taşlarından oluşmuş dağ ve plato alanlarında temel-
de çözünme olayları ile şekillenmiş lapya, dolin, uva-
la, polye, mağara, düden ve karstik vadi gibi şekiller 
yaygındır. İlde polyeler verimsiz karstik arazide düz ve 
geniş ovalar meydana getirerek, yerleşme ve tarımda 
önemli rol oynar. Antalya - Burdur arasında Kestel Pol-
yesi ve güneybatısındaki Elmalı Polyesi ile ilin batısın-
da yer alan Akseki Polyesi en büyük olanlardır. Turistik 
öneme sahip mağaralar ise Karain ve Kocain (Antalya), 
Zeytintaşı (Serik), Altınbeşik (İbradi), Damlataş ve Dim 
(Alanya) ile Yalandünya (Gazipaşa) mağaralarıdır.

Foto 2: Köprüçayı, Köprülü Kanyon Milli Parkı, Beşkonak/Manavgat.
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Karstta su yerüstünden çok yeraltındadır. Bu yüz-
den yüksek kesimler çoğunlukla susuzluk sorunu ya-
şarken; alçak kesimlerde, kıyı ve vadi boylarında, sular 
karstik kaynaklar şeklinde ortaya çıkar. Antalya’da bi-
linen en önemli karstik kaynak Kırkgöz Kaynaklarıdır. 
Bu kaynakların suları Bıyıklı Düdeni vasıtasıyla yeral-
tında intikal eder ve Düdenbaşı Kaynakları şeklinde 
tekrar yüzeye çıkar. Kaynakların oluşturduğu Düden 
Çayı, Antalya traverten falezlerinden çağlayan yapa-
rak Akdeniz’e ulaşır. Antalya ilinde karstik kaynaklar-
dan beslenen, üzerinde şelale bulunan diğer bir akar-
su Manavgat Çayı’dır. Toros Dağları'ndan kaynaklanan 
ve dağların uzanımını çoğunlukla dikine kesecek tarz-
da bir kuruluş düzenine sahip olan Antalya akarsuları, 
daha çok dere ve çaylardan oluşur. Karstik kaynaklarla 
beslenenler dışındakilerin rejimi düzensizdir. Yazla-
rı sıcak ve kurak geçtiği için suları çok azalır, birçoğu 
kurur. Sonbahar yağmurları ile su seviyesi yükselir. 
İlkbaharda Toros Dağlarındaki karların erimesiyle de 
en yüksek seviyeye ulaşır. Düden ve Manavgat Çayı 
dışında ilin diğer önemli akarsuları Köprü, Aksu, Dim, 
Alakır ve Korkuteli Çayı’dır. Manavgat Çayı üzerinde 
Oymapınar, Alakır Çayı üzerinde Alakır, Korkuteli Çayı 
üzerinde ise Korkuteli Barajı vardır. Sulama amaçlı bu 
barajlardan sadece Oymapınar Barajı enerji ve içme 
suyu sağlanmasında da kullanılır.

Antalya ilinde göllerin çoğu batıda yer alır. Küçük 
alanlı olan bu göllerin kapladıkları alan kurak olan yaz 
devresinde oldukça küçülür. Yağışlı devrede ise taşa-
rak çevreleri bataklık halini alır. Başlıcaları Karagöl, Av-

lan Gölü, Söğüt Gölü ve Ova Gölü’dür. Karagöl ve Av-
lan Gölü Elmalı Polyesi’ndedir. Avlan Gölü tarım alanı 
açmak amacıyla 1976 yılında kurutulmuş, ancak saha 
ekolojisinin bundan ciddi zarar görmesi üzerine 1997 
yılında tekrar su tutulmaya başlanmıştır. Diğer iki göl-
den Söğüt Gölü, Antalya ve Burdur arasında, Ova Gölü 
ise Kaş’ın batısında bulunur.

Batıda Eşen Çayı’ndan doğuda Kaledron (Kaldı-
ran) Çayı’na kadar uzanan Antalya ili kıyılarının uzun-
luğu 640 km. dır. Bu kıyı uzunluğu ile Akdeniz Bölgesi 
kıyı uzunluğunun % 40’ını oluşturur. Dağların denize 
paralel uzanması boyuna kıyı tipinin görülmesine ne-
den olmuştur. Kıyıya paralel uzanan dağların çökerek 
sular altında kalmasıyla Kaş ilçesi açıklarında Dalmaç-
ya tipi kıyılar meydana gelmiştir. Antalya’nın batı kıyı-
larında dağların kıyıdan itibaren hemen yükselmesi 
dalga aşındırmasının etkisini arttırarak falezlerin oluş-
masına neden olmuştur. Köyceğiz - Kemer arasında ve 
Antalya çevresinde falezlere sıkça rastlanır. Burada an-
cak Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Olimpos, Adrasan ve 
Kemer kıyılarında doğal plajlar bulunur. Antalya Kent’i 
batısında Konyaaltı Plajı yer alır. Kentin doğusundan 
başlayıp Side ve Gazipaşa yakınlarına kadar uzanan 
kıyı şeridinde ise ince kumullu Lara, Karpuzkaldıran, 
Belek ve Kundu plajları bulunur. Bu kıyılarda yere yer 
yalıtaşlarına rastlanmaktadır.

İklim elemanlarını etkileyen denize yakınlık-
uzaklık (karasallık), yükselti farkı bakı ve yer şekilleri-
nin özellikleri gibi fiziki coğrafya faktörleri nedeniyle, 

Foto 3: Avlan Gölü, Elmalı.
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Antalya ilinin çeşitli kesimleri arasında sıcaklık, yağış 
ve rüzgâr gibi şartlarda bazı farklılıklar vardır. İklim 
elemanlarına ait olan özellikler birlikte değerlendiril-
diğinde, yazların sıcak ve kurak geçtiği görülür. Kışlar 
ise genelde yağışlı geçmekle birlikte, bu mevsimde iç 
kesimlerdeki sıcaklıklar kıyıya yakın kesimlere oran-
la düşük, don olayları daha fazladır. Bunun yanı sıra, 
ilkbahar yağışlarının payı kıyıya yakın kesimlerde iç 
kesimlere oranla daha azdır. Yerel sebeplerden ortaya 
çıkan bu farklılıklar bir tarafa bırakılırsa, iklim “Akdeniz 
İklim Tipi”ndedir. Bu iklim tipi, ildeki iklimin genel ola-
rak karakterini vermekle birlikte, iç kesimler Akdeniz 
ikliminin biraz daha farklı bir “geçiş tipi” ne sahiptir.

 

Antalya ilinde ekolojik koşulları etkileyen faktör-
lerin başında iklim ve morfolojik şartlar gelir. İlin To-
ros dağları ile Akdeniz’e komşu kıyıları arasında düşey 
yönde, iklim koşulları ve buna bağlı olarak bitki top-
lulukları birbirinden tamamen farklı ekolojik kuşaklar 
yer alır. Bunlar, 1000 m. nin üzerine kadar yükselen 
alanlar “Akdeniz Alt Bölümü”, 2000 m. ye kadar yükse-
len kesimler “Akdeniz Dağ Bölümü”, bunun üstünde 
ise “Akdeniz Dağ Çayırı Bölümü” olmak üzere üç ta-
nedir. Tipik Akdeniz ikliminin görüldüğü Akdeniz Alt 
Bölümünde kızılçam ormanları ve çalı (maki ve garig) 
vejetasyonu; Akdeniz Dağ Bölümünde sedir, göknar 

ve karaçam ormanları yaygındır. 2000 m. den sonra 
kireçtaşlarının olduğu kesimlerde kayalıklar; karstik 
çukurluklar ve sulak alanlarda ise çayırlıklar yer alır. 
Tipik olarak Teke Yöresi’nde görülmek üzere, Akdeniz 
ikliminden karasal iklime geçiş kuşağında yükselti ve 
bakı koşullarına göre yine üç ayrı ekolojik kuşak vardır. 
Bunlar, 1000-1200 m arasındaki depresyon alanların-
da bozkır bitkilerinin de bulunduğu kızılçam, maki ve 
meşelerden oluşan, “Kurakçıl Orman Bölümü” olarak 
da adlandırılan “Akdeniz Ardı Alt Bölümü”, dağların 
yamaçlarında sedir ve karaçam ormanlarının baskın 
olduğu “Akdeniz Ardı Dağ Bölümü” ve 2000 m. nin 
üzerinde çayırların yer aldığı “Akdeniz Ardı Dağ Çayırı 
Bölümü” dür.

Antalya ilinde biyokütle verimleri yüksek olan 
Akdeniz Alt Bölümü kuşağının karakteristik ağaç türü 
olan kızılçamlara Kaş-Kumluca-Kemer arasında rast-
lanır. Yerleşme tarihinin çok eski olduğu sahada, kızıl-
çam ormanlarının tahribi sonucunda yoğun örtüler 
teşkil edecek şekilde maki alanları ortaya çıkmıştır. 
Kaş-Kumluca ve İbradi-Akseki platosunda görüldüğü 
üzere, maki türlerinin birlikler oluşturacak kadar yay-
gın olup yer yer stabilleşmiştir. Maki topluluklarının 
içinde en yaygın tür, Akdeniz İkliminin hüküm sürdüğü 
sahaların önemli bir indikatörü olan kermez meşesi-

Foto 4: Adrasan (Çavuş Köyü), Kumluca.
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Foto 5: Konyaaltı Sahili ve Beydağları, Antalya. (A. Kerim ATILGAN)

Foto 6: Beydağı Yaylası, Kumluca.
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Foto 7: Koca Katran (Sedir), Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı, Elmalı.
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dir. Bunlar Isparta ve Burdur’a kadar sokulmuşlardır. 
Diğer maki türlerinden Kumluca-Kaş arasında birlikler 
teşkil edecek şekilde yabani zeytini, Antalya-Kemer-
Kumluca, Kaş–Finike, Köprüçayı ve Alanya civarında 
ise kızılçam toplulukları içinde sandal bulunur. Akde-
niz Alt Bölümünün kurak, toprak bakımından fakir taş-
lı alanlarında ve özelliklede serpantin-peridotitlerinin 
bulunduğu Kemer-Kumluca arasında açık yerlerde ve 
kızılçamların arasında garigler çok yaygındır. Akde-
niz Dağ Bölümünün iğne yapraklı ağaçlarından ka-
raçamlar özellikle Alanya-Gazipaşa arasındaki Söğüt 
yaylasında ve Akseki-Cevizli çevresinde saf birlikler 
oluşturur. Göknarlar Antalya ile Burdur ili arasındaki 
sınırda sedir ve karaçamlarla karışım yapacak şekilde 
yer alır. İlde Alt Akdeniz ile Akdeniz Dağ Kuşağı arasın-
daki 800-1200 m civarında geçiş kuşağında meşe ve 
ardıçlardan oluşan bir kuşak bulunur. Akdeniz Dağ Bö-
lümünün klimaks bir ağacı olan sedir, Finike-Kumluca 
arasında 800 m. den başlayarak Beydağlarında 2000 
m. ye kadar saf ormanlar oluşturur. Burada özellikle El-
malı Havzası’na bakan yamaçlarda geniş sahaları kap-
sar. Bunlara İbradi civarında da rastlanır. Sahada ardıç 
toplulukları, tipik olarak Elmalı Ovası ve çevresinde 
izlendiği üzere, özellikle ormanların tahrip edildikleri 
alanlarında görülür. Elmalı Ovası’nda kuru orman ve 
ağaçlı bozkırların tahribi ile gelişmiş antropojen boz-
kırlara da rastlanmaktadır.

İklim, topografya, ana madde, bitki örtüsü ve za-
manın etkisiyle Antalya ilinde çeşitli toprak grupları 
oluşmuştur. Bunlardan klimatik topraklar grubu için-
de yer alan Kırmızı Akdeniz Toprakları ilde geniş yayı-

lım alanına sahiptir. Birçok polye ve karstik çukurların 
tabanlarında olmak üzere,  kireçtaşı ve traverten gibi 
çözünebilen kayaçların yaygın olduğu sahalarda özel-
likle yaygındır. Kırmızı Akdeniz Topraklarının yayılım 
gösterdiği sahanın biraz üstünde bazen de onlarla yan 
yana Kırmızı-Kahverengi Akdeniz Toprakları ve Kahve-
rengi Orman Toprakları bulunur. Elmalı ve Korkuteli 
Ova’sında olduğu gibi, yağış yetersizliğinin olduğu iç 
kesimlerde Kestane Renkli Topraklar yayılım gösterir. 
Taşeli platosundaki marnlar üzerinde ve Antalya - Se-
rik arasındaki hafif engebeli düzlüklerde Rendzina 
Toprakları yer alır. İldeki genç toprakları temsil eden 
Alüviyal ve Kolüviyal Topraklar ise kıyı ovalarında ve iç 
kesimlerdeki depresyon tabanlarında görülmektedir.

3.Kültürel Coğrafya Özellikleri

a.Yerleşme
Yard. Doç. Dr. Cemali SARI2

Antalya iklimi, verimli toprakları, sahip olduğu 
uzun kıyı şeridi, geniş kumsalları, zengin bitki örtüsü 
ve her dönemdeki çok çeşitli alternatifl eriyle pale-
olitikten günümüze kadar insanın yaşadığı bir saha 
olmuştur. Antalya tarihte üç önemli uygarlığa sahne 
olmuştur: Pisidya, Pamfilya ve Likya. Yöreye Makedon-
lar, Selevkoslar, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlıların 
egemen olduğu ve bu uygarlıklara ait çeşitli izlerin 
bugüne kadar varlıklarını sürdürdüğü bilinmektedir 
(Onat, B., 2000: 22).

2- Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Foto 8: Güllükdağı(Termessos) Milli Parkı
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Antalya’da pek çok tarihi-arkeolojik eser günü-
müze kadar ulaşabilmiştir. Yapılan araştırmalar bölge-
de Paleolitik çağdan günümüze kadar kesintisiz olarak 
ulaşan bir uygarlığın varlığını kanıtlamıştır. Türkiye’nin 
en eski yerleşmelerinden olan Karain mağarasının 
M.Ö. 7.000-8.000 yılları arasında kullanıldığı, Beldibi 
mağarasında da Mezolitik dönem izleri saptanmıştır 
(Yalçınkaya, I., 1988: 40).

Hitit döneminde bölgenin Anzarva toprakları 
adıyla anıldığını ve M.Ö. 1700 tarihlerinde bölgeler 
arası ilişkilerin sürdürüldüğü görülmektedir. Bölge 
şehirlerinin bağımsız bir yapıda geliştiği, geniş böl-
ge olarak Pamfilya olarak isimlendirildiği ve zaman 
zaman bu şehirlerarasında federasyonlar kurulduğu, 
Truva savaşından sonra Akayların M.Ö. 1300’de bölge-
ye geldiği bilinmektedir (Uysal. M., 1995: 23).

Batı Anadolu’daki Lidya imparatorluğunun M.Ö. 
560 yılında bölgedeki hâkimiyetinin, 546 yılında Orta 
Anadolu’daki Sard savaşında Perslere yenilmesiyle 
sona erdiği görülür. Büyük İskender’in M.Ö. 334 yılın-
daki ölümüne kadar bölgedeki iki şehir haricindeki 
(Sillyon ve Termessos) tüm şehirleri fethetmesi ile Pers 
hükümranlığı sürdürülmüştür (Tekerli. N., 1996: 17).

Selevkos’un Apameia (Dinar)’da yenilmesi ile böl-
ge Bergama krallığı hakimiyetine girmiş ve Bergama 
kralı II. Attalos M.Ö. 150 yıllarında kuvvetli donanması-
nı barındırmak amacıyla Attaleia (Antalya) şehrini kur-
muştur (Çimrin, H., 2002: 44).

Son Bergama kralı III. Attalos’un M.Ö. 133 yılında-
ki ölümünden sonra bölgenin Roma imparatorluğuna 
terk edilmesi şeklindeki vasiyeti ile gelen Roma ve 
bağlantılı Bizans dönemi, 13 yüzyıl boyunca sürmüş-
tür (Güçlü, M., 1997: 1).

Selçuklu Türkleri 
Antalya’yı 1207’de ve Alanya’yı 
1220’de fethederek Bizans 
dönemini sona erdirmiştir. 
Osmanlı dönemi 1391’de 
başlamış ve Birinci Dünya 
Savaşı sonucunda bölgede 
gerçekleştirilen İtalyan işgali, 
1923’teki Türkiye Cumhuriye-
ti ile ortadan kalkarak bölge, 
Türk Devleti sınırları içinde bir 
il olarak tescil edilmiştir (Uysal, 
M., 1995: 24; Tekerli, N., 1996: 
14). Günümüzde il; Antalya 
merkez ilçe dâhil toplam 15 il-
çeden oluşmaktadır3. Merkez, 
Gazipaşa, Alanya, Manavgat, 
Serik, Kemer, Kumluca, Finike, 
Demre, Kaş ilçeleri 5-44 m.ler 
arasındaki yükselti kademe-
sinde, kıyı şeridinde; Gündoğ-
muş, Akseki, İbradi, Korkuteli 
ve Elmalı ilçeleri ise denizden 

900-1.000 m. yükseklikler arasında, iç kesimlerde ku-
rulmuşlardır.

Coğrafi çevre şartlarının, hâkimiyeti elinde tuttu-
ğu dönemlerde insan ancak doğanın izin verdiği bir 
şekilde Karain, Beldibi gibi doğal mağaralarda yerleş-
miş, Neolitikten itibaren de yavaş yavaş çevreyi şekil-
lendirmeye başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde de 
ovadaki bataklıklar ve fundalıklar ile onların meydana 
getirdiği olumsuz şartların etkisiyle insan, insan ile 
doğa arasındaki uyumu yayla ile ova arasındaki hare-
kette yakalamıştır. Antalya, tarihi boyunca hep kültü-
rün, sanatın, mimarinin, mitolojinin doruğu olmuştur. 
İklim özellikleri başta olmak üzere, yüksek nitelik ve 
sayıdaki tarihi, kültürel ören yerleri Antalya’da çok ge-
niş bir turizm potansiyeli özelliği oluşturmaktadır.

Antalya’daki tarihi eserlerin başında surlar gelir. 
Hadrian kapısı ve yanındaki kulelerle limana bakan 
büyük kule ve liman duvarının bazı parçaları günümü-
ze kadar ulaşabiliştir. Kaleiçi’nde dar sokaklar ve eski 
ahşap evler tarihi şehir duvarlarına dayanır. 13. yüzyıl-
da Selçuklu sultanı Alâeddin Keykubat tarafından inşa 
edilmiş olan Yivli Minareli cami Antalya’nın sembolü 
haline gelmiştir. Kaleiçi’nde yer alan aynı döneme ait 
Karatay medresesi Selçuklu taş işçiliğinin şehirdeki en 
güzel örneğini sergiler. Şehrin en önemli iki camisi 16. 
yüzyıldan kalma Murat Paşa camii ve 18. yüzyıldan 
kalma Tekeli Mehmet Paşa camisidir. Hıdırlık kulesi 
M.S. 2. yüzyılda muhtemelen deniz feneri olarak inşa 

3- Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa adlarıyla beş 
yeni ilçe kurulmuştur (Büyükşehir Belediye Sınırları içerisin-
de ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması 
hakkında 5747 sayılı kanun 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı 
Resmi Gazete).

Foto 9: Karain Mağarası, Antalya.
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edilmiştir. Kesik Minareli camii Roma, Bizans, Selçuk 
ve Osmanlı dönemlerini yaşamış, şehrin tarihinin bir 
özeti konumundadır. Hadrianus kapısı bugün bütün 
güzelliği ile hala görülebilir durumdadır. Kale kapısı 
meydanında saat kulesi de eski şehrin surlarının bir 
parçası idi.

Antalya’da birçok antik şehir de bulunmaktadır. 
Şehrin batısında yer alan Trebenna, Beydağları’nda 
denizden 700 m. yükseklikte bir tepe üzerine inşa edil-
miş etrafı, yığma kayalıklarla çevrilmiş durumdadır.

Antalya’daki tarihi kalıntılar hayranlık bırakacak 
şekilde doğal güzellikler ile bütünleşmiş durumdadır. 
Antalya’nın 14 km. kuzeydoğusunda yer alan Düden-I 
şelalesinin muhteşem güzelliği görülüp ve akan şela-
lenin hemen arkasında yer alan mağarada yürünebi-
linir. Lara plajı yolunda yer alan Düden-II şelalesi 40 
m yükseklikten denize dökülür. Şelalenin görünümü 
denizden daha da güzeldir. Antalya’dan 21 km me-
safede yer alan Kurşunlu şelalesi olağanüstü güzel-
likler sergiler. Lara plajı şehrin 12 km doğusunda yer 
alır. Batıda yer alan Konyaaltı plajı şehir merkezine 
daha yakındır. Antalya körfezinin batısında Beydağları 

Olimpos Sahil Milli Parkı ve Topçam plajı vardır. Doğal 
güzellikler arasında dolaşmak isteyenler için parkın 
kuzey ucunda kamp alanları yer almaktadır. Tünek 
tepe (650 m.) şehrin en önemli seyir noktalarından bi-
ridir. Antalya’dan 50 km uzakta Bakırlı dağının kuzey 
eteklerinde yer alan Saklıkent 1.800-2.000 m yüksek-
likte ideal bir kış sporları merkezidir. Antalya’nın ku-
zeyindeki Düzlerçamı orman parkında doğal yaşam 
(geyik ve dağ keçileri) koruma altındadır. Düzlerçamı 
yakınlarında 115 m derinliğindeki Güver kanyonu yer 
alır. Çam dağının doğu yüzünde, Antalya’dan 30 km 
mesafede, tarihi Paleolitik çağa kadar uzanan Karain 
mağarası Türkiye’deki en eski yerleşim merkezidir. Her 
ne kadar buluntulardan bazıları girişte yer alan ufak 
müzede sergilense de eserlerin büyük çoğunluğu 
Antalya müzesinde sergilenmektedir. Karain mağa-
rasının güneybatısında Antalya’ya 34 km uzaklıkta ve 
1.100 m. de Güllük dağının güneyindeki iki tepe ara-
sındaki düzlükte Termessos antik şehri bulunur. Kon-
yaaltı plajından Kırlangıç yarımadasına kadar uzanan 
bölgede Beydağları Olimpos Sahil Milli Parkı ile koru-
ma altındadır. Antalya’dan Kemer’e giden 42 km.lik yol 
buradan geçer.

Çevresindeki güzellik ile kaynaşabilmesi için 
özenle planlanmış olan Kemer (Güney Antalya Turizm 

Foto 10: Hıdırlık Kulesi, Antalya. (Hamit SEÇİL)
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Gelişim Projesi ile) tatil için ideal bir yerdir. Yörük par-
kında geleneksel sanatlarla uğraşan sanatçılar ve Yö-
rük çadırları izlenebilir. Kemer koyunda çam ağaçları 
ardına gizlenmiş günü birlik dinlence tesisleri birbiri 
ardı sıra dizilir. Kemer’in kuzeyindeki Kızıltepe, Göy-
nük ve Beldibi güneyindeki Kiriş, Çamyuva ve Tekirova 
Mavi Bayraklı ünlü tatil merkezleridir4.

Antalya-Kumluca-Finike karayolunun 35. 
km.sinde, Tahtalıdağı’nın eteklerinde yer alan antik 
Phaselis’in rüzgârlara kapalı sakin koyları kusursuz bir 
dinlenme ortamı oluşturur.

 Olimpos antik şehri Tahtalıdağı’nın güneyinde yer 
alır. Kara ya da deniz yoluyla ulaşılabilen Olimpos va-
disini defne ağaçları ve zakkumlar gölgeler. Yanartaş 
Olimpos’un kuzeyinde yer alan Çıralı plajının yamaç-
larında yaklaşık 300 m. yüksekliktedir. Burada yeryü-
züne çıkan doğal gaz, havanın oksijeniyle birleşerek, 
antik devirlerden beri yanmaktadır. Olimpos’un güne-
yinde, berrak denizi ve kumlu plajları ile Çavuş (Adra-
san) körfezi yer alır.

Olimpos’un batısında, turunçgil ağaçları ve bah-
çeleriyle kuşatılmış Finike körfezi bulunur. Bu körfezin 

4- Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli (temiz, ba-
kımlı, donanımlı, güvenli) plaj ve marinalara verilen ulusla-
rarası bir çevre ödülüdür.

doğusunda İdebessos (Kozağacı), Rhodiapolis (Şeyh-
köy) ve Korydalla (Kumluca) antik şehirleri yer alır. 
Finike, doğusundaki kumlu sahili koşut, batıda kaya-
lık koylarla çevrilidir. Turunçova’dan sonra 20 km.lik 
güzel manzaralı dağ yoluyla ulaşılan Likya’nın ünlü 
antik şehri olan Arikanda, Kızlarsivrisi Dağı'nın batı 
yamaçlarında yer alır. Şehirde agora, tiyatro, stadyum, 
su kanalları, hamam ve her yana dağılmış mezarlar gö-
rülebilir. Finike’nin 25 km. batısında yer alan Demre’de 
bulunan Myra antik şehri çok iyi korunmuş Roma dev-
ri tiyatrosu ile bu tiyatroyu tepeden seyreden kaya 
mezarları ile tanınır. Akropolu, kaya mezarları, tiyat-
rosu ve iki kilise oldukça iyi durumdadır. Aziz Nikolas 
(Noel Baba) 4. yüzyılda burada yaşamıştır (Tekerli, N., 
1996: 38).

Myra’nın antik limanı olan Andriake (Dalyanağ-
zı) Demre’nin batısında olup güneşlenmek ve yüzmek 
için güzel bir kumsala sahiptir. Dalyanağzı’na deniz 
yoluyla yarım saatlik mesafede yer alan Kekova, aynı 
zamanda yörede yer alan, antik şehir ve koyların genel 
ismidir. Kekova şehir harabeleri (antik Apollonia şeh-
rinin M.Ö. 4. yüzyıla ait yazlık yalıları) deniz seviyesin-
den 1.5-2 m. aşağıda bulunur. Tektonik olaylar nede-
niyle deniz seviyesindeki değişmeler sonucu antik şe-
hir sular altında kalmıştır.

Kekova’nın batısında üç tarafı dağlarla çevrili Kaş 

 Foto 11: Kurşunlu Şelalesi, Aksu.
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Foto 13: Kitinaura Antik Kenti, Gölcük/Kumluca.

Foto 12: Phaselis kıyılarında Tahtalıdağı’nın görünüşü, Kemer.
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ilçesi yer alır. Burada yerel balıkçıların işlettikleri deniz 
taksileriyle güzel bir koya ya da kumsala gidilebilir. Kaş 
çevresi serin sularıyla yüzmeyi ve dalmayı sevenlere 
bir çok seçenekler sunar. Antik Likya’nın önemli bir li-
manı olan Patara virajlı bir yolun sonundadır. 22 km. 
uzunluğundaki ince kumsalı göz alabildiğince uzanır 
ve her türden plaj sporu için uygundur. Antik Likya’nın 
başkenti olan Xanthos, Patara’nın 18 km. kuzeyindeki 
Kınık’tadır. Mezarları, anıtları, tiyatrosu, agorası ve ya-
zıtlı sütunu ile Xanthos Likya, Roma ve Bizans dönem-
lerinden seçkin mimari örnekler sergiler.

Antalya’nın doğusu; modern tatil beldeleri, altın 
gibi parıldayan kumsalları ve iyi korunmuş tarihi eser-
leriyle turistlere her türlü turizm aktivitesi için çok sa-
yıda seçenek sunar.

Antik Pamfilya bölgesinin önemli bir şehri olan 
Perge Aksu’ya 2 km., Antalya’ya 18 km. uzaklıktadır. 
Hem yüzmeyi hem güneşlenmeyi hem de golf spo-
runu sevenler için Antalya’nın 40 km. uzağındaki mo-
dern tatil merkezi Belek kusursuz olanaklar sağlar. 
Aspendos’taki antik tiyatroda yılın belirli günlerin-
de bazı tiyatro eserleri ve klasik müzik konserleri sah-
nelenmektedir. Aspendos ve Perge arasında bulunan 
Sillyon, bir garnizon şehri karakterinde olup, Pers, Hel-
lenistik, Roma, Bizans ve Selçuklu devirlerini yaşamış-
tır.

Antalya-Alanya karayolundan, Beşkonak yoluna 
sapıldığında, Köprülü Kanyon Milli Parkı’na giden yola 
girilir. Virajlı yol, yemyeşil el değmemiş ormanlar ara-
sında ırmak boyunca ilerler. Bir sonraki virajdaki man-
zara her zaman için bir öncekinden daha güzel oldu-
ğu için araba yolculuğu bile yavaş olacaktır. Milli park 
doğal güzellikler ortasında zengin bir bitki örtüsüne 
sahip bir vadide yer alır. Kanyon, Köprü ırmağı boyun-
ca 14 km. uzanır ve bazı yerlerde 400 m. derinliğe ula-
şır. Dinlenme yerlerinde balık lokantaları hizmete ha-
zırdır. Roma devrinden kalma Köprü ırmağı üzerindeki 
kanyonda yer alan Oluk köprüsü ve Kocadere deresi 
üzerindeki Büğrüm köprüsü antik dönemlerin mü-
hendislik harikalarıdır. Bu parktan Selge antik şehrine 
veya Dedegöl dağlarına (2.992 m.) gidilebilir. Milli Par-
kın kuzeydoğusunda yer alan antik Pisidya bölgesinin 
önemli bir şehrine Altınkaya’ya (Selge) zikzaklı bir dağ 
yolu ile ulaşılır.

Manavgat Şelaleleri ise tüm günün yorgunlu-
ğundan sonra dinlenmek için ideal bir yerdir. Manav-
gat Çayı boyunca eğlenceli bir tekne gezisi yapmak da 
mümkündür.

Türkiye’nin en çok bilinen antik şehirlerinden biri 
de Side’dir. Güzel bir sahil kasabası olan Side’de antik 
kalıntılar, güzel iklim, kumlu plajlar, birçok alışveriş 
merkezi ve modern konaklama tesisi buraya turist 

Foto 14: Perge Antik Kenti, Aksu.
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Foto 15: Side, Manavgat.



58
Dünden
Bugüne
Antalya

İ K İ N C İ   B Ö L Ü M

akımını sağlayan başlıca nedenlerdendir.

Türkiye’de en çok ilgi çeken ve bilinen mağara-
lardan birisi Altınbeşik Mağarası’dır. Mağaranın da 
içinde bulunduğu milli park, İbradı’nın 12 km. gü-
neydoğusunda ve Manavgat’ın 55 km. kuzeyinde yer 
almaktadır. Göller, enteresan kaya formasyonlarıyla 
travertenler ve dereler bu milli parkı daha da güzel-
leştirmektedir.

Antalya’da, turistlerin mutlaka görmeleri gereken 
yerlerden birisi de 13. yüzyıldan kalma bir kervansa-
ray olan Alarahan, Manavgat Alanya ilçe sınırını oluş-
turan Alaraçayı kıyısında Selçuklu Sultanı Alâeddin 
Keykubat zamanında inşa ettirilmiştir. Yakınlardan bir 
tepenin üzerinde yer alan Alara kalesi tüm bölgeye 
hâkimdir.

 Alanya, geniş plajları, turistik tesisleri ve tarihi eserle-
riyle önemli bir tatil şehridir. Şehirde, kalenin yanı sıra 
eşi benzeri olmayan tersanesi ve anıtsal güzellikteki 
sekizgen Kızıl kulenin görülmesi gerekir. Alanya mo-
dern otel ve motelleri, sayısız balık lokantaları, kafe ve 
barlarıyla mükemmel bir tatil merkezidir. Alanya’nın 
15 km. doğusunda yer alan Dimçayı vadisi yaz ayları-
nın bunaltıcı sıcaklarından kurtulmak için dinlenmek 
için ideal bir yerdir. Alanya’nın yaklaşık 25 km batısın-
da yer alan Avsallar, kumsalları ile güzel bir tatil mer-
kezidir. Alanya’dan doğuya, Gazipaşa’ya doğru mü-
kemmel kumsallar ziyaretçilerini beklemektedir.

b. Nüfus

Antalya’da nüfus, Cumhuriyet döneminin ilk nü-
fus sayımından bu yana dönemler itibariyle farklı ge-
lişim hızı gösterse de, genel olarak sürekli artış eğilim-
de olmuştur.1927 Yılı Genel Nüfus Sayımında 206.207 
olan il nüfusu 2010 yılında 1.978.333’e ulaşarak, seksen 

üç yılda ilk sayıma göre 9.6 kat artmıştır (Bkz. Tablo 1).

Sayım yılları dikkate alındığında Antalya ilinin 
nüfus gelişim çizgisi ülke gelişim hızı ile bir paralellik 
gösterir. İlde, 1980’li yılardan sonraki nüfus artış hızı-
nın ülke genelinden fazla oluşu ayrı bir dikkat çeker. 
Bu artış ise son yıllarda Antalya iline doğru hızlanan 
göç olgusu ile açıklanabilir.

İkinci Dünya Savaşının olumsuz etkisinin hisse-
dildiği, 1940-45 dönemine kadar Antalya’da ortalama 
binde 20 seviyesinde bir nüfus artışı olmuştur. Birinci 
Dünya ve Kurtuluş Savaşı esnasında doğumların az, 
ölümlerin fazla oluşu ile ilgili olarak ana-baba çağın-
daki nüfus eksikliğine bu yıllardaki savaşın olağanüstü 
hali eklenince, ülke genelinde olduğu gibi Antalya’da 
da nüfus artış hızı yarı yarıya azalarak binde 11’e geri-
lemiştir.

1950’lerden sonra ekonomik seviyenin yükselme-
si, sağlık alanındaki ilerlemeler ve sosyal yaşamdaki 
gelişmeler nüfus artışını hızlandırmıştır. 1950 yılından 
sonra 2007 yılı sayımına kadar bir daha binde 20’nin 
altına düşmemek üzere binde 22.6-47.9 arasında sey-
retmiştir. Sayım dönemleri içinde 1985-90 dönemin-
de binde 47.9 ile en yüksek nüfus artış hızına erişen 
il nüfusu ilk nüfus sayımından 63 yıl sonra 5.9 katına 
çıkarak 1.132.211 kişi olmuştur. Antalya, tarım sektö-
ründeki gelişmelere 1980 sonrasında turizm sektö-
ründeki gelişmelerde eklenince doğal nüfus artışının 
yanında göç olaylarından da kazançlı çıkmıştır.

Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda 35.000 olan 
nüfus şehrin mekânsal oluşumunda genişleme ve 
mekânsal kimlik değişimi ve buna bağlı kimlik deği-
şimi ile 1950’li yıllarda hızlı büyüme rotasına girmiştir. 
İlde, 1980’li yıllardan sonra köyden şehre olan göçler-
de de artma olmuştur (Bkz. Tablo 2)

Foto 16: Alarahan, Alanya.
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Tablo1 Sayım yıllarına Göre Antalya’da Nüfus Artışı (1927-2010)

Yıllar Şehir Nüfusu Köy ve Bucak 
Nüfusu Toplam

Nüfus Artış Oranı (Binde)
Şehir Köy Toplam

1927 35.533 170.737 206.270 - - -
1935 43.857 198.752 242.609 26.31 18.99 20.28
1940 49.903 206.463 256.366 25.83 7.61 11.03
1945 48.714 229.464 278.178 24.82 21.12 16.33
1950 53.972 257.470 311.442 20.50 23.03 22.59
1955 67.480 290.088 357.568 44.67 23.86 27.62
1960 95.424 320.706 416.130 69.30 20.07 30.33
1965 129.657 357.253 486.910 61.31 21.58 31.42
1970 176.008 401.326 577.334 61.13 23.27 34.07
1975 223.089 446.268 669.357 47.41 21.23 29.58
1980 280.837 467.869 748.706 46.04 9.45 22.41
1985 397.712 493.437 891.149 69.59 10.64 34.83
1990 602.194 530.017 1.132.211 82.97 14.30 47.88
1997 851.823 625.680 1.477.347 - - 40.46
2000 936.330 783.421 1.719.751 27.04 3.95 18.34
2007 1.127.634 661.661 1.789.295 20.39 -15.54 4.04 
2010 1.392.974 585.359 1.978.333 19.04 -13.03 9.55

Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011.

Tablo 2 Antalya İlinde Şehir ve Köy Nüfus Artışı (2000-2010)

Antalya
2000 - 2007

Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam

Merkez
Kepez

603.190 110.939 714.129
399.006 7.13 406.819

Konyaaltı 112.647 5.352 117.999
Muratpaşa 416.576 - 416.576

Akseki 10.563 31.904 42.467 3.441 12.471 15.912
Alanya 88.346 169.325 257.671 98.637 149.649 248.286
Elmalı 14.561 25.480 40.041 14.636 23.120 37.756
Finike 9.746 32.341 42.087 11.329 34.809 46.138
Gazipaşa 16.536 28.005 44.541 21.976 26.549 48.525
Gündoğmuş 5.021 16.492 21.513 1.991 7.172 9.163
İbradı 6.991 3.835 10.826 1.944 1.402 3.346
Demre 13.900 8.270 22.170 15.899 9.179 25.078
Kaş 6.361 41.158 47.519 7.041 46.104 53.145
Kemer 17.255 37.387 54.642 20.785 15.225 36.010
Korkuteli 16.521 35.059 51.580 20.508 29.922 50.430
Kumluca 25.081 36.285 61.366 31.525 34.127 65.652
Manavgat 71.679 127.706 199.385 89.307 95.827 185.134
Serik 30.579 78.781 109.360 52.647 54.233 106.880
Aksu - - - 45.094 17.957 63.051
Döşemealtı - - - 27.995 14.438 42.433
Toplam 936.330 783.421 1.719.751 1.392.974 585.359 1.978.333

Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011.
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1980-90 yılları arası Antalya’nın en yüksek şehirsel 
nüfus artış hızını gösterdiği dönemdir. Şehir nüfusu-
nun toplam nüfustaki payı %53.2’dir. Turizm alanın-
daki gelişmeler bu yılları kapsayan dönemde yoğun 
göçlerin olmasına neden olmuştur.

Antalya’da 1990 yılı ile 2000 yılı arasındaki 
son on yıllık nüfus gelişimi incelendiğinde şehir ve 
köy nüfuslarının her ikisinde de bir artışın olduğu 
görülür. 2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
(ADNKS) verilerine bakıldığında ise şehir nüfusunda 
artışın devam ettiği fakat kırsal nüfusun bir önceki 
sayım dönemine göre bariz bir şekilde azaldığı 
görülmektedir (Bkz. Tablo 3).

Antalya ili Türkiye’nin güneyinde, Akdeniz 
Bölgesi’nde, 36.06° ve 37.27’ kuzey enlemleri ile 26.14° 
ve 32.27’ doğu boylamları arasında yer alır. Sahanın 
kuzeyinde Isparta ve Burdur, kuzeydoğusunda Konya, 
doğusunda Mersin ve Karaman, batısında Muğla illeri 
bulunmakta, güney sınırını ise Akdeniz oluşturmakta-
dır.

(Bkz.)- Son nüfus bilgileri ile ilgili olarak kitabımı-
zın, “2.Cilt-VII-SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPI-
18. SOSYAL GÜVENLİK, SOSYAL HİZMETLER VE SOS-
YAL YAŞAM-3-SOSYAL YAŞAM-c.Antalya İli Merkez ve 
İlçeleri Nüfus İstatistiği” bölümünden ayrıntılı olarak 
faydalanılabilir.

c.Ulaşım
Antalya’nın fiziki coğrafya özellikleri ulaşım üze-

rinde etkili olup, herhangi bir ulaşım ağı ancak coğra-
fi şartların izin verdiği ölçüde gelişebilme imkânı bul-
muştur. Herhangi bir bölgeden turizm merkezi olarak 
söz edebilmesi için ulaşım imkânlarının birbirini ta-
mamlayıcısı olarak karayolları ayrı bir önem arz eder. 
Limanlara ve hava alanlarına gelen turistler karayolu 
vasıtasıyla arzuladıkları tesislere varır. Ancak karayo-
lunun ulaşamadığı kıyılar ve koylar arasında denizyo-
lu aracılığıyla ulaşım ihtiyacı karşılanır. Uzak mesafele-
rin kısa sürede kat edilmesine olanak tanıyan havayo-
lu ulaşımı diğer sistemlerin besleyicisi konumundadır. 
Böylece ulaşım sistemlerinden her biri sahip oldukla-
rı avantajlar sayesinde diğerinin negatif yönlerini gi-
dererek birbirlerinin tamamlayıcısı olup, ulaşımın ger-
çekleşmesini sağlarlar.

Ülke turizminin öncüleri arasında yer alan ve 
turizm potansiyeli yüksek olan Antalya’ya her yıl 

kara, deniz ve özellikle havayolu ile çok sayıda turist 
gelmektedir.

Antalya, Cumhuriyet döneminde tüm Türkiye’de 
yaygınlaşan demiryolu şebekesinden nasibini alama-
mıştır. Morfolojik şartların elverişsiz olması nedeniyle 
demiryolunun ulaşabildiği en güney nokta Burdur ili 
olmuştur. Ancak Antalya demiryoluyla Burdur’dan 
Denizli üzerinden İzmir’e; Afyon-Eskişehir hattıyla da 
Ankara ve İstanbul’a bağlantı sağlayabilmiştir. Burdur 
üzerinden Isparta’ya 53 km.lik, Karakuyu üzerinden 
Afyon’a 170 km.lik, Dinar üzerinden Denizli’ye 206 
km.lik mesafe bulunmaktadır.

Demiryolu ulaşımıyla Burdur ve Isparta’ya ge-

len turistler daha sonra karayoluyla daha güneye 
Antalya’ya doğru yolculuklarını devam ettirebilir. An-
cak demiryolu ulaşımının gerek iç gerek dış turizm açı-
sından (hem hız hem de konfor bakımından) önemi 
olduğunu söylemek mümkün değildir. Günümüzde 
de demir yolu ülke bütününde ulaşım sistemleri ara-
sında önemini yitirmiştir. Zaten zamanı çok sınırlı olan 
modern turist, ulaşımın yavaş olduğu demir yolunu 
ulaşım seçenekleri arasında değerlendirmemektedir.

Antalya sahip olduğu karayolu şebekesiyle 
Türkiye’nin her noktasına ulaşabilme imkânına sahip-
tir. Ülkenin turizm merkezi olan Antalya, gelişmiş ka-
rayolu ulaşım bağlantısı ile yakınındaki turist çekim 
öğeleri ve turizm olanakları ile bağlantılıdır. İç Ana-
dolu ve Ege bölgeleriyle irtibatını sağlayan yollar ye-
terli olup her mevsim ulaşıma uygundur. Antalya’yı İç 
Anadolu ve İç Ege’ye bağlayan yollar genel olarak to-
pografyanın etkisiyle güney-kuzey istikametlidir. İç kı-
sımlardaki bu yön genellemesi kıyılarda yerini tama-
men kıyı topografyasının etkisine bırakmaktadır. Ta-
şeli yarımadasındaki yüksek dağ sıraları birbirine pa-
ralel uzandıklarından aradaki yüksek ve geniş yayla-
ların varlığı yolların güzergâhını saptamada etkili ol-
muştur. Beydağları-Akdağlar arasındaki yüksek yayla 
Antalya’yı-Korkuteli-Elmalı üzerinden Kaş-Fethiye ve 
Finike’ye bağlar. Yayla yolu Antalya’yı Fethiye’ye bağ-
layan 300 km.lik sahil yolundan yaklaşık 100 km. daha 
kısadır. Bu yol Isparta ile Burdur’u da güneye bağ-
lar. Ayrıca Çavdır-Acıpayam-Denizli güzergâhıyla Ege 
Bölgesi’ne ulaşımı sağlar. Araştırma sahasını İzmir’e 
bağlayan (Korkuteli-Denizli-Aydın üzerinden) yeni açı-
lan yol ise Türkiye’nin üçüncü nüfusça büyük ilinin ül-
kenin en önemli turizm merkezi ile irtibatını sağlayan 

Tablo 3 Antalya İlinde Nüfus Artış Hızı (2000-2010)

Yıllar
Nüfus Nüfus Artış Hızı (Binde)

Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam
2000 936.330 783.421 1.719.751 27.04 3.95 18.34
2010 1.392.974 585.359 1.978.333 32.78 -33.83 13.07

Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), www.tüik.gov.tr. 22.10.2011.
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en kısa karayolu (Burdur üzerinden İzmir’e ulaşan eski 
yola göre) olma özelliğindedir.

 Antalya’nın karayolu ulaşımında ana arteri, Antalya-
Burdur (veya Isparta)-Afyon hattıdır. Bu güzergâh 
Türkiye’nin en büyük üç ilinden gelen yolları kendin-
de toplar. Afyon-Bilecik-Adapazarı yoluyla İstanbul’a, 
Afyon-Uşak yoluyla İzmir’e ve Afyon-Polatlı hat-
tıyla Ankara’ya bağlantı sağlanır. Antalya’yı İç 
Anadolu’ya bağlayan ikinci bir güzergâh, Antalya-
Manavgat-Akseki-Seydişehir-Konya güzergâhıdır ki; 
Kapadokya’ya ulaşılır. Böylece araştırma sahası kuzey-
batısındaki Denizli, Pamukkale ve kuzeydoğusundaki 
Ürgüp, Nevşehir turizm merkezleriyle irtibatlanmıştır. 
Antalya doğusundaki Mersin, Adana ve Hatay ile batı-
sındaki Muğla’ya hemen hemen kıyıya paralel uzanan 
yollarla bağlanır.

Araştırma sahasındaki ulaşım sistemleri içinde 
demiryolları çok yetersiz kalırken, turizm hareketle-
ri açısından karayolları iç turistlerin taleplerini karşıla-
maktadır. Ancak uluslararası turizm söz konusu oldu-
ğunda her iki ulaşım sisteminin devre dışı kaldığı gö-
rülmektedir. Her ne kadar, Antalya, Alanya, Finike ve 
Kaş limanlarından deniz yoluyla giriş yapan turistler 
varsa da, araştırma sahasına gelenler içindeki oranı 
çok düşük (%0.13) kalmaktadır. Denizyolu ulaşımının 
bir diğer şekli de feribotlarla gerçekleştirilir. Antalya-
Venedik arasında gerçekleştirilen feribot seferleri 
her çarşamba Antalya’dan hareketle cumartesi günü 
Venedik’e ulaşıp, aynı gün geri dönecek şekilde dü-

zenlenmiştir. Diğer bir feribot seferi Alanya-Girne hat-
tında gerçekleştirilmektedir. Alanya’dan pazar günleri 
Girne’ye hareket eden gemi cumartesi günü Alanya’ya 
geri gelmektedir.

Araştırma sahasında ulaşımım can damarını ha-
vayolu ulaşımı meydana getirmektedir. Antalya, 
Türkiye’nin hava trafiği bakımından en büyük hava li-
manına sahiptir. Antalya hava limanına 2005 yılında 
71.286 iniş kalkış-yapan uçak ile 6.874.630 yolcu gel-
miş, 6.443.180 yolcu gitmiştir. 2005 yılında sahaya ge-
len turistlerin neredeyse tamamına yakını ulaşım sis-
temi olarak havayolunu tercih etmişlerdir. Haziran, 
temmuz ve ağustos aylarında Türkiye’ye iniş-kalkış ya-
pan 63.278 uçaktan %47.2’si (29.885) Antalya hava li-
manını tercih etmiştir. Aynı dönemde Türkiye’ye gelen 
4.988.653 yolcunun %59.3’ü (2.960.591) Antalya’ya 
gelirken, bu oran giden 4.894.018 yolcuda %56.0 
(2.743.931)’dır. 2005 yılı toplamına bakılacak olur-
sa; Türkiye hava limanlarına iniş-kalkış yapan tarifesiz 
uçakların %46.3’ü Antalya hava limanını kullanmıştır. 
Türkiye’ye gelen yolcuların %62.6’sı Antalya’ya gelir-
ken, bu oran giden yolcularda %56.4 olmuştur.

Ulaşımda kaybedilen süreyi en aza indiren hava-
yolu ulaşımının gerçekleşmesi ancak havaalanlarıyla 
mümkündür. Kuşkusuz Antalya salt havaalanı varlığı-
na dayalı olarak gelişen bir turizm merkezi değildir. Fa-
kat bir turizm merkezi olmasında önemli rolü vardır. 
Antalya’ya gelen turistlerin %99.8’inin havayolunu ter-
cih etmeleri bunu destekler niteliktedir.

Foto17: Çubuk Beli, Antalyayı İç Anadoluya bağlayan Toroslar üzerindeki en önemli geçittir.
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BÖLÜM ÖNSÖZÜ

Tarihçi Gözüyle ANTALYA
Antalya, dünya kentleri arasında şanslı olanlardan biridir. Öyle bir kent düşünün ki, tarihi eserleri ile geçmiş-

ten bugüne ışık tutan köklü bir kültürel mirasın sahibi; aradan geçen yüzlerce yıla rağmen yaşını hiçbir zaman gös-
termeyen, sürekli yenilenerek genç kalmayı başarabilmiş olsun. Anadolu’da insanlığa dair ilk bilgilerin elde edildi-
ği Paleolitik Çağ’a ait Karain ve Beldibi Mağaraları, Anadolu uygarlıklarından günümüze ulaşmış kalıntılar, Roma 
Dönemi’nden Hadrianus Kapısı gibi eşsiz eserler, Türkiye Selçuklu Devleti’nden miras kalan Yivli Minare, kale, köp-
rü, medrese gibi pek çok yapıt, yine Osmanlı Devleti’nden bugüne ulaşan benzersiz mekanlar, Antalya’nın tarihi 
güzelliklerine birer örnek teşkil ediyor.     

Aynı şekilde düşünmeye devam edin, sürekli dinç kalabilen kentin yemyeşil görüntüsü uzak mesafelere doğ-
ru meltem esintisinde sürekli dalgalanıyor. Uçsuz bucaksız ormanları her daim içinde yaşayanları gençleştiriyor. 
Muhteşem doğasının stresten arındıran büyüsü, günümüz insanının aradığı en önemli özellik. Bu, dünyada pek 
az kentin sahip olabildiği bir ayrıcalıktır. Antalya, kendisini farklı kılan bu özelliğe tüm zamanlarda sahip olmuş bir 
kenttir.    

Gözler, güneşin doyumsuz hale getirdiği kentin masmavi manzarasını seyretmekten hiç vazgeçemiyor. 
Antalya’yı görenler, kentte yaşayan halka adeta imreniyor ve kısa sürede olsa bu nadide şehirde yaşamanın mut-
luluğunu paylaşmak istiyorlar.    

Bergama Kralı II.Attalos (MÖ.159-138), bu topraklara ayak bastığında doğanın doyumsuz güzelliğine hay-
ran kalmış, derhal burada bir şehir ve deniz üssü kurulmasını emretmiştir. Zaman içinde gelişen kentin güzelliği-
ne, stratejik önemi de eklenir ve bu önem gittikçe artar. Öyle ki,  Akdeniz’de güç sahibi olmayı arzulayan, Kıbrıs’a, 
Mısır’a veya Doğu Akdeniz kıyılarına uzanmak isteyen, ticarette etkin olmayı düşünen her gücün, mutlaka elde et-
mesi gereken mühim bir nokta olur. Üstelik, Türkiye Selçuklu Devleti gibi Anadolu’ya damgasını vuran bir devletin 
kışlık merkezi olarak seçilir. Osmanlı Devleti zamanında da önemini koruyan şehirlerden birisidir Antalya. 

Tarih boyunca dünyanın bu güzel beldesine göz dikenler hiç eksik olmamıştır. Bu eşsiz güzelliğe göz diken-
lerden biri de İtalya’dır. Yüzlerce yıldır bu güzel beldenin sahibi olan Antalyalılar, 28 Mart 1919’da şehirleri İtalya ta-
rafından işgale uğradığında, istiklalini ve vatanını savunmak için İtilaf Devletlerine karşı birçok protesto telgrafl a-
rı çekerek, kurtuluş mücadelesine katılmıştır. Bu uğurda Antalya Müdafaa-i Heyet-i Milliye Cemiyeti’ni kuran halk, 
sadece Antalya’nın korunması için değil, tüm işgalci devletlere karşı Anadolu’nun bütünlüğünü sağlamak maksa-
dıyla çok büyük gayretler sarf etmiş, yaşanan bağımsızlık mücadelesinde sağladığı lojistik destek ve fiili katılım ile 
etkin vazifelerini fazlasıyla yerine getirmiştir. 5 Temmuz 1921’de İtalyanların Antalya’dan tamamıyla sökülüp atıl-
ması neticesinde vatanın bütünlüğü içerisinde Antalya’nın da yerini alması sağlanmıştır.

Antalya’ya ilk kez 6 Mart 1930 tarihinde gelip, burada 6 gün kalan, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin önderi Mus-
tafa Kemal Paşa şöyle diyor: “Hiç şüphesiz, Antalya dünyanın en güzel yeridir”. Atatürk çok doğru bir tespitte 
bulunmuş; günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinden milyonlarca insanın bu güzel şehri görmek için gelmesi, 
Antalya’nın Türkiye’nin turistik başkenti ve dünyaya açılan kapısı olarak anılması, ulu önderin haklılığını doğrula-
mıştır. 

Bugün gelinen nokta odur ki, başlangıçta da belirttiğimiz üzere, sahip olduğu tarihi geçmişi, eşsiz doğa gü-
zellikleri, güneşi ve denizi ile Antalya gerçekten dünyanın en güzel kentlerinden biridir. Bu güzelliğini, gerçekleş-
tirdiği sanayi ve ziraat alanlarındaki başarılarla, ürettiği bilgi ve yetiştirdiği nitelikli insan sayesinde yükselttiği kül-
türel seviyesi ile de taçlandırmıştır. Gerek güzelliklerini gerekse tacını korumayı kendisine hedef tutmuş olan An-
talya, bu amaçlarından hiçbir zaman feragat etmemeyi de ilke edinmiştir. 

Elinizdeki kitap, işte tüm bu değerleri sizlere yansıtan bir ayna olacaktır. Antalya’nın en eski çağlarından bu 
yana geçirdiği evrimi, konunun uzmanları tarafından kaleme alınan bölümlerle sizlere aktarmaya ve ışık tutmaya 
çalışacaktır. Böylesi güzel bir projeyi hayata geçirmek amacıyla çalışan, emek veren ve katkı sağlayan tüm kurum 
ve kuruluşlara, yazarlara ve katılımcılara sonsuz teşekkürü bir borç bilir, saygılarımı sunarım.     

 Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE     
 Akdeniz Üniversitesi Rektörü
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T A R İ H   I 

(E S K İ  D Ö N E M)

1. PREHİSTORYA’DAN TARİHİ 
DÖNEMLERE KADAR ANTALYA BÖLGESİ

1.1. Prehistorya

Doç. Dr. Recai TEKOĞLU1

Dünya nüfusunun oldukça sınırlı olduğu, insan-
ların ancak küçük topluluklar halinde yaşamlarını sür-
dürdükleri evrelerde geçinme biçimi avcılık ve topla-
yıcılıktan oluşuyordu. Henüz tarıma geçilmemiş, mes-
kenler inşa edilmemiş, yerleşik bir hayatın sürdürül-
mesi için sabit ikametgâhlar oluşturulmamıştı. Bu 
dönemlerde insanlar küçük topluluklar halinde bu-
labildikleri sığınaklarda yaşar, avcılık yaparlardı. Av-
lanmaya dayalı geçim modelinin sonucu olarak be-
lirli zaman aralıkları içinde ikametgâhlarını değişti-
rirlerdi. Bu açıdan toplulukların yayılma alanları çok 
genişlemiştir. Anadolu yarımadasına ulaşmış grupla-
rın bazıları Boğazları geçmiş, Balkanlara ve oradan da 
Avrupa’ya yayılma imkânı bulmuşlardır. Henüz ısınma 
ve pişirme yollarını öğrenmişlerdi, taş ve ahşap alet-
lere biçim verebiliyor, çeşitli giysiler üretebiliyorlardı. 
Bu uzun dönemlere ait kanıtlar ele geçebilen insan ve 
hayvan kemiklerinden oluşmaktadır. Bizim maddi ka-
nıtlarla izlerini sürebildiğimiz dönemler insanların alet 
yapmaya başladıkları dönemlerdir. Kullanılan aletle-
rin niteliğine göre arkeologlar, “Taş”, “Toprak” ve “Ma-
den” evreleri ayrıştırırlar. Gerçekten de kullanılan ale-
tin niteliği ve kullanılma biçimi, bu ilkel insan küme-
lerinin yaşamında köklü değişikliklere yol açmış, gö-
çebelikten yerleşik yaşama geçmesini sağlamış ve so-
nuçta da devlet başlığı altında toplumsallaştırmıştır. 
Bu çok uzun ve sabırla işlenmeyi gerektiren bir süreç-
tir. Belirli yazı türleriyle kendimizi anlatabildiğimiz, ör-
gütlü meslek grupları ve siyasal rejimlerle kendimizi 
temsil ettiğimiz tarihi çağların toplamı günümüzden 
5.500 yıl kadar eskiye gider, ama tarih öncesi evreler 
500.000-400.000 gibi rakamlarla telaff uz edilmektedir. 
Böylesine uzun bir dönemi, antropologların ve arkeo-
logların yürüttükleri kazı ve yüzey araştırmaları saye-
sinde bilebiliyoruz.

Anadolu’da çok geniş bir coğrafya alanında yürü-
tülen araştırmalarda çeşitli canlı türlerine ait kemik ka-
lıntılara rastlanmaktadır. Bunlar arasında hem nesli tü-
kenmiş ve halen varlığını sürdüren hayvanlar hem de 
homo sapiens sapiens türünde insana ilişkin sistema-
tik kalıntılar yer almaktadır. Araştırmalardan dönemin 
iklim yapısı, coğrafya özellikleri, fauna ve fl ora sistem-
leriyle ilgili değerli bilgiler elde edilmektedir.
1- Akdeniz Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Anadolu’da homo sapiens’e ait bilinen en eski 
yerleşim alanlarından bir tanesi Antalya kent mer-
kezinden yaklaşık 30 km kuzeybatıda Korkuteli yolu 
üzerinde bulunan Karain Mağarası’dır. Tarihlendiril-
mesi günümüzden yaklaşık 500.000 yıl kadar geriye, 
başka bir deyişle Alt Paleolitik Çağa uzanmaktadır. 
Paleolitik çağ, Eski Taş Devri anlamına gelmektedir. 
Bu çağ günümüzden 2 milyon yıl kadar geriye gider 
ve günümüzden 12.000-10.000 yıl önce de sona erer. 
Alt Paleolitik Çağ ise, bu zaman diliminin 2 milyon ila 
140.000 yılları arasında kalan evresini içerir. Karain’de 
homo sapiens neandertalensis’e ilişkin kemik kalıntı-
ları da ele geçmiştir. Bunlar, tüm Anadolu’da ele geçen 
en erken fosil kalıntılarıdır. Karain, Roma imparatorluk 
çağına kadar iskân görmüş, araştırmalara stratifikas-
yon sağlayan önemli bir yerleşim alanıdır. 140.000 
ila 40.000/30.000 yılları arasında kalan Orta Paleolitik 
Çağ’da Karain Mağarası Anadolu’daki diğer Orta Pa-
leolitik Çağ yerleşimleriyle karşılaştırılmasına olanak 
sağlayan veriler sunmaktadır. Taş alet endüstrisinde 
belirgin bir gelişme görülmektedir. İrice yongalanmış 
taş aletlerin yerini ince, küçük çentikli sistematik yon-
galanmış taş aletler almıştır. Avlanma amacıyla üretil-
miş olan aletlerin yanında kesme, doğrama ve kıyma 
işlemlerine yarayacak bir çeşitlenmeye rastlanmakta-
dır. Yanmış kemik ve odun kalıntıları bu dönemde gö-
rülmektedir. Elmalı yakınlarındaki Kocapınar Köyü’nde 
de Geç Orta Paleolitik evreye ilişkin buluntulara rast-
lanmıştır. Orta Paleolitik Çağ’dan Üst Paleolitik Çağ’a 
geçiş daha çok çevresel koşulların yol açtığı değişiklik-
lerle belirginleşmiştir. İklimde önemli çapta bir soğu-
ma olmuş, bunun sonucu olarak çeşitli canlı türleri yok 
olup gitmiştir. Anadolu’da varlıkları zaten çok sınırlı 
olan homo sapiens neandertalensis yeni yaşam koşul-
larına ayak uyduramamıştır. Üst Paleolitik Çağ, çevre 
koşullarını alet üretimindeki başarısı, sürati ve çeşitli-
liğiyle aşabilmiş homo sapiens, sapiens’in egemenlik 
ve yayılma evresi olarak anlaşılmaktadır. Bu döneme 
ait kalıntılara hemen hemen Anadolu’nun pek çok 
bölgesinde rastlanmaktadır. Bu dönem günümüzden 
40.000/30.000 ila 12.000/10.000 yılları arasında kalan 
evre olarak anlaşılmaktadır. Karain mağarasının yakı-
nındaki Öküzini Mağarası, bu çağın son evreleri hak-
kında değerli veriler sağlamaktadır ve bunlar günü-
müzden 16.000 yıl öncesine tarihlenebilmektedirler.

Üst Paleolitik Çağ, iklim değişiklikleriyle sona er-
miştir. Avrupa’nın kuzeyini kaplayan buzulların geri 
çekilmesiyle iklim ılımanlaşmış, yağışlar artmış, deniz 
seviyesi yükselmiştir. Bu şartlar özellikle Yakın Doğu ve 
Doğu Akdeniz’de yeni geçinme yollarının doğmasına 
ve artmasına yol açmıştır. Homo sapiens sapiens yine 
barınaklarda yaşıyordu, ancak silah endüstrisinde ba-
şardığı değişiklik ve yenilikler onu başka bir çağa sok-
muştur. Nispeten daha kısa süren bu çağ, Epipaleolitik 
veya Mesolitik Çağ olarak tanımlanır. Orta Taş Çağı de-
mektir. Kullanılan alet ham maddesi yine taştı, ancak 
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bu kez mikrolit ve kompozit aletler üretme becerisi or-
taya çıkmış, avlanmanın türüne göre ok, yay, küçük öl-
çekli mızraklar ve çeşitli baltalar geliştirilmiştir. Bu dö-
neme ait yerleşim yerleri arasında Antalya bölgesin-
den önemli mağaralar tespit edilmiştir. Karain ve Ökü-
zini Mağaralarının yanında özellikle Beldibi bölgesin-
de kalan Belbaşı, Hayıtlıgöl, Kumbucağı ve Sarıçınar 
kaya sığınaklarının adları sayılabilir. Bunların bazıların-
da kazıma ve aşı boyasıyla boyanmış mağara resimle-
rine rastlanmaktadır.

Epipaleolitik Çağ, özellikle tarım ekonomilerinin 
ortaya çıkışıyla sona erer ve başlangıcı bölgeden böl-
geye değişkenlik gösteren Neolitik Çağ yani Yeni Taş 
Çağı, devreye girer. Neolitik Çağ, çeşitli Yakın Doğu 
ülkelerinde günümüzden 10.000-7.000 yıl önce baş-
lamıştır. Neolitik Çağı belirleyen özellikler arasında 
başta iklim değişikliği yer alır. Bu iklim değişikliği arpa, 
yulaf, çavdar, buğday ve baklagillerin tarımda kullanıl-
masına yol açmıştır. Böylece daha kalabalık nüfusların 
toplandığı yerleşim yerleri, köyler, ortaya çıkar. Kerpiç 
mimari, saz ve odun malzemenin yerini alır. En önemli 
gelişmelerden bir tanesi de toprağın alet ve kap üre-
timinde kullanılmasıdır. Hem güneş altında kurutmak 
hem de ocakta pişirmek suretiyle keramik üretimi ve 
endüstrisi ortaya çıkmıştır. Neolitik Çağın incelenme-
sinde çanak çömleğin varlığı ve yokluğu belirleyici bir 
rol oynamaktadır. Keramik malzemenin kullanımı, ilkel 
insanın günlük yaşamını oldukça derinden etkilemiş-
tir. En önemli iki gelişmeyi bu sürece borçluyuz. Bir 
tanesi, yerleşik toplumlara özgü üretim ve depolama, 
diğeri de en geniş anlamıyla kültür kavramının belirli 
bir halk grubuna adapte edilebilmesi. Antalya il sınır-
ları içinde kalan bölgede Neolitik Çağ yerleşim alanla-
rı çok değildir. Ovalık alanda Prehistorya yerleşimleri 
kıttır, ancak sistemli bir araştırmaya konu olmamakla 
birlikte Manavgat yakınlarındaki Pazarcık’da Üçtepe-
ler ve Aksu yakınındaki Murtana ve Solak’da Prehisto-
rik Çağa tarihlenebilen çanak çömlek parçaları tespit 
edilmiştir. Yayla alanlarında ise yalnızca Bademağacı 
Höyük’te yapılan sistematik kazılarda bir takım sonuç-
lara ulaşılmıştır. Batı Akdeniz bölgesinde Beldibi Kaya 
Sığınağı, Bademağacı ve kısmen Bucak’taki Höyücek 
şimdilik bölgenin bilinen en eski Neolitik yerleşimleri-
dir ve burada ele geçen keramiklerin Burdur Kuruçay’la 
ilişkisi olduğu anlaşılmıştır. Başka bir deyişle Neolitik 
çağ, bölgenin kendi dinamiklerinin sonucunda değil, 
tarımın ve endüstrisinin dışarıdan gelişiyle başlamıştır. 
Bu çağda Orta ve Güneydoğu Anadolu’da, Yakın Doğu 
ve Kuzeybatı Afrika’da akarsu kıyılarında önemli kül-
tür merkezlerinin ve kalabalık kent dokularının ortaya 
çıktığı görülmektedir. Nüfus hareketlerini belirleyen 
en önemli faktörün tarımın yayılması olduğu ve yayıl-
manın Orta Anadolu’dan Adalar ve Balkanlara doğru 
genişlemiş olduğu anlaşılmaktadır.

Neolitik çağda pişmiş keramiğin üretilmesinde 
kullanılan teknik, aynı zamanda metalurjinin geliş-

mesine yol açmıştır. Bakır kullanımı ve yaygınlığı ba-
kımından tüm Eskiçağ’da bir devir özelliği gösterir. 
Bu nedenle Neolitik Çağdan sonra gelen çağa Kal-
kolitik Çağ adı verilir. Bakır Taş Çağı anlamına gelir. 
Ortalama olarak M.Ö. 6. binyılın başlarından itibaren 
bakırın kullanılmaya başlandığı tespit edilmektedir. 
Bölgede Kalkolitik Çağ’da bir nüfus hareketi ve yapı-
lanması tespit edilmemektedir, ancak hemen sınırda 
bulunan Burdur’daki Hacılar ve Kuruçay oldukça de-
ğerli veriler sağlamışlardır. Zengin geometrik desen-
li kaplar, oldukça ilgi çekici bezeme örnekleri ve ana 
tanrıça biçimli topraktan yapılmış heykelcikler bu 
dönemde oldukça karakterize olmuştur. Çevresi sur-
larla çevrilmiş yerleşim alanlarına rastlanmaktadır. 
Kalkolitik dönemin en zayıf göründüğü alanlardan 
bir tanesi ise Antalya bölgesidir. Maden çağlarının 
ikinci evresi bakırın kalayla karıştırılması sonucu elde 
edilen bronzdan oluşmaktadır. M.Ö. 4. binyılın sonla-
rı ile 3. binyılın başları Bronz Çağın başlangıcı olarak 
kabul edilmektedir. Evre, yaklaşık 3 binyıl sürmüştür. 
Bronz, işlenmiş bakıra oranla daha dayanıklıydı ve 
aşınması daha zordu. Silah üretiminde çok etkili kul-
lanılmıştır, ancak üretimi zor ve masrafl ıydı. Ayrıca kült 
objelerinde de sıkça kullanıldığı görülmektedir. Altın, 
gümüş ve elektronun kullanımında bir artış vardır. 
Pişmiş toprak eserler, büyük bir zenginlik ve çeşitlilik 
göstermektedir. Bronz çağı, bir bütün olarak ele alın-
dığı zaman, Prehistorya’nın sona erip tarihin başladığı 
dönem olarak kabul edilebilir. Burada sınırı belirleyen 
ayrım, yazının icadıdır. Erken Bronz evresinden itiba-
ren Mısır’da ve Sümer’de resim niteliğinde piktografik 
yazılar kullanılmaya başlanmıştır. Mısır’da sembolik 
nitelikteki yazı giderek tam bir piktografik yazıya, yani 
hiyeroglif yazısına dönüşürken, Ön Asya’da resim ya-
zısının yerini biçimsel olarak soyutlaşmış çivi yazısı al-
mıştır. Bu yazılar birleşik Mısır’ın, Sümer, Akad ve Elam 
gibi büyük devletlerin yazışma aracı olmuştur. Yazının 
icadı genel anlamda insanlık tarihi için bir dönüm 
noktasıdır. Anadolu coğrafyası bu türden gelişme-
lere ancak yaklaşık 1.500 yıl sonra katılacaktır. Bronz 
Çağı, aynı zamanda çeşitli göç ve istila hareketleriyle 
kendini gösteren bir çağdır. Batı Anadolu ile başta Gi-
rit olmak üzere Ege Adaları arasında çanak çömlekle 
temsil edilen kültürde bir benzerlik tespit edilmekte-
dir. Bu benzerlik Adalarda yaşayan halkların kökeninin 
Anadolu olduğu görüşünü desteklemektedir. Ayrıca İç 
Anadolu’da ve Batı ve Güney sahilleri boyunca ortaya 
çıkan yerleşim yerlerindeki kültürün M.Ö. 2. binyılın 
ortalarında Anadolu’da egemen olan kültür ve nüfus 
yapılanmasıyla bir devamlılık içinde olduğu anlaşıl-
maktadır. Büyük bir olasılıkla Hint-Avrupaî kökenden 
bazı halklar Erken Bronz I evresinin başlarından iti-
baren Anadolu’ya girmişlerdir. Bronz çağının erken 
evreleri, bölgede Elmalı yakınlarındaki Karataş-Sema-
yük, Müğren Höyüğü, Hacımusalar ve Bademağacı 
bulgularıyla desteklenmektedir. Erken Bronz Çağının 
son evrelerine doğru genel anlamda Anadolu coğraf-
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yası Ön Asya devletlerinin ilgi alanına girmiştir. Akad 
hanedanlığının kurucusu ve M.Ö. 2334-2269 yılları 
arasında hüküm sürmüş olan Sargon, Amanos ve To-
rosları geçmek istemiş, ancak birleşik güçlerin göster-
diği direnç sonucunda geri çekilmiştir. Anadolu’da bu 
çağda önemli kent devletlerinin bulunduğu çok çeşitli 
bölgelerde yapılan kazılarda ele geçmiş seçkin arkeo-
lojik buluntulardan anlaşılmaktadır. Nitekim 2. binyılın 
başlangıcından itibaren Asurluların hem karada hem 
de sahil şeridinde ticaret yolları oluşturmaya başladık-
ları görülmüştür. 17. yüzyılın sonlarına kadar Ticaret 
Kolonileri Çağı yaşanmıştır. Yazı, Anadolu’ya ilk defa 
bu dönemde çivi yazısı olarak girmiştir. Anadolu’ya 
özgü Kültepe Akadçası denen dil, Anadolu’nun ilk 
yazılı belgelerinin dili olmuştur. Bu çağda Anadolu’da 
önemli ölçekte kent devletlerinin ortaya çıktığını ve 
bunlardan yine Kültepe, veya Kaneş, kökenli bir kolun 
Hattuşa’yı iskan etmek suretiyle Hitit devletini kurdu-
ğunu görüyoruz. Hitit devleti, Anadolu kökenli halkla-
rın tarihi gelişiminin başlangıcını ifade eder.

1.2. Hitit Çağı

Bütün bu gelişmelerin yaşandığı dönemlerde An-
talya bölgesi, tamamen sessiz ve etkisiz bir süreç ge-
çirmiştir. Bölgenin tarih sahnesine çıkabilmesi Hitit 
krallarının Batı Anadolu seferleri düzenlemesine kadar 
bekleyecektir. Bugünkü Antalya il sınırları içinde kalan 
çeşitli eski coğrafya adlarının Hitit çağından kalma ol-
duğunu güvenle öne sürebiliyoruz. Bunlar arasında 
Perge, Kesros, Patara gibi yer adları sıralanabilir. Bun-
lardan bazılarına ilk kez M.Ö.1267-1237 yılları arasında 
hüküm sürmüş Hattusilis III’ün “Yıllıklar” ında rastlan-
maktadır. Yıllıklarda Nahita ve Sallusa kentleri Lukka 
ülkeleri arasında sayılmışlardır. Nahita adı Magudos’a 
karşılık gelebilir. Bugünkü Niğde kentinin adı Helen-
ce Nagidos olarak söylenirdi ve bu isim Hititler çağın-
daki Nahitiya adından geçmiştir. Araplar ve Bizanslı-
lar ise bu kente Magida derlerdi. Doğal olarak M ve N 
seslerinin tarihi olarak yer değiştirmesi olasıdır. Hitit-
ler dönemindeki bir yer adının içinde geçen “h” sesi ise 
Helence’de genel olarak “g” veya “k” ile gösterilmiştir. 
Bu kurallı olarak ortaya çıkan ses değişikliklerinden bir 
tanesidir. Benzer bir şekilde Sallusa ve Silluon adları da 
kökensel bir benzerlik gösterebilirler.

Doğal olarak şu aşamadaki bilgilerimiz çerçeve-
sinde Magudos ve Silluon kentlerinin Hitit çağından 
geriye kalmış olduklarını destekleyebilecek her han-
gi bir arkeolojik kanıt mevcut değildir. Ancak bir eti-
molojik varsayımın mutlaka arkeolojik bir kanıtla des-
teklenmesi zorunluluğu bir şart olarak aranmama-
lıdır. Dil teknikleri açısından bu türden yer adlarının 
kökeninin Hellence olmadığını söylemek bile yeterli-
dir. Kaldı ki, örneğin, Perge’de bu türden bir tartışma 
hem dil hem de arkeolojik açıdan bir sonuca bağlan-
mıştır. Perge kentinde Hitit çağına ait buluntular artık 
tartışma götürmeksizin ortaya çıkmıştır. Kentin adı da 

M.Ö. 1237-1209 yılları arasında hüküm sürmüş Tudha-
liya IV zamanına ait bir antlaşma metninde de açıkça 
geçmektedir. Hitit kralı Tudhaliya, antlaşma imzaladı-
ğı Hitit kralı Muwatalli’nin oğlu Kurunta ile sınırları be-
lirlerken şöyle demiştir: “Kastaraya nehrine kadar olan 
topraklar Hulaya-Nehri ülkesinde Tarhuntassa’ya sınır 
olsun. Kastaraya nehrinin yakınındaki Parha ise Luk-
ka ülkesi sınırlarında kalmaktadır. Bu ülkeyi ele geçirir-
sem, bu toprakları da senin ülkene katacağım”.

Kastaraya, açıkça bugünkü Aksu Çayı’nın Hellen-
Roma çağındaki söylenişi olan Kestros’a karşılık gel-
mektedir. Bunun yanı başındaki Parha kenti de yine 
Hellen-Roma çağındaki söylenişiyle Perge’dir. Tarihi 
coğrafya açısından ele alındığı zaman Hitit metinle-
rinden Aksu’ya kadar gelen bölgenin apanaj Tarhun-
tassa devletine, Perge’den itibaren başlayan toprakla-
rın da Lukka memleketine ait olduğu anlaşılmaktadır. 
Tarhuntassa kentinin yeri tespit edilmemiş olmakla 
birlikte Tarhuntassa devletinin sınırları nispeten daha 
iyi bilinmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla bu devletin gü-
neydoğu sınırları Silifke civarından başlamakta ve tüm 
sahil boyunca ilerleyerek Aksu’da sona ermektedir. Ku-
zeybatı sınırı ise Eğirdir ve Beyşehir Gölleri üzerinden 
düz bir hat halinde Konya Hatip’e ulaşmakta ve bura-
dan Karaman’a kadar devam etmektedir. Bu devletin 
Aksu’ya kadar uzanan bir kısmı Hulaya Nehri memle-
keti sınırlarında kalmaktadır. Hulaya Nehri, Manavgat 
Çayı olabilir.

Antalya il sınırları içinde kalan sahada şimdiye 
değin Hitit Çağı’ndan her hangi bir yazılı belge ele 
geçmemiştir. Bu nedenle doğrudan doğruya bir bel-
ge üzerinden tartışma yapabilecek durumda değiliz, 
ancak dolaylı olarak, Tunç çağında bölgede yaşamış 
halk grupları hakkında bir takım görüşlerimiz mevcut-
tur. Özellikle Tırmice’de, Pamphulia Helen lehçesinde 
ve Sidece’de korunmuş olan çeşitli dil özelliklerine ve 
şahıs adları yapılarına bakarak bölgede yaşayan halk 
gruplarının Anadolu kökenli Hint-Avrupaî kavimler ol-
duğu sonucu elde edilebilmektedir.

Hitit devletinin yıkılışına eşlik eden sürede bölge-
de neler olup bittiğini bilmiyoruz.

Çeşitli Hitit metinlerden bölgede daha çok deniz-
cilik faaliyetlerinin yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Hitit 
devletinin güney-batı Anadolu’yla Kıbrıs arasında ka-
lan bölgeyi korsanlık nedeniyle kontrol edemediği ve 
müttefik devletlerden yardım istediği belgelere yan-
sımıştır. Milletlerarası deniz taşımacılığında bölgenin 
bir rolü olduğu, tespit edilen gemi batıklarından bel-
lidir. Kaş yakınlarındaki Uluburun ve Adrasan yakınla-
rındaki Gelidonya batıkları Tunç çağındaki deniz tica-
reti hakkında değerli bilgiler vermektedir. Şüphesiz il 
sınırları içinde kalan alanda oldukça nadir rastlanan 
Tunç çağı verilerine yenilerinin katılması bölgenin ar-
keolojik niteliğinin anlaşılmasına değerli katkılar sağ-
layacaktır. Oldukça yakın bir dönemde Kumluca ya-
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kınlarındaki Gagai ören alanını civarında Tunç çağı ke-
ramik kalıntılarına rastlanmıştır. Buluntular, Batı Antal-
ya sahil güzergâhının Elmalı eksenli bir kültürel doku-
nun içinde bulunduğuna işaret edebilir.

Tunç Çağı’nın ve Hitit devletinin sona ermesine 
neden olan sebeplerin başında büyük istilacı grupla-
rın ve kullandıkları demirden eşyaların büyük bir rolü 
vardır. Üretimi tunca göre daha kolay, kullanımı daha 
yaygın olan demir, büyük kitlelerin elinde silaha dö-
nüşünce kavimlerin kaynaşması kaçınılmaz olmuştur. 
M.Ö. 12. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan yeniçağa De-
mir Çağı denir. Bu çağı karakterize eden özelliklerin 
başında “Kavim Göçleri” ve ardından gelen “Karanlık 
Dönem” yer almaktadır. Kavim Göçleri dönemi arke-
olojik bakımdan ispat edilmemiş, ancak çeşitli tarihi 
belgelerin yorumlanmasından anlaşılan bir durum-
dur. Mısır belgelerinde Batı Anadolu’dan kalkıp bü-
tün Anadolu’yu, Kıbrıs’ı, Filistin’i yerle bir ederek Mısır 
kapılarına dayanmış olan insanlara “Deniz Kavimleri” 
adı verilmiştir. Bu kavimlerin kökeni hakkında hala 
devam eden tartışmalar bulunmaktadır. Kavimlerin 
kaynaşmalarına örnek gösterilen başka bir unsur da 
Troya savaşı sonrası bir kurucu önderin başkanlığında 
sağa sola dağılan halk gruplarıdır. Ayrıca, Helen ana-
karasında Muken’lerin yıkılmasına sebep olan kuzeyli 
Dor kavimlerinden söz edilmektedir. Bu çağda Balkan-
lardan Anadolu’ya geldikleri var sayılan kavimlerden 
bir tanesi de Fruglar’dır. Demir çağının başlangıcında 
kavim kaynaşmalarının meydana gelmiş olması, Ka-
ranlık Çağ sonrası ortaya çıkan tamamen farklı nite-
likteki yeni halk gruplarından da anlaşılabilir. Kavim 
istilaları, başladığı gibi sona ermiş, evreleri bölgelere 
göre değişmekle birlikte en az 200 ila 300 yıllık bir ko-
pukluk yaşanmasına sebep olmuştur. Yine de bu çağın 
başlangıç yüzyıllarında Anadolu’nun güney ve orta 
kısımlarında ikinci binyıl geleneklerini sürdüren şehir 
devletleri ortaya çıkmıştır. Bu şehir devletlerinden ba-
zılarının, Ereğli’deki Tuwana krallığıyla Adana’daki Hi-
yawa krallığının etki alanı büyük bir olasılıkla Antalya 
il sınırları içinde kalan toprakların bir bölümüne ulaşı-
yordu. Bu kapsamda Aspendos kent adının Adana’da-
ki Hiyawa krallığına bağlı General Azatiwataya ile aynı 
kökenden isimler olmaları anlamlıdır. Azatiwataya 
aynı zamanda bir kent adıdır ve tam olarak Pamfuliya 
Helen lehçesinde “Aspendoslu” sözcüğünün karşılığı 
olan Estvediyus ile eştir.

Bu çağda kentin doğu sınırlarının Ön Asyalı ka-
vimlerle ilişkisi olduğunu gösteren başka bir belge 
de M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen, Alanya yakınlarındaki 
Cebel-i Reis Dağında bulunmuş Fenikece bir yazıttır. 
Fenikece, Eski Anadolu dillerinden olmamakla birlikte, 
özellikle 9. yüzyıldan itibaren bir diplomasi dili olarak 
bölgeye girmiştir. Hiyeroglif yazılı kitabelere zaman 
zaman bu diplomasi dilinin eşlik ettiği görülmektedir, 
ancak çeşitli Fenike kolonileri Kıbrıs’ta daha etkin bir 
şekilde faaliyetteydiler.

Tırmiler kent sınırları içinde belirli bir dil ve arkeo-
loji vasfıyla tanımlanabilen ilk büyük uygarlık Tırmile-
re aittir. Teke Yarımadasının hemen hemen tamamına 
yerleşmişlerdir.

Bunlara ait yüzlerce kaya mezarı, lahit, stel ve dik-
me anıtlar kentin batı ve kuzeybatı sınırları içine da-
ğılmıştır. Tırmilerin Helenceyle ilgisi olmayan özgün 
bir yazı ve dilleri vardır. M.Ö. 5. yüzyılın başlangıcın-
dan Makedon Aleksander’in gelişine kadar yazılı var-
lıklarını sürdürebilmişlerdir. Helenler, bu yerli Anado-
lu kökeninden gelen insanların yaşadığı bölgeye Lu-
kiya adını vermiştir, ancak Helen kaynakları titizlikle 
incelendiği zaman “Lukiyalı” sözcüğünden Helenlerin 
kast edildiği anlaşılacaktır. Herodotos, bunların Girit 
kökenli olduklarını ve adadan göçtükleri sırada bunla-
ra Termilai dendiğini söylemiştir. Ancak bugün dil iliş-
kilerinden de çok iyi bildiğimiz üzere Tırmilerin Girit-
li olabilecekleri görüşü tarihi değildir. Helen tarihçileri 
doğal olarak memleketin yerel adı hakkında bazı du-
yumlara sahiplerdi, ancak genel tarihçi yaklaşımları o 
çağlarda çok rağbet gören, tıpkı Eski Mısırlıların ve Ya-
hudilerin yaptığına benzer bir şekilde kavimlerin soy-
ları ve boylarına yönelik Helenci bir ideoloji içeriyordu. 
Bu nedenle objektifl ikten uzak sayısız halkın kökenini 
Helenleştirmiş ve Helen soylarına bağlamışlardır. Oysa 
burada yaşayan yerli halk kendilerine Tırmili, ülkeleri-
ne de Trm belgelerinde bu adı mis derlerdi. Persler de 
bu adı benimsemiş ve kullanmışlardır. Diğer Ön Asya 
halkları da aynı adlandırma şeklini benimsemişlerdir. 
Biz Türkçe’de bu yerli insanlara “Lukiyalı” değil, “Tırmi-
li” denmesinin daha doğru ve tarihi bir yaklaşım oldu-
ğunu savunuyoruz. Helenistik çağdan itibaren bölge, 
yoğun ve giderek artan bir şekilde Helen kültürünün 
etkisi altına girmiş olduğu için Greko-Romen dönem-
de bölge adı tam olarak Lukiya’ya dönüşmüştü ve bu 
bölge adından hareketle burada yaşayanlara Lukiyalı 
denirdi. Ayrıca “Lukiyalı” adı, bir etnik ad değildir, “Lu-
kiya bölgesinden olan kimse” anlamında bir genelleş-
tirme sıfatıdır.

Anadolu’nun ikinci ve birinci binyıl dil ve tarih di-
namiklerini yeterince dikkate almayan kimseler Lukia 
adının, Helenlerden de önceye, Hitit metinlerinde ge-
çen Lukka adına kadar dayandığını düşünürler ve bir 
aracı gelenek olarak Homeros’tan söz ederler. Önce-
likle Homeros, tarihi anlamda bir aracı geleneği tem-
sil etmez. Ayrıca Homeros’un sözünü ettiği Sarpedon 
ve Bellerophon gibi şahsiyetler ve İlias destanında adı 
anılan Lukiyalılar yine yerlilerden değil, Helen kökenin-
dendirler. Bunların Anadolu’nun yerli halkı olduğunu 
ima eden bir tek satır dahi yoktur. Bunun dışında, Pam-
fuliyalılar kısmında da ele alınacağı gibi, Anadolu’nun 
ikinci binyıl geleneklerini birinci binyılda sürdürme-
si olanaklı Helen halkları da o çağda Anadolu’da mev-
cut değildi. Lukiya adı, Helen “soylar ve boylar” ideo-
lojisinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yer adlarının 
hangi süreçler üzerinden koruna gelmiş olabileceği-
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ni bildiğimiz belirli bir formül yoktur. Yer adlarının de-
vamlılığının veya devamsızlığının sayısız modeli vardır. 
Tırmiler, dil özelliklerinden de çok iyi bildiğimiz üze-
re, Anadolu’nun ikinci binyıl halklarındandırlar. Bun-
ların dili, batı ve güneybatı Anadolu’ya yayılmış olan 
Luvi’lerin dilinden etkilenmiştir. Kaynaklarda sıkça 
Luvice’nin bir ardılı gibi gösterilir, ancak bu bütünüy-
le doğru bir yaklaşım değildir, çünkü Tırmilerin dilinde 
Luvice’den daha eskilere giden Hint-Avrupa ses özel-
liklerine rastlanır. Dolayısıyla burada Luvice’yle yakın 
ilişkileri olan, ancak kökenini Luvice’den almamış bir 
dil söz konusudur.

Tırmiler, Batı Anadolu’nun Fruglar ve Şfardlar (Sar-
disli= Ludiyalı) gibi çeşitli halklarının aksine başlangı-
cından itibaren etkin bir siyasi birlik oluşturmamışlar-
dır. Göçmenlik, paralı askerlik ve sürgünlük bilmezler-
di. Bunlar, sahildeki veya yayladaki yüksek bir tepe-
ye konumlanmış tahkimatlı kentlerde “Kent Beylikle-
ri” düzeninde yaşayan feodal bir toplumdan meydana 
geliyorlardı. Herodotos’un söylediği, ana yanlı “matri-
arkal” bir yaşamları olduğu açıklaması, Tırmi dilindeki 
yazıtlarda doğrulanmış bir konu değildir, ancak Arte-
mis, Leto ve Maliya gibi tanrıçalara ve “yücelmiş ana” 
temalarına yazıtlarda rastlanır.

Tırmi ülkesi, M.Ö. 546-538 yılları arasında Pers kra-
lı Kuros’un generali Harpagos tarafından ele geçiril-
miştir. Perslerin bölgeyi ele geçirmesi, tam bir atılım 
ve canlanma dönemine yol açmıştır. Perslerin çeşitli 
Anadolu halkları üzerindeki etkisi hep çok olumlu ol-
muştur. Öncelikle, bu küçük halkların belirli bir siyasal 
rejim altında yönetilmeleri bunların ekonomik açıdan 
önünü açmıştır. Gelişmeleri ve kalkınmaları bu döne-
me rast gelir. Perslerin Anadolu’da oluşturdukları re-
jim, bir tür Valilik niteliğindeki “Satraplık” lardan oluşu-
yordu. Çağın en önemli ve en güçlü devleti olan Pers-
ler, bu insanların sanatlarını, dillerini ve yazılarını de-
rinden etkilemiştir. Olasılıkla Tırmilerin Helenlerle olan 
ilişkileri Perslerin gelişinden önceki evrelere kadar git-
mesine rağmen, Helenler bu insanlar üzerinde böyle 
bir itici rol oynamamış, Perslere karşılık olarak bölge-
de yaşayan sınırlı sayıdaki Helenleri ve Helen dostla-
rını kollamış ve gözetmişlerdir. Helen kültürü daha o 
çağda bir dünya kültürü olma yönünde yol kat ettiği 
için doğal olarak Tırmilerin üzerinde bu kapsamda bir 
Helen etkisinden de söz edilebilir.

Tirmilerin Pers istilasından sonraki siyasi rejimleri 
hakkında tam bir görüş bildirmek zordur. Persler, ge-
nel olarak, ele geçirdikleri ülkedeki siyasal sisteme ka-
rışmazlardı, ancak ülkenin veya bölgenin en ileri gelen 
Bey ve Kralını kendi satraplarına karşı sorumlu tutar-
dı. İlk dönemin siyasal düzeni hakkında pek fazla bir 
şey söylenememektedir. Genel olarak bölgeyi ele ge-
çiren Harpagos’un soyu tarafından yönetilmiş olduk-
ları söylenmesine karşın, konu tam bir açıklık kazan-
mamıştır. Bir dönem Lidya’da konumlanmış olan sat-

raplığa bağlı olarak yaşadıkları da bilinmektedir. Tir-
milerin M.Ö. 454 yılı civarında Helenlerle Persler ara-
sındaki savaşın bir sonucu olarak kurulan Delos Birli-
ğine katıldıkları görülmektedir. Bu dönemde Ksant-
hos kökenli bir ailenin zamanla siyasal ağırlık kazandı-
ğı ve M.Ö. yaklaşık 450’li yıllardan itibaren etkin oldu-
ğu görülmektedir. Tırmi ülkesi 412’de tekrar Perslerin 
eline geçmiştir. 362 civarında baş gösteren Satrap İs-
yanları sırasında ülke siyasi ve askeri çekişmelerin içi-
ne düşmüş, doğuda Limyra’da (Kumluca) egemenlik 
kuran Perikle ile batıdaki Kariya satrapı Mausolos ara-
sındaki çekişmelere sahne olmuştur. Çok geçmeden 
Tırmi ülkesi Karya satraplığına bağlanmıştır. Bu sat-
raplık dönemi M.Ö. 334/3’de Makedon Aleksander’in 
Pers Seferiyle sona ermiştir. Aleksander’in Anadolu’ya 
ayak basması istisnasız bütün yerel halkların siyasal 
ve kültürel sonunu getirmiştir. Aleksander’in komu-
tanlarından Nearkhos’un bir dönem bölgeyi yönetti-
ği söylenmektedir, ancak bu dönem çok kısa sürmüş-
tür, çünkü başka komutanların da bölgeyi idareleri al-
tına aldıklarına dair söylentiler vardır. Bunlardan en 
etkin olanı 305/4’da Mısır’da krallığını ilan etmiş olan 
I. Ptolemaios Soter, kısa bir süre sonra Tırmi ülkesi-
nin de dâhil olduğu çeşitli bölgeleri Anadolu’dan top-
raklarına katmıştır. Bunun izleri, özellikle II. Ptolemai-
os Philadelphos’un eşi Arsinoe’nin adının bir dönem 
Patara kentine verilmesinde görülür. Bölgenin belki 
de en uzun süren barış dönemlerinden bir tanesi de 
bu evrede görülür. Ancak Helenistik krallar özellikle 
M.Ö. 2. yüzyılda bir kaynaşma içine düşmüştür. Bun-
ların başında Seleukos krallığı gelir. M.Ö. 222-187 yıl-
ları arasında krallık yapmış olan III. Antiokhos, 197’de 
Patara’ya kadar olan kentlerin bir bölümünü toprak-
larına katmıştır, ancak 188’de Apamea Antlaşması’yla 
bölge bu kez de Rodoslu’ların eline geçmiştir. Bu süreç 
168’de federatif bir niteliği bulunan Lukiya Birliği’nin 
kurulmasına kadar devam etmiştir. Bölge, tam olarak 
bu dönemden itibaren devlet adı olarak resmen “Luki-
ya” unvanını kullanmaktadır. Artık bölgeyi özgünleşti-
ren halkın yazısı, dili ve sanatı ortadan kalkmış, nüfus 
ve kültür kısmen Helenleşmiş ve bir bütün olarak He-
len etkisine girmiştir.

1.3. Miluas ve Soluma

Tırmi ülkesinin Helenistik dönem öncesi halkı, Tır-
mi kökenli çoğunluktan oluşuyordu.

Ancak onların dışında başka halkların da olabile-
ceğine ilişkin kanıtlar vardır. Bunların arasında en baş-
ta Kaş’ta limana inen çarşının hemen başındaki gör-
kemli lahitin üzerinde bulunan yazıtın dilini konuş-
muş olan kimseler gelir. Bu insanların diline ait bel-
gelere ayrıca Ksanthos kentindeki tiyatronun hemen 
yakınında bulunan dikme anıtın üzerinde de rastlan-
maktadır. Bazı araştırmacılar bu yazıtların dilini konuş-
muş olan insanların Miluaslı olduklarını düşünmek-
tedir. Ancak bunu doğrulayabilecek herhangi bir ka-
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nıt bulunmamaktadır. Bu yalnızca bir varsayımdır. 
Herodotos’a göre bölgede Lukiyalı’lardan önce Ter-
miliyalılar, onlardan önce de Miluaslılar ve Solumalı-
lar ikamet ediyorlardı. Herodotos’un sık sık efsanelerle 
iç içe geçmiş açıklamalarını başka tarihi yaklaşım nok-
taları buluncaya kadar ihtiyatla karşılamak daha ger-
çekçi bir yaklaşım olur. Dolayısıyla Solumalıları ve Mi-
luaslıları efsaneler alanından çıkaracak veriler şimdilik 
mevcut değildir. Çeşitli araştırmalarda bu dile Tırmi B 
(veya Lukiya B) adını verenler de vardır. Bu dili konu-
şan halk için her hangi bir siyasi tarih detayı bilinme-
mektedir.

1.4. Rodoslular ve Dorlar

Eski Yunan kaynakları bölgenin doğusunda özel-
likle Kumluca ve Phaselis arasında kalan çeşitli kent-
lerin erken dönemlerde Rodoslular tarafından kolo-
nileştirildiklerini söylemektedir. Kumluca yakınların-
da bulunan Rhodiopolis kenti bunun bir kanıtı sa-
yılmaktadır. Phaselis’in ise M. Ö. 7. yüzyılda Rodos 
Lindos’undan gelen göçmenlerce kurulduğu kabul 
edilmektedir. Bunlar Dor Helencesi konuşuyorlardı. 
Phaselis’in siyasi tarihte önemli bir yeri vardır. “Helen 
dostu” kentlerden sayılır.

1.5. Pamfuliya ve Pamfuliyalılar

Antalya İl sınırlarının önemli bir bölümü, Helen-
Roma çağlarında Pamphulia (=Pamfuliya) adıyla anı-
lıyordu. Sınırları, kaba hatlarla doğuda Kilikiya, kuzey 
doğuda Lukaoniya, kuzeyde Pisidiya ve batıda Lukiya 
ile çevriliydi. Ancak Pamfuliya bölgesinin Klasik Çağ-
da sahip olabileceği sınırlar tam anlaşılmış değildir. 
M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış Miletli Hekataios’a göre Kaş 
yakınlarındaki Phellos bir Pamfuliya kentiydi. Olasılık-
la Phaselis ile karıştırılmıştır. M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış 
Ps. Skulaks, Pamfuliya kentleri olarak Aspendos, Side 
ve Sulleion kentlerinin adlarını saydıktan sonra bölge 
sınırlarını Kibura Minor’dan (Alanya yakınlarındaki Gü-
neyköy) Korakesion’a (Alanya) kadar uzatmakta, ancak 
Düden çayı, Magudos (Karpuzkaldıran), Perge (Aksu) 
ve Artemis Tapınağına kadar olan toprakları Lukiya’ya 
dahil etmektedir. Bu Bölgenin batı sınırının Khelido-
nia civarından başladığına yönelik bir gözlem vardır. 
Tarihçi Livius, Pamfuliya-Lukiya sınırının Phaselis ken-
ti olduğunu söylemiştir. Plinius Mela ise, Side ve Pha-
selis arasında kalan bölgeyi Pamfuliya olarak tanım-
lamıştır. Bugün daha alışılmış olan sınırların tanımı, 
tarihçi-coğrafyacı Strabon’a dayanmaktadır. Phaselis 
ve ondan sonra gelen Olbia kentinden Korakesion’a 
kadar olan toprakların Pamfuliya olduğunu ifade et-
miştir. Doğudaki en uç sınırın Silifke yakınlarındaki Su-
edra kentine kadar uzandığı da düşünülmektedir. Pto-
lemaeus Claudius, bu kentin bir Pamfuliya kenti oldu-
ğunu yazmıştır.

Alıntı yapılan kaynaklardan da anlaşıldığı üzere 

Pamfuliya bölgesinin sınırları bir belirsizlik göstermek-
tedir. Roma İmparatorluk Çağı sınırları bir kenara ko-
nursa, bölgenin daha erken dönemlerdeki sınırlarının 
adlandırmaya dayalı bir şartlanmanın etkisi altında 
kaldığı görülür. Pamfuliya adı Helence’dir. Helence’de 
Panphulia ve Pamphulia şeklinde yazılışları görülür. 
Latince Panfilia, Pamphylia ve Pamphilia şeklinde ya-
zılışlarına rastlanır. Bu yer adının Anadolu’nun daha 
eski evrelerine ait yer adlarıyla bir ilişkisi olmadığı çok 
açıktır. Helencedir ve anlamı ancak Helence üzerin-
den anlaşılmaktadır. “Tüm halklardan olan insanların 
yaşadığı memleket” gibi bir anlama gelmektedir. Ay-
rıca Helen “Soylar ve Boylar” teorisine göre Dor boyla-
rından birinin adı Pamphulos’tu. Bunun dışında, çeşit-
li antik kaynaklar Pamphulia adını Mopsos’un kızıyla 
veya Kabderos’un kızıyla veya Rhakios ve Manto’nun 
kız kardeşiyle ilişkilendirmektedir. Doğal olarak bunlar 
efsanedir, ama Plinius Mela bu konulardan yola çıka-
rak Pamfuliya’nın daha önceki adının Mopsopia oldu-
ğunu söylemektedir. Bu yaklaşımlardan tarihi bir de-
ğerlendirmeye ulaşmak olanaklı değildir.

Pamfuliya adının Demir Çağının başında veya Ar-
kaik çağda bölgeye gelen göçmenlerin “karışık halk” 
dokusunu ifade etmek için Helen entellektüelleri ta-
rafından lanse edilmiş olabileceğini kabul etmek daha 
uygun bir yaklaşım olabilir. Nitekim bölgenin bu yönü 
kaynaklarda belirgin bir şekilde vurgulanmıştır. Stra-
bon, Coğrafya XII 7.2’de “Pamfuliyalıların Kilikiyalılar-
la pek çok açıdan ortak özellikler gösterdiğini” söyle-
mektedir.

Suedra kentinde ele geçen bir kehanet yazıtında 
“karışık milletlerin ülkesinde yaşayan siz Suedra Pam-
fuliyalıları...” denmektedir. İfadelerden de anlaşılacağı 
üzere bölge adı bir adlandırma koşulunun etkisi altın-
dadır.

Tarihi açıdan “Pamfuliyalı” adını taşıyan bir halk 
yoktur, Helence bu anlama gelen Pamphulios” sözcü-
ğü belirli bir etnik grubu göstermez, “Pamfuliya bölge-
sinde yaşayan, ikamet eden kimse” anlamına gelir. Bir 
Sideli ile bir Aspendoslu arasındaki farka işaret etmez, 
her ikisini de aynı soydan kimselermiş gibi gösterir. 
Hâlbuki dil özellikleri açısından ele alındığı zaman bir 
Aspendoslu ile bir Sideli birbirlerine tamamen yaban-
cı kimselerdi. Bu nedenle Pamfuliya’nın Roma Çağı ön-
cesi evrelerinin incelenmesinde en belirgin rolü dil in-
celemeleri tutmaktadır.

Pamfuliya bölgesi, çeşitli dönemler dikkate alındı-
ğı zaman, bünyesinde barındırdığı çeşitli dil varlıklarıyla 
Anadolu’nun dikkat çeken alanlarındandır. Klasik dö-
nem ve öncesine ait dil belgeleri çok fazla değildir. 
Perge’de bulunmuş, M.Ö. 6. yüzyıl civarına tarihlenen 
bir kap parçası üzerinde belgelenmiş olan yazı ve dilin 
niteliği henüz bir görüş öne sürülmesine yetmemek-
tedir. Bu açıdan bölgenin bu çağdaki dilleri ve halk-
ları başka kaynaklar aracılığıyla tartışma konusu edil-
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mektedir.

Bölgenin erken dönem halkı (substratum) Luvi 
etkisinde bir güney Anadolu halkıydı. Bunlardan bize 
her hangi bir belge kalmamıştır. Ancak varlıkları böl-
gedeki Helen lehçesi üzerindeki etkiden anlaşılmakta-
dır. Olasılıkla etkin bir siyasal birlik oluşturamadıkları 
için zamanla Helenlere karışmışlardır.

Bölgenin hakkında nispeten çeşitli görüşler öne 
sürülebilen kalabalık halkı Helenlerdi. Bunlar İyoniya 
ve Atina’da kullanılan alfabe niteliğindeki Helen yazı-
sından kısmen farklı bir yazı kullanmışlardır. M.Ö. yak-
laşık 5. yüzyılın son çeyreğinden Roma İmparatorluk 
Çağına kadar olan evrede bu dil ve yazıya ilişkin bel-
gelere rastlanmaktadır. Belge türleri genellikle kent 
sikkeleri, mezar taşları, amfora kulp baskıları ve çe-
şitli anıtlardan oluşmaktadır. Bunlar genel olarak As-
pendos ve Perge arasında kalan topraklarda, kısmen 
Mısır’da ve nadiren de çeşitli bölgelerde ele geçmiştir.

Pamfuliya Helenleri, karşılaştırmalı dilbilim me-
todlarına göre, Anadolu’daki en eski

Helen gruplarından birini oluşturmuşlardır. Bun-
ların dilinde Mukenlerin ve Dorların dil özelliklerin-
den bazılarına rastlanmaktadır. Bu nedenle M. Ö. bi-
rinci binyılın başlarında Anadolu’ya göç etmiş olduk-
ları kabul edilmektedir. Bunlar Anadolu’da karşılaştık-
ları insanlarla iç içe geçmiş, onların inanç ve çeşitli kül-
türel özelliklerinden etkilenmişlerdir.

Yalnızca bu Helenlerin değil, genel olarak 
Pamfuliya’da yaşayan diğer halkların da erken dönem 
tarihi hakkında ne yazık ki pek fazla belge bulunma-
maktadır. Silluon kentinde bulunmuş ve M.Ö. 4. yüz-
yıla tarihlenen bir yazıt aracılığıyla kentin yönetiminin 
bir “yaşlılar konseyi” aracılığıyla yürütüldüğü öğrenil-
mektedir. Bu yönetim şekli daha çok kabile düzeyinde 
yaşayan halklar için uygundur. Platon’un Devlet kita-
bında (X 615 c) Ardiea adında birisinin binyıl önce bir 
Pamfuliya kenti tiranı olduğu söylenmektedir. Bu ifa-
deden çeşitli Pamfuliya kentlerinin erken dönemlerde 
tiranlıklarla yönetildiğini ima etmektedir.

Herodotos, M.Ö. 6. yüzyılda Pamfuliya’nın 
Anadolu’nun diğer bölgeleri gibi Ludiya kralı 
Kroisos’un eline geçtiğini söylemektedir. Ancak Pers-
lerin Kroisos’u yenmesi üzerine Pamfuliya Perslerin eli-
ne geçmiş, Pers ordusuna asker sağlamış ve vergi öde-
mişlerdir. Pamfuliya’da o çağda yekpare bir bölge reji-
mi yoktu. Halklar ve kentler dağınık ve müstakil yöne-
timlerin elindeydi. Olasılıkla Anadolu’nun Persler tara-
fından ele geçirilmesinden sonra Pamfuliya bölgesi de 
bir satraplığa bağlanmış olabilir. Bu satraplığın hangi-
si olduğu tam olarak bilinmemektedir, ancak Suriye-
Kilikiya-Kıbrıs eksenli bir yönetime bağlı olması tah-
min edilmektedir.

M.Ö. 466 yılında Atinalı amiral Kimon, Persle-

ri Köprüçay’da (Eurumedon) bozguna uğratmıştır. 
425’deki Atika Deniz Birliği’ne bağlı kentler arasında 
olasılıkla Aspendos da yer alıyordu, ancak statüsü 
daha sonradan değişmiştir. 411’de Tissafernes’in do-
nanması burada barınıyordu. M.Ö. 362 yılı civarındaki 
Satrap İsyanı sırasında Pamfuliya’daki Helen kentleri 
savaşa kapılarını kapatmışlardır. M.Ö. 334/333 yılı kı-
şında Makedon Aleksander, Perge, Aspendos ve Side 
kentlerine uğramıştır. Bazı kaynaklar, komutanların-
dan biri olan Nearkhos’u Lukiya ve Pamfuliya satrapı 
olarak atadığını söylerler. M.Ö. 295 yılı civarında Se-
leukos, Kilikiya ve Pamfuliya bölgelerini ele geçirmiş, 
bugün Manavgat’ın kuzeyinde bulunan Oymapınar 
barajı yakınlarındaki Seleukia kentini kurmuştur. An-
cak çok geçmeden Pamfuliya bölgesi Mısır kökenli 
Ptolemaios’ların eline geçmiştir. 

Philadelphos zamanında Alanya istikametinde 
kalan Ptolemais kenti kurulmuştur. Bölge uzun yıllar 
Suriye ve Mısır’daki krallıkların güç gösterisi altında 
varlığını sürdürmüştür. M.Ö. 197 yılı civarından itiba-
ren bölge önce Antiokhos’un, daha sonra da Romalı 
komutan Manlius’un eline geçmiştir. 188’de Apameia 
Antlaşmasıyla bölgenin önemli bir bölümü Bergama 
kralı Eumenes’in egemenliğine geçmiştir. Bergama 
kralı II. Attalos Philadelphos zamanında (159-139) At-
taleia (Antalya) kenti kurulmuştur. Bergama krallığının 
Pamfuliya üzeindeki haklarını Roma devletine devret-
mesi üzerine bölge Romalıların eline geçmiştir. M.S. 
43 yılında İmparator Claudius, Lukiya ve Pamfuliya’yı 
birleştirerek bir Roma eyaletine dönüştürmüştür.

1.6. Sideliler

Pamfuliya bölgesinin olduğu kadar eski Anadolu 
incelemelerinin de dikkat çeken alanlarından bir tane-
si Side kentinde ve Lyrbe’de ele geçen çok az sayıda-
ki yazıtların dilidir.

Bu halkın gerçek adı sanı bilinmemektedir. Anıt-
lar, önceleri yalnızca Side kentinde ele geçtiği için kent 
adından ötürü bunlara Sidece denmiştir, ancak halkın 
adı tarihi açıdan kayıptır. Bunların dili, 2. ve 1. binyıl 
güney Anadolu halklarından birine aittir. Luvice’nin 
etkisi görülmektedir. Sidece “tanrı” anlamına gelen 
masara sözcüğü, aynı anlama gelen Luvice masana ile 
bir benzerlik teşkil etmektedir.

Anıtları genel olarak sikkeler ve çok az sayıdaki 
yazıtlardan oluşmaktadır. Bunlar ortalama M.Ö. 5. yüz-
yılın sonuyla M.Ö. 3. yüzyılın sonlarına tarihlenmek-
tedir. Üç adet Sidece-Helence olarak yazılmış çift dil-
li yazıt dilin çözümlenmesine katkı sağlamıştır. Başka 
hiç bir yerde görünmeyen kendilerine özgü bir yazıla-
rı vardır. Kullanılan yazım işaretlerin sayısı 26’dır. Alfa-
be niteliğindedir. Yazı yönü sağdan sola doğrudur. Si-
delilerin kökeni, Helen kaynaklarına göre, İzmir Alia-
ğa yakınlarındaki Kume kentinden gelen göçmenlere 
dayandırılmaktadır. Arrian, göçmenlerin Side’ye ulaş-
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tıktan sonra kendi dillerini unuttuklarını, anlaşılma-
yan garip bir dil konuşmaya başladıklarını söylemek-
tedir. Side sözcüğü Helence “nar” anlamına gelmek-
tedir, ancak bölgedeki çeşitli kent adlarında olduğu 
gibi bir Anadolu yer adından Helenceleştirilmiş olabi-
lir. Side’de özgün uygarlığı temsil eden insanların siya-
si tarihi hakkında her hangi bir detay bilinmemekte-
dir. Pamfuliya’da cereyan eden genel tarihi durumun 
bir parçası olmuşlardır.

1.7. Pamfuliya’daki Ayoliyalılar

Pamfuliya’da erken dönem kaynaklarında farkı-
na varılan halklardan bir tanesi de kuzey-batı Anado-
lu kökenli Ayoliyalılardır. Arrian, Kumeli Ayoliyalıların 
Side kentine göç ettiklerinden söz etmiştir. Bunların 
kendi dillerinden her hangi bir belge ele geçmemiştir, 
ancak Pamfuliya Helen lehçesinde bunların dil özellik-
lerine ilişkin örneklere ve kalıntılara rastlanmaktadır. 
Bölge tarihinde oynadıkları rol hakkında bir kayıt bu-
lunmamaktadır, ancak hiç şüphesiz bölgedeki önemli 
kültür gruplarından bir tanesini teşkil ediyorlardı. Side 
Ayoliyalıları dışında, Antalya ve Kemer arasına yerleşti-
rilen çeşitli kentlerin yine Ayoliyalılar tarafından kolo-
nileştirilmiş oldukları yer adlarının kökenine bakılarak 
öne sürülmektedir.

1.8. Pisidiya ve Pisidiyalılar

Bugünkü Antalya il sınırları içinde kalan önem-
li antik bölgelerden bir tanesi de Pisidiya’dır. Adı Hitit 
metinlerinde geçen Pedassa veya Pitassa bölgesi ile 
eştir. Helenistik ve Roma devirlerine kadar olan coğ-
rafi sınırları, tarihi ve halk yapısı belirsizlik gösterir. Ta-
rihi kaynakları ve belge niteliği zayıf ve yetersizdir. Sı-
nırları kabaca, güneyde Pamfuliya, güney batıda Luki-
ya, batıda Kariya, kuzeyde Frugiya, doğuda da İsauri-
ya ve Lukaoniya ile çevriliydi. Güneyde Antalya il sınır-
ları içinde kalan sınırı batıda Termessos ve civarından 
başlamakta, dağlık alanı ve eteklerini izleyerek Akseki 
üzerinden Kilikiya ve İsauriya’ya ulaşmaktadır. Pisidiya 
adı, bir halk adı değildir. Bu adı taşıyan bir halk yok-
tur, bölgede yaşayan tüm insanları kast etmektedir. 
Strabon’a göre Pisidiya, erken dönemlerde ayrı ayrı 
kentlere bölünmüştü ve her kent bir tiran tarafından 
yönetiliyordu. Genel olarak savaşçı ve korsan insanlar 
olarak tanıtılmışlardır. Bu bölgede, özellikle Termessos 
ve civarında yaşadıkları söylenen Pisidiyalıların kökeni 
Herodotos’ta Solumalılarla ilişkilendirilmektedir. An-
cak Pisidiyalı’ların konuştukları dile veya dillere ilişkin 
kanıtlar oldukça az olduğu için bu tür bağın olasılığı 
oldukça varsayımsal kalmaktadır. Tüm Pisidiya bölge-
sinde özgün bir dile ait kanıtlar yalnızca Eğirdir Gölü 
yakınlarındaki Timbriada da (Sofular) ele geçen yazıt-
lardır. Bu yazıtların diline literatürde Pisidce denmek-
tedir, ancak oldukça az sayıdaki bu yazıtlara bölge-
de başka hiç bir yerde rastlanmamaktadır, bu neden-
le bu yazıtların dilinin bir bölge dili olduğunu ve böl-

gede yaşayan halkların en azından büyük bir bölümü-
nün dili olduğunu öne sürebilecek bir neden bulun-
mamaktadır. Bunları, tıpkı Side örneğinde olduğu gibi 
bir kent dili (Timbriada) olarak görmek daha doğru bir 
yaklaşım olabilir. Bunlar, oldukça geç dönemde, Roma 
İmparatorluk çağının 2. ve 3. yüzyıllarında yazılmışlar-
dır. Yazı, o çağda kullanılan Helen yazısıdır. Dil özellik-
leri ise, Eski Anadolu Dilleri alanına işaret etmektedir. 
Pisidiya’nın karışık halk dokusunu bize gösterebile-
cek başka bir örnek de Selge’dir (Zerk). Selge’de Pam-
fuliya Helen lehçesinde sikkeler ele geçmiştir. Ancak 
Strabon’a göre Selgeliler “Pisidiya’da oturan barbarlar-
dan (Helen olmayan kavimlerden)” oluşuyorlardı.

Pisidiyalıların Anadolu tarihinde önemli bir rolleri 
yoktur. Kendilerinden söz eden kaynakların sayısı bile 
oldukça azdır. Özellikle Termessos, Aleksander’e karşı 
gösterdiği direniş nedeniyle ön plana çıkmıştır. Roma 
İmparatoru Claudius döneminde özellikle toprakları-
nın güney ve güney batı bölümü M.S. 43’de kurulan 
Lukiya-Pamfuliya eyaletine katılmıştır. Geri kalan top-
rakları, önce M.S. 74’de Galatiya-Kappadokiya eyaleti-
ne, daha sonra da 113’den itibaren yalnızca Galatiya 
eyaletine bağlanmıştır.

Sonuç

İlk çağlardan Roma İmparatorluk çağına kadar 
temelde halklar ve kültürler çerçevesinde ele alınmış 
olan bu çalışma, Antalya bölgesinin Eski Anadolu in-
celemeleri için taşıdığı önemi ortaya koymayı amaç-
lamıştır. Bölgedeki Eski Çağ incelemelerinin henüz bir 
doygunluğa ulaşmadığı bellidir. Özellikle Roma ön-
cesi evre açısından yanıtlanması gereken pek çok so-
run vardır. Bunların açığa kavuşmasında dil incele-
meleri büyük bir yer tutmaktadır. Antalya kenti, tüm 
Anadolu’da en çok yazılı belgenin ele geçtiği kenttir. 
Helence ve Latince yazıtların yanı sıra Tırmice, Lırmice 
B. Karca, Frugca, Aramca, Fenikece, Pamfuliya Helen 
lehçesi ve Sidece gibi dillere ilişkin belgeler ele geç-
miştir. Hemen yanı başındaki sınırlarda ise Timbriada 
yazıtları ve Luvi Hiyeroglif yazılı anıtlar ele geçmekte-
dir. Bu niteliği dolayısıyla Antalya bölgesi tarih, dil ve 
arkeoloji incelemeleri için benzeri görülmeyen bir la-
boratuardır. Yeniliklere sıklıkla rastlanmaktadır. Olduk-
ça kısa bir süre önce Köprüçayı istikametinde daha 
önce örneklerine rastlanmamış olan yeni bir dile iliş-
kin yazılı kanıtlar bulunmuştur. Bu daha bize bölge in-
celemelerinin sanıldığından çok daha derin boyutları 
olduğunu göstermektedir.

2
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2. BERGAMA, ROMA VE BİZANS 
DÖNEMİ ANTALYASI  

Roma İmparatorluk Dönemi
Lykia - Pamphylia Tarihi

Dr. Nuray GÖKALP3

İ.Ö. 190 yılında Romalı General Lucius Scipio 
Asiaticus’un Seleukos Kralı Antiokhos III ile Magnesia 
ad Sipylum’da yaptığı savaşı kazanması üzerine, İ.Ö. 
189 yılında Bergama Kralı II. Eumenes, Rhodoslu ve 
Suriyeli elçiler, geçerli olacak barış şartlarını görüşmek 
üzere Roma’da toplanmışlardır4. Romalı consul Gnaeus 
Manlius Vulso, barış görüşmeleri devam ederken, İ.Ö. 
189 yılında Lykia-Pamphylia-Pisidia bölgeleri üzerin-
den geçerek Galatia Bölgesi’ne bir sefer düzenlemiş-
tir5. İ.Ö. 188/187 yılında Phrygia Apameia’sında barış 
kabul edilmiştir. Manlius Vulso yönetiminde yapılan 
barış görüşmelerinde, Antiokhos’un Torosların ötesine 
çekilmesine karar verilmiştir6. III. Antiokhos tarafından 
Roma’ya bırakılmak zorunda kalınan bölge Roma ta-
rafından, savaştaki sadık müttefikleri II. Eumenes ve 
Rhodos arasında paylaştırılmıştır. Birkaç özgür kent dı-
şında (Miletos, Latmos kenarındaki Herakleia, Myndos, 
Halikarnassos, Mylasa vd.) Maiandros Potamos’un 
(bugünkü Menderes Nehri) güneyinde kalan Karia ve 
II. Eumenes’in payına düşen Telmessos (Fethiye) dı-
şında kalan Lykia, Rhodos egemenliğine Telmessos 
ile Kestros (Aksu) Irmağı’na kadarki Pamphylia7 da II. 
Eumenes’e verilmiştir. Lykia’nın hangi şartlar altında 
Rhodos’un egemenliğine girdiği tam olarak belirlene-
memektedir. Kendilerinin hediye olarak verilmelerine 
karşı çıkan Lykialılar, yirmi yıl boyunca, doğrudan as-
keri olmasa da, Rhodos hâkimiyetine karşı mücadele 
etmişlerdir8. Tarihçi Polybios’un aktardığına göre Roma 
Senatosu bundan yaklaşık on yıl sonra, İ.Ö. 167 yılı gö-
rüşmelerinde, Lykia’yı Karia Bölgesi ile birlikte Rhodos 
hâkimiyetinden muaf kılmıştır9. Özgürlüklerine kavu-
şan Lykialılar, Roma’ya duydukları minneti, yazıt dik-
tirerek göstermişlerdir10. Bu yazıtta, Lykia Birliği, Lykia 
Birliği’ne karşı gösterdiği erdem, iyi niyet ve hayırse-
verliği nedeniyle Roma halkını ve Iupiter Capitolinus’u 
onurlandırmaktadır. Bu bağlılık, ayrıca Tanrıça Roma 
için bir kült kurarak ve Roma onuruna beş yılda bir şen-
3- Akdeniz Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi, Öğretim Görev-

lisi
4- Polybios XXI 17. 3-4; 43. 1-27; Livius XXXVII 45. 14-17; XXXVIII 

38. 1-18; Appianos, Syriaca 39; Diod. XXIX 10. 1.
5- J. G. Grainger, The Campaign of Cn. Manlius Vulso in Asia Mi-

nor, AnatSt. 45, 1995, s. 23-42.
6- Polybios XXI 42. 1-5; Livius XXXVIII 37. 9-10; Bosch, Pamph-

ylien, s. 66.
7- Hellenkemper – Hild, TIB VIII 1-2, s. 100.
8- Bresson, Rhodes and Lycia, s. 108 vd.
9- Polybios XXIV 15; XXV 4-5 ve XXX 31; Livius XLI 6; XLI 25; XLII 

14; XLIV 15.
10- CI L, I 2,  nr. 725= VI, 30920= IG, XIV, nr. 986= IGR I nr. 61= 

O.G.I, nr. 551. 

likler düzenlenerek de gösterilmiştir11.  

İ.Ö. 1. yüzyılda, Akdeniz’de görülen korsanlık fa-
aliyetleri ve Mithridates Savaşları, Lykia ve Pamphylia 
Bölgeleri’nin en önemli olaylarını oluşturmaktadır. Se-
leukos Krallığı’nın ve daha sonra Rhodos ve Pergamon 
Krallıklarının çekilmeleri, korsan faaliyetlerinin artma-
sına neden olmuştur. Antiokhos III’ ün Apameia Ant-
laşmasına göre sınırını Doğu Kilikia’ya aktarması otori-
te boşluğuna neden olmuştur. Roma’nın III. Makedon-
ya Savaşlarıyla tepki göstererek Rhodos’un deniz gü-
cünü sınırlandırması12 ve Delos Adası’nın ticarette ön 
plana çıkarak Rhodos’un geri planda kalması Doğu 
Akdeniz’deki siyasi ve ticari boşluğu arttırmıştır. Bun-
lar, Doğu Akdeniz’de korsan faaliyetlerinin artması-
na neden olmuştur. Bu nedenle İ. Ö. 102–101 yılında 
Marcus Antonius önderliğinde sefer düzenlenmiştir13. 
Korsan mücadeleleriyle bağlantılı olarak Kilikia Eyale-
ti kurulmuştur14. Bu eyaletin sınırları Cicero’nun belirt-
tiğine göre Milyas, Lykia, Pamphylia ve Pisidia’yı kap-
samaktadır15. 

Öte yandan, Roma’da vergi toplama kuruluşla-
rının eyaletlere gönderdikleri vergi mültezimleri ve 
uygulanan sistem nedeniyle eyalet halkının giderek 
borçlanması ve vergi yüklerinin artması, eyaletlerde 
yaşayanların zor durumda kalmasına neden olmuştur. 
Mültezimler öncelikle kendi menfaatlerini düşündük-
leri için görevlerini kötüye kullanarak eyaletleri yağ-
malıyorlardı. Kentteki vatandaşların servetlerinin bir 
kısmını vergi adı altında toplayıp köylülerin ürünleri-
ne el koymaya başladılar16. Bu durum, kentlerin eko-
nomik yaşamını çok derinden etkilemiştir17. 

Küçük Asya’da kentler bu durumdayken Roma 
kendi iç meseleleriyle meşgul olmaktaydı18. İ. Ö. 91 
yılında Bellum Italicum çıkmış ve Pontos Kralı Mith-
ridates VI Eupator, Romalı vergi mültezimlerinin 
baskısından bunalan kentlerin onu bir kurtarıcı gibi 
görmesiyle Küçük Asya’da ilerlemeye başlamıştır19. 
Mithridates’in Roma ile ilk20 savaşında (İ. Ö. 89–85) 
Appianos’tan öğrenildiğine göre, Pisidia, Lykia ve 
Pamphylia bölgeleri, Mithridates’e karşı savaşmıştır. İ. 
Ö. 88 yılında Mithridates’e karşı yapılan savaşta, L. Q. 
Oppius, Pamphylia’nın komutanı olarak görünmekte-
11- Bean 1948, 46–56, nr. 11; SEG 18, nr. 570 Ayrıca bk. Magie, 

Roman Rule 1950, s. 1122 dn. 30. TAM II nr. 583= IGR III 474, 
nr. 490.

12- P. Baker, A Companion to the Hellenistic, Oxford 2003, s. 380 
vd.

13- Magie, Roman Rule 1950, s. 283, 1161 vd.; Pohl, Piraterie 
1993, s. 208 vd.

14- Sherwin–White, Pamphylia 1976, s. 1 vd.
15- Cicero, Verres, II, 1, 95.
16- Magie, Roman Rule 1950, s. 164 vd.
17- Cicero, Verr. ii 22.59; 24.63–27.69; 34. 86–87.
18- Plutarkhos, Sull. VI 1–2.
19- Cicero, Mur. XV.32; Appianos, Mithr., 11–19.
20- İlk savaşla ilgili son yıllarda yapılan en ayrıntılı çalışma için 

bk. Arslan, Mithridates 2007, s. 127 vdd.
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dir. Sulla, 88–87 yılında quaestor’u aracılığıyla Pamph-
ylia Bölgesi’nden de gemiler toplamış olmalıdır. İ. Ö.  
84 yılında Dardanos’ta Roma ile Mithridates arasın-
da barış yapılır. Sonuç itibariyle, Lykia, I. Mithridates 
Savaşı’ndan sonra, bağlılığı nedeniyle Sulla tarafından 
özgürlükle ödüllendirilmiş bir bölge olmuştur21. Böy-
lelikle, Roma’nın dostu olan Lykialılar, Sulla’nın komu-
tanı Murena’nın Kibyra’da Moagetes’in yönetimine 
son vererek Bubon, Oinoanda ve Balbura kentlerini 
Lykia Bölgesi’ne bağlamasıyla, topraklarını genişlet-
mişlerdir22.  

Birinci Mithridates Savaşı’ndan sonra, Küçük 
Asya’da devam eden korsan faaliyetlerine karşı koy-
mak için Sulla’nın komutanı L. Licinius Murena bu 
bölgelerde görev almıştır. Korsanlar ve eşkiyalar 
Doğu Akdeniz’de ve Toros Dağları’nın çevresinde fa-
aliyet göstermeye devam etmekteydi23. Bu problemi 
sonlandırmak amacıyla Gnaeus Cornelius Dolabella 
ve legatus’u Gaius Verres İ. Ö. 80 yılında görevlendi-
rilmişlerdir24. Fakat Verres ve Dolabella İ. Ö. 80–78 
yıllarında Kilikia Trakheia (Dağlık Kilikia), Pamphylia, 
Lykia kıyılarında korsan sorununu çözmek yerine bir-
çok kentte soygun yapmışlardır. Örneğin, Perge’de 
Artemis Tapınağı’nın altınlarını25, Aspendos’ta heykel-
leri almışlardır26. Bu sırada korsanlar da Romalı komu-
tanların bu tavırları karşısında tepki duyan kentlerin 
katılımıyla daha da güçlenmişlerdir. Korsanlar Kilikia 
ve Lykia’da daha da güçlenmek için gemi yapımına 
başlamışlardır. Ayrıca, bu bölgedeki kentlerden ha-
raç da almaktaydılar. Özellikle, Lykia’da Bölgesi’nde, 
Olympos Kenti’nde Zeniketes adında bir korsan ve 
yandaşları faaliyet göstermekteydi. Korsan Zeniketes, 
Lykia ve Pamphylia’da birçok kenti zaptetmiştir27. Ze-
niketes, Pamphylia Körfezi’nin batı sahillerine hâkim 
olmuş, Olympos’ta karargâh kurarak Phaselis’i kendi-
sine bağlamıştır. Sadece Lykia kentlerinde değil, aynı 
zamanda Pamphylia’da da hâkimiyet kurmuştur.

Faaliyetlerin daha da artması nedeniyle İ. Ö. 79 yı-
lında consul Publius Servilius Vatia, Lykia, Pamphylia, 
Pisidia ve Lykaonia’yı kontrol altına almak için Kilikia 
proconsul’u olmuştur28. Servilius Vatia İ. Ö. 78 yılında 
Kilikia’ya gelmiştir. Fakat Kilikia olarak günümüzde 
kastedilen yer yani Kilikia Trakheia olarak adlandırılan 
yer, korsanların yoğun olduğu bir yer olduğu için Ser-
vilius Vatia, Kilikia Valisi olarak Kilikia Trakheia yerine 
21- Appianos, Mithr., 250.
22- Strabon, XIII, 631.
23- Ormerod, Servilius Isauricus 1922, s. 35 vd.
24- Bu konuyla bk., Sherwin–White, Pamphylia, s. 10 vd.; Ro-

man Foreign Policy, s. 152 vd. Ayrıca bk. Cicero, Verr. ii. (1) 
16. 43. 

25- Şahin, Perge 1999, s. 1 ve dn. 8.
26- Cicero, Verr. II 1. 2. 53. 54.
27- Strabon,  XIV 5. 7. c. 671; Appianos, Mithr., 92.
28- Kilikia Valisi’nin sorumluluk alanı Pamphylia, Milyas ve 

Pisidia’nın güneyini kapsıyordu.

Pamphylia sahillerine gelmiş olsa gerekir29. Bu esnada 
Side, liman kenti olarak önemini korurken korsanlara 
yardım etmekteydi30. Buna rağmen, Vatia tarafından 
cezalandırılmamışlardır31. Fakat Attaleia’nın korsan-
lara yardım etmesi, cezalandırılmasına neden olmuş-
tur. Ayrıca, Attaleia, İ.Ö. 85 yılında Sulla Dönemi’nde 
legatus olan Lucullus’a yardımda bulunmamıştır. Bü-
tün bunlardan sonra, Pompeius Dönemi’nde Attaleia 
topraklarını kamu arazisine dönüştürülerek satılmıştır. 
Yani, kent, cezalandırlmıştır. Olympos ve Phaselis, Kor-
san Zeniketes ile işbirliği yapmıştır. Bunun sonucu ola-
rak Cicero, Olympos ve Phaselis topraklarının da Atta-
leia toprakları gibi Romalılar tarafından ager publicus 
(=devlet arazisi) haline dönüştürüldüğünden bahset-
miştir32. Servilius Vatia’nın bölgedeki mücadelesine 
karşı Mithridates Savaşları’nın devam etmesi nede-
niyle korsan faaliyetleri sonlanmamıştır33. Vatia’nın 
seferi ile Side Kenti’nin Asia Eyaleti’ne dâhil olduğu ve 
İ.Ö. 75 yılında düzenlenen Ephesos Gümrük yazıtın-
da yer aldığı bilinmektedir. Yazıtta belirtilen gümrük 
yasasına göre, mültezimler Side ve diğer Pamphylia 
kentlerinde gümrük istasyonu kurabilmiştir. Ele geçen 
yazıtta, Side ismi rahatlıkla okunabilirken Attaleia’nın 
ismi okunamasa da yasanın tüm Pamphylia kentlerini 
kapsaması beklenmektedir ve Attaleia da buna dahil 
edilmektedir34. İ.Ö. 67 yılında korsan sorununa nihai 
çözüm getirmek amacıyla Lex Gabinia (Gabinia Yasası) 
hazırlanmıştır35. Bu yasayla birlikte, hazırlanan ordu-
nun başında konutan olarak Pompeius korsan faali-
yetlerini tamamen sonlandırmıştır36. 

İ.Ö. 57 yılında Pamphylia Bölgesi, Kilikia Eyaleti’ne 
dâhil edilmiştir37. Bu dönemde, Attaleia ismine 
Pompeius’un Pharsalos’ta yenilmesinin ardından (İ.Ö. 
48) Mytilene’den Mısır’a kaçarken Attaleia’ya uğrayıp 
uğramama durumu nedeniyle rastlanmaktadır. Plur-
tarkhos38 Pompeius’un Attaleia’ya geçtiğini belirtirken 
Appianos39 ve Cassius Dio40 uğramadığını belirtmek-
tedir.

İ.Ö. I. yüzyılda Roma’yı karıştıran iç savaşlar, Lykia 
Bölgesi’ni de etkilemiştir. Caesar-Pompeius çekişmele-
ri döneminde, Caesar’ın İskenderiye seferine beş Lykia 
gemisi de katılmıştır41. Cassius Dio da Caesar’ın Lykia-
29- Arslan, Mithridates 2007, s. 295 ve dn. 1326.
30- Strabon, XIV. 3. 2 c. 664.
31- Side Birinci Mithridates Savaşı’nda Romalılardan yanaydı.: 

Strabon, XIV. 3. 2. Ayrıca krş. Nollé, Side 1993, s. 72. 
32- Cicero, Leg. Agr. I Fr. 3 ve; 2, Fr. 50.
33- Appianos, Mithr., 93.
34- H. Engelmann– D. Knibbe, Das Zollgesetz der Provinz Asia, 

şurada: EpigrAnat. 14 (1989), s. 21 STR. 26.
35- Arslan, Mithridates 2007, s. 438 ve burada verilen literatür.
36- Arslan, a. g. e.., s. 442 vd.
37- Nollé, Side 1993, s. 73.
38- Plutarkhos, Pomp. 76. 1.
39- Appianos, Bell. Civ., 2. 83. 
40- Cass. Dio. 42. 2–3. 
41-  Caesar, Bell. Alex., 13.
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lılara karşı iyi davrandığını belirtmiştir42. Fakat İ.Ö. 44 
yılında Caesar’ın öl dürülmesiyle bölgeler de olumsuz 
etkilenmişlerdir. Caesar suikastçılarından Marcus Bru-
tus ve Gaius Cassius, Triumvir’ler karşısında güçlen-
mek amacıyla kentleri sıkıştırmışlardır. Bu arada, Syria 
va lisi Publius Cornelius Dolabella, İ.Ö. 43’te Asia’dan 
Syria’ya dönerken ihtiyaç duyduğu gemileri Rhodos, 
Lykia, Pamphylia ve Kilikya’dan temin etmiştir43. İ. Ö. 
43–42 yıllarında Brutus ve Cassius, aralarında yapa-
cakları savaşlar için kullanacakları ordu ve erzağı eya-
letlerden temin etmek istemişlerdir. Lykia Bölgesi’nin 
Dolabella’ya yardımı, Brutus ve Cassius tarafından iyi 
karşılanmamıştır ve istedikleri yardım için Brutus’un 
Lykia Bölgesi’ne sefer yapmasına karar vermişlerdir44. 
Ksanthos Kenti’nde yaşayanlar, Brutus’a direnirlerken, 
Oinoanda Kenti sakinleri Ksanthoslu’ları düşman ola-
rak gördükleri için Roma’yı desteklemişlerdir45. Savaşın 
sonunda Ksanthos Kenti düşmüştür46. Daha sonra Pa-
tara Kenti’ne geçen Brutus, kenti alarak kente vergi ce-
zası vermiştir47. Brutus, Patara ve Ksanthos ile ilgilenir-
ken Asia quaestor’u Lentulus Spinther, Myra Kenti’nin 
limanı, Andriake’ye girmiştir. Sonunda Lykia, Brutus’a 
vergi ödemeye razı olmuştur48. Antonius ise İ.Ö. 41 yı-
lında Lykialıları vergilerden kurtarmıştır49. Pamphylia 
Bölgesi ise, İ.Ö. 36 yılında Antonius ta rafından Galatia 
Kralı Amyntas’a verilmiştir50. 

Augustus ile başlayan İmparatorluk Dönemi’ne 
gelindiğinde (İ.Ö. 30), Pax Romana’nın (=Roma barışı) 
kabul edilmesinin Anadolu’daki diğer kentlerde oldu-
ğu gibi Lykia ve Pamphylia bölgelerindeki kentleri de 
etkilediği görülmektedir. Bu dönemde, artık kentler, 
savaşları sona ermesiyle birlikte değişmeye başlamış-
tır. Ksanthos’ta bir İmparator Tapınağı’nın dikilmesi51, 
Tlos ve Myra’da İmparator Augustus için onur yazıt-
ları ve heykellerin diktiril mesi52 Lykia Bölgesi’nin, en 
büyük güç haline gelen Roma İmparatorluğu ile iyi 
ilişkiler içinde olduğunu göstermektedir. Lykia Bölge-
si, İmparator Claudius’un emri üzerine İ. S. 43 yılında 
Roma eyaleti yapıl mıştır. Suetonius’a göre Lykialı’lar, 
kendi aralarında devam eden kavgalar nedeniyle 
özgürlük lerini kay betmiştir53. Cassius Dio ise isyan et-
meleri ve bazı Romalıları öldürmeleri nedeniyle ceza-
42-  Cassius Dio, XLVII, 33, 1–2.
43-  Appianos, Bell. civ., IV, 8, 60.
44-  Appianos, Bell. civ., IV, 9, 65.
45-  Appianos, Bell. civ., IV, 10, 79; krş. Plinius, V, 147.
46-  Ayrıntılı bilgi için bkz. Appianos, Bell. civ., IV, 10, 76–80; Plu-

tarkhos, Brut., XXX–XXXII.
47-  Appianos, Bell. civ., IV, 10, 81; Cassius Dio, XLVII, 34, 6; Plu-

tarkhos, Brut., XXXII, 4.
48-  Cassius Dio, XLVII, 34. 
49-  Appianos, Bell. civ., V, 1, 7.
50-  Cassius Dio, XLIX 32, 3; Jameson, Attaleia 1970, s. 111.
51-  IGR III, nr. 482; krş. Magie, Roman Rule, s. 529. 1386, dn. 45.
52-  IGR III, nr. 694, 474.
53-  Suetonius, Claudius, 25, 3: Lyciis ob exitiabiles inter se discor-

dias libertatem ademit.

landırıldıklarını düşünmektedir54. Lykia, İmparator 
Vespasianus (İ. S. 69- 79 yılları) tarafından Pamphylia 
Bölgesi ile birleştirile rek Lykia–Pamphylia eyaleti adıy-
la anılmaya başlamıştır55. 1994 yılında Patara Kenti’nde 
bulunan ve Lykia kentlerinin birbirlerine olan uzakları-
nın yazılı olduğu Stadiasmus An ıtı, ge nel olarak kabul 
edilen Lykia ve Pamphylia’nın Claudius Dönemi’nde 
çifte eyalet yapıldığı düşüncesinin yerine, İmpara-
tor Claudius Dönemi’nde sadece Lykia’nın tek başına 
eyalet olduğunu göstermektedir56. Pamphylia Bölge-
si ise, Galatia Eyaleti’nin bir parçası olarak kalmıştır57. 
İmparator Vespasianus, 69 yılında Aleksandreia’dan 
Roma’ya dönerken Lykia Bölgesi’ni ziyaret etmiştir58. 
İmparator Vespasianus dışında İmparator Traianus da 
doğuda Parthlar’a karşı se fere çıkınca Lykia Bölgesi’ne 
uğramıştır59. 

Roma, Cumhuriyet Dönemi’nden Pax Romana’ya 
kadar uzanan süreçte, bölgelerde nüfuzunu gösterme 
çabası içine girmiş ve bunda da başarılı olmuştur. İm-
parator Claudius Dönemi’nde, İ.S. 43 yılında Lykia Eya-
leti kurulmadan çok önce de Roma etkisi görülmek-
teydi. Lykia’nın Rhodos hâkimiyetinden kurtulup öz-
gürlüğüne kavuşmasıyla bağlantı kurarak Magie’nin 
İ.Ö. 169 yılına ta rihle diği60 ancak daha sonra İ.Ö.180 yılı 
civarına tarihlenen61 Lykia’nın Araksa Kenti’nden Ort-
hogoras adında bir şahısın onurlandırıldığı yazıt ara-
cılığıyla, Lykia Birliği’nin varlığı ve Lykialıların, Tanrıça 
Roma Epiphanes onuruna, beş yılda bir bayram dü-
zenledikleri öğrenilmektedir. Tlos Kenti’nde, eyalet ku-
rulmadan önce, İmparator Tiberius’un annesi Livia’nın 
kültü bulunmakta dır62. Ayrıca, Ksanthos’ta bir Caesar 
Tapınağı dikilerek, bir kült kurulmuştu63. İmparatorlu-
ğa duyulan bağlılığın göstergeleri sadece bu örnekler 
değildi. Tlos Kentin’de İmparator Augustus, evrenin 
kurucusu; Myra Kenti’nde ise Augustus ve Tiberius, ka-
raların ve denizlerin imparatoru, bütün evrenin kurta-
rıcısı ve velini meti olarak onurlandırılmaktadırlar64. Ör-
nekler, Lykia’nın Roma eyaleti yapılmasından önce de, 
Roma’nın bölgedeki etkisini göstermektedir. 

54-  Cassius Dio, LX, 17, 3 vd. 
55-  Suetonius, Vespasianus, 8, 4: Achaeam, Lyciam, Rhodum, 

Byzantium, Samum libertate adempta.....in provinciarum for-
mam redegit. Attaleia’dan bir yazıt, çifte eyalet olma duru-
munu doğrulamaktadır. Magie, Roman Rule 1950, s. 1387. 
1388, dn. 51.

56-  Şahin, Stadiasmus 1994, s. 130 vd; Şahin- Adak, Stadiasmus 
2007, s. 63 vd. 

57-  Brant, Gesellschaft 1992, s. 98.
58-  Tacitus, Hist., II, 81.
59-  Cassius Dio, LXVIII, 17, 3.
60-  Magie, Roman Rule 1950, s. 1122.
61-  Troxel, Lycian League, s. 11. 12.
62-  TAM II, 2 nr. 549; Magie, Roman Rule 1950, s. 1392 dn. 62.
63-  IGR III, nr. 482=O.G.I., nr. 555. Krş. Magie, Roman Rule 1950, 

s. 1386, dn. 45.
64-  TAM II, 2 nr.  556=IGR III, nr. 546 (Tlos); IGR II, nr. 719. 721 

(Myra)
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Lykia ve Pamphyli bölgelerinin Roma eyaleti hali-
ne gelmesiyle birlikte, Romalılaşma daha da belirgin-
leşmeye başlamıştır; Lykia Birliği’nde alınan kararların 
Roma’nın dene timinde olması, yerli isimlerinin azal-
ması ve Roma isimleri taşıyanla rın sayısı nın artma-
sı, imparator kültünün giderek yaygın laşması ve bu 
kültte görev alan ra hip sayısının fazla olması, kentler-
de düzenlenen gladyatör ve vahşi hayvan dövüşleri-
nin yaygınlaşması, bu bölgeden çıkan senatör ya da 
atlı sınıfına mensup kişilerin sayısında artış, Roma’nın 
emperyalist politi kası sonucunda gerçekleşenlerdir. 
Romalıların kent yaşamına katılma durumuna bakın-
ca, yerel meclislerin yanında politik yaşama katıldıkla-
rı görülmektedir. Attaleia Kenti’nde, İ.S. I. yüzyılın ba-
şından itibaren yerel meclislerle birlikte onurlandırma 
yapmaktadırlar65 Bu katılım du rumu, yerli soylu kişiler-
le, Roma vatandaşlarının kaynaşt ığını göstermektedir. 
Aynı şekilde, Lykia’nın Arneai Kenti’nde İ.S. II. yüzyıl-
da yaşayan Lalla adında bir kadının kız kardeşi, yerel 
meclisler ve Romalı vatandaşlar tarafında onurlandı-
rılmıştır66. 

İmparator Tiberius’un (İ. S. 14-37), zamanının bü-
yük bir kısmını doğuda geçirmesi, halk ile yakın ilişki 
kurmasına neden olmuştur. Suetonius’un anlattığına 
göre, Tiberius, Roma vatandaşlık hakkının alınmasın-
da yardımcı bir rol oynuyordu. Bununla beraber, Au-
gustus ve Tiberius’un kısıtlayıcı politika iz ledikleri, bu 
hakkı alanların sayısının fazla olmadığı da görülmek-
tedir67. İmparator Claudius’un yönetim döne minde, 
Lykia’nın eyalet olması ile beraber, Claudius isminin 
sık gö rülmesi, daha çok kişinin Roma vatandaşlığına 
kabul edilmesi ile bağlantılıdır. Aynı dönemde sadece 
Lykia’da değil, di ğer bölgelerde de vatandaşların sayı-
sında artış görülmüştür68. Claudius da bu hakkı verme 
konusunda Augustus’un yolunda yürümüştür. Eyalet-
lerin yapılan masını  ‘Romalılaşmasını’ ön planda tut-
tuğu anlaşılmaktadır. İmparator Nero da Claudius’un 
izinden gitmiştir. Roma vatandaşlık hakkını alan-
larda büyük bir artış görülmüştür, örneğin sadece 
Ephesos’ta, Nero ve Claudius dönemlerindeki Claudi-
us soy ismini alanların sayısı ikiyüz kadardır69, bu ki-
şilerin hep sinin eşraftan olması, dikkat çekici bir un-
surdur. Lykia ve Pamphylialılar, genel durumdan fark-
lı değildir. I. yüzyılda başlayan vatandaşlık bahşetme 
hareketine herkes dahil olmuş gibi görünse de, II. yüz-
yılda yerli isimlerini koru yan kişiler de bulunmaktadır. 
Bu, vatandaşlık hakkının, soylu ve zengin kişiler olsalar 
dahi, çok az kişiye verildiğini açıkça göstermektedir. 
Bu hakkı alanların Ksanthos Vadisi’nde yer alan kent-
lerden çıkması, ailelerin verimli arazilere sahip olmala-
rı yani bir tür toprak ağalığı durumundan kaynaklan-
65-   SEG VI (1932) nr. 646. 
66-  TAM II, 3 nr. 767. 
67-  Holtheide, Bürgerrechtspolitik 1983, s. 52.
68-  Frigya’daki vatandaşlar için bk. Holtheide, Bürgerrechtspo-

litik 1983, s. 49.
69-  Holtheide, Bürgerrechtspolitik 1983, s. 61.

malıdır.

İmparator kültü, Anadolu’ya yabancı olma-
yan Helenistik monarşilerdeki tanrı krallar gibi, 
Augustus’un da Anadolu’da yaşayanların ısrarı sonu-
cunda İ.Ö. 29’da Bithynia ve Asia eyaletlerinde, birer 
tapınak yapma larına izin vererek gerçekleşmiştir. İm-
parator kültü, imparator ve yönetimine bir saygı gös-
tergesi, Roma gücünün eyaletlerdeki simgesi olmuş-
tur. Bu kült, Roma İmparatorluğu’ndaki birçok değişik 
yerden insanı imparatora bağlayıp, İmparatorluğun 
birliğini sağlamayı ve sürdürmeyi amaçlayan bir anla-
yışla gelişmiştir. Lykia ve Pamphylia bölgeleri de impa-
rator kültünü, birçok imparator kültü rahibi ve rahibe-
si çıkararak uzun zaman sürdürmüşler ve bağlılıklarını 
göstermişlerdir. 

İ.S. II. yüzyılda, Lykia ve Pamphylia kentlerinin 
epigrafik kaynaklarına bakıldığı zaman, en çok onur-
landırılan imparatorların başında, İmparator Hadria-
nus gelmektedir. Antik kaynaklarda Hadrianus’un bu 
bölgeleri ziyaretiyle ilgili bir bilgi yoktur. İmparatorun 
ziyaretini daha ziyade kentlerdeki epigrafik kaynaklar-
dan yani, yazılı taşlardan anlamaktayız. 

İmparator Hadrianus, birincisi İ.S. 121- 122, ikin-
cisi ise 131-132 yılları arasında olmak üzere doğuda 
iki kez bulunmuştur. Perge, Phaselis ve Attaleia kent-
lerinde imparatorun ziyareti için gösterişli yapıları ya-
pılmıştır70. Bu belgelerden, imparatorun ilk seyahatin-
de ziyaret etmeyi düşündüğü kentler arasında Perge, 
Attaleia ve Phaselis kentlerinin de yer aldığı öne sü-
rülebilir71. İmparator’un İ.S. 129-132 yılına denk ge-
len ikinci seyahati sırasında Perge, Attaleia ve Phaselis 
kentlerine uğramıştır72. Attaleia Kenti’nde, Hadrianus 
Kapısı’nın imparatora Olympos unvanıyla hitap eden 
kısmı da 131 yılında yazılmıştır. Bir diğer kent Perge’de 
de imparatora bu unvanı veren birçok ithaf yazıtı bu-
lunmaktadır73. 

İ.S. 141 yılında meydana gelen büyük bir deprem 
nedeniyle Lykia kentleri büyük zarar görmüştür. İm-
parator Antoninus Pius’un yönetim döneminde olan 
bu depremin yol açtığı hasarı ortadan kaldırmak için 
kentlerin zengin vatandaşlarının büyük katkıları ol-
muştur. Lykia Bölgesi’nin en varlıklı şahıslarından biri 
olan Rhodiapolisli (bugün Kumluca) Opramoas, mu-
azzam bir yardım yapmıştır. Opramoas birçok kente 
yıkılan yapıların tamiri, yeni yapı inşaatı için para ver-
miştir74. Opramoas’ın yardımda bulunduğu kentler 
şunlardır: Patara, Tlos, Olympos, Rhodiapolis, Kory-
dalla, Myra, Telmessos, Kadyanda, Pinara, Ksanthos, 
Oinoanda, Kalynda, Boubon, Balboura, Krya, Symbra, 
70-  Şahin, Perge 1999, s. 87 vdd. nr. 87 (Perge); Von Lancko-

ronski, Städte 1890, s. 154 vd. (Attaleia); TAM II 1187 (nr.9). 
71-  Krş. Şahin, a. g. e., s. 126. 
72-  Seyahatle ilgili daha fazla bilgi için bk. Halfmann, Itinera, s. 

193 vd., 204 vdd
73-  Şahin, a. g. e.., nr. 111-115.  
74-  TAM II 905; Kokkinia, Opramoas; Akdoğu- Arca, Opramoas. 
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Arneai, Khoma, Podalia, Arykanda, Limyra, Phellos, 
Antiphellos, Phaselis, Kyaneai, Aperlai, Nisa, Sidyma, 
Gagai ve Akalissos. 

Geçirilen bu zor dönemden sonra, İmparator An-
toninus Pius Dönemi’nin sonunda bölgede önemli bir 
idari değişiklik olmuş, Lykia- Pamphylia Eyaleti, aske-
ri yönetimden çıkarılarak senato yönetimi altına alın-
mıştır75. Eyalet, İ. S. 179 yılında, geçici bir süre için ye-
niden askeri yönetim altına girmiştir76. Fakat bundan 
sonra eyalet devamlı surette senato yönetimi altına 
girmiştir. İ.S. 3. yüzyıl sonlarına kadar bu durum de-
vam etmiştir77.  

Lykia ve Pamphylia kentleri, İ.S. 3. yüzyılın son-
larından itibaren, Isaurialı eşkıyaların düzenlediği 
yağma akınlarına maruz kalmıştır. Birçok kent bu 
akınlardan etkilenerek büyük bir çöküş yaşamıştır. 
İ.S. 5. yüzyıla kadar bu akınlar devam etmiş ve kentler 
oldukça küçülmüştür. Bu dönemde, birçok eyalet kü-
çültülmüş, çifte eyaletler birbirinden ayrılmıştır, fakat 
Lykia-Pamphylia çifte eyaletinin ayrılması, ancak İ.S. 
312 yılından sonra, Constantinus’un kraliyet reformla-
rı çerçevesinde gerçekleşmiştir78. Bu ayrılma, İ.S.  325 
yılı Nikaia Konsül listelerinde açıkça görülmektedir79. 
Bölge, İ.S. 7. yüzyılda, Arap akınlarına maruz kalmıştır. 
Ticari güvenliği tehlike altına giren Roma yönetimi 7. 
yüzyılın ortalarından itibaren eyalet sistemi yerine bu 
akınlarla başa çıkabilmek için yeni bir idari sistemi ka-
bul etmiştir. Bu yeni sistem, “operasyon bölgesi, görev 
yeri” anlamlarına gelen Thema’dır. Lykia bu dönemde 
Pamphylia ile birlikte Thema Anatolikon’a dahil olmuş-
tur80. Arap akınları yüzünden özellikle sahil kentler 
açık hedefi olarak oldukça büyük zararlara uğramış-
lardır. Araplar İ.S. 666 yılında Pamphylia sahilini yağ-
malamıştır. Bu saldırılarda Pamphylia körfezinin baş li-
manı konumunda olan ve ticari açıdan önem kazanan 
Attaleia özellikle hedef olarak seçilmiştir. Lykia, İ.S. 8. 
yüzyılda, adını Lykia kenti Kibyra’dan alan Kibyrraioton 
Thema’ya dahil olmuştur81 Kibyrraioton Thema’ya ait 
donanma, başkent Attaleia’da üs kurmuştur. Bu do-
nanma İ.S. 11 yüzyıla kadar Lykia- Pamphylia sahilini 
Arap akınlarına karşı korumuştur. 1071 Malazgirt sa-
vaşından sonra Türkmenler Lykia ve Pamphylia bölge-
lerini ele geçirmişlerdir. 

75-  Brandt, Gesellschaft 1992, s. 99; Şahin, Statthalter 1992, s. 
77- 90; Brandt– Kolb, Lycia et Pamphylia, s. 25. 

76-  Behrwald, Lykischer Bund 2000, s. 151 vd.; Şahin, Ti. Iulius 
Frugi 1984, s. 45 vd. 

77-  Brandt, Gesellschaft 1992, s. 99. 
78-  Cod. Theodos. XIII 10. 2 (= Cod. Just. XI 49. 1); Hellenkem-

per - Hild, TIB VIII 1-2, s. 109. 
79-  Brandt, Gesellschaft 1992, s. 170; Hellenkemper – Hild, TIB 

VIII 1-2, s. 109. 
80-  Hellenkemper – Hild, TIB VIII 1-2, s. 116 dn. 250. 
81-  Hellenkemper – Hild, a. g. e., s. 118 vd. 
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3.1. Genel Bakış

Prof. Dr. Burhan VARKIVANÇ82

İlk kez bir yerleşime alan edilmesinin ardından 
farklı kültürlerce ve kesintisiz iskan edilen Antalya, za-
man, deprem, yangın ve kuşatmalar yanında farklı dö-
nemlerdeki onarımlar, yenilemeler, yıkımlar, bakımsız-
lık ve dolgu gibi insan ve doğa kaynaklı etkenler nede-
niyle özellikle Kaleiçi’ndeki Antik Dönem’e ait kültürel 
dokusunun çok azını günümüze kadar taşıyabilmiştir. 
Bunlara modern yapılaşma, ihmal ve bitki örtüsü ile 
kısmen kapanmışlık da eklendiğinde, var olan kalıntı-
lara yönelik ayrıntılı inceleme olanağı günümüz koşul-
larında çoğu kez bulunmamaktadır. Bu alanda son yıl-
larda gerçekleştirilen yeni yapılaşmalar ve alt yapı ça-
lışmalarına yönelik kazılar sırasında saptanan bulun-
tular kentin Antik Dönem kültürel tarihinin daha iyi 
anlaşılması yönünde bulunmaz fırsatlar ortaya koy-
muş olsa da, çalışmaların hızlı akış süreci ve buluntu-
ların bütünlük içeren bir değerlendirmelerinin henüz 
yapılmaması, yerleşimle ilgili bilgilerimizin halen kısıt-
lı ve göreceli kalmasına neden olmaktadır.

3.2. Geç Klasik - Erken Hellenistik Dönem

Bölge, son araştırmalar sonrasında günümüzden 
yaklaşık 500.000 yıl öncesine tarihlenen Karain Ma-
ğarası ile Anadolu’nun bilinen en erken insan yerle-

82- Akdeniz Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

şimini içermesine karşın, günümüzde Kaleiçi olarak 
anılan alanda şekillenen ilk yerleşim, olasılıkla İ.Ö. 
300 civarında, diğer bir deyişle yakın bölgede bilinen 
Perge, Side, Phaselis, Magydos (Lara’daki Karpuzkaldı-
ran askeri kamp alanı), Aspendos, Termessos gibi an-
tik kentlerden oldukça sonra oluşturulmuştur. Yakın 
bölgedeki tek doğal, korunaklı ve denizle daha kolay 
iletişim kurulabilen bir limana sahip olmasına karşın 
alanın oldukça geç bir dönemde yerleşime açılması, 
olasılıkla alanın fiziksel yapısı ile ilgilidir. Günümüzden 
yaklaşık 50 yıl öncesine kadar kuzeydeki yoğun yağış 
yanında Düden Çayı’nı çok sayıda kol üzerinden deni-
ze ulaştıran ve denize dik traverten kayalıklar (falezler) 
boyunca denize döken suyolları, yerleşimin kurulması 
öncesinde özellikle günümüzdeki Yat Limanı civarın-
da yerleşik insan yaşamına uygun olmayan aşırı sulak 
ve bataklık bir bölgenin oluşmasına neden olmuşlar-
dır. Yat Limanı ve doğusundaki sahilin Konyaaltı’ndan 
Lara’ya uzanan dik kayalık şeritte derin girinti ve de-
nize kolaylıkla ulaşılabilen, yumuşak bir eğim içeren 
tek alan olması, bu alanın güçlü su akışı ile aşınarak 
oluştuğunu düşündürmektedir. Bölgenin yukarıda 
sözü edilen deniz bağlantılı büyük kentlerinin sıklığı 
yanında, Antalya’nın kuzeyinden gelip, denize daha 
kolay ve hızlı ulaşım yolu arayan toplulukların yeni 
bir yerleşim alanı oluşturmak amacıyla düzenledikleri 
alan, liman civarındaki su yollarının yönünün doğal ya 
da insan eliyle değiştirilmesi ve liman üstünün yerle-
şime uygun düzenlenmesi sonrasında iskan edilmiştir. 
Doğu Garajı Mevkii olarak bilinen alan ve civarında 

3. SELÇUKLU ÖNCESİ DÖNEMİ ANTALYASI VE KALEİÇİ*
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yapılan kazılar sırasında saptanan ve en erkenleri İ.Ö. 
4. yüzyıl içinde tarihlenebilen mezarların ait oldukları 
en yakın yerleşim Kaleiçi’nde oluşturulmuş olmalıdır. 
Fiziksel yapı ve antik aktarımlar (Strabon, Pausanias) 
ışığında, liman odaklı küçük bir yerleşim olan Korykos 
ile, Antalya’nın ilk temellerinin atıldığını düşünmek 
yanlış olmayacaktır. Alanın İ.Ö. 2. yy.da Attaleia adı 
altında kentleşmesi ile birlikte bu döneme ait kentsel 
kalıntıların yok olma veya sonraki dönemlere ait yapı-
lar altında kaybolma süreci başlamıştır. Kesin yayılım 
alanını saptamak günümüzde olası olmayan bu dö-
nem yerleşmesi olasılıkla, limanın hemen doğusunda 
ve bunu çevreleyen bir boyuta sahip olup, kuzey ve 
güneyde günümüzdeki Mermerli ve Tophane teras-
ları arasında yayılmış, doğuda ise Tekeli Mehmet Paşa 
Camii – Yivli Minare civarına kadar uzanmış olmalıdır. 
Dönemin hareketli siyasal yapısı göz önüne getirildi-
ğinde kentin bir savunma sistemine ve limanı sınırla-
yan ve koruyan kuleli mendireklere sahip olması da 
kaçınılmaz görünmektedir. Kırk Merdiven olarak ad-
landırılan ve limandan kente girişi sağlayan basamaklı 
güzergâhın güneyindeki kayalıklarda saptanan bazı 
kaya basamakları, bu dönemde yerleşimden limana 
günümüzdekilerden farklı noktalarda geçiş sağlan-
dığını göstermektedir. Limanın doğu yukarısında yer 
alan yerleşimin niteliği ve yapısallığına ait hiçbir ak-
tarım ya da veri bulunmamaktadır. Herhangi bir ya-
pısal özelliği olmayan, agora niteliğinde ticari, dinsel, 
sosyal ve kültürel işlevli bir meydan ve kutsal bir alan 
dışında Klasik Dönem’in bölgenin iklimsel koşullarına 
uygun küçük ve avlulu konutlarını yukarıda kabaca sı-
nırları çizilen sur duvarı içinde tasavvur etmek, bu kü-
çük yerleşimin yapısallığı konusunda bazı izlenimler 
edinilmesini sağlayacaktır. 

3.3. Orta Hellenistik Dönem

Sulak ve bataklık arazi nedeniyle ulaşım ve lima-
nın askeri ve ticari amaçlarla kullanımının henüz ol-
dukça güç olduğu o dönemde, bölgenin diğer büyük 
kentlerin egemenlik alanında yer alan bu küçük yerle-
şim, yoğun paylaşım ve hâkimiyet savaşlarının yaşan-
dığı İ.Ö. 2. yy. ortalarında Anadolu’daki en güçlü krallık 
olan Bergama Krallığı’nın egemenliğine katılmış ve bu 
krallığın Doğu Akdeniz’de doğrudan denize açılabile-
ceği tek alanı olmuştur. Kuruluşuna ilişkin, adını aldığı 
kurucusu II. Attalos Philadelphos’a mal edilen “Bana Bir 
Yeryüzü Cenneti Bulun” söylencesinin ötesinde, Kıbrıs 
üzerinden, dönemin en önemli kentlerinden İskende-
riye başta olmak üzere tüm Doğu Akdeniz ticaretinde 
önemli bir konuma; doğal ve korunaklı limanı ile de 
bölgenin stratejik ve ekonomik hâkimiyetinde büyük 
öneme sahip olması ile ön plana çıkan Korykos’un, 
böylelikle ilk kentleşme süreci başlamıştır. Özellikle 
limanın yeniden düzenlenmesi yanında Likya, Pisidia 
ve Pamphylia bölgelerini bağlayan yolların kesişme 
noktasındaki kent, Hellenistik Dönem’le birlikte böl-

genin Kıbrıs, Mısır ve Levant bölgesine uzanan ticari 
ve askeri trafiğinde önem kazanmıştır. Yerleşimin bu 
dönemde güney ve doğu yönlerde genişletildiği; di-
ğer bir anlatımla, 1930’lu yıllara kadar büyük oranda 
ayakta duran sur duvarlarının çevrelediği alan bo-
yutuna yayıldığı son yıllardaki araştırmalar ile ortaya 
konulmuştur. Kaleiçi’nin kültür varlığı ve kültürel sü-
rekliliği açısından büyük önem taşıyan ve yapısal bir 
özelliği ile Kesik Minare olarak adlandırılan alanda ya-
pılan kazılar, yerleşim sınırlarının II. Attalos Philadelp-
hos döneminde güneyde en azından bu alana kadar 
uzandığına işaret eden saptanan kalıntıların ortaya 
çıkarılmasına olanak sağlamışlardır (Res. 1). Alanın 
doğu ve güneyinde L-formunda bir dizin gösteren 
mekanlar, bu mevkinin İ.Ö. 2. yüzyıl ortaları ile birlikte 
kentin olasılıkla agorasını oluşturan yapılar ile dona-
tıldıklarını ortaya koymuşlardır. Sözkonusu kalıntılar 
bu dönem yerleşmesinin kent içinde saptanan tek 
yapısal buluntularıdırlar. Önceki yerleşim Korykos’un 
yayıldığı liman üzerindeki alan bu dönemde olasılıkla 
yerleşimin akropolü olarak düzenlenmiş, günümüzde 
Kırk Merdiven’in kente girişi sağladığı noktadan baş-
layarak Kale Kapısı’na uzanan ve Bizans ve Selçuklu 
Dönemleri’nde onarılan iç sur duvarı da bu akropolün 
güney sınırını oluşturmuş olmalıdır. Kente ve limana 
hâkim konumdaki bu akropolün, -Bergama Yukarı 
Kent’te olduğu gibi- kent yöneticilerinin saray nite-
liğindeki anıtsal barınma mekanlarını ve bazı kutsal 
alanlarını içerdiği düşünülmelidir. Kalıntılarına Mer-
merli Plajı’nın güneyinde rastlanabilen Hellenistik Dö-
nem güçlü sur duvarları günümüzde de olduğu gibi 
Kale Kapısı ve Üç Kapılar’da kent dışına açılan anıtsal 
kapılar; kent dokusu ise Bergama yanında bir çok Kla-
sik ve Hellenistik Dönem kentinde gözlemlenen, dört-
gen adalara ayrılmış bir bölünme ve anıtsal kapılardan 
kent içine uzanan geniş caddeler ile donatılmış olma-
lıdır. Kentte, agoraya komşu bouleuterion, prytaneion 
gibi bazı kamu yapıları, akropol ve agora yakında tapı-
naklar, arazi yapısı nedeniyle tek uygun alan olan Mer-
merli Terası’nda da olasılıkla bir tiyatronun varlığını 
düşünmek yanlış olmayacaktır. Kentin bu dönemdeki 
kültürel, dinsel ve toplumsal yapısını aydınlatabilecek 
veri ve bulgulara ne yazık ki fazla rastlanamamıştır. Ke-
sik Minare alanındaki anıtsal kalıntının özellikle apsis 
dış duvarlarında devşirme olarak kullanılan dor düze-
nindeki çok sayıdaki sütun başlığı (Res. 2) ve yapının 
temel seviyesinde saptanan ve söz konusu başlıklara 
ait sütun tambur ve gövdeleri ile kentin iç surlarında 
kullanılan çok sayıda triglif-metop blokları, kentin Hel-
lenistik Dönem içinde büyük olasılıkla da, kentin baş 
tanrıçası Athena’ya adanmış anıtsal bir tapınağın varlı-
ğına işaret etmektedirler. Bu dönemin Attaleia sikkele-
rinde ayrıca Poseidon’a rastlanması da bir liman kenti 
için olağandır. Küçük boyutta da olsa, kentin bölge ve 
Bergama’da saygınlık gören, başta Zeus olmak üzere 
diğer bazı tanrıların da kült alanlarını içermiş olması 
gerekmektedir. 
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3.4.  Roma ve Bizans Dönemi

Hıristiyanlığın İ.S. 4. yüzyıl başlarından itiba-
ren Roma İmparatorluğu içinde yasal bir din ola-
rak kabul edilmesi ve Antik Dönem kültlerinin aynı 
yüzyıl sonunda tamamen yasaklanması, tüm Roma 
İmparatorluğu’nda olduğu gibi Attaleia’da da köklü 
bir kültürel değişimin yaşanmasına neden olmuştur. 
Bu değişim kentin fiziksel yapısına da yansımış, baş-
ta sur duvarları olmak üzere kent kapsamında çe-
şitli yapısal değişikliklere gidilmiştir. Attaleia, Roma 
Dönemi’nin güçlü ve dayanıklı sur duvarları nedeniy-
le, Erken Bizans Dönemi’nden itibaren bölgeye ulaşan 
Arap ve Pers akınları nedeniyle Perge, Termessos gibi 
büyük kentleri terk eden bazı insan gruplarının yer-
leşme alanı olmuş; göçlerle sıkışan kentin savunma 
sistemi bu dönemde doğu ve güneyde genişletilmiş, 
bir iç ve bir dış sur duvarı yanında kenti çevreleyen iki 
sur duvarı arasındaki su dolu bir hendek ile güçlendi-
rilmiştir. Roma Dönemi’nin anıt mezarı Hıdırlık Kulesi 
sur sistemine bağlanarak savunma kulesi olarak işlev 
değiştirmiş ve bu amaçla üst katında yapısal değişik-
liklere gidilmiştir. Geçtiğimiz yüzyıl başına kadar varlı-
ğını koruyan dış surun kalıntılarını özellikle Yeni Kapı 
civarında korunan bölümlerinde izlemek olasıdır. Ba-
rışın hakim olduğu dönemlerde fazla savunma kaygısı 
güdülmeyen kentin anıtsal kapıları bu dönemde bü-
yük oranda yapısal değişiklik görerek güvenli hale ge-
tirilmişler. Hadrian Kapısı, ortadaki dar bir giriş dışında 
tamamen kapatılmış ve iki yanındaki 
kuleler arasına duvar örülerek savun-
ma sisteminin bir parçası haline ge-
tirilmiştir. Geniş cadde ve sokakların 
var olduğu düzenli kent dokusunun, 
değişerek yaklaşık günümüzdeki 
yapısını kazanmasında kentte yaşa-
nan yoğun göç sırasında gereksinim 
duyulan yeni yaşam alanları etken 
olmuş olmalıdır. 20. yüzyıl başların-
da anılan bir düzine kilisenin büyük 
çoğunluğu bu dönemde, yeni inşa 
edilerek yada antik kült alanlarının 
ve yapılarının işlev değiştirilmesi ile 
oluşturulmuş olmalıdır. Bu kapsamda 
örneğin Hadrianus Kapısı’nın kapatı-
lan kuzey geçeneği küçük bir şapele 
dönüştürülmüştür. Kentin Selçuklu 
ve Osmanlı dönemlerinde camiye 
çevrilen kiliselerinden en önemlisi 
Erken Bizans Dönemi’nde agoranın 
güneybatı köşesine inşa edilen ve 
sonraları Kesik Minare olarak anı-
lan yapıdır (Res. 5). Panagia Kilisesi 
adıyla bilinen bu anıtsal yapının in-
şası için ancak kentin en geniş kamu 
alanı kullanılabilmiş, alan kaybına 
uğramamak için agora sınırlarına 

Foto: 1

Foto: 2
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uyulmuş ve bu nedenle geleneksel 
doğu-batı doğrultusundan sapıl-
mıştır. Eklemeler ve üst örtüsündeki 
değişiklikler ile değişikliklere uğratı-
lan yapı henüz ilk yapım evresinde 
günümüzde izlenen boyutlarda ve 5 
nefl i olarak inşa edilmiş, kuzey batı-
sında yer alan giriş niteliğindeki haç 
planlı yapı ise Orta Bizans Dönem’in 
eklenmiştir. 

Yapı genelinde, Erken Bizans 
Dönemi’ne tarihlenen sütun başlık-
ları dışında özgün malzemeye rast-
lamak neredeyse olanaksızdır. İn-
şasında kentin Hellenistik ve Roma 
Dönemleri’ne ait çok sayıda nitelikli 
blok kullanıldığı yapı kentin 13. yüz-
yılda Selçuklular tarafından fethi 
sonrasında da ilk işlevini sürdürmüş 
ve ancak 16. yüzyılda minare eklen-
mesi, apsis içine mihrap inşa edil-
mesi ve zemin yükseltilmesi gibi kü-
çük yapısal değişiklik ve eklemelerle 
camiye dönüştürülmüştür. 

Foto: 5
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 1. SELÇUKLU DÖNEMİ ANTALYASI 

  Giriş 

Prof. Dr. Tuncer BAYKARA83

İsim, Antalya XIII. yüzyıldan beri takip edilen bir 
imladır. XVI. yüzyılın ilk yarısında Antaliye telaff uz edil-
diği sanılıyor (Hadidi). Şehrin adı halk arasında, daha 
erken zamanlardan (muhtemelen XIV. yüzyıl)  beri 
Adalya şeklinde de olmuştur. Yakın zamanlar telaff u-
zu kimi zaman Adalle biçimini almışsa da bu şekil, ne-
dense kâtiplerin nadiren imlasına geçmiştir (Saltukna-
me gibi). Buna karşılık Antalya (elif, nun, tı, lam ye ve 
güzel he) imlâsı oldukça etkin ve yaygındır. Gerçi bu 
imla kimi zaman Antakya ile karıştırılmaktadır. Çünkü 
ortaçağlar İslam âleminde Antakya, Antalya’dan çok 
daha ünlü ve yaygın bir isimdir. 

Antalya’nın dâhil olduğu Akdeniz kıyıları, Roma 
çağında oldukça canlı ve parlak bir hayata sahne ol-
muştur. Akdeniz’i bir “bizim deniz” yapan Roma kı-
yılardaki verimli ovaların canlanmasına yol açmıştır. 
Böylece fazla ürünlerin Roma’ya kadar gitmesine yol 
açan bir ekonomik hayat söz konusudur. 

VII. yüzyıldan itibaren hem İstanbul’un ayrı 
bir merkez olarak ortaya çıkması, hem de İslamla-
rın Akdeniz’deki Roma hâkimiyetine karşı hareketle-
ri sonucunda durum değişmiştir. Özellikle Akdeniz’in 
Roma açısından kaybı ile kıyıdaki şehirlerin hayatları 
önemli darbeler almıştır. Bunun izlerine mesela Sedi 
şehrinde rastlıyoruz. Antaki dönem mabedi, erken Hı-
ristiyanlık devirlerinde hemen aynı hacimde bir bazı-
lıkaya dönüşmüş idi. Fakat nüfusun gittikçe gerileme-
si ile bu bazilikanın bu hacimde idamesi imkânsız hale 
gelmiş, içinde daha küçük hacimli bir yapı ortaya çık-
mıştır. 

Bu bize açık olarak eski Roma çağı şehirlerin daha 
Türkler gelmeden canlılık ev etkinliklerini kaybettiği-
ni gösterir. Zaten Hıristiyanlığın yayılması ile şehirler-
deki heykellere, özellikle çıplak olanlara karşı zaman 
zaman kırma ve yok etme hareketi olmuştur. Perge’de 
bulunan ve Arif M. Mansel’in ifadesiyle “heykel mezar-
lığı” bu dönemi yansıtır. 

83- Ege Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi

Roma çağı şehirlerinin küçülmesi, İslamların de-
nizden ve karadan hücumları da eklenince bu alan-
daki şehirler giderek küçülmüşlerdir. Bunlara karşılık 
halk, savunma imkânları güçlü olan yerlere çekilmiş-
tir. Antalya, sarp kayalıkların üzerindeki şehir yapısı, 
kara ve denizden surlarla desteklenmiş bulunuyordu. 
Dolayısıyla bu dönemde, yani Miladi VIII-X yüzyıllar-
da önemli bir merkez olmuştur. Çünkü burası bir ara 
İstanbul’un en önemli gıda kaynağı olan Mısır’a giden 
en kısa yol üzerinde bulunmakta idi. 

Antalya, Attaleia Bizans elinde iken, öteki kıyı şe-
hirleri Side, Perge vs. aksine önemli ve canlı bir şehir ol-
malıdır. Yukarda da dediğimiz gibi savunma imkânları 
güçlüdür. Ancak yine de Antalya XI. yüzyıl sonlarında 
Türklerin eline geçmiştir. 1097 sonrasında I. Haçlı se-
ferinin sonrasında yeniden Bizans eline geçmiş bulu-
nuyordu. 

Türkler, XII. yüzyılın daha ilk yarısında da Antal-
ya önlerine kadar gelmişler, yörede etkili olmaya baş-
lamışlardır. 1148 yılındaki II. Haçlı seferi sırasında bu-
raya gelen Haçlı yazarları, Türklerin şehrin yakınlarına 
kadar geldiklerini, halkın bu sebeple verimle tarlaları-
nı ekemediklerini belirtir. Şehir yiyecek ihtiyacını de-
niz yolu ile karşılamakta imiş.

Türkler 1176 savaşından sonra Diyar-ı Rum’a ke-
sin olarak yerleşme azminde olduklarını göstermişler-
dir. Bu dönemde II. Kılıçaslan devletinin güçlü temel-
lere sahip olması için çabalıyordu. O Diyar-ı Rum’un 
şartlarını biliyor, buna uygun olarak oğullarını ülkenin 
dört bir yanına göndermiş bulunuyordu. İşte bu sırada 
en küçük oğlu Gıyeseddin Keyhusrev’i, 1180 yılların-
da fethettiği Borgulu (şimdiki Uluborlu)da ki müstah-
kem kaleye ve civarına “melik” olarak göndermiş idi. II. 
Kılıçaslan 1182 yılında Antalya’yı kuşatmış, fakat şeh-
ri alamamış idi. 

Kılıçaslan, Batı Ucu’nun meselelerini küçük oğlu 
Gıyaseddin Keyhusrev’e bırakmış idi. Keyhusrev’in 
melik bulunduğu Uluborlu’da yanında iki gençlik ar-
kadaşı da vardır: Esedüddin Ayas ve Mübarizüddin Er-
tokuş. Bu iki genç adamı, Uluborlu yöresindeki coğ-
rafyayı yakından tanıyor, geziler yapıyor, bilgiler top-
luyorlardı. Çünkü bunlar orada konuşulan bütün dil-
lere vakıf idiler. Zaman içinde Esedüddin Ayaz Ulu-
borlu batısının, Ertokuş ise güneyinin uzmanı olarak 

T A R İ H   II 
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Keyhusrev’in güvenini kazanacaklardır.

Keyhusrev veya Selçuklu devlet adamlarının, ül-
kenin zenginleşme tasarıları arasında denizlere açıl-
mak da vardır. Bu çok güçlü bir akım ve adeta Selçuk-
lu devletinin temel amacıdır. Gıyaseddin Keyhusrev’in 
uzun gurbet hayatı süresince bu amaç değerlendiril-
memiştir. Çünkü Rükneddin Selayman Şah, başka yö-
relerdeki askeri hareketlerle ilgilenmiş fakat onlarda 
başarılı da olamamıştır. Ölümünden sonra yerine ge-
çen oğlu III. Kılıçaslan zamanında, yeniden denizlere 
ve bu ara Akdeniz’e açılma hareketi başlamıştır. Onun 
en önemli göstergesi 1205 tarihinde olması gerek 
Sparta ve yöresinin fethidir. 

Burada adı geçen Sparta’nın, şimdiki Isparta veya 
Antalya batısındaki Patara olduğu da söylenir. Her ne 
hal ise bu durum, Uluborlu tarafından güneye yöne-
len askeri harekâtın açık bir göstergesidir. Antalya’ya 
yönelen bu askeri hareket, ne yazık ki aç kavga sebe-
biyle devam etmedi. Çünkü Gıyaseddin Keyhusrev ye-
ğenine karşı harekete geçmiş, ülke bu iç çekişme ile 
meşgul olmuştur. 

Çok geçmeden Keyhusrev’in Selçuklu tahtına ye-
niden geçmesi ile Antalya istikametindeki hareket ye-
niden gündeme gelmiştir. Bir ekonomik hadise, tacir-
lerin Antalya’da haksızlığa uğraması ile harekât başla-
mıştır. Asıl Selçuklu ordusu Antalya üzerine yürürken 
Esedüddin Ayaz, Honaz ve Lâdik istikametine yönel-
miş, oraları alıp Selçuklu ordusunun gerisini emniye-
te almıştır. Ayrıntılarını, hazırlamakta olduğumuz Sel-
çuklular Devrinde Antalya isimli eserimizde göstere-
ceğimiz üzere 5 Mart 1207 (3 Şaban 603) tarihinde An-
talya Selçukluların eline geçmiştir. 

Şehir alınır alınmaz gerekli düzenlemeler yapıl-
mış, Mübarazeddin Ertokuş Mahrusa-ı Antalya’nın 
“emaret ve (subaşı) serleşkerliği”ne tayin edilmiştir. 
Burada bir Selçuklu idarî birimi tesis edilmiş, hatta 
bir başka ifade ile kuzeyde Uluborlu’da olan teşkilatın 
merkezi artık Antalya olmuştur ( ayrıntılar için bk. “Sel-
çuklu Devrinde Antalya’nın İdarî Durumu”, Antalya 3. 
Selçuklu Semineri,  10–11 Şubat 1989.  İstanbul 1989, s. 
39–44; keza bk. Selçuklular Devrinde Antalya).

Antalya’daki ilk Selçuklu hâkimiyeti oldukça kısa 
sürdü. Denizden yardım alabilecek bir şehirle ilgili de-
neyimleri olmayan Selçuklular, bir cuma namazı vak-
ti Hıristiyanların Türklerin üzerine saldırıp büyük ço-
ğunlunu katletmesiyle şehri kaybettiler. Bu olay, muh-
temelen Gıyaseddin Keyhusrev’ın şehit düşmesinin 
(1211) ardından ve Selçuklu şehzadelerinin taht kav-
gası sırasında olmuş olabilir. Fakat bir büyük ihtimal 
1214 de Antalya yöresinin kumandanı Ertokuş, Uç as-
keriyle Sinop fethine katılmak üzere gidip, şehir askeri 
bakımdan zayıf kalınca 1214 tarihinde gerçekleşmiş-
tir.

Selçuklu sultanı olan İzzeddin Keykavus yeniden 

bir büyük sefere girişti şehir 612/1216(22.01.1216) ta-
rihinde fethedildi. Bu fethin ayrıntılarını hem batı iç-
sur üzerindeki kitabeler, hem de İbn Bibi tarihi saye-
sinde biliyoruz.  Türklerin güvenliklerini sağlamak üze-
re şehrin ikamet sahasını ikiye bölen bir koruyucu sur 
yaptırıldı. Üzerine de bu fethin sebeplerini ve nasıl 
gerçekleştiğini belirten kitabeler konuldu. 

Şehri ikiye bölen bu duvara göre batı kesimi Türk-
Müslümanların, doğu kesimi ise Hıristiyan-yerlilerin 
sahası idi. Ancak on sene sonra Antalya, devrin kay-
naklarına aksetmeyen bir büyük imar daha görmüş-
tür. Eski 612h surunun 100 m kadar doğusundan yeni 
bir sur daha yapılmıştır. Üzerindeki kitabelere göre 
622/1225 tarihindeki bu inşaatın ikinci sebebinin li-
manı korumak amacı olduğunu sanıyorum. İlk sebebi 
ise şehre yeni Türk iskânı, yerleşmesidir. 

Bu yıllarda Alâeddin Keykubat, Alaiye’yi fethet-
miş, orada önemli inşaat yapmıştır. Alaiye’nin de alın-
masıyla Selçukluların Akdeniz’de bir deniz birliği, filo-
su kurmaları gerekmiştir. Antalya’da çalıştırılan veya 
oluşturulan tersane, ilk Türk deniz varlığının oluşma-
sını sağlamıştır. Hemen ardından Alaiye’de de bir ter-
sane inşaatına girişilerek Akdeniz’deki Türk deniz var-
lığı güçlendirilmiştir. Antalya tersanesinin güvenliğini 
tam olarak sağlamak amacıyla 622/1225 tarihinde şe-
hir içinde yeni bir düzenlemeye geçilmiştir.

Alâeddin Keykubad, şehrin deniz tarafındaki sa-
vunmasını güçlendirmiş idi. 1243 Kösedağ savaşını 
kaybeden II. Gıyaseddin Keysuhrev, bu defa kara tara-
fındaki savunmayı, yaptırdığı 642/1244 tarihli bir burç 
ile güçlenmiştir. Şimdiye kadar Antalya kalesinin iç-
kalesi, Ahmedek’i, limanın doğu yakasında iken, bun-
dan sonra Türk kesiminin de kuzey-batısında, sonraki 
adıyla Tophane tarafl arında olacaktır. Antalya sonra-
ki tarihlerde de Selçuklu Sultanlarının kışlık payitaht-
larından birisi olmaya devam etti. Hatta bazen doğu-
dan gelen Moğollara karşı bir güvenilir yer olarak ter-
cih ediliyordu. 

Antalya, güneyde Mısır ve Doğu Akdeniz ( Şam di-
yarı) tarafl arıyla ticaret yapan bir yer olarak oldukça et-
kindir. Devrin kaynakları buradan bir vesile ile bahse-
derler. Mesela Saltukname’de de Adalya’dan söz edil-
mektedir. Mevlana, burada çok Hıristiyan olduğundan 
söz ederse de, bu ifadeyi, öteki İç Anadolu şehirlerine 
göre “fazla” diye anlamak gerekir. Çünkü şehrin içinde-
ki ikamet sahalarına göre, Hıristiyanlar hiç da aşırı bir 
çoğunluğa sahip değillerdir. Bununla birlikte burada 
“Frenkler” de bulunmakta ve Frenk (Avrupa) ülkeleriy-
le ticaret yapılmaktadır. 

Antalya, geniş bir iç ard-ülkeye sahiptir. Çünkü 
burası Uluborlu’daki I. Gıyaseddin Keyhusrev’in ida-
resindeki yörelerdir. Antalya’nın idari sahası günü-
müzdeki Burdur ve Isparta’yı içine almakta, kimi za-
man Denizli İli’nin güney-doğu tarafl arına kadar uzan-
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maktadır. Antalya Sübaşılığı, 1240’lardan sonra “Sahil-
ler Beyliği” Emir/Melik’üs- Sevahil’e dönüşmüş olma-
lıdır. . Bununla birlikte Antalya ve batısının eski idari 
geleneği, yani II. Kılıçaslan’ın Uluborlu’yu fethinden 
sonra Keyhusrev’i başına getirdiği idari düzenin de-
vam ettiği de akla geliyor.  1277 ve 1280’de Bedreddin 
Ömer’in Alaiye ve Uİuborlu’da Emir’üs-Sevahil ve Me-
lik üs-Sevahil olarak inşaat yazıtları vardır. 

Antalya Selçuklular devrinde önemli bir tica-
ret merkezidir. Antalya’nın ekonomik canlılığı sebe-
biyle burada birçok defa sikke, para da bastırılmıştır. 
Antalya’da 660=1262 de başlayan sikke kesimi 661, 
671, 673, 674, 676, 678, 686, 688, 689 (=1290) hicri 
yıllarında devam etmekte en son 702/1302’de görül-
mektedir. Bu tarihler bilinen sikkelere göre olup, yeni-
leriyle bu tarihlere eklemeler yapılabilir. Şu halde An-
talya ekonomik açıdan XIII. yüzyılın ikinci yarısında 
çok büyük bir canlılığa sahiptir. 

Antalya, XIV. yüzyıl sonlarında, 1392 de Yıldırım 
Bayezid tarafından Osmanlı idaresine geçmiş, oğlu İsa 
Beğ Sancak Beği olmuştur. Temür’ün Ankara Savaşı’nı 
kazanmasından sonra Beyler eski topraklarını kazan-
makla birlikte, Antalya şehrinde Osmanlı  yönetimi de-
vam etmiştir. Hamidoğlu Osman Bey’in, Karamanoğ-
lu Mehmet Beğ ile ortak girişimleri başarısız olmuş, 
kendisi İstanos/Korkuteli’nde öldürülmüş (1422) ve 
Antalya’yı kuşatan Karamanğlu Mehmet Beğ ön kale-
den atılan bir gülle isabetiyle ölmüş idi ( 9 Şubat 1423) 
Antalya bundan sonra, kısa İtalyan işgali (1919–22) 
hariç Türk idaresinde kalmıştır.  

1.1. Halk
Türkiye Selçukluları döneminde Antalya halkını, o 

dönem için iki ana kümede görebiliriz: 
 a. Eskiden kalanlar, 
 b. Yeni gelenler 
Şimdi bunları biraz daha ayrıntılı görelim: 

a. Eskiden Kalanlar: 

Eskiden, yani Türk öncesi dönemden kalanları üç 
alt kümede görebiliriz: 

 1. Rumlar 
 2. Frenkler, 
 3. Diğerleri, Müslüman tacirler, Yahudiler  

Antalya’nın geneli içinde bunların oturdukları 
yerleri belirlemek güçtür. Ancak Frenkler ile Müslü-
man tacirler ve Yahudilerin Limanın hemen üst ke-
siminde, belki daha o dönemde kendilerine ayrılmış 
mahallelerinde oturduklarını söyleyebiliriz. 

Rumlara gelince, 1207 fetihten sonra, kuzey-batı-
da, şehrin ana giriş kapısı civarında yaşayanlar, bura-
dan uzaklaştırılmış olmalıdırlar. Burada Fetih Camii’nin 
de içinde yer aldığı nisbeten küçük bir kesimdekiler 
şehrin doğusuna gönderilmiş olmalıdır. Ancak 1214’ 

de yerli Rumların isyanı ve cuma vaktinde Türkleri yok 
etmesi sonrası 1216 fethinden sonra, Rumlarla Türk-
ler arasına, Türkleri koruyan bir duvar inşa edilmiştir. 
Türklerin maruz kaldığı felaket, sayısı artırılan asker-
ler yanında yeni pek çok Türkün şehre gelmesine yol 
açtı. Şehrin artan Türk nüfusu bir on sene kadar sonra, 
Türk semtinin daha da genişlemesiyle sonuçlanmış, 
Alâeddin Keykubad devride yapılar yeni koruyucu du-
varın doğusu Rum semti olmuştur. 

Rumların yaşadığı kesimin bütün dış bağlantıları 
kapatılmış, ancak Türk kesimindeki bir kapı ile şehir dı-
şına çıkış imkânı verilmiştir. Üçkapılar’daki durum da 
yeni burçlarla güçlendirilecektir. 

Rumlar bu sahada yaşamakla birlikte, nüfusları 
gittikçe gerilemiştir. XI ve XV yüzyıllarda bu kesim-
deki birçok küçük yörede Türkler yerleşmişlerdir. XVI. 
yüzyılda Antalya’daki bütün gayrimüslimler sur içinde 
yaşıyorlardı. XIX. yüzyılda, özellikle 1826 sonrasında 
değişen şartlar zamanında Rumlar eski sahalarından 
taşarak yeni semtlere doğru yayılacaklardır. 

b. Yeni Gelenler: 

Gerek çok kısa süren XI. yüzyıl sonlarından ge-
rekse XII. yüzyıl sonlarından itibaren Antalya yöresine 
birçok yeni unsur gelmiştir. Özellikle 1216 sonrasında 
kesinlikle bir Türk şehri olan Antalya’ya yeni gelenleri 
şöylece kümelendirebiliriz: 

 1. Askerler, Türkler 
 2. Ticaret erbabı Müslümanlar 
 3. Diğer, Türkler, “Garipler”, Türkmenler 
 4. Yöneticiler

Antalya şehri fethedilince, Türk fetih geleneğine 
uygun olarak şehre bir yönetici tayin edilmişti. Mü-
barezeddin Ertokuş, her iki fetih sonrasında şehrin ve 
idari birimin yöneticisi, Subaşı’sı olmuştur. Onun kendi 
adamları da buraya gelip yerleştiler. Ayrıca şehrin ko-
runması için devamlı burada kalacak askeri görevliler 
tayin edildi. İbn Bibi ve onu Türkçe’ye çeviren Yazıcı-
oğlu bu sırada “ muhafızlar, hisar erleri, neft atıcılar, 
zenberkçiler” den söz ediyor. XVI. yüzyıl başlarında 
kalede 123 görevli bulunduğundan, XIII yüzyıl başla-
rında da en azından bu kadar Türk ailesi görevi olarak 
Antalya’ya yerleştirilmiş idi. Antalya Türkleri, şehre 
1216’larda yerleştirilen bu askerlerin çocuklarıdır.

Zaman içinde bu ailelerin çocukları, nesilleri ço-
ğalacağı gibi, şehre yeni gelip yerleşen Türkler de An-
talya halkını teşkil etmiştir. 

Geçim kesiminde de belirttiğimiz gibi, belirli bir 
gelire, dirliğe sahip bu Türklerin öteki hizmetlerini 
görmek için de pek çok Türk şehre gelip yerleşmişler-
dir. Gerçi bunların arasında İslam diyarlarından gelen-
ler ile İran sahasından gelenler de olabilir. 
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Ancak kale eri olan Türklerin, kale eri olmayan ço-
cukları, muhakkak geçimlerini sağlamak zorunda idi-
ler. Bunlar baba ocağından ayrılmayıp, ticaret veya 
öteki bir işle geçimini sağlıyorlardı. Muhtemelen bun-
lar arasında, kabiliyetlerine göre halkın ihtiyacı olan eş-
yayı üreten sanat erbabı da bulunabilir. Böylece şehrin 
ihtiyacını karşılayan eşya artık dışardan getirilmeyip 
burada üreten Türk-Müslüman da olabilir. Sonraki yüz-
yıllarda bu oluşumun daha da güçlendiğini sanıyoruz. 

Antalya şehrinde, bir şekilde “şehir”e dâhil olup, 
geçimini buradan çıkarmak isteyenler de vardı. Genel 
ismi ile “garip”ler bunların başında gelir. Ancak bunlar 
bir zaman sonra bir şekilde şehir halkına karışıyor-
du. Aynı şekilde şehirdeki ilim kurumlarında eğitim 
görmek için taşradan gelen talebeler ile devrilir veya 
Salihler de dikkati çeker. Antalya’daki zaviyelerde barı-
nan bu kişilerle ilgili olarak daha fazla bir şey söylemek 
gereksiz görülmektedir.

Yukarda da belirttiğimiz gibi, Antalya fethedilince 
şehre bir yönetici Mübarezeddin Ertokuş atanmıştı. O 
kendi adamlarıyla birlikte şehre gelip yerleşmiş olma-
lıdır. Ayrıca kaynağın ifadesiyle “kadı, hatip, imam, mü-
ezzin” de tayin edilmişti. Bütün bu kesim, şehirlerdeki 
nüfusun ortalama %10’undan fazlasını oluşturur. 

Türk ve Müslümanların genel nüfusu hakkında 
şunları diyebiliriz. Kısacası Antalya fethedilir edilmez, 
buraya tayin edilen ve yerleştirilen Türklerin sayısı, ai-
leleriyle birlikte 800 dolayındadır. Türklerin sayısı her 
geçen gün şehre gelip iş bulan ve yerleşenlerle daha 
da artmaktadır. Kale sahası dolsa bile, Rum kesimin-
den yer alınmakta, özellikle su dışı alanlar Türkler tara-
fından iskân edilmektedir. XVI. yüzyılda sur içinde 15 
Türk Mahallesi varken, sur dışındaki Türk mahallesi sa-
yısı XVII. yüzyılda 22’ye çıkacaktır.  

1.2. Yönetim 
Antalya, hem bir şehir, hem de bir idarî mıntıka-

yı ifade etmektedir. Selçuklu çağının “şehir”leri üç ana 
kesimi ihtiva ediyordu: 

1. İçkale=Ahmedek 
2. Şehristan, yani şehir sahası,
3. Rabad (=rabz) 

Antalya içkalesi, bugün kaybolmuş gibidir. Ancak 
bize kalırsa şehir içinde iki ayrı yerde böylesine bir iç-
kale, yani Ahmedek tasarlanmıştır. Bunlardan ilki Yivli 
minare tarafında, ikincisi ise Limanın doğu kesiminde 
olup Alâeddin Keykubad tarafından tahkim edilmiştir. 
Oğlu II. Gıyaseddin Keyhusrev ise, kara tarafındaki yeri 
yaptırdığı kule ile tahkim etmiştir. 

Kale askeri bir yer olup burada kütüval (Osman-
lı dönemindeki distar) yetkili olup, kale erleri genellik-
le bu kesimde görev yapardı. Kale erlerinin aileleri de 
bunun yakınlarında otururlardı. Ahmedek’de ayrıca 

bir cami ile hamam da bulunurdu. 

Şehristan asıl şehir sahası olup, surlarla çevrili 
olan kesimdir. Burası başka yerlerde İçzerişehir diye de 
anılırdı. Antalya Şehristan üç ana kesimden oluşuyor-
du ki ayrıca duvar içinde mahalleler de vardır. Halkın 
asıl oturduğu kesim,  çarşı ve pazarın bulunduğu tica-
ret kesimi de burada bulunmaktadır. 

Rabad, surların dışındaki alan ve “Dışarı Şehir” 
diye de tanımlanıyor. Antalya rabadı Selçuklular dev-
rinde çok geniş bir yer işgal etmiyordu. 

Bunlara İrari Kesim adını vereceğimiz bir dör-
düncüsünü ilave edeceğiz. Kuzeyde Uluborlu, Kara-
ağaç Gölhisar’a kadar uzanan bir geniş alan Antalya 
idari mıntıkasına dâhil idi. Mübarezeddin Ertokuş’un 
görev alanı bütün bu sahaları içine almaktadır. Sonra-
dan bu büyük saha, önceleri birer Selçuklu devlet gö-
revlisi olan Türkmen Beylerinin etkisi altına girecektir. 

Antalya yönetim yapısını, vaktiyle incelemiş idik. 
Şimdi onları biraz özetleyerek verelim: 

Sultanın Temsilcisi, Naibi ve Görevlileri 

Selçuklu devri kaynakları, Sahib, Subaşı=Serleşker 
ve “Naib” diye anılan idari birim yöneticisinin yanında 
bir “divan” olduğunu belirtir. Bu divanın üyeleri şu gö-
revliler idi: 

 1. Naib (-i Sultan) veya Subaşı 
 2. Vali (veya valiler)
 3. Müşrif 
 4. Nazır 
 5. İğdiş-başı 
 6. Kaabız
 7. Muhtesib
 8. Hâcegân
 9. Ehl-i fütüvvet(muhterife)
     10. Ummâl 

Bu mülkî(idarî) teşkilatın yanında ayarıca bir de 
“ayan-ı din” vardır ki bunlar kadı, müftü, erbab-ı tedris, 
sadât, hatipler, şeyh ve zahidler, imam ve hafızlardır. 

Antalya idari biriminin ilk görevlisi Mübarezed-
din Ertokuş’dur. O Selçuklu Sultanın tam bir vekili ola-
rak şehrin ve bütün idari mıntıkasının yetkilisidir. Daha 
sonra Armağan-şah aynı görevi üslenmiştir. 1270 ve 
80’li yıllarda Bahaeddin Ömer’in ismini biliyoruz. 

“Vali” daha küçük idari birimlerin, nahiyelerin yet-
kilisidir. Antalya subaşılığında en azından 4–5 vali bu-
lunmalıdır. Vali subaşının naibi olarak görev yapar. 

Müşrif vergilerin belirlenmesini, nazır ise bunların 
denetimini yapar. Kaabız ise defterlerin kayıtlarını tu-
tar. Son olarak ummal vergi toplayıcıları, tahsildarlar-
dır. 

Divanın öteki üyelerini, Şehrin=Antalya şehrinin 
görevlileri olarak kabul edebiliriz. 
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Şehrin-Halkın Temsilcileri ve Görevlileri 
Antalya şehrinin temsilcileri, günümüz deyimi ile 

belediye hizmetleri için de ayrı ve daha küçük bir di-
van bulunmaktadır. Bu “divan”ın başlıca üyeleri şunlar-
dır. 

İğdişbaşı: Şehrin belediye başkanı gibi kabul edi-
lebilir. Şehrin ön gelenleri, yani büyük ve uluslararası 
ticaretle meşgul olan “iğdiş”lerin başı olup, aynı za-
manda şehrin en önde gelen kişisidir. 

Muhtesib: Şehrin çarşı pazarının düzgün işleme-
si yanında halkın gidişatın denetlemekle de görevlidir. 

Hâcegan:  Büyük tüccarlar demektir. Şehrin önde 
gelenleri olarak temsilcilerini şehir divanına sokmuş-
lardır. 

Ehl-i muhterife (ve fütüvvet): Şehirdeki esnaf ve 
sanatkârların temsilcileridir. Şehirde sade halk genel-
likle bu türden sanat erbabıdır. XIII. yüzyılın sonlarına 
doğru artık bunlar “Ahi” diye anılacaklardır. 

Görülüyor ki Antalya şehrinde, merkezi yönetim 
yanında etkili bir yerel, yani şehrin kendi içinden ge-
len temsilcilerin oluşturduğu bir idare de vardır. Bu 
türden yönetimlerle öteki Selçuklu çağı şehirleri gibi 
Antalya şehri de kendisine mahsus “şehri” özellikle ka-
zanmıştır. 

Mahalle İdaresi 

Selçuklu çağında mahallede öncelikle bir mescit 
yapılıp etrafına insanlar yerleşmemiştir. Önce mahal-
le oluşmuş, yakın tanıdık insanlar bir arada toplanmış 
ve bir mahalli teşkil etmişlerdir. Daha sonra bu mahal-
lenin ihtiyaçları, yani mescit, mektep veya çeşme ma-
halleli tarafından giderilmiştir. Bu sebeple mahalle yö-
netimi olarak “imam” akla geliyorsa da bunun dışında-
ki temsilciler de söz konusudur. İmam zaman içinde 
etkili bir konuma gelecektir. 

Sonuç olarak Antalya şehrinde, hem Selçuklu 
merkezi idaresinin, hem de doğrudan Antalya şehri 
sakinlerinin temsilcileri yönetici olarak bulunmakta-
dır. Bütün bu şehir yöneticilikleri, kadının, yani mah-
kemesini kayıtları ile geçerlilik kazanmaktadır. Merke-
zi teşkilatın temsilcileri için ise Saltanat merkezinden 
belgelerle tayinler yapılmaktadır. Bu görevliler, son-
raları Antalya şehrinde kalmaya devam ederek şehrin 
Türk nüfusunun artmasında etkili olmuşlardır. 

1.3. Geçim-Ekonomi

a. Genel: Yerli Rumlar

Antalya yöresi, genelde ziraat sahası olup, ülke-
nin öteki kesimlerine göre erken mahsul elde etmek-
tedir. Bu sebeplerden ki, şehrin ziraat özelliği, sadece 
günümüzde biraz azalmış, fakat uzun tarih dönemle-
rinde hep etkili olmuştur. Şehirlerde gıda üretimi etki-

siz olmak gerekirken, Antalya’da her zaman hâkim un-
sur olmuştur. 

Antalya Rumları, şehrin hemen yakınlarındaki 
arazilerinde geçimlerini daha çok ziraatla sağlıyorlar-
dı. Bununla birlikte az miktarda sanayı ve ticaret de 
söz konusudur. Onların uluslararası büyük ticarette et-
kili pay sahibi oldukları yolunda bilgi bulunmuyor. 

Antalya’da uluslararası ticarette etkili olanlar 
“Frenkler” yani Avrupalılardır. Latin kökenli bu kimse-
lerin şehrin siyasi hayatında da etkili oldukları görülü-
yor. Bu arada az sayıda Müslüman ve Yahudi ticaret er-
babı da, eskiden beri Antalya’da bulunmaktadır.

b.Yeni Gelenler

XIII. yüzyıl başlarından itibaren Antalya, Selçuklu 
idaresine geçtikten sonra buraya öncelikle yönetici ve 
asker olarak önemli sayıda Türk yerleştirildi. Bunlar ge-
nelde aileleri, yani hanım ve çocukları ile buraya gel-
mişlerdir. Bu kimselere fetih hakkı olarak şehrin için-
de, güvenlik açısından boşaltılan kesimden evler mülk 
olarak verilmiş idi. 

Yöneticiler ve askerler, geçimlerini bir dirlik, gelir 
ile karşılıyorlardı. Osmanlı döneminde ayrıntılı olarak 
bilindiği üzere şehrin veya yönetim sahasının içindeki 
bazı köy ve kasabaların vergi geliri, bu kimselere tahsis 
edilirdi. O dönemlerde vergiler, sadece nakdi (para) 
olmayıp, yetiştirilen ürün ve hayvanların belirli bir ke-
simi de vergi olarak alınıyordu. Böylece Antalya Türk 
insanı, ilk zamanlarda böylesine dirlik=gelir sahibi ola-
rak hayatlarını sürdürdüler. 

Antalya’da yerleşen en azından 200–250 ailenin 
ki 1000 nüfus eder, her türlü ihtiyaçlarını gidermek, 
ilk zamanlarda “ticaret” erbabınca karşılanmış olma-
lıdır. Yeni gelip, memleketlerine sahip olan Türklere, 
yerli halkın bir şey satmamak ihtimaline karşı, Türk yö-
neticileri gerektiğinde bütün ihtiyaçlarını kendi teşki-
latlarınca karşılayacak bir düzene sahiptiler. Ancak za-
man geçip, yeni gelenlerin bu ülkede temelli kalacak-
ları anlaşılınca, yerli halk eski katı tutumunu değiştir-
miş olabilir. Bu arada yeni yetişenler kendi geçimlerini 
başka ve yeni işlerle karşılamak yoluna gidebilirlerdi. 
Böylece ilk zamanlar dışardan, doğudan gelen tacir-
lerin yerini, mahalli tacirler alabilir. Bu arada bir kısım 
eşya da orada üretilmeye ve imal edilmeye başlayabi-
lir. Böylece XIII. yüzylın ortalarından itibaren “Ahi” isim-
li kişiler şehir hayatında etkili olmaya başlar. 

Bu yeni dönemi şöyle de kümelendirebiliriz:  

 1. Müslüman Ticaret Erbabı 
 2. Esnaf ve Sanatkârlar 
    3.  Vakıf Ciheti Sahipleri 
  —Dini Görevliler
            —Talebeler, Çömezler 
 4. Garipler 
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Burada dikkati çeken, Selçuklu ülkesinin zengin-
leşmesiyle, bir kısım büyük mali güç sahiplerinin An-
talya da ihtiyaçları karşılayacak tesisler yapmaları ve 
bunlara gelir kaynağı tahsis etmeleridir. Böylece ülke-
nin başka köşelerinin imkânlarıyla da desteklenen bu 
vakıf görevlileri de Antalya şehrinde dikkati değer bir 
sayıya ulaşmış olabilirler. 

Geç devir, XV-XVI yüzyıl kayıtlarından, esnaf ara-
sında bazılarının etkili olduğunu görüyoruz. Mesela 
“demirci” ler bu konuda dikkati çekiyor. Tabaklık, yani 
deri imali de önemlidir. 

Doğudaki Türk ülkelerinden durmaksızın gelen-
ler, yani “garip”ler için de zengin vakıfl arı olan hani-
kahlar, zaviyeler ve Dâr’üs-suleha”lar da yaptırılmıştır. 
Burada ihtiyaç sahipleri karınlarını doyurabilirlerdi ki 
geç devirlerde bu yerler “tekke” diye anılacaktır. Tekke-
lerde her zaman ışık yanar, yani içinde insan vardır ve 
gelene gidene yemek çıkartılırdı. 

c. Ticaret

Antalya, kendisi ve çevresi için, Bizans ve Türk de-
virlerinde bir miktar sınaî üretime sahip olmakla bir-
likte onun asıl büyük özelliği bir liman, yani dış-ticaret 
merkezi oluşudur. Mısır ve Şam diyarları (şimdiki Su-
riye) ile deniz ulaşımı buradan yapılmakta idi. Bu ara-
da Bizans zamanında İstanbul ile Mısır arasında da en 
kısa yol üzerinde idi. 

Fırtınalara ve ani korsan saldırılarına karşı koru-
naklı hale getirilmiş Antalya limanı, Bizans ve Selçuk-
luların önemli bir dış ticaret kapısı olmuştur. Bu özel-
liği sebebiyle özellikle limana komşu kesimde çeşit-
li milletlerden tacirler bulunurdu. Buradaki ticari ha-
yat, dikkate değer insan ve iş gücünü buraya çekmiş-
tir. Limana eşya indirilmesi ve çıkarılması kale sahası 
içinden yapıldığından, buraya hâkim olan önemli bir 
gümrük geliri sahibi oluyordu. Buradaki hanlar ve öte-
ki eşya mahzenleri de bulunuyordu. 

Antalya dış ticaretinde en önemli ihraç madde 
kerestedir. Zift, katran gibi gemi malzemeleri de bu-
rada sayılabilir. Antalya limanındaki tersane etkinliği-
ni yüzyıllar boyunca devam ettirecektir. 

Antalya dış satımındaki ikinci mal kümesi, şehir 
civarının zirai mahsulleridir. Susam, hububat, narenci-
ye ürünleri bu arada sayılmalıdır. Dağlardan elde edi-
len palamut, kitre, katranı da eklemeliyiz.  

Üçüncü büyük küme sanayi ürünleri sayılmalıdır. 
Her türlü dokumalar, özellikle kilim ve halılar dikka-
ti çeker. Bunlara işlenmiş ve ham derileri sayabili-
riz. Erken Osmanlı Dönemi’nde demir ihraç edildiği 
F.Emecen tarafından zikredilmektedir. 

Antalya’ya Bizans döneminden beri Mısır ve Şam 
kıyılarından baharat, şeker ve boyalar ithal edilirdi. 

XIX. yüzyıla ait olmakla birlikte, geleneksel özel-

liklerin değişmeden devam etmesi sebebiyle Selçuklu 
çağında da var olduğunu kabul edebileceğimiz mad-
deler şöyledir: Buğday, arpa, çavdar, burçak, nohut, 
mercimek, çörek otu, soğan, darı, yulaf, portakal, li-
man, turunç, zeytin, palamut, harnup. 

Sanayi ürünleri: ala ipekli gömleklik bez, adi bez, 
kilim, seccade, hafaf, debbağlık ve mutaf işleri olur. 
Beizir, susam ve zeytinyağı çıkarılır. (1256/ 1868 Kon-
ya yıllığı).

d. İç Ticaret

Antalya halkının ihtiyaçları, şehir içindeki 
dükkânlarda satılır. Bununla birlikte şehir çarşısında 
bazı özel isimlerle anılan yerler de vardır. Bir Kaşık-
pazarı XVI. yüzyılın başlarında bilinmektedir. Tuz pa-
zarı veya Tuzculardan “mescidi” dolayısıyla haberdarız.  

Antalya tacirleri ki aralarında Rumlar da olur, 
Antalya’da üretilen veya denizden getirilen eşyayı iç 
pazarlara nakledip halkın ihtiyacına sunarlar. Varlığını 
sonraki yüzyıllardan öğrendiğimiz yöredeki hafta pa-
zarları ve henüz haberdar olamadığımız yıl veya yarı-yıl 
pazarları/panayırlar en önemli iç ticaret mekânlarıdır. 

Antalya üreticileri, esnaf ve sanatkârları ile ticaret 
erbabı bu pazarları muhakkak takip ederlerdi.

1.4. Eğitim-Dinî Hayat 

a. Eğitim

Temel Eğitim: Mektepler, Mescitler 

Temel eğitimi bütün Türkler ve Müslümanlar, kız/
erkek görürlerdi. 10 yaşına kadar kız-erkek çocukla-
rı mektepler veya mahalle mescidine giderler. Bura-
da muallimler temel İslami bilgileri ve ahlak kuralları-
nı verirler. Fetihten hemen sonra temel eğitimi veren 
mektepler muhakkak açılmıştır; en azından mahal-
le mescitlerinde muallimler, çocuklara temel dini ve 
ahlakî kaideleri öğretmişlerdir. Kaynaklarda fazla bilgi 
bulamıyorsak da temel eğitim vermek, Selçuklu Türk 
toplumunun esas kuralıdır. 

İhtisas Eğitimi: Medreseler 

Antalya’da Selçuklu çağına ait ihtisas eğitimi ve-
ren medreselerin hem yapıları, hem de bazı özellikle-
ri kaynaklara yansımıştır. En azından üç medrese XIII. 
yüzyılda faaliyette idi. Bu medreselerin talebe kadro-
sunu, yukarda sözünü ettiğimiz mektepleri bitirenler 
ile taşradan gelenler sağlıyordu. 

Medreselerde hem öğretim kadrosu hem de öğ-
rencileri vakıfl arından gelir sahibi olabilirlerdi.   

Meslek Eğitimi: Usta-Çırak 

Her Türk çocuğu temel eğitime sahip olduğun-
dan, 10 yaşından sonra mesleğine göre bir ustanın ya-
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rına çırak dururdu. Böylece meslek sahipleri dahi en 
azından okuma -yazma bilmektedir. 

Kültürel hayat:  Antalya, daha erken bir tarihte 
Türk hayatının kültürel yönlerinin de göründüğü bir 
mekândır. Burada Selçuklu devrinin umumi yapısına 
ve görünüşüne uygun olarak sonradan tarikat diye 
anılacak fikri akımlar görülmüş olmalıdır. Mevlana’nın 
etkisinin, daha erken bir zamanda burada görüldüğü 
anlaşılıyor. 

Mekteplerdeki hayatın etkisiyle değil, fakat yö-
netici ve medrese hayatı sebebiyle burada İslam kül-
türüyle ilgili önemli birikim vardır. Medrese talebele-
ri için okudukları önemli kitap istinsah edenler vardır. 
Bu kitap kopya edicileri, yani müstensihlerin XIII yüz-
yılda yazdıkları bazı eserler günümüze kadar gelmiş-
tir. Antalya, kültürel alanda da Mısır ve Şam diyarlarıy-
la bilgin mübadelesinin ve kitap alış-verişimin yapıldı-
ğı bir yerdir 

b. Dini Hayat 

Rumlar

Rumlar, fetih sonrasında büyük kiliselerini kay-
betmiş olsalar da kendi kesimlerinde bir veya birçok 
mabede sahip olmalıdırlar. Burada kendi dinî ibadet-
lerini serbestçe yapabiliyorlardı.

Türkler

Türk fetih geleneği, bir şehir fethedilince orada-
ki en büyük mabedin camiye çevrilmesini gerektirir. 
Böylece Antalya’nın en büyük kilisesi, camiye çevril-
miştir. Bu camiin hangisi olduğu tartışmalıdır. 

Şehirdeki Türk nüfus artıp bu fetih-camiine sığ-
mamaya başlayınca, yeni bir cami inşa edilebilir. 
Antalya’da bu ikinci camiin bugün Ahi Yusuf Camii ol-
duğunu sanıyoruz. Eski cami, ilk kesim mahallelerinin 
Müslümanlarına yeter durumdadır. İki sur arası Türk 
mahalleleri insanları ile bu yeni camide cumaları kıl-
maktadırlar. 

Antalya Türk nüfusu, yeni mahallelerde gelişin-
de, mahallerinin mali bakımdan güçlü kişisi oraya bir 
mescit inşa ettirmektedir Bu mescit genelde mektep-
le birlikte düşünülür. Bununla birlikte zaman içinde, 
mescidi yaptıran kişinin adı mahalleye de ad oluyor-
du. Antalya’da XIII. yüzyıl ikinci yarısından itibaren bir-
çok mahalle mescidi de yapılmış olmalıdır. Bunlardan 
yapıları sağlam olanların bir kısmı günümüze kadar 
gelmiştir. 

Hanikah, Zaviye ve Dar’üs-suleha’ları biz, dinî ku-
rum yapısı olmaktan sonra, bir sosyal yardımlaşma ku-
rumu yapısı olarak kabul ediyoruz. 

Diğerleri: Frenkler, Yahudiler

Frenklerin ibadet mekânı, küçük ölçekli yerler ol-
malıdır; Yahudilerinkiler de aynı şekilde olmalıdır. 

1.5. Gündelik Hayat 

Su Temini, Çeşmeler, Temizlik, Hamam 

Selçuklu şehirlerinin en önemli ihtiyaçlarından 
birisi, su teminidir. Birçok şehirde olduğu gibi, Antal-
ya şehrinde de, Türk öncesi dönemin su tesisi, Türkler 
devrinde de kullanılmaya devam etmiştir. Muhteme-
len bu su tesisisin ana geçiş yolu, öncelikle Türk kesi-
minde olmalıdır. 

Suların halkın ihtiyacına yönelik olarak çeşmeler-
le şehre dağıtıldığını görüyoruz. Bir kısmı bozulmuş 
olmakla birlikte birçok çeşme bu döneme kadar git-
mektedir. 

Halkın temizlik ihtiyacı, iklim müsait olduğun-
dan evlerinde sağlanabilmektedir. Bununla birlikte, 
mesela yeni camiin yapımı sırasında, geleneğe uygun 
olarak öncelikle bir hamamın yapıldığı söylenebilir. 
Antalya’da XIII. yüzyıl yapısı olmak gereken en azın-
dan iki hamam bulunmaktadır: Yivli minare hamamı 
ile balık pazarı hamamı. Bu iki hamam, şehrin iki ana 
Türk kesiminin ihtiyacını görmekte idi. XIV. yüzyılda 
şehir nüfusunun artmasına bağlı olarak Sultan-Hatun 
Hamamı da yaptırılmış idi. 

Yayla Hayatı, Bağ-Bahçeler

Antalya özellikle yaz (aslî adı ile yay)  mevsiminde 
çok sıcak olduğundan halkın önemli bir kesimi “yaz” 
mevsimini yaylaklarda geçirirdi. Kale erleri ve bir kısım 
görevlilerin dışında halkın büyük bir kesimi yakın yıl-
lara kadar yaylaya gitmekte idi. Antalya’nın dört aydan 
uzun bir süre kalınan yaylası, İstanoz/ Korkuteli idi. Bu-
raya gidiş (yaz mevsiminde ) ve geliş (güz mevsimin-
de) uzun süreli olur, belirli zamanlarda yazlak ve güz-
leklerle kalınabilirdi. 

Yaylaya gidemeyecek olanlar için şehir civarında-
ki bağ ve bahçeler benzer işi görürdü. Muhtemelen 
gayrimüslimler yaylaya pek gitmediklerinden kale hiz-
metleri (tamir, destek vs) için onlardan da istifade edil-
mekte idi.   

Eğlence, Meydan 

Antalya, XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ar-
tık kendi şehir kimliğini kazanmış bir yerdir. Dönemin 
genel özelliklerine uygun olarak da Antalyalılar, ken-
di şehir kimliklerini kazanmaya başlamışlardır. Bu ise 
ortak mekânlardaki eğlencelerle sağlanıyordu. İnsan 
hayatının ihtiyacı olarak eğlence ve bağlı olarak spor  
“meydan”da icra edilirdi. 

Antalya Meydanı, Selçuklular çağında kale kapı-
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sı dışında kuzeyde şimdiki Murat Paşa camiine kadar 
uzanan saha idi. Sonraki yüzyıllarda bu eski saha ya-
pılarla veya mezarlıkla dolduğundan, bilinen devirde 
“meydan”, şehirden bir hayli uzaklaşmıştır.  Bu meydan 
yemyeşil bir alan olduğundan, muhtemelen Gök mey-
dan diye anılıyor, Müslümanlar ve Hıristiyanlar burada 
bir arada olabiliyorlardı. 

Antalya halkının her türlü ortak sevinç ve mutlu-
luk törenleri burada icra edilirdi. Mesela II. Gıyased-
din Keyhusrev’in tahta geçme (cülus) şenlikleri bura-
da icra edilmiş olmalıdır. 

1.6. Öteki Hususlar 

Bir Selçuklu şehri olarak Antalya’nın akla gelen, 
gelmeyen öteki hususiyetlerini, hazırlamakta olduğu-
muz Selçuklular Devrinde Antalya eserimizde vere-
ceğiz. 
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2- BEYLİKLER DÖNEMİ ANTALYASI
2.1. Tekeoğulları Beyliği’nin   

    Kuruluşu84*

Yrd. Doç. Dr/ Hasan MOĞOL85

Anadolu Selçuklu Devleti’nin son senelerinde 
(1300’den sonra) İlhanîler’in nüfuzu altına girmesiyle, 
hüküm ve nüfuzunun kalmaması üzerine, batı ucun-
daki aşiret uç beyle ri toplanarak beylik kurmaya baş-
lamışlardır. Bu sırada XIII. yüzyıl başlarında Anadolu 
Selçukluları tarafından Yalvaç, Borlu ve Eğirdir tarafl a-
rına yerleştirilmiş olan Teke aşiretinin bir kolunu teş-
kil eden Türkmenler86 de XIII. yüzyıl sonlarında, baş-
larında bulunan Hamid Bey’in torunu ve İlyas Bey’in 
oğlu Feleküddîn Dündar Bey’in liderliğinde hüküm 
sürdükleri göller havzasında istiklâllerini ilân ederek 
Hamid Oğulları Beyliği’ni kurmuş ve kendisine önce 
Ulu borlu’yu, daha sonra Eğirdir’i merkez yapmıştır. 87

Kuruluştan hemen sonra ülkesinin sınırlarını gü-
neye doğru genişleten Dündar Bey, Gölhisar, Korku-
teli ve daha sonra memleketin bazı yerlerini gezme-
ye çıkmış olan Antal ya Beyi’nin esir düşmesi üzeri-
ne Antalya’yı zaptetmiştir (130l)88 Dündar Bey. Hamid 
Oğullan Beyliğinin sınırlarını Germiyan ve Denizli’ye 
kadar genişletmiş ve Antalya’yı kardeşi Yunus Beyin 
idaresine vermiştir89. Bu suretle Hamidoğulları Beyli-
ği Eğirdir ve Antalya şubeleri olmak üzere ikiye ayrıl-
mıştır.

Teke ve Teke-eli Adının Kaynağı

Teke adının kaynağı hakkında ortaya konulan gö-
rüşlerin ortak noktası; bu ismin kaynağının bu bölge-
ye yerleştirilmiş olan Yörük aşiretlerine izafeten veril-
miş olmasıdır.

Tekenin, Üç-oklar’dan İğdir boyunun kethüdası-
nın oğlu olduğu, söz konusu bölgeye yerleştiği ve bölge-
nin kendi adlarıyla anıldığı Neşrinin Cihannümâ’sında, 
Yazıcıoğlu Ali’nin Tevârih-i Al-i Selçuk’unda ve İbn-i 
Kemalin Tevârih-i Al-i Osman90 adlı eserinde görül-
mektedir.

Selçuklular döneminde I. Gıyâseddin Keyhüsrev, 
Antal ya’nın fethini müteakip (5 Mart 1207) bölgeye İğ-
dir Yörükleri’ni yerleştirerek, Antalya’yı kışlak vermiştir.
84- Antalya Tarihi-Yrd. Doç. Dr.Hasan MOĞOL-Mehter Yayınları.
85- Kırıkkale Üniversitesi, Öğretim Üyesi
86- DGBT. VIII, s. 562; İ.H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, Anka-

ra, 1969. s. 63.
87- İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I. s. 49; İH. Uzunçarşılı, Ana-

dolu Beylikleri, s. 63.
88- Yılmaz Öztuna, Antalya’nın Fethini 1300 olarak gösterir (Bü-

yük Türkiye Tarihi İstanbul. 1977, II, s. 36); İH. Uzunçarşılı, 
Anadolu Beylikleri, s. 62-67.

89- İ.H. Uzunçarşılı. Anadolu Beylikleri, s. 63.
90- İbn-i Kemal Tevarih-i Al-i Osman, I. Defter, Haz. Şerafettin 

Turan, Ankara, 1970, s. 137

İşgale uğramasının ardından I. İzzeddin Keyka-
vus tarafından Antalya’nın tekrar fethedilmesinin (23 
Ocak 1216) ardından bölgeye büyük miktarda Teke 
Yörüğü yerleştirilmiştir.

XIII. yüzyılda Üç-oklar’ın çoğunluğunu teşkil eni-
ği Yörük aşiretlerinden iskân gerçekleşmekteydi. XIV 
ve XV. yüzyıllarda da Üç-oklar’a tabî boy ve oymak-
lar Teke-eli’ne yerleşmeye devam ediyorlardı. Mente-
şe, Saruhan ve Karaman Oğulları’nın zayıfl amaları ve 
dağılmaları sıralarında, bazı Yörük (Türkmen) aşiretleri 
de Teke-eli’ne yerleşmişlerdi.

İsalu, Menteşe, İğdir, Göğez, Bayındır, Kara Koyun-
lu, İmre Oğlu, Saruhan Oğlu, Kızılca Keçelü, Bozdoğan, 
Ozan lar, Oğuzhanlu, Bayat, Sökle, Kayı, Varsak Yörük-
leri (Cemaat-i Yörükân-ı Varsak-Karaman’dan gelmiş-
lerdir) cema atleri Teke-eli’nin çeşitli bölgelerine yerle-
şerek, iskân olun dukları topraklara kendi adlarını ver-
mişlerdi.

Teke adını ilk defa Subhu’l-A’şâ (yazılışı: 814/1412. 
Mısır, 1915, V, 346; VIII, 17) isimli eserinde zikreden 
el-Kalkaşandî ‘dir. Teke-eli ismine ikinci olarak Timur-
lu müverrihi Şerâfii’d-Din Ali Yazdı’nın Zafer-name (Cal-
cutta 1888, II, 464) adlı eserinde karşılaşılmaktadır.91

Teke-eli; Anadolu’nun güneyinde Antalya, Finike, 
Kaş, Kalkanlı, Milli, Gömbe, Elmalı, Korkud-eli ve Ka-
rahisar ile sahilde Antalya Alâiye arasındaki sahil böl-
gesi olup muhtemelen XIV. yüzyılın ikinci yarısında 
Sultânu’s-Sevâhil Emir Mübârizü’d-Din Mehmed Beyin 
Teke Bey lâkabına bakılırsa onun zamanında veya bi-
raz daha önce Teke-eli ve Teke Oğulları olarak anılma-
ya başlanmıştır.

Siyasî Gelişmeler ve Haçlılar’la Mücadeleler 

Yunus Bey Moğol valilerine bağlı olarak salta-
natını devam ettirdi ve ölümü üzerine yerine oğlu 
Mahmud Bey geçti. Bu sırada kardeşi Sinânü’d-Din 
Câlis Hızır Bey Kor-kud-eli’nde, kölesi Zekeriya ise 
Teke Karahisarı’nda hüküm sürüyorlardı. 1332’de 
Zekeriya’nın 4 şehir, 12 kale ve 1500 atlı askeri vardı.

1324’de İlhaniler’in Anadolu valisi Timurtaş, Ha-
midoğlu Feleküddin Dündar Bey’in üzerine yürümüş-
tür. Dündar Bey ise Antalya’ya iltica etmiş, ancak Mah-
mud Bey kendisine sığman amcasını Moğol beyine 
teslim ederek ölümüne sebep olmuştur (1324). Daha 
sonra Timurtaş’in İlhanlı hükümdarı Ebu Said Baha-
dır Han’a isyan ederek Mısır’a gitmesi üzerine (1327), 
Mahmud Bey de Memlûklu Sultanlığına iltica etmek 
zorunda kalmıştır  (1327).   Memlûk Sultanı en-Nasır 
Muhammed’in huzurunda Dündar Bey’in oğlu İshak 
Bey’le yaptığı münakaşadan sonra tutuklanması üze-
rine, ye rine Korkud-eli (İstanos) Emîri olan kardeşi 
Sinânüddin Hızır Bey geçmiştir (1327).
91- Tekirdağ.Teke-eli ve Teke-Oğulları. 55-56
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Büyük faaliyetlerde bulunan ve kuvvetlerini arttı-
ran Sinânüddin Hızır Bey’in 1332’de 8.000 atlı askeri ile 
12 şehir ve 25 kaleye sahip olduğu bilinmektedir. Hızır 
Bey’in92 vefatından sonra yerine Dadı Bey, ondan son-
rada Mahmut Bey’in oğlu Mübârizeddin Mehmed Bey, 
Korkud-eli (İstanos) ve Antalya dâhil Teke Oğulları’nın 
başına geçmiştir93

Zincirkıran lâkabı ile tanınan, Sultânu’s-Sevâhil 
(Sa hiller Sultanı) unvanıyla anılan Mübârizeddin Meh-
med Bey ömrünü Kıbrıs Frankları ile mücadele içeri-
sinde geçirmiştir.

Tarih, haçlıların Anadolu topraklan üzerindeki 
emelle rinden asla vazgeçmediklerinin şahididir.

Antalya, 1216’daki kurtarılışının, fethinin üzerinden 
tam 145 sene 7 ay geçtikten sonra yeniden işgale uğrar.

Kıbrıs kralı Pierre I. de Lusignan’ın 15 Ocak 1361’de 
Robert de Lusignan’ı Gorigos (Kız Kulesi)’a göndererek 
burayı almaları üzerine, Güney Anadolu’da faal bir rol 
oy nayan Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey ve Karaman 
menşeli Alâiye Beyi ile birleşen Mübârizeddin Meh-
med Bey, Kıbrıslılar ile amansız bir mücadeleye giriş-
miştir.

114 parçadan ibaret kuvvetli bir filo ile Antalya li-
manı önüne gelen Kıbrıs kralı Pierre 24 Ağustos 1361 
salı günü Teke-eli’nin merkezi olan Antalya’yı hücum-
la zaptetmiştir.

Bunun üzerine Korkud-eli (İstanos)’ne çekilen ve 
Beyliği’nin merkezini buraya taşıyan Mehmed Bey 
Antal ya’yı ele geçirebilmek için hazırlıklara başlamış-
tır. İlk olarak iktisadî boykota başvurarak, Kıbrıslılara 
yiyecek satılmasını yasaklamış ve onları açlıkla teslime 
zorlamak istemiştir.

Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey ile ittifak ederek 
mücadeleyi sürdüren Mehmed Bey, ertesi sene 45.000 
kişi ve 8 kalyon ile Antalya önüne gelip çok şiddetli bir 
savaş yaptı ise de şehri alamamış, ancak bu savaş so-
nunda Kıbrıs kralı Hıristiyan devletlerinden yardım is-
temek zorunda kalmıştır.

Antalya’yı yeniden fethetmek için inat ve gayret-
le savaşan ve asla mücadeleyi terketmeyen Mehmed 
Bey bun dan dolayı Teke Bey olarak tanınmış ve Hamid 
Oğulları’nın bu Antalya şubesinde Teke Oğulları ola-
rak şöhret bulmuştur. Yine Mehmed Bey zamanında 
Anado lu’nun güneyinde Antalya, Finike, Kaş, Kalkan-
lı, Milli, Gömbe, Elmalı, İstanos (Korkudeli) ve Karahi-
sar (Serik’in nahiyesi) ile sahilde Antalya ve Alâiye ara-
92- İbn-i Batûta, Antalya Sultam olan Yunus Bey oğlu Hızır 

Beği işaret ettiğim o sırada hasta olduğunu belirtiyor (İbn-i 
Batûta, Tuh/et un nuzzar fi garatbı’l-emsâr ve acâ’ibul- esfâr 
Seyâhatnâme-i Ibn-i Batûta mut. Muhammed Şerif, İstan-
bul, 1333-1335,1, s. 314; İbn Batûta Seya¬hatnamesinden 
seçmeler, Haz. İsmet Parmaksızoğlu, İstanbul, 1971,

93- İ.H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 67-68.

sındaki bölge Teke-eli olarak tanınmaya başlanmıştır94.

Antalya’yı geri almaktan asla vazgeçmeyen 
Sultanu’s-Sevâhil Mübârizeddin Mehmed Bey (Teke 
Beyi), Memlûk Sultanlığı, Alâiye ve Manavgat Emirle-
ri ile irtibat ve ittifak lar kurmuştur. Nitekim 1370’de gi-
riştiği büyük bir kuşatmada muvaff ak olamamış ise 
de, işgalden 12 sene sonra 14 Mayıs 1373 (21 Zilkade 
774) tarihinde Antalya’yı yeniden fethetmiştir.

Teke Bey, fethin hemen ardından Antalya kalesi-
nin burçlarına /beyaz zemin üzerinde kırmızı Mühr-i 
Süleyman (altı köşeli yıldız) ve ucunda iki tane zikzak-
lı yeşil çizgi/ bulunan bayrağını asmıştır. XIV. yüzyılda 
yaşamış olan İspanyol Fransisken rahibi seyahatname-
sinde; Antalya’daki Teke Oğulları’na ait iki bayrak oldu-
ğunu ve bi rinin beyaz zemin üzerinde zikzaklı koyuca 
çizgiler taşıdığını, diğerinde ise Mühr-i Süleyman bu-
lunduğunu be liritmektedir95.

Daima, Antalya ve Diyar-ı İstanos Beyi, Emir Teke, 
Teke Bey veya Teke Paşa olarak anılan ve Kıbrıs haçlıla-
rından Antalya’yı kurtarabilme mücadelesi verdiği sı-
ralarda Antalya’nın küçük limanı ağzındaki kuleler ara-
sında gerili bulunan, XIV. yüzyıl başlarında hâlâ yerinde 
duran zinciri kırmasından dolayı /Zincir Kıran/ lâkabını 
da alan Mübârizeddin Mehmet Bey’den sonra yerine 
oğlu Osman Çelebi geçmiştir. Ancak, Osman Çelebi za-
manında Teke Beyliği’nin eski ehemmiyetinin kalmadı-
ğı, hâkimiyetinin ise Antalya ve Korkud-eli’nden ibaret 
olduğu görülmektedir. Devamlı İstanos (Korkud-eli)’da 
oturan Osman Çelebi zamanında, Osmanlı Sultanı I. Yıl-
dırım Beyazid 1390’da, Osman Çelebi’nin oğlu Musta-
fa Bey’in elinde bulunan Antalya’ya yürümüş ve onun 
Mısır’a kaçması üzerine şehri ele geçirerek96 muhafızlı-
ğına Firuz Bey’i getirmiş ve burayı Teke-eli ile beraber 
önce oğlu Isa Çelebi’ye, sonra da diğer oğlu Mustafa 
Çelebi’ye sancak olarak vermiştir97

1397 (800)’de Antalya ile Alâiye arasındaki bölge 
tama men Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir.

1402’de Ankara savaşından sonra, Sivrihisar’a ge-
len Timur’un 10 tümenle gönderdiği Şahruh ve kuman-
danlarının korkunç tahribi neticesinde Korkud-eli ve Ki-
94- Şelıabeddin Tekindağ, Teke-eli ve Tekeoğıılları, Tarih Enst. 

Derg.. S: 7 -  s. 55
95- M.Fuat Köprülü Uçmak, 1A, II, 421; Orhan F.Köprülü Bayrak. 

TDVİA, V.251.
96- Antalya’nın Osmanlılar’u geçiş tarihi değişik şekillerde ve-

rilmektedir. Schiltberger, Memlûk Sultanı’nım nüfusu al-
tındaki Antalya’yı 1. Beya¬zıd’ın alış tarihinin 1399 veya  
1400 olduğunu; Gibbons ve Behişti 1391, Oruç bey ile Neşrî 
1389 veya 1392’de Teke- eli’nin zaptedildiğini, S. F.Erten ise 
(Antalya Livası Tarihi, s. 63) Rumca tarihlerden naklen 794 
H.I1392 M. olarak kaydetmektedir. Şu halde Antalya ve ha-
valisi 1390-1391 veya 1392 senelerinden birinde alınmış ol-
maktadır. (İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1,   265)

97- Hoca Sadeddin Efendi, Tâcut-Tevârih (sad. İ. Parmaksızoğ-
lu), Ankara, 1979,1, s. 169; İ.H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylik-
leri, s. 68.
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tir (İğdir) ta rafl arını, Emir Şah Melik de Antalya başta ol-
mak üzere bütün Teke-eli’ni yağmalamalardır98.

Timur Kütahya’ya geldiği sırada, Teke-eli’ni, An-
talya ve Alâiye dâhil, Bursa’dan hapisten kurtardığı Ka-
ramanoğlu Mehmed Bey’e vermişti99. Bu suretle Teke 
Oğullan Beyi Osman Çelebi elindeki Korkud-eli ve Os-
manlı hakimiyetindeki Antalya hariç, bu bölgede Ka-
raman hâkimiyeti başlamıştır (1402-1415)100.

Osmanlı Sultanı I. Yıldırım Beyazid’in 1402’de 
Timur’a karşı yaptığı savaşı kaybetmesi üzerine Timur’a 
tabiyetini arzeden Osman Çelebi Bey, Antalya hariç ol-
mak üzere eski beyliğine yeniden sahip olarak İsta-
nos Korkud-eli)’u kendi sine merkez yapmıştır. Yıldırım 
Beyazid’in 1390’da Korkud-eli hariç bütün Teke-eli’ne 
sahip olması ile beylik Korkud-eli’ne taşınmış oldu.

2.2. İmar Faaliyetleri

Teke Oğullan Beyliği döneminde, bölgeye birçok 
zaviye, tekke, medrese, hankâh inşa edildi.

Yunus Bey oğlu Hızır Bey zamanında Ahilerin 
Antal ya’da mükemmel bir teşkilata sahip olduklarına 
bakılırsa çok daha önceden zaviyeler kurdukları anla-
şılacaktır. Hızır Bey’den itibaren Teke-eli’ne hâkim olan 
Teke Beyleri, bu bölgeye yayılmış bulunan birçok zavi-
ye ve tekkeye bazı na hiye ve köyleri vakfederek elleri-
ne nişan (biti, misal) vermişlerdir Antalya’da Kılıççı Yu-
suf (Ahi Yusuf ), Finike’de Abdal Musa, Kalkanlı’da Ahi 
Devlethan, Gömbe’de Şeyh İshak, Kaş’da Şeyh Osman, 
İstanos (Korkud-eli)’da Şeydi Hızır, Has Balaban, Kaş’da 
Şeyh Bey ve Teke –Karahisarı’ında Bâli (Bâli Baba) zavi-
ye ve tekkeleri bunlar dan bazılarıdır.

Yıldırım Bayezid, 1390-1397 yıllan arasında Teke-
eli’ni zaptedip, burayı önce oğlu İsa Çelebi’ye, son-
ra ikinci oğlu Mustafa Çelebi’ye sancak olarak verdiği 
zaman bunlar, yeni nişanlar (berat, misâl, biti) vermek 
suretiyle eskilerini yenilemişlerdir101.

Korkud-eli’nde Sinânüddin Câlis Bey tarafından 
Sinânüddin Bey Medresesi (719/1319) yaptırılmıştır. 
Burada /hankâh/ adı verilen bir misafirhane ve ima-
ret de vardır102  Zincirkıran Mehmed Bey türbesi de 
(779/1377) bu döneme ait eserlerdendir.

3.3. Teke Oğulları Beyliği’nin Sona Ermesi

Osman Celebi, Ocak 1423 (Safer 826)’de yeni Os-
manlı hükümdarı II. Murad (Saltanatı: 1421-1451)’ın 
dahili karışıklık ile meşgul bulunduğu bir sırada, 
Karaman-oğlu II. Mehmed Bey’le birleşerek Antalya’yı 
geri almak istemiştir.

Bu sıralarda Osmanlı Devleti’nin Antalay Muha-

98- Şerafüd-Din Ali Yazdı, II, 448.
99- Şerafüd-Din Ali Yazdı, II, 458.
100- Şehabettin Tekindağ, İA, VI, 323.
101- Ş.Tekindağ, 57.
102- İ.H. Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 229.

fızı olan Finiz Bey ölmüştü.  Durumu öğrenen Teke-
Karahisarı’nda Subaşı olan Firuz Beyoğlu Hamza Bey, 
Antalya’ya gelip halk ile müşavereden sonra, bunların 
birleşmelerine meydan vermeyerek, İstanos (Korkud-
eli)’a ani bir gece baskını yapmıştır. Osman Çelebi’yi 
öldürerek 103, maiyetindeki Türkmenleri dağıttı.

1301’den 1423’e kadar varlığını sürdüren Teke 
Oğulları Beyliği’ne, 1301’den 1361 Ağustos’una ka-
dar 60 sene Antal ya başkentlik yapmıştır. 24 Ağus-
tos 1361’de Kıbrıs haçlılarının işgali üzerine başkent 
Korkud-eli’ne taşınmış ve bu durum 14 Mayıs 1373’e 
kadar devam etmiştir. Bu tarihte, Antalya’nın kurtarıl-
ması üzerine yeniden başkent olmuş ve 1390’da Os-
manlı sınırlarına dâhil edilinceye kadar 17 sene, toplam 
77 sene Teke Oğullan Beyliği’nin başkenti olmuştur.

Antalya’nın, Kıbrıs Haçlıları tarafından işgali sıra-
sında 12 sene ve Osmanlı Devleti’ne intikalinden iti-
baren Beyliğin sonuna kadar (1390-1423) yaklaşık 45 
sene Korkud-eli Teke Oğullan Beyliği’nin başkentliğini 
yapmıştır.

Türk devlet geleneğindeki; Türk milletinin, dev-
letsiz kalmadan yeni bir devlet kurarak varlığını de-
vam ettirdiğine en güzel misallerden biri olan Teke 
Oğullan Beyliği tarihe derin izler bırakarak, Osman-
lı Devleti bünyesinde Türk birliğine katılarak varlığı 
sona ermiştir.

Osman Çelebi’nin ölümünden müteessir olan 
Mehmed Bey 26.000 kişilik bir Karaman ordusuyla Os-
man Bey’in ölümünün ertesi günü Antalya’yı muhasa-
ra etmiş, ancak bir top güllesinin isabet etmesiyle ve-
fat etmiştir.

Osmanlı Devleti, başarılarından dolayı Ham-
za Bey’e Anadolu Beylerbeyliği ile birlikte Osman 
Çelebi’nin hemşiresini ve Teke-eli sancağını mükâfat 
olarak vermiştir104.

Hamid Oğulları’nın Antalya şubesi, meşhur adıyla 
Teke Oğulları Beyliği’nin, Hamid Bey’den son Bey’i Os-
man Çelebi Bey’e kadar şeceresi şöyledir:

 Hamid Bey
 İlyas Bey
 Yunus Bey
 Hızır Bey 
 Abdurrahim Bey     
 Mahmut Bey 
 Sinanüdin Çalış Bey105

 Mübârizeddin Mehmed Bey 
 Osman Bey

103- İ.H.Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 68-69.
104- Ş. Tekindağ, Teke-eli ve Teke Oğulları, A.g.d. s. 64-70; DGBİT, 

Vlll, 566-568; İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I, s. 401-402.
105- Korkud-eli’nde adına izafeten (Sinaniiddin Bey Medresesi) bir 

medrese yaptırmıştır. Bugün bakımsızlıktan ve alâkasızlıktan 
dolayı harap durumda iken; restorasyonu yapılmış, fakat ori-
jinal halinden bir hayli uzaklaştırılmıştır. Yine kendi haline bı-
rakılmıştır. Yine burada /HankMı/ denilen bir misafirhane ve 
imaret vardır (İ.H. Uzunçarşılı, Anadolu Bey¬likleri, s. 229)
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Foto: Antalya Döşemealtı Evdirhan Hamit SEÇİL
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3- OSMANLI DÖNEMİ ANTALYASI

3.1.  XV. VE XVI. YÜZYILLARDA 
TEKE SANCAĞI’NIN SİYASİ, SOSYAL, 
KÜLTÜREL,    EKONOMİK VE ASKERİ 
DURUMU 106

Giriş

Doç. Dr. Behset KARACA107

Bugünkü Antalya ili sınırları ile Osmanlı 
Devleti’nin buradaki XV. ve XVI. yüzyıldaki idari duru-
mu arasında farklılıklar söz konusudur. Bu yüzyıllar-
da bu bölgede kabaca Alaiye ve Teke Sancakları yer 
almaktadır. Biz burada bu sancaklardan Teke Sancağı 
ve bu sancağın kapladığı alanın siyasi, sosyal, kültü-
rel ve ekonomik durumunu ortaya koymaya çalışaca-
ğız. Bu çalışmamızın temel kaynağı arşiv vesikaları ve 
Teke yöresi ile ilgili tetkik eserlerden istifade ile ortaya 
konan ve yayınlanan “XV ve XVI. Yüzyıllarda Teke San-
cağı” isimli doktora çalışmamız olacaktır. Bu kitabımız-
da kullandığımız arşiv belgeleri de genellikle Başba-
kanlık Osmanlı Arşivi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde ve Vakıfl ar Genel Müdür-
lüğü Arşivi’nde bulunmaktadır. Bunlar arasında da en 
önemlileri Tapu Tahrir Defterleri olmak üzere Mühim-
me Defterleri, Ahkâm Defterleri, Ruznamçe Defterle-
ri, Vakıf Defterleri, Maliyeden Müdevver Defterler, Yaya 
ve Müsellem Defterleri gibi defter ve belgelerdir. Özel-
likle bu belgelerden Tapu Tahrir Defterleri bizim için 
çok önemli kaynaklardandır. Her türlü vergi kaynağını 
ve vergiye tabi mükellefl eri ayrıntılı bir şekilde kapsa-
ması, istatistikî analizlere imkân tanıyan verileri ihtiva 
etmesi bu defterleri önemli kılmakta ve bu defterlere 
dayalı çok sayıda çalışma yapılmasını sağlamaktadır.

A- Teke-İli’nin Adı, Bölgenin Tarihçesi, 
Sancağın Coğrafi Konumu, İdari Yapısı ve 
Muhafazası

1- Teke ve Teke-ili İsminin Menşei

“Teke” ismi konusunda değişik görüş ve rivayetler 
olup bunların da belirli ölçüde doğruluk payı vardır. 
Faruk Sümer, Teke veya Tekke sözünün Hazar ötesin-
deki Türkmenleri teşkil eden başlıca oymaklardan biri 
olduğunu ve adın da, erkek keçi demek olan teke’den 
geldiğini ifade etmekte ve bu adın bir şahıs adı olarak 
106- Bu çalışma XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı isimli kita-

bımdan istifade etmek suretiyle meydana getirilmiştir. Kısa-
ca o kitabın yeni bir plan dairesinde özetinden oluşmakta-
dır. Burada ifade ettiğimiz bilgilerin detayları ve kaynakla-
rı konusunda bkz. Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke 
Sancağı, Fakülte Kitabevi, Isparta 2002.

107- S.Demirel Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi-Tarih Bölümü Öğ-
retim Üyesi

kullanıldığını belirtmektedir. Öte yandan Selçuklular 
zamanında, Teke boyundan oldukları ve bugün Merv 
ve Tican’da yaşadıkları bilinen toplulukların bulunma-
sı da Teke adının bir şahıs ve boy isminden kaynaklan-
dığını teyit etmektedir. Ebülgazi Bahadır Han 1659’da 
yazdığı Şecere-i Terakime adlı eserinde Teke Türkmenle-
rinin Oğuzların Salur boyundan geldiğine işaret eder. 
Yine, Lehçe-i Osmanî’de Teke Aşireti’nin bir Türkmen 
aşireti olduğu, Harezim ve Serhas civarında meskûn 
bulunduğu, bir boyunun da Anadolu’da Rodos karşı-
sında Teke İli denilen yerde yerleşmiş bulunduğu be-
lirtilmektedir. Bütün bunlarla beraber, Selçukluların 
Antalya’yı zapt etmelerinden sonra buraya Teke Türk-
menlerini yerleştirdikleri ve bu ismin buradan gelebi-
leceği düşünülmektedir.

2- Bölgenin Tarihçesi

Teke Sancağı’nın kapladığı alan, ilkçağdan itiba-
ren yerleşme yeri olarak önemini günümüze kadar 
devam ettirmiştir. Burası ilkçağlardaki bölge adıyla 
Pamfilya’nın tümünü, Likya’nın doğudaki büyük bir 
bölümünü ve Pisidya’nın güneyini içine almaktadır. 
Şartları birbirine çok benzeyen bu bölgeler, tarih bo-
yunca Anadolu’nun en eski ve en önemli yerleşim yer-
leri olarak hemen hemen aynı tarihi yaşamışlardır.

Türkler’in eline ise bu bölge,  XI. asrın sonlarına 
doğru geçmesine rağmen bu hâkimiyet uzun sürme-
miş ve 1103 tarihinde Bizans imparatoru Alexis Kom-
nen tarafından geri alınmıştır. Daha sonra 1207’de I. 
Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından tekrar ele geçirilmiş-
tir. 1212’de Antalya ve çevresi Kıbrıslıların eline geç-
miş, 1216’da yine Türkler tarafından alınmıştır. 1223 
tarihinde Alanya da ele geçirilince bu bölgede huzur 
ve istikrar ancak sağlanabilmiştir. Bu bölgenin sık sık 
el değiştirmesinin en önemli sebebi hiç şüphesiz ti-
caret yolları üzerinde bulunmasıdır. Ayrıca mühim li-
manlara sahip olması da başlıca amil olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bilindiği gibi Selçuklular döneminde ter-
sanesi ve limanıyla Antalya çok büyük öneme haizdir. 
Antalya ile Kıbrıs arasında önemli ticari faaliyetler ya-
pılmıştır ve Selçukluların en önemli ticaret merkezle-
rinden birisi olmuştur. XIII. asrın sonu ile XIV. asrın baş-
larında burası Hamid oğullarının Antalya şubesinin 
eline veya Teke oğullarının eline geçmiştir. Teke oğul-
ları döneminde huzur ve istikrar devam etmiş, imar ve 
kültürel faaliyetler artmıştır. Teke oğulları döneminde 
Antalya ve çevresi bir ara Kıbrıslıların eline geçtiyse de 
Mehmed Bey veya Teke Bey burayı tekrar almayı başar-
mıştır. Teke oğulları Beyliğinin sahip olduğu Teke-ili 
Osmanlıların eline 1390–1393 tarihleri arasında geç-
miş ve böylece Osmanlı hâkimiyeti başlamıştır. Teke-
ili Osmanlıların elindeyken Karaman oğullarının ve ara 
sıra da bazı Avrupalı devletlerin saldırılarına uğramış-
tır. Antalya Osmanlıların eline geçtikten sonra Anado-
lu eyaletine bağlanmış ve bu durumunu sonraki dö-
nemlerde de devam ettirmiştir.  Ayrıca, Antalya bir 
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süre şehzade sancağı olarak Osmanlı sancakları içe-
risinde yerini almıştır. Bunun sonucunda Sultan Kor-
kud 1502’den 1511 yılına kadar sekiz sene burada va-
lilik yapmıştır. Bu bölge, Osmanlı idaresi altındayken 
1511 yılında ortaya çıkan Şahkulu isyanı, XVI. asırda-
ki suhte ayaklanmaları ve Kör Bey isyanı hariç önemli 
bir olayla karşılaşmamıştır. Bu isyanlar ve ayaklanma-
lar neticesinde yeni fethedilen Modon, Koron gibi ada-
lara büyük sürgünler olmuştur. Yine, bu olaylar sonu-
cunda İran’a büyük miktarda göçler vukuu bulmuştur. 
Bunlarla birlikte, bazı olumsuz davranışta bulunanlar 
daha sonraki yıllarda yani Kıbrıs’ın fethiyle birlikte bu-
ranın iskânı ve imarı amacıyla sürgün olmuşlardır. Bu 
tür olaylar buranın siyasi, sosyal, kültürel ve demogra-
fik yapısını etkilemiştir.

3- Sancağın Coğrafî Konumu

Osmanlı taşra yönetimi düzeni içinde Teke San-
cağı ya da Teke-ili olarak adlandırılan ve Anadolu 
eyaletine bağlı olan bu bölgenin tamamı, Akdeniz 
Bölgesinde yer almaktadır. Bugünkü idarî bölümleme 
bakımından batıda Kocaçay veya Eşen Çayı denilen 
çay ile Fethiye’den ayrılmakta doğuda Köprüçayı ile 
son bulmakta ve böylece, doğu-batı istikametinde 
Fethiye ile Köprüçayı arasındaki Antalya’yı kapsamak-
tadır. Burada bugün Fethiye’nin sınırları içerisinde 
olan 3–4 köyün XVI. yüzyılda Teke Sancağı’nın sınırları 
dâhilinde olduğunu görüyoruz. Ayrıca, Burdur’un Bu-
cak ilçesinin büyük bir bölümü de bu sancağın sınırla-
rı içerisinde kalmaktadır. Kuzey sınırını genelde dağlar 
belirlemiştir. Güneyde ise bilindiği gibi Akdeniz tabii 
sınır olarak yer almaktadır

4- Sancağın Tarihi Gelişimi ve İdari Durumu

Teke Sancağı’nın teşekkülünde coğrafi konumu 
ve tarihi şartlar önemli rol oynamıştır. Yine bu sanca-
ğın gelişmesinde eski çağlardan beri mühim ticaret 
yolları üzerinde bulunması da etkili olmuştur. Bu böl-
ge Osmanlı hâkimiyetine geçince Anadolu eyaletine 
bağlanmış ve XIX. asra kadar bu şekilde devam etmiş-
tir.

Tanzimat’ın ilanı ile başlayan idari düzenleme so-
nucunda Teke Sancağı Karaman eyaletine bağlanmış-
tır. 1865/1281 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnamesi 
ile Konya vilayetine bağlanmıştır. Bu dönemde Teke 
Sancağı’nın Antalya, Akseki, Alaiye ve Kızılkaya olmak 
üzere beş kazası mevcuttur. Bunun sonucunda daha 
önce sancak olan Alâiye ve kazaları Teke Sancağı’na 
bağlanmıştır. 1890/1306 yılı kayıtlarına göre Teke 
Sancağı’nın, İstanos, Bucak, Kızılkaya, Beşkonak, Mil-
lü, İğdir ve Serik nahiyelerinin bağlı olduğu Antalya 
kazası, İbradi nahiyesinin bağlı olduğu Akseki kazası, 
Finike nahiyesinin bağlı olduğu Elmalu kazası ile Kaş 
kazasından müteşekkil olduğu görülmektedir. 1091- 
1902/1317 tarihinde Teke Sancağı, Antalya, Akseki, 

Alaiye, Elmalu ve Kaş kazaları ile 11 nahiye ve 524 köy-
den meydana gelmektedir. Daha sonra yine bazı dü-
zenlemeler yapılmış ve günümüze kadar gelinmiştir.

a. Tahrirlere Göre İdari Taksimat: Nahiyeler 
ve Köyler

 Osmanlı taşra teşkilatının temel idarî birimini 
teşkil eden sancaklar, bir veya bir kaç kazaya ayrılmış-
lardır. Kazalar ise bir alt birim olarak nahiyelerden ve 
nahiyeler de köylerden meydana gelmektedirler. 

Teke Sancağı’ndaki idari taksimatın durumunu 
ilk olarak 1455 tahririnden öğrenmekteyiz. Bu tahrire 
ait defterin bir kısmının eksik olması dolayısıyla tam 
olarak buranın durumunu (İğdir, Antalya ve Kürt na-
hiyeleri) yansıtamıyoruz. Yapacağımız değerlendir-
melerde bu durumun göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir.  1520, 1530 ve 1568 tarihlerinde ise 
tam anlamıyla bölgenin idari durumunu öğrenmekte-
yiz. Bütün tahrirlerde sancak 11 nahiyeden meydana 
gelmektedir. Nahiyelere bağlı köy sayıları ise tabloda 
gösterildiği gibidir (Bkz. Tablo 1). 

1530 tahririnde ise sadece kazalar belirtilmiş, na-
hiyeler ve bunların dağılımı konusunda herhangi bir 
bilgi verilmemiştir. Mezkûr tarihte Teke Sancağı Antal-
ya, Karahisar-ı Teke, Elmalu, Kalkanlu ve Kaş kazalarına 
ayrılmıştır108. Teke Sancağı’ndaki nahiyeler, nahiyelerin 
yerleri ve bunlara ait köy sayıları hakkında ise şunları 
belirtebiliriz. 

Antalya, sancağın kaza merkezi olduğu gibi aynı 
zamanda merkez nahiyesidir. Bu nahiye, batısı ile do-
ğusunda geniş ve verimli kıyı ovalarına sahiptir. Nahi-
yenin güneyinde doğal sınır olan Akdeniz, batısında 
İğdir ve İstanos nahiyeleri, doğusunda Karahisar, ku-
zeyinde ise İstanos ve Bağovası nahiyeleri yer almak-
tadır.

İstanos (Korkuteli) Nahiyesi, Antalya’ya göre 
kuzey batıda yer almaktadır. Burası da verimli ovalarla 
kaplı olmakla birlikte, su her zaman problem olmuş-
tur. Bu nahiyenin kuzey batısında Hamid Sancağı, ku-
zeyinde ise Kürt nahiyesi bulunmaktadır. Güney batı-
sında Elmalu nahiyesi, güneyinde ise İğdir nahiyesi yer 
almaktadır.

Karahisar-ı Teke, bugünkü Serik ve çevresine 
tekabül etmektedir. Karahisar’ın kalesi de bugünkü 
tarihi şehir olan Silyon’dur. Burası sancağın en verimli 
ovalarına sahiptir. Çünkü burada birçok nehir ve akar-
108-  TD 166 numaralı defter 1530 tarihli olmasına rağ-

men 1522 yıllarında yapılmış olan tahririn sonuçları-
nı ihtiva etmektedir. Bilindiği gibi Kanuni Sultan Sü-
leyman döneminin başlarında Osmanlı Devletiyle il-
gili genel bir tahrir yapılmıştır. Teke Sancağı ile ilgili 
bu döneme ait tahrir defteri bulunmamaktadır. Muh-
temelen 1530 tarihli defter 1522 tahririnden istifade 
etmek suretiyle ortaya çıkarılmıştır. 
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su bulunması tarımın gelişmesinde etkili olmuştur. 
Bilhassa çeltik, pamuk ve susam üretimi bu bölgede 
yoğun olarak bulunmaktadır. Sancağın güneyinde do-
ğal sınır Akdeniz, doğusunda Alâiye Sancağı’na bağlı 
olan Manavgat kazası, batısında da Antalya nahiyesi 
yer almaktadır. Doğudaki sınır Köprüçay’dır. 

Kürt Nahiyesi, İstanos, Mükerrem Kömi ve ku-
zeyde Hamid Sancağı’yla çevrilidir.

Mükerrem Kömi Nahiyesi, bugünkü Burdur’un 
Bucak ilçesinin güney tarafl arını içine almaktadır. Pek 
büyük bir alana sahip değildir. 

Muslu Nahiyesi, yerini kesin olarak tespit ede-
mediğimiz bu nahiye, İstanos yakınlarında olmalıdır. 

Bağovası Nahiyesi, Osmanlılar döneminde, Kürt, 
Mükerrem Kömi, İstanos nahiyelerine komşu olan Ba-
ğovası nahiyesinin, bugünkü Antalya’nın Dağ nahiyesi 
ve çevresine tekabül ettiğini tahmin etmekteyiz. Burası 
isminden de anlaşıldığı gibi bağlarıyla ünlü bir yer ol-
malıdır. Çünkü yaptığımız gezi ve incelemede de halk-
tan öğrendiğimize göre bu bölgede “Bağalan” diye bir 
yer olup burada bağcılık önemli bir gelir kaynağıdır. 

Elmalu Nahiyesi, XV. ve XVI. asırda sancağın en 
büyük ve en önemli yerleşim yerlerinin bulunduğu 
nahiyelerden birisidir. Bütün tahrirlerde nüfus yö-
nünden büyük köylerin çoğu burada bulunmaktadır. 
Burada verimli ovaların olması tarımın gelişmesinde 
etkili olmuştur. Elmalu eski çağlardan beri en önemli 
yerleşim yerlerindendir. Ayrıca şunu da belirtmeliyiz 
ki, Osmanlılar döneminde ve son zamanlara kadar 
bataklıklar bu bölgenin bir kısmında önemli problem 
oluşturmuştur.  Elmalu, kuzeyinde Hamid Sancağı ve 
İstanos nahiyesi, batısında Menteşe Sancağı ve güne-
yinde Kaş ve Kalkanlu nahiyeleriyle çevrilidir.

Kalkanlu Nahiyesi, sancağın en batısında Men-
teşe sınırında yer almaktadır. Menteşe Sancağı’ndan 
Eşen Çayı (Kocaçay) ile ayrılmaktadır. Güneyinde Ak-
deniz, kuzeyinde Elmalu nahiyesi ve Menteşe Sanca-

ğı, doğusunda ise Kaş kazası bulunmaktadır. Genelde 
dağlık bir alan olmakla birlikte küçük bazı ovalara da 
sahiptir.

Kaş Nahiyesi de sancağın batı yakasında yer al-
maktadır. Batısında Kalkanlu, kuzeyinde Elmalu, do-
ğusunda İğdir ve güneyinde de Akdeniz bu nahiyeyi 
çevrelemektedir. Kaş nahiyesinin bulunduğu alanın 
da umumiyetle dağlarla kaplı olduğunu görmekteyiz. 
Fakat Kasaba v.b. ovalar buradaki tarım faaliyetlerinin 
gelişmesinde etkili olan yerlerdir.

İğdir Nahiyesi, kuruluşunda İğdir boyu etkili ol-
muştur. Bu boya ait konar-göçer zümrenin topluca 
yerleşmesi sonucu kurulduğunda hiç şüphe yoktur. 
Bu boy, Teke Sancağı’nda birçok köy ve mezra kur-
duğu gibi böyle merkezlerin kurulmasında da etkili 
olmuş ve buraya ismini vermiştir. İğdir nahiyesi bu-
günkü Kemer ve çevresine tekabül etmektedir. İğdir 
nahiyesinin batısında Kaş, kuzeyinde Elmalu ve İsta-
nos, doğusunda Antalya nahiyeleri yer almaktadır. 
Güneyinde ise bilindiği gibi tabii bir sınır olan Akdeniz 
bulunmaktadır. 

5- Sancağın Muhafazası

Teke Sancağı konumu itibariyle zaman zaman 
bazı tehlikelere maruz kalmıştır. Bilhassa kıyı bölge-
sinin daha çok tehlikelere uğradığı görülmektedir. 
Burasının savunmasız olması yani dışardan gelen 
tehlikelere açık olması, zarar görmesinin başlıca amil-
lerindendir. İlkçağda saldırıları ve tehlikeleri en aza 
indirmek için şehirlerin genellikle yüksek yerlere ku-
rulduklarını ve etrafının kalelerle çevrildiğini görmek-
teyiz. Bu bölgedeki birçok şehir ve kale kalıntısı bunu 
açıkça gözler önüne sermektedir. Osmanlı Devleti de 
kıyı ve limanları korumak için bazı tedbirlere başvur-
muş ve birçok yerde savunma amaçlı kaleler yaptırmış 
veya var olan kaleleri tamir ederek meseleyi çözmeye 
çalışmıştır. Bu bölgedeki kaleler bunun için inşa edil-
mişlerdir. Teke Sancağı’nda bu türden olayları önle-
mek için önemi haiz olarak ise Antalya ve Karahisar-ı 

Tablo 1: Tahrir Defterlerine Göre Köylerin Nahiyelere Dağılımı (1455–1568)

NAHİYELER 1455 TD 107
(1520) 1530 1568

1 ANTALYA - 11 94 25
2 İSTANOS (KORKUTELİ) 44 38 - 53
3 KARAHİSAR-I TEKE 54 53 79 57
4 KÜRT 9 18 - 30
5 MÜKERREM KÖMİ 12 18 - 23
6 MUSLU 11 10 - 12
7 BAĞOVASI 13 12 - 3
8 ELMALU 36 47 48 48
9 KALKANLU 10 16 16 16

10 KAŞ 26 24 22 25
11 İĞDİR 2 13 - 10

TOPLAM 217 260 259 302
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Teke kaleleri bulunmaktadır. Bunlarla birlikte İğdir, 
Finike, Gendive ve İstanos gibi kaleleri de sayabiliriz. 
Finike ve İstanos kaleleri ile ilgili olarak tahrir defter-
lerinde bilgi bulunmamakta fakat bunlardan Evliya 
Çelebi bahsetmektedir. Bunlardan tahrirlerde bahse-
dilmemesinin sebebi çok önemli olmamaları, bölgede 
huzur ve istikrarın sağlanmasıyla terk edilmiş olmaları 
dolayısıyladır. Antalya ve Karahisar-ı Teke kaleleri ise 
XV. ve XVI. yüzyıl boyunca önemini muhafaza etmiş-
lerdir. Karahisar Kalesi XVI. yüzyılın sonlarında ve XVII. 
yüzyılda önemini kaybetmiş ve tahrir defterlerinde 
yer almamaya başlamıştır. Antalya Kalesi ise son za-
manlara kadar bölgedeki önemini muhafaza etmiştir. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi kale muhafızları bu 
kalenin ve bölgenin korunmasında görev yapmakta-
dırlar. Ayrıca 1568 tarihinde bu saydığımız kale mu-
hafızları dışında 121 nefer 79 hane Hıristiyan, “kadim-
den beri Antalya kalesi hizmetini ederek mukabelesinde 
harac, ispenç, avarız-ı divaniye ve tekâlif-i örfiyye’den 
muaf ve müsellem” olarak kaydedile gelmişlerdir. Bu 
tarihte yine aynı şartlarla buranın hizmetinde bulun-

maktadırlar. Yine 1568 tarihinde İğdir, Kökez-i Ulu, Kar-
dıç Deresi karyeleri halkı ile Akcık nam-ı diğer Tekürak 
cemaati Antalya Kalesi muhafazası hizmeti mukabe-
lesinde avarız’dan muaftırlar. Görüldüğü gibi sadece 
kale erleri değil bazı vergilerden muaf olmak şartıyla 
bazı cemaat ve köylerin halkının da muhafaza işlerine 
katıldıklarını görmekteyiz.

Antalya Kalesi konumu itibariyle birçok saldırıya 
maruz kalmaktadır. Bundan dolayı kalede birçok aske-
ri malzeme bulunmaktadır. Kalede bulunan askeri ve 
diğer malzeme konusunda ise 1530/937 tarihli Tapu 
Tahrir Defteri yeterli malumat vermektedir. Buradaki 
bilgilerden bu kalenin önemli olduğunu ve korunma-
sı için çok değerli mühimmata sahip olduğunu anla-
maktayız.

Karahisar-ı Teke kalesi görevlileri tablo 2’deki gibi-
dir. Fakat bunların dışında nefs-i Karahisar’da “27 hane 
Müslüman ve 27 hane gebran Karahisar kalesi muhafa-
zası için resm-i arakıyye ve avarız-ı divaniye’den muaf ve 
müsellem” olagelmişler ve muhafaza işlerinde bu şe-
kilde görev almışlardır.

Tablo 2: Tahrir Defterlerine Göre Antalya ve Karahisar-ı Teke Kalesi Muhafızları (1455–1568)

1455 TD 107 (1520) 1530 1568

ANTALYA KALESİ Toplam 
Geliri

Toplam
Adedi

Toplam 
Geliri

Toplam 
Adedi

Toplam 
Geliri

Toplam 
Adedi

Toplam 
Geliri

Toplam
Adedi

Dizdar 48411 1 7421 1 - 1 8300 1
Kale Kethüdası - - 2400 1 - 1 3100 1
Kale Kapucusu 1950 1 - - - 6 - -
Kale Topçuları Kethüdası - - - - - - 1800 1
Kale Topçusu 4334 2 - - - - 7840 5
Bevvâbân - - 5400 2 - - 9000 4
Ser-bölük - - 4402 3 - - 6600 4
Ser-topçu - - - - - - 2000 1
Neftciyân - - 2177 2 - - - -
Binâ-i Kale-i Antalya - - 4198 3 - - - -
Neccar - - - - - - 700 1
Kale İmamı - - - - - - 1424 1
Hisareri 218283 100 155656 111 - 115 161357 114

TOPLAM 272978 * 104 181654 123 110374 
(110274) 123 202121 133

1455 TD 107 1530 1568

KARAHİSAR-I 
TEKE KALESİ

Toplam 
Geliri

Toplam
Adedi

Toplam
Geliri

Toplam 
Adedi

Toplam 
Geliri

Toplam 
Adedi

Toplam 
Geliri

Toplam
Adedi

Dizdar 19330 1 3600 1 - 1 - -
Kethüda - - 1400 1 - 1 - -
Nevbetçi 2904 2 - - - - - -
Bevvâb - - 400 1 - - - -
Hisareri 50549 25 28371 21 - 20 - -
TOPLAM 72783 * 28 33771 24 33075 22 - -

* Bu kale muhafızlarının gelirlerinin eksik olma ihtimali vardır. Çünkü 1455 tahririne ait defterin bir kısmının 
eksik olması bu ihtimali kuvvetlendirmektedir.
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Devlet kalelerin inşası ile birlikte, sancakların mu-
hafazası için başka tedbirler de almıştır. Kıyı bölge-
si ile birlikte dağlık kesimde ve derbend gibi yerlerde 
de halkın zarara uğradığı görülmektedir. Bu tür tehdit 
ve tehlikeler içerden ve dışardan olabilmektedir. Dı-
şardan gelen tehlike umumiyetle deniz yoluyla korsan 
gemilerinin saldırısı şeklinde olmakta, içerden gelen 
tehlike ise yaylaya göç esnasında bazı grupların saldı-
rısı veya fesad ehlinin çeşitli saldırıları vasıtasıyla ger-
çekleşmektedir. Bir sefer esnasında bu tür olaylar art-
makta ve sancakta bazı görevliler muhafaza hizmetin-
de kalmaktadırlar. Sancağın deniz kıyısında olması ve 
bölgede birçok tabiî limanın bulunması korsan bas-
kınlarını kolaylaştırmaktadır. Bu bölge zaman zaman 
böyle baskınlara maruz kalmıştır. Antalya ve civar sa-
hillerin muhafazasında görevli olan halkın tüfek, ok ve 
yay gibi silahları taşıdıklarını ve bunlara dokunulmadı-
ğını müşahede etmekteyiz. Sancak muhafazasında si-
pahiler de görev almakta ve suhte gibi fesad ehlinin 
haklarından gelerek bulundukları yerleri muhafaza et-
mektedirler.

Bilhassa iskelelerin özenle korunduklarını söyle-
yebiliriz. Çünkü zaman zaman yukarıda da bahsettiği-
miz gibi buralara baskınlar yapılarak zarar verilmekte-
dir. Bu baskınları düşman gemileri yapmakta ve ver-
dikleri zararla birlikte halktan bazısını da esir almak-
tadırlar. Bu bölge ile ilgili kayıtlar bize, bölgenin uğra-
dığı saldırıları, kalelerin önemini ve korunmaya muh-
taç olduğunu göstermektedir. Devlet bunları önlemek 
ve sancak muhafazası için belli bir miktar sipahiyi ayır-
makta ve onları sefere göndermemektedir. 

Bölgede, bütün bu önlem ve tedbirlerden başka, 
köyleri veya yerleşim merkezlerini denizden birkaç ki-
lometre içeri kurmak gibi en ucuz ve etkili olan bir yo-
lun da takip edildiği görülmektedir. Çünkü korsan ge-
milerinin tayfaları genellikle gemilerden fazla uzak-
laşamamaktadırlar. Yine bahsettiğimiz bu önlemlerin 
haricinde, düşman gemilerinin gelmesi halinde alar-
ga topu atılarak gemilerin kıyıya yaklaşması engellen-
mektedir. 

B- Teke Sancağı’nda Şehir Özelliği Taşıyan 
Yerler ve Buraların Ticari Hayatı 

Mahalleleri, Nüfusu ve Sancağın Ulaşım 
İmkânları

Teke Sancağı’nda köylerden farklılaşan ve merkez 
özelliği gösteren yerler; Antalya, İstanos (Korkuteli), El-
malu,  Kaş, Kalkanlu ve Karahisar’dır. Bunlar XVI. Yüzyıl-
da genelde kaza merkezi olarak idari taksimatta yer-
lerini almışlardır. Bu merkezlerden Antalya, İstanos, El-
malu ve Karahisar Tapu Defterleri’nde mahallelere ay-
rılmışlar ve nefs (şehir) olarak özellikle belirtilmişlerdir. 
Bunların yanında nahiye durumunda olan, bu şekilde 
idarî taksimatta yerini alan ve az çok köylerden biraz 

farklı bir konuma sahip olan Bağovası, Kızılkaya, Mus-
lu, Kürt, Mükerrem Kömi, Finike, İğdir gibi yerleri de be-
lirtmeliyiz. Şehirlerin oluşmasında ve köylerden farklı-
lık arz etmesinde genelde, ticarî faaliyete ortam hazır-
layan pazaryerlerine, kültürel hizmetler veren eğitim 
kurumlarına, ibadethanelere, korunma amaçlı kalele-
re ve konaklama tesislerine sahip olmaları başta gel-
mektedir. Ayrıca, idari merkez olma, şehirlerarası tica-
ret yolları ve güzergâhlarında bulunma ile bazılarının 
limanının olması birinci derecede etkili olmuştur. 

1.  Antalya Şehrinin Gelişimi, Nüfusu ve   
 Ticari Durumu

 Antalya’nın Teke Sancağı’nın merkezi olması ve 
şehzade sancaklarından birisi olarak yer alması nede-
niyle fetihle birlikte geliştiğini ve burada imar faaliyet-
lerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini görmekteyiz. 
Hatta şehirdeki imar faaliyetleriyle dinî müessesele-
rinin Selçukluların eline geçmesiyle birlikte başladığı 
bilinen bir gerçektir. Bu durum Teke oğulları dönemin-
de de devam etmiş ve birçok eser meydana getirilmiş-
tir. Ahi Kızı Zaviyesi ve Mescidi, Yivlim Minare Cami, Teke 
Bey Hamamı, Zincir Kıran Mehmed Bey Türbesi, Teke 
Bey’in ammusu Hızır Bey’in cami vakfı, Teke Bey’in Anası 
Sultan Hatun vakfı gibi birçok eser ve vakıf bu dönem-
den kalmış ve varlıklarını da günümüze kadar devam 
ettirmişlerdir. Bölgenin Osmanlıların eline geçmesiyle 
birlikte istikrar ve huzurun biraz daha arttığını, dinî ve 
sosyal müesseselerin şehirdeki yerini alarak şehrin bü-
yüyüp gelişmesinde etkili olduklarını görmekteyiz. XV. 
ve XVI. yüzyılda şehirde birçok dinî eserin bulunduğu 
görülmektedir. Cami, mescid, zaviye, imaret, muallim-
hane, medrese gibi eserler yönünden Antalya’nın çok 
zengin olduğunu söyleyebiliriz.

İbn Batuta’nın ifadelerinden ve XV. yüzyıla ait 
Teke Sancağı Evkaf Defterleri’nden şehrin ilk kuruluş 
ve gelişme yerinin bugün Kaleiçi olarak tabir edilen 
yer olduğunu daha sonra ise fizikî, dini ve sosyal ya-
pılanmanın kalenin dışına taşarak Bali Bey mahalle-
siyle Murat Paşa Camii ve çevresine doğru geliştiğini 
tahmin etmekteyiz. XVI. yüzyıla ait olan evkaf defter-
lerindeki dinî ve sosyal kurumların birçoğunun kale 
içinde veya dışında olduğunun belirtilmesi, ayrıca 
1754/1167–1168 tarihli iki avarız defterinde kale için-
de ve dışındaki mahallelerin ayrı ayrı kaydedilmesi 
bunu teyit eder mahiyettedir. Antalya şehrinin geliş-
mesinde Antalya Limanı ile limandan alınan gümrük 
vergisinin çok önemli bir yeri vardır.

a. Antalya Limanı 

Teke Sancağı’nın girmiş olduğu bölgede Antalya li-
manının yanında birçok tarihî limanlar ile tabiî liman-
lar vardır. Bu limanların, bölgenin sosyal, kültürel ve 
ekonomik yapısında önemli bir yeri vardır. Burada bir-
çok tarihi ve tabiî limanların bulunması coğrafî şartlarla    
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ilişkili olup, bu limanlar da XV. ve XVI. yüzyıllarda çe-
şitli amaçlar (ithalat, ihracat, sığınma, kaçakçılık, askerî 
ve kıyı bölgelerine yabancı gemi ve korsanların bas-
kınları gibi) doğrultusunda kullanılmıştır. Bu tarihi ve 
tabii limanlar umumiyetle illegal ticaretin yapılmasın-
da kullanılmışlardır. Birçok Mühimme kayıdı bunu te-
yit etmektedir.  

Antalya Limanı ise, ilkçağdan itibaren önemini 
muhafaza etmiştir. Bu liman, Rumlar zamanında do-
nanmalar için her zaman bir sığınak görevini üstlen-
miştir. Bugün yıkılmış olan kulelerin bedenleriyle tah-
kim edilmiş bir yapıda bulunmaktadır. Bu kulelerden 
birisi Bizanslılar, diğer birisi ise Cenovalılar tarafından 
restore edilmiştir. Selçuklu hükümdarları ise, bunla-
rı yeniden inşa ederken kendi çağlarının savunma sis-
temlerini takip etmişler ve bu liman onların zamanın-
da ehemmiyetini korumuştur. Selçuklular kale ile li-
mana büyük önem vermişler ve tamir edip kitabeler-
le tezyin ederek limanda da bir tersane kurmuşlardır.

Evliya Çelebi, Antalya limanının 200 gemiyi aldığı-
nı ve sekiz rüzgârdan emin bir yapıya sahip olduğu-
nu belirtmekte, fakat liman içinde her rüzgârın kasır-
gasının ve sağanağının eksik olmadığını ileri sürmek-
tedir. Ayrıca O, limanın bu özelliğinden dolayı gemile-
rin palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağladıkla-
rını belirtmektedir. 

Asırlar boyu yörenin ticarî ve ekonomik merkezi 
halinde etkinlik gösteren bu kentin limanı, bugün ar-
tık yetersiz kalmış ve daha batıda Konyaaltı Plajı kum-
sallarının ana kayaya eriştiği bir çay ağzında yepyeni 
ticarî yapay liman inşa edilmiştir. Eski liman ise, halen 
turistik amaçla kullanılmaktadır.  

 b. Antalya Gümrüğü

Antalya, öteden beri ticaret ve endüstri ile tanın-
mış bir yerdir. Bu bölgenin nergis, zafran v.s. gibi koku-
lu çiçeklerinden yapılan ıtriyatı, şarabı, kerestesi, metin 
ve zarif kayık ve gemileri dünyanın her tarafında tanın-
mış ve her tarafta satılmıştır. Bu havalide dokunan altın 
ve sırmalı kilim ve seccade ile diğer mensucat her yer-
de rağbet görmüştür. Bu ticaret, Bizanslılar, Cenevizli-
ler ve Venedikliler zamanında gelişerek devam etmiş-
tir. Antalya Limanı, Selçuklular ve sonra Teke oğulları 
zamanında da ticarî ehemmiyetini muhafaza etmiştir.

Antalya Limanı, Osmanlılar zamanında bilhassa 
XV. ve XVI. yüzyıllarda Anadolu’nun önemli ihraç mer-
kezi durumundadır. Antalya-İskenderiye deniz yoluyla, 
Anadolu’dan büyük ölçüde sanayi ürünü çıkarılmakta 
ve Arap ülkeleriyle bağlantı bu noktadan sağlanmak-
tadır. 

XV. asırda Türk tacirleri yükte ağır pahada hafif 
malları (kereste, demir, sahtiyan, zift) Antalya’da deniz 
yolu ile kıymetli mallarını ise, kervanlarla çapraz kara 
yolu ile göndermektedirler. 1476–1477 tarihinde An-

talya iskelesi gümrük gelirleri Finike iskelesiyle birlik-
te 450.000 akçadır. 

XVI. yüzyılda Anadolu’da Trabzon, Sinop ve Antal-
ya dışında, hatırı sayılır büyüklükte hiç bir kentin lima-
nının olmadığı görülmektedir. Bu üç kent bile olduk-
ça mütevazı yerleşmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1530 tarihinde Antalya İskelesi gümrüğü hâsılı 
206.667 akçadır. Bu dönemde, Alanya iskelesi geliri 
ise 70.000 akçadır. Bu verilerden de anlaşıldığı gibi 
Antalya iskelesi Alanya’dan daha büyük ve gelişmiş 
durumdadır. Fakat hem Antalya hem de Alanya iske-
lesi İstanbul ile Mısır arasında deniz yolu bağlantısının 
doğrudan sağlanmaya başlamasıyla birlikte gerileme-
ye başlamıştır. 1568 tahririnde ise, Antalya iskelesi ge-
lirlerine, Manavgad, ihtisab, duhunhane, beyt-ül-mal, 
mal-ı gaib ve mal-ı mevkud, yave ve kaçkun gibi ver-
giler de dâhil olmuş olup, bunların toplam hâsılı ise 
393.333 akça tutmuştur.

1560/967 tarihli Maliyeden Müdevver 102 no’lu 
defter bize Antalya iskelesi gümrüğüyle ilgili olarak çok 
tafsilatlı bilgi vermektedir. Bu defterde, mezkûr tarihte 
Antalya’ya gelen ve giden gemi ve sandallar belirtil-
miş, ayrıca bu gemi ve sandallarda kimlerin mallarının 
bulunduğu ve metalarının nelerden meydana geldiği 
ve bunlardan da ne kadar gümrük alındığı hakkında 
bilgi verilmiştir. Buna göre; 27 Mart 1560 ile 20 Eylül 
1560 tarihleri arasında 10 sandal, 29 gemi Antalya li-
manına giriş yapmıştır.  Gelen sandal ve gemilerin bir 
kısmının nereden geldiği belirtilmemekle birlikte, ba-
zılarının geldiği yer deftere kaydedilmiştir. Bu bilgilere 
göre, 20 gemi Mısır’dan, 2 gemi Kalkan’dan, 4 gemi de 
Trablus’tan Antalya Limanı’na gelmiştir. Antalya’ya ge-
len sandal sahiplerinden 4’ü, sefine sahiplerinden ise, 
7’si zimmî’dir. Sandal ve sefinelerdeki mal sahiplerinin 
arasında zımmî, Arap, Acem, merdan-ı kal’a ve gulâm 
gibi özelliklere sahip olan kişilerle Elmalu, İskele, Ma-
navgad, Karahisar, Isparta, Kaş, Eğridir, Alâiye, Aksu, 
Antalya ve hatta Çorum gibi yerlerden olan insanlar 
bulunmaktadır. 

Bu dönemde Antalya Limanı’na gelen mallara 
baktığımız da ise, gulam-ı siyah, cariye-i siyah, kalkan 
ve cebe, sabun, cild-i câmus ve cild-i bakar büyük bir 
yekûn tutmaktadır. Diğerleri ise pek fazla öneme sa-
hip değildir. Bu mezkûr tarihler arasında gelen mallar-
dan alınan gümrüğün ise 146805 akça olduğu hesap-
lanmıştır.

27 Mart 1560 ile 20 Eylül 1560 tarihleri arasın-
da Antalya Limanı’ndan giden sandalların adedi 23, 
sefinelerin adedi ise 22’dir. Giden sandallardan 9’u 
zimmîlere aittir. Giden mallar arasında gendüm (buğ-
day), sahtiyan, keten, halı, kilim gibi metalar büyük ek-
seriyeti sağlamakta diğerleri ise pek fazla öneme sahip 
bulunmamaktadır. Giden mallardan alınan gümrük 
vergisinin 19974 akça olduğu hesaplanmıştır. 
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27 Mart 1560 ile 20 Eylül 1560 tarihleri arasında 
Antalya Limanına 1580 gulam-ı siyah, 270 cariye-i si-
yah ve 2 gulâm-ı beyaz değişik yerlerden gemilerle gi-
riş yapmıştır. Ayrıca, aynı tarihler arasında Antalya’dan 
da 6 cariye-i beyaz, 11 gulâm-ı beyaz gitmiştir. 

Çeşitli belgelerden İstanbul’un zahire ihtiyacı için 
Antalya Limanı’ndan hububat gönderildiğini görmek-
teyiz. Bunun için yabancılara zahire satımı çoğu za-
man yasaklanmıştır. 

Rodos Adası’nın zahire, koyun v.b. ihtiyacının bü-
yük çoğunluğunun da Teke Sancağı’ndan sağlandı-
ğını görmekteyiz. Antalya İskelesinden Yemen’e silah 
kiralandığını ve gönderildiğini de görmekteyiz. Ayrı-
ca Kıbrıs’ta Magosa kalesi fethi için Antalya’dan metris 
ağaçları ve çıra kütükleri tedarik edilerek gönderilmiş-
tir. Yine, Kıbrıs’a peksimet gönderildiğini görmekteyiz. 
Ayrıca, Kıbrıs’ta Magosa ve Lefkoşa kalelerinde zahi-
re için gerekli olan tahta ve ağaçların buradan gönde-
rildiği görülmektedir. Saray-ı amire için limon suyu da 
gönderilenler arasındadır.

Yukarda da bahsettiğimiz gibi XVI. yüzyıldan iti-
baren Antalya gümrüğü gelirleri devamlı düşüş gös-
termiş ve eski önemini yavaş yavaş kaybetmiştir. Fa-
kat buna rağmen Antalya şehrinin gelişmesinde ve 
bölgenin ticari ve ekonomik yapısında liman ve bu li-
mandan alınan gümrük resimlerini unutmamak ge-
rekmektedir.

c. Antalya’da Gemi İnşası

Muhtelif kaynaklardan Antalya’da gemi inşası için 
bir tersanenin bulunduğu anlaşılmaktadır. Gemi inşa 
faaliyeti, Antalya’nın ticaret, ulaşım ve sosyal hayatın-
da mühim rol oynamıştır.

Antalya’da inşa olunan gemiler için Rodos kale-
sinden top alındığı ve gemilere konulduğu görülmek-
tedir. Yine, inşası biten kadırgalara Antalya Kalesi’nden 
topçu, hisar eri ve ambardan barut verilmektedir. Dev-
letle birlikte bazı kişiler de burada gemi inşa ettirmek-
tedirler. 

Antalya’da yapılan gemilerin ihtiyacı olan topçu, 
tüfek, barut, gülle ve hisar eri gibi malzeme ve diğer 
ihtiyaçlarının Antalya Kalesi, Rodos Kalesi ve Antalya 
ve çevresinde paralanan kalitelerden kalan malzeme-
den de verildiklerini ve böylece bunlarının teçhizat 
meselesinin çözülmeye çalışıldığını görmekteyiz.

Burada inşa olunan gemilerin ağaç ve kereste 
gibi ihtiyaçları bu çevreden sağlanmaktadır. Bu böl-
gedeki kereste sadece Antalya’da yapılan gemiler için 
kullanılmamakta, İskenderiye v.b. yerlere gönderilerek 
oralarda gemi inşasında da kullanılmaktadır. Bilindiği 
gibi her dönemde kereste ihracı Antalya’da en önemli 
ihraç malları arasında görülmektedir.

 d. Antalya’nın Mahalleleri ve Bunların 
Demografik Durumları

Mahalleler, önemli işlevleri olan şehir kesimlerin-
dendir. Şehri diğer iskân yerlerinden ayıran faktörle-
rin başında da mahallelere bölünmüş olması gelmek-
tedir.

Antalya Bizans döneminde fiziki yönden pek faz-
la gelişme göstermemiştir. Şehir Hellenistik dönemde 
limanı kuşatan ve doğuya doğru uzanan kesimde iken 
daha sonra güney doğudaki geniş alan surlarla çevri-
lerek şehre katılmıştır. X. yüzyılda kara tarafına ikinci 
bir sur yapılarak şehrin gelişmesi ve yapılaşması sağ-
lanmıştır. Böylece liman ve çevresi bir iç kale duru-
munda kalmış ve idarecilere ayrılmıştır. Tersaneyi ku-
şatan alanda ikinci bir duvar inşasıyla, tersane arkasın-
daki Ahi Yusuf Mescidi merkez olmak üzere bir yerleş-
me şeridi ortaya çıkmıştır. Selçuklu döneminde surlar-
la çevrili kapalı bir şehir olan Antalya, Osmanlı döne-
minde fiziki yönden gelişerek sur dışına doğru yayıl-
maya başlamıştır. Çarşı ve pazarların sur dışında yer al-
ması bu gelişmeyi yönlendirmiştir. 

Bilhassa XVI. asırda, kale, liman, han-hamam, be-
desten, kervansaray, pazaryerleri, çarşı, sanayi işlet-
meleri, idare binaları, ibadethaneleri, mektep ve med-
reseler gibi fiziki unsurları ve başta sancakbeyi ve 
kadı olmak üzere, askerî ve mülkî idarecileriyle Antal-
ya tam bir şehir hüviyetine sahip olan yerlerden biri-
si durumundadır. Antalya’daki mahallelerin dağılımın-
da ve fizikî ve sosyal yapılarının oluşmasında saydığı-
mız siyasî, içtimaî, dinî ve kültürel binaların çok büyük 
tesirinin olduğunu görmekteyiz. Birçok cami, mescid, 
zaviye, medrese gibi dini ve sosyal yapılar mahallele-
rin kurulup gelişmesinde birinci derecede rol oyna-
mışlar ve mahalleler bu yapıların çevresinde teşekkül 
etmişlerdir. Kale içindeki Ahi Kızı ve Ahi Yusuf Mescidi 
ile zaviyeleri, Atik Camii, Baba Doğan Mescidi ve zaviye-
si, Karatay Mescidi, Liman Mescidi, Teke Bey Türbesi veya 
mezarı buradaki mahallelerin dağılımı ve yerleşmesin-
de çok büyük tesir yapmıştır. Kale dışında yer alan Bali 
Bey Camii, Kara Paşa Camii, Şeyh Şüca’ Türbesi gibi ya-
pılar da kale haricindeki mahallelerin dağılımında et-
kili olmuşlardır. 

Evliya Çelebi’nin de belirttiği üzere, XVII. yüzyılda 
da şehir han, hamam, bedesten, dükkân v.b. yapılarıy-
la önemini korumaktadır. Yine 200 kadar çeşme olup 
bunların suları Düden nehrinden gelmektedir. XVI. 
yüzyıldaki vakıf kayıtlarında da Düden’den su geldiği-
ni ve su arklarının tamiri işlerine bakan vakıfl ar kurul-
duğu bilinmektedir.

XV. asırda (1455 tahririnde) Antalya’da 3 mahalle 
zikredilmiştir. Defterde mahalleler hakkında bilgi verilir-
ken konu bitmeden başka bir konuya geçilmesi ve def-
terin genel muhtevasından bunun eksik olduğu orta-
ya çıkmaktadır. Bundan dolayı bu rakam gerçekleri tam 
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olarak yansıtmamaktadır. Bunun için mahalle adedi 
daha fazla olmalıdır. Mezkûr tarihte Antalya’da gelir-
leri çeşitli vakıfl ara ait 100’ün üzerinde dükkân bulun-
maktadır (140–150 civarında). Bu tarihte Antalya şeh-
rinin nüfusu 1020 kişi civarındadır.

1530 tahririnde Antalya’da 20 mahalle bulunmak-
tadır. Gayri Müslimler ise 

“Cema’at-i Gebran ve Cema’at-i Yahudiyan” adı al-
tında ayrı ayrı kaydedilmişlerdir. Bunların oturdukları 
mahalle belirtilmemiş olmasına rağmen 1754 tarihin-
de avarız tespiti için yapılan tahrirde gayri Müslimlerin 
Cami-i Cedid, Baba Doğan ve Makbul Ağa mahallele-
rinde kaydedilmiş olması aynı durumun 1530 yılı için 
de geçerli olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Bu 
tarihte Antalya şehrinin nüfusu 3866 kişi civarındadır.

1568 tahririnde ise Antalya’da 39 mahalle kayde-
dilmiştir. Gayri Müslimler ise Baba Doğan, Makbül Ağa 
ve Cami-i Cedid mahallelerinde yaşıyor olmalıdırlar. Bu 
tarihte toplam Antalya şehrinin nüfusu 3681–4890 kişi 
arasındadır.

Mahalle adlarının genellikle Türk-İslam adlarını 
taşıdıkları görülmektedir. Mahalle adlarının incelen-
mesi, burada Ahi esnaf geleneğinin yaygınlığını ve es-
naf ile ticaret erbabının etkisini de göstermektedir.  
Evliya Çelebi’nin belirttiğine göre, XVII. yüzyılda 20 
Müslüman, 4 Rum mahallesi bulunmaktadır. 

Rıfat Özdemir, 1809 tarihli “Mahallât Defteri”ne 
göre mahalle sayısının 35 olduğunu 1837 tarihli çeşit-
li “Mahallât Defterleri”nde ise bu rakamın 47’ye çıktığı-
nı tespit etmiştir. Ayrıca, bu mahallelerin tamamında 
Türk-İslam nüfusunun yaşadığını, sadece Cami-i Cedid 
ve Makbul Ağa mahallelerinde çok az sayıda Rum nüfu-
sun Türklerle karışık olarak bulunduklarını belirtmiştir.

(a) MAD 14.

(b) TD 166.

(c)TKA 107.

(d) D.MKF 29752 ve 29778.

(e) Bunu Texier belirtmiştir, Besim Darkot “Antal-
ya”, İ.A, I, s. 459-461). 

(f ) Rıfat Özdemir, “Osmanlı Döneminde 
Antalya’nın Fiziki ve Demografik Yapısı (1800-1867)”, 
Tarih İncelemeleri Dergisi, VII, İzmir, 1992, s. 162-164.

(g) Bu rakam Vital Cuinet’den alınmıştır. Bu ra-
kamının 15.664’ü Müslüman, 8.967’si Ortodoks Rum, 
300’ü Yahudi, 40’ı Ermeni, 20’si Katolik, 9’u ise Protes-
tandır. (Turguie D’Asie Geographie Admınıstratıue, Pa-
ris, 1890, s. 860)

(ğ) Antalya kazasının köyler ve aşiretler de dahil 
nüfus-ı umumiyesi 42.130 neferden ibaret olup, bun-
ların 37.574’ü Müslüman, 4270’i Rum, 235’i Yahudi, 
51’i Ermeni ve 278 kadarı da Ecnebidir. Burada 1 hükü-
met dairesi, 77 cami ve mescid, 8 tekke, 17 medrese, 
31 mekteb, 4 kütüphane, 4585 hane, 1170 dükkan ve 
mağaza, 10 fabrika, 4 destekah, 16 fırın, 17 değirmen, 
42 kahvehane ve kıraathane, 1 karantinehane, 6 han, 
7 hamam bulunmaktadır. (Salname-i Konya (Konya vi-
layeti salnamesi)-1317, s. 199)

(h) Bu rakam sadece şehir nüfusunu belirtmekte-
dir. (21.10.1990 Genel Nüfus Sayımı, Başbakanlık Dev-
let İstatistik Enstitüsü)

1530 tarihinde Antalya’da 53 adet muaf zümre 
bulunmaktadır. Bu sayı 1568 tarihinde

172’ye çıkmıştır. Bu muaf zümrelerin özelliklerine 
bakıldığı zaman şehrin sosyal ve kültürel durumu da 
az çok ortaya çıkacaktır.     

2- İstanos (Korkuteli) Şehri

Bu şehir adını, Bayezid’in şehzadelerinden 
Korkud’dan almıştır. 1879’da bucak, 1915’te de Antal-
ya mutasarrıfl ığına bağlı bir ilçe olmuş ve Korkuteli is-
mini almıştır. Korkuteli Fatih dönemindeki defterlerde 
İstanoz veya İstanos şeklinde kaydedilmiştir. XVI. yüz-
yıla ait defterlerde de İstanos şeklinde kaydedildiğini 
ve bu şekilde geçtiğini görmekteyiz.

İstanos’un gelişmesinde ve fiziksel yapısının oluş-
masında Teke oğulları’nın büyük etkisi olmuştur. Çün-
kü Teke Bey’in Hatunu Valide-i Sultan Korkud’un vakfı-
nın olması, ayrıca Fatih dönemine ait olan vakıf def-
terlerinde Teke Beyliği döneminden kaldığı anlaşılan 
birçok cami, mescid ve zaviye vakıfl arına rastlanma-
sı bunu teyit etmektedir. Burada, Türklerin eline geç-
mesiyle birlikte istikrar ve huzur sağlanmıştır. Şehrin 
içerisinden geçen akarsu ve bölgedeki yol şebekesi-
nin imkânlarından faydalanma arzusu, şehrin kurulu-
şunda ve gelişmesinde birinci derecede etkili olmuş 
olmalıdır. 

Tablo 3: Muhtelif Tarihlerde Antalya Şehrinin Nüfusu ve Mahalle Sayısı

Tarih 1455 
(a)

1530
(b)

1568 
(c) 1754 (d) 1832 (e) 1837 (f ) 1882 

(g)
1901-1902 

(ğ) 1990 (h)

Tahmini Nüfus 1020 3866 3681- 
4890

9000-
10000

15000-
18000

14065-
14836 25000 42130 378208

Mahalle Sayısı 3 20 39 38 35 47 - - -
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Evliya Çelebi, buranın kalesinden bahsetmiştir. O, 
şehrin batı tarafında, viranca küçük bir kale olduğunu, 
batıya bakan bir kapısının bulunduğunu ve güneyin-
deki mağaraların kayalar ve kaleye havale olduğunu 
belirtmesine rağmen biz incelediğimiz belgelerde ka-
lesiyle ilgili bilgiye rastlamadık. Buraya yaptığımız gezi 
ve incelemede kale kalıntılarına rastlamamakla bera-
ber Evliya Çelebi’nin de bahsettiği gibi şehrin batısın-
da yüksek ve kayalık bir yer olması en azından burası-
nın tabiî bir kale olduğunu ve Türklerden önce kulla-
nılmış olabileceğini akla getirmektedir. 

Bu tabiî kale görünümünde olan yerin güneyin-
deki mağaralar bugün de varlıklarını devam ettirmek-
tedirler. Bunların, Osmanlılar döneminde şehirdeki 
ahalinin peynir ve yağ gibi bozulmaya müsait yiyecek-
lerini sakladıkları bir yer olarak, şehir hayatında önem-
li yeri vardır. 1567 tarihli Evkaf defterinde Ahi Bakkal-
cı Zaviyesi’nin gelir kalemleri arasında “icare-i ma’ara-ı 
peynir, hâsıl 700” denilmesi bunu teyit etmektedir. Bu-
raya yaptığımız gezi ve incelemede de birçok kişi bu 
mağaraların son zamanlara kadar bu amaçla kullanıl-

dığını doğrulamıştır.

Evliya Çelebi’nin de belirttiği gibi İstanos, Osman-
lılar döneminde Antalya’nın yazlığı olarak kullanılmış-
tır. Müftüsü, nakibi, kethüdası, serdarı Antalya’da otur-
maktadır. Fakat bunların sekiz ayı burada geçmekte-
dir. Günümüzde de İstanos’un bu amaçla kullanıldığı-
nı ve yayla turizminin gittikçe geliştiğini görmekteyiz.

a. İstanos’un Mahalleleri ve Nüfusu

1455 tahririnde 26 nefer “gebran” kaydedilmiş ol-
masına rağmen Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve XIX 
yüzyılın başına ait olan Salnamede gayri Müslimlere 
rastlanmamaktadır.  1455 tahririnde İstanos’da 4 ma-
halle yer almaktadır. Az önce bahsettiğimiz gibi birisi 
gayri Müslimlere üçü ise Müslümanlara aittir. Mezkûr 
tahrirde çeşitli vakıfl ar içerisinde 80 civarında dükkân 
zikredilmesi ayrıca buranın o tarihteki ticarî ve ekono-
mik fonksiyonunu gözler önüne sermektedir. Bilhassa 
İstanoz Camii önünde 54 dükkân yerinden bahsedil-
mesi dikkat çekmektedir.

Tablo 4: 1530–1568 Tarihinde Antalya’da Muaf Zümrelerin Dağılışı
Muaf zümre 1530 1568
Al-i resul - 9
Cabi 2 -
Cüzhan 1 -
Dai’ Padişah 4 9
Ehl-i berat - 2
Emir ile tımara çıkan - 1
Gaib - 1
Hafız 2 -
Hisar gedüğünden ma’zul - 26
Hisar tımarından ma’zul - 10
İmam, müezzin ve hatip 14 46
Kayyum - 1
Kethüda - 2
Kud-ı zade - 2
Ma’lul 1 1
Merd-i Kal’a 5 1
Mermici 2 -
Mu’tak - 24
Muaf 6 -
Müderris - 1
Muhassıl 2 6
Mütevelli 2 8
Neccar-ı Kal’a-i Antalya 1 1
Reis-i liman - 1
Sarraf 1 -
Sipah-ı kal’a - 1
Sipahi 8 1
Sipahizade - 4
Şerifzade - 10
Şeyh-i zaviye 2 1
Topçu-i Kal’a-i Antalya - 2
Zaviyedar - 1
TOPLAM 53 172
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1530 tahririnde 5 mahalle kaydedilmiştir. 1568 
tahririnde ise, 7 mahalle kaydedilmiştir. Daha önceki 
tahrirden farklı olarak üç tane yeni mahallenin kayde-
dildiğini görmekteyiz. 

Tablonun incelenmesiyle görüleceği üzere, 1455 
tahririnde şehir nüfusu 1045, 1530 tarihli tahrir de ise 
burasının nüfusunun 258 kişi civarında olduğu görül-
mektedir. 1568 tahririnde ise şehrin nüfusunun 515–
549 kişi civarında olduğunu görmekteyiz. Daha önce-
ki tahrire göre yüzde yüzün üzerinde bir artış olmuştur.

Şehrin XVII. yüzyıldaki durumunun da XVI. yüz-
yıldan pek farklı olmadığını görmekteyiz. Evliya 
Çelebi’nin bahsettiği gibi küçük bir yer olup halkı-
nın büyük bir kısmı kışın Antalya ve çevresine göç et-
mektedir. Şehir bağ ve bahçeleriyle önem arz etmek-
te olup, istanos nehrinin iki tarafında kat kat hamamlı, 
havuzlu saraylarıyla meşhurdur. Ayrıca, caddeleri ge-
niş olup her köşesinde değirmenler vardır. Bütün bun-
larla birlikte, medrese, han, hamam, cami, mescitleri-
nin bol olması ve 300 civarındaki dükkân şehrin siyasî, 
sosyal, kültürel ve dinî yapısını göstermektedir. Bura-
sı her dönem bağlık ve bahçelik olarak önemini mu-
hafaza etmiştir. Şehir halkı bağ ve bahçeler arasında 
hayatlarını idame ettirmişlerdir. Şehrin nüfusunu teş-
kil eden içtimai zümreler ise aşağıdaki gibidir.

b. İstanos’da İktisadî ve Ticarî Hayat

İkinci derecede öneme sahip olan Antalya- 

Korkuteli-Isparta, Antalya-Korkuteli-Tefenni-Denizli-
İzimir yollarının bu bölgeden geçmesi buranın ticarî 
ve iktisadî hayatında etkili olmuştur. Yine, Elmalu üze-
rinden Finike ve Kumluca’ya bağlanması bu bölgeyle 
içerlere olan bağlantının bu çevreden geçmesinde et-
kili olmuştur. Antalya kadar olmasa da Finike, Kumlu-
ca ve Kaş civarında birçok tabii limanların olması ve 
buralardan legal ve illegal ticaretin yapılması İstanos’a 
da ister istemez bir canlılık getirmektedir. Şehrin ticarî 
ve iktisadî yönden aydınlatılmasında şehirden alınan 
bâc-ı bazâr, ihtisab, adet-i mizân gibi vergiler göster-
ge olmaktadır. Bu vergilerin miktarına ve çeşitliliğine 
baktığımız zaman orta büyüklükte bir şehir olduğunu 
söyleyebiliriz.

3- Karahisar-ı Teke Şehri  

a. Karahisar-ı Teke Şehrinin Mahalleleri, De-
mografik Durumu ve Nüfusu

Karahisar-ı Teke’nin yeri konusunda ihtilafl ar var-
dır. Buranın Yanköy (Silyon), Selge (Zerk), Murtana ve 
Perge olabileceği belirtilmektedir. Buraya yaptığımız 
gezi ve incelemede de gördüğümüz gibi Karahisar-ı 
Teke olarak adlandırılan ve XV. ve XVI. yüzyılın ilk yarı-
sında bölgenin önemli kalelerinden birisi olarak duru-
munu muhafaza eden yerin tabiî şartlar itibariyle Yan-
köy (Silyon) olması ihtimali çok yüksektir. Antik bir şe-
hir olan Yanköy veya Silyon’un etrafı surlarla çevrili ol-
mamakla beraber, az önce bahsettiğimiz gibi zaten 

Tablo 5: Tahrir Defterleri ve Değişik Kaynaklara Göre İstanos Şehrinin Mahalle Sayıları ve 
 Tahmini Nüfusu

Tarih 1455 1530 1568 1901-1902** 1990***

Mahalle Sayısı 4 5 7 - -

Toplam Nüfus 1045 258 515–549 16202 13381
* Bu rakama 26 nefer yani 130 nüfusa sahip gayri Müslimler de dâhildir.
** Bu nüfusa İstanos’un köyleri de dâhildir. (Konya Vilayeti salnamesi–1317, s. 200).
*** Şehir nüfusudur. (21.10.1990 Genel Nüfus Sayımı, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü).

Tablo 6: İstanos Şehrinde Muaf Zümrelerin Dağılımı

Muaf Zümre 1530 1568
Dai’ padişah - 1
İmam ve hatip 4 2
Kassab - 1
Kayyum 1 1
Merd-i Kal’a-i Antalya - 1
Meremmetçi - -
Mu’tak - 1
Müezzin 1 1
Muhassıl 1 -
Pir-i fani - 1
Şair - 1
Tımardan ma’zul sipahi - 1
TOPLAM 7 11
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tabiî bir kale görünümündedir. Bundan dolayı savun-
masının kolay olması ve çevreye hâkim bir konumda 
bulunması fikrimizi kuvvetlendirmektedir. Yine, bu 
harabeler içerisinde Osmanlılardan kaldığı anlaşılan 
harap bir caminin bulunması ile bazı Türk eserlerinin 
izlerine rastlanması bunu teyit etmektedir. 

Bunların yanı sıra, buraya yakın olan Tekke kö-
yün daha sonraki dönemlerde nahiye merkezi olma-
sı ve Sultan Alaaddin devrinden kaldığı anlaşılan Bali 
Zaviyesi’nin bulunması bu görüşü destekleyen diğer 
bilgilerdir. 

Burası günümüzde Serik ilçesinin sınırla-
rı dâhilinde kalmaktadır. Serik ise, bütün Tapu Tahrir 
Defterlerinde mezra ve “Serik Yörükleri” şeklinde geç-
miştir. Buradan da anlaşıldığı gibi Serik son döneme 
kadar küçük bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdür-
müş, buna karşılık Karahisar ise bu bölgenin merkezi 
olmuştur. Daha sonra da Serik yavaş yavaş önem ka-
zanarak önce nahiye sonra kaza olmuştur. 

Karahisar-ı Teke şehrinin nüfusu 1455’de 380 ve 
1530’da 405 kişidir. 1568 tahririnde ise, Karahisar-ı 
Teke şehrinden ve gayri Müslimlerden bahsedilme-
mektedir. Buradaki nüfusun sadece kaleyi korumak 
ve kollamak amacıyla burada bulunduklarını söyler-
sek yanılmış olmayız. Bölgede istikrarın ve huzurun 
sağlanmasıyla da kalenin eski önemi kalmamış ve son 
tahrirde zikredilmemiştir. 

b. Karahisar-ı Teke Şehrinin ve Havalisinin 
İktisadî ve Ticarî Hayatı

Karahisar ve Serik Eski Çağlar’dan beri önemli 
ticaret yolları üzerinde bulunmaktadır. Selçuklular 
ve Osmanlılar döneminde, Doğu-batı istikametinde 
Alanya-Antalya ve yine kuzey doğu istikametindeki 
bütün ticaret yolları buradan geçmektedir. Karahisar-ı 
Teke bu coğrafi konumu dolayısıyla önemini her za-
man muhafaza etmiştir. Tarihi çağlarda ve Osmanlıla-
rın ilk dönemlerinde varlığı anlaşılan ve faal bir nehir 

iskelesi olan Aspendos (Köprüçayı) iskelesiyle denizle 
irtibatını sağlamıştır. Bu iskelenin olması da buranın 
önemini bir kez daha arttırmıştır. Ayrıca Perge, Side, 
Manavgat antik şehirlerinin aynı isimle anılan nehirle-
riyle denizle bağlantısı bilinen bir gerçektir. Bahsedi-
len nehir iskeleleri ve yerlerden önemini Osmanlıların 
son dönemine kadar muhafaza edeni ise Karahisar 
pazarı ve iskelesi (Aspendos) olmuştur. 

4- Elmalu Şehri

Likya’nın kuzeyinde yer alan Elmalu, tarih boyun-
ca çeşitli medeniyetlerin hâkimiyetinde kalmış ve Yıl-
dırım Bayezid döneminde Osmanlıların eline geçmiştir. 
Şehir, sırasıyla, Kabalı, Amelas ve Elmalu ismini almıştır.

Elmalu üç tarafı yüksek ve çıplak dağlarla çevrili 
olup yalnız güney-batı tarafı bir boğaz ile güneşe ve 
mümbit bir ovaya nazır bulunmaktadır. Bundan dola-
yı ancak güney-batı tarafından Elmalu şehrini görmek 
mümkündür. Elmalu’nun 6–7 asırlık bir maziye malik 
olduğu ve Finike’nin yaylağı olarak ortaya çıktığı gö-
rülmektedir. Elmalu’nun Türkler tarafından bugünkü 
yerde kurulması ve yerleşim alanı olarak kullanılma-
sı ise çok eski zamanlara kadar gitmektedir. Elmalu, 
Karagöl’ün taşıma sahasından uzakta, Elmalu dağ 
eteğinden çıkan büyük bir karst kaynağının yanında 
kurulduğu için de, bu sudan her yönüyle faydalan-
maktadır. Bu su, şehrin ihtiyacını karşıladıktan başka 
birçok değirmenleri çevirmekte, bahçeleri sulamakta, 
şehri aydınlatan hidro-elektrik santralini harekete ge-
çirmektedir. 

Elmalu, ayrıca Teke yöresinin önemli bir ticaret 
merkezi olup, Finike’den, Kaş’tan ve Fethiye’den ge-
len yolların düğümlendiği bir yerde bulunmaktadır. 
Korkuteli’nden geçen bir yolla da Antalya ile bağlan-
maktadır. 

Elmalu, Türklerin bu bölgeye hâkim olmasıy-
la birlikte birçok dinî, sosyal ve kültürel yapılarla be-
zenmiştir. 1455 tahririnde, Elmalu şehrinde Tekeoğlu 
vakfı olan Bey Hamamı’ndan bahsedilmesi Teke oğul-

Tablo 7: 1455–1530 Tahririnde Karahisar-ı Teke Şehri Nüfusu

1455 1530

Mahalle Adı Nefer Hane Muaf

Nefs-i Karahisar (Müslüman) 14 27 * 4 **

Cema’at-i Gebran 41 27 * -

Kale muhafızları 21 23 -

TAHMİNİ MÜSLİM NÜFUS 175 270 -

TAHMİNİ G. MÜSLİM NÜFUS 205 135 -

TOPLAM NÜFUS 380 405 -

* Kal’a-i mezbure halkı Müslüman ve gebran Karahisar kalesi muhafazası için rüsum-ı arakıyye ve avarız-ı 
divaniye’den muaf ve müsellem ola gelmişlerdir.

** Muaf zümrelerin 3’ü sipahi, 1’i ise Da-i Padişahtır.
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larından itibaren buranın imar ve ihya edildiğini gös-
termektedir. 1530 ve 1567 tarihlerindeki vakıfl arda şe-
hir merkezinde, Zaviye-i Ahi Ya’kub, Zaviye-i Baba Hay-
dar, Zaviye-i Seydi Ahmed, Zaviye-i Seydi Hızır, Hamam-ı 
Teke Bey, Mekteb-i Hacı Hasan, Mekteb-i Mehmed b. Ab-
dullah Kethüda-i Rüstem Paşa, Mektebhane-i Mehmed 
Çelebi b. Muslihiddin gibi dinî ve kültürel yapıların 
geçmesi hiç şüphesiz bunların şehrin gelişmesindeki 
fonksiyonunu göstermektedir. Yine, XVII. yüzyılın ba-
şında yapılan Ömer Paşa Camii ve caminin yanındaki 
Ahi Baba Türbesi’ni de zikretmek gerekmektedir. Ayrı-
ca, Elmalu’da bulunan Vahab-i Ümmi, Ümmî Sinan, Bal-
tası Gedik, Debbağ Baba Türbeleri’ni de belirtmeliyiz. 

Yukarda bahsettiğimiz gibi üç tarafının dağlarla 
çevrili olması ve su imkânlarının bol olması şehrin ku-
rulmasında birinci derecede etkili olmuştur. 822/1419 
tarihli Nuh Çelebi İbni Hasan Bey vakfı vakfiyesinde, 
“Elmalu’nun ortasından inen nehirden”, “Budalya karyesi 

yakınındaki gölden” ve “şehirdeki değirmenlerden” bah-
sedilmesi, ayrıca, Evliya Çelebi’de de şehirdeki sular ile 
Elmalu’da etkili olan su baskınları, bataklık ve Könye 
Gölü’nün belirtilmesi konuyu daha iyi açıklamaktadır. 

a. Elmalu’nun Mahalleleri, Demografik Du-
rumu ve Nüfusu

1455 Tahririnde Elmalu, “Nefs-i Elmalu” şeklinde 
kaydedilmiş olup mahalleleri verilmemiştir. Bu tarih-
te tahminen Elmalu şehrinde 330 civarında kişi yaşa-
maktadır.

Elmalu’da gayri Müslimler bulunmakla beraber 
çok fazla nüfusa sahip değildirler. 1455 tahririnde 
Elmalu’da gayri Müslim zikredilmemiştir. 1530 tahri-
rinde 10 hane Elmalu şehrinde, 22 hane ve 1 mücerred 
Bağköy’de gayri Müslim kaydedilmiştir. 1568 tahririnde 
ise, Elmalu şehrinde 17 nefer, 12 hane, 13 bennak ve 

Tablo 8: XVI. Asırda Elmalu Şehri’nin Nüfusu ve Mahalle Sayısı

1530 Tarihi 1568 Tarihi

Mahalle Sayısı 22 24

Tahmini Nüfus 1510 1250

Tablo 9: XVI. Asırda Elmalu Şehri’nde Muaf Zümrelerin Dağılışı

Muaf Zümre 1530 1568

Dai’ padişah - 2

Hafız 7 9

İmam ve hatip 20 8

Kayyum - -

Kötürüm 1 -

Kuduzade - 2

Merd-i Kal’a-i İğdir - 2

Mesud (?) 1 -

Mu’tak 2 5

Muarrif 1 1

Müezzin 20 1

Muhassıl 4 1

Mülazım - 1

Mütekaid sipahi - 2

Mütevelli - 1

Nazır 1 -

Seyyid 1 -

Sipahi 3 -

Sipahizade - 2

Şeyh 1 -

TOPLAM 62 37
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4 mücerred gayri Müslim kaydedildiğini görmekteyiz.  

Bu gayri Müslimlerin Elmalu’da XX. yüzyılın başları-
na kadar geldikleri görülmektedir. 1901–1902/1317 ta-
rihli Konya Vilayeti Salnamesinde, Elmalu kazasının top-
lam nüfusunun 14358 nefer olduğu belirtilmiştir. Bun-
ların da 13795’nin Müslüman, 230’nun Rum, 331’inin 
Ermeni ve 2’sinin de Musevi olduğu kaydedilmiştir. 

1530 tarihinde Elmalu’da 22 mahalle bulunmak-
tadır. Mahalleler, cami, mescid, meslek ve bölgeye 
damgasını vuran önemli şahsiyetlerin isimlerini taşı-
maktadır. Tahmini nüfusu 1510 civarındadır. 1568 ta-
rihinde ise, Elmalu’da 24 mahalle bulunmaktadır. Tah-
mini nüfus ise 1250 civarında olup daha önceki tahrir-
lere göre önemli ölçüde bir düşüş söz konusudur. Bu-
nun en önemli sebebi Şahkulu İsyanı öncesi ve sonra-
sı İran’a göç, bu isyanlarda telef olma ve bu bölgeden 
çeşitli yerlere yapılan sürgünler başlıca amilleri oluş-
turmaktadır.

Şehirdeki idareci ve vergi mensubu zümrelerin 
yanında vergi muafiyetine sahip kimseler de büyük bir 
yekûn tutmakta olup, onlar şehrin siyasi, sosyal ve kül-
türel gelişmesinde önemli bir yere sahiptirler. Bu züm-
reler aşağıda tabloda verilmiştir.

b. Elmalu Şehrinin İktisadî ve Ticarî Hayatı

Elmalu Teke’nin önemli ticaret yerlerinden birisi-
dir. Kaş, Finike ve Kumluca ile Fethiye’den gelen yol-
ların kavşak noktasında bulunmakta ve buralarla iç 
kesimlerin bağlantısını sağlamaktadır. Korkuteli üze-
rinden de Antalya ile bağlandığını daha önce belirt-
miştik. Elmalu bu özelliğinden dolayı uğrak yerlerin-
dendir. Şehrin ticarî ve iktisadî hayatını buradan alınan 
bac-ı bazar, ihtisab, başhane vergisi gibi bazı vergiler 
oluşturmaktadır. Bu vergilerin miktarı ve muhtevasın-
dan Elmalu’nun hatırı sayılır yerlerden birisi olduğunu 
söyleyebiliriz.

5-Sancağın Ulaşım İmkânları

Teke Sancağı’nın güneyini boydan boya 
Akdeniz’in kaplaması, tarihin her devrinde diğer böl-
ge ve adalarla limanlar vasıtasıyla irtibat kurmaya it-
miştir. Bunun için ulaşım imkânlarından en önemlisi 
deniz olmuştur. Bu bölgedeki dağların doğu batı isti-
kametinde uzanmaları ve büyük bir alanı kaplamaları 
güney-kuzey istikametinde ulaşımı ister istemez zor-
laştırmıştır. Fakat bazı vadi, geçit ve ırmakların kulla-
nılması ve daha önce kullanılan tarihî ve tabiî yollar 
Antalya ile Anadolu içlerine ve hatta Karadeniz’e olan 
karayolu bağlantısını kurmuştur. 

Antalya bölgesinden göller bölgesi ve iç bölgele-
re değişik yollarla ulaşım sağlanabilmektedir. Bunlar-
dan eskiden en işlek olanı Burdur-Antalya yoludur. Çu-
buk ve Güllük boğazları ulaşımı kolaylaştıran geçitler-
dir. Antalya ile ulaşımı sağlayan ikinci bir yol da Kor-
kuteli (İstanos)’den geçerek Tefenni ovasına oradan da 

Karaağaç’a ulaşmakta, Kazıklıbeli üzerinden Denizli’ye 
varmaktadır. Aşağı yukarı bugünkü Denizli-Yeşilova-
Korkuteli-Antalya karşılığı olan bu yol Osmanlılar dö-
neminde de işlerliğini korumuştur. Antalya ile İzmir 
arasındaki kervan yolu buradan geçmekteydi. Yine 
Osmanlılar döneminde İstanos’la Isparta arasında bir 
yolun bulunduğu anlaşılmaktadır. XVII. yüzyılda Evliya 
Çelebi, Finike-Elmalu-İstanos üzerinden Isparta’ya gel-
miş buradan da Antalya’ya gitmiştir.

Selçuklular döneminde Anadolu’da ticaret can-
lanmıştır. Selçuklu kervansaraylarının incelenmesi, 
XIII. asırdaki Türkiye’nin iktisadi vaziyetini, memleket-
te cereyan eden ticari faaliyetleri ve devletin bu hu-
susta takip ettiği politikayı ortaya çıkarmaktadır. Sel-
çuklular, ticaretin en parlak devrinde sahil ovalarını 
yukarıdaki iç yüksek yaylalara bağlayan rota üzerin-
de kervansaraylar yapmışlardır. Bu yollar Anadolu’yu 
doğu-batı, kuzey-güney istikametinde kat eden mil-
letlerarası bir öneme haizdir. Doğu-batı istikametin-
de Antalya ve Alaiye’den başlayarak Konya-Aksaray-
Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum gibi büyük merkezler-
den geçerek İran ve Türkistan’a varmaktadır. Batı isti-
kametinde Konya-Akşehir üzerinden, Batı Anadolu ve 
İstanbul’a bağlanmaktadır. Antalya’dan ülkenin iç ke-
simine doğru çeşitli mesafelerde kervansarayların bu-
lunduğu iki kervan yolu bulunmaktadır. Kuzey istika-
metindeki kervansaraylar; Evdirhan, Kırkgözhan, Su-
suzhan, İncirhan, Ağlasun civarında harap bir şekil-
de Ardı hanı, Eğirdir hanı, Gelendost ya da Selçuk hanı. 
Ayrıca, Kuzeydoğu yönü (en kısa rota Antalya- Kon-
ya); Perge’nin güneyinde Aksu’nun sağ kıyısında din-
lenme yeri, Aspendos, Kargı hanı, Tol hanı, Orta pa-
yam hanı, Seydişehir ve Beyşehir hanları. Sahil Rotası 
ise; Alanya’dan çıkan bir kervan Konya’ya gidebilmek 
için önce batıya Antalya’ya doğru gitmelidir. Şarapsa 
hanı, Alara hanı, Pazarcık, Kargı hanı; burada bu kervan 
Antalya’dan gelen kervanla birleşir Tol hanla Orta pa-
yam hanı üzerinden Konya’ya ulaşır ya da Aspendos 
üzerinden Perge ve Antalya’ya ulaşır.

Batı uç istikameti; Ladike giden Selçuklu kervan 
yolu Ladike ve Menderes nehrinin sınır bölgesinde-
ki doğu-batı istikametine (Eğirdir-Ladik) muhteme-
len Eğirdir, Keçiborlu ve Dinar yakınındaki duraklar 
(Eski Apemya), Çardak han, Akhan-Ladik. Bütün bun-
larla birlikte, Selçuklu devrinde Antalya-Ladik arasın-
da bağlantıyı sağlamak için kısa olması dolayısıyla İs-
tanos üzerinden Tefenni oradan da Acıpayam ovasına 
ulaşan bir güzergah kullanıldığı tahmin edilmektedir.

Bu bölgedeki köprüler de az çok bu güzergâhları, 
ulaşım ağını belirtmemizde ve ticaretin önemini an-
lamamızda etkili olmaktadır. Bunlardan önemli olan-
lar ve vakıf defterlerinde geçenler; Düden Köprüsü, Mi-
mad Bey Köprüsü ve Aspendos Nehri Köprüsü gibi köp-
rülerdir. Ayrıca tali yollarda ve iç kesimlerde eskiden 
kalma birçok köprü kalıntısı bulunmaktadır.
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Bu bölgeye yaptığımız gezi çerçevesinde gördü-
ğümüz üzere, sahille yayla arasında bağlantıyı sağla-
yan birçok tali yollar bulunmaktadır. Bunlar bilhassa 
aşiretlerin göç yollarıdır. Bu yol güzergâhlarındaki sar-
nıç ve kuyular bu yolların birer canlı şahidi durumun-
dadır. Burada gördüğümüz üzere, Bucak-Kocaaliler 
yol güzergâhında birçok sarnıç ve kuyu bulunmakta-
dır. Bunlar, bu bölgenin su yönünden fakir olması do-
layısıyla hem bu çevrede yaşayanların su ihtiyaçları-
nı hem de bu güzergâhtan gelip geçenlerin ihtiyaç-
larını karşılamaktadır. Bugünkü Antalya-Korkuteli yolu 
üzerinde de birçok sarnıç bulunmaktadır. Ayrıca, Kaş 
ile Kasaba ve Gömbe arasında da birçok sarnıç yer al-
maktadır. Bunlar az önce de bahsettiğimiz gibi güney-
kuzey istikametindeki Yörüklerin göç yollarını göster-
mektedir. Bölgedeki tali yollar veya Yörüklerin göç yol-
ları ile bu güzergâhlarda bulunan sarnıçlarla ilgili ör-
nekleri çoğaltmak mümkündür.

a. Teke Sancağı’nda Kır İskân Merkezleri ve 
Nüfus

Türkler bu bölgeye yerleştiklerinde boy isimlerini 
ve Orta Asya’da kullandıkları adları buralara da taşı-
mışlardır. Tapu Tahrir Defterleri’nde geçen köy ve yer 
isimleri bunu bütün açıklığıyla gözler önüne sermek-

tedir. Yine, aradan geçen uzun zamana rağmen bu-
günkü isimler bunun canlı birer şahidi durumundadır. 
Teke yöresinde Oğuz boylarının iskânda etkili oldukla-
rını görmekteyiz. Oğuz boylarından Yuva, İğdir, Çavdır, 
Kınık, Kayı, Dodurga, Salur, Bayad, Bayındır isimli köy ve 
cemaatlere bu bölgede sıkça rastlamamız bunu teyit 
etmektedir. İşte bu konar-göçer grupların yerleşmele-
riyle bu tür yerleşim yerleri meydana gelmiştir.

Bu bölgedeki kır iskân yerlerinin kurulmasında 
bunlardan başka, zaviyelerin de çok etkili oldukları-
nı görmekteyiz. Şehir merkezlerinden çok zaviyeler, 
kır iskân merkezlerinde yer almakta olup vakıf şartla-
rı arasında da “ayende ve revendeye” hizmet vermeleri 
özellikle belirtilmiştir. Bu tür yerleşme yerlerine örnek 
olarak, Viranşehir, Andiya, Fığla, Gilevgi, Ernaz, Semae-
yük ve Gömbe gibi yerleri sayabiliriz. Zaten bu zaviye-
lerin çoğunluğu da yol güzergâhlarında ve önemli ge-
çit yerlerinde kurulmuşlardır.

Yerleşme ve kır iskân merkezlerinin gelişmesinde 
etkili olan faktörlerden birisi de su, değirmen ve ticarî 
fonksiyonların olmasıdır. Bunlara güzel bir örnek ola-
rak yine Fığla, Andiya, Gilevgi ve Geledos gibi yerleri 
gösterebiliriz. Bazı köyler de derbend yerlerde kurul-
muşlardır. Tabii ki buraların gelişmesinde bu da etkili 

Tablo 10: Tapu Tahrir Defterlerinde Oğuz Boylarının Adlarını Taşıyan 
Köy, Mezra, Cemaat ve Merkezlerin Sayıları

Boyun Adı 1455  1520 1530 1568

Afşar (Avşar) - - - -

Bayat - 1 2 2

Bayındır 4 3 4 4

Beydili - - - -

Büğdüz 1 2 2 2

Çaruklu (Çarıkçılar) - 1 1 -

Çavındır (Çavdır) 2 4 5 3

Dodurga - 1 1 1

Döğer - - - -

Eymir 1 1 2 2

İğdir 5 5 5 6

Kargın 1 1 1 2

Kayı 1 1 1 1

Kınık 2 2 1 2

Kızık - - - -

Salur 1 1 1 1

Yazır 1 1 2 2

Yüreğir 2 2 1 4

Yuva (Yiva) 2 2 2 2

TOPLAM 23 28 31 34
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olan bir diğer özelliktir. 

Bazı köylerin aynı zamanda cemaat ismi olarak da 
kullanıldığını görmekteyiz. Yani cemaat köyler bulun-
maktadır. Karagöl, Ovacık, İğdir buna örnek olarak ve-
rilebilir. Bilhassa İğdir nahiyesinde yani bugün Antalya-
Kemer ve çevresine tekabül eden bölgede bu tür yer-
lere rastlanılmaktadır. 

C-  Başlıca Kır-İskân Merkezleri: Köyler

XV. ve XVI. yüzyılda, diğer Osmanlı sancaklarında 
olduğu gibi, Teke Sancağı’nda da içtimaî ve iktisadî 
hayatın ağırlık noktasını kır iskânının bir parçası olan 
köyler teşkil etmektedir. Halkın geçimini genellikle ta-
rım yoluyla temin etmesi, nüfusun büyük çoğunluğu-
nun köylerde toplanmasına sebep olmuştur. Bunun 
sonucunda devletin mali gücünü sağlayan vergilerin 
önemli bir bölümü de köylerde yaşayan reayadan alın-
maktadır. Şehir halkı reaya sayılmamaktadır. Resm-i çift 
ve resm-i bennâk gibi bazı vergilerden muaf tutulmuş-
lardır. Nitekim XV. ve XVI. yüzyılda şehirlerden alınan 
vergiler sancağın toplam gelirlerinin çok az bir kısmını 
ihtiva etmekte, buna karşılık büyük çoğunluğu köy ve 
mezralardan hâsıl olmaktadır. Köylerde her türlü ürü-
nün yetiştiği görülmektedir. 1455 tarihinde köy hâsılı 
678767 akçadır. Bu hâsıl 1530 tarihinde 1289895 akça-
ya, 1568 de ise 1984282 akçaya çıkmıştır. Görüldüğü 
gibi sancağın gelirlerinin önemli bir kısmı köylerden 
alınmaktadır.

XV. yüzyılın ortasına ait olan yani 1455 tahririnde 
217 köy bulunmaktadır. Fakat daha önce de değindi-
ğimiz gibi bu tahrire ait defterin İğdir, Kürt ve Antalya 
nahiyelerini ihtiva eden yerlerinin az bir kısmının ek-
sik olması dolayısıyla kesin sonucu tespit edemiyo-
ruz. Ancak bununla birlikte, elde ettiğimiz sonuçlara 
dayanarak bu bölgede o dönemde huzur ve istikrarın 
sağlanmış olduğunu söyleyebiliriz. XVI. yüzyılda ise, 
Suhte İsyanları ve Şah Kulu İsyanı buradaki huzur ve 
istikrarı sekteye uğratmıştır. Çünkü şehir ve köylerdeki 
nüfusun pek fazla artmadığını, ayrıca 1455’te 38 olan 
mezra sayısının XVI. yüzyılın başlarında 100’ü geçtiği-
ni, ikinci yarısında da 174 civarında olduğuna bakılırsa 
bu daha iyi anlaşılacaktır. Durumun böyle olmasın-
da buradaki bu karışıklıklar öncesinde ve sonrasında 
İran’a yapılan göçler, ayrıca Modon, Koron ve Kıbrıs gibi 
yerlere yapılan sürgünler etkili olmuş olmalıdır.

Köylerin ekseriyetinin verimli ovaların etekle-
rinde toplanmış olduğu görülmektedir. Bu bölgeye 
yapmış olduğumuz gezi ve inceleme esnasında da bu 
durumu yakinen müşahede etmiş bulunmaktayız. El-
malu ve çevresinde bulunan köyler önemli bir yekûn 
tutmaktadır. Fakat Elmalu ve çevresinde bataklıkların 
olması, su baskınlarının bulunması sadece XV. ve XVI. 
asırlarda değil son zamanlara kadar yerleşmeyi ve nü-
fus hareketlerini etkilemiştir. Antalya Körfezi’nin kuze-
yinde yer alan kıyı ovalarında da yerleşmenin ve tarı-

mın önemli bir yeri vardır. İstanos ve çevresi genellikle 
kurak olmasına rağmen yine de kuru tarımın yapıldığı 
önemli yerlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Burada daha çok Korkuteli Çayı’nın inhisar ettiği alan-
larda nüfusun ve tarımın yoğun olduğu gözlenmekte-
dir. Hayvancılığın ise daha çok yüksek yerlerde kısaca-
sı Torosların zirvelerinde yapıldığı görülmektedir.

1455 tahririnde 100 hane ya da neferi geçen köy 
sayısı 13 adettir. Bunlar, Yazır, Teküryaka, Özükend, 
Örtekiz, Kökez, Gilevgi, Geledos, Ernaz, Burgaz, Depe-
cik, Çay, Aksu, Aklar gibi köylerdir. Bu köylerde nüfu-
sun yoğun olmasının başlıca amilleri birçoğunun ce-
maat köyleri olması ve bunların yerleşmeleriyle orta-
ya çıkmasıdır (Kökez, Yazır, Teküryaka, Özükend, Depe-
cik gibi). Ayrıca, bir kısmının da bulundukları bölge-
deki köylere merkezlik yapmaları, ticari fonksiyonla-
rının olması, önemli ovalara sahip olmalarıdır (Gilev-
gi, Geledos, Ernaz, Burgaz gibi). Diger bir önemli se-
bep de akarsu boylarında kurulup gelişmeleridir (Çay, 
Aksu gibi). Burada sadece Demre ve Özükend karyesin-
de Müslümanlarla gayri Müslimler karışık diğerlerinde 
ise sadece Müslümanlar bulunmaktadır.

1530 tahririnde de 100 haneyi geçen köy sayısın-
da değişiklik olmamıştır. 1568 tahririnde 100 haneyi 
geçen köy sayısında yine değişiklik olmamıştır. Bura-
da Bağköy gayri Müslimlerden oluşmaktadır.

Bazı köyler, meskûn durumda iken sonraları ha-
rap olup mezra yazılmışlardır. 1455 tahririnde, Bolad 
Çiftliği mezrası kaydedilirken “dağılmış” ibaresinin dü-
şülmesi ve yine, Serik mezrası hakkında bilgi verilirken 
“ Bulgar’dan 10 ev gelmiş gitmişler. Edhem bey defter ya-
zıcak ev yok imiş. Şimdiki halde dahi ev yok taşradan eki-
lir” ibaresinin düşülmesi hem bu durumu hem de bu-
raların sosyal ve ekonomik yapısını yansıtmaktadır.

1- Köylerdeki Müslim ve Gayri Müslim Nüfus

Teke Sancağı’nda Müslüman köylerin bölgenin 
Türkler tarafından fethiyle birlikte XI. asırda kuruldu-
ğunda şüphe yoktur. Türkmenlerin kesif bir şekilde 
buraya akın ettiklerini ve bu bölgelerde köyler kur-
duklarını görmekteyiz. 

XV. yüzyıla gelindiğinde bölgenin büyük ölçü-
de Türkleştiğini görmekteyiz. Çünkü 1455 tahririnde 
ve daha sonraki tahrirlerde fazla gayri Müslim nüfusa 
rastlanmamaktadır. Fetihle birlikte zaten az olan gayri 
Müslimlerin bir kısmının bölgeyi terk ettiklerini, bazı-
larının şehirlere gittiklerini, diğer bir kısmının da Müs-
lüman olduklarını tahmin etmekteyiz. Bilhassa 1455 
tahriri bazı gayri Müslimlerin Müslüman olmaları ko-
nusunda önemli ipuçları vermektedir. Kabalu köyün-
deki hâsıldan bahsedilirken, “Kabalu köyünden olan 
hâsılı nevbetciler üleşirlermiş bir ortakları varmış nev-
betcilerin 4’ü ölmüş 2’si Müslüman olmuş...” denilme-
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si, yine Serik mezrasından bahsedilirken, “Bulgar’dan 
10 ev gelmiş gitmişler. Edhem Bey defter yazıcak ev yok 
imiş. Şimdiki halde dahi ev yok taşradan ekilir” diye kayıt 
düşülmesi, ayrıca İbradı karyesi bahsinde “Kâfirlermiş 
Müslüman olmuşlar baş haracı alırlarmış Müslüman ol-
mağın şimdi alınmaz” ibaresinin düşülmesi buna misal 
olarak verilebilir. Zaten 1455 tahririnde Elmalu’da bu-
lunan Özükend, Kaş’a tabii Demre haricindeki köylerde 
gayri Müslim nüfusa rastlamamaktayız. Bu köylerin de 
karışık olduğu görülmektedir. 

1530 ve 1568 tahririnde ise Bağköy ve Demre’de 
gayri Müslim unsurların olduğu belirtilmiştir. Bunlar 
da “cemaat-i gebran” diye yazılmışlardır. Bu yerlerin 
haricinde 1568 tahririnde Cemaat-i Saruca’larla birlik-
te gebran zümre verilmiş, yine bir yerde “gebran-ı An-
talya” başlığı altında 78 neferden meydana gelen bir 
zümreden bahsedilmiştir. Bunlar da Müslümanlar-

la karışıktır. Hal böyle olunca Teke Sancağı’nda şehir-
ler de dâhil olmak üzere çok az miktarda gayri Müslim 
unsur bulunmaktadır. 

1455 tahririne ait defter eksik olmasına rağmen 
217 köy tespit edilmiştir. Bunların hepsinin meskûn ol-
duğu görülmektedir. Meskûn olmayanlar zaten mez-
ra olarak kaydedilmişlerdir. Mezraların sayısı ise 38’dir. 

TD 107 no’lu deftere göre 1520’lerde 260 köy bu-
lunmakta olup bunların da hepsinin meskûn oldukla-
rını meskûn olmayanlarının ise yine mezra olarak be-
lirtildiklerini görmekteyiz. Bu dönemde mezralar hızlı 
bir artış göstermiş ve bu sayı 106’ya çıkmıştır. Köyler-
den, Demre ve Bağköy’de Müslümanlar ile gayri Müs-
limler karışık yaşamaktadırlar.

1530 yılında ise köy sayısı 259 adettir. Bu tarih-
te mezraların sayısı 95’tir. Köylerde gayri Müslimler-

Tablo 11: Köylerdeki Muaf Zümrelerin Dağılışı

Muaf Zümre 1455 1530 1568
Hafız 9 - -
Muhassıl - - 56
Al-i Resul - - 18
Dai-i Padişah - 9 10
İmam 117 16 24
Hatip - - 14
Müezzin - 1 1
A’ma - 5 8
Mecnun - 5 2
Kötürüm - 2 2
Muaf - 12 7
Ma’lul - - 5
Şeyhzade - 4 -
Kethüda - 1 -
Mütevelli-i Zaviye - - 2
Sahib-i Zaviye - 7 3
Şeyh-i Zaviye - 4 3
Şeyh - 5 -
Zaviyedar - - 3
Ferraş - - 1
Kayyum - - 2
Sofu - - 1
Ma’lul - 7 -
Seyyid - 2 4
Merd-i Kal’a - - 2
Mermici - 8 9
Sipahi 17 51 24
Ma’zul Sipahi - - 53
Mütekaid Sipahi - - 10
Doğancı - - 1
Sipahizade - - 314
Şerifzade - - 5
Zaimzade - - 1
Kud-ı zâde (?) - 110 59
Kınacı ve Kınacızade - - 2
TOPLAM 143 249 644



119
Dünden
Bugüne
Antalya

T A R İ H  2  ( T Ü R K  D Ö N E M İ )

le Müslimlerin karışık olarak yaşadıkları yerler de yine 
Bağköy ile Demre’dir. 

1568 tahririnde ise köylerin büyük bir artış göste-
rerek 302’ye çıkmış olduğunu görmekteyiz. Buna pa-
ralel olarak mezralarda da büyük bir artış söz konusu-
dur. Mezraların bu tarihteki sayısı 174’tür. 

Öte yandan 1455 tahririne göre, köylerdeki vergi-
ye tâbi nüfus nefer olarak 6981, mücerredleri ise 11’dir. 
Bu tahrirde köy sayısının 217 olduğunu dikkate aldığı-
mız takdirde, köy başına 32 nefer düşmektedir. Müs-
lümanlarla gayri Müslimlerin karışık yaşadıkları Dem-
re ve Bağköy’ün nüfusu ise 58 neferden müteşekkildir.

1530 tahririnde köylerdeki vergi hanesi 8418 hane 
ve 640 mücerredden meydana gelmektedir. Köy sayı-
sı 259 olduğuna göre, köy başına 32 hane düşmekte-
dir. Mezkûr tarihte de daha önceki tahrirde olduğu gibi 
yine Demre ve Bağköy’de Müslümanlarla gayri Müs-
limler karışık yaşamakta diğer yerlerin tamamında ise 
Müslümanlar bulunmaktadırlar. Buna göre, iki köyde 
214 hane, 15 mücerred ve 6 kara kaydedilmiştir. Yuka-
rıdaki hesaplamaya bunlar da dâhil olmuşlardır.

1568 tahririnde ise, köylerdeki vergi hanesi 8178 
hane, 4425 mücerred, 15701 neferden meydana gel-
mektedir. Meskûn durumdaki köy sayısı 302 olduğu-
na göre, köy başına 27 hane düşmektedir. Nefer temel 
alındığı zaman 52 nefer düştüğü görülmektedir. Daha 
önceki tahrire göre hanelerde önemli bir düşüş söz 
konusudur. Daha önce de bahsedildiği gibi bu tahrir-
de nüfus hem hane hem de nefer olarak kaydedilmiş-
tir. Fakat rakamlardan da anlaşıldığı gibi düşüş söz ko-
nusudur. 

Buraya kadar sadece vergi mükellefi Müslim ve 
gayri Müslim hane ve nefer sayılarını esas alarak de-
ğerlendirmeler yaptık. Buna mukabil vergi muafiyeti 
olan askeri sınıf mensuplarının mühim bir kitle teşkil 
ettiklerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 
Gerçekten Tahrir Defterleri’nde açıkça belirtilmemek-
le beraber, sancak genelinde fiilen askerlikle uğraşan 
sipahi, zaim, cebelü, kale muhafızı ve benzeri zümre-
lerle, kadı, naip, müfti, nazır, vakıf görevlileri gibi bazı 
zümreler şer’i ve örfi vergilerden muaf tutuldukları 
için defter harici kalmaktadırlar. 

2- Konar- Göçer Zümreler (Yörükler)

Osmanlı toplumunu teşkil eden önemli unsurlar-
dan birisi de, konar-göçer teşekküllerdir. Bu zümreler, 
ağırlıklı olarak koyun ve keçi olmak üzere, at, katır ve 
deve gibi hayvanlardan meydana gelen sürüleriyle, 
kışın kasaba ve köy gibi iskân yerleri civarında konan 
ve zamanı geldiğinde de yaylalara göçen, dolayısıyla, 
yaylak ile kışlak arasında daimi hareket halinde bulu-
nan insanlardan oluşmaktadır. 

Teke Sancağı’ndaki konar-göçer zümrelerin ço-

ğunluğunun Oğuz boylarının adlarını taşıdıkları görül-
mektedir. Bununla birlikte bir kısmı, coğrafi saha ola-
rak bulundukları yerlere, siyasi bir hüviyete sahip olan 
beyliklerin bakiyeleri olmalarına, meskûn olup olma-
malarına, içtimai bir takım hadiselere, göçebe kültürü-
nün bir neticesi olarak kullandıkları eşyalara (çardak, 
çarık gibi), iktisadi faaliyetlerine (doğancı, kalburcu, kü-
reci, ziftci gibi), mükellefiyetlerine, boy-beyi ailesi ile 
büyük ölçüde kethüdalarının adlarına, bütün bunlar-
la birlikte, cemaat ihtiyarlarının, ileri gelenlerinin veya 
muteber kimselerinin adlarına müsteniden isimlendi-
rildikleri görülmektedir.

Teke ve çevresinde, aşiretler için elverişli yaylak 
ve kışlaklar bulunduğu tahrir defterlerinde bütün çıp-
laklığıyla ortaya konulmuştur. Aşiretler için Gömbe ve 
çevresi, Girdev yaylası, Susuz Dağları, Söbüce Yaylası, 
Milli ve çevresi ile Eğridir ve Beyşehir Gölünün güney 
tarafl arı önemli yerlerdir.

XV. ve XVI. yüzyıla ait tahrirler, bu bölgedeki ce-
maatlerin hayvancılığın yanında tarımla da uğraştık-
larını göstermektedir. Bunlar kendi tahıl ve pamuk ih-
tiyaçlarının yanında fazlasını dahi yetiştirmektedir-
ler. Türkmen-Yörük ekonomik etkinliklerinden birisi 
de halı dokumacılığı ve ihracıdır. Antalya limanından 
ihraç edilen maddelerin en önemlisi daha önce bah-
sedildiği gibi halı, kilim gibi dokumaya ait eşyalardır. 
Bütün bunlarla birlikte, Toros Yörükleri’nin en önemli 
ekonomik etkinliklerinden biri de keresteciliktir. 

Bu bölgedeki önemli cemaatler; Varsaklar, Ulu-
yörük, Serik, Çardağın gibi cemaatlerdir. Bunlara bağlı 
birçok Yörük grubu bulunmaktadır. 1455 tarihinde 40 
civarında cemaat kaydedilmiştir. Fakat bu defter eksik 
olduğu için bundan fazla olması gerekmektedir. Yine 
bu tarihteki nüfusları 12725 civarında olup hâsılları 
63645 akçadır. 1530 tarihinde cemaatlerin toplam sa-
yısı 126’dır. Aynı tarihte nüfusları 39334 olup hâsılları 
218131 akçadır. 1568 tarihinde cemaat sayısı 100’e 
düşmüştür. Aynı oranda nüfusta da bir düşüş söz ko-
nusu olup 30837 kişidir. Hâsılları ise 241287 akçadır. 
Yörüklerdeki bu nüfus düşüşü İnalcık tarafından Yö-
rüklerin güneyden kuzeye göçleriyle açıklanmaya ça-
lışılmıştır.

3-Mezralar

Umumiyetle ahalisi dağılmış eski iskân yerleri-
ne mezra veya ekinlik denilmektedir. Bir yerin müs-
takil mezra olduğunu tayin için, harabesi, suyu veya 
mezarlığı olup olmadığına bakılmaktadır. Bazı köy-
ler, meskûn durumda iken sonraları harap olup mez-
ra yazılmışlardır. Böyle yerler tahrirlerde kaydedilir-
ken “dağılmış, ev yok imiş taşradan ekilir” gibi ibare-
ler düşülmüştür. Bir kısım mezralar da, tımar sahiple-
ri tarafından üzerine hariç reaya yerleştirilmek sure-
tiyle şenlendirilmiş ve çiftlik verilmiştir. Fakat bu gibi 
yerlere 1, 2 veya 3 hane gibi pek az nüfus toplanmış 
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olduğundan mezra adını muhafaza etmiş olmalıdır-
lar. Teke Sancağı’nda 1455 ve 1530 tahrirlerinde böy-
le mezralara rastlanmaktadır. 1455 tahririnde, bu tür 
mezralarda 101 nefer, 30 çift, 40 nim çift ve 18 bennâk, 
1530 tahririnde ise, 153 hane, 11 mücerred, 1 kara ve 9 
muaf kaydedilmiştir. 1455 tarihinde mezralarda kayıtlı 
olanların tahminen nüfusu 505 kişi civarındadır. 1530 
tahririnde ise 821 kişi civarındadır.

XV. yüzyıl ile XVI. asır arasında mezraların dağılı-
mında büyük farklılıklar görülmektedir. 1455 tahririn-
de 38 olan mezra sayısı, 1520’de 106, 1530’da 95 ve 
1568’de 174 sayısına ulaşmıştır. Mezralardaki bu artış 
hiç şüphesiz buranın demografik yapısındaki değişim-
leri yansıtmaktadır.

1455 tahririnde mezraların geliri 24488 akça iken, 
1520’de 72.436 akçaya yükselmiş, 1530’da 64.601 ak-
çaya gerilemiş, 1568 tarihinde ise tekrar yükselerek 
128.488 akçaya çıkmıştır. Çoğunlukla XVI. yüzyılda-
ki mezraların geliri “karye hâsılı” içerisinde kaydedildi-
ği için tam olarak mezraların gelirlerini tespit etmek 
mümkün olmamıştır. Teke Sancağı’ndaki mezralar sa-
dece hububatın ekildiği birer ekinlik durumunda de-
ğildir. Bu tür yerlerde susam, pamuk, bağ, keten, incir, 
ceviz, bostan, mercimek gibi başka ürünlerin de yetiş-
tirildiği görülmektedir.

D- Teke Sancağı’nda Müsellem Teşkilatı

Müsellemlerin yoğun olarak bulunduğu Anadolu 
Eyaleti dâhilinde en kesif sancaklardan birisi de Teke 
Sancağı’dır. 1455 tarihinden itibaren buraya ait müsel-
lem defterleri hemen hemen tam olarak yer almakta-
dır. Bu defterlerden sadece 1501–1502 tarihli defter 
eksiktir. Diğer defterlerin tamamı bulunmaktadır. Teke 
Sancağı’yla ilgili olarak mensuh müsellem defterleri de 
bulunmaktadır. Bilindiği gibi bu defterler, müsellem 
teşkilatının ilgası ve çiftliklerin tımara dâhil edilmesiy-
le birlikte tertip edilmişlerdir. Bu defterlerden, müsel-
lem çiftliklerinin daha sonraki durumu ile buranın ik-
tisadi ve sosyal yapısı hakkında bilgi sahibi olmamız 
mümkün olmaktadır. 

Buradaki müsellem çiftlikleri nahiyeler, kazalar 
veya önemli yerleşim yerleri temel alınmak suretiy-
le kaydedilmişler ve bu yerlerin isimleriyle adlandırıl-
mışlardır. Burada tahrir defterlerindekinden daha faz-
la nahiye ismi yer almaktadır. Ayrıca, önemli yerleşim 
yerleri müsellemlerin adlandırılmasında etkili olmuş-

tur. 1455 tahririnde Teke Sancağı müsellemleri; Bağo-
vası, Kızılkaya, Milli, Karahisar, Kürt, Kaş, Geledos, Çav-
dır Yeri, İğdir Yeri, Bayındır Yeri, Kalkanlu, Eskihisar, Sökle, 
İstanos, Memeca Oğlanları, Muslu, Turali ve İmecik Mü-
sellemleri olmak üzere değişik başlıklar altında kayde-
dilmişler ve adlandırılmışlardır. TD 14 nolu defterde 
ise daha önceki tahrire göre, Memaca Oğlanları, İme-
cik, Çavdır Yeri ve Turali yer almamakta buna karşı, El-
malu ve Cema’at-i Serkiz Yeri müsellemleri belirtilmek-
tedir. 1545 tahririnde ve daha sonraki tahrirlerde he-
men hemen aynı isimlerle kaydedilmişlerdir. Burada 
ayrıca şunu da belirtmeliyiz ki, çiftliklerin kaydedildi-
ği bazı köyler sadece müsellem defterlerinde bulun-
maktadır. Teke-ili’nin siyasi, sosyal, demografik ve ik-
tisadi yapısının tam olarak ortaya çıkarılabilmesi için 
müsellem çiftliklerinin kaydedildiği müsellem defter-
leri çok büyük önem arz etmektedir. 1455 tahririnde 
çiftliklerde baş müsellem, müşterek ve yamaklar kay-
dedilmiş, tasarruf ettikleri yer belirtilmiştir. Daha önce 
de değindiğimiz üzere bu defter ve bu tarihteki mü-
sellemler daha sonrasına göre farklılık arz etmektedir. 
Mezkûr tarihte Teke Sancağı’nda 364 çiftlik bulunmak-
tadır. Eşer cebeli 363, yamakları 3625 ve müşterekleri 
ise 180’dir. Fatih dönemine ait olan 14 numaralı mü-
sellem defterinde 416 çiftlik, 477 eşer cebeli ve 2030 
müşterek kaydedilmiştir. Görüldüğü gibi bu tarihte 
çiftlik adedi artmıştır. Burada belirtilmesi gereken Milli 
Müsellemleridir. Bunlar avarızdan muaf olarak asakir-i 
mansureye mülazemet etmektedirler. Burada görev 
yapanların çoğu da cemaatlerdir. 

1530 tarihinde müsellem çiftliklerinde 366 çiftlik, 
465 eşer cebeli ve 2022 müşterek kaydedilmiştir. 1545 
tahririnde ise 387 çiftlik, 466 eşer cebeli ve 2082 müş-
terek, 1560–1561 tahririnde 379 çiftlik, 411 eşer cebe-
li ve 2111 müşterek, 1568 tahririnde 383 çiftlik, 370 
eşer cebeli ve 2531 müştereğin yine müsellem çift-
liklerinde kaydedildiğini görmekteyiz. 1585–86 ve III. 
Mehmed dönemine ait olan veriler ise mensuh piyade 
çiftliklerini bildirmektedir. Her iki tahrirde de 358 adet 
çiftlik kaydedilmiştir.

Müsellem çiftliklerindeki reaya ve askeri zümrele-
rin nüfusu ise 1455 tarihinde 10.331 kişi olup toplam 
nüfusa oranları % 16,40’dır. Bu nüfus 1530 tarihinde 
24.001 kişiye çıkmıştır. Toplam nüfusa oranları da yük-
selmiş olup % 20,80’e çıkmıştır. 1568 tarihinde ise mü-
sellem çiftliklerindeki nüfus 16.936’ya gerilemiş olup 
toplam nüfusa oranları da bu doğrultuda düşerek % 

Tablo 12: XV. ve XVI. Asır Tahrir ve Müsellem Defterlerine Göre Teke Sancağı Yörüklerinin (Cema-
atlerinin) Sayısı ve Toplam Nüfusu

1455 1530 1568

Cemaat-Adet 40 126 100

Cemaat-Hâsıl 63645 218131 241287

Cemaatlerin Nüfusu 12725 39334 30837
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16,20 olmuştur. Burada sadece kıyaslama yapmak için 
tapu tahrir defterlerinin bulunduğu tarihlerin nüfusları 
verilmiştir. Diğer tarihlerdeki nüfusları aşağıdaki tablo-
daki verilerden istifadeyle ortaya çıkarılabilecektir. Aşa-
ğıdaki tabloların incelenmesiyle müsellem nüfusu ya-
nında bu çiftliklerde yetiştirilen ürünler ve alınan ver-

gilerin öşür miktarlarını görmek de mümkün olacaktır.

Tablo 13: Tahrirlere Göre Toplam Olarak Teke Sancağı Müsellem ve Mensuh Müsellem 
Çiftliklerinin Hane, Nefer, Müşterek, Çift, Nim Çift v.b. Olarak Nüfusu ve Hususiyetleri

DEFTER NO MAD 14 TD 14 TD 166 TD 241 TD 321 TD 466
TKA 107 TD 624 TKA 163

TARİHLERİ 1455 Fatih 
(1476) 1530 1545 1560 1568 1585 III. Mehmed

Eşer Cebeli 363 
(361) 477 (462) 465 466 (463) 411 

(410) 370 - -

Yamak 3625 
(3763) - - - - - -

Yekûn Hane - 4715 4781 - - 3684 - -

Müşterek 180 
(172)

2030 
(2097) 2022 2082 2111 2531 - -

Mücerred 717 1252 3175 2080 1765 2606 2563
Bennak - 1547 - 3328 5659 3957 2144 2154
Nim Çift - 1784 1 689 187 3 58 58
Tam Çift - 447 - 103 4 2 9 8
Kara - 257 10 - - - - -
Caba - - - - - - - -
A’ma - 16 7 - - 1 - 4
Bayrak-ı şerif - - - - - - - 6
Çeribaşı - - - - 1 - - 1
Da’i- Padişah - - - - 3 3 - 2
Fakih - 3 - - - - - -
Gaib - 35 53 - - - - -
Gudek - 148 (143) 192 - - - - -
Hafız - - 1 - - - - -
Hiçbir Özelliği olmayan - - - 1353 1059 1416 - 7
İmam ve Hatip - 91 5 1 14 22 - 16
Kadimi - 1 - - - - - -
Kadı - 3 - - - - - -
Kethüda - 1 - - - - - 1
Lal - - 1 - - - - -
Ma’lul - - 1 - - 8 - -
Mecnun - 20 16 - - 1 - 4
Merd-i Kal’a-i Meis - - - - - - - 5
Mu’tak - 115 - 461 725 19 - -
Muaf Zümre - - - - - - 128 -
Mücavir-i Teke - 1 - - - - - -
Müderris - - 2 2 - - - -
Muhassıl - 114 32 9 9 21 - 25
Mukaddem - - - - - 4 - 4

Mürde - 3868 
(3604) 6096 3642 4795 - - -

Müsellemzade - - - 10 11 884 - -
Nabedid - - - - 1 - - -
Nama’lum - 7 72 - - - - -
Nefer - - 8465 - - 5706 - -
Pir-i Fani - 18 7 31* 41* 16 - 13
Sahib-i berat - 1 - 2 - - - -
Sipahi - 4 - 4 1 2 - -
Sipahizade - - - 2 - - - 1
Şerifzade - - 2 - - - - 2
Şeyh-i zaviye - - 5 - - - - 1
Yolcu - - 3 - - - - -
Çiftlik Adedi 364 416 366 387 379 383 358 358
Zemin- dönüm - 65116 - 58715 57874 58032 59941 58606
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Tablo 14: Tahrirlere Göre Toplam Olarak Teke Sancağı Müsellem ve Mensuh Müsellem Çiftliklerinden 
Alınan Öşür ve Resim Miktarı

DEFTER NO MAD 14 TD 14 TD 166 TD 241 TD 321 TD 466
TKA 107 TD 624 TKA 163

TARİHLERİ 1455 Fatih 
(1476) 1530 1545 1560 1568 1585 III. Mehmed

Ö. Gallat-müd - 4715 - 5520 5221 5108 - -
Ö. Gallat hasılı - 121910 - 234930 243390 240320 - -
Ö.Nohud-müd - 15 - 7 1 1 - -
Ö. Nohud hasılı - 580 - 950 720 820 - -
Ö. Şa’ir-müd - 17 - 85 27 12 1480 -
Ö. Şa’ir hasılı - 340 - 3400 900 300 60459 281162
Ö. Hınta-müd - - - - - 70 2259 -
Ö. Hınta hasılı - - - - - 800 149858 424165
Ö. Bostan ve piyaz - 620 - 1065 1170 1590 2042 2534
Ö. Keten - 65 - 75 10 10 16 -
Ö. Penbe-batman - 137 - - - - - -
Ö. Penbe hasılı - 2462 - 2090 1935 1635 1862 2434
Ö. Susam-müd - 10 - - 10 10 12 -
Ö. Susam hasılı - 800 - 815 1000 1000 3150 2800
Ö. Afyon - - - 60 60 210 1020 100
Ö. Bakla - - - 20 - - - -
Ö. Palamud - - - 210 110 110 110 220
Ö. Çeltik - 280 - 200 200 200 1220 1100
Ö. Kovan - 2980 - 3320 3340 4120 4578 22291
Ö. Sumak - - - - 30 - - -
Ö. Şire - - - - - - 45 40
Ö. Meyva - - - - - - - 100
Eşcar-ı ceviz - 10 - 155 120 160 240 366
H. Bağ-dönüm - 899 - - - - - -
H. Bağ hasılı - 11302 - 17867 22359 19417 31741 25371
R. Ağnam-re’s - - - - - - 19106 -
R. Ağnam - 24145 - - - 52300 9578 35092
R. Müş., yamak, müc., ben, 
kara, çift ve nim çift - 118583 - 74571 82136 - 42617 42466

Asiyab- harab bab - 14 - - 5 - - -
R. Asiyab-bab - 65 - 76 75 73 71 48
R. Asiyab - 1406 - 1930 2080 2125 2340 2390
R. Bad-ı Heva - 10733 - 12567 16965 15831 21031 79516
R. Otlak - 50 - 105 567 550 798 1038
R. Kışla - 30 - - 50 50 90 100
R. Yaylak - 250 - 510 - - - -
R. Tahinhane - - - 50 50 - - -
R. Bayrak - - - 15 - - - -
R. Katranocağı - - - 10 10 20 20 20
R. Ding - - - 50 80 80 80 80
R. Duhan - - - - 40 - 62 150
R. Zemin - - - - 15 15 27434 27544

R. Deştbani ve R. Tapu-i zemin - - - - 50 30 15344 29379

R. Sarnıç - - - - - 30 - -
Hasıl - 299094 286109 354309 375382 340573 374301 983975

Parantez içindeki rakamlar defterde nahiyelerin sonunda verilen toplam sonucunda bulunmuştur. Diğerleri ise bizim buldu-
ğumuz gerçek rakamlardır.  * Buradaki pir-i fani’ye ma’lul ve a’ma da dâhildir.

Not: 1545 yılı tahririnde defterin en sonunda toplam olarak eşer cebeli 453 olarak belirtilmiştir. Ayrıca “rüsum-ı ağnam re’âyâ-yı 
müselleman-ı liva-i Teke ifraz şud ber-muceb-i emr-i ali deyu mukarrer der defter-i atik” kaydı düşülmüştür. 

1560 tahririnde defterin sonunda yekun eşer 414 olarak belirtilmiştir. Burada da rüsum-ı ağnamın durumu aynıdır. 1568 tah-
ririnde resm-i bennak, mücerred, ağnam, cürm-i cinayet ve bad-ı heva’dan elde edilen 52300 akça hasıl padişah hassına ayrılmıştır. 
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Daha önce de değindiğimiz gibi XVI. yüzyılın 
sonlarına doğru müsellem teşkilatında önemli ölçü-
de bozulmalar olmuş ve bu asrın son yıllarında tımar-
lı sipahi geri hizmete doğru çekilince yaya ve müsel-
lemler fonksiyonunu tamamen yitirmişlerdir. Teke 
Sancağı’ndaki müsellem teşkilatı XVI. asrın sonları-
na doğru ref olunmuş ve 1582/990 tarihli Mühimme 
hükmünde Hamid ile Teke Sancağı piyade ve müsel-
lemlerinin re’âyâ yazılması belirtilmiştir. Bundan sonra 
1585-1586/994 ve III. Mehmed döneminde kaydedil-
miş olan defterlerde de müsellem çiftlikleri “mensuh 
müsellem çiftliklerine” çevrilmiştir. Buradaki müsellem 
çiftlikleri artık tımar ve zeamete kaydedilmiş, ocaklar-
daki askeri zümreler de muafiyetlerinden arındırılarak 
raiyyet statüsüne indirilmiştir. 

Teke Sancağı’nda 1455 tarihinde can-baz, avcı, 
sayyâd ve doğancı adı verilen bazı zümreler de bulun-
maktadır. Bilindiği gibi, hükümdarla birlikte ava giden 
veya sarayda av kuşlarına bakan yahut da dışarıda sa-
ray için av kuşu yetiştirenlerin hepsine birden avcı de-
nilmektedir. Canbazan da Osmanlıların ilk devirlerin-
de teşkil olunan askeri kuvvetlerdendir.

E- Teke Sancağı’nın Tahmini Nüfusu

Yukarıdaki tablolarda görüleceği üzere, bütün 
tahrirlerde çiftçi=köylü re’âyâ en kalabalık zümreyi 
teşkil etmektedir. 

Çiftçi=köylü re’âyâdan sonra sancakta en kalaba-
lık nüfusu konar-göçerler teşkil etmektedir. 

Sancakta nüfus yoğunluğu bakımından bütün 
tahrirlerde üçüncü sırada müsellem çiftliklerinde-
ki re’âyâ ve yine burada bulunan askeri zümreler gel-
mektedir. 

Nüfusun çokluğu ve toplam nüfusa oranı ba-
kımından bütün tahrirlerde dördüncü sırada şehirli 
zümre gelmektedir. 

Nüfus yoğunluğu ve toplam nüfusa oranları ba-
kımından bütün tahrirlerde son sırada bulunan sipahi 
ve zaim gibi askeri zümreler gelmektedir. Tabloda da 

görüldüğü gibi hemen hemen bütün tahrirlerde du-
rumlarını korumuşlar ve % 1 civarında bir oranı oluş-
turmuşlardır.

Tabloda dikkatimizi çeken unsurlardan bir tane-
si de toplam sancak nüfusunun tahrirlere göre artışı 
veya azalması ile ilgilidir. 1455 tahririnde toplam san-
cak nüfusu 62.972 kişiden ibarettir. Fakat daha önce-
leri bir kaç defa belirttiğimiz üzere bu tahrire ait defte-
rin eksik olması tam rakamı yansıtmamaktadır. Fakat 
defterin çok az bir kısmının eksik olması dolayısıyla bu 
rakamın hemen hemen gerçek nüfusa yakın olduğu-
nu söyleyebiliriz. Yani kısacası bu tarihte sancak nüfu-
su en fazla 70000–75000’ni geçmeyecektir.

1530 yılında ise sancak nüfusunun 115.355 kişi-
den oluştuğu görülmektedir. XV. asra göre yani 1455 
tahririne göre bu yüzyılda önemli bir artış meydana 
gelmiştir. 1455 tarihindeki nüfusu, defterin eksikliği-
ni de göz önünde bulundurarak 70000 civarında ka-
bul edersek, 1530 yılında daha önceki tahrire göre % 
60.68’lik bir artış meydana gelmiştir. Fakat bu nüfus 
artışının bu tarihten itibaren durduğunu hatta azaldı-
ğını söyleyebiliriz. 1568 tarihinde sancak nüfusu 1530 
tarihine göre 10873 kişi düşerek 104.482’ye gerile-

miştir. Bu düşüşün oranı ise 1530 tarihine göre  % 9 
civarındadır. Sancak nüfusunun doğal olarak artması 
gerekirken düşmesinin kesin sebeplerini bilemiyoruz. 
Fakat Şahkulu İsyanı neticesinde buradan sürgünlerin 
olması, İran’a ilticalar ve yeni fethedilen ada ve bölge-
lere iskân amacıyla gönderilmeler ve güneyden kuze-
ye göç hareketleri bu düşüşte etkili olmuş olmalıdır. 
Daha sonraki dönemlerde doğudan batıya doğru sü-
rekli bir Yörük göçü olmuştur. Şöyle ki; 1596’dan 1610’a 
kadarki dönemde Anadolu’daki Celali İsyanları’nın 
neticesinde merkez hükümetin kontrolü kaybetmesi 
üzerine önce orta sonra da batı Anadolu’ya geniş çaplı 
Yörük göçü olmuştur. Balıkesir, Aydın, Saruhan, Mente-
şe, Muğla, Hamid, Teke, Hüdavendigar, Alaiye, Biga, İçel 
ve bazı Ege adaları bu yerlerden bazılarıdır.

Tablo 15: Teke Sancağının Tahmini Nüfusu ve Zümrelerin Birbirine Göre Nispeti

ZÜMRELER

1455 1530 1568

Nüfus

Toplam 
Nüfusa 
nispeti Nüfus

Toplam 
Nüfusa 
nispeti Nüfus

Toplam 
Nüfusa
nispeti

Şehirli 2945 4.67 6069 5.26 7010 6.70
Konar-Göçerler 12725 20.20 39334 34.09 30837 29.51
Çiftçi = Köylü 36136 57.38 44796 38.83 48539 46.45
Müsellem Çiftliklerindeki re’âya 
ve askeri zümreler 10331 16.40 24001 20.80 16936 16.20

Sipahi ve Zaim 835 1.32 1155 1 1160 1.11
TOPLAM 62972 - 115355 - 104482 -
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F- Teke Sancağı’nda Vergi Hâsılatının 
Dağılımı ve Dirlik Durumu

1455 tahririnde sancak gelirleri subaşı hasları, si-
pahi ve müstahfız tımarları ile vakıf olmak üzere bö-
lümlere ayrılmıştır. 1455 tarihinde sancağın toplam 
hâsılı 974802,5 akçadır. Mezkûr tahrirde en çok ge-
lirin müstahfız tımarlarına ayrıldığını görmekteyiz. 
Bu, sancak hâsılatının % 35,4’üne tekabül etmekte-
dir. Aynı tahrirde ikinci sırada tımarlar gelmekte olup 
sancak hâsılatının % 35’ine, üçüncü sırada ise suba-
şı gelirleri % 23,6 ve vakıf gelirleri ise dördüncü sıra-
da olup % 6’sına tekabül etmektedir. TD 107 nolu def-
tere göre 1520’lerde sancağın toplam hâsılı 2.438.208 
akçadır. Bunun dağılımı ise  % 37,8 ile tımar ve zea-
metler ilk sırada, % 36 ile padişah hasları ikinci sırada, 
% 17,2 ile sancakbeyi hasları üçüncü sırada ve % 8,83 
ile ise müstahfız tımarları dördüncü sırada yer almak-
tadır. 1530 tarihinde, sancağın toplam hâsılı 2962474 
akça olup tımar ve zeametlere ayrılan gelir % 34 ile ilk 
sırada, padişah hasları % 33 ile ikinci sırada, sancak-
beyi hasları % 13,3 ile üçüncü sırada, müsellem çift-
likleri hâsılı % 9,65 ile dördüncü sırada, vakıfl ara ay-
rılan gelir % 5,08 ile beşinci sırada ve müstahfız tıma-
rı % 4,83 ile son sırada yer almaktadır. 1568 tahririnde 
ise, daha önceki sıralama değişmemiş, sadece sancak 
hâsılatındaki oranları değişmiştir. Buna göre, tımar ve 
zeametler % 36,31, padişah hasları % 33,46, sancakbe-
yi hasları % 10,57, müsellem çiftlikleri hâsılı % 7,28, va-
kıfl ar % 7,26 ve müstahfız tımarı % 5,09’luk bir orana 
sahiptir. Sancağın toplam hâsılı bu tarihte 3.971.034 
akçadır. Tahrirler arasındaki değişiklikleri, dağılımı ve 
gelirleri daha ayrıntılı olarak tablo 16’dan takip etmek 
mümkündür. 

G- Sancağın İktisadi Yapısı

Teke Sancağı’nın XV. ve XVI. asırdaki iktisadi ya-
pısının ortaya çıkarılmasında tahrir defterleri bizim en 
önemli kaynağımız olmuştur. Tahrir defterlerinin top-
rak tasarrufu, üretim, vergiler ve ticarî ve sınaî faaliyet-
ler ile ilgili olarak ihtiva ettiği bilgiler sonraki dönem-

deki belgelere nispetle mukayese edilemeyecek de-
recede büyük öneme haizdir. Bütün bunların yanı sıra 
tahrir defterleri, bir sancaktaki yerleşim alanları, ekile-
bilen toprakların miktarı ve tasarruf şekilleri, üretilen 
ürünler, vergi nispet ve çeşitleri, hayvancılık v.b. alan-
larda hem o döneme, hem de sonraki döneme ışık tu-
tacak önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Bu sebeple im-
paratorluğun tımar sisteminin uygulandığı, tahrir ya-
pılan yörelerin diğer bölgelere göre iktisadi yapısının 
incelenmesi açısından bir hayli şanslı olduğunu söyle-
memiz mümkündür. 

Teke Sancağının iktisadi yapısını ortaya koyma-
mızda 1455, 1520, 1530 ve 1568 tahrirleri bize yardım-
cı olacaktır. 

1-Teke Sancağı’nda Toprak ve Çiftlik Durumu 

Bölgenin önemli bir kısmı dağlarla kaplı olmasına 
rağmen, bunların bittiği yerlerde, kıyılarda ve iç ke-
simlerde büyük ovalara da malik olduğunu görmekte-
yiz. Antalya Körfezi’nin kuzeyinde yer alan kıyı ovaları, 
burada önemli su kaynaklarının da olmasıyla birinci 
derecede önemli yerlerdendir. Yine, Teke yöresi orta 
bölümünde yer alan, Elmalu ve Kasaba ovaları, Korku-
teli ve Bucak kazası çevresindeki Bozovalar, Kızılkaya 
ovası, Karaaliler ovası, Bucak ovası, Kuzköy ovası, Sarna-
pa ovası, Kaş’ta Bezirgân ovası, Sidek ovası, yine Kaş’ın 
kıyı yöresinde Demre ovası, ayrıca, Finike ovası, Antalya 
körfezinin batı kıyılarındaki Adrasan ovası, Kemer ova-
sı, Göynük ovası, Beldibi ovası, Antalya ovası ve körfezin 
doğusundaki birçok ovalar bu bölgenin tarım açısın-
dan uygun olan bölgelerinden bazılarıdır.  XV. ve XVI. 
asırdaki çiftliklerin dağılımı da bunu bütün açıklığıy-
la ortaya koymaktadır. Burada, en çok çift ve nim çift 
kaydedilen yerlerin Elmalu, Karahisar-ı Teke, Kaş, Mus-
lu, İstanos ve İğdir nahiyeleri olduğunu görmekteyiz. 

Bölgedeki bazı suların taşması veya bataklık gibi 
faktörler ekilebilir alanları kısıtlayan unsurların ba-
şında gelmektedir. Bilhassa, 1455 tahririnde bu ko-
nuda güzel örnekler vardır. Su baskınları neticesinde 
hâsılın yazılmaması, düşürülmesi gibi misaller bu ko-

Tablo 16: Tasarruf Edenlere Göre Teke Sancağı Vergi Hâsılatının Dağılımı

Cinsi 1455 (x) TD 107 (x) 1530 (x) 1568 (x)

Padişah Hasları - - 879352 36 979174 33 1328736 33.46

Sancakbeyi Hasları - - 421294 17.2 394685 13.3 420128 10.57

Subaşı Gelirleri 230647 23.6 - - - - - -

Tımar ve Zeametler 341103,5 35 922137 37.8 1008428 34 1442117 36.31

Müstahfız Tımarı 345761 35.4 215425 8.83 143349 4.83 202211 5.09

Müsellem Çiftlikleri Hâsılı - - - - 286109 9.65 289459 7.28

Vakıfl ar 57291 6 - - 150729 5.08 288383 7.26

TOPLAM 974802,5 - 2438208 - 2962474 - 3971034 -
(x) Toplam vergi hâsılatı içindeki payı (%)
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nuda fikir sahibi yapmaktadır. Bu tür yerlerin şu anda 
ıslah edilen Kestel Gölü ve çevresinde, Elmalu’da ve 
Antalya’nın doğusunda deniz kenarındaki ovalarda ol-
duğunu tahmin etmekteyiz. Çünkü defterdeki ipuçla-
rı ve son zamanlara kadarki bahsettiğimiz yerlerin ba-
taklık, göl v.b. şekillerde olması bunu teyit etmektedir. 

2-Zirai Üretim ve Zirai Üretimden Alınan 
Vergiler

Osmanlı ekonomisinin temelini ziraat teşkil et-
mekte, halkın büyük bir kısmı da bu sahada çalışmak-

taydı. Ziraat hayatı sadece kır iskân yerlerinde değil, ka-
saba ve hatta şehir niteliğine haiz olan yerlerde de nü-
fusun önemli bir kısmı ziraatla meşgul olmaktaydı. Do-
layısıyla, Osmanlı Devleti’nin küçük bir nüvesini oluştu-
ran Teke sancağında XV. ve XVI. asırlardaki iktisadi ha-
yatında hâkim olan unsur da hiç şüphesiz ziraat idi. 

Teke sancağında üretilen tarım ürünleri içerisinde 
Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi hububat baş-
ta gelmektedir. Hububattan sonra çeltik, susam ve pa-
muk bu bölgede yetişen en önemli ürünler olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, iklimin iyi olması 

Tablo 17: 1455 ve 1568 Tarihinde Teke Sancağında Nim Çift ve Tam Çiftlerin Nahiyelere Dağılımı

1455 1568

Nahiyeler Nefer Nim Çift Tam Çift Nefer Hane Nim Çift Tam Çift

Antalya 177 94 26 3430 1792 185 21

Bağovası 322 100 132 572 245 47 20

Elmalu 1707 841 487 4358 2574 675 114

Kalkanlu 515 225 87 985 552 279 22

Karahisar-ı Teke 1772 304 166 4050 2258 357 22

Kaş 1286 463 438 2075 1130 207 11

Kürt 441 89 80 1391 728 213 16

Kızılkaya - - - 43 20 - -

M. Kömi 169 56 40 910 377 161 43

Muslu 250 37 158 480 238 131 31

İğdir 1128 579 266 3807 1989 750 8

İstanos 1839 681 353 3234 1379 608 114

TOPLAM 9606 3469 2233 25335 13282 3613 422
Bu tabloda köylerde, mezrada ve cemaatlerde toprak tasarruf edenler verilmiştir. Şehirdeki nüfus verilme-

miştir. 1530 tarihinde Elmalu şehrinde 1 nim çift kaydedilmiştir. Ayrıca, 1568 tarihinde müsellem çiftliklerinde 
5706 nefer, 3684 hane, 2 çift ve 3 nim çift bulunmaktadır.

Tablo 18: 1455 ve 1568 Tarihinde Teke Sancağı’nda Toprak Tasarrufu

1455 1568

T. Ç N. Ç Çiftlik 
sayısı

Tahmini
Dönüm T. Ç N. Ç Çiftlik 

Sayısı
Tahmini 
Dönüm

Müsellem Defterlerine Göre - - 374 58000 * - - 348 58032
Tapu Tahrir 
Defterlerine Göre 2233 3469 3967 317360 ** 122 3616 1930 154400 **

Tahmini Dönüm Miktarı - - - 375360 - - - 212432
Hususi Çiftlik Sayısı *** - - 1778 142240 - - 480 38400
Zemin (Dönüm olarak) - - - - - - - 80898
Zemin, bahçe, 
harım gibi yerlerden - - - - - - - 11480

Tahmini Toplam 
Dönüm Miktarı 517600 343210

 * Mezkûr tarihte müsellemlerin tasarruf ettikleri çiftlikler belirtilmekle birlikte bunların dönümü hakkında bilgi verilmemiştir. Umumiyetle 
bundan sonraki müsellem defterlerinde çiftliklerin dönümü de belirtilmiştir. Bu tahrirde ve bundan sonraki tahrirlerde müsellemler aşağı 
yukarı aynı çiftlikleri tasarruf etmektedirler. Bu çiftlikler ise, 58000 dönüm civarındadır. Bundan dolayı biz de burada bu rakamı esas aldık.
** Bir çiftlik ortalama olarak 80 dönüm kabul edilmiştir.
*** Bu çiftlik adedine has çiftlikler de dâhildir.
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ve suyun da bazı yerlerde bol miktarda bulunması do-
layısıyla hemen hemen bütün ürünlerin az da olsa bu 
bölgede yetişmesini sağlamaktadır.

a. Hububat, Bakliyat Üretimi ve Öşrü

Teke sancağında buğday ve arpa ise, istinasız he-
men hemen bütün köylerde hâsıl olmakta; bu mah-
sullerden alınan vergiler, “öşür” adı altında belirtil-
mektedir. Aşağıdaki tablo 19’dan bu bölgede üretilen 
ürünler ve miktarlarını takip etmek mümkün olmak-
tadır. Tablonun incelenmesiyle görüleceği gibi en faz-
la üretilen ürünler buğday, arpa, mısır ve pamuk ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Az miktarda da olsa susam, 
nohut, mercimek, keten, burçak, börülce, bakla, afyon, 
sumak, palamut gibi ürünlerin yetiştirildiğini görmek-
teyiz.

b. Bağ, Bahçe ve Bostan Mahsulleri

Teke Sancağı’nın birçok yeri bağ ve bahçeler yö-
nünden zengindir. Bilhassa İstanos, Elmalu, Karahisar 
ve Antalya’da bağ ve bahçelerin önemli bir yer tutu-
ğu görülmektedir. Bağ, bahçe gelirlerinin tahrirlerde 
umumiyetle vakıfl ara ayrılmış olduğunu görmekteyiz. 

Bu bölgenin kıyı şeridinde bilhassa turunç bah-
çelerinin olduğu görülmektedir. Günümüzde de Fini-
ke başta olmak üzere kıyı bölgeleri bu tür bahçeler yö-
nünden zengindir. 1568 tahririnde 4794 akça hâsıl “tu-
runç bahçesinden” elde edilmektedir. Ayrıca harım’dan 
153 akça hâsıl elde edilmektedir. Yine, mezkûr tarih-
te Atrasun yakınında bulunan hurmalardan 142 akça, 
“günlük ağaçlarından” ise 100 akça vergi alındığını 
görmekteyiz.

Tablo 19: Teke Sancağı’nda 1455 ve 1568’de Zirai Üretim Toplamları 

No Cinsi

1455 
Toplam 
Üretim

Müd / Kile

Kg

Kişi Başına 
Düşen 
Miktar

Müd/ Kile

Kg

1568 
Toplam 
Üretim

Müd / Kile

Kg

Kişi 
başına 
düşen 
miktar

Müd/ Kile

Kg

1 Buğday - - - - 102050/ 
2041000 52453700 0,97/ 

19,53 502

2 Arpa - - - - 69030/ 
1380600 35481420 0.66/ 

13,21 339,5

3 Darı 13250/ 
265000 6810500 0,21/ 4,20 108,15 2250/ 

45000 1156500 0,02/ 0,43 11,06

4 Susam 4335/ 
86700 2228190 0,06/ 1.37 35,38 10320/ 

206400 5304480 0,09/ 1,97 50,76

5
Penbe 

(batman 
ve müd)

11155
batman 0.17 batman 18876/ 

377520 9702264 0,1/3,6 92,8

6 Nohut 50/ 1000 25700 0,0007/ 0,015 0,40 326/6520 167564 0,003/ 
0,06 1,6

7 Mercimek 281/ 5620 144434 2,29/ 0,08 2,29 565/ 
11300 290410 0,005/ 0,1 2,77

8 Keten-
batman 830 0,013 bat-

man - - - - -

9 Galle
159000 

(171816)/ 
3180000

81726000 2,52/ 50,49 1297,8 51080/ 
1021600 26255120 0,48/ 9,77 251,2

10 Burçak 750/ 15000 385500 0,01/ 0,2 6,11 - - - -

11 Börülce 30/ 600 15420 0,0004/ 0,009 0,24 - - - -

12 Bakla 830/ 16600 4266620 0,013/ 0,26 67,75 - - - -
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Bağcılık ise her türlü iklim şartlarında ve hububat 
ekimine elverişli olmayan dağlık ve kır arazide yapıla-
bilmektedir. Bundan dolayı bu tür yerlerin bu bölge-
de bu amaçla kullanıldığını ve bağcılığın gelişmiş ol-
duğunu görmekteyiz 

Bu bölgede arpa, buğday, darı, susam, pamuk, 
bağcılık dışında özellikle suyun bol olduğu yerlerde 
sebze ve meyve de yetiştirilmektedir. Bunlardan nakdî 
olarak resim alınmadığından hangi meyve ve sebze-
den ne kadar üretildiği bilinmemektedir. Bu vergiler 
“öşr-i meyve”, “öşr-i bostan”, “öşr-i ceviz”, “öşr-i harnub”, 
“öşr-i havuç”, “öşr-i piyaz”, “hisarcuk kurusu” ve “öşr-i in-
cir” gibi başlıklar altında zikredilmiş ve bunlardan mu-
ayyen bir resim alınmıştır. Bunların miktarlarını belirle-
yememekle beraber defterlere yansımış ve resim alın-
maya temel teşkil etmiş olduklarından halkın ihtiya-
cından fazla yetiştiği ve ekonomik bir değer ifade etti-
ğini söyleyebiliriz.

3-Teke Sancağı’nda Hayvancılık ve Hayvan-
cılıkla İlgili Resimler

Hayvancılığın Teke Sancağı’nın ekonomik ha-
yatında çok önemli bir yeri vardır. Sancaktan alınan 
adet-i ağnam, resm-i yaylak, resm-i kışlak, resm-i otlak, 
resm-i koru türü vergilerin fazlalığı burada çok sayıda 
hayvan bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

Koyun ve keçiyle birlikte, Teke sancağı eskiden 
beri develerin bulunduğu bölgelerdendir. Fakat ne 
kadar burada deve bulunduğunu tahmin etmemiz 
mümkün değildir. 1455 tahririnde deveyle un ve ta-
hıl götürmeden vergi alınması burada develerin bu-
lunduğunu göstermektedir.

 a. Adet-i Ağnam

Osmanlı imparatorluğunda koyun ve keçiden 
alınan vergiye adet-i ağnam denilmektedir. Resm-i ağ-
nam, Teke Sancağı’nda 2 koyuna 1 akça alınmaktadır. 

1455 tahririnde bu vergi “koyun bacı” olarak zikre-
dilmiş ve alınmıştır. Bu vergi 62129 akçadır. Mezkûr ta-
rihte en azından 100000 civarında koyunun bulundu-
ğunu bu vergiye dayanarak tahmin edebiliriz.

1568 tahririnde, toplam olarak 94485 akça adet-i 
ağnam resmi kaydedilmiştir. Bununla birlikte, 250905 
akçası bennâk, mücerred, çift resmiyle birlikte kaydedil-
miştir. Buradan toplam olarak Teke Sancağı’nda en az 
240000 civarında koyun olduğunu tahmin edebiliriz. 

Adet-i ağnam vergisi haricinde hayvanlardan alı-
nan vergilerden biri Ağıl resmi diğeri de yaylak, kışlak 
ve koru resimleridir. Bu bölgede bunlardan da vergi 
alınmıştır. 1568 tarihinde vaşak resminin geçmesi bu-
rada vaşak ve kaplan gibi hayvanların da bulunduğu-
nu göstermektedir.

4- Arıcılık (Bal Öşrü-Resm-i Asel)

Teke Sancağı’nda arıcılığın XV. ve XVI. asırda yay-
gın olduğunu görmekteyiz. Teke Sancağı’nda 1455 
tahririnde balın resim üzere kayıt edildiğini görmekte-
yiz. Buna göre baldan 4917 akça resim alınmakta olup, 
sancak hâsılatı içerisinde % 0,51’lik bir orana sahiptir. 
Umumiyetle bir kovana iki akça resim alındığına göre, 
mezkûr tarihte 9824 kovanın var olduğunu söyleyebi-
liriz.

1568 tahririnde baldan hem öşür hem de resim 
üzere vergi alınmıştır. Mezkûr tahrirde baldan 21.766 
akça öşür alınmakta olup bu da sancak hâsılatının % 
0,56’sını oluşturmaktadır. Mezkûr tahrirde baldan öşür 
olarak vergi alındığına göre 217660 akçalık bal elde 
edilmiş demektir. 

5- Şahıs Başına Alınan Vergi ve Resimler

Burada ele aldığımız resimler şahıslardan sosyal 
ve hukuki konumlarına göre tahsil edilen vergilerdir. 
Osmanlı ıstılahında bunlara baş akçası veya kulluk 
akçası gibi isimler de verilmekte olup, cizye dışında 
tamamı örfidir. Bu resimler Osmanlı vergi sistemi içeri-
sinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu vergilerin, ka-
nunnamelerde kimlerden nasıl, ne zaman ve ne kadar 
alınacağı tespit edilmiştir. 

Teke Sancağı’nda ispenç, resm-i çift, resm-i bennâk, 
resm-i nim çift bu tür vergilerdendir. Bunlar da önemli 
bir yekûn tutmaktadır.

6- Maktu’ Vergiler ve Mukâta’alar

a. Maktu’ Vergiler

Maktu’ kelimesi; kesilmiş, bölünmüş manaları-
na gelmekte olup Osmanlı vergi sistemindeki karşılı-
ğı “götürü usul”dür. Maktu’ vergiler, önceden belirlen-
miş olup, yapılan hizmet veya elde edilen ürün az veya 
çok olsa bile sabit kalmaktadır. Bu vergilerden bazıları 
hakkında bilgi vermeye çalışalım:

Resm-i Asiyab, Teke Sancağı değirmenlerin bol 
bulunduğu bölgelerdendir. 1455 tahririnde burada 
139 adet değirmen kaydedilmiştir. Bunlar faal olan 
değirmenlerdir. Bununla birlikte harap olan 13 adet 
değirmen daha bulunmaktadır. Faal olan değirmen-
lerden alınan resim 4772 akça olup sancak gelirleri 
içerisinde % 0,5’lik bir orana sahiptir. 1568 tarihinde 
Teke sancağında 445 adet değirmen bulunmakta olup 
bunların resimleri 14753 akçadır. Sancak gelirleri içe-
risindeki oranı ise % 0,37’dir. Ancak bu değirmenlerin 
sayılarının daha fazla olduğunu tahmin etmekteyiz. 
Çünkü birçok vakfın gelir kalemleri içerisinde asiyab 
resminin olması bunu teyit etmektedir. 
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Resm-i Ding, Ding, su veya hayvan gücüyle çalı-
şan ve umumiyetle çeltiğin kabuğundan ayrılması, 
susam veya zeytinyağının çıkarılması gibi işleri gören 
değirmenlere denilmektedir. Bu hizmetlerde çalışan-
lara ise, dingci adı verilmektedir. Sonuçta toplanıp dö-
vülen ve kabuğundan ayrılan çeltikten 1/3 nispetinde 
pirinç çıkmaktadır. Teke Sancağı’nda ding değirmen-
lerinin bulunduğu yerlerde, aynı zamanda çeltik zira-
atı de yapılmaktadır. Muhtemelen, buradaki dinglerin 
çoğu, çeltik dingleridir. 1455 tahririnde iki köyde (Gü-
zelovacık ve Kiçiköprü) ding değirmeni kaydedilmiştir. 

1568 tahririnde ding değirmenlerinin adedi ve 
bunlardan alınan resmin çoğaldığı görülmektedir. 
Köyler içerisinde 77 kıt’a ding değirmeni kaydedilmiş 
olup resimleri 4770 akçadır. Ayrıca, 90 akça cemaatle-
rin bulunduğu yerde kaydedilmiştir. 50 akça da mezra-
larda kaydedilmiştir. Yine bu tarihte 80 akça müsellem 
çiftliklerinde kaydedildiğini görmekteyiz. Bütün bun-
larla birlikte bazı merkezlerde de 1340 akça ding değir-

menlerinden hâsıl kaydedilmiştir. Mezkûr tarihte ding 
değirmenlerinden elde edilen toplam hâsıl 6330 akça 
olup sancak gelirleri içerisinde % 0,16’lık bir orana sa-
hiptir. Bütün bunlarla birlikte vakıfl arın gelir kalemle-
rinde ding resmine rastlanması, bunun sayısının ve ge-
lirinin daha fazla olması gerektiğini akla getirmektedir.

b. Mukâta’alar

İkta’, kelimesinin cemi’ olan mukâta’anın lügat 
manası kesişmek, birbirinden kesilmek anlamında olup, 
ıstılah olarak devlete ait bir varidatın bir bedel muka-
bilinde kiralanması demektir.

Mukata’a, geliri kimseye dirlik olarak verilmeyip, 
doğrudan merkez hazinesine alınan vergi ve gelir kay-
naklarıdır. Teke Sancağı’nda boyahane, ihtisab, tahin-
hane, başhane, balıklagu gibi mukataalar bulunmak-
tadır. Aşağıdaki tablodan bölgeden alınan vergi ve re-
simlerle sancağın toplam hâsılını görmek mümkün 
olacaktır.

Tablo 20: Teke Sancağı’nda Vergi ve Resimlerin İcmal Olarak Dağılımı (1455–1568)

MAD 14 
(1455)

x
%

TD 107
(1520)

x
%

TD 166
(1530)

x
%

TKA 107
(1568)

x
%

Bac-ı bazar ve ihtisâb 
vergisi 81264 8.50 123150 4.96 92200 3.26 80868 2.09

Müstakil Çiftlik gelirleri 600 0.06 2633 0.83 - - 3325 0.08

Koru, Yaylak, kışlak ve saz 
vergileri 2191 0.22 5393 0.21 8033 0.28 7550 0.19

Mezra’a gelirleri 18940 1.98 72436 2.92 64601 2.28 139823 3.62
Mahsul-i müselleman-ı 
Teke, Bâd-ı hevâ 
ve cürm-i cinayet  
müselleman-ı Teke

- - 28311 1.14 34516 1.22 128400 3.33

Çeşitli Mukâta’alar - - 146818 5.92 351726 12.46 540633 14.03

Çeltik nehiri gelirleri 16750 1.75 126900 5.11 407360 14.43 115200 2.98

Cemaat hasılı 63644 6.6 240801 9.7 188131 6.66 240899 6.25

Köy hasılı 654067 68.4 1490065 60 1289895 45.71 1946913 50.52
Başhane, Bagat, bağçe, 
eşcar-ı hurma, palamud, 
icare, zeminha, vaşak, 
İhzar-ı mahkeme, r. bab-ı 
kal’a-i Antalya, r. kabban, 
ihzar-ı mahkeme vb.

19905 2.08 243156 9.8 40195 1.42 72252 1.87

Müsellem çiftliklerinden 
elde edilen hasıl - - - - 286109 10.14 289459 7.51
Avcılara ayrılan ge-
lir (Çeltik hasılı 30.000, 
10655 çiftlik ve galle)

40655 4.25 - - - - - -

Vakıfl ar 57671 6.03 - - 150729 5.34 287591 7.46

TOPLAM 955687 - 2479663 - 2821295 - 3852913 -
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H- Teke Sancağı’nda Vakıfl ar

Teke Sancağı’nın vakıfl ar yönünden de çok zengin 
olduğu görülmektedir. Vakıfl arın buradaki durumu 
hakkında 1455, 1479–1480, 1530 ve 1567 tarihli tahrir 
ve evkaf defterlerinden bilgi sahibi olmuş bulunmak-
tayız. Bu bölgedeki vakıfl arın birçoğunun Teke Beyliği 
döneminden kaldığı görülmektedir. Hatta Anadolu 
Selçuklu döneminden kaldığı anlaşılan dini ve sosyal 
yapılar bile bulunmaktadır. Vakıfl arın Antalya başta 
olmak üzere sırayla Elmalu, İstanos, Kaş, Karahisar-ı 
Teke, Kalkanlu ve Muslu kazalarında yoğunlaştığı gö-
rülmektedir. Buradaki vakıfl ar, cami, mescid, zaviye, 
türbe, imaret, çeşme, medrese, mezar, muallimhane, 
kilise, köprü, kişi vakıfl arı gibi vakıfl ardan meydana 
gelmektedir. Özelliklede çok sayıda zaviye yer almak-
tadır. 1455 tahririnde Teke Sancağı’nda toplam olarak 
63 evkaf olup hâsılı 57671 akçadır. 

1479–1480 tarihinde evkaf sayısı 27’ye düşmüş-
tür. Bunun düşüş sebebi ise Fatihin genel politikasın-
da aranmalıdır. Bu tarihte vakıfl arın hâsılları 37084 ak-
çadır. 

1530 tarihinde 151 kıt’a evkaf bulunmakta 
hâsılları ise 150.729 akça etmektedir. 1567 tarihinde 
ise evkaf sayısında büyük bir artış olmuştur. Mezkûr ta-
rihte bu sayının 216’ya çıktığını görmekteyiz. Hâsılları 
ise 287.591 akçadır. 

Bu evkaf sayısı daha sonraki asırlarda da artarak 
devam etmiştir. Mesela, XIX. yüzyıl sonlarında oldukça 
artmıştır. Bilhassa İstanos, Antalya ve Elmalu’da çok sa-
yıda vakıf bulunmaktadır. 

Burada bulunan cami, mescid, zaviye, medrese, 
köprü, imaret, muallimhane v.b. yapılar bölgenin sos-
yal ve kültürel yönden gelişmesinde çok önemli rol 
oynamışlardır. İncelediğimiz döneme ait birçok yapı-
nın günümüze kadar varlığını sürdürdüğü görülmek-
tedir.

Sonuç

Teke-ili Osmanlıların eline 1390–1393 tarihle-
ri arasında geçmiştir. Osmanlı idaresi, Teke Sancağı’nı 
coğrafi özelliklerini ve mahalli örf ve adetlerini dikkate 
alarak Antalya, Elmalu, Kaş, Kalkanlu, İğdir, Muslu, Mü-
kerrem Kömi, Karahisar, Bağovası, İstanos, Kürt gibi na-
hiyelere ayırmıştır.

Teke Sancağı’ndaki yerleşme ve nüfus hareketle-
rini şehir ve kır olmak üzere ayrı ayrı değerlendirmeye 
tabi tuttuk. Tapu tahrir defterlerinde yukarıdaki nahi-
yelerden Antalya, İstanos, Elmalu ve Karahisar’ın ma-
halleleri verilmiştir. Yani buralar şehir özelliği taşıyan 
yerlerdir. Bu şehirlerden Antalya sancak merkezi ol-
ması, liman ve kaleye sahip bulunması dolayısıyla en 
önemlisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Teke Sancağı’nda şehir özelliği taşıyan yerlerde 

nüfusun tamamına yakını Müslüman’dır. En fazla gay-
ri Müslim Antalya’nın bazı mahallelerinde bulunmak-
ta, ayrıca Karahisar-ı Teke şehrinde yer almaktadır. Çok 
az miktarda Elmalu’da da bulunmaktadır. Gayri Müs-
limler kır iskân merkezlerinde de yok denecek ka-
dar azdır. Ancak iki, üç köyde yer aldıkları görülmek-
tedir. Şehirler iktisadi ve ticari yönden gelişmiş olup 
önemli kavşak noktalarında bulunmaktadır. Şehir nü-
fusu 1455 tahririnde 2945 olup toplam nüfusa oranı 
% 4,67’dir. 1530’da 6069 olup toplam nüfusa oran % 
5,26’ya yükselmiştir. 1568 tahririnde ise şehir nüfusu 
7010’dur. Toplam nüfusa oran % 6,70’e çıkmıştır.

Bütün tahrirlerde sancağın en önemli yerleşim 
yeri ve iktisadi faaliyetlerin ağırlık merkezini köyler 
oluşturmaktadır. Köy sayılarında 1455 tahririnden 
1568 tahririne kadar önemli ölçüde artışlar meyda-
na gelmiştir. Köylerde meydana gelen artışa paralel 
olarak mezralarda da artış olmuştur. Mezralardaki ar-
tışın sebebi Şahkulu İsyanı, Suhte İsyanları gibi olaylar 
neticesinde yeni fethedilen yerlere sürgünler, İran’a 
sığınmalar ve güneyden kuzeye vukuu bulan göçler 
olmalıdır. Çiftçi=köylü nüfus 1455 tahririnde 36.136 
olup toplam nüfusa oranı % 57,38’dir. 1530 tahririnde 
44.796, oranı % 38,83, 1568 tahririnde ise 48.539, ora-
nı ise % 46,45’tir. 

Teke Sancağı piyade ve müsellem teşkilatının 
uygulandığı en önemli sancaklardan birisidir. Teke-
ili’nde bu teşkilatın Osmanlı Devleti’nde kurulmasıyla 
birlikte, faaliyete geçtiğini müsellem ve Tapu Tahrir 
defterlerinden öğrenmekteyiz. İlk zamanlar burada 
müsellem teşkilatıyla birlikte piyade teşkilatının da ol-
duğunu tahmin etmekteyiz. Çünkü 1455 tahririne ait 
birçok kayıtlar bunu teyit etmektedir. Fakat müstakil 
olarak piyade teşkilatına ait deftere rastlamamaktayız. 
Piyade teşkilatı burada kurulmasından çok kısa bir za-
man sonra müsellem teşkilatına dönüştürülmüş olma-
lıdır. Bu bölgeye ait müsellem defterleri 1455 tahririn-
den itibaren bulunmaktadır. Müsellem çiftliklerindeki 
reaya ve askeri zümreler 1455 tahririnde 10331 kişi 
olup sancak nüfusunun % 16,40’ına tekabül etmekte-
dir. 1530 tahririnde 24001 ile % 20,80, 1568 tahririnde 
ise 16936 kişi ile % 16,20’sini oluşturmaktadır.

Teke Sancağı konar-göçer zümrelerin yani Yörük-
lerin de yoğun olarak bulunduğu bölgelerden birisi-
dir. Konar-göçer zümrelerin nüfusu 1455 tahririnde 
12725 olup, toplam sancak nüfusuna oranı % 20,20, 
1530’da 39334 ile % 34,09 ve 1568 tarihinde ise 30837 
ile % 29,51’dir. 1530 tarihinde 1455 tarihine göre 
önemli bir artış olmuştur. 1568 tarihinde ise cemaat-
lerin nüfusunun daha önceki tahrire göre biraz azaldı-
ğı görülmektedir. Bunun sebebi ancak, çeşitli bölgele-
re yapılan sürgünler, yerleşik hayata geçme ve güney-
den kuzeye yapılan göçler ile açıklanabilir.

Teke Sancağı’nda ticari ve sanayi faaliyetlerinde-
ki gelişme son derece yüksektir. Bunda en büyük pay 
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Antalya’ya aittir. Bunun da en önemli sebebi ticaret 
yollarının üzerinde bulunması ve limanının olmasıdır. 

Vergi gelirlerinde de iktisadi gelişmeye para-
lel olarak bir yükselme görülmektedir. 1455 tarihin-
de 955000 akça civarında olan toplam sancak hâsılatı, 
1530’da 2800000 akçaya, 1568 tarihinde de 3850000 
akça civarına çıkmıştır.

Teke Sancağı’nın iktisadi yönden ağırlık noktası-
nı yine köyler oluşturmaktadır. Köylerde her türlü ürü-
nün yetiştiği görülmektedir. Bununla birlikte, cemaat-
ler de hayvancılıktan daha ziyade tarımla uğraşmakta-
dırlar. Bunlardan alınan vergi ve resimler bunu bütün 
açıklığıyla gözler önüne sermektedir. Zirai ürünler-
den alınan vergi ve resimler sancağın en önemli ver-
gi hâsılını oluşturmaktadır. Geri kalan ise, şahsa bağ-
lı vergilerle, ticari ve sanayi faaliyetlerin vergilendiril-
mesinden elde edilen gelirler ve bad-ı heva türündeki 
vergilerden müteşekkildir.

Teke Sancağı, miri arazi rejiminin uygulandığı böl-
gelerdendir. 1455 tahririnde padişah hasları ve sancak 
beyi hasları bulunmamaktadır. Osmanlı Devleti’nde 
umumiyetle bu dönemde sancakların gelirlerinin pa-
dişah hassına ayrılmadığı görülmektedir. 1455 tah-
ririnde sancak hâsılının 230.647 akçası subaşılara ay-
rılmış olup, toplam sancak hâsılının % 23,6’sını oluş-
turmaktadır. 341103,5 akçası ise tımara ayrılmıştır. Bu 
da toplam sancak hâsılının % 35’ine tekabül etmekte-
dir. Yine aynı tarihte 345.761 akçası müstahfız tımarı-

na bu da toplam hâsılın % 35,4’ünü oluşturmaktadır. 
57291 akçası da vakıfl ara ayrılmış olup toplam sancak 
hâsılatının % 6’sına tekabül etmektedir. 

1530 tarihinde sancak gelirlerinin 979.174 akça-
sı (sancak hâsılının % 33’ü) padişah haslarına, 394.685 
akçası sancakbeyi haslarına (% 13,3), 1008428 akçası 
tımar ve zeametlere (% 34), 143.349 akçası müstahfız 
tımarına (% 4,83), 286.109 akçası müsellem çiftlikleri-
ne (% 9,65) ve 150.729 akçası ise vakıfl ara (% 5,08) ay-
rılmıştır. 

1568 tarihinde toplam sancak hâsılatındaki artışa 
paralel olarak padişah haslarında, sancakbeyi hasların-
da, tımar ve zeametlerde yani bütün kalemlerde artış 
olmuştur. Mezkûr tarihte, padişah hasları 1.328.736 ile 
% 33,46’ya, sancakbeyi hasları 420.128 ile % 10,57’ye, 
tımar ve zeametler 1.442.117 ile % 36,31’e, müstahfız 
tımarı 202.211 ile % 5,09’a, müsellem çiftlikleri 28949 
ile % 7,28’e ve vakıfl ara ayrılan hâsıl da 288383 akça ile 
% 7,26’ya çıkmıştır. Bu rakamlardan da anlaşıldığı gibi 
çiftliklere ayrılan hâsıl hariç diğerlerinde önemli oran-
da yükselme söz konusudur.

Teke Sancağı’nın vakıfl ar yönünden de çok zen-
gin olduğu görülmektedir. Vakıfl arın buradaki duru-
mu hakkında 1455, 1479–1480, 1530 ve 1567 tarihli 
tahrir ve evkaf defterlerinden bilgi sahibi olmuş bu-
lunmaktayız.

Antalya Tekeli Mehmet Paşa Camii-Saat Kulesi-Yivli Minare-1930
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3.2 . OSMANLI DÖNEMİNDE BAZI KÖYLER
ANTALYA ve KORKUTELİ’NİN 
1835 TARİHİNDEKİ KÖYLERİ

(Muhtar ve İmamları ile Birlikte)

Giriş
Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK109

Malum olduğu üzere tarih, toplumların hafıza-
sıdır. Hafızalarda geçmişe ait iyi kötü ne varsa saklı-
dır. İnsanoğlu zaman zaman çeşitli nedenlerden do-
layı hafızasına başvurur. Bu başvurunun sonunda in-
san bazen geçmişini hatırlayarak hüzünlenir ve bazen 
de gelecek için kendisine pay çıkartır. İşte biz bu ça-
lışmamız ile hemşerilerimizi bir tarih yolculuğuna çı-
kartarak Antalya’mızın merkez kazası ile Korkuteli’nin 
bundan yaklaşık yüz yetmiş üç yıl öncesindeki köy-
lerinin isimlerini muhtar ve imamları ile birlikte ver-
meyi düşündük. Umarız bazılarımız geçmişte kendi-
mizi bulur. Ancak köylerin ve bu köylerde görev ya-
pan muhtar ve imamların isimlerini vermeden önce, 
Osmanlı’da muhtarlık teşkilatının kuruluşu ve fonksi-
yonları ile imamlık kurumu hakkında da bilgi verme-
nin faydalı olacağını düşünüyoruz.

Osmanlı’da Muhtarlık Teşkilatının Kuruluşu 
ve Muhtarların Görevleri

Osmanlı padişahı II. Mahmut döneminde yapılan 
yeniliklerden birisi de; o zamana kadar köylerde ge-
nellikle kethüda ve ihtiyar (ahali ihtiyarı) diye anılan ki-
şiler tarafından, şehir merkezlerinde ise imamlar tara-
fından yerine getirilen görevlerin artık sadece muhtar 
unvanıyla anılacak kişiler tarafından yapılmasını sağ-
layacak bir uygulamanın başlatılmış olmasıdır110. 

Bu çerçevede şehirlerin güvenliğinin sağlanma-
sı, ayaklanma, hırsızlık ve benzeri davranışlarda bu-
lunanların yerleşim yerleri dışına çıkartılmasının sağ-
lanması için 1826 yılından itibaren alınmaya başlanan 
bir dizi tedbirden sadece birisi olarak ilk defa 1829 yı-
lında İstanbul’da muhtarlık uygulaması başlatılmıştır. 
Buna göre, muhtarlar, kentin mahallelerinde güvenli-
ğin sağlanması ve nüfusun denetim altında tutulma-
sı için gerekli olan yetkilerle donatılmıştır. Bunun ge-
reği olarak onlar,  mahallelerine gelen yabancıları iz-
lerler, bu kişilerin ellerinde gerekli belgenin olup ol-
madığına bakarlar ve ona göre hareket ederlerdi. Bun-
dan başka, nüfus işleri ile ilgili olarak mahallelerde ve 
köylerde doğan ve ölenlerin kayıtlarını tutarak gerek-
li makamlara bilgi verirlerdi111. Yönetimleri altındaki 
yerlerden devlet tarafından toplanacak olan vergilerin 

109- SDÜ-Fen Ed.Fak.-Tarih Bölümü Başkanı
110-  Musa Çadırcı, Tanzimat Devrinde Anadolu Kentlerinin 

Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara, 199 s. 38. Ahali  ihti-
yarları için bkz.,         Rıfat Özdemir, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında 
Ankara, Ankara, 1986, s. 172.

111-  Çadırcı, a.g.e., s. 38-39.

dağıtım ve toplanmasında ilgililere yardımcı olmak ör-
neğinde olduğu gibi halkın hükümetle olan ilişkilerin-
de de aracılık yapmak onların yaptıkları görevlerden 
bir başkası idi112. 

İstanbul dışında bu kurumun tesis edilmesi iş-
lemi ancak 1833–1836 yılları arasında olmuştur113. 
Bu bağlamda muhtarlık teşkilatı taşrada ilk olarak 
Kastamonu’nun mahallelerinde kurulmaya başlan-
mıştır. Buradaki uygulamadan istenilen sonucun elde 
edilmesi üzerine teşkilatın bütün ülke genelinde yay-
gınlaştırılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede yer-
leşim yerlerinde dürüst, iyi huylu ve halkın güvenini 
kazanmış iki kişi, çoğunluğun onayı ile muhtar olarak 
seçilmeye başlanmıştır. Seçimle belirlenen bu kişile-
rin isimleri, daha sonra padişahın onayı alınmak üze-
re İstanbul’a bildirilir ve padişah tarafından onandık-
tan sonra kendilerine beylik mühürü denilen mühür-
leri gönderilirdi. Bu şekilde seçilen kişilerden birine bi-
rinci muhtar, diğerine de ikinci muhtar denilmiştir114. 

Ancak merkezi yönetim, uygulamada oluşabile-
cek bazı sakıncaları göz önünde bulundurmuş olma-
lı ki, taşrada özellikle ekonomik muhtevalı görevler 
ifa eden devlet memurlarına öteden beri yapa geldi-
ği kefil uygulamasını muhtarlar konusunda da yürür-
lüğe koymuştur. Çünkü muhtar olarak seçilen kişilere 
genellikle imamlar kefil yapılmıştır. Mahalle halkına da 
muhtarlar kefil edilmiştir. Böylelikle, taşradaki en kü-
çük idari yapılanmanın başında bulunan kişilerin her-
hangi bir şekilde suiistimale kalkışmasının önü alın-
mak istenmiştir. Dolayısıyla devlet, mahalle ve köyler-
de güvenliğin sağlanması ile kamu hizmetlerinin ek-
siksiz yerine getirilmesini arzulamıştır115.

Osmanlı Düzeninde İmamların Görevleri

Osmanlı düzeninde her köyde ve mahallede bir 
imam bulunmaktaydı. Onlar, bir cami etrafında top-
lanan köyü dini görevleri itibariyle devlet nezdin-
de temsil etmekte idiler. Bundan dolayı da köy çev-
resinde epeyce itibar sahibi idiler116. Başlıca görevle-
ri olan namaz kıldırmanın ve ölenlerin defin işlemle-
rini yapmanın yanında, mahallenin güvenlik ve huzu-
runun sağlanması ile de ilgilenen imamlar, sokakların 
temizliğinin sağlanması ve içkili toplantıların yapılma-
ması konularında da halkı uyarmak vazifesini yapıyor-
lardı. Halk arasında çıkan küçük anlaşmazlıkların çö-
zümünde de hakem rolü oynayan imamlar, muhtarlık 

112-  Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, c. V, Ankara, 1985, s. 155; 
Çadırcı, a.g.e., s. 39.

113-  Çadırcı, a.g.e., s. 38.;  Karal, a.g.e., s. 155.
114-  Çadırcı, a.g.e., s. 38, Bu konuda daha geniş bilgi için ay-

rıca, yine aynı araştırmacının “Türkiye’de Muhtarlık Teşki-
latının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”, Belleten, c. XXXIV/ 
135(1970), s. 409- 420 isimli çalışmasına bakılabilir.

115-  Çadırcı, a.g.e., s. 39.
116-  Yücel Özkaya, XVIII. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Top-

lum Yaşantısı, Ankara, 1985, s. 229- 230. 
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teşkilatının kurulmasından önce halk ile hükümet iliş-
kilerinin sağlanması konusunda tek başlarına sorum-
lu oldukları gibi, muhtarlık teşkilatının kurulmasından 
sonra da bu sorumlulukları muhtarlar ile birlikte de-
vam etmiştir117.

İmamlar, hatip ve müezzin gibi dini bilgisi faz-
la ve güvenilir, halk tarafından sevilen kişiler arasın-
dan o yerdeki kadı veya naip tarafından yapılan se-
çimin sonucunda belirlenen bir adayın ilk önce şey-
hülislama teklif edilmesi ve onun da uygun görmesi-
nin ardından padişahtan onay alınması ile tayin edilir-
lerdi. Ataması Padişah tarafından uygun görülen kişi-
ye daha sonra atama beratı verilirdi118. Atama beratla-
rında ilk önce, atanan kişinin adı ve görev yapacak ol-
duğu cami veya mescidin adıyla birlikte belirtilir, ar-
dından da, görev yapacak olduğu cami veya mescit-
te günde kaç vakit namaz kıldıracağı ile günlük olarak 
alacağı vazife denilen maaşı belirtilirdi119. 

Yapmış oldukları görevlerinden dolayı devletin 
vergi almadığı imamlar, muhtarlık teşkilatının kurul-
masına kadar belirttiğimiz dini görevlerinin yanında, 
kendi bölgelerinde doğanların, ölenlerin, evlenip bo-
şananların ve ev değiştirenlerin işleri ile de uğraşmak-
ta idiler ki, onlar, mahallelerin temiz tutulması ile bazı 
vergilerin toplanması konularında da ilgililere yardım 
ederlerdi120.     

Antalya’nın 1835 Yılındaki Köyleri ve Bu 
Köylerde Görev Yapan Muhtar ve İmamlar

1835 yılında Teke sancağında muhassıl unva-
nı ile idareci konumunda bulunan Osman Paşa’nın 
İstanbul’a göndermiş olduğu ve Antalya merkez ka-
zasında yer alan köylerin birinci ve ikinci muhtarları 
ile imamlarının isim ve şöhretlerini bildiren bir defter, 
bize bu konuda bilgi vermektedir121. Söz konusu def-
terin tarihi, muhtarlık teşkilatının Osmanlı ülkesinde 
yaygınlaştırılmaya başlandığı 1833–1836 tarihleri ara-
sına aittir. Dolayısıyla defterde muhtar olarak isimle-
ri zikredilen kişilerin, köylerinin ilk muhtarı olma gibi 
bir özelliği ortaya çıkmaktadır. Buna göre, belirtilen ta-
rihte Antalya merkez kazaya bağlı köyler ile buralarda 
görev yapan muhtar ve imamların isimlerini köylerin 
alfabetik sırasına göre şöylece sıralayabiliriz:  

Asikaramanlu122: Birinci muhtar: Ahmet Kâhya. 
İkinci muhtar: Süleyman oğlu Yunus. İmam: Molla İsa.

İstavroz123: Birinci muhtar: Ali Ağa. İkinci muhtar: 

117-   Çadırcı, a.g.e., s. 40.
118-   Özkaya, a.g.e., s. 230; Çadırcı, a.g.e., s. 40.
119-  Özdemir, a.g.e., s. 173.
120-   Özdemir, a.g.e., s. 173- 174.
121-  Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hatt-ı Hümayun Tasnifi, belge 

no: 24053-D. Aynı tasnifte yer alan 24053 numaralı bir baş-
ka kayıttan bu görevlilerin padişah tarafından tasdik edil-
miş olduğunu öğrenmekteyiz. 

122-  Yeşilkaraman
123-  Boztepe diye bilinen köyün eski adı. Muhammed Güçlü, 

Kara İbrahim. İmam: Molla Hüseyin.
Avcıbayırı diğer adıyla Doyran: Birinci muhtar: İb-

rahimoğlu Halil. İkinci muhtar: Osman oğlu Ayanoğlu 
Musa. İmam: Hasan oğlu Vâkıfoğlu Hüseyin.

Bağçe: Birinci muhtar: Hüseyin oğlu Mustafa. 
İkinci muhtar: İsa oğlu Ömer. İmam: Halil oğlu Molla 
Hüseyin.

Bıyıklı: Birinci muhtar: İbişoğlu Hüseyin. İkinci 
muhtar: Ali Ağa oğlu Ahmet. İmam: (Yazılmamış).

Çam: Birinci muhtar: Hasan Ağa. İkinci muhtar: 
Durmuş Ali oğlu İbrahim. İmam: (Yazılmamış).

Çığlık: Birinci muhtar: Molla İbrahim. İkinci muh-
tar: Yusuf. İmam: Molla Hüseyin.

Çirkinoba: Birinci muhtar: Mehmet oğlu Dura-
li. İkinci muhtar: Hüseyin Kahya oğlu İbrahim. İmam: 
Molla Abdurrahman.

Çitdibi: Birinci muhtar: Kara Musa. İkinci muhtar: 
Kara Bekir oğlu Hüseyin. İmam: (Yazılmamış).

Duacı: Birinci muhtar: Halil oğlu Mehmet. İkinci 
muhtar: Ahmet oğlu Osman. İmam: İsmail Efendi.

Dumanlar: Birinci muhtar: Mehmet oğlu Yusuf. 
İkinci muhtar: Mustafa oğlu Süleyman. İmam: Molla 
Hüseyin.

Ekşili: Birinci muhtar: Deli Ömer Ağa. İkinci muh-
tar: Ak Bekir oğlu Mahmut. İmam: Yusuf oğlu Molla 
Mehmet.

Geyik Bayırı: Birinci muhtar: Mehmet oğlu Mah-
mut. İkinci muhtar: Mustafa oğlu Ahmet. İmam: Veli 
Hoca.

Hisar Çandırı: Birinci muhtar: Hasan. İkinci muh-
tar: Hacı İsmail. İmam: Hatip Hasan Hoca.

Hurma: Birinci muhtar: Irbıçoğlu Hacı Ali Ağa. 
İkinci muhtar: Resil oğlu Mehmet. İmam: Mustafa oğlu 
Molla Mehmet.

Kandıra124: Birinci muhtar: Kadir oğlu Abdülkadir. 
İkinci muhtar: Süleyman oğlu Memiş. İmam: (Yazılma-
mış).

Kara Veliler: Birinci muhtar: İbrahim oğlu Mümin. 
İkinci muhtar: Mahmut oğlu Hasan. İmam: (Yazılma-
mış).

Karaçallu: Birinci muhtar: Kerim oğlu Habib. İkinci 
muhtar: İsa. İmam: Süleyman oğlu Abdullah.

Karamanlu: Birinci muhtar: Mehmet. İkinci muh-
tar: Küçük Mehmet. İmam:  Molla Mehmet.

Keşirler125: Birinci muhtar: Ömer Kahya. İkinci 
muhtar: Koca Mehmet. İmam: (Yazılmamış).

Kızıllu: Birinci muhtar: Küçük İbrahim oğlu İbra-
him. İkinci muhtar: Öksüzoğlu Ali. İmam: Hatip Mol-
la Ahmet.

Kundu126: Birinci muhtar: İsmail Kahya. İkinci 

“Müstakil Teke(Antalya) Sancağının Kurulması ve İdari Dü-
zenlemeye İlişkin Bir Belge”, Adalya II, 1997, s.  292.

124-  Bu köy de günümüzde Aksu’ya bağlıdır ve Güloluk diye 
anılmaktadır. Bkz., Köylerimiz, s. 97. Güçlü, s. 38. 

125-  Bu günkü adı Yeşilköy’dür. Bkz., Köylerimiz, s. 97. Güçlü, 
s. 38.

126-  Günümüzdeki adı Özlü’dür ve Aksu’ya bağlıdır. Bkz., Köy-
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muhtar: Hanımoğlu İbrahim. İmam: Molla Musa.
Mendirle127: Birinci muhtar: Kara Derviş. İkinci 

muhtar: Kara Musa. İmam: (Yazılmamış).
Sekice ve Çakırlar ve Bahtılı: Birinci muhtar: Irbıç-

zade Hacı Mehmet Ağa. İkinci muhtar: Hüseyin oğlu 
Mehmet Ağa. İmam: Ali Efendi.

Solak: Birinci muhtar: Bekir oğlu Veli Ağa. İkinci 
muhtar: İbrahim oğlu Ali. İmam: Mehmet Hoca.

Şerafeddin ve Karcı Bayırı128: Birinci muhtar: Bekir 
oğlu Halil. İkinci muhtar: Ahmet oğlu Mustafa. İmam: 
Hüseyin Efendi oğlu Molla Osman.

Uncalı: Birinci muhtar: Bekir oğlu Mestan Ağa. İkin-
ci muhtar: Ahmet oğlu Ahmet. İmam: Mustafa oğlu Os-
man.

Varsak: Birinci muhtar: Hacı Hasan oğlu Memiş. 
İkinci muhtar: Halil oğlu Hacı İbrahim. İmam: Süley-
man oğlu İsmail.

Yarbaşı Çandırı: Birinci muhtar: Veyis. İkinci muh-
tar: Hacı Ali. İmam: (Yazılmamış).

Zeytin: Birinci muhtar: Sürücüoğlu Mehmet. İkin-
ci muhtar: Damlamanoğlu İsmail. İmam: (Yazılmamış).

Korkuteli’nin 1835 Tarihindeki Köyleri ve Bu 
Köylerin Muhtar ve İmamları

Bu konuda da bize yukarıda zikredilen defter bil-
gi vermektedir129. Buna göre, belirtilen tarihte Istanos 
adıyla anılan bir nahiye konumundaki Korkuteli’nin 
köyleri ile bu köylerde birinci ve ikinci muhtar olarak 
görev yapan kişiler ile imamların isimleri şunlardır: 

Ali Fahreddin-i Kebîr (Büyük Köy): Birinci muhtar: 
Hac Şeyh Ali Ağa. İkinci muhtar: İsmail. İmam: Ahmet 
oğlu Molla Süleyman.

Ali Fahreddin-i Sağîr (Küçük Köy): Birinci muhtar: 
Hacı Şeyh Ali Ağa. İkinci muhtar: Hacı Kara Ali. İmam: 
Molla Hüseyin oğlu Ali Hafız.

Anbehan(Heybeli)130: Birinci muhtar: Abacıoğlu 
Ahmet. İkinci muhtar: Molla Yusuf. İmam: Molla Yusuf.

Andiya: Birinci muhtar: Köyün imamı Molla Ah-
met. İkinci muhtar: Hacı Hasan. İmam: Molla Mehmet 
oğlu Molla Ahmet.

Avdan: Birinci muhtar: Hacı Halil oğlu Hacı Süley-
man. İkinci muhtar: Ömer oğlu Hacı Ali. İmam: Musta-
fa Efendi.

Bayat: Birinci muhtar: Köle oğlu Süleyman. İkinci 
muhtar: Halil oğlu Koca Osman. İmam: Osman Efendi.

Behiş131: Birinci muhtar: Hatip Oğlu Resil. İkinci 
muhtar: Mustafa oğlu İbrahim. İmam: Veli oğlu Molla Sü-
leyman.

lerimiz, s. 97.
127-  Bu günkü adı Çalkaya olan yerleşim biriminin eski adı, 

Bkz., Köylerimiz, s. 97. Güçlü, s. 38.
128- Elimizdeki kaynakta ikisi birlikte anılan bu köylerin yerine 

günümüzde Çağlarca köyünün adı zikredilmektedir. Bkz., 
Köylerimiz, s. 97. Güçlü, s . 38.

129-  Hatt-ı Hümayun Tasnifi, 23053-D. 
130-  Bu köy günümüzde Heybeli adıyla Bucak kazası dâhilinde 

yer almaktadır. Bkz., Bkz., Köylerimiz, s. 204.
131-  Beğiş köyünün eski ismi.

Belen: Birinci muhtar: Hüseyin oğlu Ahmet.  İkin-
ci muhtar: Hatip Oğlu Osman. İmam: Molla İbrahim.

Çukurca: Birinci muhtar: Mirahor Halil Ağa. İkinci 
muhtar: Koca Osman. İmam: Hüseyin Efendi.

Çaykenarı: Birinci muhtar: Mustafa oğlu Ali Ağa. 
İkinci muhtar: Abdullah Ağa oğlu Mehmed Ağa. 
İmam: İsmail oğlu Molla İbrahim.

Çıvkalar: Birinci muhtar: Hüseyin oğlu Ali Ağa. 
İkinci muhtar: Mahmut oğlu Köse Ali. İmam: Emin 
Efendi.

Dere: Birinci muhtar: Gedikoğlu Mustafa. İkinci 
muhtar: Eyyüb oğlu İsa. İmam: Osman Efendi.

Duraliler: İmam: Ali oğlu Osman.Birinci muhtar: 
Hacıoğlu İsmail. İkinci muhtar: Mustafa oğlu Kel Veli. 

Fığla132: Birinci muhtar: Molla İbrahim oğlu Os-
man. İkinci muhtar: Avcıoğlu Ali. İmam: Hüseyin Efen-
di.

Garipçe: Birinci muhtar: Hacıoğlu Halil Ağa. İkinci 
muhtar: Mustafa oğlu Küçük Osman. İmam: Bekir oğlu 
Molla Ali.

Han133: Birinci muhtar: Abdurrahman oğlu Musa. 
İkinci muhtar: Mustafa oğlu Süleyman. İmam: Moravî 
Molla Mahmut.

İmecik: Birinci muhtar: Mehmet oğlu Hacı Kömür. 
İkinci muhtar: Kara Mustafa oğlu Hacı İsmail. İmam: 
Hacı İsmail Efendi.

Karadeğin134: Birinci muhtar: Derviş Kahya. İkinci 
muhtar: Mehmet oğlu Abdullah. İmam: Halil.

Karabayır: Birinci muhtar: Molla Halil oğlu Meh-
met. İkinci muhtar: Musa oğlu Hacı Osman. İmam: Ha-
lil oğlu Molla Hüseyin.

Karakuyu: Birinci muhtar: Ömer Ağa oğlu Yunus. 
İkinci muhtar: Bekir oğlu Sinan. İmam: Ahmet Hoca.

Karataş: Birinci muhtar: Molla Süleyman. İkinci 
muhtar: İmamoğlu Mehmet. İmam: (Yazılmamış).

Kargalık: Birinci muhtar: Osman oğlu Deli Osman. 
İkinci muhtar: Ahmet oğlu Musa. İmam: Molla Ömer.

Karkın: Birinci muhtar: Mehmet oğlu Hamza. İkin-
ci muhtar: Çavuşoğlu İbrahim. İmam: Molla Ömer 
oğlu Ömer Efendi.

Kemerağzı: Birinci muhtar: Ahmet Ağa oğlu Hü-
seyin Ağa. İkinci muhtar: Mehmet Ağa oğlu Şeyh Ali 
Ağa. İmam: Molla Kerim.

Kışla: Birinci muhtar: Halil oğlu İbrahim. İkinci 
muhtar: Mustafa oğlu İbrahim. İmam: Koparan Efendi.

Köseler: Birinci muhtar: Anbehanlıoğlu Hacı Meh-
met. İkinci muhtar: Ali oğlu Bahadır. İmam: Osman 
Efendi.

Leylek: Birinci muhtar: Ayanoğlu Mehmet. İkinci 
muhtar: Demetoğlu Hüseyin. İmam: Hafız İbrahim.

Mamatlar135: Birinci muhtar: Ali oğlu Osman. İkin-
ci muhtar: Çalakoğlu Abdülcelil. İmam: Molla Ali.

132-  Çomaklı beldesinin eski adı.
133-  Bu köyün günümüzdeki adını tespit edemedik.
134-  Bugünkü adı Esenyurt’tur. Bkz., Bkz., Köylerimiz, s. 104.
135-  Günümüzdeki Kızılcadağ’ın eski adı. Muhammet Güçlü, 

XX. Yüzyılın İlk Yarısında Antalya, Antalya, 1997, s.35.
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Mirahor136: Birinci muhtar: Yatmazoğlu Halil. İkinci 
muhtar: Yusuf oğlu Ömer. İmam: Molla İbrahim.

Osman Halifeler: Birinci muhtar: Kuş Ali. İkinci 
muhtar: Süleyman oğlu Bekir. İmam: Osman oğlu Baki.

Sımandır137: Birinci muhtar: Mehmet Mustafa Ağa. 
İkinci muhtar: Kocabaş Ömer’in oğlu Hasan. İmam: 
Molla Ömer oğlu Molla Osman.

Söğle: Birinci muhtar: Çoban Ahmet. İkinci muh-
tar: Osman oğlu Kaba Osman. İmam: Yörük Molla İb-
rahim.  

Sülekler: Birinci muhtar: Ayanoğlu Ali. İkinci muh-
tar: Yusuf oğlu Ömer Ali Oğlu. İmam: Ömer Ali oğlu 
Mustafa Efendi.

Taşkesiği: Birinci muhtar: Molla Ali oğlu Mahmut. 
İkinci muhtar: Yunus oğlu Hacı Halil. İmam: Molla Os-
man oğlu Molla Ömer.

Ürkütlü138: Birinci muhtar: Osman Efendi. İkin-
ci muhtar: Hatip Hüseyin. İmam: Mustafa oğlu Molla 
Mehmet.

Yaka: Birinci muhtar: Kevzerli Mehmet Ağa oğlu 
Ömer. İkinci muhtar: Halil oğlu Kozak Halil. İmam: Mol-
la Ali.

Yalınlı-yı Sağîr(Küçük Yalınlı): İmam: Hasan efendi. 
Birinci muhtar: Budakoğlu Halil. İkinci muhtar: Musta-
fa oğlu Hacı Ahmet.

Yalınlı-yı Kebîr(Büyük Yalınlı)139: Birinci muhtar: 
Kerihoğlu Mehmet Ağa. İkinci muhtar: Kara Soğanoğ-
lu Gök Hasan. İmam: Ali Efendi.

Yazır: Birinci muhtar: Resil oğlu Ali. İkinci muhtar: 
136-  Bu günkü İmrahor köyü,  Bkz., Köylerimiz, s. 104.
137-  Günümüzde adı Ulucak olarak değiştirilmiştir. Bkz., 

Köylerimiz, s. 104.
138-  Bu köy de Bucak ilçesi sınırlarındadır. Bkz., Köyleri-

miz, s. 204.
139-  Günümüzde Korkuteli’ye bağlı Yalınlı adı ile bir tane 

köy kalmıştır. Bkz., Köylerimiz. s. 105.

Şaşlıoğlu Kara Ali. İmam: Halil Hoca.
Yeleme ve Güzle140: Birinci muhtar: Nebi oğlu Ab-

dullah. İkinci muhtar: Veli oğlu Süleyman. İmam: Ah-
met oğlu Molla İsmail.

Yelten: Birinci muhtar: İmamoğlu Ömer. İkinci 
muhtar: Musa oğlu Deli Hüseyin. İmam: Molla Süley-
man.

Yuva141: Birinci muhtar: Hasan Ali oğlu Süleyman. 
İkinci muhtar: Veli oğlu Hacı. İmam: Ahmet oğlu Mol-
la Hüseyin.

Zivind142: Birinci muhtar: Ahmet oğlu Uzun Ali. 
İkinci muhtar: Hasan oğlu Deli Hüseyin. İmam: Molla 
Osman oğlu İmam.

Sonuç

Her hangi bir şekilde yorum ve tahlile tabi tutma-
dan aktarmış olduğumuz bu bilgilerle umarız hemşe-
rilerimizden bazıları geçmişte kendilerini bulabilmiş-
lerdir. Aktardığımız bilgiler üzerinde aslında bir yo-
rum ve tahlil işleminin yapılması gerekmektedir. Çün-
kü en azından yukarıda ismi zikredilen bazı köylerin 
bugün ait oldukları kazalar değişmiştir. Yine bazı köy-
lerin isimlerinin bugün değiştirilmiş olduğu da dikkat 
çekmektedir ki, eski adıyla anılan köylerin bugün han-
gi köyler olduğu üzerinde de ayrıca durulması gerek-
mektedir. Biz, başlangıçta da belirttiğimiz gibi bu basit 
çalışmamızla hem mahalli tarih araştırmacılığına katkı 
yapmayı, hem de hemşerilerimize hizmet etmeyi dü-
şünerek çalışma yapmış bulunmaktayız.

140-  Yeleme’nin adı günümüzde Başpınar’dır ve yine 
Korkuteli’ye bağlıdır. Bkz., Köylerimiz, s. 104.

141-  Bu köy, günümüzde Bucak sınırları dâhilindedir. 
Bkz., Köylerimiz, s. 204.

142-  Korkuteli’ye bağlı Bozova beldesi, Bkz., Köylerimiz, 
s. 104.

Antalya Yat Limanı - 1935
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3.3. OSMANLI DÖNEMİNDE,  
ANTALYA’DA  VAKIF VE İMAR 

ÇALIŞMALARI

      Dr. Elif Özlem AYDIN143

Antalya ve Alanya’nın Osmanlı topraklarına katıl-
ması için Sultan Beyazıt I (1389-1402) döneminde gi-
rişimlerde bulunulmuşsa da (Oğuzoğlu, 1999) Antal-
ya, Osmanlı hakimiyetine kesin olarak 1427 tarihin-
de girmiştir (Yılmaz, 2002). Antalya ve Alanya’nın Os-
manlı hâkimiyetine geçmesiyle Osmanlı Devleti 15. 
yüzyılda Anadolu’da birliği sağlamayı başaran bir ege-
menlik haline gelmiştir (Yenen, 1987). Antalya, Doğu 
Akdeniz ve Kızıldeniz tarafından gelen ticari malların 
Anadolu’ya aktarıldığı liman kent olarak, Selçuklu dö-
neminde olduğu gibi, Osmanlı döneminde de önemi-
ni korumuştur. 15. yüzyılda Antalya ve çevresi, “Teke 
Sancağı” olarak anılmaya başlamıştır (Erten, 1940).

Antalya, Osmanlı döneminde tanınan adıyla 
“Adalya” (Texier, 1862) ile “Alaiyye” (Konyalı, 1946) ve 
“Alaya” (Beaufort, 2002)  olarak tanınan Alanya, Selçuk-
lu döneminde surlarla çevrili kapalı kent modeli ola-
rak gelişmişlerdir (Tanyeli, 1987). Osmanlı döneminde, 
15. yüzyıldan başlayarak büyük Anadolu şehirleri sur 
dışına taşmışlardır (Kuban, 1968). Bu kentsel gelişimi, 
Osmanlı topraklarında 15. yüzyılda ve 16. yüzyılın ilk 
yarısındaki yaşanan ekonomik hareketliliğe (Pamuk, 
1988) bağlamak mümkündür. Nitekim Antalya’nın fizi-
ki gelişiminin sur dışına taşması, 15. yüzyılın ikinci ya-
rısında inşa edilen Bali Bey Camisi’nin inşası ile gerçek-
leşmiştir. 

Vakıf kurumu - İmaret sistemi bağlamında Os-
manlı dönemi Türk kentlerinin kuruluş ve gelişim il-
kelerini inceleyen Yenen, Osmanlı dönemindeki Türk 
kentini: “Belirli bir tarımsal üretimin yapıldığı alanın pa-
zar ve değiş tokuş merkezi, el sanatlarının ve zanaat-
karların toplandığı, çeşitli eşyanın insan emeği ve hay-
van gücü ile üretildiği yer” olarak tanımlamaktadır (Ye-
nen, 1987). Aynı çalışmada, Osmanlı Türk kentlerinin 
şekillenmesinde Asya-Türk toplumlarının kültürleri, İs-
lam dünyasının öğeleri ile yerleşilen alanın kültürel bi-
rikiminin rol oynadığı (Yenen, 1987) belirtilmektedir. 
Antalya’nın Osmanlı dönemindeki şekillenmesinde de 
bu üç etkenin rol oynadığını söylemek mümkündür.

Antalya ve Alanya’nın mevcut kent dokusunda-
ki anıtsal nitelikteki yapıların çoğunun Selçuklu dö-
neminde gerçekleştiği tespit edilmekle birlikte kent-
sel dokudaki Osmanlı döneminin katkısı da yadsına-
maz. Antalya Kaleiçi’nin kentsel dokusunda Osmanlı 
hâkimiyetine geçtiği ilk yıllara ait hiçbir eser günümü-
ze ulaşamamıştır (Yılmaz, 2002). Ahi Kızı Türbesi’nin, 
günümüze özgün yapısının ulaşamamasına rağmen, 
143- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Öğ-

retim Görevlisi

1439 tarihli kitabesinden Antalya Kaleiçi’ndeki Os-
manlı dönemine ait ilk eserlerden biri olduğu düşünü-
lebilir. Selçuklu sur duvarları üzerine inşa edildiği dü-
şünülen Ahi Kızı Mescidi ve Ahi Yusuf Camisi’nin, eski 
kent dokusunun üzerinde yükselen, 15. yüzyıla tarih-
lenen Osmanlı eserleri oldukları kabul edilmektedir 
(Yılmaz, 2002).  

Osmanlı kent düzeninde, İslam dininin etkisiyle, 
cami yeni kurulacak bir kent veya imar ve iskân arzu 
edilen kentin yeni bir semtinin çekirdeğini teşkil et-
mektedir (Kuban, 1968). Osmanlı kentsel gelişim düze-
ninde, cami toplumsal eylemlerin merkezi olduğu hal-
de, çevresindeki dokudan genellikle bir duvarla ayrıl-
maktadır. Camilerin fiziki olarak kendi içlerine dönük 
olması, çevrelerinde toplumsal eylemleri barındıran 
külliyeler meydana gelmesine mani olmamış, orta öl-
çekli bir cami genellikle türbe, imaret vb. yapılarla bir-
likte tasarlanmıştır  (Kuban, 1968). Antalya Kaleiçi dı-
şında 15. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen Bali Bey 
Camisi (Şekil 1.), mevcut hamamı ve günümüze ula-
şamayan kervansarayı (Yılmaz, 2002) ile Antalya’da Os-
manlı klasik mimarisine özgü planlı ilk külliye olarak 
nitelendirilebilir.

Antalya’da 15. yüzyılın ikinci yarısı ve 16. yüzyı-
la tarihlenen mescit, türbe ve hamam yapıları yer al-
makla beraber dönemin Antalya’daki en önemli anıt-
sal yapısı 1570-71 tarihlerinde inşa edilen Murat Paşa 
Camisi’dir (Yılmaz, 2002). Bali Bey Camisi’nden sonra 
surdışında inşa edilen bu ikinci anıtsal caminin günü-
müze ulaşamayan imarethane, çeşitli hanlardan olu-
şan bir külliye olarak kurulduğu bilinmektedir (Yılmaz, 
2002). Murat Paşa Camisi (Şekil 2.) Antalya’ya Osman-
lı kent kimliği kazandıran önemli bir Osmanlı yapısıdır. 

1671-1672 yıllarında Antalya’yı ziyaret eden Ev-
liya Çelebi’nin gözlemlerine (Evliya Çelebi Seyahatna-
mesi, 1935) ve kentte inşa edilen anıtsal Osmanlı ya-
pılarının yer seçimlerine dayanılarak, 17. yüzyılın ikin-
ci yarısında Antalya’nın surdışına taşmış, kalabalık bir 
liman şehri olduğu izlenimi edinilmektedir. Ancak 16. 
yüzyılın sonlarına doğru Anadolu’da ümeranın besle-
diği sekban bölükleriyle bağımsız eşkıya hareketleri-
nin yerel halk karşısındaki gücü ve etkinliği artmıştı. 
“Celali ayaklanmaları” olarak adlandırılan bu hareket-
ler hızla yayılmış ve tüm Anadolu’yu etkisi altına ala-
rak 17. yüzyıl boyunca sürmüştür (Pamuk, Ş., 1988). Bu 
siyasi olayların etkisiyle Osmanlı topraklarında iktisadi 
genişleme dönemi geride kalıyor, siyasal ve toplumsal 
çalkantıların gündemden eksik olmayacağı bir iktisa-
di durgunluk ve daralma dönemi başlıyordu (Pamuk, 
Ş., 1988).  17. ve 18. yüzyıllarda miri toprak düzenin-
deki çözülme, ulaşım teknolojisi ve dünya ticaretinde-
ki değişimlerinden etkilenen Anadolu yerleşimlerinde 
durağan bir dönem yaşandığı (Dostoğlu ve Oral, 2000), 
bu nedenle özellikle Anadolu kentlerinde bu yüzyıl-
larda radikal fiziksel değişimler söz konusu olmadığı 
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düşünülmektedir. Nitekim Antalya merkezde bu dö-
nemden günümüze ulaşabilen anıtsal boyuttaki tek 
önemli yapının 18. yüzyıla tarihlenen Tekeli Mehmet 
Paşa Camii olması nedeniyle, kentin bu dönemde du-
rağan bir dönem yaşadığını söylemek mümkündür.

1811-1812 yıllarında Anadolu’nun Akdeniz kıyıla-
rının haritasını hazırlamak, seyir ve hidrografik yapısı-
nı belirlemek amacıyla görevlendirilen İngiliz Amirali 
Francis Beaufort Antalya’nın küçük bir liman çevresin-
de yerleşmiş, sokaklarının bir tiyatronun oturma ba-
samakları gibi art arda yükselmekte olduğunu ve te-
penin üstündeki düzlükte kentin, bir hendek, iki sur 
duvarı ile bir dizi dörtgen kule tarafından kuşatıldığını 
belirterek, yayınlamış olduğu gravürle Antalya’yı res-
metmiştir  (Beaufort, 2002) (Şekil 3.). Kentin çevresin-
deki bahçelerin güzel ve toprağının bereketli olduğu-
nu belirten Beaufort kent nüfusunun 8.000 kişiyi geç-
mediğini notlarına kaydetmiştir (Beaufort, 2002). 18. 
yüzyılın sonları, 19. yüzyıl başlarında fazla kalabalık ol-
mayan Antalya, 18. ve 19. yüzyıllarda, genellikle Kon-
ya ve Karaman Eyaletlerine bağlı bir sancak olarak ida-
re edilmiş, 19. yüzyılın ilk yarısında ise mutasarrıfl ık ile 
yönetilmeye başlanmıştır (Özdemir, 1994). 

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin teknolojide 
Avrupa’dan geride kalması ve dış rekabetten buna-
lan esnafın durumunu göz ardı etmesi gibi Osman-
lı toplumunu çağdaş dünyanın gerisinde bırakan so-
runların çözümü ve eski yapıların değiştirilmesi ama-
cıyla 1830’lardan sonra bir dizi ıslahat çalışmalarına 
girişilmiştir.  Bu ıslahat çalışmalarının başında 3 Ka-
sım 1839 yılında Sultan Abdülmecid döneminde yü-
rürlüğe konan “Gülhane Hatt-ı Hümayunu” gelmek-
tedir. Tanzimat’tan beklenen, Devlet’in kuvvetlenme-
si, memleketin kalkınması ve huzurun yerleşmesidir 
(İnalcık, 1964). 

1839’da Tanzimat Fermanı’yla başlayan Osman-
lı Devleti’nin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısını 
Batılı anlamda düzenlemeyi hedefl eyen reformlar sü-
reci liman kentleri ve ticaret yoğunluğunun fazla oldu-
ğu kentleri etkilemiştir (Dostoğlu ve Oral, 1999). Antal-
ya, bu reform sürecinden etkilenen kentler arasında-
dır. Ancak Antalya limanının demiryolu ile Anadolu’ya 
bağlanamamış olması, kentin İstanbul, İzmir, Bursa ka-
dar gelişimini engellemiştir. 1864’deki vilayet teşkilat-
lanmasıyla, kendi adı ile anılan bir vilayet haline gelen 
Antalya’da (Türk Ansiklopedisi, 1971) 1867 yılında “Vila-
yette Belediye Meclislerinin Tertibi ve Memurların Ve-
zaifi Hakkında” ve “Vilayette Devair-i Belediye Meclis-
lerinin Vezaifi Umumiyesi” adlı çıkarılan talimatname-
lere (Dostoğlu ve Oral, 1999) dayanarak ilk belediye da-
iresi 1868 yılında kurulmuştur (Çimrin, 2007b). 

19. yüzyıl sonuna doğru kent yönetiminin ve ku-
rumsal yapının değişim süreci içinde, Anadolu kentle-
rinin fiziki yapısına, yönetici merkezin nüvesi olan Hü-
kümet Konağı ve hastane, okul, karakol gibi kamu ya-

pıları ile kışla gibi farklı işlevleri olan yeni yapı tipleri 
de girmiştir (Dostoğlu ve Oral, 1999). Antalya’da Tanzi-
mat sonrası kurulan ilk vilayet binası (Şekil 4.) 1884 yı-
lında yanmıştı. Bu yapının yerine yapılan vilayet bina-
sı Cumhuriyet döneminde de uzun süre kullanılmıştır 
(Çimrin, 2007b). Bugünkü Antalya Orduevi’nin bulun-
duğu yerde eski bir askeri kışlanın varlığı bilinmekte-
dir (Çimrin, 2007a). Antalya Memleket Hastanesi ola-
rak bilinen Gureba Hastanesi ile Kaleiçi’nin Mermer-
li bölgesindeki Yanık hastane olarak hatırlanan Aske-
ri Hastane, döneminin Antalya’daki önemli sağlık ku-
ruluşlarıydı (Çimrin, 2007a). Dönemin okul yapıları ola-
rak “Meşrutiyet İlk Mektebi”, “Sultani”, “İttihat ve Terak-
ki Mektebi” sıralanabilir (Çimrin, 2007a). 

19. yüzyılda Avrupa ülkelerinin yönlendirmeyi 
başardıkları doğu ticareti, Osmanlı kentlerinin sosyo-
ekonomik yapısını da etkilemiştir. Bu yeni ilişki biçimi 
özellikle liman kentlerinde gümrük, antrepo gibi bina-
larının inşa edilmesine neden olmuştur. Ayrıca iletişi-
min sürdürülebilmesi amacıyla postaneler kurulmuş-
tur. Dış ticaret ve sermayeye açılma, kentlerde yabancı 
finansman kurumlarının kurulmasını gerekli kılmıştır 
(Dostoğlu ve Oral, 1999). Bu sosyo-ekonomik değişim-
ler çerçevesinde Antalya’da Hükümet konağının karşı-
sındaki parkın bulunduğu yerde İtalyan Postanesi ola-
rak bilinen Antalya Posta Binası kurulmuştur (Çimrin, 
2007a). Kaleiçi’nde “Bank Ottomane” (Osmanlı Banka-
sı) ile İtalyan Bankası “Banca Commerciale Italiana”nın 
şubeleri açılmıştır (Çimrin, 2007a). Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası 1886 yılında Kaleiçi iskelesindeki küçük 
bir yazıhanede faaliyetine başlamış, daha sonra Hükü-
met Konağı’na taşınmıştır (Çimrin, 2007b).

1885 yılında bölgede arkeolojik araştırmalar yap-
mak üzere Antalya’yı ziyaret eden Karl Grafen Lancko-
ronsky, Antalya’yı şöyle tanımlamaktadır: “Adalia’da 
25.000-26.000 kadar insan 4.500 kadar evde yaşamak-
tadır.  Nüfusun 7.000’i Rum, 50’si Ermeni, 250’si Yahudi 
ve geriye kalanı da çoğunluğu Türklerden oluşan Müs-
lümanlardır.  Bunlar arasında az sayıda Arap ve diğer 
soylardan gelen Müslümanlar da vardır.  Antalya’da 10 
cami, 8 Rum kilisesi, 1 Ermeni kilisesi, 1414 dükkan, 13 
misafirhane ve 13 Türk hamamı bulunmaktadır.  Cami-
ler aynı zamanda okul olarak görev yapmakta ve bura-
larda 1.500 erkek çocuk okutulmaktadır.  Bunun dışın-
da 120 öğrencili bir okul ile 300 öğrencinin bulunduğu 6 
daha ileri eğitim veren okul vardır.

 Rumlar’a ait bir adet ileri öğretim veren okul ile 
erkek çocuklar için iki, kızlar için bir ve küçük çocuklar 
için bir okul vardır.  Bütün bu okullarda 450 erkek, 300 
kız çocuk öğrenim görmektedir.  Kentte birisi Türk ve di-
ğeri Rumlara ait olmak üzere iki hastahane vardır.  Fakat 
bunlardan ilki sadece garnizona hizmet vermektedir, bir 
vatandaşın bağışı olan ikincisi ise yeterli maddi olanak 
sağlanmadığı için çalışamamaktadır.” (Lanckoronsky, 
1890). Osmanlı modernizesine özgü olarak, Anado-
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lu kentlerine eklenen okul, hastane gibi yapıların 
Antalya’da 19. yüzyıldaki varlığını, Lanckoronsky’nin 
Antalya tespitleri de doğrulamaktadır.

19. yüzyıl sonlarında Kaleiçi bölgesi ile Kaleiçi’nin 
kuzeyindeki Elmalı, Teşvikiye (şimdiki Kışla), Muratpa-
şa mahalleleri, doğusundaki Balbey ve Yenikapı ma-
halleleri 1920 tarihinde hazırlanan “Antalya Şehrinin 
Harita-i Umumiyesi”nden de (Şekil 5.)  izlenebileceği 
gibi kentin önemli yerleşim bölgeleriydi. 19. yüzyılın 
son yıllarında Girit’ten gelen göçmenlerin yerleşti-
rildiği Şarampol ya da Girit Mahallesi olarak anılan 
yerleşim ise organik Osmanlı kent dokusunun izlerini 
taşıyan Elmalı, Teşvikiye (şimdiki Kışla), Muratpaşa gibi 
mahallelerden oldukça farklı olan, ızgara planlı yerle-
şim dokusunun izlerini taşımaktadır (Örmecioğlu, H.T., 
2003). 

19. yüzyılda Osmanlı modernitesi sonucu ortaya 
çıkan yeni kurumlar, kentsel mekânda yeni çekim nok-
taları olmuşlardır (Dostoğlu ve Oral, 1999).  Antalya’da 
bu yeni kurumların Elmalı, Teşvikiye (Kışla) ve Yenikapı 
gibi surdışı mahallelerinde yer alması, kentin moder-
nitesinin surdışındaki yerleşim alanlarında arandığını 
göstermektedir. Antalya’da idari, eğitim ve sağlık ala-
nında kurulan yeni kurumlardan bahsedilirken, sanayi 
alanında önemli bir girişimden bahsedilmemektedir. 

Kalekapısı mevkiindeki bir burç üzerine 1901 yı-
lında Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. yılı anısına bir 
saat yerleştirilmiştir (Çimrin, 2007a). Anadolu’da birçok 
kentte inşa edilen saat kulelerin bir benzeri Antalya’da, 
böylece mevcut kuleden faydalanılarak oluşturulmuş-
tur.  Osmanlı modernitesi etkisinde ortaya çıkan Saat 
Kulesi simgesel önemi ile Antalya’da Kalekapısı’nı mer-
kezi bir çekim merkezine dönüştürmüştür.

15. ve 16. yüzyılda Anadolu’da yaşanan ekonomik 
hareketlilik ve İstanbul’da gelişen klasik Osmanlı mima-
risinin Anadolu’da da uygulanma arzusu paralellinde 
Antalya’da kentsel yerleşimin surdışına taştığını ve inşa 

edilen Balibey ve Muratpaşa camileri ile Antalya’nın 
Osmanlı kent kimliğine kavuştuğunu söylemek müm-
kündür. Bu dönemde surdışına taşarak Bizans ve Sel-
çuklu dönemlerine özgü kapalı kent olma özelliğini 
de yitirmiştir. Osmanlı modernitesinin uygulamaya 
konulduğu 19. yüzyıla kadar Antalya tarımsal faaliyet-
lerin sürdürüldüğü, bir liman kenti olma özelliğini ko-
rumuştur. 19. yüzyılda gelişen Osmanlı modernitesinin 
Antalya’da yapısal ölçekte kaldığını, Şarampol semtin-
de Giritli göçmenlerin yerleştirildiği mahalle dışında 
kent morfolojisini etkileyecek köklü değişimler yarat-
madığını söylemek mümkündür. Kaleiçi mahalleleri ve 
Balbey Mahallesi’nin organik dokusu ile Yenikapı’daki 
Girit doku Osmanlı döneminden günümüze muhafaza 
edilebilen önemli kentsel dokulardır. Bu doku içindeki 
18. ve 19. yüzyıla tarihlenen geleneksel konutlar (Şekil 
6.)  Osmanlı sivil yaşamına özgü önemli izlerdir. 

Şekil 1. Bali Bey Camii

Kaynak: Yılmaz, L., 2002. Antalya Bir Ortaçağ Türk 
Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi, 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

Şekil  2. Murat Paşa Camii

Kaynak: Yılmaz, L., 2002. Antalya Bir Ortaçağ Türk 
Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi, 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

Şekil 3. Adalya’nın 19. yüzyıldaki görünümü

Kaynak: Beaufort, F., 2002. Karamanya, çev:Neyzi, 
A., Türker, D., Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü, Antalya, s.124.
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3.4. TÜRK HÂKİMİYETİNDE 
TEKE YÖRESİNİN SOSYAL TARİHİ 

(XX.YÜZYILA KADAR)

Giriş: Teke Eli veya Teke Yöresi

Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK144

Günümüzde Antalya denildiği zaman akla tarih-
sel olarak Teke Eli, Teke Yöresi veya Teke Sancağı isim-
leri gelmektedir. Teke Eli, Anadolu’nun güneyinde 
Antalya, Finike, Kaş, Kalkanlı, Milli, Gömbe, Elmalı, 
Istanos(Korkud-Eli) ve Karahisar(Serik’in nahiyesi)’ı 
içersine alan bir bölgedir. Bu bölge, muhtemelen 
XIV. yüzyılın ikinci yarısında Sultanü’s- Sevahil Emir 
Mübarizü’d-din Mehmed Bey zamanında bu ismi almış 
ve o zamandan beri bu şekilde anılmaktadır. Çünkü 
bundan önceki Anadolu Selçukluları ve beylikler tari-
hi ile ilgili kaynakların hiç birisinde, bu isimle anılan bir 
bölgeye rastlanmamaktadır145. Yörenin bu isimle anıl-
ması konusunda şimdiye kadar çeşitli fikirler ileri sü-
rülmüş ve bu konuda hâlâ tam bir netlik oluşmamıştır. 
Mesela, Selçuklu fethinden sonra bir ara tekrar Kıbrıs-
lıların eline geçen Antalya’yı geri alabilmek için inatla 
savaşmış olmasından dolayı, az önce zikredilen Meh-
met Bey hakkında, çağdaş Kıbrıs vekayinâmelerinde 
Taca, Tacca; Taca, il Turco; Tacca, Turco şeklinde isim-
lendirmeler yer almıştır146. Dolayısıyla ona verilen bu 
sıfat daha sonra yörenin adı olmuştur. Bu konuda ben-
zer bir görüş de Kamusü’l- A’lam’da dile getirilmekte-
dir. Buna göre, Selçuklu Devleti’nin yıkılışı dönemin-
de bu bölgede ümeradan Teke Bey isimli birinin -ilk 
önce kendisinin ve daha sonra da neslinin- bir müd-
det hâkim olması böyle bir isimlendirmede etkili ol-
muştur147. Bunlara bakılırsa, Antalya ve çevresinin bu 
şekilde isimlendirilmesinde Teke Bey olarak da bilinen 
Mübarizü’d- din Mehmet Bey’in rolü büyüktür. Ancak 
bir başka araştırmaya göre de; bölgeye Selçuklu fet-
hinden hemen sonra yerleştirilen Teke aşiretinin adı, 
böyle bir isimlendirmede etkili olmuştur148.

Görünen o ki, Selçuklu fethi sonrasında yöreye 
iskân edilmiş olan Teke oymağının veya aşiretinin adı, 
daha sonraları Kıbrıslılara karşı, Antalya’yı inatla savu-
nan Mübarizü’d- din Mehmet Bey’e sıfat olmuş ve on-
dan sonra da Antalya ve çevresine verilmiştir.

144- SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bşk. ISPARTA
145-  Şehabeddin Tekindağ, “Teke-Eli ve Teke- Oğulları”, İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü  Dergisi, S. 7-8, 
İstanbul, 1977, s. 55; “Teke- Oğulları”, İA., C. 12-1, İstanbul, 
1974, s. 128,131; “Teke- Eli veya Teke- İli”, İA., C. 12-1, İstan-
bul, 1974, s. 124, 125. Tarihi kaynaklarda bilindiği kadarıyla 
bu coğrafyayı nitelendiren Teke ismini ilk defa kullanan el- 
Kalkaşandi’dir. Teke-eli ismini ilk kullanan ise Şerefe’d- Din 
Ali Yazdi’dir. Bu konuda da zikredilen kaynaklara bakılabilir.

146-  Tekindağ, Teke- Oğulları, s. 130–131.
147-  Şemseddin Sami, Kamusü’l- Alam, 3. cilt, s. 1664.
148-  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “ Teke Oğulları”, Türk Tarih, Arkeo-

logya ve Etnografya Dergisi, S. I, İstanbul, 1933, s. 95. 

Bütün bunların dışında Teke- Eli kavramı bir de 
genel anlamda Dulkadir ve Adana eyaletleri gibi yer-
lerle birlikte “göçebe Türkmen aşiretlerinin yatağı” an-
lamında kullanılan bir kavramdır149. Bu anlamıyla Teke 
Eli, Anadolu’nun değişik yerlerinde dağınık vaziyette 
yaşayan Teke Türkmenlerinin yurdu anlamına da gel-
mektedir. Ancak burada kastedilen Teke Eli kavramı-
nın özellikle Osmanlı hâkimiyetinden itibaren bu isim-
le anılmaya başlanan ve merkezi Antalya olan Teke 
Sancağı ile bir bağlantısı yoktur. Bundan dolayı bizim 
çalışmamız boyunca Teke Eli’nden kastımız, sınırla-
rı yukarıdaki şekilde tespit edilmiş Antalya ve civarını 
içersine alan bölge olacaktır.  

A- Teke Bölgesinde Selçuklu Hâkimiyeti ve 
Yöreye Teke Türkmenlerinin Yerleştirilmesi:

1- Yörede Selçuklu Hâkimiyeti 

Teke bölgesinin merkezi olan Antalya, Türkler ta-
rafından Anadolu’nun fethinin genişletilmesine para-
lel olarak ilk defa 1180’lerde Sultan Kılıç Arslan tarafın-
dan kuşatılmış ama fethedilememiştir150. Şehrin fethi 
ancak, 1206 veya 1207 yılında Anadolu Selçuklu sul-
tanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından gerçekleştiril-
miştir151. 

Antalya’nın fethi ile Anadolu Türklüğü, birçok ba-
kımdan avantajlar kazanmıştı. Bunların başında, fe-
tih sayesinde, uluslararası ticaret açısından önemli bir 
mevkiin ele geçirilmesi nedeniyle, ticaret yolları üze-
rinde bir denetimin sağlanmış olması gelmekteydi152. 
Bir başka ifadeyle, Sinop’un fethi ile birlikte düşünül-
düğünde, Antalya’nın fethi ile Anadolu Türklüğü, ken-
disini doğrudan doğruya dış ticaretle ilişki içersinde 
bulmuştur153. Nitekim Ege ve Marmara’nın henüz Türk 
hâkimiyetine girmediği bir sırada, Türkiye’nin Batı Ak-
deniz ve dolayısıyla Katolik dünyası ile olan ticarî alış 
verişinin buradan sağlandığı154 düşünüldüğünde, 
Antalya’nın Türkler tarafından fethedilmesinin önemi 
daha iyi anlaşılacaktır.

149-  Ömer Lütfi Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi Toplu Eserler 
1, İstanbul, 1980, s. 825.

150-  Ali Sevim- Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi, Fetih, Selçuklu ve Bey-
likler Dönemi, Ankara, 1989, s. 135.

151-  Şehrin Türkler tarafından 1206’da fethedildiği hk. Bkz.; Ali, 
“Teke Emareti”, Türk Tarih Encümeni Mecmuası, sene 14, nu-
mara 2(79), 1340, s. 77; Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri Akko-
yunlu ve Karakoyunlu Devletleri,  Ankara, 1984, s. 67; Sevim- 
Yücel, a.g.e, s. 297. 1207 yılında fethedildiği hk. bkz; Osman 
Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul, 1971, s. 284. 
Hatta Osman Turan bu konuda 5 mart diye de ay ve gün 
vermektedir.

152-  Sevim- Yücel, a.g.e., s. 147.
153-  Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ankara, 

1991, s. 178–179.
154-  Ahmed Refik, “Fatih Zamanında Teke İli”, Türk Tarih Encü-

meni Mecmuası, sene 14, numara 2(79),1340, s. 75; Mustafa 
Akdağ, Türkiye’nin İktisadî ve İçtimai Tarihi I, İstanbul, 1977, 
s. 34.
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Aynı şekilde Antalya’nın fethi, Türklerin 
Anadolu’da denizciliğe başlamaları ve bu alanda iler-
lemeleri anlamında da önemli bir yer tutmuştur155. Fe-
tihten sonraki dönemlerde de bu şehir, Selçuklu do-
nanmasının merkezi olmuştur156. Gerçekten de fetih-
ten sonra burada bir Selçuklu donanması kurulduğu 
gibi, şehre Türk tüccarlar da yerleştirilmiştir157. Öyle ki, 
fetih sonrasında Kıbrıslılar ile imzalanan anlaşmalar-
da Antalya halkının, Bizans dönemindeki ticaret filo-
larının aynısına sahip olduğu görülmektedir. Yani Bi-
zans döneminde şehirde bulunan ticaret filosu, şimdi 
bir Selçuklu filosu haline dönüşmüştür158. Bütün bun-
lar bize Antalya’nın fethi ile Anadolu Türklüğünün ne 
kadar önemli bir kazanç elde etmiş olduğunu göster-
mektedir. Bir başka ifadeyle, Antalya’nın fethi, Anado-
lu Türklüğünün iktisadî ve ticarî açıdan gelişmesinde 
çok büyük bir tesir icra etmiştir. Nitekim bu sayede 
Selçuklular, tarihlerinde ilk defa Haçlılar ile ticarî an-
laşmalar yapmışlardır159. 

Fakat bu kazanımlar bir yana, fetihten kısa süre 
sonra Antalya ve çevresi, Selçuklu Devleti’nin iç çekiş-
meleri nedeniyle bir aralık Kıbrıs krallığının eline geç-
miştir. Ancak, bölge, 1210 yılında I. İzzeddin Keykavus 
tarafından yeniden Selçuklular’a kazandırılmıştır160. 
Ama bundan bir süre sonra şehirdeki Hıristiyan halk, 
Selçuklu muhafız kuvvetlerini gafil avlayarak şehri Sel-
çuklulardan geri almıştır. Şehir, 1216 yılında hem kara-
dan hem de denizden düzenlenen bir seferle yeniden 
Selçuklu hâkimiyeti altına sokulmuştur161.  

2- Antalya ve Çevresine Teke Türkmenleri-
nin Yerleştirilmesi

Bu şekilde Kıbrıslı’lardan alınarak yeniden Türk 
hâkimiyeti altına alınan şehir ve civarına, yöreyi Türk-
leştirmek maksadı ile Teke Oymağı yerleştirilmiştir162. 
Yani Selçuklu hükümdarlarının, Anadolu’nun kapıları-
nın Türklüğe açılmasından sonra devamlı olarak Orta 
Asya’dan Anadolu’ya gelen çeşitli Türk toplulukları-
nı genellikle ülkelerinin uç bölgelerine yerleştirme si-
yaseti çerçevesinde, Antalya ve civarına da, sonradan 
Anadolu’ya gelen Teke aşireti iskân edilmiştir163. 
155-  Merçil, a.g.e., s. 141.
156-  Besim Darkot, “Antalya”, İA., c. I, İstanbul, 1965, s. 460.
157-  Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet, İstanbul, 1980, s. 98.
158-  Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, İstanbul 1986, s. 145.
159-  Turan, a.g.e., s. 285.
160-  Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri Akkoyunlu ve Karakoyunlu 

Devletleri, s. 67; Sevim- Yücel, a.g.e., s. 297.
161-  Sevim- Yücel, a.g.e., s. 151.
162-  Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri Akkoyunlu ve Karakoyunlu 

Devletleri, s. 67; Sevim- Yücel, a.g.e., s. 297. 
163-  Uzunçarşılı, Teke Oğulları, s. 96. Yöreye Teke Türkmenleri-

nin iskanı hakkında ayrıca bkz., Ali, a.g.m.,  s. 82. Fetih son-
rasında yöreye yerleştirilen bu oymağın adı olan Teke, teke, 
boynuzundan yay yapılan erkek geyik (bkz., Divan-ı Lügat-
it- Türk, çev., Besim Atalay, Ankara, 1986, c. III, 228; c. IV, s. 
595.) veya keçi aygırı anlamlarına (bkz., İbn-i Mühenna Lü-
gati, sad., Aptullah Battal, Ankara, 1988, s. 70) gelmektedir.

Teke yöresine, Türkmen topluluklarının iskânı, 
sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Nitekim XIV 
ve XV. yüzyıllarda Üç- Oklara mensup bazı oymak ve 
boylar, zaman zaman bulundukları yerlerden hare-
ket ile Teke- Eli’ne gelip yerleşmeye devam etmişler-
dir. Hatta Karamanoğulları, Menteşe ve Saruhano-
ğulları beyliklerinin zayıfl amalarından sonra da birta-
kım Türkmen toplulukları da buralardan gelerek Teke 
Eli’ne yerleşmişlerdir164. 

Teke ve Hamideli sancaklarında yerleşen ve Os-
manlı kaynaklarında Teke Eski Yörüğü olarak da zikre-
dilen bu topluluklar, daha sonraları Yörükan taifesin-
den olarak165 da nitelendirilmişlerdir. Mesela XVI. yüz-
yılda Yörüklerden alınacak vergilerle ilgili olarak Teke 
ve Hamid sancaklarını tahrir eden bir devlet görevli-
sine Ekim 1567 tarihinde gönderilen bir hükümde, 
kullanılan “...Teke sancağında Türk yürükleri...” ifadesi 
buna bir örnektir166.

B- Beylikler Döneminde Teke Yöresi   

Bu arada, Anadolu Selçuklu Devleti’nin XIII. yüzyı-
lın sonlarından itibaren ciddî bir çöküntüye uğrayarak 
Moğol hâkimiyetine girmesinden sonra, Anadolu’nun 
batı kısımlarındaki Türkmenler, kendi başlarına bulun-
dukları bölgelerde birer yönetim birimi oluşturmaya 
başlamışlardır. Bu süreç çerçevesinde kurulan beylik-
lerden biri de, merkezi Borlu ve Eğirdir olmak üzere, 
yörede bulunan Hamitoğulları tarafından kurulan ve 
aynı isimle anılan beyliktir.

Hamit Bey Oğlu Felekü’d-Din Dündar Bey tarafın-
dan XIV. yüzyılın başlarından önce kurulan beylik, sı-
nırlarını güney istikametinde genişleterek önce Gölhi-
sar, sonra Korkuteli ve daha sonra Antalya’yı ele geçir-
miştir167. Dündar Bey tarafından 1301 yılında bir bas-
164-  Tekindağ, Teke- Eli ve Teke Oğulları, s. 56-57. Daha sonra-

ki dönemlerde Teke, Tekeler, Tekeli, (Tekelü, Tekelü Yörükanı), 
veya Tekelüoğlu cemaati diye de isimlendirilen bu topluluk-
lar, konargöçer yörükan taifesinden olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Söz konusu toplulukların, Anadolu’da yerleşmiş ol-
duğu başlıca yerler şunlardır: İçel, Alaiye, Niğde Kars-ı Ma-
raş, Karaman, Adana, Aksaray, Tarsus, Kayseriyye, Aydın ve 
Gence sancakları. Aladağ, Anamur, Silifke, Sinanlı ve Erme-
nak kazaları, Mazon Kazası(Menteşe sancağı), Kusun kazası 
(Tarsus sancağı), Söke kazası(Sığla sancağı), Manavgat ka-
zası, Ökse kazası (Canik sancağı), Aksaz köyü(Anamur ka-
zası), Taşabad kazası (Sivas sancağı), Şumnu kazası, Bozdo-
ğan kazası, Sobice kazası (Menteşe sancağı), Bergama ka-
zası. Beğdağı yaylağı (Kayseriyye sancağı), Murad Dağı yay-
lağı (Kütahya sancağı), Bulgar Dağı yaylağı(Tarsus sancağı). 
Bu konuda bkz., Türkay, a.g.e., s. 71 

165-  Türkay, a.g.e., s. 719.
166-  Ahmed Refik,  Anadolu’da Türk Aşiretleri(966–1200) , İs-

tanbul, 1989, s. 11–12. Bir başka kayıtta da Tekelü cemaa-
ti, Yörükan-ı Anadolu cemaatlerinden birisi olarak gösteril-
mektedir (Mayıs sonları 1741). Bkz., aynı eser, s. 207-209.

167-  Uzunçarşılı, Teke Oğulları, s. 96; Anadolu Beylikleri Akko-
yunlu ve Karakoyunlu Devletleri, s. 62, 67; Sevim- Yücel, 
a.g.m., s. 294;  Merçil, a.g.e., s. 298.
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kın ile ele geçirilen Antalya’nın idaresi, kardeşi Yunus 
Bey’e bırakılmıştır168. Yunus Bey’den sonra Antalya’nın 
idaresi, oğlu Mahmut Bey’e(1319)169, Korkuteli’nin ida-
resi de bir diğer oğlu Hızır Bey’e bırakılmıştır(1319)170.

Hamitoğulları adına Antalya’da idareci olarak 
görmüş olduğumuz Mahmut Bey’in Anadolu’da geli-
şen birtakım olaylardan sonra Kahire’ye kaçmasından 
sonra, daha önce Korkuteli emiri olan kardeşi Hızır 
Bey, görevi devralmıştır(1327)171. Hızır Bey, Anadolu’da 
ilhan bulunan Ebu Said’in öldüğü sıralarda, Antalya’da 
emrindeki 8000 atlı güç ile hüküm sürmeye başlamış-
tır172. Dolayısıyla o, Ebu Said’in ölümü ile birlikte Antal-
ya ve çevresinde müstakil olarak hükmeder hale gel-
miştir. Böylelikle de, Antalya ve çevresinde Hamitoğul-
larının bir şubesinin hâkimiyeti de kurulmuştur. İşte 
bu şubeye Teke Oğulları denilmektedir173. 

Antalya, Teke Oğulları döneminde, 1361 yılından 
itibaren onbir yıl süre ile yeniden Kıbrıslıların eline 
geçmiş ve 1373 yılında, daha önce ismini zikrettiğimiz 
Mübarizeddin Mehmet Bey(Teke Bey) tarafından ısrar-
la yürütülen mücadeleler sonucunda geri alınmıştır174.

C- Teke Yöresinde Osmanlı Hâkimiyeti

Teke yöresinin Osmanlı hâkimiyetine girişinin 
tam olarak ne zaman gerçekleşmiş olduğu hususun-
da araştırıcıların hemfikir olamadıkları ve bu konuda 
çeşitli tarihlerin verilmiş olduğu gözlenmektedir. Şöy-
le ki, özellikle Anadolu’nun Selçuklu dönemi tarihi ile 
ilgili araştırmaları ile tanınan bir araştırmacı bu konu-
da 1387 tarihini verirken175, Osmanlı tarihi alanındaki 
araştırmaları ile meşhur bir başka araştırmacı da yöre-
nin 1386 tarihinden önce Osmanlı’ların eline geçmiş 

168-  Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri Akkoyunlu ve Karakoyunlu 
Devletleri, s. 62; Sevim- Yücel, a.g.e., s. 297; Merçil, a.g.e., s. 298.

169-  Ali, a.g.m., s. 80.
170-  Sevim- Yücel, a.g.a., s. 297.
171-  Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri Akkoyunlu ve Karakoyunlu 

Devletleri, s. 67; Sevim- Yücel, a.g.e., s. 197.
172-  Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 

1981, s. 317.
173-  Uzunçarşılı, Teke Oğulları, s. 95; Darkot, a.g.m., s. 460.
174-  Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri Akkoyunlu ve Karakoyun-

lu Devletleri, s. 68. Sevim- Yücel, a.g.e., s. 298. Merçil, a.g.e., s. 
299. Tabakoğlu, a.g.e., s. 239. Teke Bey’in, Kıbrıslılar ile müca-
deleleri esnasında Antalya’nın küçük limanı ağzındaki kule-
ler arasına gerilmiş bulunan ve XVI. yüzyıl başlarında yerinde 
duran zinciri kırmasından dolayı aynı zamanda zincir kıran la-
kabıyla da anıldığı bilinmektedir. Bu konuda bkz., Tekindağ, 
Teke- Oğulları, s. 130. Bu arada Rasonyı, bu beyliğin hüküm-
darlarından Tekeoğlu isminde birinden bahsetmekte ve onun 
1300’lerde Anadolu’da yer alan diğer beyler ile birlikte Sel-
çuklu Devleti’nin arazisinde beylik kurarak devleti paylaşanlar 
arasında yer aldığını belirtmektedir. Bu konuda adı geçen ya-
zarın Tarihte Türklük, (Ankara, 1971, s. 195) isimli eserine bakı-
labilir.  Ancak, tarihi kaynaklarda böyle bir şahsiyetten bahse-
dilmediği gibi, beyliklerin Selçuklu Devleti’ni paylaşması diye 
bir olay da tarihen hatalı bir yargı olarak görünmektedir.

175-   Bu konuda bkz; Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğ-
rafyasına Giriş I, Ankara, 1988, s.  85.

olduğunu belirtir176. Öte yandan, bazı araştırmalarda 
bölgenin 1390–1397 yılları arasında yine Yıldırım Be-
yazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılmış oldu-
ğu ve burasının önce oğlu İsa Çelebi’ye, sonra da ikin-
ci oğul Mustafa Çelebi’ye sancak olarak verilmiş oldu-
ğu belirtilmektedir177. Yörenin Osmanlı hâkimiyetine 
geçişi konusundaki bu belirsizlik, kanaatimizce, böl-
genin,  ilk ele geçirilişinden sonra bir aralık Osmanlı 
hâkimiyetinden çıkmış olmasından178 kaynaklanmış 
olmalıdır. Ama bütün bunlara rağmen, yörenin XIV. 
yüzyılın sonlarında Osmanlı hâkimiyetine girmiş oldu-
ğunu söylememiz mümkündür.

Teke- Eli, Ankara savaşından sonra Sivrihisar’a 
gelen Timur’un oğlu Şahruh ve diğer komutanları-
nın çok şiddetli tahribatına maruz kalmıştır179. Ardın-
dan da Timur’un desteğini alan Hamitoğulları Beyli-
ğinin hâkimiyet mücadelesine sahne olmuştur. Çün-
kü adı geçen beyliğin başında bulunan Osman Bey, 
Antalya’yı Osmanlılardan geri almak için Karamanoğ-
lu Mehmet Bey’den yardım istemiştir180. Bunun netice-
sinde Osman Bey tarafından, Antalya hariç olmak üze-
re, bu yöredeki Korkuteli ve bazı yerler yeniden Ha-
mitoğullarının topraklarına katılmıştır. Antalya’yı Os-
manoğullarından geri alamayan Osman Bey, bu sefer 
Korkuteli’yi beylik merkezi yapmıştır181. Böylece kısa 
süreliğine de olsa Korkuteli, Hamitoğulları Beyliği’nin 
merkezi olmuştur. 1423 yılında ise Antalya’da Osman-
lılar adına sancak beyi olarak bulunan Hamza Bey, Ka-
ramanoğulları ile işbirliği yaparak Antalya’yı ele geçir-
me niyetinde bulunan Osman Bey üzerine bir baskın 
düzenler ve Korkuteli’yi geri alır. Bu çatışmada Osman 
Bey maktul düşer ve ona yardım için gelmiş olan Kara-
manoğlu Mehmet Bey de kaleden atılan bir gülle par-
çasıyla ölür182. Bu olayın ardından, Antalya ve çevresin-
deki Hamitoğullarının Antalya şubesinin hâkimiyeti 
de sona ermiş olur. Böylelikle bu tarihten itibaren yö-
rede Osmanlı hâkimiyeti devamlı hale getirilmiş olur.

XX. Yüzyıla Kadar Teke Bölgesinde Sosyal 
Karışıklıklar 

Bu şekilde kesin olarak Osmanlı hâkimiyetine alın-
mış olan Teke- Eli, bir vilayet(Liva-i Teke) haline getirilir. 

176-  Uzunçarşılı, Teke Oğulları, s. 97.
177-  Ahmed Refik, a.g.m., s. 76; Tekindağ, Teke- Eli ve Tekeo-

ğulları, s. 57; Teke- Eli veya Teke- İli, s. 126; Teke- Oğulları, s. 
132; Merçil, a.g.e., s. 299; Togan, a.g.e., s, 346. Yörenin İsa 
Çelebi’ye sancak olarak verilişi konusunda ayrıca bkz; Uzun-
çarşılı, Anadolu Beylikleri Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletle-
ri, s. 68;  Sevim- Yücel, a.g.m., s. 298.

178-  Uzunçarşılı, Teke Oğulları, s. 97.
179-  Tekindağ, Teke- Eli ve Tekeoğulları, s. 57. 
180-  Merçil, a.g.e., s. 299.
181-  Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri Akkoyunlu ve Karakoyunlu 

Devletleri, s. 68; Sevim- Yücel, a.g.m., s. 298.
182-  Uzunçarşılı, Teke Oğulları, s. 98; Anadolu Beylikleri Akko-

yunlu ve Karakoyunlu Devletleri, s. 69; Akdağ, Türkiye’nin 
İktisadî ve İçtimai Tarih I, c. I s. 363; Sevim- Yücel, a.g.m., s. 
298;  Merçil, a.g.e., s. 299.
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Ellerinde babadan kalma tapu senetleri bulunan ve 
Teke Beyliği ile Osmanlı döneminin ilk yöneticilerinden 
İsa Bey ve Mustafa Çelebi zamanlarında bazı tımarlara 
sahip oldukları yapılan yeni tahrirlerde de anlaşılan 
yerli aileler, il yazmaya gelen Halil Bey’e senetlerini ye-
niletirler ve II. Murat’tan yeni berat ve nişanlarını alırlar. 
Onlar bu ayrıcalıklarını Fatih ve II. Beyazıt devirlerinde 
de devam ettirirler183. Nitekim Fatih zamanından kalma 
bir tahrir defterinde bu durum açıkça görülmektedir. 
Çünkü söz konusu defterde, Hamitoğulları zamanında 
Teke Eli’nde yapılan mülk ve vakıf arazi tevcihlerin-
den, bölgede eskiden beri devam edip gelen tahrir 
işlemlerinden ve Teke Beylerinin(Hamitoğullarının) 
Sipahiyan-ı Vilayet-i Teke diye de isimlendirilen yerli 
ailelere vermiş oldukları mülk ve vakıf beratlarından 
bahisle bu beratlara Osmanlı’nın riayet ettiği belirtil-
mektedir184. Az sonra da değinileceği üzere, ilerleyen 
dönemlerde bu sipahilerin, belirtilen ayrıcalıklarını 
kaybetmeleri durumu söz konusu olacaktır. Bundan 
dolayı da onlar, o sıralarda Teke yöresinde yavaş yavaş 
belirmeye başlayan bir başka oluşumun da etkisi ile 
devlete karşı isyan bayrağını açacaklardır. Dolayısıyla 
bölge, Türk hâkimiyeti döneminde, belki de ilk defa, bir 
sosyal kargaşaya sahne olacaktır. Ama bu kargaşanın 
meydana gelişinde bir başka faktör rol oynamış veya 
fırsat olarak kullanılmıştır. 

1- Şehzade Sancağı Olarak Teke ve Şehzade 
Korkut

Osmanlı döneminde bu bölgedeki ilk karışıklık, sal-
tanat kavgalarından dolayı ortaya çıkmış olan bir olay-
dır. Bilindiği üzere Osmanlı tahtında II. Beyazıt’tan son-
ra şehzadeler arasında rekabet yaşanmaya başlamıştır. 
Bu cümleden olarak Şehzade Korkut, daha babasının 
sağlığında kardeşi Şehzade Ahmet’in tahta aday gös-
terilmesinden rahatsız olmuş ve bu nedenle şehzadelik 
yapmakta olduğu Manisa’da etrafına bir kısım kuvvetler 
toplamaya başlamıştır. Bunu fark eden Beyazıt, Şehza-
de Korkut’u, Şehzade Ahmet’in de tesiriyle, 1502 yılında 
eski şehzadelik merkezi olan Antalya’ya tayin eder185. Fa-
kat Korkut, bu atamadan memnun olmaz ve kendisinin 
Manisa’da bırakılması ricasında bulunur. Bu isteğinin ka-
bul edilmemesi üzerine o, “bana saltanat gerekmez” gibi 
kinayeli sözler sarf ederek kafasında tasarladığı hedefi 
gerçekleştirmek için önce Antalya’ya, oradan da baba-
sına ve gelişen olaylara kızgınlığından dolayı 1509 yılı 
baharında Mısır’a gider186. Bunun üzerine Sultan Beya-

183-  Tekindağ, Teke- Eli ve Tekeoğulları, s. 58; Teke- Eli veya 
Teke- İli, s. 126; Ahmed Refik, a.g.m., s. 79.

184-  Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri Akkoyunlu ve Karakoyun-
lu Devletleri, s. 243.

185-  M. Tayyib Gökbilgin, “Korkud”, İA, c. 6, İstanbul, 1955, s. 
856; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, Ankara, 1975, s. 235.

186-  Hoca Sadeddin Efendi, Tacü’t- Tevarih, c. 4, Yalınlaştıran; İs-
met Parmaksızoğlu, İstanbul, 1979, s. 1;  Joseph von Ham-
mer, Osmanlı Tarihi, c. I, çeviren, Mehmet Ata, Bu günkü dil-
le özetleyerek yeniden yazan:  Abdülkadir Karahan, İstan-

zıt, Mısır sultanına elçiler göndererek187 şehzadenin geri 
gönderilmesin ister. II. Beyazıt ile mevcut barışçıl duru-
mu tehlikeye sokmak istemeyen Memluk Sultanı Kansu 
Gavri ise, kendisinin siyasi emellerinden vaz geçmesi ve 
hacca gitmemesi yolunda şehzadeye nasihatlerde bu-
lunur. Bu nasihatler üzerine, Korkut, bir müddet sonra 
eski yeri Teke’ye, 1511 yılında geri gelir ve babasından af 
diler, babası da onu tekrar buraya bey yapar188. 

Fakat o, aynı yılın mart ayında Teke Sancağı’nı bı-
rakarak Manisa’ya gitmek üzere bir gece ansızın yola 
çıkar. Çünkü o, Antalya’da eski itibarını da bulamadı-
ğı gibi189, o sıralarda İstanbul’da da Amasya valisi olan 
Şehzade Ahmet, veliaht olarak düşünülmeye başlan-
mış, Trabzon valisi Şehzade Selim ise Kırım yolu ile 
Rumeli’ye geçmiştir. Dolayısıyla Şehzade Korkut’un 
hülyalarını kurduğu saltanat, neredeyse elden gitmek 
üzeredir. Bundan dolayı o, bu sefer zorla da olsa, Ma-
nisa valiliğini elde etmeyi tasarlamıştır190. Çünkü Mani-
sa, payitahta yakınlığından dolayı Osmanlı şehzadele-
ri açısından gözde bir sancaktır.

Ancak, olaylar şehzadenin planladığı gibi geliş-
memiştir. Çünkü onun Teke Eli’ni bırakarak Manisa’ya 
doğru yola çıkışı, yöre halkı arasında padişahın öldü-
ğü şeklinde bir haberin doğmasına sebep olmuştur. Bu 
sebeple, şehzadenin böyle bir yolculuğa çıkışı, Teke’de 
sayıları oldukça çok olan ve Osmanlı yönetiminden 
memnun olmayan bir topluluk tarafından- ki, burada 
kastedilen topluluk, az önce yukarıda işaret edilen si-
pahilerdir- devlete itaatten çıkmak için fırsat olarak de-
ğerlendirilmiştir. Emellerine ulaşmak için fırsat kolla-
yan bu topluluk, az sonra hakkında bilgi verilecek olan 
Şah Kulu’nu kendilerine serdar yaparak, Antalya’dan 
Manisa’ya doğru yola çıktığı haberini aldıkları şehza-
deyi yakalamak ve yanında bulunan bütün malları-
nı ele geçirmek düşüncesiyle peşine düşer. Şehzade 
Korkut’un Teke beyliği esnasında kendilerinin faaliyet-
lerini engellemek için yaptığı baskının da etkisi ile Şah 
Kulu ve adamları, şehzadeye Elmalı civarında yetişirler 
ve yapılan çarpışmaların neticesinde onun bütün mal 
varlığına el koyarlar191. Ama şehzade, meydana gelen 
bu olayın ardından bir yolunu bularak Manisa’ya ulaş-
mayı başarır. Sonuçta, olayı büyütmek istemeyen II. 

bul, 1991, s. 341–343;  Mustafa Nuri Paşa, Netâyicü’l- Vukûât 
Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, c. I-II, sad. Neşet Ça-
ğatay, Ankara, 1987, s. 56. 

187-  Celal- Zâde Mustafa, Selim- Nâme, Hazırlayanlar; Prof. Dr. 
Mustafa Uğur- Öğrt. Gör. Mustafa Çuhadar, Ankara, 1990, 
s. 310.

188-  Tacü’t- Tevarih, c. 4, s. 2, 42; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, 
s. 236; Gökbilgin, a.g.m., s. 857; Erten, Antalya Vilayeti Tari-
hi, s, 96; İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kro-
nolojisi, c. 1, İstanbul, 1971, s. 417.

189-  Erten, Antalya Livası Tarihi, s. 71;  Antalya Vilayeti Tarihi, s. 
96.

190-  Danişmend, a.g.e., c. 1, s. 417.
191-  Netâyicü’l- Vukûât..., I-II, s . 56; Erten, Antalya Livası Tari-

hi, s. 71; Antalya Vilayeti Tarihi, s. 96; Danişmend, a.g.e., c. 
2, s. 418.
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Beyazıt, onu Manisa’ya sancak beyi olarak tayin eder192. 

Bütün bu gelişmeler esnasında merkezi yönetim, 
Teke Sancağına bir yönetici atayamamıştır. Bu ise yöre-
de bir otorite boşluğunun doğmasına sebep olmuştur.

Yukarıda anlatılan olayların devamından ola-
rak bir müddet sonra Şehzade Korkut’u tekrar Teke 
Eli’nde görüyoruz. Çünkü Yavuz Sultan Selim’in, tahta 
geçtikten sonra kendisine rakip olan şehzadeleri etki-
siz kılma mücadelesi çerçevesinde en son olarak sıra, 
Manisa’da bulunan Şehzade Korkut’a gelmiştir. Bunu 
bilen Şehzade, amcası Cem Sultan gibi Rodos şövalye-
lerine sığınarak Avrupa’ya kaçmak için buradan Teke 
Eli’ne gelir193 ve gözde adamlarından ve sadık kölele-
rinden biri olan Piyale Bey ile birlikte kılık değiştirerek 
Istanos’da bir mağaraya sığınır194.  Fakat o, üç hafta ka-
dar gizlendiği mağarada, bir köylünün haber vermesi 
üzerine yakalanır. Şehzadenin yakalanmasına sebep 
olan olay da şu şekilde gelişmiştir: Şehzade Korkut ve 
adamı mağaraya gizlendikten sonra, yiyecek aldırmak 
üzere birisini görevlendirirler. Piyale Bey, çok güzel ve 
değerli bir eyer takımına sahip olan atını, doğuraca-
ğı sonucu hiç düşünmeden görevlendirdikleri kişiye 
aldığı yiyecekleri taşıması için verir. Ancak, bu at ve 
eyer takımları, köylülerin dikkatini çeker ve onların 
durumdan şüphelenmelerine sebep olur. Bunun üze-
rine gerekli takip işleminden sonra durum anlaşılır. 
Ardından da, o sırada Teke Beyi olan Kasım Bey’e du-
rum haber verilir. Şöhret hırsı ile yanıp tutuşan Kasım 
Bey de bu fırsatı kaçırmak istemez ve hemen Şehzade 
Korkut ve adamını yakalatarak Bursa’ya gönderir. Şeh-
zade, bir rivayete göre Bursa’ya getirilirken 1513 yılı-
nın 13 Martı’nda yolda boğularak, bir rivayete göre de 
Bursa’da Cellât Sinan eliyle öldürülür195. 
192-  Tacü’t- Tevarih, c. 4, s. 42; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, s. 

236; Gökbilgin, a.g.m., s. 857.
193-  Tacü’t- Tevarih, c. 4, s. 155-160; Gökbilgin, a.g.m., s. 858, 859.
194-   Erten, Antalya Livası Tarihi, s. 72; Antalya Vilayeti Tarihi, s. 97; 

Uzunçarşılı, a.g.e., c. II, s. 251; İsmail Hami Danişmend, İzah-
lı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c. 2,  İstanbul, 1971, s. 4. Onun 
sığındığı mağara, bugünkü adı Korkuteli olan kazanın Os-
man Kalfalar(Halifeler) köyünün kuzeyinde yer almaktadır. 
Şehzade Korkut’u bu mağaraya götüren kişinin adı Osman 
Halife’dir. Buna izafeten de bu köyün adı o tarihten beri bu şe-
kilde anılmaktadır. Bkz., Erten, Antalya Livası Tarihi, s. 72; An-
talya Vilayeti Tarihi, s. 97. Bu vesile ile Şehzade Korkut’un se-
rencamının geçtiği köyün kendi sınırları içersinde yer alma-
sı ve yine onun Antalya’da iken yaz aylarında ikamet etme-
sinden dolayı, yüzyıllardır Istanos olarak bilinen kazanın adı-
nın 1915 yılında vilayet encümeninin kararı ile Korkuteli ola-
rak değiştirilmiş olduğunu belirtelim. Bkz., Erten, Antalya Ta-
rihi, İstanbul, 1940, s. 48 Korkuteli’nin kaza haline getirilişi de 
4 Mayıs 1914 tarihli bir layiha ile gerçekleştirilmiştir. Bkz., Mu-
hammet Güçlü, “Müstakil Teke(Antalya) Sancağı’nın  Kurul-
ması ve İdari Düzenlemeye İlişkin Bir Belge”, Adalya II, Suna-
İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, s. 292.

195-  Erten, Antalya Livası Tarihi, s. 72-73; Antalya Vilayeti Tari-
hi, s. 97; Danişmend, a.g.e., c. 2, s. 4. Korkut’un yolda boğu-
larak öldürülmüş olduğu hakkımda bkz., Tacü’t- Tevarih, c. 
4, s. 155-160; Gökbilgin, a.g.m., s. 858, 859; Uzunçarşılı, Os-
manlı Tarihi, c. II, s. 251.

2- Şah Kulu İsyanı: 

XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun diğer 
eyaletleri sükûnet içerisinde iken, bu imparatorluğun 
asli unsurunun bulunduğu Anadolu’da bir dizi ayak-
lanmalar olmakta idi. Bu ayaklanmalardan ilki, Teke 
sancağında Hasan Halife oğlu Şah Kulu tarafından çı-
karılmıştır196. Bu olay, az önce de belirtildiği üzere, 
Şehzade Korkut olayı ile yakından ilgilidir ve aynı sıra-
larda meydana gelmiştir.

a-  İsyanın Sebepleri

Bu hareketin çeşitli sebeplere dayanmış olduğu 
bilinmektedir. Bu sebeplerden belki de ilk göze çarpa-
nı, yörede yaşayan Türkmenlerin Şah İsmail’e bağlılık-
ları olduğu kadar, Şah İsmail’in de onları kendi emelleri 
uğruna kullanmak istemesidir. Zaten, o sıralarda genel-
de Anadolu’da ve özelde ise Teke’de yaşanan iktisadî sı-
kıntı yüzünden sipahiler huzursuz durumdadırlar. On-
ların bu huzursuzluğunu da Şah İsmail, yöreye adam-
larını göndermek suretiyle istismar etmiş ve kandırılan 
insanlar kullanılmak suretiyle meşhur isyan olayı pat-
lak vermiştir197.  

b-  Şah Kulu’nun Kimliği

Sözü edilen isyan olayının baş müsebbibi, tarihi 
kaynaklarda adı “Karabıyıkoğlu”, “Şeyhoğlu” veya “Şey-
tankulu” olarak da zikredilen, ama daha çok Şah Kulu 
veya Şah Kulu Baba Tekeli diye de tanınan kişidir. O, 
Şah İsmail’in babası Şeyh Haydar’ın halifelerinden Ha-
san Halife’nin oğludur ve Teke sancağına bağlı bugün-
kü adı Korkuteli olan Istanos’a bağlı Yalınlı198 veya Kızıl-
Yaka köyündendir199. 

c- İsyanın Başlaması ve Gelişimi

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, Teke si-
pahilerinden Çakır- Oğlanları, Kızıl- Oğlu, Göle- Oğlu, 
Dede- Alisi, Mehmed Bey ve Hızır, o sıralarda babası-
nın ölümü ile yerine geçen ve ülkedeki asayişsizlik or-
tamını da fırsat bilerek emellerini gerçekleştirme za-
manının geldiğine inanarak emrindeki sipahilerle Ka-
pılı Kaya’daki Döşeme Derbendi’nde devlet aleyhi-
ne gizli toplantılar tertip etmekte ve çeşitli bölgele-
re mektuplar ve adamlar göndererek düşüncelerini    

196-  Faruk Sümer, Oğuzlar(Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-
Destanları, Ankara, 1972, s. 170.

197-  Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik Düzenlik Kavgası Celalî 
İsyanları, İstanbul, 1995, s. 116.

198-  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, s. 254; Abdülbaki Gölpınarlı, 
“Kızıl- Baş”, İA, c. 6, İstanbul, 1955, s. 790; Tekindağ, “Şah Kulu 
Baba Tekeli İsyanı”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S. 3, İstanbul, 
1967, s. 36; Çetin Yetkin, Türk Halk Hareketleri ve Devrimler, İs-
tanbul, 1984, s. 131.

199-  Sümer, a.g.e., s. 171. Celal-zâde, Şah Kulu’nu Şeytan Kulu 
olarak da isimlendirmekte ve onu kötü bahtlı, bozguncu-
luk çıkartan bir sapık olarak nitelendirmektedir. Bkz, a.g.e., 
s. 297-298.
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yaymakta olan200 Şah Kulu Baba Tekeli ile birleşerek, 
isyan ateşini yakmaya başlamışlardır. Şah Kulu’nun ve 
adamlarının buradaki faaliyetlerini haber alan Teke 
sancak beyi Şehzade Korkut, daha önce de değindi-
ğimiz gibi, adamlarından Subaşı Hasan Beyi, Şah Kulu 
ve adamlarının üzerine göndererek, bir baskın hare-
keti ile onları etkisiz kılmak ister201. Fakat bu baskın-
dan Şah Kulu kaçarak kurtulur ve daha sonra Yenice 
Derbendi’ne varıp etrafındaki dört beş yüz kadar ave-
nesi ile isyana kalkışır202.

Tam o sırada Şehzade Korkut, yukarıda anlatıldığı 
üzere Manisa’ya gitmek üzere yola çıkmıştır ki, onun 
Antalya’dan ayrılışını isyancılar, padişahın vefat etme-
si ve bunun sonucunda da bir saltanat değişikliğinin 
meydana gelmesi şeklinde yorumlamışlardır. Dolayı-
sıyla, onlar, bu durumdan istifade etmeyi düşünerek 
Yenice Derbendi civarında, şehzadenin ağırlıklarına 
ve maiyetine dört beş bin kişilik bir kuvvetle saldırır-
lar203. Bu arada onlar, daha önceden Antalya’nın sahil 
ve dağlık kesimlerine kendi aralarından birer tane bey 
tayin etmişlerdir. Bu şekilde organize olan Şah Kulu ve 
adamları, Şehzade’nin defterdarını ve Subaşısı Hasan 
Beyi öldürdükten sonra mallarını yağma ederler. Böy-
lece kimilerine göre 19 Nisan 1510 tarihinde204 ama 
gerçekte ise Aşure gününe denk gelen H. 10 Muhar-
rem 917 (M. 9 Nisan 1511) tarihinde205 Osmanlı’nın en 
büyük isyanlarından birisi başlar. 

Şehzade ve adamlarına karşı giriştikleri hareket-
te başarılı olan asiler, daha sonra onun yardımına ge-
len Antalya subaşısının kuvvetlerini de mağlup ede-
rek, geri püskürtmüşler ve Antalya kalesine sığınma-
larına neden olmuşlardır. Bu başarıdan sonra ise şehir, 
Şah Kulu ve adamları tarafından kuşatılmıştır206. Öyle 
ki, kalenin asilerin eline geçmesi an meselesi haline 
gelmiştir207. 

Gelişen bütün bu olaylar esnasında ise, Teke böl-
gesi yöneticisiz kalmıştır208. 

200-  Tekindağ, Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı, s. 36; Yetkin, a.g.e., 
s. 131.

201-  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, s. 254- 255; Yetkin, a.g.e., 
s. 131.

202-  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, s. 254, 255; Yetkin, a.g.e., 
s. 131.

203-  Tacü’t- Tevarih, c. 4, s. 43; Gökbilgin, a.g.m., s. 858; Tekin-
dağ, Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı, s. 38; Teke- Eli ve Teke- Oğul-
ları, s. 59; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, s. 254, 255; Yetkin, 
a.g.e., s. 131.

204-  Tacü’t- Tevarih, c. 4, s. 43; Gökbilgin, a.g.m., s. 858.
205-  Danişmend, a.g.e., c. 1, s. 418; Nicolas Vatin, “Osmanlıla-

rın Yükselişi(1451-1512)”,Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 1, Ya-
yın Yönetmeni Robert Mantran, çeviren Server Tanilli, İstan-
bul, 1995, s. 142.

206-  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, s. 254, 255; Yetkin, a.g.e., 
s. 131.  

207-  Tekindağ, Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı, s. 39.
208-  Netâyicü’l- Vukûât..., I-II, s . 56; Erten, Antalya Livası Tari-

hi, s. 71; Antalya Vilayeti Tarihi, s. 96; Danişmend, a.g.e., c. 
2, s. 418.

Teke-Eli’nde bir Türkmen devleti kurmak niye-
tinde olan Şah Kulu’nun209 bu başarısı üzerine, etrafı-
na bir sürü insan toplanmıştır210. Öyle ki, kaynaklardan 
onun etrafında toplanan insanların sayısının 10.000 
ile 20.000 arasında olduğu anlaşılmaktadır211. Bu şekil-
de yöredeki şehir, kasaba ve köyler ile dağ, yayla ve 
obalarda bulunan bütün Türkmenleri etrafına topla-
yan Şah Kulu, tımarları ellerinden alındığı için kızgın 
hale gelen sipahilerin de yardımı ile kendisine tabi ol-
mayan bütün köy ve kentleri yağmalamaya, buraları 
yakıp yıkmaya ve insanlarını da öldürmeye başlamış-
tır. Bu hareketleri esnasında Istanos (Korkud- Eli)’u da 
tahrip edip Elmalı’nın mescit ve zaviyelerini yıkan Şah 
Kulu, eline geçirmiş olduğu Kur’an’ları ateşe atıp yak-
mış, canlıları insan ve hayvan olduğuna bakmaksı-
zın acımadan öldürtmeye başlamıştır212. Şah Kulu ve 
adamları bu manada kendilerine hedef olarak, özellik-
le müderris ve kadı gibi kimseler ile kendilerine boyun 
eğmeyenleri seçmişlerdir213.

O, bundan sonra kendisini Baba İshak-ı Horasanî 
gibi mehdî olarak ilan etmiş ve ardından Burdur’a ka-
dar gelmiştir ki, o sırada onun etrafında çoluk çocuk 
ve çocukları ile birlikte 20.000’e yakın Tekeli Türkmeni 
toplanmış durumda idi214. Şah Kulu ve adamları, yuka-
rıda anlatılan türden hareketlerini Burdur’da da yap-
tıktan sonra Gölhisar, Keçiborlu ve Isparta’ya da sira-
yet ettirirler215. 

Halkın elinden atlarını ve katırlarını zorla alıp 
bunlara binerek birer süvari asker haline de gelen is-
yancılar, Teke Eli ve civarındaki memleketleri vurmuş-
lar, halkın mal ve mülkünü yağmalamışlar ve hatta 
kendilerine karşı gelenleri de kılıçtan geçirmeye baş-
lamışlardır. Bütün bunların sonucunda ise kısa zaman-
da Teke bölgesi ve etrafında hâkimiyet, isyancıların eli-
ne geçmiştir216. 

Onların bu şekilde üstünlük elde etmelerinde, 
daha doğrusu isyanın gelişmesinde Sultan Beyazıt’ın 
yaşlılığının ve şehzadelerin saltanat hırsı içinde birbir-
leri ile uğraşmalarının büyük bir etkisi vardır. Çünkü is-

209-  Tekindağ, Teke- Eli ve Tekeoğulları, s. 60; Teke- Eli veya Teke- 
İli, s. 126; Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı, s. 39. Onun Anadolu’da 
Şîîlik temellerine dayalı bir Türkmen devleti kurmayı be-
nimsemiş göründüğüne dair ayrıca bkz., Barkan, a.g.e., s. 
826.

210-  Tekindağ, Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı, s. 39; Yetkin, a.g.e., 
s. 131.  

211-  Erten bu konuda 20.000 sayısını vermekte iken (bkz., Er-
ten, Antalya Vilayeti Tarihi, s. 100), Sümer de 10.000 sayısını 
vermektedir. Bu konuda da bkz.,  Sümer, a.g.e., s. 171.

212-  Tekindağ, Teke- Eli ve Tekeoğulları, s. 60; Teke- Eli veya Teke- 
İli, s. 126; Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı, s. 39. 

213-  Tacü’t- Tevarih, c. 4, s. 44- 47; Gökbilgin, a.g.m., s. 858; Da-
nişmend, a.g.e., c. 1, s. 418; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, 
s. 255.

214-  Tekindağ, Teke- Eli ve Tekeoğulları, s. 60; Teke- Eli veya Teke- 
İli, s. 126; Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı, s. 39. 

215-  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, s. 255.
216-  Celal- zâde, a.g.e., s. 298.
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yan, böyle bir zamana tekabül etmiştir217 ve isyancı-
lar da bu hususları kendileri için en iyi şekilde kullan-
mışlardır. Diğer yandan, o sıralarda, bu gibi isyan hare-
ketlerini bastırmaya gönderilen vezir ya da Beylerbe-
yilerinin emrine verilen kuvvetler de leventlerden tu-
tulma kişilerden oluşturulmaktaydı. Dolayısıyla, görü-
nürdeki amacı eşkıya kovuşturmak olan bu ordu men-
supları da, geçtikleri veya eşkıya kovuşturdukları yer-
lerde halkın malına ve canına kastetmişlerdir. Böyle 
olunca da ordunun eşkıya bölüklerinden farkı kalma-
mıştır218. Bu durumda halk arasında Osmanlı yöneti-
minden memnuniyetsizlik bir kat daha artmış oluyor-
du. Bunun doğal sonucu ise, Şah Kulu hareketine olan 
halk desteğinin artmasıydı.  

Bu süreç çerçevesinde Şah Kulu, üzerine gönde-
rilen hükümet kuvvetlerini önce Elmalı ve daha sonra 
Alaşehir ovalarında yener. Şehzade Korkut ise, kendi-
sini Manisa’ya zor atar219. 

Şah Kulu, bundan sonra kendisine hedef olarak 
Tekeli sipahilerin de teşvikiyle Anadolu Eyaleti’nin 
merkezi durumundaki Kütahya’yı seçer. O ve adamla-
rı, Kütahya‘ya giderken önceki faaliyetlerini yol üzerin-
deki yerlerde de, aynı biçimde uygularlar. Bunun üze-
rine, Anadolu Beylerbeyi Karagöz Paşa, isyancıları dur-
durmak için merkezî yönetim tarafından görevlendiri-
lir. Fakat o, bu hareketi ilk önce hafife alır ve asiler üze-
rine kendisi gitmeyerek az bir kuvvet gönderir. An-
cak asiler, üzerlerine gönderilen hükümet kuvvetleri-
ni hezimete uğratırlar. Bunun üzerine Paşa’nın kendi-
si isyancılar üzerine yürür. Fakat onun ordusu da hezi-
mete uğratılır ve Paşanın kendisi de asiler tarafından 
kazığa vurdurulmak suretiyle öldürülür. Bu zaferin ar-
dından Kütahya kalesi asiler tarafından ele geçirilir. 
Kütahya’nın düşmesinden sonra Şah Kulu ve adamla-
rının hedefinde bu sefer Bursa vardır. Nitekim isyancı-
lar, kazandıkları başarıların da etkisi ile adı geçen şeh-
ri ele geçirmek için harekete geçerler. Fakat padişa-
hın sağ olduğu haberinin kendilerine ulaşması üzeri-
ne Bursa kuşatmasından vazgeçerler220.

d- İsyanın Bastırılması

Onların Bursa kuşatmasından vazgeçmelerin-
de Padişahın sağ olduğunun öğrenilmesinin dışında, 
sadrazam Hadım Ali Paşa’nın Rumeli’den ordusuyla 
kendi üzerlerine hareket etmesi ile Şehzade Ahmet’in 
de ordusu ile üzerlerine yürümesinin de etkisi vardır. 
Bu şekilde Bursa kuşatmasından vazgeçen Şah Kulu 

217-  Tekindağ,  Teke- Eli ve Tekeoğulları, s. 59; Teke- Eli veya Teke- 
İli, s. 126.

218-  Akdağ, Türkiye’nin İktisadî ve İçtimai Tarihi, II, İstanbul, 
1979, s. 469–470.

219-  Gökbilgin, a.g.m., s. 858.
220-  Tacü’t- Tevarih, c. 4, s. 44- 47; Celal-zâde, a.g.e., s. 299,300; 

Gökbilgin, a.g.m., s. 858; Danişmend, a.g.e., c. 1, s. 418; 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, s. 255;  Tekindağ, Teke- Eli ve 
Tekeoğulları, s. 60; Teke- Eli veya Teke- İli, s. 126.

ve adamları, Teke- Eli’ni Karaman’a bağlayan Kızılka-
ya boğazına geri çekilirler. Sadrazam ve Amasya va-
lisi Şehzade Ahmet, isyancıları takip ederek Kızılkaya 
boğazını otuz sekiz gün boyunca kuşatırlar221. Bunun 
üzerine Şah Kulu, kendisine İncirli ve Döşeme Altı der-
bentlerinden yol açarak Beyşehir’e gelir. O ve adamla-
rı, önce Kayseri’ye, sonra da Sivas yakınlarındaki Ge-
dik Hanı mevkisine çekilirler. Burada çıkan muharebe-
de ise hem Şah Kulu ve hem de Hadım Ali Paşa ölür222. 

Buradaki muharebeden kurtulan Şah Kulu’nun 
etrafındaki Tekeliler ise, hiçbir takibe uğramadan 
İran’a giderler (Temmuz 1511). Kaynaklarda İran’a gi-
den bu Tekeli cemaatinin 15.000 civarında atlı nüfu-
sa sahip olduğu zikredilmektedir. Bunların yanlarında 
ayrıca çoluk çocukları da vardı223. Onlar, bu yolculuk-
ları esnasında bir İran hac kervanına saldırdıkları gibi, 
İran topraklarında da çapulculuk hareketlerine devam 
etmişler, aynen Anadolu’da yaptıkları gibi, çok sayıda 
İranlıyı da öldürmüşlerdir. Öyle ki, öldürdükleri bu in-
sanlar arasında İran’ın meşhur bilginlerinden Şeyh İb-
rahim Şebüstri de vardır. Bütün bunlardan dolayı Şah 
İsmail, ülkesine gelen bu topluluğa fena şekilde kız-
mış ve bu gibi suçları işleyenleri, kendi adamları da 
olsa, cezalandırmak zorunda kalmıştır. Çünkü o, Şah 
Kulu’nun girişmiş olduğu isyanın, Osmanlı padişahı ile 
arasının açılmasına sebep olacağını düşünmüştür. Bu 
nedenle de, böyle bir durumun ortaya çıkmasını iste-
memiştir224. Bunlardan başka, böyle bir vakitsiz erken 
isyan olayı, yani Şah İsmail’in halifesinin kontrolsüz bir 
şekilde Osmanlı’ya karşı isyana kalkışması, onun plan-
larının da suya düşmesine neden olmuştur225. 

Bu isyan nedeniyle Anadolu’da 50.000’e yakın in-
san ölmüş ve ayrıca yapılan sürgünlerin de etkisi ile 
Teke-Eli’nde nüfus azalmış ve dolayısıyla belli başlı yer-
leşim birimleri küçülmüştür226. Bunun sonucunda tabii 
olarak, bölge her açıdan büyük bir tahribata uğramıştır.

3- Teke Sancağı’nda Suhte Ayaklanmaları ve 
Celalî Olayları: 

Teke sancağının, Celalî isyanlarından da nasibini 
almış olduğu ve XVI. yüzyılın sonlarına doğru yeniden 

221-  Tekindağ, Teke- Eli ve Tekeoğulları, s. 60; Teke- Eli veya Teke- 
İli, s. 126; Erten, Antalya Vilayeti Tarihi, s. 100. 

222-  Celal-zâde, a.g.e., s. 302-308; Tekindağ,  Teke- Eli ve Tekeo-
ğulları, s. 60; Teke- Eli veya Teke- İli, s. 126. Bazı çalışmalarda 
söz konusu çarpışmanın Kayseri civarındaki Çubuk Ovasın-
da meydana geldiği belirtilmektedir. Olayın bu şekilde an-
latımı için bkz.,Tacü’t- Tevarih, c. 4, s. 47-49, 56; Gökbilgin, 
a.g.m., s. 858; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, s. 255- 256; 
Gölpınarlı, a.g.m., s. 790; Vatin, a.g.m.,s. 142. 

223-  Sümer, a.g.e., s. 170, 171.                                                                
224-  Hammer, a.g.e., c. I, s. 349.
225-  Yusuf Küçükdağ, “ Osmanlı Devleti’nin Şah İsmail’in 

Anadolu’yu Şîîleştirme Çalışmalarını Engellemeye Yönelik 
Önlemleri”, Osmanlı 1, Ankara, 1999,  s. 273.

226-  Tekindağ,  Teke- Eli ve Tekeoğulları, s. 61; Teke- Eli veya Teke- 
İli, s. 128.
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sosyal karışıklıklara sahne olmuş olduğu bilinmekte-
dir. Aynı şekilde, yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı ül-
kesinin değişik yerlerinde baş gösteren suhte ayak-
lanmaları da Teke Eli’nde görülmüştür. Öyle ki, bu dö-
nemde sancaktaki leventler ile suhteler, kimisi akraba-
lıktan dolayı, kimi de aynı köyden olmaları dolayısıy-
la birbirlerine yardım eder olmuşlardır. Reaya da, kor-
kusundan dolayı, isyan pozisyonuna geçen bu kişile-
ri yönetime şikâyet edemez olmuştur. Öyle ki, kadılar 
bile olayları sicillerine kaydedemez hale gelmişlerdir. 
Bu bağlamda, 1587’lerde suhte ayaklanmalarının ge-
nelde büsbütün kanlı hale geldiği bir dönemde, Ha-
mit ve Teke sancaklarında da kuvvetli suhte bölükleri-
nin ayakta olduklarını zikredebiliriz. Öyle ki bu isyan-
cı gruplar, yöredeki zengin tımar ve zeamet erbabına 
diğer bölgelerdekinden daha çok tecavüz etmişlerdir. 
Bundan dolayı da belirtilen yıllarda merkezi yönetime 
bu iki sancaktan bol miktarda şikâyet gelmiştir227.

Bütün bunlardan dolayı, Celalî olaylarının meyda-
na geldiği dönemlerde, Teke sancağı da, Hamit, Men-
teşe, Aydın ve Saruhan sancakları ile birlikte merkezi 
yönetim için daimi bir huzursuzluk yuvası haline gel-
miştir228. Öyle ki, Teke bölgesi, XVI. yüzyılın ortaların-
dan XVII. yüzyılın başlarına kadar Kütahya (Germiyan) 
ile birlikte suhte ayaklanmalarında hareketlerin yo-
ğunluğu ve sertliği açısından birinci sıradaki bölgeler 
arasında yerini almıştır229.

Teke sancağında Celali İsyanları çerçevesinde dik-
katimizi çeken bir büyük olay da 1595’lerde Istanos 
Nahiyesine bağlı Aktaş köyünden Şahgeldi’nin, etrafı-
na dört beş bin miktarında eşkıyayı toplayarak isyana 
kalkışmasıdır. Bu isyanı, Teke sancak beyi bastırama-
mıştır. Bundan dolayı merkezi yönetim, çevre beyle-
re hükümler göndererek Şahgeldi’nin yakalanmasını 
emretmiştir230.

4- Körbey İsyanı

Teke Eli’nde sosyal karışıklıkların her dönemde 
meydana gelmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü yörede 
XVII. yüzyılda da önemli bir olay meydana gelmiştir. 
Celali isyanları silsilesinin bir parçası olarak bilinen bu 
olay, belirtilen yüzyılın ortalarında Antalya mutasarrıf-
lığı yapmakta olan ve Kör Bey lakabı ile tanınan Mus-
tafa Paşa tarafından 1659 yılında çıkartılmıştır231. Bu is-

227-  Akdağ, Türk Halkının Dirlik Düzenlik Kavgası Celalî İsyan-
ları, s.273- 278.

228-  Akdağ, Türk Halkının Dirlik Düzenlik Kavgası Celalî İsyan-
ları, s. 293.

229-  Akdağ, Türk Halkının Dirlik Düzenlik Kavgası Celalî İsyan-
ları, s. 199.

230-  Akdağ, Türk Halkının Dirlik Düzenlik Kavgası Celalî İsyan-
ları, s. 346, 358- 359. Belirtilen isyan olayı hakkında şimdi-
lik bildiklerimiz bundan ibarettir. İleride yapılacak yeni araş-
tırmalarla konunun daha fazla aydınlığa kavuşturulacağını 
ümit ediyoruz.

231-  Körbey İsyanı ile ilgili olan bu bölüm, 18-19 Aralık 2003 ta-
rihlerinde Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta-

yan hareketi, Celali isyanlarının uzantısı durumundaki 
Abaza Mehmet Paşa’nın isyanı yıllarına denk gelir. 
Mustafa Paşa, elindeki servetine ve Antalya kalesinin 
savunma açısından sağlamlığına da güvenerek, dev-
letin o dönemde içinde bulunduğu şartları istismar 
ederek isyan etmiştir. İsyan hareketi üzerine karadan 
ve denizden gönderilen kuvvetler sayesinde, Antal-
ya kuşatılarak top ateşine tutulmuş ve kale içersinde 
mahsur kalan halk, en sonunda kaleyi hükümet kuv-
vetlerine teslim etmek zorunda kaldığı gibi, Mustafa 
Paşa’yı da isyanı bastırmakla görevli Köse Ali Paşa’ya 
teslim etmiştir. Mustafa Paşa’nın ise, donanma gemile-
rinde boğularak öldürülmüş, ona tabi olanlar da, daha 
sonra teker teker idam edilmiştir.  

Körbey lakaplı Mustafa Paşa, XVII. yüzyılın ortala-
rında Antalya sancağına arpalık olarak tasarruf etmek-
tedir. O, daha önce on yıl müddetle Süveyş kaptanlı-
ğı yapmıştır. Bu görevi esnasında bol miktarda para 
ve servet edinmiştir. Bundan sonra ise, Cidde sancak 
beyliğinde bulunmuştur. İsyana kalkışmazdan önce 
de birkaç defa Antalya’da sancak beyliği yapmıştır.  

Kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla, Körbey, aslın-
da 1659 yılında giriştiği isyan hareketinden önce de 
Antalya’da birkaç defa isyan çıkarmıştır. Hatta bunlar-
dan bazılarını Antalya kadılığı yapmakta olan Abdül-
vehhab isminde bir kişi ile birlikte gerçekleştirmiştir. 
Ama Körbey’in bazen Kadı Abdülvehhab ile anlaşmaz-
lığa düştüğü anlaşılmaktadır. Çünkü o, isyan girişim-
lerinden bazılarında tek başına hareket etmiştir. Hat-
ta onun devletin içinde bulunduğu iç ve dış problem-
ler ile Antalya’nın müstahkem oluşuna güvenerek çı-
karmış olduğu son isyan girişimlerinden birisi, adı ge-
çen kadı tarafından önlemiştir. Şöyle ki; Abdülvehhab, 
Körbey’in bu isyan girişimi üzerine Antalya halkın-
dan etrafına üç dört bin kadar insan toplamış ve onun 
müstahkemliğine güvenerek sığındığı Antalya kalesi-
ni kuşatmıştır. Bu kuşatma ile birlikte Antalya’da kanlı 
bir mücadele başlatılır. Kadı Abdülvehhab’ın şehir hal-
kının ve etrafta olan reayayının da yardımı ile yürüttü-
ğü mücadelenin sonucunda Körbey’in ortaya çıkardı-
ğı fitne ve fesat ortadan kaldırılır. 

Fakat Körbey, 1659 yılına gelindiğinde Abaza Ha-
san Paşa’nın çıkarmış olduğu isyandan da cesaret ala-
rak, Naima’nın deyimi ile cibilliyetinde yer alan hıya-
net duygusunun gereğince yeniden isyana kalkış-
mış ve tekrar Antalya kalesine kapanmıştır. Antalya’ya 
yeni bey olarak atanan Ahmet Paşa’ya da şehri teslim 
etmemiştir. Onun bu son defaki isyanı üzerine, mer-
kezi yönetim tarafından Anadolu Beylerbeyi Ali Paşa 
ile Manisa sancak beyi Küçük Mehmet Paşa hareketi 

rihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 
Antalya’nın Son Bin Yılı isimli Sempozyumda “Teke Eli’nde 
Sosyal Karışıklıklar” adıyla sunmuş olduğumuz ve yine aynı 
kurum tarafından 2006 yılında yayınlanan bildiri kitabının 
27 ile 52. sayfaları arasında yer alan bildirimizden özetlen-
miştir. 
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bastırmakla görevlendirilirler. Kaptan Paşa da bunla-
ra denizden destek vermekle görevlendirilir. Bu son 
görevlendirme gereğince Kaptan-ı derya Abdülka-
dir Paşa donanmadan topları şehre çıkararak bir ku-
şatma harekâtına başlamak üzeredir. Ancak tam bu sı-
rada Antalya halkı tarafından özel bir heyet oluşturu-
lur ve bu heyet, Kaptan Paşa’ya gelerek şehrin topa tu-
tulmaması ricasında bulunurlar. Çünkü onlar bu esna-
da şehrin zarar göreceğini bilmektedirler. Bundan do-
layı Körbey’i gürültüsüz patırtısız yakalayarak teslim 
edeceklerini belirtirler. Bu isteğin kabul görmesi üze-
rine şehir ileri gelenleri, Körbey’e giderler ve “uzun za-
mandan beri sefasını ve rahatını sürdüğün şehrin ha-
rap ve halkının da ayaklar altına alınmasına nasıl razı 
olursun? Biz Kaptan Paşa ile konuştuk sana aman ver-
di. Birkaç bin altın ile kurtulman mümkün ise biz sana 
onu teslim edelim, verelim git Paşa ile konuş” diye-
rek razı ederler. Bunun ardından da Körbey’i, kardeş-
leri, kâhyası, bölükbaşısı ve diğer adamları ile birlik-
te Kaptan Paşa’nın gemisine götürerek teslim ederler. 
Ancak, maddi menfaat peşinde koştuğu anlaşılan Kör-
bey ve etrafındaki adamları, gemiye çıkar çıkmaz he-
men boğdurulurlar ve çıplak cesetleri denize atılır. İs-
yancıların kesik başları ile Körbeyin müsadere edilen 
malları ise daha sonra İstanbul’a gönderilir. Körbey’e 
tabi olan birçok fesat ehli kişi ise katl, sürgün ve hapis 
cezası ile cezalandırılırlar.

Körbey’in bu şekilde etkisizleştirilmesinin ardın-
dan Antalya’da ilginç bir gelişme daha yaşanır. Çünkü 
bu sefer de, onun önceki isyanlarından birinin sonlan-
dırılmasındaki rolünden dolayı devlet erkânının iltifa-
tına mahzar olan ve mansıbı yükseltilen kadı Abdül-
vehhab, Naima’nın deyimi ile şeytanın sözüne uymuş 
ve rezil ve eşkıya topluluğunun arasına girmiştir. Yani, 
o da aynen Körbey gibi, devletin ve toplumun için-
de bulunduğu sıkıntılı durum nedeniyle Abaza Ha-
san Paşa taraftarı olmuş ve onun ordusuna katılmıştır. 
Abaza Hasan Paşa tarafından da bu kişiye daha önce-
den vaat edilen ordu kadılığı görevi verilir. Böylece o, 
uzun süre hizmet etmiş olduğu Osmanlı’ya tavır almış 
ve ihanet içersine girmiştir. Kadı Abdülvehhab, yeni 
pozisyonunda günahsız ve suçsuz adamların öldürül-
mesi ile fukaranın mallarının zabt edilmesinin caiz ol-
duğuna dair fetvalar vermeye başlamıştır. Bu nedenle 
de eşkıya taifesinin iltifatına mahzar olmuştur. 

Osmanlı yönetimi bütün diğer Celalî İsyanları’nda 
olduğu gibi, bu olaya da sessiz kalmamış ve hemen ge-
rekli müdahalede bulunmuştur. Yapılan müdahalenin 
sonunda Abdülvehhab da aynen Körbey gibi ölüm-
le cezalandırılır. Onun ölümü, Haleb’te Abaza Hasan 
Paşa’nın adamları ile birlikte idam edilmesi suretiyle 
gerçekleşmiştir. Naima bu idam olayını anlatırken, adı 
geçen kişinin Tekeli olduğundan bahsetmektedir ki, 
onunla birlikte idam edilen otuz bir tane önemli paşa 
ve beyin yanında Tekeli Zorba Satılmış isminde biri de 
yer almıştır(1659 Ocak). 

5- XVIII. Yüzyılda Teke Yörüklerinin Sürgünü

XVIII. yüzyılın ilk başlarında İç-il, Alaiye ve diğer 
komşu bölgeler ile birlikte Teke bölgesinin de Yörükan 
taifesinin halka yaptığı çeşitli zulüm ve tecavüzlerine 
sahne olmuş olduğunu ve bu yüzden söz konusu top-
luluğun, İç- İl sancağına zorunlu iskâna tabi tutulmuş 
olduğu bilinmektedir232. Fakat Yörükler, iskân edildikle-
ri bölgede kendi hallerinde durmayarak, baharda dağ-
lık kesimlere çıkıp bahar geçtikten sonra da dağlardan 
inip eski yerlerine yani Teke, Alaiye ve İç-il’deki yerleri-
ne aşamalı olarak dağılıp, halkın ırz ve mallarına göz di-
kerek onlara saldırmaya ve hayvanlarını çalıp çırpmaya 
başlamışlardır. Ayrıca yol kesmek ve katl-i nüfus gibi 
eylemlere de başvurmuşlardır. Bundan dolayı onların 
üzerlerine birkaç defa kuvvet gönderilmiş ve sakin 
durma konusunda yemine(nezre) tabi tutulmuşlardır. 
Fakat bu topluluklar hiçbir zaman için sözlerinde dur-
mayıp yeniden eski adetlerini icra etme yolunu seç-
mişlerdir. Bu konuda onlar için uygulanması düşünü-
len en son tedbir ise, bütün çoluk çocukları ile birlikte 
Kıbrıs Adası’na sürgün edilmeleri olmuştur. Bu konuda 
Haziran 1712 tarihinde ferman yayınlanmıştır233. Ancak 
bu Yörük taifesinden kimileri, sürgün edilmek üzere 
henüz gemiye bindirilirken başlarında bulunan amirle-
rini ve gemi görevlilerini katlederek Batı Anadolu’nun 
değişik yerlerine kaçmışlar; kimileri de, gemilere bin-
dirildikten sonra yolda görevlileri katlederek yine aynı 
şekilde kaçmışlardır. Bazıları da Kıbrıs’a vardıktan sonra 
tekrar geldikleri yerlere geri kaçmışlardır. Kaçaklar ise 
geri döndükleri yerlerde her türden eşkıyalık hareketi-
ne kalkışarak huzuru ve güveni bozmuşlardır. Bundan 
dolayı Anadolu valisi Şehsüvaroğlu Mehmet Bey’e, 
1714 yılının Mayıs ayı başlarında bir hüküm gönderi-
lerek, söz konusu Yörük taifesinin etkisiz kılınması ve 
belirtilen yere tekrar sürgünlerinin gerçekleştirilmesi 
için gerekeni yapması istenilmiştir234.

6- Tekelioğulları ve Tekelioğlu İsyanı235

Teke yöresinin XIX. yüzyılda da sosyal açıdan ka-
rışıklıklara sahne olmuş olduğunu biliyoruz. Bunlardan 
ilki, imparatorluğun diğer yerlerinde de çıkan ama etnik 

232-  Refik, a.g.e., s. 143-144. Onların buraya iskanları hakkında-
ki fermanın tarihi 1708 yılının şubat ayı başlarına denk düş-
mektedir. Bkz, aynı eser s. 140–141.

233-  Refik, a.g.e., s. 143-144.
234-  Refik, a.g.e., s. 149-151.
235-  Tekelioğlu İsyanı ile ilgili olan bu bölüm, Türk Tarih Kurumu ta-

rafından 4-8 Ekim 1999 tarihlerinde düzenlenen XIII. Türk Tarih 
Kongresi’nde “Tekelioğlu İsyanı” adıyla sunmuş olduğumuz ve 
yine aynı kurum tarafından yayınlanan (XIII. Türk Tarih Kongresi 
Kongreye Sunulan Bildiriler III. Cilt- I. Kısım, Ankara, 2002, s. 237- 
254) bildiri kitabında yer alan bildirimiz ile 18-19 Aralık 2003 
tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta-
rihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 
Antalya’nın Son Bin Yılı isimli Sempozyumda “Teke Eli’nde Sos-
yal Karışıklıklar” adıyla sunmuş olduğumuz ve yine aynı kurum 
tarafından 2006 yılında yayınlanan bildiri kitabının 27 ile 52. 
sayfaları arasında yer alan bildirimizden özetlenmiştir. 
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nedenlere dayanmayan isyanlar ile aynı karakterlere 
sahip olarak yüzyılın ilk başlarında karşımıza çıkan Te-
kelioğlu İsyanı’dır. Bu olay o kadar çok büyük boyutlu-
dur ki, devleti epey uğraştırmak, hatta aciz bırakmak 
bir yana, Teke yöresini de kasıp kavurmuştur. Bu isya-
nı da aynen yukarıda anlattığımız Körbey isyanı gibi 
uzun yıllar Teke sancağına sadece idari anlamda değil, 
her boyuttan tasarruf eden ve yerli bir aile olan Tekeli-
oğulları ailesinden İbrahim çıkartmıştır. 

Burada sözü edilen olayın kahramanı İbrahim’in 
ait olduğu Tekelioğulları ailesi, isyan öncesine kadar bu 
sancağı kırk seneden fazla ellerinde tutmuşlardır. Nite-
kim biz söz konusu aileye adını veren Hacı Osman’ın 
1772 yılında Teke’de ayan olduğunu biliyoruz. Hacı 
Osman’dan sonra bu aileden sırasıyla Hacı Eyyüb, Ebu-
bekir (Deli Bekir), Hacı Mehmet ve İbrahim Teke Elin-
de idarecilik yapmışlardır. Bunların içinde de en fazla 
idarecilik yapan ve dolayısıyla Teke’de en meşhur olan 
kişi Hacı Mehmet Ağa’dır. Çünkü o, burada on dokuz 
yıl mütesellimlik yapmış ve doksan yaşında ölmüştür. 

Tekelioğlu İsyanı’nın çok çeşitli sebeplere dayan-
dırılmış olduğu bilinmektedir. Bunları başlıklar halin-
de aşağıdaki şekilde özetlememiz mümkündür:

Bu konuda ilk değinmemiz gereken husus, isyana 
zemin oluşturan XVIII. yüzyıl Osmanlı toplum ve dev-
let düzenidir. Çünkü belirtilen dönemde ülkede mer-
kezi devlet otoritesi zayıfl amış ve bu yüzden taşrada 
ayanlar türeyerek mevcut otorite boşluğunu doldur-
maya çalışmışlardır. Bu tablo, aynısıyla XIX. yüzyılın 
başlarında da imparatorluğun birçok yerine yayılmış 
vaziyette geçerli idi.

 İşte bu süreç çerçevesinde Antalya’da da, aile-
ye adını veren gerek Hacı Osman ve gerekse ondan 
sonraki yıllarda idareyi elinde tutan oğulları, belki de 
dönemin şartlarının bir gereği olarak, ülkenin değişik 
yerlerindeki ayan ve ileri gelenler gibi, devamlı surette 
devlete karşı bir tavır içerisinde bulunmuşlardır. Nite-
kim Teke Eli’nde hüküm süren Hacı Osman’ın bizzat 
kendisi, 1770’li yıllarda, devam eden savaşlar dolayı-
sıyla Teke’den asker istenmesi olayında üzerine düşeni 
yapmamış ve istenilen askeri Teke’den çıkarmamıştır. 
O, bu sebepten dolayı 1778 yılında öldürülmüştür. Bu 
olay üzerine oğullarından Deli sıfatıyla tanınan Bekir, 
babasının intikamını almak için aynı yıl devlete karşı 
kıyama kalkışmıştır. Olayların gelişiminde Deli Bekir, 
yakalanarak 1794 yılında idam edilmiştir. Ondan sonra 
Teke Sancağı’nda idareyi eline alan aynı aileden Hacı 
Mehmet de ailenin diğer üyeleri gibi, merkezî yöneti-
min emirlerini yerine getirme konusunda gevşek dav-
ranışlar sergilemeye devam etmiştir.

Öte yandan, Hacıosmanoğulları hanedanına 
mensup yöneticiler, Teke Sancağı’nda etkili oldukları 
dönemde, halkın, devletten ve padişahtan soğutul-
ması için ellerinden gelen faaliyetlerde de bulunmuş-

lardır. Bütün bu ve benzeri davranışlarından dolayı, 
Hacı Mehmet ve daha sonra oğlu İbrahim, devletin 
gözünde padişah emirlerine itaat etmeyen tipler ola-
rak görülmüştür. 

Tekelioğulları, yukarıda anlatılan süreç çerçeve-
sinde, birtakım yollarla haksız yere mal mülk sahibi ol-
muşlardır. Onların dillere destan bu serveti edinilme-
lerinde yörede kendileri gibi meşhur insanlardan biri 
olan İbradılı Kadı Abdurrahman Paşa’yı padişah emri 
olmaksızın öldürerek onun bütün mal ve mülküne el 
koymalardır. Bu olay merkezi yönetim nazarında bar-
dağı taşıran son damla olmuştur. Çünkü Kadı Abdur-
rahman Paşa, Sultan Mahmut’un nazarında çok de-
ğerli ve yenilikçi bir devlet adamıdır ve Osmanlı’ya 
da çok emeği geçmiştir. Bu nedenle Tekelioğulları’nın 
yörede uzun yıllar estirdikleri terör havasından bıkan 
ve onları etkisiz kılmak için zaten fırsat arayan devlet, 
Kadı Paşanın el konulan servetini istemiş, onlar ise ver-
memek için ellerinden geleni yapmıştır.

Bunun üzerine merkezî yönetim, Hacı Mehmet’in 
elinden Kadı Paşa’nın mallarının zorla alınması için 
kuvvet gönderilmesine karar vermiştir. Ancak tam bu 
sırada Hacı Mehmet, eceliyle ölür. Bir türlü ele geçiri-
lemeyen söz konusu servet, bu sefer de hanedanın bir 
başka temsilcisi olan oğul İbrahim Ağa’dan istenir. Fa-
kat o da, aynen babasının izlediği yolu takip ederek, 
çeşitli oyalama taktikleri izlemiştir. 

Bunun üzerine merkezî yönetim, İbrahim Bey’in 
ulü’l-emre itaatsizlik suçundan dolayı cezalandırılma-
sına karar verir.

Bu arada bütün bu gelişmeler yaşanırken Tekelioğ-
lu İbrahim de gerekli tedarikleri ve hazırlıkları yaparak 
Antalya Kalesi’ne kapanmış ve 26 Kasım 1812 tarihinde 
devlete karlı isyan bayrağını açmış olur. Tarihi kayıtlarda 
bu isyan Tekelioğlu İsyanı olarak zikredilmektedir.

Tekelioğlu, isyan için o kadar sağlam hazırlıklar 
yapmıştır ki, Hacı Ali Paşa komutasındaki Osmanlı or-
dusu ona ve dolayısıyla Antalya üzerine yapmış oldu-
ğu hareketlerden hiçbirinde başarı elde edemez. Bu-
nun üzerine onun yerine serasker olarak, Kaptan-ı der-
ya Hüsrev Paşa görevlendirilir. Çünkü Tekelioğlu isya-
nını sona erdirmek, devlet için bir onur meselesi hali-
ne gelmiştir(Ocak 1814).

Nihayet, 26 Mayıs 1814’te Tekelioğlu’na öldürücü 
darbenin vurulması için yeni bir saldırı başlatılır ve 14 Ha-
ziran 1814 tarihinde şehir ele geçirilir. İsyanın bitirilme-
sinden sonra Tekelioğlu, başı kesilerek idam edilmiştir.

İsyan hareketinin sonlandırılmasından sonra sıra, 
Teke Sancağı’nın bütünüyle bu aileden kurtarılmasına 
ve yeniden imarına gelmiştir. Bundan dolayı da takip 
eden günlerde Hacıosmanoğulları ailesinin tüm fertleri-
nin tespiti yapılmış ve bu aileye mensup 51 kişi Selanik’e 
sürgün edilmiştir. Bunun ardında bir dizi idari, ekonomik 
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ve mali tedbir ile Teke Eli’nin imarına girişilmiştir. 

Tekelioğlu İsyanı dolayısıyla, devletin gerek otori-
tesinin zayıfl aması ve gerekse teşkilat ve donanım açı-
sından içinde bulunduğu zavallı durum ortaya çıkmış-
tır. Ama bu isyanda asıl bedeli Teke yöresinde yaşayan 
halk ödemiştir. Çünkü aşağı yukarı kırk yıl boyunca çe-
kilen acılar ve ıstıraplar bir yana, kaybedilen can, mal, 
mülk, ırz ve namus ile yerini yurdunu terk ederek baş-
ka diyarlara göç edip gitmeler Teke halkının bu olay 
dolayısıyla ödediği bedeller arasında yer almıştır.    

7- XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı ile XX. Yüzyılın 
İlk Başlarında Antalya’da Eşkıyalık Olayları236*

Antalya ve çevresinin Tekelioğlu İsyanı’ndan sonra 
da bazı sosyal olaylara sahne olduğu bilinmektedir. Bu 
konuda ilk dikkati çeken olay, 1853 yılında Antalya’da 
meydana gelen bir isyan hareketidir. Nitekim 9 Tem-
muz 1853 tarihli bir arşiv kayıdı bize Antalya’da meyda-
na gelen bir isyanın bastırılması için asker gönderildi-
ğinden bahsetmektedir. Gönderilen kuvvetlerle bastı-
rıldığı anlaşılan bu isyanla ilgili olarak 12 Ağustos 1853 
tarihli bir başka kayıtta da, isyanın elebaşısı olan İsma-
il Bey isminde bir kişinin aynen Tekelioğlu ailesi fertleri 
gibi sürgünle cezalandırılarak Rodos adasına gönderil-
miş olduğundan bahsedilmektedir.  Aynı kaynakta yer 
alan diğer bilgilere göre bu kişinin bir daha Antalya’ya 
getirilmemesi de ilgililerden istenilmiştir. Ancak, ara-
dan iki yıl geçtikten sonra, bu adaya sürgün edilen-
ler ile ilgili olarak her nedense devlet bir tavır değişik-
liğine girmiş ve cezası bitenlerin memleketlerine geri 
dönmelerine izin vermiştir. Cezası bitmeyenler ise söz 
konusu adadan alınarak Konya’ya gönderilmişlerdir. 
Merkezi yönetim Antalya’da meydana gelen bu isyan-
la ilgisini kesmemiş ve muhtemelen bu isyanın izlerini 
ortadan kaldırma politikası çerçevesinde yine aynı ta-
rihlerde bir başka karar daha alarak, söz konusu isyan-
da ilgisi olan Antalya meclis azalarının görevlerine son 
vererek yerlerine başkalarını atama yoluna gitmiştir.

Teke Eli’nin Osmanlı döneminde sürekli olarak 
çalkantılara sahne olmuş olduğu görülmektedir. Çün-
kü az önceki isyandan yaklaşık sekiz yıl sonra bu san-
cağa bağlı kazalardan Kaş’ta bir eşkıyalık çetesi ortaya 
çıkmıştır. 3 Şubat 1861 tarihli bir kayıttan anlaşıldığına 
göre, söz konusu kazada Kaşlı Ali isminde bir eşkıya re-
isi türemiş ve adı geçen şahıs, zabtiye ile giriştiği çar-
pışmada öldürülmüştür. Onun öldürülmesinin ardın-
dan da devlet, arkadaşlarının peşine düşmüş ve onla-
rın da yakalanarak muhakeme edilmesini ve kararının 
İstanbul’a bildirilmesini ilgililerden istemiştir.

236- * Bu başlıkta yer alan bilgiler de 18-19 Aralık 2003 tarihle-
rinde Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tari-
hi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 
Antalya’nın Son Bin Yılı isimli Sempozyumda “Teke Eli’nde 
Sosyal Karışıklıklar” adıyla sunmuş olduğumuz ve yine aynı 
kurum tarafından 2006 yılında yayınlanan bildiri kitabının 27 
ile 52. sayfaları arasında yer alan bildirimizden özetlenmiştir. 

Antalya ve çevresinde bundan sonra yaklaşık ya-
rım yüzyıllık bir sükûnetin hüküm sürmüş olduğu kay-
naklardan anlaşılmaktadır. Çünkü yaptığımız arşiv ta-
ramalarında 1910 yılına kadar Antalya’da her han-
gi bir olay kaydına rastlanılmamıştır. Ancak bu tarih-
lerde Antalya’da devlet memurlarından bazılarının da 
karıştığı veya destek vermiş olduğu anlaşılan çeteleş-
me faaliyetleri yaygınlaşmıştır. Bundan dolayıdır ki, 10 
Temmuz 1910 tarihli bir kayıtta, ortaya çıkan çetele-
rin halkın huzurunu ve asayiş düzenini bozduğundan 
bahisle, onlara yardım eden devlet memurlarının gö-
revlerinden alınması yolunda halkın göndermiş oldu-
ğu şikâyet dilekçelerinin araştırılmasının istenildiğin-
den bahis vardır. 

Sonuç

Antalya ve çevresi, XIII. yüzyılın ilk başlarından 
itibaren bir Türkmen yurdu olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Çünkü fethi takip eden yıllarda bölgeye yoğun 
olarak Teke Türkmenleri diye bilinen topluluklar iskân 
edilmeye başlanmıştır. Söz konusu topluluk, Anado-
lu Selçuklu Devleti’nin Moğol hegomanyası altına gir-
mesinden sonra ortaya çıkan beylikler silsilesinden ol-
mak üzere kendi adıyla bir beylik kurmayı başarmış-
tır. Ancak bu beylik, XIV. yüzyılın sonlarından itibaren 
Osmanlı’nın ilgi alanına girmeye başlamıştır. Nitekim 
XV. yüzyılın ilk başlarından itibaren beylik toprakla-
rı, Osmanlı hâkimiyeti altına alınmış ve yine üzerinde 
yaşayan Türkmenlerin adıyla anılan bir sancak olarak 
idari taksimatta yerini almıştır.

Ancak aradan geçen çok geçmeden, Osmanlı 
toplum ve devlet düzeninde yaşanan büyük değişime 
Türkmenlerin ayak uyduramaması veya Osmanlı’nın 
Türkmenleri bir şekilde dışlaması diyebileceğimiz 
bir süreç ve bu süreci de Anadolu üzerinde emelle-
re sahip olan bir başka Türkmen devletinin istismarı 
gibi nedenlerle Teke Türkmenleri, metbusu oldukları 
Osmanlı’ya karşı isyan pozisyonuna geçmişlerdir. Os-
manlı da bu hareketi çok ağır şekilde bastırmıştır. Ama 
Teke Türkmenleri Celali İsyanları sürecinde Osmanlı’ya 
yeniden kafa tutmaya kalkışmışlardır. Fakat bunda da 
başarılı olamamışlardır.

Teke yöresinde Türkmenlerin Osmanlı’ya başkal-
dırma zihniyeti XIX. yüzyıla gelindiğinde de, bir baş-
ka süreç kullanılarak başka bir kılıf altında Tekelioğ-
lu İsyanı adıyla yine devam etmiştir. Fakat bu sefer de 
Türkmenler, birilerinin emelleri uğruna kullanılmıştır. 

Sonuç olarak söylemek gerekirse, Teke Türkmen-
leri belki de başlangıç dönemlerinde kendi kimlikleri-
ni muhafaza adına isyana kalkışırken son dönemlere 
doğru bazı menfaat gruplarının istismarı neticesinde 
bağlı bulundukları devlete isyan bayrağını açmışlardır. 
Ama sonuçta hep zarar gören veya mağdur olan Teke 
Yöresi ve Teke Türkmenleri olmuştur. 



150
Dünden
Bugüne
Antalya

D Ö R D Ü N C Ü   B Ö L Ü M

3.5.  MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 
ANTALYASI 

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE 
ANTALYA’DA BAZI TEŞEKKÜL VE 
HAREKETLER 237,238,239

1. Müdafaa-i Heyet-i Milliyenin Teşekkülü

6 İkinci teşrin 1918’de Amiral Dickson’un İz-
mir Rumlarına taşkınlıktan çekinmelerinin ihtarı, 
19 Mart 1919’da İstanbul’da Rum ibadethanelerin-
de mitingler yapılması ve aynı senenin 4 Mart’ında 
Trabzon Cumhuriyeti’nin kuruluşu hakkında Pontos 
Gazetesi’nin (387, N IV 387) ilânı, İzmir metropolitinin 
ihtilâlkâr nutku, 15 birinci teşrin 1919’da Rum ve Erme-
ni patrikhanelerinin müttefiklerinin bütün Türkiye’yi 
işgal etmeleri için âli komiserlerden rica etmeleri ve 19 
ikinci teşrin 1918‘de Lord Curson Avam Kamarasında 
Loyd Georg’un 5/01/1918 tarihli nutkunu izah ediyor. 
Arap, Kürt, Ermeni, Rum ve Yahudi’lere Türk hakimiye-
tinden kurtarmayı vaat etmesi (Ziemen 287, 288) gibi 
hadiseler doğurduğu vaziyetlerin dehşet ve vahame-
ti karşısında her yerde olduğu gibi Antalya’da dahi bir-
takım zatlar tarafından kurtulma ve hiç olmazsa tahfif 
çareleri düşünülmeğe başlamıştı. Başsız ve korunmak-
tan mahrum edilmiş olan bu milletin karanlık içinde 
tecelliyatına muntazır bir halde olduğu, hariçten ge-
lenlerden öğreniliyordu. Felâketin büyüklüğünü anla-
yanların bulundukları muhit ve hissedebildikleri tesi-
rata göre hiç olmazsa yükün ağırlığını azaltmağa mü-
tevessil oldukları işitilmeye başlandı.

1335 (1919) yılı Türk Milleti’nin en karanlık, en 
bedbaht bir yılı idi. Harbe gidenlerin ancak yüzde üçü 
geri gelmişti. Onlar da, ya kolsuz ya bacaksız veya alil 
ve âmâ bulunuyordu. Dayanabilen bütün kuvvetler 
bitmişti. İşgaller ilerliyor, düşman orduları istedikleri 
gibi Anadolu’yu istilâ ediyor, Anadolu limanları düş-
man gemileri ile dolmuş, kara kısmında düşman as-
keri mekteplerimizi boşaltıyor, askerî dairelerimizi yı-
kıyor, yakıyor; kaza ve köylerde dolaşıyordu. Velhasıl 
millet mukadderatı anlaşılmaz bir safhaya girmiş de 
herkeste bir meyusiyet, bir ümitsizlik. Ne bir taraftan 
bir ışık ne bir hareket görülüyor, ne bir telkin ne de bir 
teşvik mevcut. Böyle bir karanlık zamanda hattı hare-
ket tayin etmek pek müşkül olduğu muhakkak iken, 
bilâhare nurlara inkîlab eden kendi kendine bir kıvıl-
cım parladı.

Bir yaz gecesi idi. Merhum Hacı Hatip Bahçesi’nde 
sabık Müftü, merhum Yusuf Talat, sabık Meb’us mer-

237- *Süleyman Fikri ERTEN (Milli Mücadele Döneminde 
Antalya-ATSO Yayınları)

238- ** Derleyen:Saadettin ERTEN (Süleyman Fikri ERTEN Oğlu)
239- ***Yayına Hazırlayan:Hüseyin ÇİMRİN-Kent Tarihçisi

hum Hasan Tahsin, merhum İbrişimzade Mustafa, Gi-
ritli Mehmet Remzi Beyler, Kesikçi Mehmet Ağa vs.den 
mürekkep birtakım memleketin ileri gelenlerinden yir-
mi kişi kadar toplanmış memleket mukadderatından, 
dâhili ve hârici düşmana karşı alınabilecek vaziyetten 
bahsediyor, kütlesi oldukça yekûn tutan Antalya Rum-
larının hariçten ufak bir yardım gördükleri takdirde 
memleketin hercümerç bir hale geleceğinin muhak-
kak olacağını. Memleketi muhafaza etmek hususunda 
dışarıdan bir istinatgah aramak lâzım olduğunu müna-
kaşa ve hasbıhal edildi.

Yine bir gece Yörük Fuat Bey’in evinde böyle bir 
toplantı yapıldı. Saatlerce devam eden münakaşadan 
sonra hiçbir neticeye iktiran edemeden hepimiz mün-
kesir olarak dağılmıştık. Bir müddet sonra bazı taraf-
lardan birtakım cemiyetlerin teşekkül etmekte oldu-
ğu işitilmeğe başlandı. 1335 senesi Mayıs’ın 19’unda 
Samsun İskelesi’nde bir yıldızın parladığı işitildi. Bu 
sırada idi ki, Antalya münevverleri tekrar harekete gel-
diler. Bir içtima yapıldı ve aşağıdaki zatlardan mürek-
kep bir Hey’eti Milliye teşekkül etti.

Sabık Müftü Yusuf Talat, sabık Belediye Reisi Ka-
rakaş Hüsnü, sabık Mebus İbrişim zade ve Hasan Tah-
sin Beyler ile Giritli Mehmet Remzi ve Hacı hatip Os-
man Efendiler. Bunların da seçtikleri adamlar dahi Ke-
sikçi Mehmet Ağa, Abdi zade Hüseyin, Civelek İzzet 
Bey’lerdir. Artık cemiyet teşekkül etmiş bulunuyordu. 
Alınacak vaziyet hakkında Mutasarrıfl a görüşmek icab 
ediyordu. Mutasarrıf Cemal Bey, bu yeni icat edilen ce-
miyetten ürkmüş olmalılar ki bir türlü muhabere ve 
müşavereye yanaşmıyor ve nihayet temaruz ederek 
evine kapandı ve heyeti kabul etmedi. Alay kumanda-
nı yanlış bir fikre saparak hükümet kapısına bir süngü-
lü dikip heyetin hükümeti işgal etmesine mani olmak 
istedi. Fakat heyet mutasarrıfı görmek hususunda ıs-
rar ediyor ve nihayet hasta olduğuna bakmayarak mu-
tasarrıfl a evinde mülakat yapabildiler. Memleketin ba-
şına gelen felâketten bahis ile ne yapmak, ne gibi ted-
birler almak lazım geldiği hakkındaki Ziraat Müdürü 
Akif Bey’in ateşli sözlerine karşı yatakta yatan Cemal 
Bey coşarak doğruldu ve “Ben milletimle beraberim, 
ne yapmak lazımsa beraber düşünerek yapalım” dedi. 
Bu sözden memnun kalan heyet avdet etti ve Beledi-
ye Dairesi’nin bir odasında “MÜDAFAA-I HEYETİ MİLLİ-
YE CEMİYETİ” unvanı ile toplanmağa başlayarak faali-
yete girişti.

Heyet-i Milliye’nin teşekkülünden biraz sonra 
Nazilli’den, Aydın ve İzmir’i müdafaaya müteveccih te-
şekkül eden Millî Heyetler’in mümessili olarak Nazil-
lili Hacı Süleyman Efendi ile Tevfik Efendi adında iki 
zat geldiler. Maksatları Nazilli’de teşekkül eden Millî 
Cephe’ye bu vilayetten yardım istemekti. Bu vilayet 
yardımdan çekinmedi. Heyeti Milliye vasıtası ile asker, 
erzak ve levazım sevk edilmeğe başlandı.

İstanbul’un İşgali’ni müteakip İzmir işgal edil-
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di. Esasen işgal altında bulunan Antalya’nın tehlike-
si daha ziyade bulunduğunu ve herhalde daha ciddi 
bir vaziyet alması zaruri olduğu ve hükümetin zayıfl ığı 
milli bir heyetle takviye edilmezse daha çok elim vazi-
yetlere sürüklenebileceğini anlayanlar o zaman müf-
tü bulunan Yusuf Talât’ın riyaseti altında Belediye Re-
isi Karakaş Hüsnü, Vilayet Encümen azasından Rasih 
Kaplan, İbrişim Mustafa, eski Telgraf Müdürü Hasan 
Tahsin, avukat Halil İbrahim, Doktor Galip, Hacı Ha-
tip Osman, Kesikçi Mehmet ve Giritli Mehmet Remzi 
Beyler’den mürekkeb bir heyet kurdular ve bu heyetin 
şubelerini kazalarda da açmaya başladılar.

Antalya Müdafaa-i Heyeti Milliye’nin yardımları-
nı gören Nazilli Cephesi Antalyalılara teşekkür etmek 
üzere Süleyman Efendi’yi alarak cephe komutanlığı-
nı üzerine alan Demirci Mehmet Efe yeğenini bu zata 
terfik ederek (katarak) Antalya’ya tekrar gönderdi. Bu 
sırada Erzurum Kongresi kurulmuş, Sivas’ta büyük bir 
kongre yapılmak üzereydi.

Bu havalinin tamamını emrinde tutan Mehmet 
Efe, Sivas ile fazla alâkalanmaya taraftar değildi. Bu 
tehlikeli vaziyeti gören Antalya Heyeti Milliyesi Hacı 
Süleyman Efendi’yi misafir ettikleri Haci Ali Efendioğ-
lu Mesut Bey’in evinde bir toplantı yaparak bu vazi-
yetin vehameti milli birliğin husulüne (hasıl olmasına) 
çalışmak lüzumunu ve ancak milli müdafaanın bu su-
retle kabil olacağını Hacı Süleyman Efendi’ye bildirdi-
ler. Sivas’la münasebet tesisine Demirci’den izin alma-
sı için ricada bulundular. Çünkü telgrafhaneler dahi 
Efe tarafından kontrol altına alınmış, hilâfında hareket 
idamı mucipti. Bu sırada Alaşehir Cephesi’nden Çer-
kez Ethem’den o cephede yararlılığı ile meşhur olan 
Mustafa’nın tepelendiğine dair bir telgraf geldi. Bu 
telgraf Antalya Heyeti Milliyesi’nin haklı olduğunun 
Süleyman Efendi’ye anlatılmasını temin etti. Avdetin-
de Sivas’a gitmek için Demirci’den muvafakat alma-
ya çalışacağını vaat ederek geriye döndü ve bu mın-
tıkanın Sivas Mümessilleri ile ilk teması bu suretle ta-
hakkuk etmiş bulundu. 19 Mayıs 1335’te bilâhare ay-
ları, yıldızları doğuran bir güneşin Samsun’da parladı-
ğını yukarıda görmüştük. Bu güneş az zamanda peyk-
ler peyda ederek etrafa nurlu huzmeler salmağa, düş-
mana karşı cepheler teşkil etmeğe, milleti tenvir ede-
rek direktifl er vermeğe başladı.

“15 Haziran 1335’te Aydın Cephesi teşekkül etmiş 
bulunuyordu. Bu mıntıkada: 57. Fırka Kumandanı Mi-
ralay Şefik Bey, Fırka Topçu Kumandanı Binbaşı Hak-
kı Bey, Alay Kumandanı Binbaşı Hacı Şükrü Bey ve Mil-
li Kuvvetlerin başında Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet 
Efe vardı. Sonunda Demirci Mehmet Efe vaziyete ha-
kim olarak Aydın Cephesi kumandanlığını şahsında 
takarrür (karar kılma) ettirdi. Bilâhare Nazilli’ye gönde-
rilen Rafet Paşa Demirci Efe’den kumandayı almağa lü-
zum görmemiş Efe’nin maiyetinde vazife görmeyi ter-
cih etmişti. Rafet Paşanın bu hafif hareketi yüzünden 

Aydın ve Salihli cephelerinde muntazam ordunun te-
şekkülüne kadar ciddi bir sevk ve idare tesis edilme-
mesine sebep olmuştur.”(11)

“İzmir’in muhtelif cephelerinde tesis ve tedricen 
zabitan ve Kıtaatı askeriye ile takviyeye çalışan mil-
li cephelerin iaşeleri esaslı olarak doğrudan doğruya 
o mıntıkalar ahalisi tartından temin olunuyordu. Bu-
nun için de geri mıntıkalarda Milli Teşkilât yapılmıştı. 
Bu vazifenin ahaliden hükümete intikali, Büyük Mil-
let Meclisi Hükümeti’nin teşekkülünden sonra temin 
olunabilmişti. ”Dört yıl durmaksızın uğraş, aç ve se-
fil kal. Ölümden daha kötü günleri geçirdikten son-
ra düşman, kollarını sallaya sallaya İstanbul’a İzmir’e, 
Antalya’ya ve Adana’ya girişinde vakurane dolaşsın. 
Bu Türk ruhu ile kabili telif olmayan şeylerdi. Bunun 
içindir ki dinini, milletini seven, bu kötülükleri görmek 
istemeyen gönüller yurt ve millet sevgisiyle dolu olan 
Anadolu’nun genci ihtiyarı Atatürk’ün direktifl erine 
dört elle sarıldı. Meydana atıldı.

12 Eylül 1335’te Hükümeti Merkeziye ile umumi-
yetle muhabere ve irtibatın kesilmesi üzerine Antal-
ya Müdafaa-i Heyeti Milliye Cemiyeti Nazilli Cephesi 
Kumandanı Mehmet Efe ile münasebet ve muhabe-
re temin etmeğe başlamıştı. İaneler toplanmağa baş-
landı. Cepheye iştirak etmek üzere hariçten gelenle-
re cepheye kadar müreff ehen visali (erişmesi) cephe 
için lâzım olan hastaneler levazımı, asker için silâh sa-
tın alma gibi faaliyetlerle beraber ayrıca nakden mua-
venete başlandı.

Toplanan ianeler şayanı iftihar bir halde idi. Bun-
dan başka kaza ve nahilerde birer irşat heyeti teşkil 
edildi. Her taraftan gönüllü asker toplanıyor ve mun-
tazaman cepheye sevk ediliyordu. Vilâyetin her tara-
fından asker için hırka, elbise, dolak, pamuklu gibi le-
vazımat mütemadiyen dikiliyor, sevk ediliyordu. Ayrı 
olarak Antalya’da 200 yataklı hastane takımı hazırlan-
mıştı. Antalya işgal altında olduğu halde işbu cemi-
yet olanca kuvvetini sarf ediyor, gece gündüz çalışı-
yor. Nazilli cephesi ile muntazaman şifre ile muhabere 
ederek talimat alıyordu. Müdafaa-i Hukuk azaları aynı 
zamanda - aşağıda bahsedilecek olan - Hilâl-i Ahmer’i 
dahi idare etmekte idi.

Şehzade Abdürrahim’in Antalya’ya Gelişi

İzmir’in Yunanlılar tarafından istilası üzerine Sad-
razam Ferit Paşa, pek ziyade endişe içinde bulunan ez-
hanı umumiyeti teskine medar olabilecek zannettiği 
bir tedbir düşünmüş ve şehzadelerden bazılarının ri-
yaseti altında civar vilâyetlere muhtelif ricali mülki-
ye, ilmiye ve askeriyeden mürekkep heyeti gönderip 
(Hukuku makaddesi devlet ve milletin siyanetine ça-
lışacağı) hakkında halka, namışahaneye teminat ver-
dirmek esbabına tevessül etti. Bu heyetin elinde icrai 
hiç bir selâhiyet bulunmaması veyahut var ise tatbikine          
kalkışılmamış olmasına karşı ve sonradan vakalar sü-
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ratle gelişerek İzmir faciasının vuku üzerine bu teşeb-
büsten faideli hiç bir netice çıkmadı. Fırka kumanda-
nı M. Şefik Bey’den: Şehzade Abdurrahim Efendi ri-
yasetinde ve Sadri Esbak Müşir Ali Rıza Paşa’nın İkin-
ci Riyasetinde Erkânı Harbiye’den Fevzi, Hayret ve Sü-
leyman Şefik Paşalarla, ilmiyeden Bursa Mebusu sabı-
kı Köstenceli ve diğer bir zatla Babıali Memurin Kale-
mi Müdürü Ohanes Efendiler’den mürekkep bir heye-
tin kendisi ile Aydın’dan Antalya’ya gelmekte oldukları 
öğrenildi. Bu heyetin Antalya’ya gelişi anavatanından 
iftirak (ayrılma) endişesiyle iki aydan beri müteessir 
ve mükedder (kederli) bir hayat geçiren Antalya aha-
lisi üzerinde pek büyük bir tesir bırakmış olduğu mu-
hakkaktı. Abdürrahim Efendi Antalya’dan başka Ada-
na, Konya İzmir ve Bursa tarafl arına da gönderilmişti.

Antalya işgal altında bulunduğu cihetle şehzade 
ve heyetinin Antalya’ya varmasının münasip olup ol-
mayacağı müzakerelerinde Miralay Şefik Bey’in muk-
mi ve dürüst mütaalâsı verilen kararda büyük rol oy-
namıştır. 3 Mayıs 1335 (1919) sabahı Antalya ahalisi 
için şerefl i bir gün sayılıyordu. Çünkü Antalya İtalyan-
ların değil kendi milletinin malı olduğunu istidlal edi-
yordu ve bununla taze bir ümit, yeni bir hayat bulu-
yor ve büyük bir teselli duyuyor, kuvve-i maneviyele-
ri yükseliyordu. O gün memleketin genç, ihtiyar, kadın 
erkek herkes yola döküldü ve böylece gelen heyeti se-
vinçle dolu olarak istikbal etti.

Heyetin Antalya’ya gelmesi, bu bölgenin anava-
tanına bağlı olduğunu ve daima bağlı kalacağının bir 
alâmeti hayrı telâkki edildi. Bunun için herkesin gön-
lünde bir ferah, yüzünde bir beşaret okunuyordu. Bu 
istikbal, gelen heyeti istikbalden ziyade İtalyan işga-
lini protesto idi. Hükümet dairesi önünde toplanan 
halk, heyetin okuduğu maruf beyannamenin mana-
yı asliyesine kulak bile vermemiş, halk sevinçten coş-
ku içinde ağlıyordu. Beyannameye cevap olarak Rasih 
Kaplan tarafından irticalen mukabele edilmiştir. Rasih 
Kaplan pek talâkatla söylediği bu müessir nutkunda, 
Anavatan’dan ayrılmamak uğruna Antalyalıların ’fe-
dayı cana’ daima hazır olduğunu ve bu husus için bir 
işarete baktığını ilâvesi ile halkın İtalyanlara karşı olan 
hislerinin tercümanı olmuştur. Bu koca halk kitlesi ara-
sında bittabi İtalyanların ajanları da vardı.

Heyetin Antalya’ya gelmesi münasebeti ile aha-
linin vaki olan samimi tezahüratı; İtalyanların ahali-
yi kendilerine celbetmek hususundaki tüm emek ve 
ümitlerinin boşa çıktığını gösteriyordu. Rum ahalinin 
tezahüratı mahsusası da İtalyanları asabiyete uğrata-
cak mahiyette idi. Gelen heyet Antalya ahalisinden 
gördüğü iltifat, vatana karşı olan fazla bağlılık görün-
tüsünden dolayı bir gün fazla kalarak Korkuteli yolu ile 
başka mahale avdet etmişlerdir.

Bu heyetin vazifelerinden biri senelerce süren ve 
neticede ziyadan başka birşey elde edilmeyen Umu-
mi Harp’ten sonra Anadolu ahalisinde hasıl olan me-

yusiyet ve ümitsizlikle kalan kalplerine biraz hayat ve 
inşirah (ferahlık) vermek ve ati için ümitlerini takvive 
etmek manevi kuvvetlerini arttırmak ve muhtelif un-
surlarının şikayetlerini dinleyip mazbatalarını Sadra-
zam Ferit Paşa’ya vermekti. İşbu seyahat bu maksada 
matuftu. Büyük harbin bitiminde yurdun gökleri üze-
rinde karabulutların dolaştığı acı günleri hatırladıkça 
insanın tüyleri ürperiyor. Memleketi idare edenlerin 
hepsi birer tarafa kaçmış ve sığınmış; Padişah küfl en-
miş sırmalı elbiselerini kaybetmemek için yurt ve ulu-
su satmağa hazırlanmış, cömert bir tüccar olmuştu.

Memleketin muhterem anneleri Büyük Savaş’ta 
genç oğullarını Çanakkale, Kafkasya, Suriye hatta 
Galiçya’ya gönderdiği halde ekserisi yorulmuş, yara-
lanmış sakat kalmış ve yok olmuştu. Bilirsiniz ki biz Bü-
yük Harp’de dedelerimizden miras kalan bahadırları-
mızla her tarafta düşmanla vuruştuk. Savaş neticesi 
olarak düşman yurdumuza girdi ve bize karıştı. Bu kez 
vuruşmak daha zorlaştı. Ümitler kırıldı. Eski particiler, 
eski kaldırım kahramanları bu sefer işi döndürdüler. 
Düşmanla bir olup bizi ezmeğe başladılar. Müdafaa-i 
Milliye aleyhine maddi ve manevi zehir ve fesat kuv-
vetleri teşkile, kötü propagandalar yapmağa başladı-
lar. Fakat Atatürk’ün yüksek irşadı ile hasıl olan azmi-
mize mağlup olmağa başlayınca avamın cehaletin-
den istifade etmek ümidi ile hiç utanmadan Anadolu 
halkını bilhassa Atatürk’ü asi sayarak Şer-i Şerif namı-
na 11/04/1920 tarihinde aleyhe sahte bir fetva bile çı-
kardılar ve Kuva-yı Milliyecileri asi, gagî ve katili vacip 
kimseler olarak gösteriyorlardı. Malûm ya fetva anlayı-
şa göre veriliyor. Anadolu uleması 5/05/1920’de aynı 
silahla, hakiki fetvası ile mukabele etti ve gazetelerle 
ilân ederek milleti ikaz etti. 

Atatürk’ün dehası yurdumuza giren düşmanı 
kovmak, İstiklâlimizi kazanmak için kadın erkek eli si-
lah tutan bütün milleti bir fikir etrafında kuvvetli bir 
varlık olarak toplattı ve bununla ilk ülküsünü şerefl e 
yaşattı ve bitirdi ve böylece dünyaya yüzü ak, alnı pak 
çıktı. Türk Milleti’nin en karanlık günlerini ışıklandıran, 
ölü sanılan bir kütleyi ayaklandıran ve ululuğa ulaştı-
ran odur.

2. Antalya’da Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin Teşekkülü

Erzurum ve Sivas Kongreleri teşekkül etmezden 
evvel Alaşehir ve Nazilli Heyeti Merkeziyeleri tarafın-
dan “Müdafaa-i Hukuk Reddi İlhak Cemiyetleri” müf-
tü efendilerin riyasetleri altında bulunacağı iş’ar ve ta-
mim kılınmışsa da bilâhare muhtelif namlar altında ve 
aynı maksat etrafında teşekkül eden bütün cemiyet-
leri birleştirerek “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetleri” unvanı verilmesi Sivas’ta aktolunan 4 Ey-
lül 1335 (1919) tarihli kongre mukarreratı icabından 
bulunmuştur.(l2) 19 İkinci teşrin 1335 tarihinde vuku 
bulan Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti içtimaında 
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aşağıdaki kararı görüyoruz.

“Bugün Antalya’yı teşrif eden Nazilli Heyeti Mer-
keziyesi azasından Ali Bey, Ali Rıza ve Osman Efen-
diler tarafından Nazilli Heyeti Merkeziyesi’nin mem-
leketimiz namına daimi bir murahhas bulundurma-
sı hakkındaki şifahi talep üzerine müzakere olundu. 
Memleketin vaziyeti hazırasına ve Sivas’taki Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Temsiliyesi namına Mus-
tafa Kemal Paşa Hazretleri tarafından 17 Teşrini ev-
vel 1335’te varit olup esas Heyeti Umumiye’de kıra-
at edilen telgrafnamede Sivas Umumi Kongresi bili-
mum cemiyetleri “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hu-
kuk Cemiyeti” namı umumisi altında toplamış ve vic-
danı milli’den doğan vahdet temin edilmiş olduğu-
na ve Nazilli’ye ait irtibatımızda nakten ve aynen ianat 
ve teberrüat irsal suretine münhasır kalacağına naza-
ran daimi murahhas tayin ve izamına hacet görülme-
diğine ve Antalya Heyeti Merkeziyesi de Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Nizamnamesi mu-
cibince doğrudan doğruya cemiyeti mezkûre heyeti 
temsiliyesine merbut olmasına karar verildi.” 20 İkinci 
teşrin 1335’te Daire-i Milli odasına davet edilen rüesai 
memurini mülkiye (sivil memur reisi) ve askeri ve ule-
ma eşraf ile tüccari mahalliye ve Nazilli’den gelen he-
yeti merkezi azaları içtima ederek muhacirin ve muca-
hiddin için birrıza ianat ve teberruat toplanmasına ka-
rar verdiler ve tahsilat mukabilinde Antalya Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyesi mührile damga-
lanmış birer makbuz verilmesine karar verildi. Musta-
fa Kemal Anadolu’ya geçer geçmez teşkilâta başlamış 
ve vilâyetlerde kurulmuş olan Müdafaa-i Hukuk Cemi-
yetleri ile temasa geçmişti. Gazi’nin ne mahrumiyet-
ler içinde işe başladığı cemiyetin aşağıdaki kararından 
anlaşılıyor:

“Harekâtı Milliye’nin kâfili muvaff akiyet olacak bir 
suretle idamesi için iki bin liranın irsali hakkında He-
yeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa’dan varid olan 
15 Teşrini sani 1335 tarihli telgrafname mütelaâ olun-
du. Bin lira gönderilmesine karar verildi.” 8 Kanuni Ev-
vel 1335

Yusuf Talât, İbrişim Mustafa, Giritli Mehmet Rem-
zi, Tosun Hakkı, Karakaş Hüsnü, Hacı hatip Osman, 
Avukat Ahmet Tevfik.

Görülüyor ki; para göndermek meselesi için bir 
ay sonra karar verilebiliyor. Çünkü o sırada Cenup 
Cephesi’nin ötesini gören pek az zevat vardı. Memle-
ketin vaziyeti umumisine hakim olacak bir kumanda-
na ihtiyaç olduğunu takdir edemiyorlardı. Giritli Meh-
met Remzi’nin ısrarı üzerine ancak bin lira gönderil-
mişti.

Sivas Kongresi mukarreratının teşkilât kısmında 
beşinci maddesi “müstakil liva ve vilayet heyeti mer-
keziyelerinin nahiye ve liva heyeti idareleri tarafından 
seçilmiş olan azadan terekküp eder içlerinden biri bil 

intihap reis olur” der. Musarrah olmasına binaen iş bu 
madde ahkâmına tevfikan kaza ve nahiyeler heyet 
idaresi ile merkez kazası muvakkat heyet idaresi tara-
fından icra kılınan seçim bitiminde Antalya Müstakil 
Livası Heyeti Merkeziyesi’ne tayin kılınan 10 aza ara-
sında bulunan eski Müftü Yusuf Talât Efendi 23 Mart 
1336 tarihli karar mucibince ittifakı aza ile reis intihap 
edilmiş ve bilâhare asker celp ve cem’i için Nazilli’den 
Antalya’ya gelen Mülga Heyeti Merkeziye müfettişle-
rinin teklifi üzerine çoğalan muamelâtın tasviye ve te-
mine medar olmak üzere cemiyet üyelerine ilâveten 
ve zamimeten ithali tensip olunan müşavir aza ara-
sında bulunan Ahmet Hamdi Efendi’nin de Antalya’da 
bulunduğu müddetçe cemiyetçe mukarrerat ittihaz 
edildiği zamanlarda içtimada hazır bulunmasına karar 
verilmiştir.(13)

Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti teşekkül eder 
etmez kazalarda ve nahiyelerde birer şube açarak dai-
mi muhaberatı temin etmeğe başlamıştır. Bilhassa Na-
zilli Heyeti Milliye Merkezi ile muhabere ederek alınan 
direktifl er üzerine hareketle levazımâtı askeriyeyi te-
darik ve ianeler toplamağa başlamıştır.

14 İkinci teşrin 1335’de işgal altında bulunan yer-
lerde gizli teşkilâtı milliye yapılması için Atatürk’ün 
Fuat Paşa’ya ve Afyonkarahisar’ında 23. Fırka Kuman-
danı Ömer Lütfü Bey’e verdikleri emirler üzerine Antal-
ya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin aşağıda rakamlarla 
gösterileceği üzere cepheye nakten muavenet ve leva-
zımatı askeriye, hastanelere, sevkiyâta, esaretten avdet 
eden zabitan ve neferleri müreff eheh memleketlerine 
izamına, jandarma ve milli tabur teşkilâtına, ahz-ı asker 
şubesine, bikes ailelere ve hariçte okuyan talebe mu-
avenetine, cepheden gelen malûllere hasta efradı için 
mualece vesaireye külli muavenetlerini ve ayni zaman-
da Ahmet Hamdi Efendi’nin riyaseti altında merkez ka-
zalarla nahiyelerde birer irşat heyetlerini teşkil ettikleri-
ni görüyoruz. İstihbarat şebekesi de pek mükemmel idi. 
İstanbul’un işgali üzerine artık bütün Anadolu’nun bir 
tek kıblesi kalmıştı ki oda Ankara’dır. Antalya Müdafaa-i 
Milliyesi’nin birinci kararını 30 Eylül 1335’te görüyoruz. 
Karar altına reis olarak Yusuf Talat, İkinci Reis Mustafa ve 
on bir aza imzası. Azaları şunlardı: (14)

Hacı Hatip Osman Efendi (15), Mehmet Hakkı Re-
sih (l6), Hasan Hüsnü, Mehmet Emin, Hakkı, Hüseyin 
Hüsnü, Ali, Hasan, Mehmet Nuri, Esat Hulki, Galip(17), 
Ahmet Tevfik ve Mehmet Remzi. Heyeti Milliye kitabe-
tine maliye ercümeni azasından Hasan Tahsin (18), ve 
hesap memurluğuna maliye ercümeni azasından Hü-
seyin Sabri ikişer bin kuruş maaşla tayin edilmişlerdir. 
Veznedarlığa da Hacı Hatip Osman Efendi seçilmiş-
tir. 13 Haziran 1336 tarihli bir kararda dahi deniliyor ki: 
”Cemiyetimizde noksan olan azaların yerlerine Müftü 
Sabık Ahmet Hamdi Efendi, Tacüddin ve Faik Beyler ile 
dava vekili Ali Haydar, Belediye Reisi Hakkı ve azalardan 
Raşit ve Ali Efendilerle Giritli Mehmet Muhtar, Kesik-
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çizade Mehmet, Ellibeş zade Mehmet, Ziraat Müdürü 
Esbakı Mustafa Şevki, Şekerci Dede Rıfat Efendiler azai 
daime olarak tayin edilmiştir.”

Antalya Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’ne ait tesadüf 
edilen ilk karar 20 Eylül 1335’te ise de 8 Eylül 1335’ten 
itibaren Nazilli Heyeti Merkeziyesi’ne, Aydın müca-
hitleri için naklen ve levazımat tedariki ile muavene-
te başlandığı; 11 Eylül 1335’te Alâiye’den 80520 ve 
Finike’den 5551 kuruşun iane olarak geldiğine bakılır-
sa bu tarihlerden evvel kararların bulunması icap eder. 
1335 yılı nihayetinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne ka-
zalardan gelen ianeler 7099 lira olduğunu görüyoruz.

Bu yıla ait defteri kebirlerinde umumi varidatın 
zimmet ve matluphanelerinde 15467’şer lira 23 ku-
ruş kayıtlıdır. Yine defterlerindeki kayıtlara göre bu yıl 
içinde Nazilli’ye 6400 lira naklen ve 3428 lira 56 ku-
ruş lavazımat gönderilmiştir. Teşekkül eden milli alay 
için: 449  lira. Muhtelif müteff erik masrafl ar için 1567 
lira ve maaşlar için 316 lira ki, ceman 12157 lira 59 ku-
ruş sarfiyat vuku bulmuştur. Antalya Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin karar defterine 3 Mart 1336 tarihinde ya-
zılmış tahriratta deniliyor ki “Alâiye’ye evvelce yazıldı-
ğı üzere Alâiye’den ahiren Tevfik Efendi’nin reyi mun-
zam olduğu halde talep edilen mebaliği malûme ga-
yet mühim bir hususa sarfedilecektir. Esasen 100.000 
Lira derecesinde bir meblâğa ihtiyacı acil vardır. Bu 
para Alâiye’ye tefrik edilen miktar iaşe kabilindendir. 
Alâiye eşraf ve ahalisinin müsellem olan hamiyeti va-
taniyeleri icabınca bu parayı nihayet bir haftaya kadar 
yetiştirilmesi ehemmiyetle rica olunur.”

10 Mart 1336 Kaş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne 
yazılan tahriratta: “Meis Adası’nda Fransızlar tarafın-
dan tertib edilen beyannamelerin Kalamaki ve havali-
sine dağıtıldığı ve bundan ekserisinin Rum ahaliye ve-
rildiği ve bundan başka Fransızlarla onların taraftarla-
rı canibinden propaganda yapılarak şu sıralarda o ha-
valide bir vak’a ihdasına çalışılmakta olduğu ve bunun 
netayicinden memleket için mazarratı azime zuhur 
eyleyeceği haber alınmıştır. Bu bapta cemiyetinizce 
olan malûmatın biletraf acilen inbas ile beraber devle-
tin siyaseti dahiliye ve hariciyesine tesir ika edecek ah-
val hususuna zinhar meydan verilmemesi esbabı kafi-
yesinin istikmali ehemniyetle tavsiye olunur.”

1336 (1920) yılı Antalya Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin en faal yılı idi. 8 İkinci Kânun 1336’da Der-
saadette (İstanbul’da) İngiltere Amerika, İtalya, Fran-
sa mümessil siyasilerine Matbuat Cemiyetine, Orien-
tal Gazetesi’ne, Dahiliye ve Hariciye Nezaretlerine çe-
kilen atideki telgrafı defterlerinde okuyoruz: “Sırf Türk 
Memleket’i olan vatanımızdan bazı aksamın hasbel 
mütareke işgal dolayısı ile hasıl olan teessüre zamime-
ten ekser mahallerde Türkler ve Müslümanlar hiç de 
muntazır olmayan bir takım suzişli vak’alara maruz ka-
lıyorlar. Biz Türkler nizam ve intizamı alemi ihlâl etmek 
taraftarı olmayıp vatanımızın bütün manası ile tama-

men tahliyesi en büyük emelimizdir. Şu sırada kong-
rede Türkiye mesailinin müzakere olunacağı haber al-
dık. İşte Antalya’da akteddiğimiz yüz bin kişilik miting-
de ita eylediğimiz kararı arzediyoruz: Osmanlı İmpara-
torluğu arazisinden kablel harp Türkiye Hükümeti’ne 
ait arazi kamilen Hükümeti Osmaniye’ye iade kılına-
caktır. Hiçbir sebep ve vesile ile Türkler hakkı sarih-
lerinden mahrum edilmeyecektir. Bunun hilafı veri-
lecek kararı kabule mazur olduğumuzu ve her halde 
İtilâf Devletleri’nin şimdiye kadar bu hususta vaki olan 
müracaat ve temenniyatımızı artık nazarı iltifata ala-
rak adil ve insaf dairesinde Türklerin muhafazahi hu-
kuk esbabını temin eyleyeceklerine kafiyen ümitvar 
bulunduğumuzu arz ve bu vesile ile takdimi ihtiraman 
eyleriz efendim.”

Aynı günde aynı makamlara çekilen atideki telg-
rafı da görüyoruz.: “Kilis kasabasında Fransız işgal 
kıt’ası kumandanı Ahali-yi İslâmiye’ye hitaben neşrey-
lediği beş maddelik beyannamede:

l- Ne için taşıdığı tahkike bile lüzum görmeksizin 
üzerinde bir tabanca bulunan adamın bilâ sual ve ce-
vap kurşuna dizilmesi.

2- Bir karışıklık zuhurunda telef olacak veyahut 
yararlanacak bir Fransız neferine mukabil yerliden iki 
adamın kurşuna dizilmesi ve bunların da kur’a ile in-
tihabı.

3- Bir haneden silâh atılırsa o hanenin yıkılması.

4- Hükümeti Osmaniye Memurlarının böyle bir 
hal vukuunda derhal idare ve hakimiyetlerinin iskatı.

5- Küçük bir hadise vukuunda sokakların mitral-
yoz bomba ve gazyağlı mermilerle ateş altına alınma-
sı ilân olunmuş olduğu haber alınmıştır. Kurunu vus-
tada bile emsali görülmeyen ve vicdani-beşer ve in-
saniyetin tahammül edemeyeceği bu mertebede olan 
işbu beyanat ve icraatın asrıhazır medeniyete gayrı 
muvafık olarak Türklerin sınıf tatbiki cihanı insaniyet 
ve İslâmiyeti dağdan huzur ve teessüf edeceği derkâr 
olan işbu muameleyi zalimaneyi Antalya’nın 250.000 
nüfusu namına protesto eder (19).

Yine bu ayın 31’inde ayni makamlara ve Meclisi 
Meb’usan Riyaseti’ne aşağıdaki protestoyu okuyoruz: 
“Maraş’ta üç günden beri Fransız ve Ermeniler top ve 
mitralyoz ateşleriyle oradaki Müslümanları imha et-
mekte oldukları ve kanlı müsademenin layenkati de-
vam etmekte olduğu ve Maraş’tan eser kalmadığı ha-
ber alındı. Müslümanlar din kardeşlerimin şu suretle 
mahvedilmesine şimdiden sonra asla tahammül ede-
meyecekleri gibi bu hal şüphesiz avakıbı elimeyi de 
intaç edeceğinden insaniyet ve medeniyetle katiyen 
kabilitelif görülmeyen bu muameleyi şiddetle pro-
testo ederiz. Kanaatimize göre İslâmiyet’in daha doğ-
rusu Müslüman namı altında yaşayanların küre-i arz-
dan kaldırılmasına karar verildiği anlaşılıyor. Bu suret-
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le imha edilmelerinden ise namus ve şerefl i milliyemi-
zi muhafaza ederek ölmeğe ahd-u peyman ettiğimizi 
arzubeyan eyleriz,” bu ayın 3’ünde Mevki Kumandan 
Şube Riyaseti’ne gönderilen bir teskerede bu tarihten 
itibaren Antalya’dan dahi cepheye asker sevkedilme-
ğe başladığı anlaşılıyor.(20)

Şubatın ortasına doğru üçüncü kolordu kuman-
danı Selâhaaddin Bey vasıtası ile Elbistan’a bir muave-
net olmak üzere 1200 Lira gönderilmiştir. 17 Şubat’ta 
Korkuteli Meclisi İdare ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
azasından Haşmetzade Mustafa Efendi İtalyan karabi-
nerler tarafından (kendisini tevkif etmek isteyen kara-
binerlerden geceleyin kaçarken) Antalya’da şehit edil-
mesinin ertesi günü bütün Antalya ahalisi tarafından 
muhteşem bir cenaze merasimi ile defnedildi. Cenaze 
merasimine İtalyan Kumandanı ve mümessili dahi iş-
tirak etmiştir.

l Mart 1336’da Heyeti Temsiliye azasından Miralay 
Rafet Bey’in Antalya’ya gelerek Belediye önünde söy-
lediği nutkun bitiminde “Boynumuzda ecnebi zinciri, 
altından bile olsa koparıp atacağız” ilâhi cümlesinin 
elan dimağımızda hususi bir mevkî işgal ettiğini his-
sediyorum. Bu söylevin ahali üzerinde pek büyük bir 
tesir yaptığı şüphesizdir. Bu nutkun yaptığı tesirler ne-
ticesinde Antalya kadınlarının dahi muavenetten geri 
kalmadıkları görülüyor. 15 Mart 1336’da vatani vazife-
leri yapmak üzere Antalya’da “Müdafaa-i Hukuk Kadın-
ları Cemiyeti” namı altında bir kadın cemiyeti teşekkül 
etmiştir. İngilizlerin İstanbul üzerine haksız tecavüz ve 
işgalini ayın 27’sinde Antalya kadınlarının da protesto-
namesine tesadüf ediyoruz. Kadınlar; cephe için nak-
den yardımda bulunmakla beraber Cemiyeti Hayriye 
Müessisi ve Reisi sabık Müftü Ahmet Hamdi Efendi’nin 
birkaç dikiş makinesi ile 15 Nisan 1336’da bir terziha-
ne açarak cephe ve muhacirler için elbise v.s. dikme-
ğe başladılar. 

Ankara’da açılmasına karar verilen Meclisi Fevka-
lade Azalığı için yapılan seçimin bitiminde: Encümen 
azasından Rasih (Kaplan), İbrişimzade Mustafa, Antal-
ya Darülhilâfe müdderislerinden Halil İbrahim, Beledi-
ye Başkâtibi Hasan Tahsin, Korkuteli sabık kaymakamı 
Ali Vefa Bey’ler seçilmişler ve bu heyet Nisan’ın 29’ncu 
perşembe günü bütün memurini mülkiye ve askeri-
ye ile eşraf ve esnafın fevkalâde bir teşyii ile Ankara’ya 
hareket etmişlerdir.(21)

Haziran’da teşrif ve 13 Haziran’da ayrılan Nazil-
li Heyeti Merkeziye Müfettişlerinden Emin ve Ali Rıza 
Beylerin 15 Efe refakâtlerinde Antalya’da bulundukla-
rını görüyoruz. 2 Temmuz 1336’da Antalya Limanı’na 
girip çıkacak sefainin terassudatını ve merkez 
Müdafaa-i Milliye ile kazalar Müdafaa-i Milliyesinin te-
lefonla muhaberatı temin ve takip kollarının hükümet 
ve jandarma merkezleri ve muhaberatın sürati temini 
için telefon tamirat ve tesisine fazla ehemmiyet veril-
mesi hakkında bir kararı okuyoruz. 6 Temmuz 1336’da 

Liva merkezinde tabur kumandanını riyaseti altında 
Reis Müftü Yusuf Talât ve Kandil zade Hasan ve Kolor-
du Kumandanı Tacüddin Beyler’den mürekkep bir in-
zibat şubesi teşekkül etmiştir. 31 Temmuz 1336 tarih-
li (K.12) kumandanlığına yazılan bir tahriratta “Bu tari-
he kadar cepheye gerek nakden ve gerekse eşya gön-
dermek sureti ile yüz bin lira raddesinde vilâyetin bir 
fedakârlıkta bulunduğu”ndan bahsedilmektedir.

Umumi Harp’te ve 8 Teşrini evvel 1331’de düş-
man sefineleri ile tahrip edilen Antalya Gureba 
Hastanesi’nin l Ağustos 1336’da Müdafaa-i Hukuk tara-
fından tamirine başlanmıştır. Yunanlıların İzmir’i işgali 
üzerine 8 Eylül 1336’da belediye önünde fevkalâde bir 
içtima vuku bularak milli istikbalimizi temin edinceye 
kadar kemali faaliyetle çalışmağa ve bu hususta ma-
len ve bedenen her türlü fedakârlık ihtiyarına kat’iyen 
azm ve karar verilmiştir. Askerimizin ihtiyaçları için her 
nevi eşya ve malzeme tedariki ve cephelere kuvvetler 
şevki hususunda azminde sebat eden halk faaliyetle 
çalışmayı taahhüt etmiş ve bu hususta faaliyet saha-
sını bir kat daha genişletmiş olduklarını, bu hususun 
cephede vatan için çalışmakta olan evlatlarına tebliği-
ni istirham sureti ile Millet Meclisi Riyaseti’ne ve Garp 
Cephesi Kumandanı Ali Fuat Paşa’ya müracaat etmiş-
tir.

3. Akseki ve Manavgat İsyanı  ve Bu 
Husustaki Mütalaalar 

13 Birinci teşrin 1336 yılında yazılmış Müdafaa-i 
Hukuk’un bir tahriratında görülüyor ki “Akseki’ye ha-
reket edecek olan Antalya alayına altı yüz lira verilme-
sine karar verildi.”

İş bu karardan, bu tarihten birkaç gün evvel isya-
nın Akseki’ye sarktığını görüyoruz bu isyan bilâhare 
Manavgat ve Alâiye’ye de sirayet ediyor. 17 Birinci 
Teşrin’de Müdafaa-i Hukuk tarafından yazılan karar-
da “Manavgat ve Akseki kazalarında türeyen usatı (asi-
ler) tedip ve tenkil etmek üzere mükellefiyeti askeri-
ye haricinde tertip ve teşkil edilen müfrezenin masa-
rifi rahiye ve zaruriyeleri için 500 uranını itası” denili-
yor. Bu üç kazada vukubulan isyanın bastırılmasında 
Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin pek büyük hiz-
metleri görülmüştür. 13 Birinci Teşrinden 21 Birinci ka-
nuna kadar bu uğurda Antalya Müdafaa-i Hukuk vez-
nesinden 5764 lira 82 kuruş sarfedildiği defterlerinde 
kayıtlıdır. 

Bu isyanların vehamet ve neticeleri hakkındaki 
malûmat Alâiye ve Manavgat faslında yazılacaktır. Bu-
rada yalnız isyanın sebep ve amilleri hakkındaki tetki-
katımın neticesini yazmakla iktifa edeceğim. Bu kaza-
lardaki isyanın Halifecilikle alâkası olup olmadığı ati-
deki izahatten anlaşılacaktır. Ayrıca bu hususta mira-
lay mütekaidi Mehmet Şefik Bey’in mütalâasını da ila-
ve edeceğim.
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Akseki ve İbradılıların iddiası: 1336 Yılı İlk teş-
rin ayının başlarında Konya’da zuhur eden Delibaş 
İsyanı’nda, gerek Konya gerek İstanbul ve gerekse di-
ğer taraftan Akseki, Manavgat ve Alâiye kazalarına 
kat’iyen bir yazılış veya bir tahrik yoktur.(23)

Bu kazalardaki isyan, Akseki’nin Alakilise-
Alaçeşme köyünden Mehmet Efe’nin eseridir. Bu Efe, 
Kuva-yı Milliye’nin teşekkülünden sonra Demirci Meh-
met Efe mahiyetinde Aydın havalisinde bir müddet 
bulunmuş bu vesile oldukça yüklü vurgun yaparak 
bazı arkadaşları ile birlikte Demirci Mehmet Efe mai-
yetinden kaçıp silahları ile Akseki’ye gelmiştir. Bu Efe, 
Akseki’de kendisini Kuva-yı Milliye kumandanı ola-
rak tanıtmış ve Akseki ve mülhakatlarında çapulcu-
luğa koyulmuş bu ara posta ile birlikte gelen bir aile-
nin önüne çıkarak soygun yaptığından Akseki Jandar-
ma Kumandanlığı’nca derderst edilerek Konya Diva-
nı Harbi’ne sevkedilmiştir. Konya isyanında Delibaş’ı 
tarafından hapishanedekilerin salıverilişleri ile bun-
ların arasında bulunan bu şaki Mehmet Efe kendine 
bir fırsat daha düştüğünü görünce tekrar Akseki ha-
valisine gelerek meşhur sabıkalı şakilerden Reis oğlu 
Mehmet Ali, Hacı Gökmen oğlu Mehmet Ali, Söylek-
li Aşireti’nden Karateke Hasan Efeler buluyor. Onlarla 
maiyetlerine birçok sabıkalı, eşkıya ve hırsızlarla asker 
kaçaklarını da toplayarak Akseki kaza merkezine geli-
yorlar. Bunların geldiklerini haber alan kaza Jandarma 
Kumandanı Yüzbaşı Necip ve kaza şube amiri bulunan 
Yüzbaşı Osman Beyler firar ediyorlar. Bunların firarla-
rını ve Mehmet Efe’nin Hükümeti işgal ettiğini haber 
alan Jandarmalar ve Şube askerleri de mecburi olarak 
Mehmet Efe’ye iltihak ediyor daha doğrusu iltihak et-
tiriliyorlar. Bir zamanlar Kuva-yı Milliyeci olan Mehmet 
Efe şimdi de isyancı olarak hükümeti işgal ediyor. Silâh 
tehdidi altında olan halk da bizzarur korku ve endişe 
ile bu da gelir geçer düşüncesiyle iltihak mecburiye-
tinde kalıyorlar. Bu harekatı Antalya Mutasarrıfl ığı’na 
haber veren kaza kaymakamı İbrahim Bey bunların 
derdest tevkifl eri için bir kuvvetle beraber bir jandar-
ma yüzbaşısı istiyor.

Beyşehir’deki isyanın amili ve kumandanı 
Beyşehri’nin Huğlu Köyü’nden Kara Mustafa namında 
bir şakidir. Seydişehir İsyanı’nın amili ve kumandanı da 
Harbiumumi’de uzun müddet eşkıyalık eden Alâiyeli 
meşhur Şaki Kurbi namı ile maruf hunhar bir şakinin 
arkadaşı Kaledıranlı Hafız Bekir adındaki eşkiyadır. Ak-
seki ve İbradı havalisini uzun müddetten beri “bize il-
tihak etmezseniz herşeyi yakarız, yıkarız” diye tehdit-
te bulunan fakat oralara gitmeye cesaret edemeyen 
bu şakiler Mehmet Efe’nin diğer efelerle birleşerek 
Akseki’yi işgalini haber alınca kendileri de Akseki’ye 
yürüme cesareti buluyor.

Önce kendi köylerinden sonra diğer köylerden 
ne kadar şaki, asker kaçağı, hırsız varsa topluyorlar ve 
Akseki isyancısı Mehmet Efe ile buluşmaya gidiyorlar. 

Akseki’de Mehmet Efe şakilerinden Reis, Hacı Gökmen 
Oğlu Mehmet Ali ve Karatepe Hasan Efe Lârmalı Peh-
livan Osman ve daha bazı kimseler maiyetlerindeki 
kuvvetleri Manavgat’a gönderiyorlar. Mehmet Efe’de 
Seydişehir ve Seydişehir havalisinden gelen Huğlulu 
Kara Mustafa ve Hafız Bekir ve maiyetleri ile Alaiye’ye 
gitmek üzere buluşurlar. Ancak o sırada Antalya’dan 
Manavgat’a gelen Havali Kumandanı Bekir Sabi Bey 
kuvvetleri eşkıya ile çatışmaktadır. Huğlulu Kara Mus-
tafa ve Hafız Bekir geri dönerler. Alaçeşmeli Mehmet 
Efe ve diğer efeler bazı maiyetleri ile Alâiye’de “Kara-
zor” adındaki bir şaki ile temasa girer diğerleri de köy-
lere dağılır. İşte Akseki, Manavgat ve Alaiye İsyanı bu 
suretle vuku bulmuştur. 

Pek açık olarak anlaşılıyor ki, Antalya’nın bu kaza-
larında olan isyanların ne fırkacılıkla, ne de halifecilik-
le uzak yakın ilişkileri yoktur. Ayrıca bunların Konya, İs-
tanbul, Beyşehir ve Seydişehir isyanları ile de bağlantısı 
yoktur. İsyanlar Beyşehir’de Huğlulu Kara Mustafa’nın 
Seydişehir’de Hafız Bekir’in, Akseki, Manavgat, Ala-
iye ve mülhakatlarındakiler de Alaçeşmeli Mehmet 
Efe’nin yüzündendir. Eğer bu isyanlar İstanbul’dan ida-
re edilen teşkilâtla olsaydı belirli bir programla hare-
ket edilir; aynı tarihlerde hatta aynı günlerde olurdu. 
Konya isyanı 2-3 İlk teşrin de başlamış 6 ilk teşrinde 
hükümet kuvvetlerince asiler tenkil edilmiştir. İsyan 
Akseki’de ilk teşrinin 8’inde Manavgat’ta ise 13’ünde 
başlamıştır. İsyancı kuvvetlerin İbradı nahiyesine sark-
ması üzerine İbradı halkı ne yapmak lâzım geldiğini 
nahiye müdürü Şükrü Efendi’ye soruyor. Müdür: “İki 
jandarma ile ne yapabilirim, herkes başının çaresine 
baksın, muvakkaten iltihak ederiz, geçerler giderler” 
diyor. Akseki’de silâhsız, kuvvetsiz kalan kaymakam 
da bir iş göremeyeceğini anlayınca efelerin silâh teh-
didi altında kalan halk da yağma v.s.’dan korkarak sırf 
gelir geçer diye kalbî değil, mecburi iltihak ediyorlardı.

Manavgat ve Alâiye’de de aynı hal vuku bul-
du. Bu isyanlarda ne bir halifecilik nede bir gaye ve 
maksat yoktur. Miralay Mehmet Şefik Beyin eserin-
de bu husus için aşağıdaki yazıları görüyoruz: “.... Bu 
isyan İstanbul’daki fesat kaynağına bağlı parmak ile-
dir. Konya isyanı yatıştıktan sonra isyanın birkaç kol-
dan Anadolu’nun muhtelif istikâmetlerinde yapılma-
sına yol bulmuş, bir kolu Eğirdir ve Isparta’yı diğer bir 
kolu Antalya’yı tehdide kadar, ileri gitmiş ve Konya’dan 
Akdeniz’e kadar olan bütün kazalardaki Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti’ni düşürmüştü ve yerine (hakkı ha-
life) ve (Heyeti İlâhiye) adları altında bir takım hükü-
met idareleri kurmuşlardı. 13 Birinci teşrin 1336’dan 
Demirci Efe ile topladığımız kuvvetle Isparta’dan ha-
reket ettik. Eğridir Şarki Karaağaç, Kasaba, Beyşehir’e 
gidildi. Oradan Manastır Köyü tariki ile İbradı, Akseki 
ve Manavgat’a geldik. Antalya Kumandanı Bekir Sami 
Bey’in gönderdiği bir müfrezenin yaptığı baskın ile 
bozulan Manavgat Müdafaa Mevzii’ni tutmuşlardı.
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Manavgat’tan Alâiye’ye bir müfreze gönderilmiş 
ve kazada öteden beri asayişi bozan ve asilere karışan 
Karazor ve emsali zorbalar avenelerile bize dehalet et-
medikleri takdirde evleri yıkılacağı, malları zabt ve ak-
rabaları, aileleri yerlerinden kaldırılıp uzak illere gön-
derileceği tehdidi üzerine bunların hepsi dehalet et-
mişti. Buradan Eğridir’in Bavlu nahiyesine gidilmiştir. 
Bu alanlarda dehalete mecbur olan zorbalar avanele-
ri ile beraber Yunanilere karşı sokulmak üzere Mehmet 
Efe’nin emrine girmişler.“

İbradı telgrafhanesinde ele geçen asilerin muha-
bere varakalarından birisi şudur:  

“Yarınki gün akşam saat:11.00’de nahiye merkez 
ve mülhakatı bulunan karyelerde 305’ten 315 tevellü-
düne kadar çifte tüfeği, mavzer, şişhane, tabanca, her 
ne kadar silâhlı varsa yedlerine alıp bir günlük iaşeleri-
le beraber Ferson’da hazır bulunmaklığınız lâzımdır. Fi-
rarı, cinayetle ittiham edilmiş, kaçan cümlesinin hak-
kı halife taraftarı kuvvetler kumandanı, bütün hükü-
mette bulunan evraklarını ihrak etmiştir. Bir gün şüphe 
edilmeyerek Ferson alanında mevcut bulunacak, aksi 
halde kendileri kurşuna dizilecek ve haneleri ihrak edi-
lecektir. Sakın Hacı Osman müfrezesi zannedilmesin.

4 Teşrin evvel 1336

Askeri Halife Heyeti erkânı namına

Hakkı Halife erkanından

MEVKİ KUMANDANI 

Reis Oğlu Mehmet Ali

Mehmet Vehbi 

Hululü Mustafa Bey 

Hakkı Halife-i İslamiye Kumandanı

                                                                                 Hafız BEKİR

Şefik Bey diyor ki: “Demirci Mehmet Efe ile 
Akseki’ye vardığımızda Hakkı Halife Azalığı ile 
alâkadar olan 8 kişiyi tevkif ettik. Dört kişiyi hemen as-
tık. Kaymakam İbrahim Bey de yanımızda idi. Asılan-
lardan birisinin cebinde kaymakam imzası ile kendisi-
ne hitaben bir kâğıt elimize geçti. Kâğıtta böyle bir ifa-
de dahi mevcuttu: “Bimenlihi Tealâhakkı halife tekar-
rur etti. Sen dahi idare azalığına seçildin. Vakti muay-
yende idareye gelmeniz lazımdır.” deniyordu, mevkuf-
lardan birinde dahi böyle bir kağıt bulundu ve anlaşıl-
dı ki bütün ön ayak olan kaymakamdır. Bunun üzerine 
kaymakamı da astık.

Edinebildiğim malûmata göre Akseki’de Hakkı 
Halife Cemiyeti’nin Reisi Hacı Bektaş namında cahil bir 
adamdı. Dava vekili Halil Yazan, Aza ve Kâtipliği üzeri-
ne almıştı. Asılanlar arasında Esnaf başı oğlu Ali Bey, 
Hacı Gözlüm Mustafa, Güdeneli bir kadı (İbradı Hakimi 
Ahmet Efendi) ile bir sıhhiye memuru vardı.

1336 (1920) yılında Antalya Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti’nin faaliyeti: Bu yıla ait Antalya Müdafaa-i Hu-
kuk Cemiyeti’nin faaliyeti yukarıda kısmen yazılmıştı. 
Bu yıl cemiyetin en faal ve fedakârlık senesi idi. Bunu 
anlamak için o yıla ait kuyudat defterinden hülâsa et-
tiğim atideki masrafl arını görmek kifayet eder sanırım: 
Nazilli’ye nakden gönderilen 36100 Lira 35 Kuruş.

Nazilli’ye gönderilen levazımat bedeli 23215 lira 
42 Kuruş, Aydın ve milli alay için sarfedilen 10695 
Lira 50 Kuruş, mülteci ve muhacirler için sarfedilen 
2422 lira Akseki ve Manavgat isyanını bastırmak için 
5764 lira 82 Kuruş, muhtelif ve müteff erik masrafl ar 
için 10388 lira, maaşlar için 1905 lira 38 kuruş ceman 
90491 lira 47 Kuruştur. Bunlardan başka Elbistan’a 
muavenet olmak üzere Üçüncü Kolordu Kumandanı 
Selâhattin Bey namına 1200 lira gönderildiği 19 Şubat 
1336 tarihli kararda görülüyor. Yıllardan beri ezilmiş ve 
düşman işgali altında inleyen bu vilâyet için bu yıl zar-
fında yapılan malen ve bedenen bu yüksek fedakar-
lık Antalya vilayeti ahalisinin yurduna olan merbutiyet 
derecesini bize göstermektedir.

Antalya Hilâl-i Ahmeri’nin faaliyeti de aşağıda 
gösterilecektir. İstanbul’dan tereşşuh edip de ara sıra 
serpintisi vilâyetimize de sirayetle hakikate aklı er-
meyen kısa düşünceli, saf kalpli ahali arasında yalan 
yanlış hezeyanın yayılmakta olduğu görülmekte idi. 
“Afyonkarahisar mıntıkasında “Şoformos” namında 
bir adam başına topladığı kuvvetle askeri firara teşvik 
ve millete askere gitmemeyi telkin ediyordu. Şofor-
mos 21 Haziran 1336’da Çivril’de basıldı. Gönderilen 
kuvvetler karşısında firar etti, Yunanlılara sığındı. Bu 
hadiseden evvel bir fesat hareketi de Konya’da oldu. 
5 Mayıs 1336’da Konya’da bir fesat cemiyeti keşfolun-
du. (24)

Bu gibi fesat harekâtından bittabi Antalya vilâyeti 
de bigâne kalamıyordu. O sıralarda bütün kaza ve köy-
lerde asker kaçakları çoğalmaya başlamıştı. Buna mani 
olmak için Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyet’inin hiz-
meti pek büyüktür. Her tarafa irşat heyetleri gönderi-
yor ve bunun için külli para harcıyordu. Bu husus def-
ter kayıtlarından anlaşılıyor. 10 İkinci teşrin 1336 da ya-
zılan bir kararda deniliyor ki: “İstihlâsı vatan uğrunda-
ki gaye istihsaline mani badhahanın safdil ahali üzerin-
de icra eyledikleri ve edegeldikleri telkinat ve ifsadatı 
müzzirreyi bertaraf etmek ve bilimum kurra ve nevahi-
yeyi geştü güzar eyliyerek nisayıhi lazimede bulunmak 
üzere birer irşadiye heyeti teşkili tensip edilmiştir.”(25)

Bütün köylere varıncaya kadar Heyeti İrşadiye ile 
ahaliyi tenvir etmek, hakikati anlatmak mümkün olu-
yordu. Sızan yalanların kafi surette önünü almak lü-
zumu hissediliyordu. Ne çare ki, Antalya’da bir mat-
baa yoktu. Bu mübrem ihtiyacı gidermek için Antalya 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin bir fedakârlıkla 21 İkin-
ci teşrin 1336 da İzmir’deki matbaasını getirmek üzere 
Anadolu Gazetesi sahibi ve sermuharriri Haydar Rüştü 
Bey’e bin lira vermişti.



158
Dünden
Bugüne
Antalya

D Ö R D Ü N C Ü   B Ö L Ü M

1337 yılında teşkilât daha ziyade tekemmül et-
tiği cihetle Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti en zi-
yade havali karargâh kumandanlığı levazım riyasetiy-
le muhabere ediyordu. Bu yıl Antalya Merkez Askeri 
Hastanesi’ne pek çok muavenet edildiği gibi gönüllü 
müfreze kumandanlığına da muavenet ediliyordu. Yıl 
içinde esaretten avdet eden efrat ve zabıtana ve bil-
hassa zabit ailelerinin mahalline gönderilmesi için va-
pur, araba v.s. tedariki ile lâzım gelen nakdi muavenet 
ve istirahatlarının temini için külli miktarda çalışıldı-
ğı, şehit olanların ailelerine ve mektebe giden talebe-
nin zaruri masrafl arına yardım edilmiştir. Anadolu’nun 
hür ve temiz havasını alabilmek için Akdeniz tarikile 
Antalya’ya ayak basan zabit ve askerler, Antalyalıların 
temiz ve sıcak kalpleri ile karşılaşıyor ve burada İstiklâl 
Savaşı’nın ilk şulelerini içiyordu.

Bu yıl levazımat olarak Nazilli’ye 647 lira 66 Kuruş 
gönderilmiş, Aydın ve Milli Alay için 3134 lira 36 Kuruş, 
mülteci ve muhacirler için 1026 lira 28 kuruş, muhte-
lif ve müteferrik masrafl ar 6093 lira 45 Kuruş, maaşlar 
için 1467 lira 47 kuruş cem’an 12369 lira 22 Kuruş sar-
fiyat vuku bulmuştur.

1338 (1922) senesi: Bu yıl Nazilli’ye levazımat için 
yalnız 70 lira, Aydın ve Milli Alay için 59 Lira 32 Kuruş, 
mülteci ve muhacirler için 788 Lira 80 Kuruş, muhte-
lif ve müteferrik masrafl ar için 3323 Lira 78 Kuruş, ma-
aşlar için 605 Lira 69 Kuruş, cem’an 4847 lira 59 kuruş 
sarfiyatın vuku bulduğu defterlerinde kayıtlıdır.

Özet olarak anlaşılıyor ki 1335’den 1339 yılına ka-
dar Nazilli cephesine 42500 Lira 35 Kuruş, Nazilli leva-
zımatı için 27361 lira 64 Kuruş, Aydın ve Milli Alay için 
14869 Lira 18 kuruş, mülteci ve muhacirler için 4417 
lira 12 kuruş, Akseki ve Manavgat isyanlarının bastı-
rılması için 5764 Lira, 81 Kuruş muhtelif ve mütefer-
rik masrafl ar için 22116 Lira maaşlar için (4809) Lira 
cem’an 121888 Lira sarfiyat vuku bulmuştur.(26)

1336 yılının başında teşekkül eden askeri (P.) 
teşkilâtı da 1/1/1337’de lağvedilmiştir. Birinci Dün-
ya Harbi’nden mağlup çıkan devletler arasında oldu-
ğumuzdan galip devletler bizi Sevr Muahedesini im-
zalamaya mecbur etmişlerdi. Pek ağır şartları olan bu 
muahede milleti ayaklandırdı ve bundan İstiklâl Harbi 
doğdu. Anadolu’da patlak veren bu silahlı mukaveme-
ti ezmekten aciz kalan o zamanki düşmanlarımız Sevr 
Muahedesini hafifl etmeğe karar verdiler. Bu maksat-
la 21 Şubat 1921’de Londra’da bir konferans toplandı. 
Konferans Ankara’dan da murahhas heyet istedi. Fakat 
onların yapmak istedikleri değişiklik bizi tatmin etme-
diğinden bu konferanstan bir netice çıkmamıştır.

27 Şubat 1337’den 12 Mart 1337’ye kadar de-
vam eden ve müspet bir netice vermeyen Londra 
Konferansı’na Hariciye Vekili Bekir Sami Bey’in riyaseti 
altında giden murahhas heyet Antalya Müdafaa-i Hu-
kuk Cemiyeti’nin misafiri bulunduklarını ve buradan 

Roma’ya hareket ettiklerini biliyoruz .(27)

Antalya’da etraftan gelen göçmen ve mültecile-
rin çoğalması yüzünden bunlara mesken tedarikin-
de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti müşkil bir vaziyette 
kalmıştır. Ancak İtalyanların ilk işgal günlerinde ken-
di askerlerinin barınması için yaptıkları barakalardan 
muhtelif yerlerdeki yedi adedinin 22 Haziran 1337’de 
1850 lira karşılığı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine satma-
sı ile bunlar muhacirlere tahsis edilmiştir. “İkinci İnönü 
Muharebesi’nden sonra Yunan umumi seferberlik ilân 
etti. Harp için lüzum görülen kuvvetçe de ordumuza 
karşı mühim bir faikiyeti de vardı. 10 Temmuz’da Yu-
nanlıların Kütahya, Eskişehir Muharebeleri unvanı al-
tında anılan ve 15 gün devam eden muharebelere 
başlandığı zaman ordumuz Sakarya’nın doğusuna çe-
kilmişti. Bizde umumi seferberlik ilân etmeğe zaman 
henüz müsait değildi.

Bunun üzerine bazı manevi mahzurlar görül-
meğe başlamıştı (28). 14 Eylül 1337 tarihli Antalya, 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kararında şu kayda rastla-
maktayız: “Allah’ın inayeti ile kahraman ordumuz Yu-
nan kuvvetlerini umumi cephelerde perişan bir suret-
te ricale mecbur etmesi dolayısı ile Anadolu’nun bü-
tün Yunanistan’a mezar olacağı saat hulul etmiş ve ri-
cat için düşmanı Bursa ve İzmir’e kaçırmamak için her 
tarafta gönüllü teşkilâtı yapılması emredilmiş oldu-
ğundan dünden itibaren akıntıya mübaşeret eden gö-
nüllü efradın ilbas ile avdetlerine değin ailelerinin te-
mini maişeti için muktazi mebaliğin cemiyet veznesin-
den sureti sarfı ve itası karargir oldu.”

“Milli cidal (kavga) gün geçtikçe muvaff akiyete 
doğru hergün bir adım ileriye gidiyordu. Bütün cephe-
ler çetecilikten muntazam bir orduya inkılâp etmiş, hü-
kümetin nüfuzu her yerde eskisi gibi yerleşmeye başla-
mış, Müdafaa-i Hukuk ve Hilâl-i Ahmer Cemiyetleri an-
cak hükümetin bir yardımcısı olarak kalmıştı. Umumi 
Taarruz arifesinde tekâlifi milliye namı altında mazba-
ta mukabilinde malların % 40’na vazedilmesi tekarrür 
etmişti. Teşekkül eden komisyon hakkında- Mehmet 
Remzi Efendi elinde mevcut atideki emri okuyoruz:

Teke Mutasaarrıfl ığı Tahrirat Kalemi   1234/2 

Tekâlifi Milliye Komisyonu Azasından Mehmet 
Remzi Bey’e:

Ordunun temini iaşesi ve ilbas teçhizatının tesri’i 
temini için Tekâlifi Milliye Komisyonu’nca yüzde kırkı-
na vazedilecek eşyaların tesbiti ve vaz’iyede tabi tu-
tularak merbut pusulada muharret mıntıkada mev-
cut eşyaya mazbata mukabilinde vaz’iyed muamele-
sinin icrası için Tekâlifi Milliye Komisyonu’nca azadan 
Muhasebeci Vehbi, Belediye Reisi Hakkı, Tüccardan Ta-
cüddin Beyler ile memur tayin edildiğinizden bermu-
cibi karar hemen işe mübaşeret olunarak vaz’iyet olu-
nan eşyanın ambarı muhsusuna teslimini ve müfre-
datlı defterlerinin müştereken bittanzim komisyona 
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tevdii mütemennadır efendim. 12 Ağustos 1337

Tekalifi Milliye Komisyonu Reisi 

Mutasarrıf Fahri

4. Konya Depo Alayı’nın Antalya’ya Gelişi

Konya’da bulunmakta olan Depo Alayı aldığı 
harekât emri üzerine 31 Temmuz 1338’de Konya’dan 
Antalya’ya intikâl etmek üzere harekete geçiyor. 8 
Ağustos’ta Eğridir Gölü kenarında Hüyük mevkiine 
gelen alay yolunu kısaltmak için bir römorkör ve bir-
kaç mavna kullanarak binbir müşkilatla gölü geçiyor. 
15 Ağustos’ta Antalya’nın 30 kilometre kuzeyindeki 
Kırkgöz mevkiine gelen Alay orada ordugâha geçiyor. 
Yunanlıların mahallen Hristo ve Acı Anesti adlı iki zırh-
lısı Antalya Limanı açıklarında dolaşmakta ve devamlı 
liman ve körfezi gözetlemekte olduğundan alay 15/16 
gecesini gece yürüyüşü ile ikmal edip 16 Ağustos gü-
nünü Kepez ormanında istirahatla geçirip 16 akşamı 
gece saat üç buçukta Kepez’den hareketle 17 Ağustos 
sabahı Antalya şehir mathaline varıyor. Halk fevkalade 
heyecan ve sevinç gözyaşları içinde onları karşılamak-
tadır. Kadın erkek herkes asker ve subayları kucakla-
makta ağlaşmakta, onları çiçek ve gül yağmuruna tut-
makta, ayran vesaire içecekler ikram etmekte, sayısız 
koyun, dana kurban edilmektedir. Kısacası: Tekmil An-
talya kaybettiğini bulmanın yıllardır beklediğine ka-
vuşmanın sonsuz sevinç ve heyecanını yaşamaktadır.

Belediye Reisi tarafından çok heyecanlı bir konuş-
ma yapıldı. Giritli muhacirlerinde heyecanı görülme-
ğe değerdi. Kurbanların ekserisi bu muhacirlerden Bo-
yacı Hasan ve Berber Hasanaki Efendiler tarafından te-
min edilmişti. Kıtaatın garnizonu olan Yenikapı’ya gi-
dişinde görülmemiş tezahürat yapıldı. Yenikapı’da o 
zamanki askerlik kalem reisi olan kaymakam (Yarbay) 
Hakkı Bey tarafından İtalyanları telmihan müessir ve 
manalı bir nutuk söylendi ve birlikler ayrılan evlere 
yerleştirildi.

5. Büyük Taarruz’da  Antalya

15 Ağustos 1338 (1922) akşamı hariçle hiçbir mu-
haberat yapılmaması emredildi. İtalyanlar tarafından 
kurulmuş olan telsiz istasyonu kapatılarak muhafaza 
altına alındı. Fakat bu emrin manası anlaşılamıyordu. 
26 Ağustos’ta ordunun taarruza başlamış olduğu ufak 
tefek haberlerle duyuldu. Herkeste endişeli bir sevinç, 
ümit edilmeyen ve beklenilmeyen bir hal görülüyor-
du. 29 Ağustos Afyon’un istirdadı haberi Türkleri çılgın 
bir hale getirdi. 30 Ağustos Zaferi, Dumlupınar Yunan 
mevziilerinin sukutu; sevinç dalgası tarifi imkânsız he-
yecanı ile herkesi coşturuyor, gayri Türkler ise meyus 
görünüyor. Gece çiftlik civarında düşmanın bir ihraç 
(çıkartma) yapması ihtimalini önlemek için tertibat alı-
nıyor. 7 Eylül perşembe zafere susayan halkın sevin-
cine payan yoktu. Herkes mesrur, kadın erkek, büyük, 

küçük, asker sivil birbirine sarılıp gözyaşları döküyor. 
Giritlilerin tezahürü pek müthiş görülüyordu. Mavna-
cılar Cemiyeti iskelede tertip ettikleri gece deniz eğ-
lencesine bütün alay zabitlerini davet etmişlerdi.

10 Eylül Pazar: Dünkü Cumartesi ordumuzun 
saat: 10’da İzmir’e girildiği haberi alındı. Artık halkın 
sevincini tasvir etmek mümkün değil. Bugün Rumlar 
ayrıca bir şenlik tertip ederek sokakları dolaşmış, “Ya-
şasın Türkler ve Ordu”, “Kahrolsun düşmanları” diye ba-
ğırmışlardır. Merkez Kumandanlığı önünde büyük   bir 
takızafer kuruldu. Bütün halk ve asker tarafından res-
mi geçit yapıldı, nutuklar söylendi, şiirler okundu, sa-
baha kadar eğlenildi.

11 Eylül’de Antalya görmediği bir gün yaşamıştı. 
Muazzam bir zafer alayı tertip edilmişti. Önde bir za-
bitin idaresinde bir manga asker sancak ve süngülü 
muhafızları, alay kumandanı kaymakam Mehmet Ali 
Bey, bir bölük askerin ortasında mektepler zafer ara-
bası, cemiyetler ve halkımız. Gece fener alayları saba-
ha kadar devam ettirildi. Bugün Balıkesir ve Bursa’nın 
istirdadı haberleri de alındı. 12 Eylül’de dahi depo ala-
yı ayrıca zaferi tes’it için bir eğlence tertip etti. Bu eğ-
lence, Şarampol’deki Talim Meydanı’nda yapıldı. Gece 
Şarampol’den başlayıp Fener Mevkii’nde sonuçlanan 
bir fener alayı yapıldı.

26 Eylül’de sinema binasında Alay için bir müsa-
mere tertip edildi.

10 Birinci teşrinde Alay şehir dışında çadırlı 
ordugâha çıktı.

30 Birinci teşrinde de Alayın Manisa’ya hareket et-
mesi emri alındı.

Not: Alayın Konya’dan Antalya’ya hareket emrinin 
manası evvelce anlaşılamamıştı. Fakat taarruz başla-
yınca durum tevazzuh etti. Mütecaviz kuvvetlerin yan 
ve gerilerini tehdit edecek herhangi bir çıkartma hare-
ketine karşı Depo Alayı’nın Antalya’ya alındığı anlaşıldı.

17 Birinci teşrin 1339 tarihli cemiyet kararında de-
niliyor ki;

“Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleri’nin Meclis kürsüsünde bütün millete tevcih 
ettikleri suale cevap olmak üzere bugün aktolunan 
mitingde Gazi Müşarünileyh milletin kalbinden doğ-
muş ebedi bir vatandaş ve timsali vatan olduğu hak-
kında Büyük Millet Meclis Riyaseti ile matbuata ve is-
tihbarat müdüriyetine mufassal bir telgraf çekilmiştir.” 
Bu telgrafın çekilmesine sebep; Atatürk’ün kıymetli 
nutuk eserinin 440. sahifesindeki yazıdır.(29)

6. Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 
İlgası

Tarihi teşekkülü 17 Mayıs 1335 (1919)’dan beri va-
tani hizmetini ifa eden Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 
11 Haziran 1339 (1923) tarihinde toplanan heyeti 
atideki kararı vermiştir: 
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“Antalya Heyeti Merkeziyemizin hasbel icap ilga-
sına ve mühür ve evrak-ı resmiyenin canibi hüküme-
te teslimi hakkında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hu-
kuk Cemiyeti Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretle-
rinin 676 numaralı ve 10 Haziran 1339 tarihli telekki 
olunan irade-i telgrafiyelerine imtisalen vazife-i kita-
bet ve veznedarlığın mevdu’ uhdesi bulunan azadan 
Hüseyin Bey nezdinde mahfuz bilcümle evrakı resmi-
ye ve mührü resmiyenin hemen makamı mutasarrıfiye 
teslimi ve iradelerinin infaz kılındığı cevaben telgrafi-
yen arz-ı lüzumu tezekkür kılındı” deniliyor.

Bundan anlaşılıyor ki Antalya Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti 4 yıl 24 gün geceyi gündüze katarak faaliye-
tini göstermiş ve yukarıda zikredilen vatani vazifesini 
ikmal etmiştir. İtalyanların işgali altında olduğu halde 
vilâyetin yaptığı ve daha ziyade yapabildiği bu kadar-
cık bir vatanî vazifesi zannedersem pek de küçük sayıl-
maz. Yazdığım fikir ve muavenet rakamları elime ge-
çebilen vesikalar ve hatırımda kalabilen düşünceler-
den ibarettir. Hiç şüphe yoktur ki bilmediğim ve unut-
tuğum hatıralar ve elime geçemeyen vesikalar daha 
çoktur. Fakat bu bir başlangıçtır. Çok arzu ederim ki 
bu çığır üzerine daha geniş ve daha mükemmel etüd-
ler yapılarak kitaplar yazılsın ve ecdadın vatan sevgisi 
evlâtlarımıza anlatılsın.

7. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Hesaplarının 
Halk Fırkasına Devri

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne ait varidat ve ma-
sarifat defterinin nihayetinde 12 Mayıs 1340 tarihinde 
yazılmış şöyle bir kayıt mevcuttur. “12 Mayıs 1340’da 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Halk Fırkası’na inkilâp 
etmesi ve Halk Fırkası kâtip ve veznedarlığına ihtiyat 
zabitanından Hasan Basri tayin olunması üzerine işbu 
defterde mevcudu sandık olarak görülen 35124 kuruş 
evrakı nakdiye ve 100 kuruş altın ki cem’an 35224 ku-
ruş Müdafaa-i Hukuk kâtip ve veznedarı Hüseyin Bey 
tarafından Halk Fırkası kâtip ve veznedarı Hasan Basri 
Efendi’ye tamamen devir ve teslim edildiği tasdik olu-
nur, (iki imza)”

8. İrşadiye Heyetleri’nin Teşkili ve Çalışmala-
rı Hakkında Ek Bilgiler

1336 senesi nihayetinde, görülen lüzum üzerine 
Heyeti İrşadiyelerin teşkiline karar verilmişti. Bu mak-
satla bölge ayırımı yapıldı, görevliler belirlendi: Bun-
lardan;

Merkezde: Eski ve yeni müftüler Ahmet ve Cemal 
Efendiler

Döşemealtı tarafına: Veziroğullarından Hasan Özcan

Melli tarafına: Muallim Ahmet Mithat

Çakırlar tarafına: Avdanlı Hacı Osman Efendi

Gebiz tarafına: Numanzade Hacı Mehmet Efendi

Serik tarafına: Alaşehir Müftüsü Mehmet Adil 
Efendi görevlendirildi.

Bu zatlara Müdafaa-i Hukuk tarafından harcırah 
ve bazılarına da maaş verildi. Bunların esas vazifeleri 
bilhassa aşağıda mezkûr 4 madde üzerinde köy aha-
lisini tenvir ve ikaz ve köylünün tarzı hareketini gös-
termek olduğu; köy heyeti ihtiyariyesinden 1337 se-
nesi Mart ayında alınıp Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne 
teslim ettikleri taahhütnamelerinden anlaşılıyor. Takip 
edilecek hususlar şunlardı:

1- Köy şubeleri merkezin evamir ve tebligatını 
köylüye iblağa ve kendilerini ifsad maksatları ile köye 
gelen her bir şahsı derhal merkez ve en yakın hükü-
met memuruna ihbar etmeğe mecbur olacakları.

2- Bu bapta vazifelerini hakkile ifa etmediğine 
merkez heyeti irşadiyesince kanaat husule gelen köy 
şubeleri hakkında takibatı lâzime icra edilecektir.

3- Hükümeti haziranın emirlerine inkiyat etmek 
istemeyen Konya ve havalisinde uğradığı akıbet bil-
hassa tafsil edilecektir.

4- İrşada memur olanlar kendi mıntıkasında cuma 
günleri halkın en ziyade toplanacağı pazar ve camiler 
tetkik edilerek ve köylerde söz söyleyebilen ve umumi 
ahlâk ve nüfuzuna itimat edilen zatlardan istifade ta-
riki gözeterek her fırsattan bilistifade bu gibi toplan-
tı mahallerinde halka karşı maksat dairesinde izah ve 
bilvasıta nesayihi irşadiye icrasının teminine çalışıla-
caktır.

Büyük Millet Meclisi’nin 21 Temmuz 1337 telgrafı 
üzerine Merkez kazası (Murtuna, Döşemealtı, Çakırlar, 
Gebiz, Kızılkaya ve Kemer namile) beş mıntıkaya ay-
rıldığı görüldü. Bunlardan: Kızılkaya’ya: Reis Kandilza-
de Hasan, Alâiye kadısı Mustafa, Azadan Ali Efendiler.

Murtuna, Serik, Gebiz: Rasih Kaplan, azadan İzzet 
ve Kesikçi zade Mehmet

Kemer’e: Azadan dava vekili Ahmet

Melli nahiyesine: Hacı Kâmil ile Tahsildar Osman

Döşemealtına: Müftü Cemal ve Belediye Reisi 
Hakkı

Çakırlar’a: Alaşehir Müftüsü Mehmet Adil ile Tah-
sildar Halil İbrahim Bey

Bey, ve efendiler irşadat vetenviratı lâzimeden 
bulunmaları şartile gönderilmiştir. Bunlar bütün köy-
leri dolaşacaklar ve efradın ademi icabetleri ile firari ve 
bakayanın celp ve cemi, memlekete hariçten firari gel-
memesi için lâzım gelen tedbirlere tevessül edecekle-
rini Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kararlarından öğre-
niyoruz. (30)
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9. Antalya’da  Hilâl-i  Ahmer’in Kuruluş 
Çalışmaları

Yazışmalar: Antalya’da Hilâl-i Ahmer 1336 
(1920)’de teşekkül etmiştir. Bu cemiyetin ilk teşekkü-
lünün reisi olarak sabık Müftü Ahmet Hamdi Efendi’yi 
görüyoruz. Aza olarak Merkez Kumandanı İsmet Bey, 
ahaliden Hafız Halil, Aksekili Hüseyin Ağa bulunuyor-
du. Hilâl-i Ahmer’in ilk işi, Kızılkaya nahiyesinde içtima 
ile 350 süvari, 1600 piyade toplayarak Baladız’daki ka-
lem riyasetine sevk etmek oldu. Bu sevkiyat Kurtuluş 
Harbi’nin sonuna kadar devam etti.

Milli Harp’ın başlangıcında orduda hiç sedye yok-
ken; zenberekli olmak üzere 200 sedye, 200 hastane 
takımını hazırlayarak Adana Cephesi’ne gönderildiği 
ve ordu kumandanlığı tarafından işbu mesele bütün 
vilâyetlere takdiren tamim edildiği görülüyor.

Bütün teferruatı ile beraber Antalya’da 1600 ya-
tak takımı yapılmış ve muhtelif hastanelere gönderil-
miştir. Milli Mücadele’nin sonuna kadar masrafı Hilâl-i 
Ahmer tarafından verilmek üzere Antalya’da bir hasta-
ne tesis edilmiştir ki, bu hastanede kıymetli doktorla-
rımızdan Burhaneddin (Onat) ve Münir (Soykam) Bey-
ler fedakârane hizmet görmüşlerdi.(31)

Fevzi Paşa’nın bir telgrafı üzerine levazımatı aha-
li tarafından toplamak suretiyle pek kısa bir zamanda 
21000 hap paketi yapılmış ve cepheye sevkedilmiştir. 
Bir gece içinde 1000 çarık tedarik ederek milli cepheye 
sevk eden Antalya Hilâl-i ahirleridir. Antalya Hilâl-i Ah-
mer Cemiyeti Hindistan’daki İslâm Cemiyeti ile muha-
bereyi temin ederek oradan ianeten 22 Mart 1338 de 
gelen her bir balyada 11 battaniye olmak üzere 50 bal-
yayı cepheye sevk ve ikinci defa gelen 20 balyayı da 
sevketmiş ve gelen 10 balya müstamel eşyanın bir kıs-
mı da İzmir’in istirdadında ora muhtaçlarına tevzi edil-
miştir. Aynı zamanda Reis Ahmet Hamdi Efendi’nin te-
şebbüsü ile Ankara ile Malta’dakiler arasında bir mu-
habere temin edildiği gibi muhtelif yerlerde bulunan 
esirlere mektup ve para göndermek hususunda transit 
vazifesini görmüş olduğu tahriratlarından anlaşılıyor.

1336 Mayıs’ında Bali Bahçesi’nde Müdafaa-i 
Hukuk’un Hilâl-i Ahmer tarafından fevkalade bir güreş 
tertip edilmiştir ki bu güreşte, 5000 kişiden fazla insan 
görülmüş ve 6000 lira nakten 10000 liralık eşyayı ayni-
ye toplanmıştır.

16 Mayıs 1338’de Çine’de teessüs eden imdadı 
sıhhî heyeti riyasetine bir muavenet olmak üzere 1000 
lira yetiştiren Antalya Hilâl-i Ahmeri’dir.

9 Mart 1338 de Ankara Hilâl-i Ahmer 
Murahhaslığı’na gönderilen bir tahriratta “Antalya Gu-
reba ve frengi hastane levazımına muaveneti nakdiye 
ve civar fırka kumandanlıklarının talebi üzerine mua-
lecat ve hastahane levazımı keza Müdafaa-i Milliye 
emrine 11000 küsur harp paketi göndermek gibi mu-

ameleler ve sarfiyat yapılmıştır.

Yine 7 Haziran 1338 de Hilâl-i Ahmer tarafından 
Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhaslığı’na gönderilen bir 
tahriratta deniliyor ki:

“Antalya-Burdur, Antalya-Manavgat ve Antalya-
Korkuteli ve Korkuteli-Elmalı yolları üzerinde ciheti as-
keriyece tahsis edilüp heyeti merkeziyemizce yatak ve 
levazımı tesiseye hayli miktarda bazı levazımı tedarik 
edilen buralara gelen hasta asker yatırılıp kendilerine 
çay ve çorba verilmektedir. İşbu istasyonların levazı-
mı iaşesi fırka kumandanlıklar tarafından tedarik edil-
mekte ise de matlup veçhile bir sureti muntazama-
da temin ihtiyaç edilememekte olduğundan bilhas-
sa yollarda mezkûr istasyonlara gelen fukara-yı ahali 
ve muhacirlerin vesair muhtacı muavenet hasta aske-
rin bir kat daha temini istirahatları ebabı istikmal edil-
mek üzere bütün mesarifı ma’mülhakat liva Hilâl-i Ah-
mer Merkez Şubesi’nce tesviye edilmek şartiyle seyyar 
bir tabib olmadığı taktirde küçük bir sıhhiye memuru-
nun bu istasyonlar arasında daima keştü güzar ederek 
Hilâl-i Ahmer’ce tedarik edilecek kinin vesair edviye-
nin salifularz mariz, zayıf ve fakirlere tevziine müsaade 
buyrulduğu surette âlâm ve sefaleti meşhudenin tah-
fifine inayet buyrulacağı münasip buyruldukta mukte-
zasmın ifasına emrü irade buyrulması mirazında teyidi 
tazimat eylerim efendim hazretleri.”

Antalya Hilâl-i Ahmer’inin faaliyeti hakkında bir fi-
kir edinebilmek için yalnız 1338 yılına ait evraktan al-
dığım bazı tahrirat aşağıda yazılıdır:

1- Ankara Hilâl-i Ahmer Murahaslığına: Mart 338. 
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Nizamnamesi dahi-
linde 53. maddesinin fıkrayı saniyesi mucibince An-
talya Müftü esbak Ahmet Hamdi Efendi’yi birinci riya-
setine ve Belediye Reisi Hakkı Beyi ikinci riyasetine ve 
Abdi Efendi zade Hüseyin Beyi veznedarlığına ve ec-
zacı Ahmet Selim Efendi’yi veznedar muavinliğine ve 
Anadolu ceridesi sahibi ve Sermuharriri Haydar Rüş-
tü Beyi kâtipliğine intihap eylemek suretile yeni heye-
ti idareyi teşkil eylediğimizi mübeyyin işbu mazbata 
bittanzim kılındı. (İkinci reis, veznedar ve muavini ve 
yedi aza imzaları)

2- İkinci Kânun 1338 tarihli tahriratta bütün nahi-
yelere gönderilen bir tamimde deniliyor ki: “İki yatağa 
iblâğı mukarrer bulunan Antalya Hastanesi için muk-
tazi yatak ve teferruatı sairesinin nahiyeniz ahali namı-
na 15 takım tefrik ve tevzi edilmiştir. Beher yatak yir-
mi liradır.”

3- Alâiye Hilali Ahmer Riyaseti’ne: 14 Kânunusani 
1338 “Keyfiyet vusulü 17 Kânunuevvel 1337 tarih ve 
143 numaralı tahriratla bildirilen 24300 kuruşun sure-
ti tesellümünü mübeyyin cemiyeti Hayriyece tanzim 
ve ita edilen bir kıt’a makbuz leff en irsal olunmuştur.”
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4- Alâiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyasetine: 14 Ka-
nunu sani 338 “19 Kânunuevvel 1337 tarihli ve 20 nu-
maralı tahrirata cevaptır. Yatak ve levazımı saire es-
manına mahsuben gönderildiği buyrulan 40780 ku-
ruş, 16780 kuruşu hastaneler için ve kazanız namı-
na imal ettirilen yatak vesaire esmanına mahsuben 
cemiyeti hayriyeye bitteslim mukabilinde alınan 31  
Kânunuevvel 1337 tarih ve 20 müteselsil numaralı ve 
mütebaki 25000 kuruşun keyfiyet ahzını mübeyyin 
cemiyetimiz veznesinden temin olunan 31 Kânunu 
evvel 1337 tarihli makbuz ilmühaberi leff en irsal edil-
miştir.,,

5- Elmalı Hilâl-i Ahmer Riyasetine:

“15 Kânunusani 1338. Ziraat Bankasına havale 
itası suretiyle gönderilen 6190 kuruşun ahzını mübey-
yin 9 kânunusani makbuz ilmi haberi leff enirsal edil-
miştir.”

6- Alâiye Hilâl Ahmer Riyasetine: 16 Kânunusani 
1338 / 29 Kânunuevvel 1337 tarih 22 numaralı tahri-
rata cevaptır: Gönderildiği bildirilen 65390 kuruştan 
15390 kuruşu aidiyeti cihetile cemiyeti Hayriyeye tes-
lim ve makbuzu mutasarrıfiyeti aliyeden gönderilmiş 
mütebaki 50000 kuruşun Hilâl-i Ahmer veznesince 
keyfiyet ahzı mübeyyin makbuz ilmi haberi bu kerre 
leften irsal edilmiştir.

7- Alâiye Hilâl-i Ahmer Riyasetine: 14 Kânunuevvel 
1338, 5 Kânunuevvel 1337 tarih ve 18 numaralı tahri-
rata cevaptır: gönderildiği bildirilen 29613 kuruştan 
12800 kuruş hastane için kazanız namına imal ettirilen 
yatak vesair ianesine mahsuben Cemiyeti Hayriye’ye 
bitteslim mukabilinde alınan 20 Kânunuevvel 1337 ta-
rih ve 18 müselsel numaralı ve mütebaki 16812 kuru-
şunda ah’zını müş’ir cemiyetimiz veznesince tanzim 
olunan iki kıt’a makbuz ilmihaberi leften tisyar edil-
miştir.

8- Akseki Hilâl-i Ahmer riyasetine 16 Kânunuevvel 
1338. 25 Kânunuevvel 1337 telgrafa cevaptır: Tevarihi 
muhtelifede irsal edilmiş olan 32000 kuruşuna ait üç 
kıta ilmühaberi leften tisyar kılınmıştır.

9- Isparta Hilâl-i Ahmer Hastanesi sertabib-
liğine: 17 Kânunusani 338. Ankara Hilâl-i Ahmer 
Murahhaslığı’nın iş’an üzerine tahtı muhafazanızda 
bulunan battaniyelerden 300 adedi Antalya Hilâl-i Ah-
mer dispanser tabibi Celâl Bey mesuliyeti altında ola-
rak oradan gönderilen memuru mahsusa teslimen ir-
sal edildiğinin keyfiyet vusulünün imbasi.

10- Manavgat Hilâl-i Ahmer Cemiyetine 5 Şubat 
1338.

2 Şubat 1338 tele cevaptır:  1000 lira teslimi vez-
ne olunduğu makbuz berayi irsal Osman Efendi’ye ve-
rilmiştir.

11- Mutasarrıfl ığa: 20 Şubat 1338. Kızılkaya’dan 

gelen üç yatak bedeli esmanı olan 11800 kuruşa mu-
kabil makbuz leften gönderilmiştir.

12- Antalya Rüsumut Müdürüyetine teskere: 26 
Şubat 1338 Asakira ve mecruhina tevzi edilmek üze-
re Azakzade Tevfik Bey vedaatile Beyrut’tan Hilâl-i Ah-
mer adına gönderildiği Antalya ahzıasker kalemi riya-
setinden bildirilen 20 denk derununda 1000 kutu tatlı-
nın vesaiti askeriye ile Antalya’ya nakline ait teshilâtın 
ifası ve Hilâl-i Ahmer namına teberru olunan umum 
eşyanın gümrük resminden istisnası tabiî bulundu-
ğundan beyannamesi buraca tanzim edilmek üzere 
mezkûr 20 dengin Antalya’ya naklinde Âlâiye rüsumat 
idaresince ilişik edilmemesi esbabının istikmal ile ne-
ticeden malûmat itası temenni olunur.

13- Akseki Hilâl-i Ahmer Riyasetine: 27 Şubat 
1338. Hastane yatak esmanına mahsuben ziraat ban-
kasına havale itasi suretile gönderilen 6000 kuruşun 
keyfıyat ahzını mübeyyin makbuz ilmihalberi leff en ir-
sal edilmiştir.

14- Kaş kazası Hilâl-i Ahmer Riyasetine: 28 Şubat 
1338. 5000 kuruşun keyfiyeti tesellümünü mübeyyin 
makbuz ilmühaberi lefte irsal edilmiştir.

15- Rodos’ta Cemiyeti İslâmiye Riyaseti muhte-
remesine: 4 Mart 1338. Hindistan Hilâfet Merkez Ko-
mitesi kâtibi fahrisi Ahmet Hacı Sıddık Hatırı imzasıyle 
Bombay’dan gönderilen üç kıt’a mektupta Hindistan 
ahaliyi İslâmiyesi tarafından ihda edilmiş olan 19 bal-
ya eşyanın 15 Teşrinisani 1921 tarihinde Bombay’dan 
hareket eden Marsilya vapuruna ve 15 balyasınında l 
Şubat 1922 tarihinde Nipon vapuruna tahmilen Antal-
ya Hilâl-i Ahmeri’ne gönderildiği iş’ar ediliyor. Şimdi-
ye kadar mezkûr eşya vurud etmediğinden keyfiyetin 
müşarünileyha iblâğı zımmında yazılan telgrafname 
leften saubi alilerine irsal kılındı. Meşkûr telgrafname-
nin keşidesine ve takdim edilmek üzere telgraf ücre-
tinin oraca bittediye miktarının iş’arına himemi aliye-
leri irzan buyrulacağı cemiyeti müsellemelerinden ka-
viyen memul bulunduğunu arz ve bilvesile teyidi ihti-
ram eylerim efendim hazretleri, Antalya Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti Reisi Evveli Müfti Esbak Ahmet Hamdi

16- Kızılkaya nahiyesine: 11 Mart 1338 Pazarav-
dam için 6000, Bademağacı için 5500, kuruş hastane 
yatak esmanı olarak alınmıştır.

17- Akseki Hilâl-i Ahmer Şubesi Riyasetine: 16 
Mart 1338,28 Şubat 1338 tarihli tahrirata cevaptır: 
9971 kuruşa ait 7 Mayıs 1337 tarihli makbuz ilmihabe-
rinin 11 Mayıs 1337 tarihli tahrirata leff en ve 6000 ku-
ruşa ait 27 Şubat 1338 tarihli bir kıt’a makbuz ilmiha-
berinin da irsal edilmiş olduğu kayden tebeyyün et-
miştir. O yolda tetkikat icra ediniz.

18- Alâiye Hilâl-i Ahmer Riyasetine: 16 Mart 1338 
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Hilâl-i Ahmer ianesi olarak geçen Nisan 1337 zarfın-
da  Antalya Hilâl-i Ahmer sandığına gönderilmiş olan 
5506 kuruş 10 paraya ait makbuz ilmihaberi leff en 
gönderildi. Hilâl-i Ahmerin 23 Mart 1338 de yazılmış 
bir tahriratta, Ankara heyeti murahhasa namına 4126 
lira 50 kuruşun gönderildiği yazıyor.

19- 29 Mart 1338 de Akseki’nin hastahane yatak 
bedeli olarak 3500

13 Mart 1338 de Alâiye’nin 3050 
12 Nisan 1338 de Elmalı’nın 30000 
3 Mayıs 1338 de Finike’nin 3700 
27 Mayıs 1338 Alâiye’nin 23227 
27 Mayıs 1338 de Korkuteli’nin 125000
27 Mayıs 1338 de Akseki’nin 1990 kuruş gönderil-

diği Hilâl-i Ahmerin mezkûr tarihli tahriratlarından an-
laşılıyor. 

20- Manavgat Hilâl-i Ahmer Riyasetine: 27 Ma-
yıs 1338. 24 Mayıs 1338 tarihli tele cevaptır: Güreş te-
berrüatı olarak gönderilen 15371 kuruşa ait 25 Nisan 
1338 tarihli güreş heyeti vezne memurluğundan tan-
zim olunan makbuz ilmihaberi ile şubeniz hasılatı ol-
mak üzere gönderilen 4629 kuruşa ait bir başka mak-
buz senedi irsal olunmuştur.

Yine Manavgat Hilâl-i Ahmerine 25 Mayıs 1338 de 
gönderilen bir tahriatta 5 tosun, 6 dana, 11 keçi, 11 çe-
biç, l oğlak ceman 33 mevaşi güreş için gelmiştir de-
niyor.

21- 6 Haziran 1338 de Akseki’ye gönderilen bir 
tahriratta,  Akseki Kadınlar Şubesi’nin de külli muave-
neti görüldüğünden bahsedilmektedir.

22- Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhaslığına: 15 Ha-
ziran  1338 idî seidî fıtrin birinci günü Antalya’da tev-
zi edilen rozetlerin hasılatı olan 14735 kuruşun 14 Ha-
ziran 1922’de makbuz ilmühaberi mucibince Antalya 
Osmanlı Bankası’na teslimen namı alinize irsal kılın-
mıştır.

23- 20 Haziran 1338. Kaş’ın güreş hediyesi olarak 
2990 kuruş gelmiştir.

21.6.1338. Elmalı’nın güreş hediyesi olarak 25000 
kuruş gelmiştir.

3.8.1338. Manavgat güreş hediyesi olarak 15181 
kuruş gelmiştir.

3.8.1338. Finike’nin güreş hediyesi olarak 5250 
kuruş gelmiştir.

4.11.1338. Korkuteli’nin güreş hediyesi olarak 
17850 kuruş gelmiştir.

19.8.1338 Alâiye’den İaneten hediyesi olarak 
9450 kuruş gelmiştir

3.9.1338 Akseki’den İaneten hediyesi olarak 
12959 kuruş gelmiştir

24.10.1338 Manavgat’tan İaneten hediyesi olarak 
50000 kuruş gelmiştir

24.10.1338 Kaş’tan ianeten hediyesi olarak 30000 

kuruş gelmiştir.

24- Antalya Osmanlı Bankası Direktörlüğüne: 6 
Birinci teşrin 1338 Ankara da Hilâl-i Ahmer Murah-
haslığına 500000 ve Konya Hilâl-i Ahmer Cemiyeti-
ne mektupla 1450 kuruş gönderileceğinden hesabı 
cariyemizden mezkûrul miktar mebaliğin bittenzil 
mezkûr muhallâta irsali rica ol.

25- 4 İkinciteşrin 1338 tarihli bir tahriratta, Rum 
cemaati namına Metropolit vekili Hıristo Efendi tara-
fından Hilâl-i Ahmer ianesi olarak bir torba derunun-
da 351657 kuruş verilmiş olduğu görülüyor.

Antalya’da bir Cemiyeti Hayriye’nin bulunduğu 
elimizde mevcut olan atideki vesikadan anlaşılıyor: 
Teke Mutasarrıfl ığı Tahrirat Kalemi - 4548/1127

Tüccardan Giritli Mehmet Remzi Efendi’ye:

Antalya Muaveneti İçtimaiye Cemiyeti 
Hayriyesi’nin münhal olan heyeti idari azalığına in-
tihap edildiğiniz cemiyeti mezkûre riyasetinden va-
rid olan teskerede izbar kılınmış ve intihabı vaki se-
naverlerince de münasip görülmüş olmağla ana göre 
hey’ete devam ve şu müessese-i hayriyenin terakki ve 
tealisine sarfı ihtimam edilmesi tavsiye olunur efen-
dim.

15 Teşrinisani 1338 

Mutasarrıf Hilmi

Hilâl-i Ahmer defterinde mevcut seneler üzerine 
varidat ve mesarifat atide yazılmıştır:

Seneler Varidat Mesarifat

1337 2586692 3045707
1338 1983746 2046144
1339 253033 462595
1340 860034 730509
1341 464444 451823
1926 1 95107 444637
1927 167184 160368

Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti namına kaza 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri tarafından 335, 336 
yıllarına ait defterlerinde tesadüf ettiğim ianelerle 
1337,1338,1339,1340,1341 yıllarına ait Hilâl-i Ahmer 
defterlerinde görebildiğim kaza ianelerini ayrı ayrı ya-
zıyorum.

Bu cetvelde merkez kazanın ianeleri yazılmadı-
ğı gibi hayvanattan vuku bulan teberruat vesaire dahi 
yazılmamıştır.
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10. Büyük Savaştan Sonra  Alâiye

Teessüs tarihinden beri pek çok vukuata sah-
ne olmuş ve tarihte mühim roller oynamış ve niha-
yet yorgun bir halde adeta asırlarca uyumuş ve uyuk-
lamış olan bu lâtif kasaba, büyük savaşta da olduk-
ça mühim vakalar görmüş, servetini kaybetmiş, tica-
reti denize münhasır olduğundan ahz-u itası (alım sa-
tım) mahvolmuş, uzun müddet devam eden savaş so-
nunda gençlerini ziyaa uğratmış, hanumanlarının (ev 
bark) birçoğu sönmüş, yokolmuş, yalnız bir şeyini kay-
betmemiş, Türk ruhu, Türk gayreti ve Türk seciyesini.

Mütareke’yi müteakip merkez kazada 2012 Hı-
ristiyan nüfus olmasına rağmen kaza köyleri kamilen 
Türk idi. Merkezdeki bu küçük kütle Hıristiyan arasın-
da Atina’da tahsil görmüş birkaç genç vardı ki bunlar, 
Türk ruhu ile, Türk kültürü ile telifi kabil olmayan baş-
ka vadide, başka bir ruh ve idealde idiler. Bunlar mü-
tarekeyi müteakip ilk Paskalya’yı vesile ittihaz ederek 
müzmerlerini (ses) alenen izhar etmek cüretinde bu-
lundular. Şöyle ki:

Yortu münasebetiyle kasabanın bir saat uzağın-
da bulunan (Hıdır İlyas) denilen yerde; hazırlamış ol-
dukları beliğ nutuklarını pervasızca söylediler. Dinle-
yenlerin çoğu Hıristiyan olmakla beraber aralarında 
Müslüman Türk gençleri de vardı. Hatipler nutkun bi-
dayetinde safahatı harpten ve sonra İttihat ve Terak-
ki Cemiyeti’nin fenalığından uzun boylu bahsi müte-
akip bütün Türklüğü tahkir edecek cümlelerle, (artık 
bunların barbarlığından kurtulmak zamanının geldi-
ğini ve buna benzer) hezeyanlarla (saçmasapan söz) 
nutuklarına nihayet vermişlerdir. Bu nutukların orada 
bulunan Türk gençlerini ve hatta Türk çocuklarını dil-
gir (üzülme) ettiğini Ayazmana’dan dönüşlerinde ma-
halle çocukları tarafından taşa tutulmak gibi hadise-
lerden anlıyoruz. Sokağa çıkamayan genç Rum hatip-
ler Antalya’ya kaçmak suretiyle kurtulabilmişlerdir.

Bu vak’adan sonra 15 ikinci teşrin 1335 (1919) ta-
rihine kadar Alâiye’de kayda lâyık bir hadise zuhur et-
memiştir. İtalyanlar tarafından 28 Mart 1335 tarihinde 

vukubulan Antalya işgalinden sonra herkes mütereddit 
vaziyette bakiyetüs süyufu (kılıç artığı) toplamaya, ta-
lihsiz bir netice ile bitmiş olan harpte sağlam kalanlar-
da köylerine dönerek bir yuva teşkil etmekle meşguldü.

Anadolu ve Rumeli ittifakı namile 4 Eylül 1335 te 
Sivas’ta aktolunan ilk kongrenin mukarrerat ve me-
vada esasiyesinden bulunan nizamnamenin yedinci 
maddesine göre her tarafta Müdafaa-i Hukuku Milliye 
Cemiyeti intihabatı başlamıştı. 15 İkinciteşrin 1335 te 
Alâiye’de yapılan seçimde Hacı Nuri Efendi  zade Talât 
bey, Müftü Arif Efendi, Azakzade Tevfik Bey, Azak zade 
İzzet Bey, Hacı Kadir zade Hüseyin Beyler bu mukad-
des iş için tefrik ve intihap edildiler. İlk nüveyide bu 
zatlar teşkil etti. Ertesi gün aralarında yaptıkları içtima-
da Riyaset, veznedarlık vazifesi Hacı Nuri Efendi zade 
Talât ve her içtimada hazır bulunarak azalık vazifesini 
icraya ve icabında Kuva-yi Milliye ve Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetleri’nden menafii milliyeye muvafık alınarak 
emrin ifası ile ve her veçhile menafii milliyemizi muha-
fazaya itina ve dikkat eyleyeceklerine taahhüden bir 
kararname kaleme alınarak imza ettirildiğini 16 İkin-
citeşrin 1335 tarihinde yazılmış imzalı bir kararname 
mevcuttur. Bu cemiyetin:

17 İkinciteşrin de; Ayıntep, Maraş, Urfa’nın Fran-
sızlar tarafından tekrar işgali, 19 İkinciteşrinde de 
İzmir’in tahliyesi hakkında İstanbul’da siyasi mümes-
siller ve matbuata telgrafl a verilen protostonameleri-
ni görüyoruz.

1336 (1920) yılında Alâiye kasaba ve köylerinin 
pek feci ve ittiratsız (düzensiz) vak’alara sahne oldu-
ğunu atideki hadiselerden anlıyoruz.

7 Temmuz 1336 tarihinde ve reis vekili Müftü Arif 
Efendi imzasını taşıyan bir kararnamede asker kaçak-
larının çoğalması üzerine kazanın dört koluna ulema 
ve sözü geçenlerden birer heyet gönderildiği ve aynı 
zamanda hakiki hali millete anlatmak için Karahisar’da 
çıkarılan (İkaz), Konya’da çıkan “Öğüt” ve “Hakimiyeti 
Milliye gazeteleri” alınarak köylere dağıtıldığı kayde-
dilmektedir.

Seneler    Alâiye  Manavgat Elmalı Kaş
335/336  260550    123800 535779 410091
1337  124150    131000   63580   10000
1338    85717 245181 136190   87990
1339    10097       50000      -     7743
1340      5000      1 3000   11080       - 
1341  16735 25100   15000  -

Seneler    Akseki  Korkuteli Finike         
335/336    124346     568200 1101100 
1337      44184        84287   132800  
1338      52545      125000       8950  
1339  -      125000          -          
1340    106040        47850       6600
1341 1675   -    -
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20 Temmuz l336’da Antalya Müdafaa-i Hukuk En-
cümen Teşkilâtı Riyaseti’ne gönderilen bir tahriratta 
deniliyor ki: “Dünki gün eski Antalya’ya gelen Fransız 
harp vapurlarının esbabı vurudu torpil taharrisi olup 
berayı tenezzüh (gezinti) karaya çıktıkları ve Manav-
gat kaymakamına ziyafet verdikleri esnada 20 Temmuz 
1336 sabahı Mersin’e hareket edeceklerini ifade ettik-
lerini şimdi Mevki Kumandanı tarafından bildiriliyor. 

Halbuki bunların Alâiye’ye sekiz saat mesafede 
Karaburun mevkiine bir, oradan dört saat mesafede 
Çenger önüne bir ve oradan yedi saat mesafede vaki  
Eski Antalya (Side) önüne ve tam hizasına olmak üzere 
bir, ki cem’an arz edilen mesafe arasına üç tane şaman-
dıra vaz ile üzerlerine bandıra (bayrak) keşide ettikleri 
ve hatta Karaburun Mevkii’ndeki şamandıra üzerinde-
ki bandıranın İngiliz bandırası olduğunu Antalya’ya 
gelmekte olan kayıkçı eciri Mustafa’nın görmüş oldu-
ğu bittetkik anlaşılmıştır. Haydi bunlar Eski Antalya’ya 
berayıtenezzüh çıkmış olsunlar bu şamandıra ve ban-
dıraların vaz’ı ve esbabı keşidesi elbette bir sebebe 
müstenid bulunacağı şüphesizdir. Bu bapta oraca 
İtalyanlar vesaire vasıtasile sahih malûmat alınmış 
olacağından ve ahvale göre hattu hareket tavsiyesi 
elzem bulunduğundan bu baptaki Heyeti Milliye’nin 
malûmatı sahihası ile alınacak vaziyet ve hattı hareke-
timizin tayin ve tesri imbası ehemmiyetle mercudur.”

Alâiye kazası sahilde olup icabında her türlü te-
cavüze maruz kalacağı ihtimaline mebni buradan Şu-
beye efrad sevkiyatı pek az yapıldığı müteaddit tarihli 
tahriratlardan anlaşılıyorsa da muhtelif tarihlerde An-
talya ahzıasker riyasetince silâh ve cephane gönderil-
diği görülmektedir. Alâiye kazası işgal altında olma-
dığından ve sahil olması itibariyle Yunan eşkiyaları-
nın tecavüzüne maruz kalma ihtimaline binaen ve sa-
hildeki münasip iskelelere münasip miktarda silâh ve 
cephane tevzii ile daima müteyakkız bulunmak üzere 
ücretli eşhas ikame edilmiştir.

24 Ağustos da Dinar Ahzı Asker Şube Riya-
set namına 60000, 10 İkinci kânunda Aydın ve İzmir 
felâketzedelerine muavenet olmak üzere Mutasar-
rıfl ık ve Nazilli Heyeti Merkeziyesi vasıtasıyla Muha-
cirin Komisyonu’na 60000 kuruş gönderildiği anlaşı-
lıyor. Yine 3 Birinciteşrinde Ortaköy de bulunan Sey-
yar Akıncı Müfrezeleri Kumandanı Demirci Mehmet 
Efe’nin karargâhına Antalya Müdafaa-i Hukuk Heyeti 
Merkeziyesi vasıtasile 800 lira gönderilmiştir.

Alâiye’de İsyan Hadiseleri

26 İkinciteşrinde Alâiye Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin pek azimkar faaliyetini görüyoruz. Bu hu-
susta yapılan bazı masraf listelerini havi bir iki kararın 
görülmesi faideden hali değildir.

“Eşkiyadan iken evvelce istimam (teslim olan) 
ederek terki şekavet eden ve bukere Akseki ve 

Manavgat’ta zuhur eden isyan meselei melunanesi-
nin Alâiye’ye sirayetine meydan vermemek üzere mu-
hafızı efrad nazarile kasabaya vurud eden “Karazor İb-
rahim” ve avenesinin vezneden aldıkları:”

4400  Şarapsa’da tahşid olunan Karazor ve avene-
sinin iaşesi için gönderilen iki çuval un ve yüz ekmek 
bedeli ve nakliyesi.

4500 Antalya’da mevkuf Bahşiş aşiretinden 
Dede’nin celbi zımmında hükümetçe bittasvip gön-
derilen Ceza Reisi Ekrem Bey’in masarifi seferiye ve za-
ruriyesine (32).

500 Avsallar karyesine gönderilen iki memurun 
mekkâri ücreti 

200 Bu mesele için Şarapsa’ya gönderilen sai üc-
reti, 400. Bu mesele için Avsallara gönderilen sai ücreti 

1260Bahşiş aşiretinden Dede Mehmet’in 
Antalya’dan Alâiye’ye nak.üc. 

20000 Karazor bu avanesinin Alaiye ye vurud ile 
Manavgat’taki usat üzerine esnayı hareketlerinde il-
bas ve techigal deyu aldıkları, 

247 Türbelinas’a gönderilen sai ücretine verilen,

119450 Hakkı halife taraftarlığı iddiasile 
Manavgat’tan Alâiye’ye vurud eden Deli Mehmet ve 
rüfekasmın teşvikleri üzerine merkum Karazor İbra-
him ve avenesi bilirtica Hükümet ve kasabayı işgal et-
tiklerinde bittehdit aldıkları. (33)

2650 Karazor ve rüfekası kasabayı terk ile Avsallar 
karyesine çekildiklerinde Derbend nam mahalle ika-
me edilen yedi nefer jandarma ve efradının yevmiye-
lerine verilen. 153607    yekûn.

“Konya’da zuhur eden Bozkır,  Akseki ve Manav-
gat kazalarına sirayet eden isyanın zuhur ve kuv-
vai tedibiye kumandanlığı marifetile nasıl bastırıldığı 
malûmdur. Bu meyanda Manavgat şakilerinin Alaiye 
kazasına vurudunda Karazor ve avenesinin ilticaların-
da bir güna yağmakârlığa, katli nüfusa ve sair fenalığa 
meydan verilmemek üzere umumen nasıl sayu gayret 
olunduğu da keza malûmi kaymakamlarıdır. İşte bu sı-
rada ummi heyetin karar ve makamı samilerinin mu-
cep muamelesile bizzarure iş bu 153607 kuruş vezne-
den usat tarafından alındığı makamı samilerince de 
malûmdur. Bu yekûnun kaydından bilihraç tanzim kı-
lındı. 14 Teşrinisani 1336”

Yine Birinci teşrin 1336 tarihli bir karar daha elimi-
ze geçmiştir. Bunda atideki masraf müfredatı yazılıdır:

19000  Alâiye’nin Avsallar karyesinden Karazor İb-
rahim Efendi avenesinin kasabayı muhafaza için 21 
Teşrini evvel 1336’da Alâiye’ye muvasalatlarında Ha-
kim Efendi yedile mekûlât ve levazımatına sarfedil-
mek üzere iki defada aldığı.

40000 Manavgat’taki asilerin üzerine esnai hare-
kete merkum İbrahim Efendi’nin malzeme-i seferiyye-
ye sarf edeceğim deyu aldığı.
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1000 Manavgat’ta usatın vaziyetini anlamak için 
Alâiye’den Manavgat’a gönderilen sai ücreti. 

79450  Manavgat’taki rüesayi usattan olup 
Alâiye’ye gelen Aksekili Deli Mehmet ve Reisin Meh-
met Ali ve Hafız Bekir ve İbradılı Sadık Efe’lerin muva-
salatları ile beraber Karazor İbrahim de irtica ederek 
bunlarla bittevhid silâhla tehdit olunmak suretile dört 
defada vezneden aldığı, 119450  yekûn

Yapılan bu masraf için de şu kayda rastlamaktayız:

“Hakkı Halife Heyeti namile (34) Akseki’den 
Alâiye’ye çekilen telgraf üzerine ahvali zamana ve ica-
batı mahalliye nazarı itibara alınarak bunların müra-
caat ve mes’ulleri kafiyen red edilmekle beraber kasa-
banın muhafazası esbabına tevessül edilmiş ve birçok 
ahval ve muamelâta maruz kalınarak tafsilâtı balâda 
mürekkep olduğu üzere 119450 kuruşun Alâiye 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti veznesinden bizzarur ve-
rildiği anlaşılmış olmakla meblâğı mazburun masraf 
kaydile dahili yevmiye edilmesine karar verildi.”

Bu kararın altında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve 
üç aza imzası. Altında da Alâiye kaymakamının ‘muce-
bincesi’ de mevcuttur.

25 Birinci teşrin 1336 akşamı Karazor efe avemesi 
ile beraber Alâiye’den firar ediyor.

Diğer bir masraf: (yukarıda mukayyet 2650 kuruş)

Alâiye kasabasında hükümet ve deppoyu işgal 
eden usat, Manavgat cihetine savuşup gitmişlerse de 
bir daha avdet etmemeleri esbabı için Derbent nam 
yere ikamet edilmek üzere yedi neferin masrafı olarak 
2650 kuruşun Müdafaa-i Hukuk veznesinden verildiği 
2 Teşrini sani 1336 tarihli kararında mevcuttur.

Alâiye’de istihdam edilmek üzere mıntıka kuman-
danı Ali Şükrü Bey’in Antalya’dan Alâiye’ye getirdiği 17 
neferin 29 Teşrini evvelden 15 Teşrini saniye kadar iaşe 
vesair masrafl arına ve kumandanın maiyetindeki Alay 
Müftüsü Ali Şevki Efendi ile kâtibi Necmi Efendi’nin 
usat tarafından gasp edilmiş olan eşyalarının bedelâtı 
olarak tavizan verilen 53850 kuruşa baliğ olduğu 15 
Teşrinisani 1336 tarihli kararında yazılıdır.

18 İkinci teşrin 1336 tarihinde Bozkır’dan usatın 
Alâiye’ye ineceği, Şarapsa’ya Manavgat usatından bir 
kadı’nın geldiği ve Bozkır usatından meşhur şaki Gez-
levli İbrahim’in 10 rüfekâsile Alâiye’nin güney cihe-
tinde yattığı haberi üzerine derdestleri için Mıntıka 
Kumandanlığı’na lâzım gelen tenbihat verilmiştir.

Manavgat’ta Kuvai Tedibiye Kumandanı Demir-
ci Efe’ye 500 gem, nal ile 12000 adet mıh ve 311 çift 
ayakkabı gönderildiği ve kayıkçı Mustafa’ya teslim 
edildiği 7 İkinci teşrin 1336 kararlarında vardır.

Yine 15 İkinci teşrin 1336 tarihli bir karar kayma-
kamlığa veriliyor: “Kuvai Tedibiye kumandanı Demirci 
Mehmet Efe ve maiyeti efradının Manavgat’a vusulü 

ile Alâiye’de bulunan Karazor ve rüfekasının iltihakı ve 
Bahşiş aşireti efradının nezdine celbi için maiyeti ef-
radından Alâiye’ye gönderildiği Aksekili Mehmet Efe 
ve Molla ve rüfekası ile beş efenin vurûdunda vezne-
den aldıkları ve cem edilerek motor vasıtasile Demirci 
Mehmet Efe’ye gönderilen 2275 Antalya’dan motorla 
vurud edip Manavgat’ta bulunan Demirci Mehmet’e 
gönderilen nal ve mıh ve ayakkabıların kayık navlın ve 
hammaliyesi.”

10000 Demirci maiyetinden Alâiye’ye gelen beş 
efenin efradı için melbusat ve ayakkabılarına sarf ede-
ceğiz deyu aldıkları (35)

4140 Hayvanlarının yem bedeli için aldıkları

3180 Manavgat’ta bulunan Mehmet Efe’nin mai-
yeti efradından Aksekili Mehmet Efe müfrezesi 4 Teşri-
nisani de Alâiye’ye bilvurud ve 6 da avdet eylemişler-
dir. Bunların sabahlara mekûlât masrafl arı (36)

6647 Demirci Mehmet Efe’ye iltica ederek ma-
iyetine geçmiş olan Bekir Efendi’nin Bozkurt ve 
Seydişehri’ne gitmek üzere maiyetinde olan beş nefer 
olduğu halde 6 Teşrinisani akşamı Alâiye’ye muvasa-
latlarında ve bir gün kaldıktan sonra esnayı hareket-
lerinin ve hayvanlarının iaşeleri ile nal ve mıh ve saire 
için aldıkları. (37)

335000 Demirci Mehmet Efe’nin maiyeti efradın-
dan bulunan beş efenin Alâiye’de eşrafı mahalliyeyi 
hapis ve tazyik etmek suretiyle cem edilen paradan al-
dıkları.

30000  Demirci Mehmet Efe’nin maiyeti efradın-
daki illeti efrenciyenin tedavisi için mualece olmak 
üzere doktorun aldığı.

2500000 Demirci Mehmet Efe’nin Müfreze gön-
derip tahsilat icra ettiği hakkındaki işarı üzerine eşra-
fı mahalliye bil içtima tedarik edilerek motor vasıtasiy-
le tabib Cevdet Bey ve müsellahan gelen Mahmut Efe 
(38) ve 10 nefer rüfekasına teslim alıp götürdüler.

Bu ödentilerin toplamı da: 2891242 kuruştur.

“Umum Kuva-yi Tedibile Kumandanı Demirci 
Mehmet Efe’nin maiyeti efradı ile birlikte Akseki yolu 
ile Manavgat’a muvasalatlarında Alâiye’de bulunan 
Karazor İbrahim Efe ve rüfekasının kendilerine iltihak 
ve Anamur’un Bahşiş Aşireti halkınında nezdine cel-
bi için Aksekili Mehmet Efe ve Molla vesair beş efeyi 
bir takım avanesile Alâiye’ye göndermiş ve bunların 
Alâiye’de bulundukları müddet zarfında kendileriyle 
hayvanlarının ve Hafız Bekir müfrezesinin mekûlât ve-
sair masrafl arı ve teferruatı balâda arz ve izah edilmiş 
ve hey’etin kararını makamı âlilerinin mucebince mu-
ameleli evrak ile verildiği gibi bu baptaki tafsilât esa-
sen sizin de malûmunuz bulunmuşsa da mücmelen 
sarfiyatı mezkûre miktarından arzı malûmat edilmek 
lâzimeden bulunmuş olmakla işbu müzekkere takdimi 
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huzuru kaymakamileri kılınmıştır. 15 Teşrinisani 1336”

Alanya ahalisinin pek ezgin bulunduğu bir sıra-
da Alâiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin bu kadar bin 
meblâğı nasıl ve ne suret ve zahmetle toplayıp tediye 
ettiğini düşünmek akıllara hayret verir.

“Garibi şu ki; Kuvvai Seyyare Kumandanı De-
mirci Mehmet Efe’den Alâiye kaymakamlığına 6 
Kânunuevvel 1336 tarihli çekilen tel de deniliyor ki”

“Heyeti Milliye’den alınan 25000 liradan maada 
Aksekili Mehmed’in 8000 lira ayrıca aldığı haberi doğ-
ru mudur? İş’arı” verilen cevap:

“Yukarıdaki 2891242 müfredat ile beraber vez-
neden verilsün deye hariçten aldıkları kazmir, kuşak-
sicim, çorap, nal ve mıh, çizme, at vs. bedeli olarak 
3357187 kuruş olduğuna dair bir cetvel 7 kânunuevvel 
1336 da gönderildiği görülmektedir.” (39)

Karazor Efe’nin Alâiye’ye gelişi ve meselelerin iç 
yüzü hakkında Alâiye’nin kıymetli gençlerinden Ke-
mal zade Mehmet Ali Bey’den aldığım malûmatı da 
dercetmek tarihimiz için faydalı olacaktır.

Mehmet Ali Bey diyor ki:

“Konya isyanından sonra Bozkır ve Akseki’de bir 
isyan çıkmıştı. Bozkırda yakın vakte kadar Karazor’un 
şekavet arkadaşı olan Hafız Bekir Efe namında iki kişi 
Karazor’a gelerek Konya isyanının mahiyetini ken-
di anladıkları şekilde Karazora anlatmışlar ve Karazo-
ru da elde ederek Karazor’un kumandası altında alt-
mış kişilik maiyetleriyle Alâiyeyi -güya Hakkı Halife ta-
raftarlığı namile- basmışlar ve hükümete vaz’iyet et-
mişlerdir. Karazor’un bundan maksadı herhangi su-
retle bir çapulculuk yapmaktan başka birşey değil-
dir. Bunun harekâtına Alâiye’den hiç kimse bilfiil işti-
rak etmemekle beraber bazı şahıslar tarafından el al-
tından teşvik görüldüğü anlaşılmaktadır. Karazor’un 
bu harekâtını tenkil etmek için o sırada Akseki yoluy-
la ve 500’den fazla kuvvetile Manavgat’a gelen Demir-
ci Efe Alara çayı civarında Boztepe’ye kadar gelmiştir. 
Demirci Efe Alâiye’ye geldiği takdirde burada yapaca-
ğı zulüm ve fenalıkları pek iyi bilen - Akseki’de yaptı-
ğı gibi - Alâiye’den bazı şahsiyet Karazor Efe’yi güya 
Demirci Efe’ye karşı gelmek üzere Alara istikametine 
göndermişler ve orada Karazor Efe bu işi başaramaya-
cağını anlayınca Demirci Efe’nin teklifi üzerine Demir-
ci Efe’ye iltihak etmiştir.”

Alâiye’nin kara yürekli Karazor Efe’nin isyan 
harekâtına mukavemet etmeyip nevama teşvik ma-
hiyetinde müsamaha etmelerinin cezası olmak üze-
re Demirci Efe Alâiye’ye bir motorla iki kişi göndere-
rek altı saat zarfında Alâiyeliler’den yukarıda yazılı pa-
rayı aldırmış ve beraberinde Karazor İbrahim Efe’yi de 
alarak Isparta istikametine gitmiştir. Demirci Efe’nin 
Manavgat’tan avdeti, Rafet Paşa’nın tazziki ve kafi 
emri neticesidir. Rafet Paşa o zaman Konya havalisin-

deki isyanı tenkile memur umum kuvvai tedibiye ku-
mandanı idi. (40)

Karazor’un Demirci Efe ile beraber cepheye git-
mesi yurda herhangi bir hizmet görmek gayesine ma-
tuf olmayıp mahza ötedenberi yaptığı eşkıyalıkların 
neticesi olarak birgün adaletin pençesine düşeceğini 
ve şekavetlerinden, Alâiye’yi basmasından mütevellit 
harekâtının hesabını vereceğini iyi bildiği için bunlar-
dan kendisini kurtarabilmek gayesine matuftur. Nite-
kim Demirci Efe ile daha Isparta’nın İğdelik Köyü’nde 
iken bir gece habersiz 60 kişilik maiyeti ile beraber 
tekrar firar ederek Alâiye’ye gelerek yine eşkıyalığına 
devam etmiştir. Esasen bu cahil adamdan başka bir 
şey de beklenemezdi.

“Hükümet kuvvetleri bilâhare vaziyete tamamiy-
le hakim olduktan sonra Karazor’u da yakalayarak An-
talya hapishanesine tıkmış ise de her nasılsa aff edil-
miş ve köyüne avdet etmiştir. Bundan birkaç yıl sonra 
da vaktile öldürdüğü adamlardan birinin adamı tara-
fından kendisi de öldürülmüştür.,, Karazor’un Kuva-yi 
Milliye’ye hizmeti Demirci Efe’ye iltica ederek Isparta’ya 
kadar gitmesi ve oradan firar etmesinden ibarettir.

İstanbul’un işgali üzerine 13 İkincikânun 1336 ta-
rihinde Alâiye’nin de protostanamesine tesadüf ettiği-
miz gibi 17 İkincikânun 1336’da Konya’da İtalyan ku-
mandanlığına atideki telgrafnameyi görüyoruz:

“Mukaddasatı Milliyemize bu ana kadar vaki 
olan tecavüzatı lâime yetmiyormuş gibi bugün yine 
pek adi ve pek hainane bir tecavüz karşısında bulu-
nuyoruz. Bütün Anadolu’nun daha doğrusu biz Türk-
lerin mümessili efkârı bulunan bir gazete idarehane-
si (Öğüt matbaası) hiç bir hak ve adle müstenit olma-
yarak İtalyanlar tarafından işgal edilmiş, biz Türklüğün 
hakkı meşruunu diğer devletlerden daha ziyade tas-
dike taraftar olduğunu zannettiğimiz ve her hususta 
taktirkâr bulduğumuz İtalyan milleti necibesinin ahar 
tarafından vaki olacak böyle bir tecavüzü daima lanet-
le karşılayacağına kani idik. Maalesef görüyoruz ki bu 
tecavüz o milleti necibeyi temsil eden bir kumandan 
emrile vaki oluyor. Türk milleti artık kendisine zahir 
olan hakkı meşruunu temsil eden hiçbir millet bulun-
madığına kafi bir kanaat hasıl eylemiştir. Namus ve şe-
refl e ölmeyi rezilâne yaşamağa daima tercih eden biz-
ler bu tecavüze de baş eğmeyiz. Kanımızın son dam-
lasını îsar edinceye kadar her türlü hakaretlere muka-
bele etmeğe karar verdik. Ümit ederiz ki tecavüz şe-
naati İtalyan kumandanı cenaplarınca da takdir edile-
rek hemen Türk milletine tarziye vermağ şitap olunur. 
Aksi takdirde milletimizin hiç bir mes’uliyeti maddîye 
ve manevîye kabul etmeyeceğini arzeyleriz.”

17 Kânunusani 1336
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11. Manavgat

Mütarekeden sonra Hıristiyanların bir yor-
tu günü idi; Alâiye ve Antalya’dan aileleri ile birlikte. 
Manavgat’a gelen ve Manavgat’ta ticaretle meşgul 
olan bir grup Rum ailesi handa oturuyordu. Yortu ba-
hane edilerek hanın her tarafı defne dalları ile süslen-
mişti. Kadınlı erkekli gurup şerefe kadehler kaldırıyor 
neş’eli kahkahalar etrafta yankılar yapıyor, işrete de-
vam ediyorlardı. Yıllarca süren harplerde kanı dökü-
len, didinen ve nihayet bitap olarak mağlûp düşen, 
mukadderatını kara kara düşünen Manavgat’ın yerli 
Türk halkı bu fevkalâde sürür ve şenliği gözden kaçır-
mıyordu fakat ne yapabilirdi? Yüzlerce yıldan beri be-
raber yaşadığı, kendi sayi ile müreff ehen yaşattığı bu 
ufak Rum kütlesinin bu halinden dolayı bütünile ye’se 
düşmekten başka elinden ne gelirdi. Bunlarında fırsat 
düşmanı olduklarını anlıyordu.

Bir müddet sonra; Antalya’da, Müdafaa-i Hukuku 
Milliye gibi o vakte kadar hiç işitilmeyen bir unvan al-
tında bir cemiyetin teşekkül etmekte olduğu işitildi. 
Çok geçmeden Müftü Ali Rıza Efendi de atideki telg-
rafı telekki etmişti (almıştı).

“Müftü Efendi riyaseti altında Gebeceli Mahmut, 
Hacı İsmail Efendi mahdumu İbrahim, Berber zade Os-
man, Halil Ağa zade Mustafa, Tugay zade Emin bey, 
Çeltikcili Ömer Efendi’den mürekkep bir heyet teşki-
li ile vazifeî vatanîye ve diniyelerine devam ve netayi-
ci matlube ve muntazare asarı filiyesine mürettip bu-
lunuyor. 8 Teşrinievvel 1335. Heyeti Milliye Reisi Yusuf 
Talât.” Adları yazılı zatlar tarafından toplanan heyet va-
tani vazifesine böylece başlamış ve Sivas Kongresi’ne 
kadar devam etmiştir.

Sivas Kongresi’nden sonra yapılan seçimde de 
aynı heyetin kitabet vazifesini azadan Serficeli Yakup 
Efendi’nin ifa eylediği görülüyor. İşbu heyet Antalya 
Heyeti Milliyesi’ne merbut olup topladığı asker, iane-
ler ve teberrüatlarını Antalya Merkezi vasıtasile Nazilli 
cephesine küllî miktarda yadım etmişlerdir.

Türk milleti keşmekeş bir halde iken, İstikbal her-
kesçe malûm olmayan bir hedefe doğru çırpınırken 
Manavgat kazası ayrıca mühim bir gaile karşısında bu-
lundu ki, bu gaile kaza ahalisini bir uçuruma sürüklü-
yordu. İmanı sarsılmayan Türkün azim ve sebatını he-
nüz keşfedemeyen zavallı halkın bir kısmı millet düş-
manı tarafından icat edilmiş bir ikinci cephe karşısın-
da bulunuyordu.

1336 yılı birinciteşrinin ortalarında idi ki, Akseki 
yolu ile bir usat (asiler) hizbinin gelmekte olduğu işitil-
di. Filhakika bir, iki gün sonra Akseki’den kopan altmış 
kişilik bir serseri fırtınası ansızın Manavgat’a inmişti. 
Bu çetenin reisi Sülek aşiretinden Mehmet Ali ismin-
de birisi idi. Bu asiler hükmeti basarak bütün dairele-
ri işgal ettiler. İlk icraatları hükümetin ceza mahkemesi 
evrakı ile Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin evrakını yak-

mak, cezalıları salmak oldu. Mal sandığında mevcut 
parayı almak teşebbüsünde bulunmuşlarsa da muvaf-
fak olamamışlar, yalnız Müdafaa-i Hukuk’un 600 lira 
kadar bir parasını elde edebilmişlerdir.

Kaymakam Lütfü Bey ve sair hükümet memur-
ları Manavgat Çayı’nın beri tarafında bulunuyorlardı. 
İsyancılar geldiklerinde bütün memurlar evlerine çe-
kilmişlerdi. Bir kısım da evlerinde barınmayarak or-
manlarda saklanıyordu. Gödeneli olan mahkeme ha-
kimi eski memuriyetinde ipka edildiğine bakılırsa asi-
lere iltihak ettiği anlaşılıyor. Manavgat’ta bu işgal de-
vam ededursun iki gün sonra daha büyük bir kuvvetle 
İbradı’dan gelen ikinci bir eşkıya kafilesi de Taşağıl na-
hiyesi merkezini basıyor.

Manavgat’a Antalya’dan asilere karşı kullanmak 
üzere cüz’i bir kuvvet gelmişti. Nehrin karşı yakasında 
müdafaaya geçilmişse de kayıklar asilerin elinde bu-
lunduğu için suyu geçmek mümkün olmuyordu. Bu 
cüzi kuvvet ihata edilmekte oldukları haberi üzerine 
bizzarur geriye Köprüçayı’nın garp yakasına çekilme-
ğe mecbur olmuştu.

Asiler Taşağıl’daki kuvvetle birleşmek üzere Ma-
navgat Çayı’nın garp tarafını işgal ettiler. Usat reisle-
ri: Aksekili Mehmet Efe, Manavgat’ın Sülek aşiretinden 
Reis Mehmet Ali Efe ve Manavgat’tan Cebeci Efe’dir. 
Aksekili Mehmet Efe Alaçeşme Köyü’nden olup eski-
den karar hakimi iken tardedilen bir serseridir. Usat 
köylere dağılmağa vakit bulamamış icraatlarını yal-
nız merkeze hasretmiştir. Muntazam bir kuvvet gelin-
ceye kadar memurlar bunları oyalamakla meşgul ol-
muş, bir taraftan da Antalya’dan istimdan ediliyordu. 
Kazada böylece anarşi devam ederken Akseki’den De-
mirci Mehmet Efe ve rüfekâsı Mevlût Efe ve Mahmut 
Efe (Kel Mahmut) olmak üzere üç koldan gelmekte ol-
dukları işitildi. Demirci Mehmet Efe’nin küllî kuvvet ve 
şiddetli icraatla gelmekte olduğunu işiten asi kahra-
manlar, güya Karazor’la birleşmek üzere Alâiye’ye gi-
decekleri şayiasını çıkararak bir gece içinde kaçtılar? 
Filhakika maiyetinde pek azı efemsi takımından ve 
mütebakisi de her geçtiği yerden toplanmış 500 ki-
şiden fazla mevcutla Mehmet Efe Manavgat’a inmiş-
ti. Eski eşkıyanın görevde bıraktığı Gödeneli mahke-
me hakimi de Akseki yolunda kaçarken Manavgat’ın 
Ahmetler Köyü’nde vuruldu. Diğer memurlar ise asi-
lere iltihak etmediklerinden Demirci Mehmet Efe tara-
fından memuriyetlerinde ipka edilmiştir. Asilere bilfiil 
yardımda bulunan Telgraf memuru Yusuf Çavuş ve Ke-
mer köyünden Kıtılma Hasan idam mahkûmu olarak 
nehir kenarındaki çınar ağacının birer dalına asıldılar. 
Bunların suçları asiler tarafından iğfal ile telgraf hatla-
rını kesmeleri idi. (41)

Böylece hükümete el koyan Demirci Mehmet Efe 
kazanın zenginlerini hapsetti. Bir çok paralarını aldık-
tan sonra onları bıraktı. “İstenilen para ne için ve ne 
vergisidir ?” diye sormak belki de idamı mültezim ol-
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duğu gibi alınan para mukabilinde makbuz istemek 
te memnu idi. İstenilen meblâğ bir servet nispetinde 
de değildi. Efe hazretlerinin kalbi şerifl erine ilham edi-
len meblâğın tedarik edilmesi mecburiyeti vardı. Şim-
di dahi buna Manavgat’ta “sorma ver” vergisi derler.

Demirci Efe şiddetli icraatı ile kazanın zaten bo-
zuk olmayan asayişini temin etmiştir. Efenin maiyeti 
köylere dağıldı ve bir ay kadar köylerde barındı. İşte 
bu sırada pek çok soygunlar ve tahribatın yapıldığını 
görüyoruz. Köy evlerine yerleşen bu güruh, hayvan-
larına saman yerine arpa yediriyorlardı. O derece isra-
fat yapılmıştır ki; def olup gittiklerinde, ahırında hay-
van yemliğini temizleyen bir köylünün mevsukan riva-
yetine göre hayvanın yiyemediği artan arpanın birkaç 
kile olduğunu söylemektedir. Köylerde her evin ancak 
birer tavuğun kurtulabildiğine bakılacak olursa ken-
di boğazları için ne derece israfat yaptıkları anlaşılır. 
Her gün davarlar kesiliyor, efelere yağlar, ballar tedarik 
ediliyordu. Maalesef  ‘Halifeciler’ denilen asiler güruhu 
tarafından yapılmayan rezaletler işbu başıboş haşerat 
tarafından yapılmıştır. Karşısında şikâyet için müraca-
at edilecek hükümet bulunmadığından zavallı köylü 
hayatından bile emin değildi. Bütün bu mezalim islâh 
için gelen çeteler tarafından yapılmıştır.

Manavgat Mehmet Efe için bir merkez olmuştu. 
Alâiye kısmında mufassalan yazılan Karazor İbrahim 
Efe’ye atideki mealde bir mektup yazılmıştı: “Alâiye’nin 
asayişi ile alâkadar olmak üzre varacağım. Mademki 
oranın asayişini siz temin ettiniz bir katır yükü para ile 
kendiniz refiklerinizle beraber bana uymanızı isterim.” 
ibaresi mevcuttur.

12. Finike
Finike Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti l Eylül 1335’ de 

teşekkül ettiği kayden sabittir. İlk teşekkülde Reis Müf-
tü Salih Efendi idi.

Azalan: Hacı Feyzullah zade Musa Kâzım, 
Finike’den Ebu Zalef zade Şevket, Musa Kâzım birade-
ri Feyzullah Sırrı, Hallaçtan Kemal zade Molla Veli, Hal-
laçtan Yunus oğlu Şevket efendilerdir.

Finike’de gördüğüm o zamana ait bir defterde 
Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne 1335 senesin-
de 228288; 1336 senesinde 1135050; 1337 senesinde: 
64400 kuruş’un gönderildiği yazılıdır.

13. Elmalı

9 Haziran 1335’te teşekkül etmiş olan Elmalı 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nde ilk riyaset Müftü Hacı 
Ömer Lütfü Efendi idi. Azaları esbak Belediye Reisi 
Hacı Hasan Hulusi, Hatip zade Nazif oğlu Talât, Hacı 
Şakir oğlu İbrahim, Hacı Reşat oğlu Hacı Rıza ve Şe-
kerci Mehmet oğlu Hacı Ahmet Efendi’lerdi. 1336 se-
nesinde ise reis olarak Sarılarlı Zade Ali Efendi’yi gö-
rüyoruz. Veznedarlık 1336 senesinin temmuzuna ka-
dar Şekercizade Hacı Ahmet Efendi’de iken bu tarihte 

veznedarlık vazifesi azadan Hacı Hasan Hulusi’ye ve-
rilmişti. Hacı Hasan bu vazifeyi 8 Mart 1929 yılına ka-
dar ifa etmiştir.

Elmalı Müdafaa-i Hukuku’nun 1336 senesi 
Şubat’ının nihayetinde 120798 kuruş varidatı ve 12 
temmuz 1336’ya kadar varidatı 882830 ve masarifatın 
810677 kuruş olduğu görülüyor. 10 ikinci teşrin 1337 
ye kadar mecmu irat ve mesarifatı 1035860 kuruş ol-
duğu kayden sabittir. 15000 kuruş, 25 Ağustos 1337 
de teçhizatı askeriye için ciheti askeriyeye, 5000 ku-
ruş, 25 Ağustos 1337 de dahi asker sevkiyat memuru-
na, 5000 kuruş, 11 Eylül 1337 de askeri sevkiyat me-
muruna verildiği gibi başka bir çok muavenetleride 
görülmektedir. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne ait def-
terler aranılmışsa da bulunamadı. Binaenaleyh umu-
mi varidat ve mesarifat hakkında bir güna malûmat 
edinilemedi. Antalya’nın garbında ve garb-ı şimalin-
deki kazalara Demirci Mehmet Efe çeteleri uğrama-
mıştır. Buralarda Memduh ve Alim Efe’lerin çeteleri-
nin dolaştığı malûmdur. Bunların icraatları hakkın-
da kat’i malûmatımız yoktur. Yalnız vermediği taktir-
de Mehmet Efe’ye götürmek tehdidine karşı Memduh 
Efe Müdafaa-i Hukuk azasından Elmalı Belediye Reisi 
Hasan Hulüsi’den senetsiz madeni 150 Osmanlı Lira-
sı ile 50 İngiliz Lirasını 11 Eylül 1336 da aldığını Hasan 
Hulusi Efendi’den işitmiştim.

14. Kaş

Yani Lakeral adında Meis Adası’ndan bir çete rei-
sinin Meis, Sömbeki Adaları ve Fethiye kazasının Kayılı 
nahiyesinin yerli Rumlarından teşkil ettiği 50-60 kişilik 
bir çete grubunun 12 İkinci kânun 1331 (1915) günü 
gecesi Kaş kazasının Bayındır ve Bucak limanlarına çı-
karak ansızın Türk karakollarını basıp efradı süngülerle 
şehit ettikten sonra Andifl i’nin (Kaş’ın) şimal ve Şimalî 
şarki ricat hattını keserek Andifl i’nin üstündeki yüksek 
tepelere fasılalı olmak üzere Fransız bayraklarını dik-
tiklerini ve ertesi sabah şafak sökerken de Andifl i’ye 
yaylım ateşine başladıklarını görüyoruz.

Andifl i kaza merkezinde memurlar ile ancak 50-60 
kadar gayri muntazam mustahfaz vardır. Mustahfazla-
rın başında bulunan Yüzbaşı Osman Nuri Bey askerini 
toplayarak Sidek istikametinde harekete geçer. Fakat 
tepelerde tahassun (siper alan) eden çete tarafından 
ateşle karşılanır. Bir şehit bir yaralı verince karşısındaki 
kuvvetin büyüklüğünü anlar mecburen merkeze avdet 
eder. Bu sırada iki torpido ve bir zırhlı mütemmimat ile 
beraber Meis’den Andifl i’ye doğru yaklaşmaktadır. An-
difl i Limanı’nda karaya asker çıkarırlar, bu sırada tepe-
lerdeki çete mensupları da Andifl i’ye iner.

İşgalciler o gün bütün memur ve asker ile ahali-
den eli silâh tutanları toplayarak torpidolarına bindirir 
kasabayı soyar ve Meis’e götürürler. Vak’ayı haber alan 
civar köylüler tarafından birkaç silâh atılması üzerine 
dağlara doğru gemilerden top ateşi başlar.
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Memurlardan Kaymakam vekili Kaza hakimi İb-
radılı Abdurrahman Niyazi, Mal Müdürü Hasan Feh-
mi, Muhasebe-i Hususiye Memuru Murat, Maliye Aşar 
Kâtibi Kâzım, Banka Memuru Bekir Hilmi, Orman Me-
muru Cafer Sadık, Mahkeme Başkâtibi Ali Rıza, Şer’iye 
muhziri Mehmet Nuri, Telgraf Müdürü Süleyman ve 
Yüzbaşı Osman Nuri beyler Meise sevk ile orada üç 
ay kalırlar, üç ay sonra memur kısmı Portsai’de gön-
derilir. Bir müddet İsmailîye’deki örgütlerde kaldık-
tan sonra Marsilya’ya sevkedilir ve burada eski bir va-
purda dört ay tutulur. Sonra Sprigolet’e, oradan da 
Fransa’nın şimalinde Brest ve Padokala’nın karşısın-
da İllo Yarımadası’na sevk edilerek orada dört sene 
tutsak olurlar. Dört yıl sonra Marsilya civarındaki bir 
karargâha ve az zaman sonra da 1336 nisanında her 
birinden dörder yüz frank alınarak İstanbul’a sevk edi-
lirler. Andifl i’nin işbu baskınından bir sene sonra yani 
27 Kânunuevvel 1916’da bir Pazar günü Meis karşısına 
yerleştirilmiş toplarımız vasıtasile Meis bombardıman 
edilmiş ve limanda bulunan İngiltere’nin dört tayya-
re taşıyan Ben My Chree kruvazörü batırılmış ve aynı 
zamanda iki yüze yakın yelkenli ve sandal dahi yakıl-
mış ve adada bulunan telsiz binası ile gaznane tahrip 
edilmiştir. 13.12.1917 de Ağva Limanı’nda Fransızların 
Paris II Kruvazörü’nü batıran harp malûlü emekli Top-
çu Önyüzbaşı Bay Ertuğrul Aker’in küllî hizmeti bura-
da da görülmüştür. (42)

Kaş kazasında Müdafaa-i Milliye’nin ne zaman te-
şekkül ettiğine dair sahih bir malûmat edinemedim. 
Şu kadar var ki 17 Mayıs 1335 tarihinde yazılmış atide-
ki kararnamelerine tesadüf ediyoruz. Bu tarihte 9844 
kuruş sandık mevcudu olduğu ve Mütesarrıfl ığın 2 Ni-
san 1335 tarih ve 82 numaralı telgrafnamesi mucibin-
ce hazinei celileye devredilmesi ve 9 Mayıs 1335 tarih 
ve 118 numaralı kaymakamlıktan muhavvel emirna-
mede yazılı olduğu üzere Kaş mal sandığına teslin kı-
lındığı görülüyor. Altında Müdafaa-i Milliye Reisi, kâtip 
ve üç aza imzaları mevcuttur.

Teke (Antalya) Heyeti Milliyesi’nden gelen 29 Ey-
lül 1335 tarih ve 641 numaralı telgrafnameye atfen 
Kaş’ta Heyeti Milliye, atideki surette teşekkül etmiştir: 
Reis Hacı Arapzade Yusuf Ziya, İkinci reis Müftü Meh-
met Emin, Kâtip Apti ağa zade Süleyman, Sandık emi-
ni Hüseyin çavuş zade Ali, Aza Şükrü efendi zade Meh-
met Ali (?), Mehmet Ağa zade Süleyman Ağa, Beledi-
ye Reisi Mehmet Ağa, Hacı Mehmet Ağa zade Mehmet 
Vehbi (?), Patrona zade Recep Ağa ve Pavili zade. İşbu 
seçim 2 Birinci teşrin 1335’te olduğu görülüyor.

12  Birinci teşrin 1335 tarih ve 4 numaralı kaza He-
yeti Milliye kararı ile Kale (Demre) ve Kalkan nahiyele-
rinde Heyeti Milliye şöyle teşekkül etmiştir: Demre’de: 
Reis Mehmet Ağa zade Süleyman Ağa, aza Gümrükçü 
zade Niyazi, Müderris Ahmet, Kolcu zade Hacı Osman 
Ağa, kâtip ve aza Yusuf Ağa zade Ali Bey.

Kalkan’da: Reis Koca Mustafa zade Mustafa, Aza 

Mehmet Ali zade Hüseyin Ağa, Hacı Berat Hüseyin 
Ağa, Karagül zade Ali, Hüseyin Kaptan zade Musa, 
Gökçe Mehmet Hoca, Ethem efendi zade Mithat.

Kaş’ta 25 İkinci kânun 1336’da yeniden Heyeti 
Milliye Reisi ve aza seçimi olmuştur. Bu seçimde Reis 
Müftü Mehmet Emin, Kâtip Süleyman efendi, aza Arap 
zade İbrahim, Sürü zade Ali, Ali efendi zade Mehmet 
Ağa, Patrona zade Recep Ağa, Hacı Arap zade Yusuf.

7 Nisan 1337’de Müftü Mehmet Efendi’nin isti-
fa etmesi üzerine Hatip zade Süleyman Efendi yerine 
geçmiştir ve 13 Haziran 1336 da Kaza Heyeti Milliye Ri-
yasetine Hacı Ali Bey zade Mehmet Bey’in seçildiği gö-
rülüyor. Teke Heyeti Milliyesi’nin 7 Birinci teşrin 1335 
tarih ve 13 numaralı telgrafı üzerine Kaza Heyeti Milli-
yesi harekete geçerek 12 Birinciteşrin 1335’te 305-309 
doğumlu afradın cem’i ve Nazilli’ye sevk etmeye baş-
ladığı görülüyor ve o gün Aydın cephesinde müsade-
melerin başladığı Kuvvai Milliye Kumandanlığı’ndan 
alınan malûmat üzerine asker için iane toplanmasına 
başlanmıştır.

13 Birinci teşrin 1335 tarih ve 12 numaralı karar-
la Nazilli Kuvvai Milliye Başkumandanı Demirci Meh-
met Efe’ye ve Nazilli Heyeti Milliye riyasetine atide-
ki tahrirat yazılmıştır: “Memuren havalimize gelen 
Mücahidinden Memduh Bey ve efelerle temas et-
tik. Cephe hakkında verilen malûmat ve izahattan 
ve muharip kahramanlarımızın cansiperane ibrazı 
fedakârilerinden fevkalâde memnun olduk. Cenabı 
Hak Resuli Ekrem hürmetine dini mübini islâmm me-
asiri nusreti ilâhiyesini tevkifi muvaff ak bilhayr buyur-
sun. Bu suretle galeyana gelen eşrafı memleket ve er-
babı hamiyet tarafından mücahidine üç bin küsur lira 
teberruat ve teahhüdatta bulunuldu. Elmalı Ziraat 
Bankası vasıtasile Nazilli Heyeti Merkeziyesi’ne avans 
olarak 500 lira takdim edileceği kemali memnuniyet-
le maruzdur.”

Memduh Bey’in Kaş ve Elmalı’da 20 gün kadar 
kaldığı görülüyor. Nazilli Heyeti Merkeziyesi’ne yazılan 
28 birinci teşrin 1335 tarih ve 35 numaralı telgrafta şu 
malûmat vardır: “Kazanın 11061 erkek ve 12087 kadın 
bulunduğu ve varidatı umumiyeden 80480 kuruş ara-
zi arsalar vergisi, 51220 müsekkafat, 8250 temettüat, 
942780 ağnam, 1574900 aşar ki cem’an 2657600 ku-
ruşa baliğdir.”

30 Birinci teşrin 1335 tarih ve 40 numaralı karar-
da: “İn’ikad edecek bütün ve umum Anadolu kongre-
sine kaza namına Arapzade Rıza Efendi seçildiği” gö-
rülüyor. Nazilli’de Umum Kuvvai Milliye kumandanlı-
ğına gönderilen 21 Birinciteşrin 1335 tarih ve 68 nu-
maralı müstacel telgrafta deniliyor ki: “Demre nahiye-
sinden Memduh Bey’in aldığı 7350 kuruş altın 10300 
kuruş gümüş ve 1500 kuruş evraki nakdiye ki cem’an 
19150 kuruşa baliğ olduğu ve ayrıca merkez kaza He-
yeti Milliyesi’nden 10000 kuruş evrakı nakdiye avans 
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olarak senet mukabilin kendisine verildiği arzolunur.”

Meis Adası’nın Fransızların terkile Yunan askerleri 
tarafından işgal edildiği haberi üzerine 5 Birinci kânun 
1335 te Demre, Kalkan nahiyelerile merkezde müna-
sip miktarda karakol tesisine karar verilmiş ve 1309-
1289 tevellüütlülerden seyyar ve 1289-1285 doğum-
lulardan mürekkep sabit olarak iki takım milli gönüllü 
teşkilâtı yapılmıştır. 9 Ağustos 1336 tarih 159 numaralı 
tahrirattan dahi kazada Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 
teşekkülünden bu tarihe kadar 143387 kuruş varidat 
ve 105757 kuruş masarifat ve mütebaki” 37634 kuruş 
sandık mevcudu olduğu zikredilmektedir.

Kaş kazasının üç yıl içinde verdiği paranın mikta-
rı 444137 kuruş olduğu görülmektedir. İşbu paradan 
başka bir çok hayvanat v.s. cepheye gönderildiği kay-
den sabittir. Fakir bir kazanın bu derece muavenette 
bulunması teşekkür ve takdire lâyıktır.

15. Korkuteli

Yakın bir zamana kadar ‘İsinda’ şehri kadiminden 
muharref olan “İstanos” adını taşıyan bu kasaba, tarih-
te bir çok vak’alara sahne olmuştur. Milâttan önce bu 
şehir Termessos (Güllük)’luların şiddetli tecavüzüne 
maruz kalmışlar, bu sırada Manlius’un yardımı ile hür-
riyet ve serbestisini iade edebilmişlerdi. Çok zaman 
sonra da Karamanlıların teşviki ile Hamitabatlılardan 
Osman Çelebi’nin tecavüzüne uğradıklarında Antalya 
Muhafızı Hamza Bey tarafından kurtarılmışlardı.

Eskiden beri şimalden gelen ve Kilikya’ya doğ-
ru giden bütün müstevli ve akıncılar hep bu (Taurus) 
nam-ı kadimi ile maruf olan İstanos Çayı boyunca uza-
nan yeşil ve mümbit ova yolu ile cenuba doğru geçtiği 
ve böylece kasaba’nın daimi soygun ve istilâlara ma-
ruz kaldığı görülmektedir. Fakat büyük harbin sefer-
berlik gailesi bu soygunların hepsinden üstündü. Yıl-
larca süren bu uğursuz harpte kaza gençleri sayılabile-
cek derecede azalmış, hatıra hayale gelmeyen teklifat-
la alınan mal ve hayvanat, mevcudu haddi asgariye in-
dirmiş ve böylece zavallı ahali bitap düşmüş, ye’s neti-
cesinde uyuşuk bir hale gelmiştir. Büyük harpden son-
ra herkes işine sarılmış, biraz kendini toplamağa baş-
lamıştı. Fakat bu nekahet devri pek az bir zaman sür-
müştü. Milli mücadele baş göstermiş ve her kazada ol-
duğu gibi burada dahi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti te-
şekkül etmişti.

15 Mart 1336 tarihinde Müdafaa-i Hukuk Cemiye-
ti atideki zatlardan terekküp bulunuyordu: Reis Müf-
tü Hasan Hilmi Efendi, aza Akhüseyin zade Hacı Ha-
san, Çarşı Cami İmamı Hacı Süleyman, Müderris Yalınlı 
Hacı Osman efendiler, Elmalılı zade Hacı Mehmet, Sü-
leyman Zuhuri Ağa’lardı.

Kaza merkezinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti te-
şekkül ettiği gibi Bozova ve Kızılcadağ nahiyelerinde 
dahi birer heyeti Milliye Teşkilâtı vardı. Mamafih bil-

hassa 27 Nisan, 7 Mayıs, 21 Kânunusani 1336 tarihle-
rinde gelen muhacirler tarafından yayılan kötü hava-
disler, ahali üzerinde pek kötü tesirler ve ümitsizlikler 
doğurduğu ve o sırada Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti pek 
müşkil bir vaziyette kaldığı görülüyor. Buna ilâveten 
bazı arabozanların işbu fırsattan istifade ederek bir 
takım düzmeleri neticesinde vaziyeti henüz kavraya-
mayan ahali ve hatta bazı cemiyet azalarının bile bu 
tesir altında kaldıkları anlaşılıyor. Kuva-yı Milliye’nin 
daha bidayeti teşekkülünde dahi işbu ara bozanların 
nifak-u şikaklarını görüyoruz.

Kuva-yı Milliye’nin bidayeti teşekkülünde kaza 
kaymakamı merhum mebus Numan Bey bulunuyor-
du. Kuva-yı Milliye’ye pek zahir ve namuslu tanınmış 
bu zat hakkında, İbradılı olmak münasebeti ile o vakit 
dahiliye nazırı bulunan Cemal Bey’e mensubiyeti iddi-
asile bir takım müfsitler tarafından azli için telgrafl ar, 
müteaddit müracaatlar vuku bulmakta idi ve nihayet 
1336 yılı bidayetinde kaymakam olarak Mithat Bey is-
minde bir zat gelmişse de; o da 15 teşrinisani 1336 da 
Gülnar’a tahvil edilmiş ve yerine Şevket Bey gelmiştir. 
Yine bu sırada Müftü Hasan Hilmi Efendi’nin camide 
verdiği bir mev’izeden (vaazdan) dolayı arası açılmış 
olan Jandarma Kumandanı Recep Efendi ile de uğra-
şılmakta idi. Bunun azli için çok uğraşıldığı sui ahva-
line dair mazbatalar yapıldığı görülmektedir. Niha-
yet 20 Haziran 1336 da Ankara’da Meclisi Kebiri Mil-
li Riyaseti’ne bile şikâyetname gönderildiği kayda de-
ğer.

Vuku bulacak bilumum ceraim ve su-i istimalâtın 
tahkik ve tecziyesi için Reis Kahraman zade Hacı Ah-
met ve aza Hacı Hasan, Hacı Süleyman Efendi’ler He-
yeti Tahkikiye ve Hakime olarak 21 Haziran 1336 da ta-
yin edilmişlerse de arabozanların önü alınamamıştır. 
Bu mesele için 20 Haziran ve tekrar 3 Temmuz 1336’da 
Aydın efelerinden Nazilli mücahidin Reis vekili ve rüfe-
kası gelmiş ise de yine kârgir olamamıştır.

10 Temmuz 1336 tarihli Teke (Antalya) Müdafaa-i 
Hukuk Riyasetine gönderilmiş atideki tahriratı okuyoruz:

“Rüfeka-i mesaimiz bir takım işlerinden bahs ile 
resmen ve şifahen milli hizmetinden muafiyetlerini ta-
lep ediyorlar. Bilfiil de içtimaa icabet etmiyorlar ve bu-
ralara gelen muhacirler ve misafirler vasıtası ile önü 
alınamayacak derecede neşrolunan havadisler bura-
da milli teşebbüsatı akim bıraktığı gibi devamı muci-
bi heyecan olacağı ve başkaca tedvir müsmir olama-
yacağını berai malûmat arzeylerim. Müdafaa-i Hukuk 
Reisi.”  Bu keşmekeşe çaresaz olmak için 15 Temmuz 
1336 da cemiyet umumi azayı davet etmiş ise de bir 
takım aza icabet etmemiştir.

l Ağustos 1336’da bütün köy eşrafından 51 kişiyi 
kaza merkezine celp ile kendilerine hakikati anlatarak 
lâzım gelen program verildikten sonra köylerine iade 
edilmiş ve ancak böylece fesadın önü alınabilmiştir. 
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Alınan tedbirlerden bazıları şunlardır: Ankara’da neşro-
lunan Hakimiyeti Milliye ve Yedigün, Eskişehir’de neş-
rolunan Yeni Dünya, Antalya’da çıkan Anadolu gazete-
lerine abone olunarak ahaliye dağıtmak, Heyeti İrşadi-
ye olarak Bozova nahiyesine Karatova Müftüsü Ahmet 
Hamdi’yi, Kızılcadağ nahiyesine İzmirli Hacı Yusuf Efen-
diyi ve merkez kaza köylerine Alaşehirli Mustafa Efen-
dileri tayin ile kendilerine lâzım gelen irşat programla-
rı verilmişti. Bu hususta müftü olan Müdafaa-i Hukuk 
Reisi’nin pek çok hizmetleri görülmüştür.

Müdafaa-i Hukuk’un aldığı tedbirler sayesinde 
kazaca hakikat anlaşılmış olduğundan bundan sonra 
bütün halk Heyeti Milliye’ye sarılmış ve harbin sonuna 
kadar manen ve bedenen hizmet etmiştir.

Manavgat ve Akseki kazalarında vuku bulan is-
yanlara karşı Kuva-yi Milliye kıtaatı için sarfolunmak 
üzere 3 teşrini evvel 1336 tarihinde Korkuteli kazası 
500 lira göndermek gibi fedakârlıkta bulunduğu def-

terlerinde kayıtlıdır. Memleketin muhafazası husu-
sunda yevmiye birer mecidiye maaşla ve altmış kişilik 
silâhlı bir milli bölük teşkilâtı da yapılmıştır. Aydın ve 
Nazilli tarafl arından gelen külli miktarda muhacirlerin 
ibate ve iaşeleri için dahi çok çalışıldığı anlaşılıyor as-
ker için kazanın erbabı servet sahipleri tarafından top-
lanan para 22000 lira olduğu gibi 100 deve, 113 mer-
kep, 60 kağnı, 110 öküz, 10 camız, 600 keçi, 200 koyun, 
600 okka yün, 900 okka kıl, 900 okka sadeyağ, 1300 
okka peynir ve 180000 kuruşluk manifatura, toplan-
mış ve 16 Eylül 1337 de 4000 kat çamaşır bedeli gön-
derildiği görülüyor.

Kazanın Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Burdur ve 
cepheye gidecek olan askerin iaşe ve şevki için Elma-
lı ve Finike kazalarının adeta bir transit vazifesini gör-
müştür. Askerlik hususunda Burdur Müdafaa-i Hu-
kuk Riyaseti ile de muhabere cereyan ettiği gibi Nazil-
li ve Aydın heyeti merkeziyelerine, Umum Kumandanı 
Mehmet Efe ile, Elmalı ve Antalya Müdafaa-i Hukuk Ri-
yasetleriyle her daim muhabere edilmekte idi.

Konya Vilayeti (Konya, Niğde, Burdur, Hamidabad-Isparta, Teke-Antalya, namlarında beş sancağı havidir.)
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1. CUMHURİYET DÖNEMİNDE 
KENTLEŞME

A- Antalya Kenti’nin 1950’den 
Günümüze Kentleşme Sürecinin 
Değerlendirilmesi

Özet
Ebru MANAVOĞLU240- Dr. N. Özgür KUTLU241

Türkiye’de özellikle 1950 yılından itibaren; önem-
li politik, ekonomik değişimlerin olduğu bir dönemde 
başlayan ve artan bir hızla devam eden kentleşme ha-
reketleri, hızlı ve plansız olarak gerçekleşmiş ve mekâna 
etkisi düzensiz olmuştur. Antalya kenti, ülkemizin kent-
leşme sürecinden en fazla etkilenen yerleşmelerinden 
birisidir. Sahip olduğu tarihsel, doğal, kültürel varlıkla-
rı ile gerek yerli gerekse yabancı turistlerin en çok rağ-
bet ettiği yöreler arasındadır. Ancak kent, özellikle son 
yıllarda turizmin gelişimine paralel olarak,   kentleşme 
açısından hızlı bir değişim göstermiştir. Son iki (1990 ve 
2000) nüfus sayımı sonuçlarına göre Antalya ülkemi-
zin nüfusu en hızlı artan kentidir. Hızlı nüfus artışı, tu-
rizm kararlarının mekâna olumsuz yansıması, artan ko-
nut stoğu ve düzensiz yapılaşma kentteki korunacak 
alanlara, kıyılara önemli bir baskı oluşturmuştur. Bu ça-
lışmada Antalya kentinin planlama çalışmalarının baş-
ladığı 1950’li yıllardan günümüze kadar geçen zaman 
sürecinde kentsel mekânın biçimlenişi, kent planlama 
çalışmaları ve kentleşme süreci, Türkiye’deki kentleşme 
süreci paralelinde değerlendirilecektir. 

Giriş

Tarihsel süreç içinde kentler, insanoğlunun ihti-
yaçları doğrultusunda oluşmuş ve şekillenmiştir. İn-
sanların bitki ve hayvanları ehlileştirmesiyle başlayan 
tarım devrimi yerleşik hayatı mümkün kılmış ve kent-
lerle insanoğlunun yaşam serüveni başlamıştır.  

Kent, belirli bir alanda belirli bir nüfus büyüklü-
ğüne ve yoğunluğuna ulaşmış olan, insanların barın-
ma, çalışma, ulaşım ve dinlenme fonksiyonlarına ce-
vap veren, çevresine oranla bir merkez oluşturan, top-
lama ve dağıtım merkezi olarak tarımsal ve tarımsal 
olmayan (sanayi-hizmet) faaliyetlerin tümünün kont-
rol yeri olan yasal bir birimdir (Suher, 1992).  

16. yy.ın sonlarına doğru İngiltere’de gerçekleşen 

240-  Şehir Plancısı  
241- Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu, Öğr. Gör. 

Sanayi Devrimi, kuşkusuz insanlık ve kentlerin tarihi 
bakımından önemli bir olgudur. Sanayi Devriminin so-
nucu olarak kırsal nüfus, hızla büyüyen kent merkezle-
rine yönelmiş ve kentler daha fazla insanı barındıracak 
biçimde değişikliğe uğramıştır.  

Sanayileşme ile eş zamanlı olan kentleşme ha-
reketleri ekonomik, teknolojik, siyasal ve psiko-
sosyolojik etmenlerin etkisi altında oluşmuş (Ke-
leş,1996) ve kentlerin fiziksel, sosyal, kültürel, eko-
nomik olarak değişimlerine neden olmuştur. Sanayi-
leşmiş ülkelerde kentleşme mekâna kalkınma olarak 
yansırken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sa-
nayileşme kentleşmeyi takip etmiş, kentsel alana yan-
sıması çarpık olmuştur. Bütün bu yaşanan süreçte do-
ğal alanlar, açık ve yeşil alanlar, korunacak değerler 
fazlasıyla baskı altında kalmışlardır.

Antalya kentinin ılıman iklimi, doğal ve kültürel 
yapısı, turizm olanakları, yaşam koşullarının rahatlı-
ğı, kente göçü arttırarak nüfusun hızla artmasını sağ-
lamış ve kenti Türkiye’nin cazibe merkezi haline ge-
tirmiştir. Kentte yaşanan hızlı nüfus artışı, sanayileş-
me, gelişen teknoloji, araç sahipliliğinin artması, tu-
rizm yatırımlarının hız kazanması, artan konut stoğu, 
ve kentte sağladığı rant faktörü kentin hızlı bir şekilde 
değişimine ve gelişimine neden olmuştur.  

1. Kentleşme Kavramı ve Türkiye’de Kentleşme 

Kentleşme olgusu, bir toplumun ekonomik ve 
toplumsal yapısındaki değişmelerden doğar. Kentleş-
me dar anlamda, kent sayısının ve kentlerde yaşayan 
nüfusun artmasını anlatmakla birlikte yalnız bir nüfus 
hareketi olarak görülmemelidir. Kentleşme; “Sanayi-
leşme ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayı-
sının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucu-
nu doğuran; toplum yapısında artan oranda örgütleş-
me, işbölümü ve uzmanlaşma yaratan; insan davranış 
ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan 
bir nüfus birikimi sürecidir (Keleş,1996). 

Dünya üzerindeki hızlı nüfus artışı ve buna para-
lel olarak meydana gelen kentleşme olgusu, gelişen 
teknoloji ve sanayileşme kentlerde sosyal ve fiziksel 
değişimlere neden olmaktadır. 1950 ve 1990 yılları iti-
bariyle kentleşme oranları karşılaştırıldığında az geliş-
miş ülkelerde bu oran 1950 yılında %17 iken 1990 yı-
lında iki katına çıkarak %34 olarak belirlenmiştir.

 (http://www.geography.learnontheinternet.co.uk/to-
pics/urbanisation)                                          

T A R İ H   III 
(C U M H U R İ Y E T  D Ö N E M İ)
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Çizelge 1. Kentleşme oranları

   1950 1990

Dünya % 30 % 51

Ekonomik yönden gelişmiş 
ülkeler % 53 % 74

Ekonomik Yönden Az gelişmiş 
ülkeler % 17 % 34

1.1. Türkiye’deki Kentleşme Sürecinin 
Değerlendirilmesi

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de 
özellikle 1950’lerden itibaren sanayileşme ile başla-
yan ve artan bir hızla devam eden kentlere göç hare-
ketinin etkisi altındadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kent-
sel gelişme sürecini 3 aşamada incelemek doğru ola-
caktır.

1. 1923-1950 dönemi 

2. 1950-1980 dönemi 

3. 1980-2007  dönemi 

1.1.1 .1923-1950 Dönemi 

Cumhuriyet’in ilanından sonra başlayan yeni pro-
jelerle, kentler çağdaşlığın ve yeniliklerin gösterge-
si olan mekanlar haline getirilmek istenmiştir. Türki-
ye Cumhuriyeti ilk önce modernleşme projesini ve 
bunun içinde mekân organizasyonunu ulusal kimlik 
oluşturulması amacıyla uygulamaya başlamıştır (Te-
keli, 1998).  

Bu dönemde Türkiye, tek partili sistem içinde yeni 
bir ulusal kimlik arayışı, bir benlik kazanma sürecine 
girmiştir. Ülke düzeyinde izlenen mekânsal stratejinin 
üç önemli öğesinin olduğu söylenebilir. Bunlar; 

• Üç imparatorluğa başkentlik yapmış 
İstanbul’un yerine, Ankara’nın başkent ilan 
edilmesi. 

• Ankara merkezli bir demiryolu şebekesi oluş-
turarak ülkeyi demir ağlarla kaplamak.   Böy-
lece hem iç pazarın bütünlüğünü sağlamak 
hem de ülkeyi baştanbaşa sararak başkentin 
ülke üzerindeki denetimini güçlendirmek,

• Sanayi planlarında yapılması öngörülen fabri-
kalarına yer olarak demiryolu güzergâhı üze-
rinde yer alan küçük Anadolu kentlerinin se-
çilmesidir. 

1928 yılında Herman Jansen tarafından Anka-
ra için tüm kenti kapsayan bir plan hazırlanması, kent 
planlaması açısından bir dönüm yılı olmuştur. Bu dö-
nemde Ankara dışında kentler hızlı bir büyüme gös-
termemektedirler. Ama Cumhuriyet’in bu dönemde 
uyguladığı radikal modernleşme projesi, diğer kent-
lerde de planlı bir gelişmeyi öngörüyordu. Kentlerin; 
“sağlığın, temizliğin, güzelliğin ve modern kültürün 
örneği olması istenmekteydi (Tekeli, 1998). 

1927’de nüfusun % 16.4’ü kentlerde yaşamakta 
iken, 1950 yılında bu oran   % 18.1’e yükselmiştir. Bu 
dönemde güçlü bir kentleşme hareketi olmamaktadır. 

1.1.2.  1950-1980 Dönemi  

Cumhuriyet tarihinde kent planlaması ve kent-
lerin gelişmesi açısından özellikle 1950–1960 yılla-
rı arası, olumlu ve olumsuz etkileri ne olursa olsun, 
çok önemli bir dönüm noktasıdır (Tapan, 1998). İkin-
ci dünya savaşı bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’ye 
de önemli değişiklikler getirmiştir. Bu değişiklik ülke-
nin tek partili bir siyasal rejimden çok partili bir siyasal 
rejime geçmiştir. Bu dönemde; 

• Savaş öncesinde iç pazara hapsolmuş ülke ekono-
misi, özellikle tarımda modernizasyona ağırlık veri-
lerek dışa açılma süreci başlamıştır. 

• Demiryolu ağırlıklı altyapı yatırımları stratejisinden, 
karayolu ağırlıklı altyapı stratejisine geçilmiştir. 

• Tarımda hızlı bir makineleşme gerçekleşmiş, tarım-
da teknolojik gelişmeler verimliliği artırmış  ve kırsal 
kesimden kopmalara neden olmuştur. 

• Bu gelişmeler son ucunda İkinci Dünya Savaşı son-
rasında Türkiye’de çok hızlı bir kentleşme görülmüş-
tür. Bu dönemde sadece Ankara kentinde görülen 
yılda % 6 oranında nüfus artış hızı, Türkiye’nin tüm 
kentlerinde birden yaşanmaya başlamıştır. 

• Düşen ölüm oranlarıyla birlikte ortalama ömrün 
uzaması, tarımda makineleşme, ulaşımdaki ve ha-
berleşmedeki gelişmeler, daha iyi iş, daha iyi barın-
ma ve daha iyi sosyal yaşantı istekleriyle kırsal nüfu-
sun kentlere göç etme süreci başlamıştır. 

• Toplam nüfus içinde kent ve kır nüfusları paylarının 
karşılaştırılmasından da anlaşılacağı gibi, Türkiye’de 
yüksek oranda bir kente göç, kentte yaşamayı ter-
cih olayının cereyan ettiği ve bu tercihin 1950 yılın-
dan başlayarak giderek artan oranda sürdüğü görül-
mektedir (DİE, 2000).

• 1950-1980 döneminde kentlerin hızla göç alarak 
büyümesi, gecekondulaşma olgusunu  ortaya çıkar-
mıştır. 

• 1970’li yıllarda Türkiye’de otomobil üretiminin baş-
laması ve özel araba sahipliliğinin hızla yaygınlaş-
ması, kent yapısında  birtakım değişimler yaratmış-
tır. 
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• 1960-1980 yıllarında sanayileşme yoğunlaşmıştır. 
Bu dönemde yapımına başlanan organize sanayi 
bölgeleriyle üretim faaliyetleri kentin merkezinden 
ve yakın çevresinden uzaklaşmaya başlamıştır. 

• Hızlı nüfus artışı,   gelişen sanayileşme ve kentleş-
me sonucunda, kentlerde  konut açığı ortaya çıkmış, 
kentlerin etrafında gecekondu kuşakları oluşmuş, 
kent içi ulaşım gereksinmeleri  toplu ulaşım sistem-
leri yerine dolmuşlarla karşılanmaya çalışılmış, kent-
ler altyapı yetersizlikleri içinde büyümenin sorunla-
rını yaşamışlardır. Yaşanan sosyal ve fiziksel dönü-

şüm sürecinde istikrarlı siyasal politikalar yerine po-
pülist politikalar zaman içinde oluşan gecekondula-
rın yasallaştırılmasını sağlamış, af yasalarıyla bu po-
litikalar devam etmiştir. 

30 yıllık bir zaman sürecini kapsayan bu dönem-
de, ülke nüfusunun hızlı bir artış içerisine girmesi ya-
nında, kentsel nüfus da büyük bir artış göstermiştir. 
1950 yılında % 18.1 olan kentsel nüfus 1980 yılında % 
45.4 e yükselmiştir. Kentsel nüfus artış hızı en yüksek 
değerini 1965-1970 döneminde % 6.1 olarak almıştır 
(Çizelge 2).

Çizelge 2. 1927-2000 Kent, Kır Nüfusu ve Kentleşme  Oranı (%), ( D.İ.E,  2000)         

SAYIM YILI
TOPLAM NÜFUS KENT NÜFUSU KIR NÜFUSU KENTLEŞME 

ORANI (%)BİN Kişi ARTIŞ 
HIZI BİN Kişi ARTIŞ HIZI BİN Kişi ARTIŞ HIZI

1927 13.648 - 2.236 - 11.412 - 16.4
1935 16.158 2.1 2.735 2.5 13.423 2.0 16.9
1940 17.821 2.0 3.203 3.2 14.618 1.7 18.0
1945 18.790 1.1 3.442 1.4 15.348 1.0 18.3
1950 20.947 2.2 3.782 1.9 17.165 2.2 18.1
1955 24.065 2.8 5.425 7.2 18.640 1.6 22.5
1960 27.755 2.9 7.308 6.0 20.447 1.9 26.3
1965 31.391 2.5 9.383 5.0 22.088 1.5 29.9
1970 35.605 2.5 12.754 6.1 22.851 0.8 35.8
1975 40.348 2.5 16.707 5.4 23.641 0.7 41.4
1980 44.737 2.1 20.330 3.9 24.407 0.6 45.4
1985 50.664 2.5 25.890 4.8 24.774 0.3 51.1
1985 50.664 2.5 25.890 4.8 24.774 0.3 51.1
1990 56.473 2.2 31.805 4.1 25.668 -0.1 56.3
2000 67.804 1.7 44.006 4.5 23.798 -0.4 64.9

Çizelge 3. Sayım Yıllarına Göre Yıllık Nüfus Artış Hızı ve Nüfus Yoğunlukları ( D.İ.E. 2003)

    Yıllık nüfus        
Sayım 

tarihleri Nüfus Artış hızı İl sayısı İlçe sayısı Bucak ve 
köy sayısı

Yüzölçümü 
(km2)

Nüfus 
yoğunluğu

28.10.1927 13.648.270 - 63 328 40.600 762.736 18 

20.10.1935 16.158.018 21,10 57 356 34.876 762.736 21 

20.10.1940 17.820.950 19,59 63 370 34.024 767.119 23 

21.10.1 945 18.790.174 10,59 63 396 34.063 767.119 24 

22.10.1950 20.947.188 21,73 63 422 34.252 767.119 27 

23.10.1955 24.064.763 27,75 66 493 34.787 767.119 31 

23.10.1960 27.754.820 28,53 67 570 35.441 772.091 36 

24.10.1965 31.391.421 24,63 67 571 35.638 774.810 41 

25.10.1970 35.605.176 25,19 67 572 35.995 774.815 46 

26.10.1975 40.347.719 25,01 67 572 36.115 774.815 52 

12.10.1980 44.736.957 20,65 67 572 36.155 774.815 58 

20.10.1985 50.664.458 24,88 67 580 36.031 774.815 65 

21.10.1990 56.473.035 21,71 73 829 36.233 774.815 73 

22.10.2000 67.803.927 18,28 81 850 37.366 (2)769604 88 
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1.1.3. 1981-2007 Dönemi 
1980 sonrasının ayrı bir dönem olarak ele alınma-

sının kentleşme açısından ve ülke siyaseti açısından ayrı 
bir önemi vardır. Bunlardan ilki İkinci Dünya Savaşı son-
rasında başlayan demografik geçiş ve kentleşme gibi sü-
reçlerin belli bir doygunluk düzeyine ulaşması, dünya-
nın yaşadığı büyük bunalım karşısında girdiği yeniden 
yapılanma süreci ve 1980 yılının ülkemiz siyaseti açısın-
dan önemli bir dönüm noktası olmasıdır (Tekeli,1998).  

Türkiye nüfusu, 1927-1935 döneminde yılda or-
talama 314 bin kişi artarken 1990-2000 yılları arasın-
da ortalama 1 milyon 133 kişi artış göstermiştir. 1927-
1950 döneminde şehirlerde bulunan nüfusun oranı 
önemli bir değişim göstermemesine rağmen, 1950 yı-
lından sonra şehirlerde bulunan nüfus, köylerde bu-
lunan nüfusa göre çok büyük bir hızla artmıştır. 1990-
2000 yılları arasında şehirlerde bulunan nüfusun yıl-
lık artış hızı binde 26.8 iken köylerde bulunan nüfusun 
yıllık artış hızı binde 4.2 olmuştur (D.İ.E, 2000). 

Ülkemizde şehirlerde bulunan nüfusun oranı son 
on yılda önemli artış göstererek 1990 yılında yüzde 59 
iken 2000 yılında yüzde 64.9’a yükselmiştir. Aynı za-
manda nüfus yoğunluğu ve kent sayısında da yıllara 
göre artış göstermektedir (Çizelge 3). 

 Aşırı  nüfus artışı ve kırsal kesimden kentlere gö-
çün yoğunlaşması, birtakım sorunları da beraberinde 
getirmiştir. Bunların içinde en önemli olan ve her za-
man güncelliğini koruyan kent nüfusunun barındırıl-
ması, yani konut ve kentsel çevre sorunudur. Bu ne-
denle toplu yerleşme çağın gereklerinden biri olmuş-
tur (Yeğin, 1998). 

• 1980 sonrasında   toplam göç hareketleri içinde 
kırsal alandan kentsel alana yönelen göçlerin önemi 
azalmış buna karşılık kentler arası göçlerin önemi art-
mıştır. 1985-1990 yılları arasında köyden şehre göç 
oranı % 10.34 iken, şehirden şehire göç oranı % 70.67 
olmuştur. 

• 1927-2000 dönemi dikkate alındığında ülkemiz-
de 1985 yılından sonra şehirlerde bulunan nüfusun 
köylerde bulunan nüfustan daha fazla olduğu bir dö-
nemin başladığı görülmektedir (%51.1). 

• 1980 sonrasında turizm yatırımların teşvik edil-
mesi, dinlence faaliyetlerinin gelişmesi ve seracılığın 
yaygınlaşması sonucu ülkenin batı ve güney kıyıları 
sermayenin ve nüfusun mekânda yeniden dağılımın-
da paylarını arttırmıştır (Tekeli, 1998). 

• Türkiye’de özel araba sahipliliğinin artışı ve ya-
şam kalıplarındaki değişmeler kıyılarda dinlence ya da 
spekülatif amaçlı çok sayıda ikinci konutun yapılması 
sonucunu doğurmuştur. 

• Toplu konut sunumu 1980 sonrası çıkarılan toplu 
konut yasalarıyla kurumsallaşmış ve toplu konut ida-
resi kurulmuştur. Bu özellikle ilk yıllarında konut ala-
nına kaynak aktarımını hızlandırmış, Türkiye’de kent 
formlarının oluşma süreçlerini değiştirmiştir.

• 1983-1984 yıllarında çıkartılan yasalarla beledi-
ye kaynaklarının önemli derecede arttırılması, merke-
zi yönetimin denetiminin bir ölçüde de olsa azaltılma-
sı ve imar planı yapımına ve onanmasına ilişkin yet-
kilerin belediyelere devredilmesi kent planlaması açı-
sından önem teşkil etmektedir. 

• Kentleşme kentsel merkezlere yeni işlevler ka-
zandırmış, merkezde kentsel dönüşümlere ve değişi-
me neden olmuştur. 

1980 sonrasında teknolojideki gelişme ve bili-
m in ilerlemesi özellikle dış ticaret ilişkilerinin yoğun 
olduğu metropoliten alanlarla, uluslararası bağlantı 
olan kentlere  yeni işlevler kazandırmıştır. Dünya siste-
mi ile ilişkilerin kurulduğu merkezler ve dışa açılan tu-
rizm sektörünün önem kazandığı yerleşmeler en çeki-
ci odaklar olmuştur (Sazak, 1998). 

Ayrıca bu dönemde dünyada yaşanan ekono-
mik yeniden yapılanma ve telekomünikasyon tekno-
lojisindeki gelişmeler kentlerde etkisini göstermeye 
başlamıştır. Kentlerin makro formları merkezileşme 
ve merkez dışına yayılma eğilimlerinin biçimlendiği 
mekânlar olmaya başlamıştır (Osmay, 1998).

2. Antalya Kentinin Mekânsal Gelişimi ve 
Planlama Çalışmaları

Antalya kenti, Türkiye’nin güneyinde, Akdeniz kı-
yısında yer almaktadır (Şekil 1). Antalya, Burdur ve Is-
parta illerinin oluşturduğu Batı Akdeniz Bölgesi’nin en 
büyük kenti ve bölge merkezi konumundadır. Teke ve 
Taşeli platoları arasında kalan Antalya Körfezi ile arka-
sındaki Toros Dağları ve kuzeyde Göller Bölgesi’nden 
oluşan Batı Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde ovalar, 
yüksek kesiminde yaylalar yer almaktadır. Türkiye top-
raklarının % 2.7’sini oluşturan Antalya ilinde ülke nü-
fusunun % 2.5’i yaşamaktadır (Antalya Valiliği  2002). 

Antalya zengin doğal, kültürel, tarihi  ve çevresel 
değerlere sahip bir kıyı kentimizdir.  

Kentin çevresini oluşturan dağlar, tarım alanla-
rı, ormanlar, kıyılar, vadiler ve akarsular, çevresel eko-
sistemi oluşturan doğal yapı elemanları olarak kentin 
imajına büyük katkı sağlamaktadır. 

  Yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen bulgu-
lardan Antalya ve bölgesinde 50 bin yıl önce insan-
ların yaşadığı kanıtlanmıştır. Bu kanıtlar Antalya’nın 
27 km. batısındaki, Yağcılar Köyü sınırları içindeki 
Karain Mağarası’nda bulunmuştur. Karain, Eski Taş 
Devri’nden buyana, kırk bin yılı aşkın bir süre içinde 
kullanılmıştır (Utta, 1995). 

Antalya 15.yy.da bir liman şehri olarak çok sınır-
lı bir tarımsal alanın kontrol merkezi haline gelmiştir. 
15.yy ve 16.yy.da şehir sur dışında kuzeye doğru büyü-
me göstermiş ve merkez sur dışındaki kuzeydeki kapı-
nın çevresinde oluşmuştur. 17.yy.da sur içinde 5.000-
10.000 kişi, sur dışında 10.000 kişi olmak üzere   top-
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lam 15.000 - 20.000 kişi olduğu sanılmaktadır. 19.yy.
ın ilk yarısında şehirsel yapının fazla değişmediği, 19. 
yy.ın ortasından sonrada ticaret eylemlerinin yoğunlaş-
tığı kent, büyük hinterlandı olan bir liman şehri olama-
mış, ulaşım güçlüğü nedeniyle kontrol alanı genişleye-
memiş, üç taraftan yüksek dağ sıralarıyla çevrilmiş sınır-
lı bir tarımsal alanın artık ürününü toplayan bir merkez 
olarak kalmıştır. Antalya 20. yy ortalarından sonra tarım 
ve turizm alanındaki gelişmelerle nüfus ve mekânsal 
yapı bakımından büyüme göstermiştir (Can, 1992).

Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda (1927) nüfus 
hareketlerinin durağan ve göç olgusunun az olma-
sı, nüfus artışına da yansımış, kentin nüfusu 30 yılda 
12.500 kişi artmıştır (Dampo 2002). Kent bu yıllarda 
tarım ve ticaret etkinliklerinin egemen olduğu, daha 
çok Kaleiçi ve çevresinde yerleşimin söz konusu oldu-
ğu bir kentti. Bugün ise hızla nüfusu artan, farklı top-
lumlardan, farklı kültürlerden binlerce insanın turizm 
etkinliklerine sahne olan, iç göç hareketleri ile farklı 
kültürlerin mozaiğini sergileyen, uluslararası üne sa-
hip, kentsel işlevleri artmış bir kenttir. 

Antalya kentinin mekânsal gelişimi ve planlama 
çalışmaları 1950 yılı sonrası 5 dönemde incelenecektir. 

1.   1950-1960 dönemi 
2. 1960-1970 dönemi 
3. 1970-1980 dönemi
4. 1980-1990 dönemi
5. 1990-2007 dönemi 

2.1. Antalya Kentinin Mekansal Gelişimi ve 
Planlama Çalışmalarında 1950-1960 Dönemi 

Türkiye’deki kentleşme süreci paralelinde Antalya 
kentinin mekânsal oluşumu ve buna bağlı olarak kim-
lik değişimi 1950 yıllarında başlamış ve bundan son-
ra da hız kazanmıştır. 1950 yılında kentin yayılma ala-
nı 270 ha. nüfusu 27.515 kişi iken 1960 yılında kentin 
yayılma alanı 690 ha. nüfus % 85’lik bir artışla 50.908’e 
yükselmiştir (Çizelge 4). Kent bu göç hareketlerinden 
ekonomik, sosyal ve fiziksel yönden etkilenmiştir. 

Çizelge 4. Antalya kenti nüfusunun gelişimi (D.İ.E 2002)

Sayım  Yılı Nüfus Artış Oranı (binde)
1950 27.515 9,90
1955 35.283 28,23
1960 50.908 44,28
1965 71.833 41,10
1970 95.616 33,10
1975 130.774 36,77
1980 173.501 32,67
1985 261.114 50,49
1990 378.208 44,84
2000 603.190 44,13

2005∗ 749.536∗ 44,13

∗) Yıllık binde 44,13 arttığı varsayımına dayanan projek-
siyondur. 

Bu dönem aynı zamanda kentte kamu yatırım-
larının ve sanayinin başladığı dönemdir. 1952 yılında 
kurulan Antbirlik (Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım 
Satış Kooperatifl eri Birliği), Antalya’da tarımsal geliş-
me ve tarıma dayalı sanayinin kurulmasında önemli 
rol oynamıştır. 1956 yılında kentteki işsizlik sorununu 
çözmek için Antalya Pamuklu Dokuma Fabrikasının 
temeli atılmış, 1961 yılında üretime başlanmıştır. Aynı 
yıl Antalya Kepez Elektrik Santrali işletmeye açılmıştır. 
1957 yılında Antalya Ferrokrom Fabrikası kurulmuştur.   

Antalya’da şehir planlama çalışmalarına 1950’li 
yıllarda başlanmış olup, ilk şehir planı İller Bankası 
Genel Müdürlüğünce hazırlanmış, 1957 yılında Bayın-
dırlık ve İskan Bakanlığınca onanmıştır. Bu plan Kale-
içi ve çevresiyle birlikte, batıda Bahçelievler, kuzeyde 
Şarampol, doğuda Yenikapı bölgesini kapsamaktadır 
(Anonim 1996). Planda tutarlı bir gelişme stratejisi ve 
sosyal donatı alanlarının dengeli dağılımı öngörül-
mekle birlikte, göç ve nüfus artışı yeterince değerlen-
dirilememiştir. Ayrıca planda, kentin özgün dokusu 
ve iklim özelliklerinin göz önünde bulundurulmayışı, 
kentsel mekânda geri dönülemez bir imar sürecini 
başlatmıştır (Dampo 2002). 

Kentin bu dönemdeki gelişmesi Kalekapısı ve 
merkezin çevresinde olmuştur. Burdur yolunun doğu 
ve batısında; Bahçelievler, Memurevleri, Yıldız, Varlık, 
Deniz mahallelerinin doğusunda Üçgen, Muratpaşa, 
Eyiler mahalleleri ve Lara yönünde; Sinan, Zerdalilik, 
Çaybaşı ve Yüksekalan Mahalleleri yönünde gelişme-
ler görülmektedir (Dampo 2002) 

Kentte gecekondu ilk kez bu dönemde başlamıştır. 
Özellikle 1950’li yılların sonlarına doğru başlayan gece-
kondu gelişimi kentin özellikle kuzeybatısında ilk top-
lu ve yoğun gecekondulaşma, fabrikaların kurulmasıy-
la eşzamanlı bir gelişim göstermiştir (Anonim 2006). 

Antalya’da 1950-1960 yılları arası dönem; sanayi-
leşmenin başlamasıyla birlikte kırdan kente göçle ge-
len nüfus artışının görüldüğü,  bunun sonucunda daha 
iyi iş, daha iyi çalışma, dinlenme ve barınma arzularıy-
la kente gelen kişilerin bu ihtiyaçlarına cevap verecek 
kenti kurma çabalarının görüldüğü bir zaman süre-
cidir. Kentte bundan sonra da artarak devam edecek 
olan kentleşmenin, mekânda yaratacağı sosyal, kültü-
rel ve fiziksel değişimler yavaş yavaş başlamaktadır.

2.2. Antalya Kentinin Mekansal Gelişimi ve 
Planlama Çalışmalarında 1960-1970 Dönemi 

Kentte bu dönemde, kentleşme hareketlerinin 
mekânsal etkileri görülmeye başlanmıştır. Bu dönem, 
üretimde farklılaşmayı getiren, sosyo-ekonomik ve 
kültürel değişime yol açan yeni bir yerleşme biçimlen-
mesinin başladığı dönem olması açısından önem taşı-
maktadır. 1960 yılında 50.908 olan kent nüfusu, 1970 
yılında % 88’lik bir artışla 95.616 kişiye ulaşmıştır.  
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1965 yılında yeni bir imar planına gereksinim 
doğmuş ve yine İller Bankası, kentin 1969 yılında ta-
mamlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nı hazırla-
mış, ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 
yapımı tamamlanamamıştır (UTTA, 1995).  

1960-1965 yılları arasında DPT (Devlet Planlama 
Teşkilatı) yönetiminde Antalya Projesi hazırlanmış-
tır. Bu projenin amacı, Antalya, Burdur ve Isparta ille-
rini içine alan bölgede ekonomik ve toplumsal yön-
den dengeli bir gelişmeye temel olacak yatırım önce-
si araştırmaları yapmak ve Türk personelin planlama 
konusunda yetiştirilmesi için pilot proje hizmeti gör-
mekti. İmalat sanayi, turizm, ticaret, sulama, tarım, or-
mancılık, istihdam   gibi konuları kapsayan çalışma-
lar arasında bir bütünlük sağlayabildiğini öne sürmek 
güçtür (Keleş 1997).  

1960-1965 yılları arasında Kalekapısı çarşısı oluş-
muş, 1965-1970 yılları arasında, Kalekapısı ile Belediye 
işhanı arasında, caddenin güneyinde bugünde kulla-
nımı devam eden ticaret fonksiyonları yerini almıştır. 
1970 yıllarında Vakıf İşhanı yapılmıştır (Anonim 1990).   

Gecekondulaşma bu dönemde devam etmiş, 
Antalya’nın kırsal kesimleri ile Isparta, Burdur, Konya 
gibi yakın illerden göç alan Antalya’da 1965 yılların-
dan sonra Kızıltoprak ve Yüksekalan gecekondu ma-
halleleri gelişmiş, Yüksekalan Mahallesi genişleyerek 
kuzeyde Çevreyolu’na kadar yayılmıştır. 

Doğal ve kültürel kaynak potansiyeli yüksek bir 
kent olan Antalya’nın 1969 yılında turizmde öncelikli 
alanlar olarak belirlenmesiyle planlama ve yatırım ön-
celiği artmıştır.  

1960-1970 dönemi Antalya’nın hızlı nüfus artı-
şı ve kentleşmeden doğan sosyal, kültürel  ve mekan-
sal değişimlere hazırlıksız yakalandığı bir süreçtir. So-
runlara geçici çözüm arayışları özellikle kent merke-
zinde tarihi dokunun tahribine yol açmış, yenileşme 
çabaları mekânda kültürel ve fiziksel tahribatlar yarat-
mıştır. Özellikle Antalya kent merkezinde eski doku-
nun yer aldığı bölgenin çeperindeki yapılaşma ve rant 
artışı, bu rantı karşılayabilmek ve gelirlerini arttırabil-
mek için çok sayıda dükkanın ve büro katlarının için-
de bulunduğu işhanları yapılmış, ana caddeler dönü-
şüm geçirmiş, eski doku yıkılarak yapılan kimliksiz ya-
pılar ticaretin yoğunlaştığı mekanlar haline gelmiştir.  

2.3. Antalya Kentinin Mekansal Gelişimi ve 
Planlama Çalışmalarında 1970-1980 Dönemi 

1974 yılından itibaren Antalya’da, bu tarihe kadar 
görülmeyen  yoğun bir yapılaşma talebi olmuştur. Bu 
talebi arttıran etmenlerin başında; Güney Antalya’nın 
turizm alanı ilanı ve altyapı çalışmalarının başlama-
sı, yeni liman inşaatının tamamlanması, havaalanı ka-
pasitesinin arttırılması, eski liman ve Kaleiçi projesi-
nin uygulamaya konulması, Fethiye-Kaş yolunun ya-
pılması, Antalya’nın ülke çapında çok önemli bir tu-

ristik merkez işlevi yüklenmesi. Bu gelişmelerin so-
nucunda da önce yakın illerden başlayarak daha son-
ra Türkiye’nin diğer illerinden “kentte bir daire sahibi 
olmak” talebini ortaya çıkarması; bu taleplerin sonu-
cunda da planda öngörülmeyen yeni yerleşim alan-
larının yapılaşmaya açılması sonucunu doğurmuştur 
(Anonim 1990). 1980 yılında kent nüfusu 173 501 ki-
şiye ulaşmıştır. 

Antalya’da bu dönemde yapılan altyapı yatırımla-
rının kent makroforunun bugünkü yapısının oluşma-
sında etkisi olmuştur. Hurma mevkiinde Antalya lima-
nın yapılması, Burdur ve Kemer-Antalya çevre yolları-
nın yapılması Antalya’nın bugünkü gelişimini etkile-
yen önemli yatırımlardır.  

Bu dönemde sanayileşme daha çok yerel ölçek-
te tarımsal ürün, tekstil ve gıdaya yönelik olarak yapıl-
maktadır. 1974 yılında Antpil Tesisleri’nin açılışı bu dö-
nemdedir. 1976 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ku-
rulan Antalya Organize Sanayi Bölgesi kentteki sanayi 
tesislerini arttırarak istihdam yaratmıştır. 

Sanayileşme ve kentleşmeye paralel olarak gece-
kondulaşma da bu dönemde hız kazanmış ve nitelik 
değiştirmeye başlamıştır. Kentleşmenin başladığı ilk 
yıllarda kırdan kente göç eden nüfusun barınma ih-
tiyacını karşılamak için yapılan yasal olmayan yapılar, 
geçen zaman sürecinde kentsel ranttan pay almak için 
değişikliğe uğramış, kat adetleri artmış ve imar afl a-
rıyla yasallaştırılmıştır. Muratpaşa gecekondu mahal-
lesi   1970 yılından sonra gelişmeye başlamış, 1973-
1976 yılları arası hızla yayılmıştır. 1980 yıllından son-
ra gecekondular Çevreyolu’nun kuzeyinde Masadağı 
eteklerinde bir kuşak oluşturmuş, ayrıca Burdur yolu-
nun iki tarafında Kepezaltı, Göçerler ve Ahatlı’da yo-
ğunlaşmıştır. Belediyelerin denetimsizliği, gecekon-
duların yayılmasını hızlandırmıştır. 1980’lerin başında 
Antalya’da 10 000’in üzerinde gecekondu olduğu bi-
linmektedir (Güçlü, 2002). 

Antalya’nın kent planlama çalışmaları da bu dö-
nemde hız kazanmıştır. İller Bankası’nca 1969 yılın-
da yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve bu plan 
doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planlarının tamamlanamaması üzerine ilk kez ye-
rinde büro kurularak ciddi bir analitik etüde dayana-
rak kent planı hazırlanmaya karar verilmiş ve planla-
ma çalışmalarına 1976 yılında başlanmıştır. Can Plan-
lama Bürosu tarafından yapılan 1978 yılı imar planı, 
ana strateji olarak, yapılaşmanın ve gelişim alanları-
nın batıya kaydırılarak, doğudaki tarım alanlarının ko-
runmasını; doğuda Lara bandının doğal sit olarak ta-
nımlanmasını ve Eski Lara yolu ile deniz arasında ya-
pılanmanın çok sınırlı tutularak sadece belirli yerler-
de turistik tesislere yer verilmesini öngörüyordu. Ay-
rıca şehrin su kaynaklarının imar planı ile korunarak, 
kirlenmemelerini sağlamak açısından çevrelerine yapı 
yasağı getiren plan kararlarına yer vermiştir. Bu plan-
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da kentin ileriye dönük ihtiyacına cevap verecek Hal, 
Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret Merkezi, İdari Merkez, 
Otogar, Mezbaha, havaalanı, liman yeri gibi ana işlev-
ler belirlenmiştir (Anonim 1990). 

1970’lerden itibaren Türkiye’de otomobil üre-
timine başlanmasıyla otomobil sahipliliği artmıştır.   
Antalya’da da bu dönemlerde artan otomobil sahiplili-
ği mekânda hissedilmeye başlanmış kentsel alan hızla 
yayılmaya devam etmiştir. İkinci konut kooperatifçili-
ği kıyılardaki arazi spekülasyonunun yoğun olarak ya-
şandığı bir süreci yaratmıştır. İmar planı olmadığı için 
yöre köylüsünden ucuza alınan araziler kooperatif sa-
hipleri tarafından mevzii imar planları yapılarak imar-
lı alanlara dönüştürülmüştür. 1970’lerin ikinci yarısın-
dan itibaren kentleşmenin mekânda etkisi net olarak 
görülmeye başlanmıştır.  

1979 yılında yürürlüğe giren Kaleiçi Koruma ve 
Geliştirme İmar Planı’nın getirdiği sınırlamaların da 
etkisiyle kent merkezine ulaşan Atatürk Caddesi ve 
Cumhuriyet Caddesi ana aksında da yenileme ve yo-
ğunluk artışı baskıları artmış, ticari etkinlikler yoğun-
luk kazanmış ve kent merkezinde trafik, gürültü ve 
otopark sorunları oluşmuştur (Anonim 1990). 

1970-1980 dönemi Antalya’nın ilk kez yerinde 
büro kurularak kapsamlı bir araştırmaya dayalı planla-
ma çalışmasının başlaması ve geleceğe dönük olum-
lu plan kararları içermesi bakımından önemli bir za-
man sürecidir. Bu planın mekânsal etkileri 1980 yılın-
dan sonra görülmeye başlanmış, kentin gelişimi batı-
ya doğru olmuştur. 

2.4. Antalya Kentinin Mekansal Gelişimi ve 
Planlama Çalışmalarında 1980-1990 Dönemi 

Antalya il genelindeki nüfus bilgilerini değerlen-
dirdiğimizde, 1985-1990 yılları arasında kent nüfusu-
nun yıllık artış oranı binde 82.97’e çıktığı görülmekte-
dir (Çizelge 5). 

SAYIM Y ILI TOPLAM KENT NÜFUSU BUCAK VE KÖY 
NÜFUSU

YILLIK ARTIŞ ORANI (BİNDE)
GENEL KENT KÖY

1927 206.270 35.533 170.737 - - -
1935 242.609 43.857 198.752 20.28 26.31 18.99
1940 256.366 49.903 206.463 11.03 25.83 7.61
1945 278.178 48.714 229.464 16.33 -4.82 21.12
1950 311.442 53.972 257.470 22.59 20.50 23.03
1955 357.568 67.480 290.088 27.62 44.67 23.86
1960 416.130 95.424 320.706 30.33 69.30 20.07
1965 486.910 129.657 357.253 31.42 61.31 21.58
1970 577.334 176.008 401.326 34.07 61.13 23.27
1975 669.357 223.089 446.268 29.58 47.41 21.23
1980 748.706 280.837 467.869 22.41 46.04 9.45
1985 891.149 397.712 483.437 34.83 69.59 10.64
1990 1.132.211 602.194 530.017 47.88 82.97 14.30
2000 1.719.751 936.330 783.421 41.79 44.13 39.07

1983 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı Turiz-
mi Teşvik Kanunuyla kentteki yatırımlar artmış, buna 
bağlı olarak turistik yatak kapasitesi büyük artış gös-
termiştir. Turizm sektöründeki gelişmelerin önemli bir 
göstergesi olan yatak kapasitesindeki artışların kent 
ekonomisine sosyal ve kültürel altyapı gelişmesine 
önemli katkıları olmuştur. Kentte yeme-içme, eğlence, 
spor ve kültürel tesislerin, sosyal ve teknik altyapının 
aynı zamanda kentsel hizmetlerin gelişmesine olum-
lu etkisi olmuştur. 

Antalya’daki kentleşmeyle birlikte   kentteki çalı-
şanların sektörel dağılımında da değişiklikler olmuştur. 
Antalya,  Cumhuriyet’in kuruluşundan 1960’lı yıllara ka-
dar tarımın tek hâkim olduğu bir ekonomik yapıyı oluş-
tururken, 1969 yılında Antalya Bölgesi’nin Turizm Ge-
lişme Bölgesi olarak ilan edilmesi ve 1970’li yıllarda bir-
çok Turizm Gelişim Projesi’nin hayata geçirilmesi An-
talya ilinin ekonomik yapısında önemli değişikliklere 
neden olmuştur. Turizm olanakları, kentleşme ve gö-
çün etkisiyle artan nüfus ekonomik yapıyı da etkilemiş, 
1970 yılında tarımdan sonra toplumsal, sosyal ve kişi-
sel hizmetler ikinci önemli sektör haline gelmiştir. Kent-
leşmenin hız kazandığı, kentsel nüfusun kırsal nüfusun 
önüne geçtiği, turizm projelerinin uygulanmaya başla-
dığı ve yatırımların arttığı dönem olan 1980 dönemin-
de, tarım ve hizmet sektöründe çalışanlar toplam istih-
damda  % 81.14’lük bir orana sahip olmuştur. 1990 yı-
lında tarım sektörü nün işgücü içindeki payı azalırken 
ticaret ve turizm 1980 yılından itibaren % 165 oranda 
bir artış göstererek tarımdan sonra ikinci sektör hali-
ne gelmiştir. Antalya ili ekonomik faaliyetlerinde tarım, 
turizm ve hizmetler ağırlıklı bir yapının varlığını ortaya 
koymaya başlamıştır. Ayrıca bu dönemde inşaat sanayi 
bölgenin ekonomik büyümesine koşut ve bu büyüme-
nin türevi olarak gelişen be işgücü artışında başta ge-
len sektörlerden birisidir. 1970 yılında bu sektörde ça-
lışanların toplam istihdama oranı % 2.41 iken, bu oran 
1990’da % 7.04’e yükselmiştir (Çizelge 6). 

Çizelge 5. Antalya Kent ve Köy Nüfusu, Yıllık Artış Oranı (1927-2000) ( D.İ.E., 2000) 
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Sektörle r
1970 1980 1990 2000

İşgücü % İşgücü % İşgücü % İşgücü %

Tarım,ormancılık, balıkçılık 217347 79.43 248913 70.80 316658 56.97 377654 49.85

Madencilik 291 0.11 420 0.12 572 0.10 596 0.08

İmalat Sanayi 13923 5.09 19657 5.59 33099 5.95 39518 5.22

Elektrik, gaz,su 133 0.05 501 0.14 1558 0.28 1685 0.22

İnşaat 6583 2.41 14584 4.15 39122 7.04 40151 5.30

Ticaret ve turizm 9000 3.29 16207 4.61 65405 11.77 137276 18.12
Ulaştırma, haberleşme, 
Depolama 5252 1.92 8411 2.39 18217 3.28 27806 3.67

Mali kurumlar, sigorta,banka 1580 0.58 4764 1.35 12377 2.23 24651 3.25
Toplumsal,sosyal ve 
kişisel hizmetler 16967 6.20 36343 10.34 64811 11.66 106519 14.06
İyi tanımlanmamış 
faaliyetler 2570 0.94 1796 0.51 4040 0.73 1658 0.22

TOPLAM 273646 100.00 351596 100.00 555859 100.00 757514 100.00

1982 yılında Antalya’nın tek yükseköğretim kuru-
mu olan Akdeniz Üniversitesi’nin eğitim ve öğretime 
açılması kente yeni bir vizyon kazandırmıştır. Bugün 
Akdeniz Üniversitesi bilimsel çalışmaları ile kentin ge-
lişmesini tetikleyen bir kurum, aynı zamanda kentsel 
gelişmeyi sağlayan bir alt merkez niteliğindedir. 

Antalya’nın 1977–1994 yıllarındaki gelişimini 
yönlendirecek olan Can Planlama Bürosu,   öncelik-
le 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarını yap-
mıştır. Antalya Belediyesi Planlama Bürosu ile hazırla-
nan Nazım İmar Planı, 1979 yılında tamamlanmış ve 
1980 yılında onanmıştır. Daha sonra 1/1000 uygula-
ma imar planları hazırlanmıştır. 1994 yılına kadar bu 
nazım plan sınırlarında revizyon ve ilave planlar yapı-
larak kentleşme devam etmiştir (Anonim 2006). 2000 
yılı için 650 000 nüfus kapasitesi öngören plan, tutar-
lı hedefl eriyle önem taşımakta fakat kentleşmenin ya-
rattığı rant baskısına plan tadilatlarıyla yenilmektedir.   

12 Eylül 1980 yılından sonra belediye sınırları de-
ğişikliğe uğramış, yeni sınırlara göre 1981 yılında 1/25 
000 ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar Planı çalışmala-
rına başlanılmış ve bu plan da   1982 yılında İmar ve 
İskân Bakanlığınca onanmıştır. Bu süreç içinde 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları da devam et-
miştir. Antalya Belediyesi’ne bağlanmadan önce plan-
lama çalışmaları başlayan Altınova ve Çakırlar’ın imar 
planları da 1983 yılında onanmıştır (Anonim 2006). 

1985 yılında kentin tahmin edilenin çok üzerin-
de gelişmesi ve büyümesi 1/25 000 ölçekli planlar-
da  revizyon imar planı çalışmasını gerektirmiş ve bu 
plan revizyonuyla, nüfusun 2005 yılında 1.000.000’a 
ulaşacağı hesaplanmış ve plan 1986 yılında İmar ve 
İskan Bakanlığı tarafından onanmıştır. Bu revizyon 
plan kararlarına bağlı olarak çeşitli tarihlerde 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli ilave imar planları da hazırlanmıştır 

(Anonim 2006). 

1992 yılında 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda 
mevcut planlarda göz önünde tutularak, 2010 yılın-
da 1.500.000 kişinin barınacağı öngörülen kentte, ek 
nüfus için gerekli yeni kentsel donatılar ve yerleşme 
alanlarının düzenlenmesi gerekçesiyle yeniden bir re-
vizyon yapılması düşünülmüştür. Bu planlama çalış-
masının en önemli kararlarından birisi “verimli tarım 
topraklarının korunabilmesi için kentin daha az verim-
li olan kuzey platosuna çekilmesi uygun görülmüş ve 
burada yaklaşık 100.000 kişilik bir uydu kent oluşturul-
ması” olmuştur. 

Bu dönemde kırdan kente göçün yerini, kentten 
kente göç almıştır. Kent aldığı göçün % 71.47’sini di-
ğer il merkezlerinden almıştır. Kent Antalya il toplamı-
na gelen göçün % 73.90’ını almaktadır (UTTA 1995). 
Gecekondulaşma 1985 sonrası da sürmüş, kentin ku-
zeyinde oluşmuş gecekondu mahalleri yoğunlaşarak 
büyümelerini sürdürmüşlerdir. 

Antalya Serbest Bölgesi 1987 yılında kurulmuş-
tur. Yatırımların sürdüğü serbest bölge ticaret ağırlıklı 
ve Antalya Limanı’nın yanındadır. 

  DPT tarafından 1982 yılında yapılan Yerleşme 
Merkezlerinin Kademelenmesi araştırmasıyla kent 4. 
kademe merkez olarak tanımlanmıştır. Kente, 1985 
sonrası turizm yatırımlarının etkisiyle gelişen ekono-
mik yapısı, demografik, ekonomik ve mekansal gelişi-
mi 5. kademe işlevler yüklemiştir.

1980-1990 dönemi; özellikle 1985 yılından sonra 
hız kazanan turizm yatırımlarının etkisiyle kentin sos-
yal, kültürel, mekansal yapısında yapmış olduğu de-
ğişiklikler kente sağladığı ekonomik gelişmenin (tica-
ret, ulaşım, hizmetler, eğlence) yanında fiziksel anlam-
da çevrenin bozulmasına yol açmış, doğal değerler, su 

Çizelge 6.  Antalya İli Çalışanların Sektörel Dağılımı (1970-2000 Dönemi) ( D.İ.E., 2003)
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kaynakları, yeşil alanlar, kıyılar üzerinde olumsuz etki-
leri olmuştur. Kentte  sık sık yapılan plan değişiklikle-
riyle, kentin doğal yapısının bozulması sonucunu do-
ğuran plan kararlarıyla, kent yeni nesillere telafi edi-
lemez görsel bir miras bırakmıştır. Özellikle ilk plan-
larda alınan doğru, korumacı plan kararlarının değiş-
tirilmesiyle, tarım alanlarının iskâna açılması, yapı yo-
ğunluğunun arttırılması, serbest kat uygulamaları, ka-
çak emsal tartışmaları, sit alanı sınırlarının daraltılma-
sı kentin bugünkü siluetini oluşturan temel nedenleri 
oluşturmaktadır. 

2.5. Antalya Kentinin Mekansal Gelişimi ve 
Planlama Çalışmalarında 1990-2007 Dönemi 

Antalya İli 2000 yılı genel nüfus sayım sonuçlarına 
göre, binde 41.79  yıllık nüfus artış hızı ile 1990-2000 
döneminde   81 il içinde nüfus artışı en yüksek olan 
kentimizdir.

İLLER 1990 2000 YILLIK NÜFUS ARTIŞI 
(BİNDE) 

ANTALYA 1.132.211 1.719.751 41.79

İSTANBUL 7.195.773 10.018.735 33.09

ANKARA 3.236.378 4.007.860 21.37

TÜRKİYE 56.473.03 67.803.927 18.28

  Bu dönemde kentsel gelişmenin mekânda etki-
si düzensiz olmakta, kent kimliğini bozan yapılaşma-
lar geri dönülemez Antalya siluetini oluşturmaktadır. 
Antalya’da turizm sektörünün hızla gelişmesi ve temel 
sektörün turizm olması plan kararlarına da yansımış 
kentin doğu ve batı kıyılarında, hassas alanlarda “Turis-
tik Tesis Alanları” belirle nmiştir. Ancak turizm sektörün-
de oluşan istikrarsızlık ve artan rant nedeni ile “turizm 
tesis alanı” olarak belirlenen alanlar plan değişiklikle-
riyle konut alanına dönüştürülmüş, özellikle falezler 
üzerinde çok katlı ve lineer bir yapı  oluşturulmuştur.

Antalya kentinin giderek genişlemesi ve ulaştığı 
nüfus büyüklüğü sonucunda 1994 yılında Büyükşe-
hir statüsünü almış; Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı alt 
belediyeleri ana kent belediyesini oluşturmuştur. Bu 
gelişmeler sonucunda 1994 yılında kenti yakın çevre-
siyle birlikte ele alan planlama çalışması başlatılmıştır.  

Antalya’nın 1995-2015 yılları arasındaki gelişimi-
ni yönlendirecek imar planının yapımı işi, 1995 yılın-
da UTTA Planlama Grubuna verilmiştir. Hazırlanan bu 
yeni plan 1/25 000 ölçekli 16 pafta ve 1/ 5000 ölçek-
li 70 paftadan oluşmaktadır. 1/25 000 ölçekli Antalya 
Nazım İmar Planı/ Yapısal Plan 21.11.1995 tarihinde, 
Antalya Büyükşehir sınırlarını kapsayan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı 08.11.1996 tarihinde Büyükşehir Be-

lediye Meclis kararı ile onanmıştır. 2015 yılı projeksi-
yon nüfusu dikkate alınarak yapılan plan 1.662.000 ki-
şilik bir nüfus hedefl emekteydi. Planın nüfus hedefl e-
ri ile plan kapasitesi arasındaki tutarsızlıklar, kentsel 
sosyal ve teknik altyapı-nüfus ilişkisinde yetersizlikle-
rin bulunması, kentin gelişimine koşut ulaşım planının 
bulunmayışı, tarım alanlarının yerleşime açılması, tek-
nik sorunlar haritaların yetersizlikleri gibi nedenler-
le plan meslek odalarının itirazları sonucunda 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Antalya İdare mahkemesi ta-
rafından 14.05.1998 tarihinde, 1/25 000 ölçekli Nazım 
İmar Planı  Danıştay 6. Dairesi’nin 2002/1706 no’lu ve 
13.03.2002 tarihli kara rı ile Antalya’nın Danıştay  kararı 
ile iptal edilmiştir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 
iptale gerekçe oluşturan (Çakırlar - Bahtılı bölgesi, Kır-
cami Bölgesi) bölgeler yeniden irdelenmek üzere ona-
ma dışı bırakılmış ve plan 30.07.1998 tarihinde Büyük-
şehir Belediye Meclisi tarafından yeniden onanmıştır. 

Bu dönem aynı zamanda kentsel gelişmeyi sağla-
yacak önemli yatırımların kente kazandırıldığı bir dö-
nemdir. 1990 yıllarında Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi-
nin ve Toptancı Hal Tesislerinin, 1996 yılında fuar, An-
talya Kültür Merkezi, Cam Piramit Kongre Merkezi, 
otogar ve Konyaaltı kıyı düzenlemesinin hayata geçi-
rilmesi kentin gelişmesinin kentsel mekana yansıma-
larıdır. Böylece kentte turizm çeşitlendirilmeye çalı-
şılmış, alt merkezler yaratılmış, ticaret ve kültür kenti 
fonksiyonları yaygınlaştırılarak kentsel hizmetler fark-
lılaşarak, uzmanlaşmıştır.  

10.07.2004 tarihinde yasallaşan 5216 sayılı “Bü-
yükşehir Belediyesi Kanunu” ile Antalya Büyükşehir 
Belediye sınırları yeniden belirlenmiştir.   Bu kanun 
kapsamında Büyükşehir belediyesinin mücavir alan 
sınırında yer alan diğer alt belediyeler olan   Beldibi, 
Doyran, kuzeyde; Düzlerçamı, Yeşilbayır, Yeniköy (Dö-
şemealtı), Çığlık, Varsak, Pınarlı, Aksu, Çalkaya, Yurt-
pınar belediyeleri ile 17 köy anakente dahil olmuştur 
(Şekil 3). Değişen yeni sınırlarla Antalya’nın çevresiyle 
bir bütün olarak havza bütünlüğü içerisinde ele alın-
ması ve kırsal yerleşmelerle bir bütün olarak planlan-
ması işi Dampo Ltd. Şti’ne verilmiştir. 1/25 000 ölçekli 
planın yapım ve onama süreci devam etmektedir.

 Çizelge 7. İller İtibariyle Nüfus ve Yıllık Nüfus Artışı
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1990-2007 dönemi Antalya’nın kentleşme sorun-
larıyla mücadele ettiği ve sorunlara çözüm arayışla-
rı geliştirdiği bir dönemdir. Özellikle ulaşım, çevre so-
runları, sürdürülebilir kalkınma, ekoloji son zamanlar-
da küresel ısınma terimlerinin sık sık dile getirildiği bu 
dönem, kentin özellikle merkezinde yenileşme ve dö-
nüşümü zorunlu kılmıştır. Ulaşım sisteminde yapılan 
düzenlemeler açılan yeni güzergâhlar, kentin genişle-
mesini hızlandırmış, hizmetlerde çeşitlilik ve farklılaş-
ma, kentin geniş alanlara yayılması kente metropoli-
ten bir kimlik kazandırmıştır. Antalya’nın sorunlarının 
çevre yerleşmelerle bir bütün olarak havza ölçeğinde 
planlanması, üst ölçekli plan kararlarıyla gelişimin dü-
zenlenmesi önem taşımaktadır. Bu dönemde sivil top-
lum kuruluşlarının önderliğinde halkın kentin sorun-
larının bilincine varması ve çözüm önerileri geliştir-
mesi, kente geliştirici bir etki yapmıştır 

(Bkz.)- Son nüfus bilgileri ile ilgili olarak kitabımı-
zın, “2.Cilt-VII-SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPI-
18. SOSYAL GÜVENLİK, SOSYAL HİZMETLER VE SOS-
YAL YAŞAM-3-SOSYAL YAŞAM-c.Antalya İli Merkez ve 
İlçeleri Nüfus İstatistiği” bölümünden ayrıntılı olarak 
faydalanılabilir.

3. Sonuç ve Değerlendirme 

Dünyadaki ve Türkiye’deki kentleşme hareketleri-
ne bağlı olarak Antalya kenti son 57 yıllık zaman di-
liminde sosyal, kültürel, fiziksel, ekonomik bakımdan 
değişikliğe uğramış ve kent hızlı bir şekilde gelişmiş 
ve farklılaşmıştır. Antalya’daki kentleşme sürecinin 
Türkiye’deki politik ve mekânsal kararlara bağlı olarak 
şekillendiği görülmektedir. Antalya kentindeki kent-
leşme süreci diğer kentlerimizle paralellik göstermek-
te, hızlı nüfus artışı, çevre kirliliği, ulaşım, görsel kirli-
lik, konut ihtiyacı, kent kimliksizliği, yeşil alanların ye-
tersizliği, çevresel kaynakların ve korunacak değerle-
rin tahribi, gecekondulaşma, kent merkezi sorunları 
ortak sorunlar olarak görülmekte ve çözüm önerileri 
geliştirilmektedir. 

Antalya kentinde 1950 yılında  20.515 kişi yaşar-
ken günümüzde 817.150 kişinin yaşadığı tahmin edil-
mektedir (% 4.413’lük artış hızı devam ettiği varsa-
yılarak yapılan hesaplama). Bu sayı yaz aylarında tu-
rizmin etkisiyle daha da artış göstermektedir. Ayrıca 
Antalya’da çalışanların sektörel dağılımını incelediği-
mizde tarımdan sonra gelen ticaret ve turizm sektö-
ründeki işgücü ile toplumsal, sosyal ve kişisel hizmet-
lerdeki işgücü önemli bir artış göstermiştir.  

Antalya kentinde turizmin gelişmesi ve buna bağ-
lı olarak hızlı nüfus artışı kentsel mekân organizasyo-
nunda farklılaşmalar getirmiştir. Turizmin kente sağla-
dığı ekonomik gelişmenin yanında, çevre sorunlarını 
da beraberinde getirmiş, özellikle kıyılar, su kaynakla-
rı, korunacak değerler, açık ve yeşil alanlar baskı altın-
da kalmışlardır. 2000 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde 

yapılan bir araştırmaya göre Antalya’da kişi başına dü-
şen aktif yeşil alan miktarı 3.1 m2 olarak hesaplanmış-
tır. (Karagüzel vd, 2000). 2005 yılında yapılan bir baş-
ka araştırmada kişi başına düşen aktif yeşil alan mikta-
rı 4.4 m2’ye yükselmiştir (Ortaçeşme vd, 2005). 

Antalya’da 1950’li yıllardan başlayan ve günü-
müze kadar geçen planlama sürecinde  politik ve yö-
netimsel koşullar ve kararlar kentin gelişimini etkile-
miş ve yönlendirmiştir. Özellikle 1980 sonrasında imar 
planlarıyla alınan korumacı ve tutarlı plan kararları ya-
pılan  plan değişiklikleriyle, kabul edilen meclis karar-
larıyla değişikliğe uğramış, bunun yanında yerel yöne-
timlerin denetimsizliği kentte olumsuz bir imar süreci 
yaşanmasına neden olmuştur. 

Bütün bu gelişmelerin yanında Antalya doğal gü-
zellikleri ve kültürel çeşitliliğiyle dünyanın en güzel 
yerlerinden biridir ve turizm çeşitliliğine olanak suna-
rak her geçen gün daha da gelişmektedir. Küreselleş-
me ve enformasyon teknolojilerindeki gelişme, gele-
cekte kentleri zaman ve mekân kavramının dışına çı-
kararak, yaşam koşullarındaki ve kentsel ihtiyaçlarda-
ki farklılaşmaya bağlı olarak, yeniden yapılanma ve 
dönüşüm sürecinde tekrar şekillendirecektir. Özellik-
le Antalya gibi hızla gelişen kentler metropoliten iliş-
kilerin güçleneceği mekânlar olacaktır.  

Antalya 20.yy.da yaşadığı kentsel deneyimleri, 
gelecekte kentsel mekana aktarmak zorundadır. Yaşa-
nılan süreçte kaybedilen kentsel değerleri yerine koy-
mak mümkün gözükmemektedir. İklim faktörlerini 
önemseyen, ekolojik değerleri koruyan planlama yak-
laşımı hayata geçirilmelidir. Antalya ekonomik, sos-
yal, fiziksel kalkınmasını kalıcı hale getirmek için do-
ğal potansiyeli yüksek öz değerlerine sahip olmalı ve 
kent kimliğini yaşatacak adımları en yakın zamanda 
atmalıdır. 
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B. Cumhuriyetin Kentteki Etkileri 

Giriş

Dr. Elif Özlem AYDIN 242

Genç Cumhuriyetin Osmanlı döneminden dev-
raldığı Antalya’nın en önemli yerleşim bölgeleri Ka-
leiçi yerleşimi ile sur dışında gelişen Elmalı, Teşvikiye 
(Kışla), Muratpaşa, Balbey mahalleleriydi. Eski adı Yeni-
kapı Caddesi olan Atatürk Caddesi üzerinde de çeşitli 
kamu yapıları ile bahçeli konutlar yer almaktaydı. Ay-
rıca Kalekapısı’ndan Muratpaşa Camii’ne uzanan aks 
önemli oluşumlardandı.

Cumhuriyetin kurulmasıyla kentin yeni siyasi ör-
gütlenme ve sosyo-ekonomik yaşama göre şekillen-
mesi gündeme geldi. İhtiyaç duyulan kamu ve hizmet 
binaları, Vilayet binasının seçiminde de olduğu gibi, 
Osmanlı modernitesi etkisinde gelişen yeni yapı tip-
leri arasından seçildi. I. Dünya Savaşı sonrasında ye-
niden kazanılmaya çalışan ekonomik güçle beraber 
1930’lı yılların sonunda Halkevi, Antalya Lisesi ek bi-
nası gibi çeşitli kamu yapıları kente kazandırılmıştır. 
Kalekapısı civarında yapılan çarşı düzenlemesi, Karaa-
lioğlu Parkı kentin modernizasyonu için atılan önem-
li atılımlardır. Ayrıca 1940’li yıllarda açılan Konyaaltı 
Caddesi ve paralelinde gelişen Bahçelievler semti ken-
tin planlı ilk imar hareketlerinden olup kentin batıdaki 
Konyaaltı plajına doğru gelişimini hızlandırmıştır. 

Türkiye’de planlı kentsel gelişimin sosyal ve ikti-
sadi dinamiklerinin özellikle 1923-1950 yılları arasında 
oluştuğu düşünülmektedir. Bu bağlamda Cumhuriyet 
idaresinin, Osmanlı modernitesinden devraldığı An-
talya kentinde 1923–1950 yılları arasında yarattığı mi-
mari değişim, kentsel gelişim ve kazanımlar üzerinde 
durulmuştur. Bu amaçla konuyla ilgili yayınlar derle-
nerek yorumlanmış ve fotoğraf arşivleri ile desteklen-
miştir. Çalışma söz konusu dönem üzerinde yoğunla-
şırken 1950’lı yıllardan sonraki hızlı değişim sürecine 
de kısaca değinilmiştir.

1-Cumhuriyet Döneminde Antalya’da Mi-
mari Çevrenin Değişimi ve Kentsel Gelişim

 Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıldaki reform-
cu bürokratları ve arkasından kurulan Cumhuriyet’in 
1920 ve 1930’lardaki liderleri sadece toplumsal, kül-
türel alanda değil ayrıca mimari çevrenin oluşumun-
da da Avrupa modellerinin benimsenmesi konusunda 
fırsatlar yaratmışlardır (Bozdoğan, 2002). Cumhuriyet 
döneminde Antalya’daki mimari çevrenin değişimi ve 
kentsel gelişim, 1923’ten bu yana izlenen devlet poli-
tikalarının değişimiyle sınırlı 1923 – 1950, 1950 – 1960, 
1960 – 1980 ve 1980’den günümüze kadar ki dönem-
lere göre sınıfl andırılarak aktarılmıştır. Cumhuriyet’in 

242- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Öğ-
retim Görevlisi

kuruluş programındaki planlı kentsel gelişimin sosyal 
ve iktisadi dinamiklerinin oluştuğu 1923 – 1950 arası 
döneme ağırlık verilerek diğer dönemlere ait değişim 
ve gelişimin aktarımında ayrıntılara girilmemiştir.

1-a- 1923-1950 arası

Erken Cumhuriyet döneminde küçük ve tenha 
olarak nitelendirilebilecek Antalya’da, Osmanlı mo-
dernitesi etkisinde kurulan kurumların çoğu Cumhu-
riyet idaresinin siyasal ve toplumsal ihtiyaçlarına göre 
yeniden düzenlenerek kullanılmıştır. Belediye ve Vila-
yet binaları bu yapılardandır. Antalya Belediye Binası 
(Şekil 1.) 1962 yılına kadar, Vilayet Binası  (Şekil 2.) 
ise 1973 yılına kadar aynı yapıda hizmet vermişlerdir 
(Çimrin, 2007a). Halen kentin önemli okullarından biri 
olan Antalya Lisesi (Şekil 3.), Osmanlı modernitesi-
ne etkisinde kurulmuş “Sultani” adıyla hizmet veren 
9 yıllık bir okuldu (Çimrin, 2007a). Gazi Mustafa Ke-
mal ve Cumhuriyet İlkokulları da (Şekil 4.) Osmanlı 
Devleti’nin son dönemlerine ait eğitim kurumları-
dır (Çimrin, 2007a). Gureba Hastanesi, Cumhuriyet 
döneminde adı Memleket Hastanesi değiştirilerek 
Antalya’da uzun yıllar hizmet vermiş bir sağlık kuru-
mudur (Çimrin, 2007a).   

“Milleti eğitme” ye yönelik kurumsal ve mimari 
altyapı, Cumhuriyetin ideolojik gündeminde önceli-
ğe sahipti (Bozdoğan, 2002). 1930’lu yıllarda bu amaç-
la Türkiye genelindeki illerde “Halkevleri” kurulması 
kararlaştırılmıştır. 1932 yılında hizmete giren Antalya 
Halkevi (Şekil 5.) (Çimrin, 2007a) Antalya’da Cumhuri-
yetin ilerici simgelerinden biri olmuştur. 1931 yılında 
Halkevi’nin güneyindeki bahçe içine ipekböcekçiliği-
ni Antalya’da geliştirmek amacıyla, benzeri 1884 yılın-
da Bursa’da kurulan, “İpekböcekçiliği Mektebi” kurul-
muştur (Çimrin, 2007a). Ayrıca 1930’ların başında dö-
nemin yeni yapı tiplerinden biri olarak Tophane Par-
kında bir otel kurulmuş ancak çeşitli nedenlerden işle-
tilemeyen otel, 1937 yılında Antalya Postanesi’ne dö-
nüştürülmüştür (Çimrin, 2007a).

1920’li yılların sonuna doğru Cumhuriyet idare-
si anlayışında düzenlenen Ankara ve yenilenen İstan-
bul gibi kentlerde “Milli Mimari” veya “Milli Uslüp” ola-
rak anılan anlayış terk edilerek – Avrupa modernizmi-
nin bezemesiz, kubik formlarının benimsendiği “Yeni 
Mimari” – kabul görmeye başlamıştı (Bozdoğan, 2002). 
Antalya’da dönemin yapılarının mimarilerinde bu ge-
çiş hissedilmektedir. Antalya Halkevi binası “Yeni Mi-
mari” anlayışta düzenlenmeye çalışılmış olmasına rağ-
men “Milli Üslup” çizgisinden tam anlamıyla uzaklaşa-
mamıştır. Ancak “İpekböcekçiliği Mektebi”, “Park Otel” 
yapılarının “Yeni Mimari” anlayışı benimseyen yapılar 
olduklarını söylemek mümkündür.
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Şekil 1. 1962 yılına kadar kullanılan Antalya Belediyesi, 1919. 
Kaynak: Hüseyin Çimrin Arşivi

              
Şekil 3. Antalya Lisesi, 1935. 
Kaynak: Hüseyin Çimrin Arşivi

Şekil 5. Antalya Halkevi, 1938.
Kaynak: Hüseyin Çimrin Arşivi

Şekil 7. Tütün İdaresi binası, 1935. 
Kaynak: Tuğ, T., 1935. “Antalya İnhisarlar İdare Binası”, Arkitekt, 
9, s.245-246.

         
 Şekil 2. 1973 yılına kadar kullanılan Antalya Valilik Binası.               
Kaynak: Hüseyin Çimrin Arşivi

Şekil 4. Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, 1936.               
Kaynak: Hüseyin Çimrin Arşivi

Şekil 6. Kasap Hali, 1942.  
Kaynak: Hüseyin Çimrin Arşivi  

Antalya Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti kurul-
duktan sonra bugünkü belediyecilik anlamında gö-
revler üstlenmeye başladı. Belediyenin en önemli fa-
aliyeti, 1930’lı yılların ilk yarısında Kaleiçi halkının şika-
yetleri üzerine surların yıkımıydı. Bilimsel koruma an-
layışından uzak olan bu uygulamayla beraber Kaleka-
pısı civarında yer alan tek katlı ahşap dükkânlarda yık-
tırılmıştır. Surların yıkımıyla Kalekapısı’ndan Belediye 
İşhanı’na doğru genişletilen yolun iki yanına modern 
tek katlı dükkânlar yaptırılmıştır. Bu gelişmeler para-
lelinde, semt “Yeni Çarşı” adıyla anılmaya başlamıştır. 
Ayrıca şu anda (2008) Belediye İşhanı’nın bulundu-
ğu alana Kasap Hali inşa ettirilmiştir (Şekil 6.) (Çimrin, 
2007b). 1935 yılında ise bugünkü Belediye İşhanı’nın 
karşısındaki alanda “Tütün İdaresi Binası” yaptırılmış-
tır (Şekil 7.) (Tuğ, 1935). 1938 yılında Antalya Lisesi ya-
pılarının çevresindeki alanlar kamulaştırılarak, bu alan 
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içinde yeni bir lise binası ile yatılı bir de pansiyon yap-
tırılmıştır (Çimrin, 2007a). Bu yapılarda da “Yeni Mima-
ri” anlayışın benimsendiği, süslemelerden kaçınıldığı-
nı söylemek mümkündür (Şekil 6., 7.). 

1940’lı yıllarda Antalya kent merkezinde 6 ilko-
kul ile ortaokul ve lise olarak kullanılan Antalya Li-
sesi vardı (Çimrin, 2007a).  Bunlara ek olarak 1940 yı-
lında Antalya’da Kız Sanat Okulu, Aksu Köy Enstitüsü 
ve 1944 yılında Erkek Sanat Okulu eğitime başlamış-
tı (Çimrin, 2007a).  Aksu Köy Enstitüsü, Türkiye gene-
linde uygulanmasına karar verilen önemli Cumhuriyet 
Projeleri’nden biridir. Kent merkezinin 17 km. doğu-
sunda Aksu’da eğitmen yetiştirme amacıyla kurulan 
enstitü 1948 yılına dek özgün amacına hizmet vermiş-
tir (Çimrin, 2007a).

Antalya’da imar hareketleri II. Dünya Savaşı’nın 
sıkıntılarına rağmen 1940 - 1945 yılları arasında de-
vam etmiştir. Bu dönemde, eski adı Yenikapı Cadde-
si olan Atatürk Caddesi genişletilip, sur kenarından 
akan su, yolun ortasına yapılan ark içine alınmıştır. 
Cadde’ye palmiye ağaçları dikilerek karakteristik bir 
Akdeniz Caddesi yaratılmıştır (Şekil 8.).  Aynı dönem-
de Ali Çetinkaya Caddesi açtırılarak İnönü İlkokulu, 
Kız Enstitüsü, Doğumevi Hastanesi ve şu anda Merkez 
Bankası’nın bulunduğu yerde tek katlı bir Kent Kütüp-
hanesi inşa ettirilmişti (Çimrin, 2007a). Eski adı İnönü 
Parkı olan Karaalioğlu Parkı’nın bulunduğu alan islah 
edilerek denize uzanan, dönemin modernist anlayı-
şındaki park inşa edilmiştir (Şekil 9.)  (Çimrin, 2007a).

Yenikapı semtinde şu anda (2008) Öğretmen evi 
olarak kullanılan konut, Vali Haşim İşcan döneminden 
başlayarak 1976 yılına kadar Vali Konağı olarak kulla-
nılmıştır (Çimrin, 2007a). Halkevi, Karaalioğlu Parkı, El-
hamra sineması, Vatan kıraathanesi gibi önemli yapı-
ların toplandığı Yenikapı semtine Vali Konağı’nın da 
taşınmasıyla, semt şeçkin bir cazibe merkezine dönüş-
müştür. Ayrıca şu anda Kapalı Spor Salonu’nun bulun-
duğu alan çocuk parkı olarak düzenlenmiş, bugünkü 
stadyumun bulunduğu alanda, ilk stadyum tesis edil-
miştir (Çimrin, 2007a) 

  

Şekil 8. Atatürk Caddesi, 1962
Kaynak: Hüseyin Çimrin Arşivi     

Şekil 9. Karaalioğlu parkının inşası, 1942.               
Kaynak: Hüseyin Çimrin Arşivi

1942 yılında Antalya’da dönemin ilk planlı yer-
leşim bölgesi olan Bahçelievler semti kurulmuştur. 
Semt, 1940’lı yılların ortalarına doğru Konyaaltı pati-
kasının üstünde herbiri bahçeli yaklaşık 100 adet iki 
tip konuttan ve sosyal donatı alanlarından oluşuyor-
du (Çimrin, 2007a).

Dönem boyunca Antalya batıda Bahçeliev-
ler semtine, doğuda Ali Çetinkaya Caddesi’nin 
açılmasıyla Meydankavağı’na, güneyde ise Ha-
şim İşcan Mahallesi’ne doğru yayılmıştır. Kaleiçi’ni 
Meydankavağı’na bağlayan bugünkü Recep Peker 
Caddesi, “Yeni Çarşı” ile Karaalioğlu Parkı’nı bağlayan 
Atatürk Caddesi, Kaleiçi’ni Vilayet binasına bağlayan 
Hükümet Caddesi ve Muratpaşa Mahallesi’ne uzanan 
Şarampol yolu kentin önemli akslarını oluşturuyordu. 
Yenikapı Mahallesi kent merkezindeki seçkin yerleşim 
bölgesi olarak gelişmekteydi. Kalekapısı da çarşı mer-
kezi konumundaydı. 

1-b-1950-1960 arası

Kentin alt yapı yatırımları dönemin teknoloji-
si çerçevesinde tamamlanmaya çalışılıyordu. 1948 yı-
lında inşasına başlanan su şebekesi 1953 yılında ku-
rulmuş, 1958 yılında her sokağa su tulumbası yerleş-
tirilmişti (Çimrin, 2007b). Fener mevkiindeki şelaleler-
den alınan kuvvetle işleyen belediyenin elektrik sant-
rali kentin en kenar sokaklarına kadar elektrik vermek-
teydi (Çimrin, 2007a).

1952 yılında Bahçelievler semtinin kuzeyinde Me-
murevleri semti kuruldu (Çimrin, 2007a). Memur Yapı 
Kooperatifi, Antalya’da toplu konut inşaatında ikinci 
girişimdir. Bir başka toplu konut girişimi de 1956 yı-
lında Lara yolu üzerinde kurulan Barınaklar semtidir 
(Çimrin, 2007a).  Bu semtteki tip konutlar yazlık konut 
olarak tasarlanmışlardır 

1950’li yıllarda Antalya’da ayrıca önemli sanayi atı-
lımları yapılmıştır. 1955’de Kepez Elektrik Santrali’nin, 
1956 yılında Antalya Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın 
temeli atılmış, bu tesisler 1961 yılında işletmeye açıl-
mıştır (Çimrin, 2007b). 1957’de Etibank Fransız bir şir-
ketle Antalya Ferrokrom ve Karpit Fabrikası’nı kurmuş-
tur (Çimrin, 2007b). Bu iktisadi atılımlar çerçevesinde 
Antalya’da Ziraat, İş ve Osmanlı Bankalarının şubeleri 
kurulmuştur (Çimrin, 2007a).
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1956 yılında kentte ilk kez başlayan “Antalya-
Tiyatro-Müzik ve Film Festivali”nin konukları için tu-
ristik otel gereksinimi doğmuş, bunun üzerine Vakıf-
lar İdaresi tarafından 1958 yılında Tophane Parkı’nda 
Antalya’nın ilk turistik oteli olan Teras Oteli yaptırılmış-
tır (Çimrin, 2007a).

Antalya 1950 – 1960 yılları arasındaki dönemde 
batıda Konyaaltı plajına, güneyde Barınaklar semtine, 
kuzeyde de Memurevleri ve Dokuma semtine kadar 
yayılmıştır. Bu dönemde Antalya’daki kentsel yayılım 
kontrol altında tutulabilmekteydi. 

1-c- 1960 – 1980 arası

Antalya’nın 1960’da nüfusu yaklaşık 50.000 idi. 
1960’ların sonuna doğru köyden kente göçün başla-
masıyla, kentin nüfusu 1975 yılında yaklaşık 130.000’e 
çıkmıştı (Çimrin, 2007a). Artan nüfusun barınma ihtiya-
cı için, büyük illerdeki apartmanlaşma modeli Antalya 
kenti içinde bir seçenek oldu. 1964 yılında Antalya’nın 
ilk apartmanı Işıklar mevkiinde “40 Daireler”de ta-
mamlandı (Şekil 10.) (Çimrin, 2007a). Antalya’da bu 
ilk apartmanın yapımından sonra 1970’li yıllarda Gül-
lük Caddesi üzerinde apartmanlar yükselmeye başladı 
(Çimrin, 2007a). Aynı yıllarda Kepez Bölgesi’nde öncele-
ri gecekondu niteliğinde başlayan kaçak yapılaşma ye-
rel organların göz yumması sonucu apartmanlaşmıştır. 
1970’li yıllarda fabrikaların yoğunlaştığı Dokuma semti 
ve çevresinde parselasyon çalışmalarının başlaması ve 
gecekondu kültürü kentte arsa spekülasyonları yarat-
mıştır (Çimrin, 2007a). Bu dönemde Antalya’da apart-
man yapımının hızla artması ile kentteki eski mahalle 
yaşayışı hemen hemen ortadan kalkmıştır.  

Dönemin önemli kültürel başarılarından biri 
Antalya Üç Kapılar’ın 1962 yılında restore edilerek 
Antalya’nın kentsel bir öğesi durumuna tekrar kavuş-
turulmasıdır (Çimrin, 2007a). Ayrıca 1964 yılında Cum-
huriyet Meydanı’ndaki “Ulusal Yükseliş Anıtı” açılarak 
(Çimrin, 2007a) meydanı tamamlayan bir Cumhuriyet 
simgesi Antalya’ya kazandırılmıştır.

1964 yılında Antalya Turizm Bölge Müdürlüğü 
kurulması paralelinde Lara yolu, Karaalioğlu Parkı ve 
Konyaaltı Caddesi’nde turistik otel ve pansiyonlar açıl-
mıştır (Çimrin, 2007a). Konyaaltı sahiline obalar yapı-
larak yazın halka kiraya verilmeye başlanmıştır (Şe-
kil 11.)  (Çimrin, 2007a). Ayrıca 1970’li yılların sonun-
da Fener Mahallesi’nde Antalya’nın günümüzde de en 
lüks otellerinden bir olan Talya oteli hizmete açılmış-
tır (Erözü, 1979).

1970’lerde kentin sınırları; doğuda Değirmenönü 
Caddesi’nin son bulduğu Meydan kavağı, batıda Has-
taneüstü (Selekler Çarşısı) ile Hapishaneüstü (şimdiki 
Güllük), kuzeyde Şarampol ve Kızıl Arık, güneyde İske-
le, Karaalioğlu Bahçesi, Fener Üstü (Talya Oteli’nin bu-
lunduğu yer) idi (Çimrin, 2007b).

Şekil 10. Antalya’nın ilk apartmanı Kırk Daireler, 1964.        
Kaynak: Hüseyin Çimrin Arşivi

Şekil 11. Konyaaltı Plajı, 1972.
Kaynak: Hüseyin Çimrin Arşivi

1-d-1980’den Günümüze

1980 sonrasında küreselleşme paralellinde yü-
rütülen politikalar çerçevesinde, Antalya dünyaya tu-
rizm alanında eklemlenen bir kent olmuştur. Antal-
ya Yat Limanı kullanıma açıldığı 1980’li yılların başın-
da turizm daha çok kent merkezinde yoğunlaşırken 
1990’lardan sonra Alanya ve Kemer sahillerinde açı-
lan tesislere kaymıştır. Ayrıca kentin gelişiminde, 1982 
yılında kent merkezinin batısında kurulan Akdeniz 
Üniversitesi’nin de (Çimrin, 2007a) etkisi büyüktür.

Antalya’ya göçün artması ve emekli kesimin 
Antalya’dan ev edinme isteği paralellinde 1980’li yıl-
larda inşaat sektöründe hareketlilik yaşanmış ve çok 
katlı apartman blokları Antalya’da hızla yükselmiştir. 
Hatta Doğal Sit alanı ilan edilen Antalya’nın batı sahi-
lindeki Lara’da imar yasağı 1980’lerden sonra kaldırıla-
rak bölge imara açılmıştır.

1990’lı yıllarda kentte Muratpaşa, Kepez ve Kon-
yaaltı alt belediyeleri kurularak kent “Büyükşehir Bele-
diyesi” haline dönüştürülmüştür. Bu dönemdeki imar 
çalışmaları kapsamında kentsel yayılımın gerektirdiği 
yeni düzenlemeler yapılmaya çalışılmaktadır. 



190
Dünden
Bugüne
Antalya

B E Ş İ N C İ   B Ö L Ü M

Değerlendirme

Antalya kent morfolojisini modernist anlayış-
ta etkileyen önemli atılımların erken Cumhuriyet dö-
neminde gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. 
Kalekapısı civarında yapılan çarşı düzenlemesi, Yeni-
kapı Caddesi’nin Atatürk Caddesi olarak yenilenme-
si, Cadde’nin bitiminde yapılan Karaalioğlu Parkı, Re-
cep Peker Caddesi, Ali Çetinkaya Caddesi, Şarampol 
aksının düzenlenmesi kentin modernizasyonu için atı-
lan önemli atılımlardır. Ayrıca 1940’li yıllarda açılan 
Konyaaltı Caddesi ve paralelinde gelişen Bahçelievler 
semti kentin planlı ilk imar hareketlerinden olup ken-
tin batıdaki Konyaaltı plajına doğru gelişimini hızlan-
dırmıştır. Memurevleri ve Lara’daki Barınaklar semti-
nin oluşumunda da Bahçelievler semti örnek teşkil et-
miştir. 

1960’lı yıllara kadar kontrollü bir yayılım gösteren 
Antalya, bu tarihten sonra pek çok büyük kentte oldu-
ğu gibi yoğun göç almış ve almaya devam etmektedir. 
Artan nüfusun barınma ihtiyacının karşılanması ama-
cıyla 1960’lardan bu yana mevcut kent merkezinin ya-
kın hinterlandı parsellenerek imara açılmaktadır. Ke-
pez örneğinde olduğu gibi bazı alanlarda kaçak yapı-
laşan bölgeler yasallaştırılmaktadır. Bu yaklaşım para-
lelinde Antalya erken Cumhuriyet döneminin karak-
teristik kent çekirdeğine cadde ve bulvarlarla bağla-
narak batıda Liman Mahallesi, kuzeyde Kepez bölge-

si, güneyde Örnekköy, doğuda Havaalanı yakınında-
ki Aksu deresi sınırına kadar yayılmıştır. Bu yayılım çer-
çevesinde kentteki alt yapı hizmetleri tamamlanmaya 
çalışılmaktadır. Ancak, 1923 – 1950 yılları arasının mo-
dernist çizgideki, karakteristik bir kent yaratma çabası 
hemen hemen yitirilmiştir. 

        KAYNAKÇA 

• Bozdoğan, S., 2002. Modernizm ve Ulusun İnşa-
sı Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür, 
Metis Yayınları, İstanbul. 

• Çimrin, H., 2007a.  Bir Zamanlar Antalya Tarih, 
Gözlem ve Anılar, cilt 1, Antalya Ticaret ve Sana-
yi Odası Kültür Yayını, Antalya.  

• Çimrin, H., 2007b. Bir Zamanlar Antalya Tarih, 
Gözlem ve Anılar, cilt 2, Antalya Ticaret ve Sana-
yi Odası Kültür Yayını, Antalya.

• Dostoğlu, N., Oral, E.Ö., 1999. “Bir Osmanlı Baş-
kenti Olarak Bursa’nın Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 
Fiziksel Değişim Süreci”, Osmanlı Mimarlığının 7. 
Yüzyılı “Uluslarüstü bir Miras” Uluslararası Kongre, 
25-27 Kasım 1999, İstanbul, s.221-230.

• Erözü, M. 1979. “Antalya Oteli”, Arkitekt, 375, 
s.83-87.,

• Tuğ, T., 1935. “Antalya İnhisarlar İdare Binası”, Ar-
kitekt, 9, s.245-246.

Antalya Cumhuriyet Caddesi - Pazar Hamamı - 1930
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2. ATATÜRK’ÜN ANTALYA’YA GELİŞİ

 Altı Mart; süslensin sokaklar,yollar,
 Bir konuk geliyor Antalya’lılar.(…)
  Kepez’den beriye dönmek üzere,
  Halılar,kilimler serelim yere,
  “Hoş Geldin” diyelim Büyük Öndere,
  Gülüp oynayalım Antalya’lılar.(…)

   (Hasan AKIN)
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1. İlk Gelişi

4 Mart 1930 günü İzmir’den Aydın treni ile hare-
ket eden Atatürk, 5 Mayıs 1930’da Aydın’a gelmiş, aynı 
gün akşam Denizli’ye hareket eden Mustafa Kemal Is-
parta, Burdur ve ardından 6 Mart 1930 Perşembe 
günü öğleden sonra 16.00 sıralarında Antalya’ya gel-
miştir.

Atatürk’ün geleceği haberi kentte büyük sevinç 
oluşturmuş, sokaklar aydınlatılmış temizlenmiş birçok 
yere zafer takları kurulmuştur. Kepez’den şehre kadar 
halk, yolun iki yanını doldurmuştur.Yeni Kapı’da Valili-
ğe ait iki katlı köşk Ata’nın ikametine ayrılmış ve halk 
tarafından köşk elbirliği ile baştanbaşa sade ama te-
miz eşyalarla donatılmıştır.

Karşılama töreni bittiğinde köşke geçildi. Köş-
kün önünde biriken halkın bitmeyen sevgi gösteri-
leri nedeniyle, Atatürk balkona çıkarak halkı bir kez 
daha selamladı. Akşam onuruna verilen akşam yeme-
ği sırasında Türk Ocağının düzenlediği gösterileri iz-
ledi. 07 Mart 1930 Cuma günü tüm ilçe ve köylerden 
Gazi’yi görmek, saygılarını sunmak için gelen heyet-
ler köşkün etrafını doldurmuştu. Köşkü balkonundan 

Antalyalı’lara kısa bir konuşma yaptı. Akşam üze-
ri şehirde otomobil ile bir gezinti yapıldı ve Top-
hane yolu ile buz fabrikası ve Türk Ocağı’na gitti. 
Ocak kütüphanesi, sinema ve diğer salonları geze-
rek, ocak reisinden durumları ile ilgili bilgiler aldı.

08 Mart Cumartesi günü Arapsuyu’nda pirinç 
ziraatı yapılan Mursi çiftliğine gidildi. O tarihte 
henüz Konyaaltında yol olmadığı için buraya Rüs-
temiye gemisi ile gidilmişti. Ata’mızın yanında, 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Ordu Müfettişi Fahret-
tin Paşa, Vali Faiz Bey ve mebuslar bulunuyordu. 
Burada öğle yemeği yenildi. Ardından Gazi ve 
yanındakiler vapur ile Antalya sahillerini gezdi ve 
özellikle büyük şelaleyi gördüler.

Daha sonra karadan bugünkü Lara yolu üze-
rinde Rumkuş mevkiine gidildi. Atatürk oradan de-
nizi, karşı sahilleri, karla örtülü Beydağları’nı uzun 
uzun seyretti ve “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın 
en güzel yeridir” demekten kendini alamadı. Bu-
lunduğu yerin adını yanındakilere sorduğunda 
“Rumkuş” olduğunu öğrenince Türk topraklarında 
Türkçe adın olması gerektiğini söyleyerek adının 
“Erenkuş” olarak değiştirilmesini istedi.

09 Mart Pazar günü öğleye doğru tarihe ve 
eski eserlere son derece önem veren Atatürk, 
Serik Büyükbelkıs Köyü’ndeki Aspendos Antik 
Tiyatrosu’nu görmeye gitti. Serik ve Belkıs’ta top-
lanan halkın sevgi gösterileri arasında Aspendos’a 
ulaşıldı. Tiyatronun önüne Yörük çadırı kurulmuş, 
her taraf bayraklarla donatılmıştı. Tiyatro, Antalya 
Müzesi Müdürü Süleyman Fikri Bey’in rehberli-
ğinde gezildi. Atatürk tiyatronun dünyadaki ben-
zerleriyle karşılaştırmasını yaparken Sanat Tarihi 

ve Arkeoloji alanında sahip olduğu engin bilgilerini 
ortaya koyuyordu. Aspendos Tiyatrosu’nun derhal 
onarılarak ziyarete açılması için direktifl er verdi. Dö-
nüşte yol üzerinde bulunan Osman Ağa’nın narenciye 
bahçesini gezdi , çalışmaları yakından izledi ve bu ça-
lışmalar Atatürk tarafından takdirle karşılandı. Akşam 
Yeni Kapı’da halk Ata’mızın onuruna oyunlar oynadı, 
türküler söyledi. 

10 Mart Pazartesi gününü Atatürk, köşkte, Antal-
ya Müzesi’nden getirilen birkaç el yazması tarih kitabı-
nı ve Kuran-ı Kerim’i incelemekle geçirdi.

11 Mart Salı günü Atatürk deniz yoluyla devam 
edeceği yurt gezisine, program değişikliği nedeniyle 
son vererek, Burdur üzerinden kara yoluyla dönüş ha-
zırlığına başlanıldı ve 12 Mart’da Gazi yanındaki heyet-
le birlikte Ankara’ya uğurlandı. Yapılan uğurlama töre-
ninde Atatürk, Antalya’ya tekrar geleceğine söz verdi.

2. İkinci Ziyareti

Atatürk’ün Antalya’yı ikinci ziyareti 26 Ocak 
1931 tarihinde başladığı yurt gezisinin bir parçası da-
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hilinde geçekleşmiştir. Seyahati, 1929 
dünya buhranı ve Serbest Cumhuriyet 
Fıkrasının kapatılması sonuçlarını uzman 
bir heyet ile yerinde tetkik etmek ve ya-
pılması gereken işleri tespit edilmek üze-
re yapılmıştı. Bu amaçla 8 Şubat 1931 de 
Ege Vapuru ile İzmir’den Antalya’ya yola 
çıktı. Ege Vapuru 10 Şubat 1931 Salı 
günü sabah Antalya’ya geldi. Öğleden 
sonra deniz motoru ile iskeleye çıkan Ata-
türk buradan alay karargahına giderek 
askeri birlikleri teftiş etti. Alaydan hükü-
met konağına geçerek Vali beyden ma-
halli işler hakkında bilgi aldı. Daha son-
ra, Belediye ve Cumhuriyet Halk Fıkra-
sını ziyaret ederek, memleket işleri üze-
rinde uzun uzun görüşmelerde bulundu. 
Atatürk bu sohbet sırasında esaslı bir zi-
rai kredi ve satış kooperatifinin teşkilinin 
önemini ve örgütlenmesi gerektiğini be-
lirtti. . Aynı gün akşam üzeri vapura dö-
nerek, Silifke’ye doğru gitmek için Ege Va-
puru ile hareket etti.

3. Üçüncü Ziyareti

İstanbul’dan Ege Vapuru ile hareket 
eden Mustafa Kemal Atatürk, 16 Şubat 
1935 tarihinde Çeşme önlerinde Zafer 
torpidosuna geçti. Ata’mızın Antalya’ya 
üçüncü gelişleri, 18 Şubat 1935 Pazarte-
si günüdür. İlk önce  sabah Alanya’ya ge-
len Atamız, burada üç saat kadar kaldık-
tan sonra öğleye doğru Zafer torpidosu 
ile  Antalya’ya geldi. Gazi’yi iskelede Ka-
zım Özalp, Vali Saip Örge, Belediye Başka-
nı, Antalya milletvekilleri okullar ve bin-
lerce Antalyalı karşıladı. Kendi için hazır-
lanan faytona binerek, önce tophaneye, 
daha sonra kendisine ayrılan köşke git-
ti. Akşam üzeri çok beğendiği ve adını kendisinin koy-
duğu Erenkuş’a giderek Antalya’nın doğal güzellikle-
rini bir kez daha seyretti. O gece onuruna fener alayı 
düzenlendi. Büyük kurtarıcı ile beraber olan halk he-
yecanlı ve sevinçliydi. Ertesi gün, 19 Şubat 1935 Salı 
günü Afet hanım ve beraberindeki heyetle halkın sev-
gi ve sıcak gösterileriyle Ege vapuru ile Antalya’dan ay-
rıldı. 1938 yılında tekrar Antalya’ya gelmek istedi ise 
de sağlık durumu iyi olmadığı için bu geziyi gerçek-
leştiremedi.

…
İçimizde doğuyor altın rengi bir bahar,
Coşuyor hislerimiz, içimiz sellere eş

Sevin Antalya sevin, en büyük konuğun var,
Gözlerin aydın anam, gözlerin aydın kardeş.

Baki Süha EDİPOĞLU

4. Antalya Atatürk Evi ve Müzesi

Atatürk’ün Antalya’yı ziyaretleri Antalyalılar için 
büyük önem taşıması nedeniyle her yıl 06 Mart’da 
onun anısına törenler yapılmaktadır. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında Valiliğe ait olan ve Antalya’yı ziyaretlerinde 
Atatürk’e tahsis edilmiş olan köşk, Atatürk Müzesi ya-
pılmak ve onun anılarını yaşatmak üzere 1984 yılında 
Mülga Kültür Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. Şehrin yeni 
imar planı uygulaması sırasında caddede kaldığı için 
yıkılmış ve yıkılan binanın aynısı Kepez Elektrik şirke-
ti tarafından biraz geri çekilerek yeniden yaptırılmıştır. 
Dikdörtgen planlı, iki katlı, iki cepheli, üzeri kiremit ör-
tülü kırma çatılı taş-tuğla duvarlı olan bina 1986 yılın-
dan beri Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Antalya 
Müzesi)’ne bağlı olarak “Atatürk Evi ve Müzesi” adı ile 
halkımıza ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Eski Atatürk Evi-1930
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Müzede alt katta; Atatürk’ün Antalya’ya gelişleri 
ile ilgili gazete kupürleri ve resimlerinin yer aldığı re-
sim koleksiyonu, Atatürk ve Antalya konulu belgese-
lin izlenebileceği barkovizyon odası, büro ile girişteki 
holde yemek odası, üst katta ise; yatak odası, iki adet 
çalışma odası, Atatürk’ün şahsi eşyalarının sergilendi-
ği Müze Odası adı verilen bölüm ile Cumhuriyetin Ku-
ruluşundan günümüze kadar basılan madeni ve kağıt 
paralar ile pullar ve hatıra paraların sergilendiği ayrı 
bir bölüm daha yer almaktadır. 

    

Kaynaklar:

-www.antalya.gov.tr
-www.antalya.bel.tr
-www.antalyakultur.gov.tr
-Antalya Turizm Envanteri-1997
-ANTALYA TARİHİ-Cilt 1, M.Cahit AKINCIOĞLU-1998
-Antalya 2000 İl Yıllığı
-ANTALYA Kent Kronolojisi, Hüseyin ÇİMRİN, Atso Ya-
yınları-2005
-Bir Zamanlar ANTALYA 1, Hüseyin ÇİMRİN, Atso Yayın-
ları-2006
-Milli Mücadelede ANTALYA, Süleyman Fikri ERTEN, 
Atso Yayınları-2007 
-Antalya Folkloru, Hüseyin ÇİMRİN, Atso Yayınları-2008 

Antalya Atatürk Evi Müzesi-2007
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3. ANTALYA’DA ULAŞIM

A. Eskiden Antalya’da Ulaşım*

 Genel Bakış

           Hüseyin ÇİMRİN243

Çubuk Beli-(Foto: Hüseyin ÇİMRİN Arşivi)

Çubuk Beli Son Görüntüsü-(Foto:A.Kerim ATILGAN-06.02.2010)

243- Kent Tarihçisi
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Bugün artık en modern otobüs veya uçak yolcu-
luğu ile istenilen yere kolayca ulaşılmaktadır. Kırk, elli 
yıl öncesine kadar Burdur’a bile Antalya’dan ulaşmak 
zorlu bir yolculuk ile olurdu. Bu yolculuk çoğu zaman 
arkası örtülü posta kamyonları ile yapılırdı. Yolcular 
orada eşyaları üstüne otururdu. Bugün Çubuk Beli’ni 
geçenler, yeni yolun batısında, yılan gibi kıvrılmış du-
ran işte bu eski yolu görürler.

1970’lere kadar Antalya-Burdur yolu, Kepez üstü-
Karabayır (şimdiki adı Yeşilbayır)-Yeniköy-Kırkgöz üze-
rinden bozuk tek şeritli bir yoldu. Hemen Kırkgöz 
mevkiinden sonra zorlu virajların başladığı ünlü Çu-
buk Beli gelirdi. “Yol ver Çubuk Beli geçeyim” türküsü 
Çubuk Boğazı’na adeta bir yakarmadır. O devrin ilkel 
vasıtaları ile burayı geçmek hakikaten büyük bir başa-
rı sayılırdı. Öyle ki Çubukbeli’nden kazasız, belasız in-
mek nasip olunca derin bir ‘oh’ çekilir, bu sevinç içinde 
Kırkgöz kahvesinde uzunca bir mola verilirdi. 

Antalya’ya gelen veya tayin edilen yüksek derece-
li memurlar, Milletvekilleri, hakimler ve savcılar kente 
geliş ve gidişlerinde burada merasimle karşılanır, bu-
radan merasimle uğurlanırlardı. Kırkgöz’deki karakol 
ise, Antalya’ya gelen giden her yolcuyu kontrol ederdi.

 Son düzenleme ile Çubuk Beli yolunun yuka-
rıda görülen eski yol terk edilerek, bu yolun hemen 
doğusundaki dağ yamacı Antalya istikametine doğru 
tek yönlü iniş yolu haline getirilmiş ve trafik akışı biraz 
daha rahatlatılmış bulunmaktadır.

1. Alanya Yolu

Doğu’ya giden yol Manavgat’a kadar iyi idi. Daha 
sonraki bölümü yani Manavgat’tan Alanya’ya gi-
den yol çok kötü idi. Antalya’dan sabah 08.00’de kal-
kan bir araç, Serik’e uğrar, Manavgat’tan Alanya ve 
Gazipaşa’ya kadar gider; Alanya’ya sekiz saatte ancak 
varabilirdi. Antalyalı tüccarlar yol iyi olmadığı için, Ma-
navgat ve Alanya’ya deniz yolu ile gitmeyi tercih eder-
lerdi. Yelkenliler denizden Manavgat Irmağı’na girerek 
ilçe merkezine ulaşırlardı. Korkuteli’ne, yani İstanaz’a 
giden yol ise Elmalı’ya kadar devam ederdi. Bu yolcu-
luk on saatten fazla sürerdi. Fakat Finike’ye deniz yo-
luyla 10-100 tonluk yelkenlilerle gitmek her zaman 
daha rahattı. Dar bir yol Antalya’dan Tekirova’ya ula-
şırdı. Fakat bu yol o kadar kötüydü ki Tekirova’ya gi-
decek olanlar, 1970 yılı başlarına kadar deniz yolun-
dan giderlerdi.

Kentin içinde ve yakın köyler arası taşımacılık-
ta çoğunlukla deve kullanılırdı. Kentin caddelerinden 
buğday yüklü develer, su taşıyan eşekler, katırlar ge-
çerdi. Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait sayımlara göre, 58 
bin at, 34 bin eşek ve 8 bin deve, Antalya’da ulaşımda 
kullanılıyordu.

 Antalya’da develer için park yeri bile yapılmış-
tı. Develik denen bu yer, bugünkü Değirmenönü 

Caddesi’nde Antalya 2000 binasının batısında, uzun 
bir süre Halk Pazarı olarak da kullanılan şimdiki oto-
parkın olduğu yerdi. Develer dışında taşıma işleri, “tek 
araba”, ya da “tokmak araba” olarak adlandırılan iki te-
kerli at arabaları ile yapılırdı. Bu iki tekerli at arabala-
rı sadece zengin üreticilerde bulunurdu. Bunları tek at 
çekerdi ve şimdiki yük taşımaya yarayan kamyonetle-
rin yaptığı işi, o zamanlar bu at arabaları yapardı. At 
arabalarının da, faytonların da durakları vardı. Belirli 
yerlere sıralanıp müşteri beklerlerdi. Kısa mesafelere 
yük at arabasıyla taşınır, bazı aileler birkaç sokak öteye 
taşınacaklarsa, ev eşyalarını at arabasına yüklerlerdi. 

1935’lerde Antalya’da otomobili olan tek kişinin 
Taksici Bahriyeli Osman olduğu söylenir. Çok acil has-
talık durumlarında, İstanbul’a gitmesi gereken hasta-
ları Bahriyeli Osman Ford arabası ile Afyon’a kadar gö-
türür, hasta Afyon’dan kendisinin trenle İstanbul’a de-
vam ettiği söylenirdi.

2. Otobüs Terminali 

1950’li yıllara kadar Antalya’nın Burdur üzerin-
den İstanbul, Ankara, İzmir hariç, diğer illerle karayo-
lu bağlantısı hemen hemen hiç yoktu denilebilir. Var-
sa da bunlar ancak “jeep”lerin binbir zorlukla geçtikle-
ri, patikayı andıran yollardı. Sadece İstanbul ve Ankara 
yolu az-çok gidilebilir durumda idi. Otobüs terminali 
ise Kalekapısı’nda, kale burcunun yanında idi. Şehirle-
rarası otobüsler bugünkü Vilayet binasının arkasında-
ki Tahtapazarı’ndan müşteri alır ve hareket ederdi. Ter-
minali çalıştıranlar, Hamdi Boru, Haydar Toker ve Mu-
harrem Tezcan ismindeki şahıslardı.

Kalekapısı’ndan Saat Kulesi’nin biraz ilerisinden 
kalkan otobüsler, 14-15 kişilik kamyon kasasından 
bozma otobüslerdi. 3,5 - 4 saatte Burdur’a varır; ora-
dan da 40 dakika sonra Baladız’a (bugün Gümüşgün) 
ulaşırlardı. Orada aktarma yapılır; yolcular Isparta’dan 
gelen trene binerlerdi.

3.  Çığırtkanlar

Antalya’da herkesin tanıdığı dellal (tellal) Topal 
Hasan adında biri vardı. Topal Hasan elindeki boru ile 
Antalya’dan kalkacak arabaların anonsunu yapardı. 
Tabii o zaman elektrik yok, megafon yok; sadece el-
lerindeki tenekeden yapılma konik ses büyüteçleri ile 
bağırırdı. Topal Hasan Kale Kapısı’nda bir köşeye diki-
lir, elinde ağız kısmı dar, uç kısmına doğru genişleyen 
uzun bir boru ile etrafı şöyle kontrol ettikten sonra şu 
anonsu yapardı:

-”Korkuteli’ne, (o zamanın ismi ile İstanaz) bir 
kamyonet, Cuma namazından sonra hareket edecek-
tir. Yolcudan yüke, pullu mektuptan, her kim gidip gel-
mek isterse ....... Bey’e müracaatları!” Bu anons gerek-
tikçe tekrarlanırdı.
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Sık sık anonslar yapılır ama; koca bir haftada, 16 
kişi bir araya gelemez, araba dolmazdı. Korkuteli’ne gi-
derken deve ile, merkeple, yaya olarak gidenlere çok-
ça rastlanırdı. Yani yolcu çok, yolcuda arabaya verecek 
para yoktu. 

Eskiden Elmalı ve Korkuteli’ne yapılan yolculuklar 
da tam bir macera idi. Otobüsler kamyon kasasından 
bozma şeylerdi. Bunlardan başka yukarıdaki resimde 

görülen, taksiden büyük 16 kişilik kaptıkaçtı denilen 
“Balatalı Ford” Amerikan arabaları vardı. Bunlar saatte 
en çok 30-40 km hız yapardı. Virajlarda bu hız, 5-10 ki-
lometreye kadar düşerdi. Antalya’dan çıkan böyle bir 
araba, 6-7 saatte Korkuteli’ne varırdı. Bu “Balatalı Ford-
lar” yolda sık sık arıza yapar, rampalarda radyatörle-
ri su kaynatırdı. Hatta radyatörün eksilen suyunu ta-
mamlamak için arabanın arkasında bir teneke de su 
bulundurulurdu.

        Antalya Eski Oto Garajı-1972-(Foto: Hüseyin ÇİMRİN Arşivi)

Kaptıkaçı’dan bozma,  iki katlı yolcu otobüsü-1951-(Foto:Hüseyin ÇİMRİN Arşivi )
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Elmalı’ya giderken, yoldaki Seğircek Beli’nde yol-
cular arabadan indirilerek, arabanın hafifl emesi sağla-
nırdı. Çoğu zaman yolcular indirilmesine rağmen, sı-
cak havalarda motor şişer, araba yine çekmez, yolcu-
lardan “Biraz itiverin de, çıkalım.” diye yardım istenirdi. 

Antalya’yı güneye bağlayan Kemer Yolu ancak 
bugünkü Yeni Liman’a kadardı. Burdur yolu ise Çubuk 
ve Çeltikçi boğazları nedeniyle zorlu ve tehlikeli bir 
yolculuğu gerektiriyordu. 

1960 -1970 yıllarında, Avrupa karoserli modern 
otobüsler ve otobüs şirketleri tarifeli olarak, İstanbul, 
Ankara, İzmir otobüs seferlerine başladı. Eski otobüs 
garında, otobüsler kalkacağı zaman, bir gramofon-
dan, devamlı ayrılık şarkıları çalınarak, yolcu uğurla-
nırdı. 

Sanırım bugün konfor içinde seyahat edenler bu 
satırları okuduktan sonra yolculuklarından daha fazla 
zevk alacaklardır.   

Antalya Atatürk Caddesi - 1930

Ulaştıran otobüs firmasına ait 37 kişilik ilk yolcu otobüsleri-1951 (Foto:Hüseyin ÇİMRİN Arşivi)
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B- Demiryolu Projesi 

Afyon-Antalya Demiryolu Hattı Projesi

 Murat ÖNAL244

Antalya eskiçağlardan itibaren medeniyetlerin 
geliştiği bir bölge olmuştur245. Zira 19. yüzyıla kadar 
ticari önemini koruyan Antalya ile İtalya yakından ilgi-
lenmeye başlamıştı246. Bu ilgisinin altında yatan gerçek 
ise Büyük Roma hayalini ne pahasına olursa olsun ger-
çekleştirmek vardı247. Bu amaçtan hareketle 1913 yı-
lında Antalya’da bir konsolosluk açtılar ve Antalya’nın 
iktisadi hayatında rol oynayabilmek için demiryolu ya-
pımı hususunda imtiyaz almaya çalıştılar248. 

Ancak bu konuda İtalya’nın ciddi bir rakibi ola-
rak karşısına İngiltere ve ona bağlı olarak İzmir-Aydın 
Demiryolu Kumpanyası çıktı249. Çünkü Dinar-Eğridir 
hattının Antalya Limanı’na kadar uzatılması kararlaş-
tırılmıştı250. Bu esnada İtalya 1913 yılında resmen An-
talya-Burdur demiryolu imtiyazı hususunda Osmanlı 
Devleti’ne başvurmuş ve hattın geçeceği güzergah 
üzerinde fizibilite çalışmaları dahi gerçekleştirmişler-
di251. Fakat bu gelişmeler sonuçsuz kalmıştır. 

Afyon-Antalya demiryolu hattı projesinin yeni-
den ele alınması milli mücadele hareketinin başarıya 
ulaşması ve Ankara’da kurulan TBMM Hükümeti’nin 
yönetimi ele almasından sonra 1923 yılında gün-
deme gelecektir. Zira 12 Temmuz 1922 - 4 Ağustos 
1923 tarihleri arasında görev yapan IV. İcra Vekilleri 
Hayeti’nde Nafia Vekili olarak bulunan Fevzi Bey’in252 
vekaleti sırasında 1923 yılında hazırlanan Türkiye Dev-
leti Nafia Vekaleti, Umur-ı Nafia Programında öncelik 
demiryollarına verilmiştir253.

Bu programda 3. grupta 13 yol yer almıştır. Bu 
yollarda konumuzla ilgili olan Antalya-Aziziye-Baha-
dır-Karakuyu-Afyon hattının inşası ihtiyaç duyulan de-
miryolu hatları olarak belirlenmiştir254. Aynı zamanda 
limanlar demiryolu programının bir uzantısı olarak ele 

244- * Okutman, Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Araştırma Merkezi Müdürlüğü

245-  Muhammet Güçlü, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Antalya, 
ATSO, Antalya 1997, s.6.

246-  Güçlü; a.g.e., s.6.
247-  Güçlü; a.g.e., s.6.
248-  Güçlü; a.g.e., s.6.
249-  Güçlü; a.g.e., s.6.
250-  Güçlü; a.g.e., s.6.
251-  Güçlü; a.g.e., s.6.
252-  Erdilek Neşe; “Hükümetler ve Programları” Cumhuriyet 

Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yay., İstanbul 1985, 
s.969.

253-  İlhan Tekeli, S.İlkin; “1923 Tarihli Umur-ı Nafia Programı”, 
IX T.T.K, Ankara: 21-25 Eylül 1986, T.T.K., Ankara , C. 3, 1989, 
s.1657.

254-  İlhan Tekeli, S.İlkin; a.g.m.,  s.1654.

alınmış programın 2. kademesinde Antalya Limanı’nın 
yapılması öngörülmüştür255. 

Zira demiryolları, limanlar ve karayollarının bir 
bütünlük arzetmesi, gerek ulaşım gerekse ekonomik 
hayatın canlanmasında katkı sağlayacağı gibi üretim 
alanları ile kentleri birbirine yaklaştıracak ve yeni pa-
zarlar ortaya çıkaracaktır. Bir başka önemli husus ise 
güvenlik ve askeri stratejidir. Ulaşım yollarının birbiri-
ne paralel gelişimi ordunun ihtiyaç duyulan, mıntıka-
ya sevk ve idaresini de kolaylaştıracaktır.

Netice itibariyle 1923 yılı Umur-u Nafia Prog-
ramı hazırlandığında henüz Ankara başkent ol-
mamış ve Cumhuriyet ilan edilmemişti. Dolayı-
sıyla Cumhuriyet’in ilanından sonra Umur-u Nafia 
Programı’nın benimsediği yabancı sermayeye daya-
nılarak demiryolu yapma ilkesi terkedilmiştir. Ayrıca 
Ankara’nın başkent seçilmesi sonrasında önerilen de-
miryolu şeması da anlamını kaybetmesinden dolayı 
hazırlanan program 1924 yılı başında uygulanabilirli-
ğini yitirmişti256. 

Bu gelişmelerin ışığında Afyon-Antalya demir-
yolu hattının inşası projesine bir müddet ara verildi. 
Ancak 1927 yılında bahsi geçen hatla ilgili bazı çalış-
maların yapıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre, Afyon-
Antalya arasında yapımı tasarlanan  demiryolu hattı 
için Aydın Demiryolu Şirketi’yle yapılan görüşmeler 
neticesinde bahis konusu olan hattın Afyon-Sandıklı 
ve Burdur-Antalya kısımları ile Antalya Limanı’nın in-
şasının Aydın Demiryolu Şirketi’nin yararına uygun 
bulunmadığından yalnız Burdur-Baladız-Dinar-San-
dıklı kısmının yapılabileceği üzerinde düşünülmüş ve 
bu kısmın imtiyaz suretiyle inşa edilmesi daha faydalı 
bulunmuştur. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti’nin 
görüşleri üzerine de önemli bir askeri öneme sahip 
olan Afyon-Sandıklı arasındaki kısmın tarafımızdan 
inşasını sağlayacak başka bir çare bulunmak üzere adı 
geçen şirketin inşasına onay verdiği kısım olan Bur-
dur-Baladız-Dinar-Sandıklı kesimi hakkında gerekli 
murahhası ile müzakereye girişilmesi için izin veril-
mesi Nafia Vekaleti’nin tezkeresiyle teklif edilmiş buna 
karşılık İcra Vekilleri Heyeti’nin 29 Haziran 1927 tarihli 
toplantısında Nafia Vekaletinin önerdiği teklifin görü-
şülmesi uygun görülmüştür257. 

1927 yılında gerçekleştirilen bu çalışmalara rağ-
men proje tasarısının henüz yeterince olgunlaşmadı-
ğı anlaşılmaktadır. Zira şirketin Burdur-Baladız-Dinar-
Sandıklı kısmını yapabileceği düşünülmüştür. Ayrıca 
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti’nin görüş bildir-
mesi üzerine de askeri ve stratejik öneme sahip Afyon-
Sandıklı arasındaki kısmın tarafımızdan yapılmasını 
sağlayacak şartların oluşturulması belirtilmiştir.
255-  İlhan Tekeli, S.İlkin; a.g.m., s.1656.
256-  İlhan Tekeli, S.İlkin; a.g.m., s.1660.
257- Cumhuriyet Arşivi, “Afyon-Antalya Arasında Yapımı Tasar-

lanan Demiryolu İnşası”,   030 18 01 025 413.
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Bu durum bize gösteriyor ki Afyon-Antalya 
hattının inşa projesinin daha kapsamlı bir şekilde ele 
alınması ancak 1930’lu yıllarda gerçekleşecektir258.

1-1930’lu Yıllarda Antalya ve 
Demiryolu Projesi

Şehrin ekonomisi Osmanlı Devleti dönemi’nde 
hububat, hayvancılık ve kısmen ticarete dayanmak-
taydı259. Cumhuriyet döneminde ise Antalya’da üreti-
me narenciye, sebzecilik ve sanayi ürünleri üretimi de 
katıldı260. Çeşitli kollarda fabrikalar açıldı. Fabrikaların 
kurulması ve işletilmesinde 1928 yılında faaliyete ge-
çen elektrik santralinin önemli katkıları mevcuttur.261 
Ayrıca hammadde olarak çeltik ve pamuk üretilmesi 
fabrikaların sayısının artmasında önemli bir faktör-
dür.262 Bunun yanında narenciye, sebzecilik ve çiçek-
çilik şehrin iktisadi hayatında giderek önemli bir yer 
tutmaya başlamıştır263. 

1929 yılında Antalya’nın yurt içi ihracatı 2.443.037 
TL. sına yurt dışı ihracatı ise 623.612 TL.sına ulaşmış-
tır264.

Bu ihracat rakamlarından anlaşıldığı üzere ürün-
lerin büyük bir kısmı ülkemizin diğer bölgelerine satıl-
makta idi. Yurt dışına ihracat ise liman vasıtasıyla ger-
çekleştirilmekteydi. Zira toprak, zirai açıdan verimli ve 
dolayısıyla mahsul boldu. Ticaretin giderek canlanma-
sı önemli bir konuyu yeniden gündeme getirecekti. 
Bu Afyon-Antalya demiryolu projesiydi. 

Bu projenin yeniden ele alınması 1933 yılında ger-
çekleşecektir. Proje TBMM’nde 4 Mart 1933 tarihinde 
“Afyon Karahisar-Antalya demiryolunun inşası” konu-
su İcra Vekilleri Heyeti’nin toplantısında görüşülerek 
meclise sunulması kararlaştırılmış; Başvekil İsmet Paşa 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 
arz edilmiştir265.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun ta-
sarısının gerekçesi şu şekilde belirtilmekteydi:

“Akdeniz’in önemli limanlarından birini teşkil 
eden Antalya’nın İç Anadolu demiryollarına bağlan-
ması temin edilerek gerek bu limanın gerekse çevresi-
nin gelişmesine hizmet etmesi sağlanacaktır. Böylece 
Anadolu’nun mamul ürünleri ve mahsulleri mümkün 
mertebe yakın yollarla sınırlara kadar ulaşımını sağla-
mak diğer taraftan ise Aydın demiryolunu da devlet 
demiryollarına bağlamak suretiyle memlekete temin 
258-  Aynı belge.
259-  Güçlü; a.g.e., s.110.
260-  Güçlü; a.g.e., s.110.
261-  Güçlü; a.g.e., s.110.
262-  Güçlü; a.g.e., s.110.
263-  Güçlü; a.g.e., s.110.
264-  Güçlü; a.g.e., s.110.
265- Afyon Karahisar-Antalya demiryolunun inşası hakkında 1/540 

numaralı kanun layihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbata-
ları sıra no:103.

edeceği istifadeyi arttırmak amacı hedef alınmıştır. 
Bu suretle Afyon Karahisar’dan veya bunun civarında 
Eskişehir-Afyon-Konya hattı üzerinde uygun görüle-
cek bir noktadan başlanmak istenmektedir. Yapılacak 
etüdlere göre Aydın demiryolunu Karakuyu civarların-
da kesecek veya bu demiryolunun bir kısmından isti-
fade edilmek suretiyle Antalya’da son bulacak normal 
genişlikte bir demiryolu hazırlanan kanun tasarısına 
ek olarak arz edilmiştir266.

İnşa edilecek hattın uzunluğu takriben 325 km. 
olarak tahmin edilmiş olup geçeceği arazinin derece-
sine göre ray vb. malzemeler dahil olmak üzere inşaat 
bedeli 25.000.000 TL. olarak tahmin edilmiştir267.

Kanunun 1. maddesinde bu miktar tahsisatın har-
canmasına izin verilmesi ve inşaatın 4 sene süresince 
tamamlanmasının sağlanması, inşaatın kesintiye uğra-
mayarak düzenli bir seyirle devamını sağlamak üzere 
de ileri ki seneleri kapsayan resmi sözleşme yapılma-
sına izin verilmesi konusunda hükümler yer almıştır268.

Kanunun 2. maddesinde ise inşaatın yapılması 
için gereken tahsisatın her sene Nafia bütçesine ko-
nulduğu ve bunun içinde bütçeden gerekli kaynağın 
ayrıldığı belirtilmiştir269.

Bu inşaatla ilgili paranın ancak borç alınarak kar-
şılanmasının uygun olabileceği Maliye Vekilliği’nce 
düşünülmüştür. Aynı zamanda kanun tasarısına daya-
nılarak oluşturulan Nafia Encümeni mazbatasında ise 
Afyon-Antalya demiryolunun yapılması hakkında baş-
bakanlıktan gönderilen 11.3.1933 tarih ve 1770 sayılı 
yasa önerisiyle Nafia ve Maliye Vekillerinin katılımıyla 
durumun müzakere edildiğini ve neticesinde memle-
ketimizin önemli bir bölgesinin başka bölgelerimize 
karadan bağlanmasıyla ilgili hattın sağlayacağı yararlar 
ifade edilmiştir. Bununla beraber demiryolu hattının 
nüfusu yoğun olan merkezlerden geçmesinin hem hal-
kımızın kullanımı açısından hem de demiryolu masrafı-
nın ekonomik hale getirilmesinde önem arz edecektir. 
Antalya ve civarından yolcu ve ürün sevkiyatının kolay-
ca sağlanması ve ticari açıdan yarar sağlaması açısın-
dan Antalya demiryolunun birleştiği nokta önemli bir 
ticaret şehri olan Afyon Karahisar olacaktır270. 

Bu suretle Afyon Karahisar’dan başlayarak 
Antalya’ya ulaştırılacak en çok 4 senede inşa edile-
cek olan normal genişlikte bir demiryolu inşası için 
25.000.000 liranın ayrılmasına karar verilmiştir271. 

Oluşturulan bu yasa önerisinin TBMM’ye sunul-
ması 13 Mart 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde 
kamuoyuna şu şekilde duyurulmuştur; Afyon Karahi-
sar-Antalya hattının inşası için bir yasa tasarısı hazır-
266-  Aynı belge.
267-  Aynı belge.
268-  Aynı belge.
269-  Aynı belge.
270-  Aynı eser, s.2.
271-  Aynı eser, s.2.
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lanmıştır. Hükümet bu yasa önerisinde hattın 4 sene-
de bitirilmek suretiyle inşası için 25.000.000 TL. sarfına 
yetki istemektedir. Aynı zamanda inşası yapılacak olan 
bu hat Afyon’dan başlayacak Aydın demiryolunun 
391. km.sindeki Karakuyu mevkiinde keserek, bu su-
retle hattın belli bir kısmından da istifade edilmek su-
retiyle Antalya’ya ulaşacaktır272.

Antalya limanını iç bölgelere bağlayacak bu hat 
ticari ve askeri açıdan önemli yatırım olması münase-
betiyle basında da yankı uyandırmıştır.

TBMM’nde 1 Nisan 1933 tarihinde yasa önerisinin 
görüşülmesine başlandı. Bu görüşmeler esnasında 
milletvekilleri projenin önemini ve gerekçelerini belir-
ten açıklamalarda bulunmuşlardır. 

Nafia Vekili Hilmi Bey Meclis görüşmelerinde söz 
alarak Afyon-Antalya demiryolu hattının gerek etüdü 
ve gerek inşasının mevsim açısından çok uygun oldu-
ğunu bu sebeple derhal işe başlayabilmek için yetki 
istediğini ifade etmiştir273.

Antalya milletvekili Rasih Bey görüşmeler esna-
sında söz alarak; Cumhuriyet merkezimizi Afyon’la, 
Antalya ile bu hattın geçtiği sahadaki büyük vilayetle-
rimizden beş altısını bağlamış olacağını Türkiyemizin 
Afrika’ya, Avrupa’ya en yakın bir hatla daha bağlamış 
olunduğunu yalnız bu kadar da değil, aynı zamanda 
Anadolu’muzun kuru yaylalarından susuz, yemsiz, ot-
suz hayvanlarıyla kalan  insanlarımıza daha yararlı sa-
haların açıldığını belirtmiştir274.

Bu hatla büyük başvekilimizin bahsettikleri 
gibi imparatorluğun son derece ihmal ettiği Muğla-
Antalya sahillerinin çok değerli olan verimlerini Cum-
huriyetin bir daha kıymetlendirdiğini ve bir daha onu 
milletine takdim ettiğini ifade etmiştir.

Kocaeli Vekili Sırrı Bey söz alarak; Antalya’nın 
Anadolu’nun güneyinde en işlek bir iskele ve aynı za-
manda canlı bir hinterlanda sahip olduğunu belirtmiş, 
bununla beraber bu kadar canlı bir bölgeyi, orta böl-
geye bağlamak için lazım olan bu demiryolunun şim-
diye kadar yapılmamasının bir ihmal olduğunu ifade 
etmiştir.

Denizli Milletvekili Emin Aslan Bey ise görüşme-
ler esnasında; Bu yasanın kabulüyle Cumhuriyet ida-
remizin demiryolu siyasetine bir şeref sayfası daha ila-
ve edildiğini, bu suretle demiryolu hattının yalnız An-
talya ve çevresini ekonomik olarak geliştirmekle kal-
mayıp, batı vilayetlerimizden 7-8 ilin arasından geçe-
cek olan bu hatla Denizli, Aydın, Isparta ve Burdur’un 
ürünlerini Anadolu’nun içlerine taşıyacak dolayı-
sıyla ürünlerde ucuzluk baş göstereceğini ve Afyon 
Karahisar-Antalya demiryolu hattının askeri önemin-
den çok iktisadi öneme haiz olduğunu vurgulamıştır.
272-  Cumhuriyet, 13 Mart 1933, s.1.
273-  TBMM  Zabıt Ceridesi, c. 14, İ:2, s. 14.
274-  Aynı eser s.14.

Denizli Milletvekili Müfit Bey konuya binaen şu 
hususları belirtmiştir; Bundan 7-8 sene evvel 8 günde 
Kayseri’ye, 12-13 günde Sivas’a gidildiğini 22 günde 
Elâziz’e ulaşıldığı zamanlar bulunduğunu, demiryo-
lu siyasetinin bilhassa dünya buhranı ve sıkıntısı içe-
risinde hükümetimizin gayretli çalışmalarıyla yapıldı-
ğını, ecnebilerin bu durumu hayretle karşıladığını, bu 
suretle demiryolu siyasetinden dolayı başvekil İsmet 
Paşa’yı tebrik ettiğini ifade etmiştir. 

İzmir milletvekili Kamil Bey ise Antalya’nın mem-
leketimiz için bir ihracat iskelesi olacağı dolayısıy-
la Afyon-Antalya demiryolu hattının yapılmasında 
memleketin emniyet ve ticari itibariyle çok büyük fay-
dası olduğunu ifade etmiştir.

Netice itibariyle Afyon-Antalya demiryolu hattı-
nın inşasına dair hazırlanan kanun tasarısıyla ilgili ya-
pılan görüşmelerde söz alan mebuslar bu hattın sağ-
layacağı iktisadi ve askeri faydaların üzerinde durmuş 
ve kanunun kabul edilmesi yönünde görüş bildirmiş-
lerdir. Böylelikle 1 Nisan 1933 tarihinde TBMM Meclis 
Genel Kurulu’ndaki oylamayla 317 mebustan 195 i ka-
tılmış ve tamamen kabul oyuyla kanun tasarısı yasal-
laşmıştır.

TBMM’de 1 Nisan 1933 tarihinde kabul edilen 
kanun 4 Nisan 1933 tarihinde resmi gazetede yayın-
lanmıştır. Kanunda “Afyon Karahisar’dan başlayarak 
Antalya’ya ve en çok 4 senede tamamlanması isteni-
len demiryolu inşası için 25.000.000 TL’ nin sarfına ve 
gelecek seneler içinde resmi sözleşme yapılması için 
gerekli izin bu kanun tarafından verilmiştir. 

Artık kanunun da yayınlanmasıyla beraber pro-
jenin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar fiilen 
başlayacaktır. Böylece Cumhuriyet, Afyon’u Antalya 
Limanı’na bağlayarak yeni hedefl erini gerçekleştirmiş 
olacaktı.

2- Afyon-Antalya Demiryolu Hattı Temel 
Atma Töreni

Afyon, Antalya, Burdur, Isparta ve çevresini ya-
kinen ilgilendiren ve kalkınmalarını sağlayacak olan 
bu demiryolu projesinin gerçekleşmesi için ilk önemli 
adımın atılacağı gün gelmişti. Afyon-Antalya demir-
yolu hattının temel atma törenini gerçekleştirmek 
üzere Nafia Müsteşarı Arif Bey’in başkanlığında Dev-
let Demiryolları Umum Müdürü İbrahim Kemal Bey, 
Başmüfettiş Şefik Bey, Hareket Dairesi Reis-i Muavini 
Cemal Beyler ile Müteahhit Nuri Bey, birçok mühen-
dis, Antalya Mebusu Ali Haydar Bey, Burdur Mebusu 
Mustafa Şeref Beyler 27 Ağustos 1934 günü 12.00’de 
Ankara’dan Afyon’a hareket ederek bu anlamlı tören-
de yer almak istemişlerdir.275

Aynı zamanda bu törene katılmak üzere Antalya 
275-  27 Ağustos 1934 Cumhuriyet Gazetesi “Afyon-Antalya De-

miryolu”, s.1.
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mebusları, Halkevleri mümessilleri ve bir çok kimseler 
kalabalık bir heyet halinde Antalya’dan Afyon’a hare-
ket etmişlerdir276.

Bu demiryolu hattının temel atma töreni 28 Ağus-
tos 1934 günü Afyon, Burdur, Isparta ve Antalya halkı 
ve yetkililerinin sevinç tezahüratları altında gerçekleş-
tirilmiştir. Nafia Müsteşarı Arif Bey’in başkanlık ettiği 
bu merasimde Antalya mebusları Rasih Bey, Numan 
Bey ve Haydar Bey hazır bulunmuştur277.

Burdur Mebusu Mustafa Şeref Bey “bu yatırımda 
gözetilen amacın büyük önemi” nden bahseden bir 
konuşma yapmıştır. Ardından Afyon Mebusu Ziya Nuri 
Paşa, Afyon Lisesi Müdürü Sami Bey de birer konuşma 
yapmışlardır278.

Isparta Mebusları Mükerrem Hafız Bey, Emir Ke-
mal Bey, Turan Bey, Hüseyin Hüsnü Bey, Afyon mebus-
ları olan İzzet Bey, Ulvi Kara Osman Bey, İzzet Haydar 
Bey ve Ziya Nuri Paşa hazır bulunmuşlar, 16:45’de Af-
yon istasyonundan hareket eden hususi bir tren, heye-
ti törenin yapılacağı eski İzmir İstasyonu’na götürmüş-
tür. Orada toplanan halk, başta bando olmak üzere bir 
askeri müfreze, Müsteşar Arif Bey’i  ve heyeti selamla-
mıştır. Bundan sonra coşkulu tezahürat altında Afyon-
Antalya hattının temel atma merasimi yapılmıştır279.

Tören esnasında heyecanlı bir konuşma yapan 
Nafia Müsteşarı Arif Bey, temel atma merasimine Nafia 
Vekili Ali Bey’in kendisini görevlendirdiğini dolayısıyla 
bu görevden duyduğu sevinci ifade etmiştir. Buna ila-
veten demiryolu hattının 40. km. ye kadar olan kısmı-
nın birkaç güne kadar ihale edileceğini ve ilk aşamalar 
olan Burdur-Isparta kısımlarının ihalelerinin de birbi-
rini takiben çıkarılacağını müjdelemiştir. Yüce Önder 
Atatürk’ün rehberliğiyle bu işin de başarılacağını ve 
demiryolu siyasetinden dolayı Başvekil ismet Paşa’yı 
da hürmetle anmıştır280. 

Afyon-Antalya hattıyla demiryolu şebekemizin 
300 km. daha uzayacağını, hattın inşa masrafının 21 
milyon TL. olarak tahmin edildiğini ve bu hattın 4 vila-
yeti birleştireceğini ifade etmiştir.

Arif Bey, 1 milyona yakın nüfusu olan Afyon-An-
talya-Burdur-Isparta vilayetlerinin ekonomik olarak 
önem kazanacağını, demiryolu işletmesinin memle-
ketin birliğini temin etmek, halkı birbiriyle kaynaştır-
mak ve iktisadi seviyesini yükseltmek için ihtiyaca ve 
yerine göre en uygun yöntemlerle masrafl arı karşıla-
mak için tarifeli seferler düzenlemek gerektiğini be-
lirtmiştir281. Son zamanlarda, demiryolu alanında ida-
re birliğinin temini için İzmir-Kasaba hattının devlet 
276-  aynı yer.
277-  29 Ağustos 1934 Cumhuriyet Gazetesi “Afyon-Antalya De-

miryolu”, s.1-6.
278-  Aynı yer.
279-  Aynı yer
280-  Aynı yer.
281-  Aynı yer.

demiryolları şebekesine katılması dolayısıyla tarifeler 
üzerinde alınan önlemlerin yararlı olduğunu, Afyon-
Antalya hattının başlangıcının bu istasyonda seçil-
mesinin anlamının büyük olduğu, zira yıllardan beri 
Anadolu hatlarından İzmir demiryollarına geçmenin 
zorluğunu ancak idare birliği sayesinde bu gibi engel-
lerin ortadan kalktığını, tarifelerde ise yolculara gös-
terilen kolaylıklar sayesinde halkımızın istasyonlarda 
birikmesinin önüne geçildiğini ifade etmiştir282. 

Arif Bey sözlerini törende bulunan hükümet, 
ordu ve halka teşekkürleriyle bitirmiş; akabinde Antal-
ya Mebusu Rasih Bey de bir konuşma yaparak üretim 
şehri olan Antalya’nın demiryolu sayesinde kavuşaca-
ğı fırsatları değerlendirmiştir283.

Bu suretle açılış töreninde yapılan konuşmalar-
da; Afyon-Antalya hattının geçeceği güzergah üzerin-
de bulunan vilayetlerin ekonomik açıdan önemli ka-
zançlar elde edeceği belirtilmiştir. Ayrıca askeri açıdan 
sağlayacağı güvenliğin yanında yolcu taşımacılığı sa-
yesinde de yurttaşlarımıza daha kısa sürede seyahat 
imkanının sunulacağı hususlarına değinilmiştir.

3-Afyon-Antalya Demiryolu Hattı’nin İnşası 
İçin Bazı Kararnameler

Bu süreçte çıkarılan bazı kararnameler vasıtasıyla 
hattın inşası ile bir dizi işlemler sağlam esaslara bağ-
lanmaya çalışılmıştır.

5.8.1934 tarihindeki kararnamede Afyon-Antalya 
hattının inşası için 1934 senesinde; 2.150.000 TL. 
tahsîs edilerek demiryolu malzemesi ile vagon ve lo-
komotifl er bedeline ve geri kalanı da memur ve müs-
tahdemlerin ücret ve masrafl arıyla her türlü inşaat iş-
lerine ait olmak üzere (6.611.555 lira) harcanması ge-
rektiği bildirilmiştir.

Bu hatların inşasına tahsîs edilecek olan paranın 
yarısı 1934 ve yarısı 1935 senesinde sarf edilmek üzere, 
8 milyon liradan ibaret bulunduğu, gerekli tahsisatın 
sağlanması ve çalıştırılacak memur ve müstahdemler 
ile nakliye araçlarının sağlanması kabul edilmiştir284. 

12.11.1934 tarihindeki kararname de; Afyon-Bur-
dur ve Filyos Ereğli Demiryollarının yapılması için sa-
tın alınacak 11.000.000 TL.lik yol malzemesi, vagon, 
lokomotif ve elektrik levazım hakkında Alman Sanayi 
Konsorsiyumu ile görüşülmesi ve Devlet Demiryolları 
inşaatına ait artırma-eksiltme talimatnamesi gereğin-
ce taahhütler için % 10 nisbetinde teminat verilmesi 
yönünde mukavele yapılması için Nafia Vekilliğine 
yetki verilmesi kararlaştırılmıştır285. 

Öte yandan 11.2.1935 tarihli kararnamede ise, 
Avusturya tebaasından mühendis Bezic, Şitehelm ve 
282-  Aynı yer.
283-  Aynı yer.
284-  Cumhuriyet Arşivi “Kanunname” 030.18.01.02.47 55.5. 
285-  Cumhuriyet Arşivi “Kanunname” 030.12.01.02.49.76.14.
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Davit’in Afyon-Antalya hattı demiryolu inşaat kısım 
mühendisliklerinde çalıştırılmalarına izin verilmesi ko-
nusu esasa bağlanmıştır286.

24.2.1935 tarihli kararnamede; Aral İnşaat Şirketi 
tarafından Afyon-Antalya hattı inşasında kullanılmak 
ve izin sonunda geldiği yere gönderilmek şartıyla ge-
tirilecek olan 2 adet ekskavatör cihazlarının Gümrük 
Tarife Kanunu’nun 5.Maddesinin 17. Fıkrasına göre 
memlekete sokulmasına izin verilmiştir287. 

24.6.1935 tarihli kararnamede; ücretleri, Umu-
mi Muvazene Kanunu’nun 28. maddesine göre hasıl 
olacak paradan verilmek suretiyle Afyon-Antalya ve 
Filyos Ereğli demiryollarında kullanılacak memur ve 
müstahdemlerle, nakliye vasıtalarına ait ilişik kadrola-
rın 1 Haziran 1935 tarihinden geçerli olmak kaydıyla 
tasdiki onaylanmıştır288. 

14.1.1936 tarihli kararnamede ise; Afyon-Antalya 
demiryolu hattı üzerindeki 2. ve 5. tünellerde görülen 
heyelan tehlikesinin ortadan kaldırılması ve alınacak 
tertibatın tespiti için yerinde incelemelerde bulunmak 
üzere oluşturulan komisyona uzmanlığından yararla-
nılmak üzere katılan mühendis mektebi profesörlerin-
den “Meissner”e 2339 sayılı kanunun 2. maddesinin 
son fıkrası hükmüne göre esas görevinin dışında olan 
bu iş için yaptığı zaruri masrafl ara karşılık 200 lira ve-
rilmesinin İcra Vekilleri Heyeti tarafından onaylanmış-
tır289.

Yukarıda ifade ettiğim üzere bu demiryolu hattı-
nın inşası projesi 28 Ağustos 1934 tarihinden itibaren 
Burdur’a kadar ilerleyebilmiştir. 27.9.1936 tarihinde 
Nafia Vekili olan Ali Çetinkaya’nın “Başvekalete” başlı-
ğıyla yazdığı yazıda şu hususları belirtmiştir:

Afyon-Antalya demiryolu hattının Baladız’dan 
sonraki 24 km.lik kısmı ile Burdur İstasyonu’nun 
1.10.1936 gününden itibaren yolcu ve her türlü eşya 
nakliyatına açılacağını ve Baladız’da ana hat trenleriy-
le buluşarak Burdur’un bütün şebeke irtibatını temin 
etmek üzere Burdur-Baladız arasında gündelik mun-
tazam çeşitli trenler işletileceğini arz etmiştir290.

4-Hattın Tamamlanması İçin Yapılan Yeni 
Girişimler

1 Nisan 1933 tarihinde yasallaşan Afyon-Antalya 
Demiryolu Hattı Projesi’nin ilk adımı olarak 28 Ağustos 
1934 tarihinde temel atma töreni Afyon’da gerçekleş-
tirilmiştir. Akabinde süratle Burdur’a kadar demiryolu 
hattının inşası tamamlanmış ve Ekim 1936 tarihinde 
Burdur İstasyonu işletmeye açılmıştır. Böylece proje-
nin 136 km.lik kısmı tamamlanmış oluyordu. Şimdi 
286-  Cumhuriyet Arşivi “Kanunname” 030.18.01.02.51.9.14.
287-  Cumhuriyet Arşivi “Kanunname” 030.18.01.02.52.12.18.
288-  Cumhuriyet Arşivi “Kanunname” 030..18.01.02.56.54.4.
289-  Cumhuriyet Arşivi “Kanunname” 030.18.01.02.61.3.7.
290- Cumhuriyet Arşivi “Baladız-Burdur Demiryolu Kısmı” 

0.30.10.153.76.28.

Burdur’dan sonraki kısımların inşasının başlaması ge-
rekiyordu. Bunun için Burdur-Korkuteli arası demiryo-
lu hattının yapılabilmesi için resmi anlamda yeni çalış-
malara ihtiyaç duyulmuştur. 

Maliye Vekili tarafından 6.6.1939 tarihinde 
“Başvekâlete” yazılan resmi yazıda Nafia Vekaleti 
makamından Maliyeye havale edilen 5.5.1939 tarih 
ve 5860/39/5476 sayılı tezkeresi ile ekli kanun tasa-
rılarının tetkik edildiğini, Burdur-Korkuteli hattının 
inşası için en geç 4 senede 8 milyon TL. nin sarfı için 
izin verilmesinin talep olunduğu belirtilmekte ancak 
Demiryolu inşasının fevkalade tahsisat programına 
Burdur-Korkuteli hattının inşası için ayrıca tahsisat ya-
pılmasına imkan bulunmadığından, kanun tasarısının 
BMM’ne sevkinin ertelenmesinin zaruri görüldüğü ifa-
de edilmiştir291.

Maliye Vekaleti Burdur-Korkuteli arasında demir-
yolu hattının yapılması için gerekli kaynağın bulun-
madığını belirtmiş böylece kanun tasarısının Meclise 
sevkinin ertelenmesi konusunda görüş bildirilmiştir.

Maliye Vekaleti’nin bu görüşüne esas teşkil ede-
cek Nafia Vekaleti’nin  talepleri neler olmuştur? Döne-
min Nafia Vekili olan Ali Fuad Cebesoy’un “Başvekalet 
Makamına” yazdığı yazıda şu ifadelere yer verilmiştir;

4.4.1933 tarihinde yayınlanan 2134 sayılı kanun 
gereğince inşasına başlayan Afyon-Antalya hattının 
Afyon’dan Karakuyu istasyonuna kadar olan 112 ve 
Baladız’dan Burdur’a kadar da 24 km. olan ve toplam 
136 km.lik kısmı tamamlanmış olup 1935 senesi için-
de işletmeye açılmış ise de Burdur’dan ilerisinin inşası-
na tahsisatı olmadığı için, henüz başlanamadığı ifade 
edilmiştir. Halbuki bu hattın bilhassa Burdur ile Korku-
teli arasındaki kısmının inşasına bir an evvel başlan-
ması lüzumlu görülmüştür. 

Daha önce arz edilmiş olan 2134 sayılı kanunla tes-
pit edilmiş olan 4 senelik müddeti de geçmiş bulundu-
ğundan 14.4.1938 tarih ve 5760/5405 numaralı tezkere 
ile ve hususi kalem 6/3294 numaralı tezkereleriyle iade 
buyurulan kanun projeleri meyanında bulunan Bur-
dur-Antalya hattının inşasına dair olan kanun projesi 
Burdur-Korkuteli kısmına ait olarak düzenlenmiş olup 
yeniden hazırlanan kanun projesi ile mucip sebepler 
layihasıyla birlikte takdim edildiği ifade edilmiştir292. 

Yazının ilişiğinde beyan edilen mucip sebepler la-
yihasında ise; 4.4.1933 tarihinde yayınlanan 2134 sa-
yılı kanun gereğince inşasına başlanan Afyon-Antalya 
hattının Afyon’dan Karakuyu İstasyonuna kadar olan 
112 km ve Baladız’dan Burdur’a kadar olan 24 km yani 
toplam 136 km.lik kısmı tamamlanmış olup 1935 se-
nesi içinde işletmeye açılmış ise de müteakip seneler, 
bütçesine gereken tahsisat konmadığı için Burdur ile 
Antalya arasının inşasına henüz başlanamayarak yal-
291-  Cumhuriyet Arşivi “Burdur-Korkuteli Hattı” 030.10.151.724.
292-  Cumhuriyet Arşivi “Burdur-Korkuteli Hattı” 030.10.151.72.4.
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nız etüdü yaptırılabilmiş ve 1933 yılında yayınlanan 
2134 sayılı kanunun müddeti geçmiştir.

Burdur-Antalya hattının Burdur’dan Korkuteli’ne 
kadar olan 108 km. lik kısım Tefenni, Zivit, Elmalı gibi 
verimli bölgelere yakın geçmesi ve Korkuteli gibi mü-
him bir merkeze ulaşması itibariyle iktisadi ve 8 milyon 
TL. sarfıyla inşasının mümkün olduğu, ancak Korkuteli 
ile Antalya arasındaki 76 km.lik kısmın dağlık ve çok 
engebeli olduğu, bu nedenle 10 milyon liraya malo-
lacağı ifade edilmiştir293. Buna ilaveten Genelkurmay 
Başkanlığı’nın da bir suretinin ilişikte bulunan tezkere-
sinde Burdur-Antalya hattının inşasına ihtiyaç göster-
mekte olduğunu ve bilhassa Burdur-Korkuteli kısmı-
nın inşasına bir an evvel başlamasını talep etmektedir. 

Adı geçen Burdur-Korkuteli kısmının inşası hak-
kında bir kanun projesi hazırlanarak ekte takdim edil-
diği ifade edilmiştir. 

Bu suretle uzunluğu 108 km.den ibaret bulunan 
bu kısmın bu defa hazırlanan kanun projesinde de in-
şaat müddeti 4 sene olarak gösterilmiştir294.

Konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı’nın 
11.4.1938 tarihinde Nafia Vekaleti’ne yazdığı yazıda 
ise şu hususlar yer almıştır:

Burdur-Antalya hattının yapılmasının Cumhuri-
yet hükümetimizin takip etmekte olduğu demiryolu 
siyasetinin ilk safhası olduğu, Sivas-Erzurum hattının 
tamamlanmasından sonra yapılması evvelce kararlaş-
tırılmış olan bu hattın iktisadi faydalardan başka aske-
ri nakliyat bakımından da ihtiyaç arz ettiği belirtilmiş 
olup bilhassa Burdur-Korkuteli kısmının inşasına şim-
diden başlanılması hususu Genelkurmay Başkanı Ma-
reşal Fevzi Çakmak Paşa tarafından arz edilmiştir295.

Afyon-Antalya hattının tamamlanması için ger-
çekleştirilen yeni girişimlerde Burdur-Korkuteli hat-
tı için gereken 8 milyon TL.nin sağlanması hususun-
da kaynak bulunamadığı dolayısıyla kanunun mecli-
se sevkinin ertelenmesi Maliye Vekaleti tarafından ifa-
de edilmiştir. 

Diğer bir deyişle Afyon-Antalya hattının tamam-
lanamaması tamamen tahsisat problemidir. Özellikle 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak Paşa’nın 
yazısı dikkatimizi çekmiştir. Bu yazıda Afyon-Antalya 
hattının Burdur-Korkuteli kısmının biran önce tamam-
lanması istenmiş bunun askeri ve ekonomik faydalar 
sağlayacağı bildirilmiştir. Çünkü ülkeyi bir ağ gibi de-
miryollarıyla örme düşüncesinde olan hükümet ula-
şım yollarının birleştiği noktalardan birisi olan Afyon’u 
Antalya Limanı’na bağlamak suretiyle ticari ve aske-
ri açıdan önem arz eden bir girişimde bulunmuşlar-

293-  Cumhuriyet Arşivi “Mucip Sebepler Layihası” 
030.10.151.72.4.

294-  Cumhuriyet Arşivi “Mucip Sebepler Layihası” 
030.10.151.72.4.

295-  Cumhuriyet Arşivi “Burdur-Antalya” 030.10.151.72.4.

dır. Böylece ithalat ve ihracat ürünleri iç bölgelerden 
Antalya’ya gelerek buradan dış pazarlara gönderile-
cekti. Aynı zamanda Antalya’nın kendi mamulleri de 
yurdun değişik bölgelerinde alıcı bulabilecekti. An-
cak burada diğer önemli husûs da demiryolunun as-
keri alanda kazandırdığı stratejik avantajdır. Ordunun 
ikmal ve sevki için demiryolu her zaman önemli bir 
ulaşım yolu olmuştur. Çünkü mevsimlerin dezavanta-
jından en az etkilenen ulaşım yolu demiryolu olmuş-
tur. Bu sebepten dolayı demiryolu stratejik bir değer 
kazanmış ve ülkeler bu alanda inşa projelerini yapma 
karşılığında imtiyaz elde edebilmek için kıyasıya çıkar 
mücadelelerine girişmişlerdir.

Afyon-Antalya Projesi’nde ise Burdur’a kadar sü-
ratle tamamlanan demiryolu hattı kaynak yetersizliği 
yüzünden Burdur-Korkuteli arası tamamlanamamıştır. 
Zaten 1 Nisan 1933 tarihinde Afyon-Antalya demir-
yolu projesinin yasal hale gelmesinden sonra Türkiye 
İş Bankası konuya ilişkin bir görüş bildirmiştir. Buna 
göre; Türkiye İş Bankası Umum Müdürlüğü tarafından 
1 Ağustos 1933 günü Başvekalet Kalemi Mahsus Mü-
dürü Vedit Bey’e gönderilen yazıda Türkiye İş Banka-
sı Şubeler Müdürü Fazıl Bey’in demiryollarına ilişkin 
muhtırası ekte sunulmuştur. Bu suretle Antalya hattı 
için tahmini bedelin umumi 20 milyon TL. ve malzeme 
sarfı olarak 5 milyon TL. olarak belirtilmiş olduğunu, 
buna istinaden gelecek seneler bütçelerine konulması 
planlanan tahsisatın bu işlerin yalnız inşaat ve levazım 
bedellerine bile kifayet etmeyeceği ifade edilmiştir296.

Böylece Cumhuriyet’in kurulan ilk ulusal bankası 
olan T.İş Bankası tarafından yasanın çıkmasından kısa 
bir süre sonra Afyon-Antalya demiryolu projesi için ay-
rılan kaynağın yeterli olamayacağı yönünde görüşleri-
ni Başvekalete bildirmiştir.

Diğer bir deyişle “kaynak sorunu” bu projenin ta-
mamlanamamasında temel teşkil etmiştir.

Günümüze yakın süreçlerde 1984 yılında Orta-
doğu Teknik Üniversitesi tarafından yapılan fizibilite 
etüdünde Burdur-Antalya ve Isparta-Antalya koridor-
larında tek hatlı ray döşemeli toplam uzunluğu 150 
km. olan Burdur-Antalya hattının en ekonomik oldu-
ğu ve proje bünyesinde 39 adet tünel, 12 adet köprü, 
670 menfez, 19 alt ve üst geçit, 5 adet istasyon tesisi 
yer almakta ve 1995 fiyatları ile maliyeti 18 trilyon TL. 
olarak tespit edilmiştir297.

Karar aşamasında olan Afyon-Antalya demiryolu 
projesi Yüce Önder Atatürk ve İsmet Paşa’nın gayret-
leriyle 1933 yılının zorluklarına rağmen başlanılmış ve 
ancak Burdur’a kadar gelebilmiştir. Ekonomik ve tek-

296-   Cumhuriyet Arşivi, “Muhtıra”, 1.8.1933 030.10.147.48.20, 
s.1-2.

297-  Antalya Valiliği-Akdeniz Üniversitesi: Antalya’nın Ulusal 
Demiryolu Ağına Başlanması, Kudret KANTEKİN; “D.H.L Ge-
nel Müdürlüğü’nün Devam Eden ve Tasarlanan Demiryolu 
Çalışmaları”, s.69. 
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nik imkansızlıklar Burdur-Antalya arasını tamamlana-
mamasına neden olmuştur. Günümüzde bu projenin 
hayata geçirilerek Antalya’mızın demiryolu ağına bağ-
lanmasını ve böylece iç turizmin gelişmesi açısından 
da önemli bir katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. 
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4- Basın Hayatı 

ANTALYA’DA BASIN HAYATI (1920–1950)298,299

Özet

Antalya’da basın hayatı, 1920 yılında Haydar Rüş-
tü (Öktem) Beyin, “Antalya’da Anadolu” isimli gaze-
teyi yayınlaması ile başlamıştır. Bu gazete, Millî Mü-
cadele süresince önemli görevler yerine getirmiştir. 
Antalya’nın merkezinde, “Antalya’da Anadolu” gaze-
tesini, daha birçok gazete ve derginin yayını takip et-
miştir. Bunun yanında, incelediğimiz dönemde (1920–
1950), Antalya’nın ilçelerinden birisi olan Alanya’da 
da, bir gazetenin yayınlandığını görmekteyiz. Ancak, 
Antalya’da yayınlanan gazete ve dergilerin, büyük bir 
çoğunluğu kısa süreli olmuştur. Antalya’da yayın haya-
tının başladığı dönemden günümüze, sadece, “Antal-
ya Gazetesi” ile daha geç dönemde yayınlanmaya baş-
layan “İleri Gazetesi” gelebilmiştir.

Antalya’da gazete ve dergiciliğin yanında, matba-
acılık sektöründe de fazla bir ilerleme görülmemiş ve 
uzun yıllar bir matbaa, halkın ihtiyacına cevap verme-
ye çalışmıştır. 1940’lı yıllarda ise, matbaa sayısında bir 
artış meydana gelmiştir.

Böylece bütün olumsuz şartlara rağmen, 
Antalya’da yayınlanan gazete ve dergiler, millî kültü-
rün gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Giriş

Antalya’nın yerel basını hakkında, bu güne kadar 
kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Bu sahada yapıla-
cak olan incelemelere ışık tutmak için, Antalya’da Ba-
sın Hayatı (1920–1950) isimli bu çalışmayı hazırladık. 
Tespit ettiğimize göre, Antalya’da 1920 yılında baş-
layan basın hayatı, günümüzde de yoğun bir şekilde 
devam etmektedir.

Ancak, bu çalışmamızda, 1920–1950 yılları arasın-
da, Antalya Vilâyeti’nde çıkan gazete ve dergileri ince-
leyeceğiz. Alanya hariç Antalya’nın diğer kazalarında 
bu yıllarda herhangi bir süreli yayına rastlayamadık. 
Dolayısıyla Alanya’da, bu dönem içinde yayınlamış 
olan bir gazeteyi de, çalışmamız kapsamına dâhil et-
tik. Bu bağlamda, Antalya’da mevcut olan matbaalar 
da, çalışmamızda ele alınacaktır.

a- Gazeteler

1. Antalya’da Anadolu Gazetesi

Mondros Mütarekesi’nden (30 Ekim 1918) beri 
Ege’nin ve İzmir’in Türklüğünü savunan, Rumların ve 
İtilâfçıların bütün saldırılarını tek başına göğüsleyen 
Anadolu ve Duygu gazeteleri sahibi Haydar Rüştü (Ök-
298- Ali Rıza GÖNÜLLÜ-Alanya Hayate Hanım İlköğretim Okulu 

Müdürü
299- Derleyen: Aysun ÇOBANOĞLU-İl Kültür ve Turizm Md.ğü 

F.Araşt.

tem) Bey de, Yunanlılar tarafından hedef alınan kişiler 
arasındaydı. Haydar Rüştü Bey, Yunanlıların baskısı so-
nucu İzmir’den ayrılarak Antalya’ya geldi300.

Antalya’ya gelen, Haydar Rüştü Bey tarafından 
19 Aralık 1920 tarihinde, Antalya’nın ilk gazetesi 
“Antalya’da Anadolu” adı ile yayınlandı. Gazetede; 6 
Mart 1922 tarihinden itibaren, Haydar Rüştü, “sahip 
ve sermuharrir” olarak gösterilmekte ve sorumlu mü-
dürlüğünde Hafız Zühtü’nün üzerinde olduğu belir-
tilmektedir. Antalya’da Anadolu Gazetesi, 1922 yılının 
Haziran ayından itibaren, 4 sayfa olarak yayınlanmaya 
başlamış ve ayrıca gazetenin fiyatı da 100 paradan 5 
kuruşa çıkmıştır301. 

Cumartesi hariç her gün iki sayfa olarak yayın-
lanan gazetenin idarehanesi, debboy karşısında idi. 
Antalya’da Anadolu Gazetesi, 10 Eylül 1922 tarihli ve 
533. nüsha ile yayınına son vermiştir302.

Antalya halkı, Haydar Rüştü’nün hizmetlerini 
unutmamış ve Cumhuriyet Halk Fırkası Antalya Heyeti 
Merkeziyesi onu ve Mustafa Necati’yi fahri hemşeriliğe 
kabul ederek onurlandırmıştır(25 Aralık 1925). Bunun 
yanında Antalya Vilâyeti Belediye Dairesi de, 7 Kasım 
1925 tarih ve 878 sayılı karar uyarınca, Haydar Rüştü 
ve Mustafa Necati’yi fahrî hemşeriliğe kaydetmiştir303.

2. Antalya Gazetesi

Antalya Gazetesi, 8 Eylül 1338/1922 tarihinden 
itibaren, günlük olarak sahipleri tarafından yayınlan-
maya başlanmıştır. Antalya Gazetesinin İmtiyaz Sa-
hibi; Mehmet Emin Efendi’dir. Yazı İşleri Müdürü de; 
Mehmet Enver Bey’dir. Zeki, Mustafa ve Şefik Beyler 
ise, gazetenin muharrirleridir. Antalya Gazetesi, kendi 
matbaasında basılmaktadır. 1925-1926 tarihlerine ait 
bilgilere göre, gazetenin günlük baskı adeti; 500 ile 
750’dir304.

Antalya Gazetesinin 24 Ocak 1924 ile 16 Ocak 
1925 tarihleri arasında çıkmış olan 100 civarında ki 
nüshası; Sun-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araş-
tırma Enstitüsü’nde bulunmaktadır.

Antalya Gazetesi’nin 4 Mart 1340/1924 tarihli nüs-
hasında sahibinin; Mehmet Emin Bey, İdarehanesinin; 
kendi matbaasında olduğu ve gazetenin, Antalya’nın 
Şarampol semtinde hususî dairesinin bulunduğu ya-
zılmaktadır. 
300- Zeki Arıkan, Mütareke ve İşgal Dönemi İzmir Basını (30 

Ekim 1918- 8 Eylül 1922), Ankara 1989, s.73.
301- Haydar Rüştü Öktem, Mütareke ve İşgal Anıları, Hazırlayan 

Zeki Arıkan, Ankara–1991, s.16.
302- Muhammet Güçlü, XX. Yüzyılın İlk Yarısında Antalya, An-

talya-1997, s.91-92.; Muhammet Güçlü,” Antalya’da Mahalli 
Basının İlk Yirmi Yılı (1920-1940)”, Ege Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Düşünceler Dergisi, İzmir-1996, 9/177.

303- H. R. Öktem, a.g.e., s.18.
304- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi (1925-1926), İstan-

bul 1926, s.355-356.; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi 
( 1926-1927), (b.t.y.y.), s.556.



207
Dünden
Bugüne
Antalya

T A R İ H  3  ( C U M H U R İ Y E T  D Ö N E M İ )

Ayrıca, gazetenin başlığı yanında; “Halka faydalı, 
memlekete yararlı, mesleğimize uygun yazılara gaze-
temiz açıktır. Gazeteye girmeyen yazılar geri verilmez. 
Gönderilecek yazılar ile, yazı işleri için imtiyaz sahibine 
müracaat olunur” ibaresi bulunmaktadır. Yine gazete-
nin ismi olan “Antalya” yazısının altında da “Cumartesi-
den başka her gün çıkar. Halkçı gazetedir” denilmek-
tedir.

Adı geçen, enstitüde bulunan gazete nüshaları-
nın fiyatının, 5 kuruş olduğunu görmekteyiz. Bunun 
yanında, Antalya Gazetesinin; 4 sayfadan müteşekkil 
olduğunu ve ayrıca her sayfada 5 sütun yazı bulundu-
ğunu tespit etmekteyiz.

Antalya Gazetesi, günümüzde de yayınlanmakta 
olup, bazı sayıları Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüp-
hanesinde ve Milli Kütüphane’de bulunmaktadır305. 

3. Akdeniz Gazetesi

Günlük ve siyasî mahiyette olmak üzere, 
Antalya’nın merkezinde çıkan Akdeniz gazetesi; 9 
Mart 1341/1925 tarihinden itibaren yayınlanmaya 
başlamıştır. Akdeniz Gazetesi’nin İmtiyaz Sahibi ve Baş 
Yazarı, Doktor Ferruh Niyazi Bey’dir. Gazetenin Sorum-
lu Müdürü; Kazım Azimet Bey’dir. Yine, gazetenin yazı 
heyetinde; Lütfi Mustafa, Niyazi Recep, Akif, Necati 
Kayı Alp, Mustafa Cavit, Fuat Atalay ve Nafiz Beyler bu-
lunmaktadır. Ayrıca, Akdeniz Gazetesinin kendi mat-
baası mevcuttur306. Bunun yanında, Akdeniz Gazetesi, 
haftada iki defa, cumartesi ve çarşamba günleri çık-
maktadır. Gazetenin boyutu ise, 30X45.5 dur.

Akdeniz Gazetesi’nin, Atatürk Üniversitesi 
Kütüphanesi’nde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kütüphanesi’nde muhtelif sayıları bulunmaktadır307.

4. Yeni Türkiye Gazetesi

1 Ocak 1342/1926 tarihinde yayın hayatına baş-
lamıştır. Yeni Türkiye Gazetesi haftada iki defa yayın-
lanmaktadır. Yeni Türkiye Gazetesi’nin İmtiyaz Sahibi 
ve Sorumlu Müdürü, Sabri Mağmumi Bey’dir. Gaze-
tenin Baş Muharriri Azmi Bey ve Muharrirleri de, Dok-
tor Cemil Süleyman ve Ziya Beylerdir. Yeni Türkiye 
Gazetesi’nin 1926-1927 yıllarında ki günlük baskı sa-
yısı; 300-400 arasındadır308.

Yeni Türkiye Gazetesi’nin 10 Mayıs 1928 tarihli sa-
yısında, Gazetenin, Sahip ve Sorumlu Müdürü’nün, Ec-
zacı Nuri Ahmet Bey olduğu görülmektedir. Gazetenin 
idare yerinin de, Antalya’nın Yeni Kapıda Kale içerisin-

305- Hasan Duman, Osmanlı Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri 
(1828–1928), I, Ankara 2000, s.141.

306- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi (1925–1926), İstan-
bul 1926, s.355-356.

307- H. Duman, a.g.e. I, s.118.
308- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi (1926-1927), (b.t 

y.y), s.556.; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi (1927-
1928), İstanbul-1928, s.454.

de mevcut olan, kendi dairesi idi. Gazetenin bir sayısı-
nın fiyatı 100 paradır. Gazetenin başlığı altında, “şimdi-
lik haftada iki defa, Pazartesi ve Perşembe yayınlanır. 
Cumhuriyetçi Türk gazetesidir” ibaresi bulunmaktadır.

Yeni Türkiye Gazetesi, iki sayfa olarak yayınlan-
makta ve her sayfada dört sütun bulunmaktadır. Bo-
yutları ise, 35 x 23.5’dur. Gazete, Yeni Türkiye Matbaa-
sında basılmıştır309.

Yeni Türkiye Gazetesi’nin bir nüshası, Milli Kütüp-
hanede mevcuttur.

5. Resmî Antalya Gazetesi

Resmi Antalya Gazetesi, 29 Ekim 1927 tarihinde 
yayınlanmaya başlamış ve 1937 yılına kadar yayını-
nı sürdürmüştür310. Antalya Vilâyetin resmî gazetesi 
olup, haftada bir defa neşir olunmaktadır. Kendi mat-
baası mevcuttur.

6. Zümrütova Gazetesi

Zümrütova Gazetesi, Antalya’da, 31 Aralık1927 
tarihinde yayınlanmaya başlanmıştır. Gazete, haftalık 
bir gazetedir.

Zümrütova Gazetesinin, İmtiyaz Sahibi ve Sorum-
lu Müdürü, Enver Mazlum beydir311. 

7. Yeşil Antalya Gazetesi

Antalya’da, 15 Şubat 1946 yılında yayın hayatına 
başlayan Yeşil Antalya Gazetesi’nin Sahip ve Yayın Mü-
dürü, Yusuf Ziya Öner’dir. Gazete başlığının altında,” 
Salı, Cuma günleri çıkar. Memleket gazetesi” ibaresi 
bulunmaktadır. Yeşil Antalya Gazetesi, Antalya Matba-
asında basılmıştır. Gazete 2 sayfa ve sayısı 5 kuruştur. 
Yine, Yeşil Antalya Gazetesi’nin bir yıllık abone bedeli 
500 ve altı aylık abone bedeli ise 300 kuruştur. Gazete, 
41.5 x 29 boyutundadır312.

Bir müddet sonra, Yeşil Antalya Gazetesi’nin sahip 
ve yazı işlerini fiîlen idare eden Murat Güler olmuştur. 
Gazetenin başlığı altında da” çarşamba ve cumartesi 
günleri çıkar. Memleket gazetesi” cümlesi vardır. Ga-
zete bu dönemde 4 sayfa olmuştur. Gazetenin boyutu 
ise, 20 x 30’dur313.

Yeşil Antalya Gazetesi’nin yazarları arasında, Ali 
Rıza Bars, Kemal Akalın, Sadi Nayman, Talat Tuğ bulu-
nuyordu. Bunun yanında, Yeşil Antalya Gazetesi’nde 
Şaban Tüzün ve Mehmet Beşkonak’ın şiirlerini de gör-
mekteyiz. 1950 yılına kadar yayın alanında kalan Yeşil 
Antalya Gazetesi’nin bütün sayıları Milli Kütüphane’de 
bulunmaktadır. 

309- Yeni Türkiye Gazetesi, 10 Mayıs 1928, s.1.
310- M. Güçlü, a.g.e, s.92.
311- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi (1927–1928), İstan-

bul–1928, s.454.
312- Yeşil Antalya Gazetesi, 15 Şubat 1946, s.1-2.
313- Yeşil Antalya Gazetesi, 4 Ocak 1950, s.1.
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8. Alanya Postası Gazetesi

Antalya’nın Alanya Kazası’nda çıkan ilk gazete 
Alanya Postası’dır. 1948-1958 yılları arasında yayınlan-
mış olan Alanya Postası Gazetesi, İstanbul’da yaşayan 
ve daha sonra Alanya’ya yerleşmeye karar veren, Alan-
yalı Cemaleddin Sarıkadıoğlu tarafından çıkarılmıştır. 
Cemaleddin Sarıkadıoğlu, Alanya Postasının ilk sayı-
sında, “Niçin Çıkıyoruz” başlığı altında şunları söyle-
mektedir. Her yenilik ve terakki müspet iş başarmakla 
kabildir. 

Şüphesiz ki bu da ileri kültürle olur. Çok şükür 
kozmopolitleşmemiş olan halkımızın temiz zekası, 
Alanya’mızda ve diğer ilçelerde okuma kabiliyetini son 
yıllarda inkişaf ettirmiştir. Böyle bir münevver kütleye 
de, muhakkak bir kültür organı lâzımdır. İşte, biz bu 
organın nâçiz bir hizmetkârı olarak ve hiçbir yabancı 
fikre hizmet etmeden, Büyük Türk Milleti’nin menfa-
ati için çalışmayı, bu essiz güney şehirlerimizden olan 
Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’ya delice aşık 
olduğumuz için üzerimize almış bulunuyoruz”314.

Alanya Postası Gazetesi; başlangıçta haftalık ola-
rak çıkmaya başlamıştır. Gazetenin bu dönemde sayfa 
sayısı dörttür. Yine, gazetenin ismi olan Alanya Postası 
yazısının altında, “haftalık siyasi memleket gazetesi” 
ibaresi bulunmakta idi.

Gazetenin sahibi; Cemaleddin Sarıkadıoğlu, Neş-
riyatı Fiîlen İdare eden; Kenan Kutay’dır. Gazetenin 
İdarehanesi; İstanbul’un Galata semtindeki Bankalar 
Caddesi’nde bulunan, Hazaran Han’dır. Basıldığı yer 
ise, İstanbul-Millet Matbaası’dır315.

Ancak Alanya Postası Gazetesi, daha sonra idare-
hanesini Alanya’nın İskele Caddesi’ndeki 31 numaralı 
işyerine taşımıştır. Ayrıca, gazete Antalya’daki Reklam 
Basımevi’nde, basılmaya başlanmıştır. Alanya Postası, 
bu dönemde 15 günlük olarak yayınlanmakta idi. Ga-
zetenin çıktığı tarihten itibaren sayısı 10 kuruş ve yıl-
lığı da 550 kuruştur. Gazetenin Alanya’ya taşınmasın-
dan sonraki dönemde, başlığının altında bulunan ve 
gazetenin kimliğini ifade eden cümle “siyasî demokrat 
memleket gazetesi” olarak yer almıştır. Bunun yanında 
gazetenin sayfa sayısında da bir azalma olmuş ve iki 
sayfa olarak çıkmıştır.

Gazetenin bu döneminde yine sahibi ve baş yaza-
rı Cemaleddin Sarıkadıoğlu, Neşriyatı Fiîlen İdare eden 
ve yazı işleri müdürü ise, Naciye Çağlayan’dır316.

Alanya Postası Gazetesinin yazarları arasında, Ce-
maleddin Sarıkadıoğlu, Naciye Çağlayan, Tevfik Alanay, 
Said Sacid Çoksu, Hamdi Yiğit, Talat Büyükakın, Muzaf-
fer Cellek, Halis Can ve İlhan Postalcı gibi isimler bulu-
nuyordu. Bunun yanında, Alanya Postasında, Hüseyin 
Türkan ve Fahriye Bütün’ün şiirlerini de görmekteyiz.
314- Alanya Postası Gazetesi, 2 Kasım 1948, s.1,3.
315- Alanya Postası Gazetesi, Sayı 1, 2 Kasım-1948.
316- Alanya Postası Gazetesi, Sayı 244, I Ocak 1958.

Alanya Postası Gazetesi’nin 1948–1958 yılları ara-
sında çıkan 259 sayılık koleksiyon, Milli Kütüphanede 
bulunmaktadır.

9. Şelale Gazetesi

8 Ocak 1947 tarihinde Antalya’da yayınlanmaya 
başlamıştır. Gazetenin sahibi Sadri Tunca, Yazı işleri-
ni fiilen idare eden, Yazı İşleri Müdürü, Sıtkı Tekeli’dir. 
Turan Basımevi’nde basılan Şelale Gazetesi’nin idare 
yeri, belediye civarında ki 7 numaralı işyeridir. Gazete-
nin bir yıllık abone bedeli 480 kuruş, sayısı ise, 5 kuruş-
tur. Şelale başlığının altında, “Cumartesi ve Çarşamba 
günleri çıkar, tarafsız memleket gazetesidir” ibaresi 
bulunmaktadır317. Daha sonra bu ibare, “tarafsız, siyasî 
memleket gazetesi” halini almıştır318. Şelale Gazetesi, 
41 x 29 boyutundadır.

Şelale Gazetesi’nin, daha sonraki yıllarda, genel 
yayın yönetmeni ve başyazarı, Kemal İşsezer, Yazı İşleri 
Müdürü, Hasan Gülel olmuştur319.

Şelale Gazetesi, yayınlanmaya başladığı tarihten 
itibaren, 4 sayfa olarak çıkmıştır. Ayrıca, başlangıçta 
gazetenin her sayfasında 4 sütün yazı varken, bilaha-
re ilk sayfadaki sütün sayısı 8, diğer sayfalardaki sütün 
sayısı değişik olmuştur320. 

Şelale Gazetesi’nin ilk sayısında, “Niçin çıkıyoruz” 
köşesinde, Sıtkı Tekeli gazetenin yayınlanma gaye-
si üzerinde durmakta ve şöyle demektedir.” Şelale de, 
memleketin mühim bir ihtiyacını karşılamak maksadı 
ile meydana gelmiştir. Çıkarılmasında rastlanan güç-
lükleri yenmekle beraber, henüz çıkmış olan bir gaze-
te de arzu olunan tekâmül yer bulmuş değildir. Fakat 
halkımızın rağbetine mazhar oldukça eksiklerin gide-
rileceğini ummaktayız.

Gazete kültürel muhitlerde doğar ve yaşar. Her 
yerde gazete çıkarmanın imkânı bulunmaz. İmkân 
bulmuş muhitlerin muvaff akiyet sebeplerini inceler-
sek, içtimai seviyelerindeki gelişmenin fiili bir neticesi 
olduğunu görürüz. Bundan da gazetelerin muhit-
lerinin içtimai ve diğer sahadaki inkişaf derecelerini 
izah eden, gösteren yeter bir ölçü olduğunu anlıyo-
ruz. Antalya ili bu vasıfl arı çoktan kazanmış olmasına 
karşı, şimdiye kadar okuma ihtiyacına cevap verecek, 
fikri-içtimai bir gazeteye sahip bulunmamış olmasın-
dan, memleket kültürüne acıklı bir nazarla bakmak 
gerekir. Bunu memleket hesabına da nakise sayarım. 
Bu durum bizi üzdüğü kadar, hassas memleket genç-
liği de kaygıya düşürmüştür. Çok zaman bu gençlerin 
hasbıhalleri sırasında, Antalya’da kültüre hizmet eden 
bir gazetenin çıkartılmamasından şikâyetçi oldukları-
nı anladım. Kalem erbabına sütunlarını açarak, temiz 

317- Şelale Gazetesi, Sayı:1, Antalya-8 Ocak 1947, s.4.
318- Şelale Gazetesi, Sayı:13003, (Antalya-5 Ocak-1990), s.1.
319- Şelale Gazetesi, Sayı 1, Antalya-5 Aralık 1990, s.4
320- Şelale Gazetesi, Sayı 1, Antalya-8 Ocak-1947, s.1-4, 

Sayı:13003, Antalya-5 Ocak-1990, s.1.
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duygularına makes olacak bir gazeteye susamış ol-
duklarına şahit oldukça, derin teessür duyuyorum.

Memleket gençleri gazetenin kıymetini, faidesini 
ve büyük rolünü anlamış ve bilmişledir. Şelale gazete-
si, gençliğin bu haklı arzu ve isteklerini hedef tutarak 
kudret ve vüsati nispetinde yerine getirmeye çalışa-
caktır. Bu gayeye erişmek için meydana atılmıştır”321.

Şelale Gazetesi’nde, klasik gazete yazıları yanın-
da, şiir ve hikâye gibi edebî türlerde de eserler neş-
redilmiştir. Gazetenin yazarları arasında, Sıtkı Teke-
li, Şükrü Yılmazer, Muhittin Günenç, Hasan Gülel, Ta-
rık Akıltopu, A.Hamdi Esmer ve Mehmet Sonsöz gibi 
isimler bulunmaktadır.

Şelale Gazetesi 1990’lı yıllarda yayın hayatına son 
vermiştir.

Şelale Gazetesi’nin bazı sayıları Milli Kütüphane’de 
bulunmaktadır.

10. İleri Gazetesi

İleri Gazetesi, 21 Şubat 1949 tarihinde, Antalya’da 
çıkmaya başlamıştır. Sahibi, Mustafa Tüzün, Yazı İşle-
rini fiilen idare eden, Suphi Neş’et Türel’dir. İleri Gaze-
tesi, İki Kapılı Han civarındaki 23 numaralı işyerinde 
faaliyet göstermektedir. Gazetede “İleri” başlığının 
altında,” günlük siyasî demokrat gazete” ibaresi bu-
lunmaktadır. İleri Gazetesi’nin 1951 yılında bir yıllık 
abone bedeli 18 lira, sayısı ise, 5 kuruştur. Gazete, İleri 
Mürettiphanesi’nde dizilmekte ve Işık Basımevi’nde 
basılmaktadır. İleri Gazetesi, 4 sayfa olarak yayınlan-
makta ve her sayfada 5 sütun bulunmaktadır. Gazete 
42 x 29.5 boyutundadır322.

Daha sonraki yıllarda, İleri Gazetesi’nin sahibi, 
Serçin İnci Türel, Yazı İşleri Müdürü, A. Berrin Türel ve 
Başyazarı, Resiye Aslan olmuştur. Ayrıca, gazete kendi 
matbaasında dizilip basılmaya başlanmıştır323. 

Günümüzde de yayınlanmaya devam eden İleri 
Gazetesi’nin, tam bir koleksiyonu bulunmamaktadır.

(Bkz.)- Konu ile ilgili olarak, kitabımızın 2. Cildi-
nin, “VII- SOSYAL, EKONOMİK ve  KÜLTÜREL YAPI-6-
BASIN YAYIN-e-Yerel Basın-Yayın Kuruluşları-3.Gazete-
ler”  bölümünden de farklı açıdan bilgi edinilebilir.

b- Dergiler

1. Doğu Dergisi

Doğu Dergisi; Antalya’da çıkan dergiler arasın-
da ilk olanlardan birisidir. Doğu Dergisi’nin başlık kıs-
mının altında; “yarım aylık edebî, terbiyevî mektebci-
ler mecmuası” cümlesi bulunmaktadır. Doğu Dergi-
si, 1922 yılında Antalya’da yayınlanmaya başlamıştır. 

321- Şelale Gazetesi, Sayı 1, Antalya-8 Ocak 1947, s.1-2.
322- İleri Gazetesi, Sayı:222, Antalya-2 Ocak 1951, s.1-4.
323- İleri Gazetesi, Sayı:14223, Antalya-1 Temmuz 1990, s.2.

Derginin Sahibi ve Mesul Müdürü; Niyazi Recep Bey, 
Edebi Kısmı Müdürü de; Doktor Cemil Süleyman’dır. 
Derginin idarehanesi; Antalya’da ki debboy civarında 
bulunan, Anadolu Matbaasındaki özel dairedir. 8 say-
fa olarak yayınlanan Doğu Dergisi’nin bir yıllık abone 
bedeli, posta dâhil 200 kuruştur. Derginin tanesi ise 10 
kuruştur. Derginin standart bir boyutu yoktur.

Doğu Dergisi’nin yazarları arasında; Necati Kayı 
Alp, Doktor Cemil Süleyman, A. Tevfik, Sadık Sungur 
Alp324, Süleyman Fikri (Erten) ve Abdullah Zühtü gibi 
kişiler bulunmaktadır. Ayrıca dergide, Doğu müstearı-
nı kullanan bir yazar da bulunmaktadır325.

Doğu Dergisi’nde; şiir ve hikâyeler, seyahat yazı-
ları, tarımla ilgili yazılar, tarih ve eğitim konulu yazıla-
rı yer almıştır.

Doğu Dergisi’nin bazı sayıları Milli Kütüphane’de, 
Hakkı Tarık Us Kütüphanesi’nde ve Kastamonu İl Halk 
Kütüphanesi’nde mevcuttur326.

2. Ticaret Dergisi

1927 yılından itibaren, Antalya, Ticaret ve Sana-
yi Odası tarafından aylık olarak yayınlanmıştır. Ticaret 
Dergisinde, ticaret, ziraat ve sanayi gibi iktisadiyatın 
her sayfasından makaleler bulunacağı belirtilmiştir.

Ticaret Dergisi, Antalya matbaasında basılmıştır. 
Dergi, 18.5X27.3 boyutundadır. 

Ticaret Dergisi’nin Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde 
bir nüshası bulunmaktadır327.

3. Yeni Hayat Dergisi

Yeni Hayat Dergisi, 1920 yılında itibaren, Antalya 
Muallimler Cemiyeti tarafından, on beş günde bir ya-
yınlanmıştır. Yeni Hayat Dergisinin, Sorumlu Müdürü, 
Hakkı Nezih ve Baş Yazarı, Namık Kemal’dir.

Yeni Hayat Dergisi’nin, Milli Kütüphane’de bazı 
nüshaları vardır328.

4. Çağlayan Dergisi

Antalya’da yayınlanan dergilerden birisi olan 
Çağlayan, 10 Aralık 1935 yılında yayın hayatına baş-
lamıştır. Çağlayan Dergisinin Sahibi ve yazı İşleri Mü-
dürü; Sıtkı Tekeli’dir. İdare Yeri, Antalya Milli Kütüpha-
nedir. Derginin aylık fikir ve edebiyat dergisi olduğu, 
başlığın altında ifade edilmektedir. Derginin yıllığı 120 
kuruştur. Dergi Antalya Basımevinde basılmaktadır. 
Çağlayan Dergisinin sayfa sayısı 16 ile 24 sayfa arasın-
da değişmiştir. Boyutları da, 29,5 x 21’ dir329.

324- Doğu Dergisi, Sayı:7, Antalya-1 Mayıs 1338/1922, s.1.
325- Doğu Dergisi, Sayı:9, Antalya-31 Temmuz 1338/1922, s.1.
326- Hasan Duman, a.g.e. I/266.
327- H.Duman, a.g.e. II/851.
328- H. Duman, a.g.e., II/937.
329- Çağlayan Dergisi, I, Sayı:1, Antalya (Aralık 1935), s.1.
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Çağlayan Dergisi, 22 sayı çıktıktan sonra yayını-
na ara vermiş ve daha sonra, Mayıs 1943 yılında tek-
rar çıkmaya başlamıştır. Derginin bu döneminde de 
imtiyaz sahibi ve neşriyat müdürü; Sıtkı Tekeli’dir. İda-
re Müdürü ise, Mehmet Hikmet Öner’dir. Ayrıca, ida-
re yeri, Antalya-Milli Kütüphane’dir. Çağlayan Dergisi-
nin 6 aylık bedeli 120 ve 12 aylık bedeli 240 kuruştur.

Çağlayan Dergisi’nin yeniden yayın hayatına 
başlaması ilgili olarak, “Tekrar Çıkarken” başlığı altın-
da öyle denilmektedir. “Memleket kültürüne hizmet 
gayesi ile ve hiçbir fedakârlıktan çekinmeyerek çı-
kartmakta olduğumuz Çağlayanın intişarı, elimizde 
olmayan bazı zaruri sebepler dolayısıyla, muvakkaten 
durmuştu. Olgun kalemlerin tok sesini yurdumuzun 
dört bir tarafına duyurmaya çalışan dergimizin bu 
muvakkat sükûtuna bizden fazla okuyucularımızın 
üzüldüğüne eminiz. Bugün sevgili okuyucularımızdan 
gördüğümüz mütemadi teşvik ve gayretlerle önü-
müzde beliren bütün mâniaları gözümüz görmemiş 
ve kıymetli elemanlarımızın coşkunluğu karşısında 
bunları adeta istihfaf ederek yeni bir ruh, sarsılmaz bir 
zindelikle tekrar mücadele sahasına atılmış bulunu-
yoruz. Bu cesaretimiz sırf gençlikten aldığımız ilham 
ve ruh, yarınki neslin önünde beliren ufku çok geniş 
ateşin görmezliğimizden ileri gelmektedir. Temiz ve 
şerefl i bir mazisi olan mecmuamızın bugün elimizde, 
geçmiş sayılarından bir tek bulunmaması, memleket 
ufuklarından taşarak uzak ülkelerde takip edilmesi 
şevkimizi bir kat daha arttırmıştır. Bütün bunların fev-
kinde olan, cumhuriyet temelleri ise, bizleri büsbütün 
başka bir hamle hızı, yorulmak bilmeyen, ihtiyarlama-
yan bir zihin ve fikir membaı bahşetmiştir. Bununda 
diğerlerine inzimamı ile harekete gelmek isteyen Çağ-
layan ailesi bu vaziyet karşısında daha fazla nasıl sükût 
edebilirdi”330.

Bu dönemde 13 sayı çıkan Çağlayan Dergisi, Ma-
yıs 1944 tarihinde yayın hayatına son vermiştir331.

Çağlayan Dergisi’nde, fikrî ve edebî yazılar yanın-
da, edebiyat, ekonomi, tarih ve sanat tarihi, halk kül-
türü, biyografi, eğitim gibi konularda muhtelif yazılar 
yayınlanmıştır.

Çağlayan Dergisi’nin yazar ve şairleri arasında, 
Muammer Lütfü Bahşi, Kemal Kaya, Baki Süha, Reşat 
Oğuz, M. Aşır Aksu, Süleyman Fikri Erten, Hamit Macit 
Selekler, Sıtkı Tekeli, Nuri Özboy, Neyfel Türeli, Ziya İl-
han, M. Sadi Fırat, Faruk Ediz, Şaban Tüzün, Naci Kum 
Atabeyli, Mehmet Kaplan, Kemal Tahir, Sadeddin Bu-
luç, Ahmet Ateş, Arif Nihat Asya, M. Kaya Bilgegil, Ca-
hit Külebi bulunmaktadır.

Çağlayan Dergisi’nin ilk dönem çıkan sayıların-
dan 1-18. sayılar ile, ikinci dönemi yayınlanan 13 sayı, 
Milli Kütüphane’de bulunmaktadır. 
330- Çağlayan Dergisi, III, Sayı:23/1, Antalya-Mayıs-1943, s.3.
331- Çağlayan Dergisi, III, Sayı:23/8-13, Antalya-Ocak-Mayıs 

1944, s.3.

5. Türk Akdeniz Dergisi

Türk Akdeniz Dergisi, Antalya Halkevi’nin ya-
yın organı olarak, Şubat 1937 tarihinden itibaren iki 
aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır. Türk Akdeniz 
Dergisi’nin yayınlanma gayesi, birinci sayıda şöyle be-
lirtilmektedir.” Denizimizin dalgalarında, dağlarımı-
zın kayalarında, ovalarımızın topraklarında, her devir-
de, eski tarihleri katlayıp, yeni tarih açan asil milleti-
mizin şan ve şeref sesleri yükselmektedir. Antalya ve 
civarındaki eski eserler bir çok yabancı alimlerin bile 
tetkik mevzu olmuş, bunlar hakkında ciltlerle kitaplar 
yazılmıştır. Bu havalinin ayrıca zengin bir folkloru var-
dır. Eski ve yeni Antalya arasında mukayeseli vesikalar 
elde etmek, ancak mahallinde mümkün olabilir. Antal-
ya, sonbahar yaprakları ile, ilkbahar filizlerinin öpüştü-
ğü baharlar diyarıdır. 

Asırlardan beri, Avrupa edebiyatına ilham veren 
portakal bahçeleri, Antalya’nın en karakteristik özel-
liğini teşkil ediyor. Hem de bugün birçok sıcak iklim 
nebatları yetiştirilmektedir ki, bu, manzarayı daha gö-
nül alıcı şekle getirdi. Tabii membalarımızın zenginliği, 
zirai ve iktisadi faaliyetler, her an yeni bir inkişaf saha-
sı buluyor. Bütün bunlardan başka, yurdumuzun her 
köşesi gibi, Antalya’mızda; Cumhuriyetimizin feyizli 
verimleri ile her alanda günden güne, çok ileri adım-
lar atıyor, güzelleşip zenginliyor. İşte, muhitimizin bu 
geniş varlığını Akdeniz kıyılarından bütün yurda ulaş-
tırmak ve onun tarihi ve coğrafi vesikalarını toplamak 
istediğimiz için, “Türk Akdeniz” i çıkarıyoruz. Dileğimiz, 
dergimizi okuyanlara her sayfamızda, daha ziyade 
Antalya’yı ve Türk Akdeniz’i göstermektir332.

Türk Akdeniz Derginin Genel Müdürü; Muammer 
Lütfü Bahşi, Yazı İşleri Müdürü, Kemal Kaya’dır. Dergi-
nin İdare Yeri ve Sahibi; Antalya Halkevidir. Derginin 
basıldığı yer ise, Antalya Basımevidir. Türk Akdeniz 
Dergisi’nin boyutları; 20,5 x 29,5’dır. Sayfa sayısı ise, 
18 ve yukarısıdır. Türk Akdeniz Dergisi’nin bir sayısının 
fiyatı 15 kuruş, yıllık abone bedeli ise, 90 kuruştur333. 
Ancak, derginin 6. sayısından itibaren yıllık abone be-
deli 100 kuruşa çıkarılmıştır334.

Türk Akdeniz Dergisi’nin 5. Sayısından itiba-
ren, Derginin Genel Müdürü olan Muammer Lütfü 
Bahşi’nin, Kuşadası Hâkimliğine tayin edilmesi müna-
sebeti ile genel neşriyatı idare etmek görevi, Yazı İşleri 
Müdürü Kemal Kaya’ya verilmiştir335. Ayrıca, Türk Ak-
deniz Dergisi’nin 13. Sayısından itibaren Neşriyat Mü-
dürü; Kemal Ant olmuştur336. 

332- Türk Akdeniz Dergisi, I, Sayı:1, Antalya- Şubat-1937, s.7.
333- Türk Akdeniz Dergisi, I, Sayı:1, Antalya-Şubat 1937, s.1-28.
334- Türk Akdeniz Dergisi, I, Sayı:1, Antalya-Şubat 1937, s.1-28.
335- Türk Akdeniz Dergisi, I, Sayı: 4, Antalya-Ağustos 1939, s.26. 

;Kemal Kaya, Antalya Kültür (Milli Eğitim) Müdürüdür. Türk 
Akdeniz Dergisi, Cilt:2, Sayı:8, Antalya-Mart 1938, s.38.

336- Türk Akdeniz Dergisi, III, Sayı:13, Antalya-Mayıs 1939,s.34, 
(Kemal Ant, Antalya Lisesi öğretmenidir.)
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Derginin 14. Sayısından itibaren de Sahip ve Me-
sul Müdürü; Lütfü Gökçeoğlu337, Neşriyat Müdürü de, 
Kemal Ant’tır338. 15. Sayıdan itibaren ise, derginin sahi-
bi olarak, Antalya Halkevi ibaresi geçmeye başlamış-
tır339. 

Türk Akdeniz Dergisi, 16. Sayıdan itibaren Isparta 
Matbaası’nda, basılmaya başlanmıştır340.

Türk Akdeniz Dergisinin, 23. Sayıdan itibaren bazı 
ekonomik ve teknik sebeplerden dolayı, yayınına bir 
müddet ara verilmiştir. 24. Sayı ise, 06.11.1942 tari-
hinde çıkmıştır341. Türk Akdeniz Dergisi’nin, bu sayı-
dan itibaren Neşriyat Müdürü; Kemal Ant ve Yazı İşleri 
Müdürü; Enver Akcan olmuştur. Ayrıca, Türk Akdeniz 
Dergisi, yeniden Antalya Matbaası’nda yayınlanmaya 
başlamıştır342.

Türk Akdeniz Dergisi’nin 11. ve 12. Sayıları, 
Cumhuriyetin ilân edilişinin 15. Yılı münasebetiyle 
özel sayı olarak birlikte çıkmıştır. Bu sayı 150 sayfa ola-
rak, İstanbul Ülkü Basımevi’nde basılmıştır343. Ayrıca, 
Türk Akdeniz Dergisi, bu anıt sayının yanında, üç tane 
de ek vermiştir. Bunlar, Tayyar Anakök’ün, Antalya İli 
Coğrafyası344, Galip Uz’un, Korkuteli Yavuz Köyü345 ve 
Mitat Karabıyık’ın, Akseki Ormana Köyü346 isimli çalış-
malarıdır.

Türk Akdeniz Dergisi’nin, 1944 yılında Şubat 
ile Temmuz arasında 32-34 sayıları birlikte çıkmıştır. 
Yine Türk Akdeniz Dergisi, bu sayı ile yayın hayatına 
son vermiştir347.

Yedi yıl içinde, 34 sayı yayınlanmış olan, Türk 
Akdeniz Dergisi’nde, bibliyografya, biyografi, coğraf-
ya, edebiyat ve edebî türler, eğitim, ekonomi, halk kül-
türü, monografi, sağlık, tarım, tarih, sanat tarihi konu-
lu yazılar ile haberler ve muhtelif yazılar olmak üzere, 
toplam 266 yazı yayınlanmıştır.

Türk Akdeniz Dergisi’nin yazar ve şairleri ara-
sında, Muammer Lütfü Bahşi, Kemal Kaya, Tayyar Ana-
kök, Burhanettin Onat, Osman Andıç, Osman Bahadır-
lıoğlu, Reşat Oğuz, Enver Akcan, Faruk Ediz, Macit Se-
lekler, Şaban Tüzün, Ali Sami Yen, Cemal Gültekin, Naci 
Kum ve Süleyman Fikri Erten başta gelmektedir. 

337- Antalya Belediye Reisi ve Halkevi Başkanı. Türk Akdeniz 
Dergisi, III, Sayı:13, Antalya-1939, s.32

338- Türk Akdeniz Dergisi, III, Sayı:14, Antalya-Temmuz1939, 
s.36.

339- Türk Akdeniz Dergisi, III, Sayı:15, Antalya- Ekim 1939, s.20.
340- Türk Akdeniz Dergisi, III, Sayı:16, Isparta-Aralık 1939, s.18.
341- Türk Akdeniz Dergisi, IV, Sayı: 24, Antalya-Kasım 1942, s.1
342- Türk Akdeniz Dergisi, IV, Sayı 24, Antalya-Kasım 1942, s.18.
343- Türk Akdeniz Dergisi, II, Sayı 11-12, İstanbul-Ülkü Basımevi 

29 Ekim 1938
344- Türk Akdeniz Dergisi, II, Sayı 8, Nisan-1938, 8 sayfa.
345- Türk Akdeniz Dergisi, II, Sayı 9, Haziran-1938, 12 sayfa.
346- Türk Akdeniz Dergisi, II, Sayı 10, Ağustos–1938,18 sayfa.
347- Türk Akdeniz Dergisi, IV, Sayı 23–24, Antalya-Şubat-Tem-

muz 1944.

Türk Akdeniz Dergisi’nin bütün sayıları, Milli 
Kütüphane’de bulunmaktadır.

c- Matbaalar

Antalya’nın ilk matbaası, Haydar Rüştü Bey tara-
fından 1920 yılında kurulan Anadolu Matbaası’dır. Bu 
matbaanın 1922 yılında İzmir’e taşınması ile Mehmet 
Emin Bey tarafından Antalya Matbaası faaliyete geçi-
rildi. Antalya Matbaası, 1922-1978 yılları arasında, bazı 
kesintiler hariç, Antalya Gazetesi’ni basmakta kullanıl-
mıştır348.

1934 yılına ait bilgilerde de, Antalya’da Mehmet 
Emin veresesi, Mazlum Adıson idaresinde, Antalya 
matbaasının bulunduğu görülmektedir349.

Antalya Matbaası, 1978 yılına kadar Antalya 
Gazetesi’nin ve diğer bazı yayınların basıldığı yer-
lerden birisi olmuştur. Bu tarihten sonra, Antalya 
Gazetesi’nin yöneticileri tarafından, Antalya Gazeteci-
ler Cemiyeti’ne bağışlanmış olan Antalya Matbaası, bu 
gün Antalya Özel İdare binasının önündeki açık hava 
müzesinde sergilenmektedir350.

Antalya’da, 1940’lı yıllarda, Antalya Matbaası’nın 
yanında Turan Matbaası351 ile Işık Basımevi352 gibi mat-
baalar bulunmakta idi.

Görüldüğü gibi, Antalya’da, incelediğimiz dö-
nemde basın hayatı, fazla canlı değildir. Bunun yanın-
da Antalya’da yayınlanan gazete ve dergiler de fazla 
uzun ömürlü olmamıştır. Sadece Antalya ve İleri Ga-
zetesi günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Bütün bu 
olumsuzluğa rağmen, Antalya’da yayınlanan, gazete 
ve dergiler, yayınlandıkları döneminin sosyal, siyasal, 
ekonomik, vb. gibi yönlerini biz yansıtmakta ve birer 
tarihî belge olmaktadır.

 

348- M. Güçlü, a.g.e., s.92.
349- M. Güçlü, a.g.e., s.92.; Server R. İskit, Türkiye’de Neşriyat 

Hareketleri Tarihine Bir Bakış, Ankara-2000, s.192.
350- Abdullah Özdoğan,” Antalya Gazetesi 83 Yaşında”, Yeni Çağ 

Gazetesi, İstanbul–22 Eylül 2004, s.13.
351- Şelale Gazetesi, Sayı:1, Antalya–8 Ocak–1947, s.4.
352- İleri Gazetesi, Sayı:222, Antalya–2 Ocak 1951, s.4.
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5. 1920’den Günümüze
     Antalya Milletvekilleri

1.DÖNEM (1920-1923)

Ali Vefa SEYHANLI (HF)
Halil İbrahim ÖZKAYA  (HF)
Hamdullah Suphi TANRIÖVER  (HF)
Mustafa İBRİŞİM  (HF)
Rasih KAPLAN  (HF)
Hasan Tahsin SÜRENKÖK  (HF)

2.DÖNEM (1923-1927)

Ahmet SAKİ  (CHF)
Hasan SITKI  (CHF)
Murat Mahmut Bey  (CHF)
Rasih KAPLAN  (CHF)
Hasan Tahsin SÜRENKÖK  (CHF)

3. DÖNEM (1927-1931)

Dr. Cemal TUNCA  (CHF)
Süleyman ŞEVKET DEMİRCİOĞLU  (CHF)
Rasih KAPLAN  (CHF)
Ahmet SAKİ  (CHF)
Hasan SITKI  (CHF)

4. DÖNEM (1931-1935)

Dr. Nazifi Şerif  NABEL  (CHF) 
Ali Haydar Bey    (CHF) 
Numan AKSOY  (CHF) 
Rasih KAPLAN  (CHF) 
Dr.Cemal TUNCA (CHF)

5. DÖNEM (1935-1939)

Celal MENGİLİBÖRÜ  (CHP)
Tayfur SÖKMEN  (BAĞIMSIZ)
Dr. Cemal TUNCA  (CHP)
Rasih KAPLAN  (CHP)
Numan AKSOY  (CHP)
Türkan ÖRSBAŞTUĞ  (Atama)
Tevfik Nazif ARICAN  (CHP)

6. DÖNEM (1939-1943)

Dr. Münir SOYKAM  (CHP) 
Rasih KAPLAN  (CHP) 
Dr. Cemal TUNCA  (CHP) 
Numan AKSOY  (CHP) 
Tayfur SÖKMEN  (CHP) 
Türkan ÖRSBAŞTUĞ  (CHP) 
Nurullah Esat SÜMER  (CHP)

7. DÖNEM (1943-1946)

Hikmet Turhan DAĞLIOĞLU  (CHP) 
Dr. Cemal TUNCA  (CHP) 
Numan AKSOY  (CHP) 
Tayfur SÖKMEN  (CHP) 
Galip KAHRAMAN  (CHP) 
Nurullah Esat SÜMER  (CHP) 
Mesut ÇANKAYA  (CHP)

8. DÖNEM (1946-1950)

Niyazi AKSU  (CHP) 
Mustafa KORKUT  (CHP)
Numan AKSOY (CHP) 
Tayfur SÖKMEN  (CHP) 
Rasih KAPLAN  (CHP) 
Galip KAHRAMAN  (CHP) 
Nurullah Esat SÜMER  (CHP)

9. DÖNEM (1950-1954)

Dr. Nazifi Şerif NABEL  (DP) 
Dr. Fatin DALAMAN  (DP) 
Dr. Burhanettin  ONAT  (DP) 
Akif  SARIOĞLU  (DP) 
İbrahim SUBAŞI  (DP) 
Ahmet TEKELİOĞLU  (DP) 
Ahmet TOKUŞ  (DP)

10. DÖNEM (1954-1957)

Atilla KONUK  (DP) 
Asım OKUR  (DP) 
Dr. Fatin DALAMAN   (DP) 
Dr. Burhanettin ONAT  (DP) 
Ahmet TEKELİOĞLU  (DP) 
Ahmet TOKUŞ  (DP) 
Kenan AKMAN  (DP) 
Enver KARAN  (CHP)

11. DÖNEM  (1957-1960)

Mehmet AK  (DP) 
Sadık ERDEM  (DP) 
Adnan SELEKLER  (DP) 
Yaşar YAZICI  (DP) 
Dr. Burhanettin  ONAT (DP) 
İbrahim SUBAŞI  (DP) 
Atilla KONUK (DP)

1960 ARA DÖNEMİ TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİ:

Muammer AKSOY
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12. DÖNEM (1961-1965)

İhsan ATAÖV  (AP)
Hasan Fehmi BOZTEPE  (AP)
Ömer EKEN  (AP)
Nihat SU  (AP)
Ethem AĞVA (CHP)
Rafet EKER  (CHP)
Nazmi KERİMOĞLU  (CHP)

1.DÖNEM CUMHURİYET SENATOSU ÜYELERİ 
(1961-1964)

Mehmet İLKUÇAN  (AP) 
Mustafa ÖZER  (AP)

13. DÖNEM (1965-1969)

Ahmet TORGAY  (AP) 
Hasan AKÇALIOĞLU  (AP) 
Hasan Fehmi BOZTEPE  (AP) 
Hüseyin Avni AKIN  (AP) 
İhsan ATAÖV  (AP) 
Osman Zeki YÜKSEL  (AP) 
Rafet EKER  (CHP)

2. DÖNEM CUMHURİYET SENATOSU ÜYELERİ 
(1964-1968)

M. Akif  TEKİN  (AP) 
Mehmet PIRILTI  (CHP)

14. DÖNEM (1969-1973)

İhsan ATAÖV  (AP) 
Ömer EKEN  (AP) 
Hasan AKÇALIOĞLU  (AP) 
Süleyman ÇİLOĞLU  (AP) 
Rafet EKER  (CHP) 
Ömer BUYRUKÇU  (CHP) 
Hasan Ali GÜLCAN  (CHP)

3. DÖNEM CUMHURİYET SENATOSU ÜYELERİ 
(1968-1973)

M. Akif  TEKİN  (AP) 
Mehmet PIRILTI  (CHP, GP)

15. DÖNEM (1973-1977)

Abdurrahim ERDEM  (AP) 
İhsan ATAÖV  (AP) 
Remzi YILMAZ  (AP) 
Faiz SARLAR  (AP) 
Deniz BAYKAL  (CHP) 
Fahri ÖZÇELİK  (CHP)
Ömer BUYRUKÇU (CHP)

4. DÖNEM CUMHURİYET SENATOSU ÜYELERİ 
(1973-1977)

Şerafettin PEKER  (AP) 
Reşat OĞUZ  (CHP)

16. DÖNEM (1977-1980)

Mehmet Sadık ERDEM  (AP) 
İhsan ATAÖV  (AP) 
Kaya ÇAKMAKÇI  (AP) 
Galip KAYA  (AP) 
Deniz BAYKAL  (CHP) 
Ömer BUYRUKÇU  (CHP) 
Hasan ÜNAL  (CHP)

5. DÖNEM CUMHURİYET SENATOSU ÜYELERİ 
(1977-1980)

Remzi YILMAZ  (AP) 
Reşat OĞUZ  (CHP)

12 EYLÜL ARA DÖNEMİ DANIŞMA MECLİSİ 
ÜYELERİ 

(1977-1980)
Serdar KURTOĞLU  (Hakim)
Ahmet Fehmi KUZUOĞLU  (Em.Tümgeneral)

17. DÖNEM (1983-1987)

Suudi TÜREL  (ANAP) 
Ali DİZDAROĞLU  (ANAP) 
Abdullah Cengiz DAĞYAR  (ANAP) 
Mustafa ÇAKALOĞLU   (ANAP)
Aydın Güven GÜRKAN  (SHP) 
Ümit Haluk BAYÜLKEN  (DYP) 
Kadri ALTAY  (HDP,ANAP)

18. DÖNEM (1987-1991)

Adil AYDIN  (DYP) 
Zekeriya BAHÇECİ  (DYP) 
İbrahim DEMİR  (DYP) 
Hasan NAMAL  (DYP) 
Deniz BAYKAL  (CHP) 
Hasan ÇAKIR  (ANAP) 
A. Cengiz DAĞYAR  (ANAP) 
Cengiz TUNCER  (ANAP)

19. DÖNEM (1991-1995)

Hasar NAMAL  (DYP)
Adil AYDIN  (DYP)
Gökberk ERGENEKON  (DYP)
Veysel ATASOY  (ANAP)
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Ali KARATAŞ  (DYP)
Hayri DOĞAN  (DYP)
Hasan ÇAKIR  (ANAP)
Deniz BAYKAL  (SHP, CHP)
Faik ALTUN  (SHP, BAĞ, BP, CHP)

20. DÖNEM (1995-1999)

Emre GÖNENSAY   (DYP)
Hayri DOĞAN    (DYP)
Osman BERBEROĞLU    (DYP)
Deniz BAYKAL  (CHP)
Bekir KUMBUL  (CHP)
Yusuf  ÖZTOP  (CHP)
Sami KÜÇÜKBAŞKAN  (ANAP)
İbrahim GÜRDAL  (ANAP)
Metin ŞAHİN  (DSP)
Arif Ahmet DENİZOLGUN  (RP)

21. DÖNEM (1999-2002)

Metin ŞAHİN  (DSP)
Ahmet Sancar SAYIN   (DSP)
Mustafa VURAL   (DSP)
Mehmet BAYSARI  (DYP)
Salih ÇELEN  (DYP)
Kemal ÇELİK  (DYP)
Tunca TOSKAY  (MHP)
Osman MÜDERRİSOĞLU  (MHP)
Nesrin ÜNAL  (MHP)
İbrahin GÜRDAL  (ANAP)
Cengiz AYDOĞAN  (ANAP)
Mehmet Zeki OKUDAN  (FP)

22. DÖNEM (2002-2007)

Osman AKMAN  (AKP)
Mehmet DÜLGER  (AKP) 
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU  (AKP) 
Burhan KILIÇ  (AKP) 
Fikret BADAZLI  (AKP)
Deniz BAYKAL  (CHP) 
Tuncay ERCENK  (CHP) 
Nail KAMACI  (CHP) 
Osman KAPTAN  (CHP) 
Atilla EMEK (CHP) 
Feridun Fikret BALOĞLU  (CHP) 
Hüseyin EKMEKÇİOĞLU  (CHP) 
Osman ÖZCAN  (CHP) 

23. DÖNEM (2007-2011)

Mehmet Ali ŞAHİN  (AKP)

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU  (AKP)
Abdurrahman ARICI (AKP) 
Sadık BADAK  (AKP)
Yusuf Ziya İRBEÇ  (AKP) 
Deniz BAYKAL  (CHP)
Hüsnü ÇÖLLÜ  (CHP) 
Atila EMEK  (CHP)
Osman KAPTAN  (CHP)
Tayfur SÜNER  (CHP)
Mehmet GÜNAL  (MHP)
Tunca TOSKAY  (MHP)
Hüseyin YILDIZ  (MHP)

24. DÖNEM (2011-2015)

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU (AKP)
Menderes M.Tevfik TÜREL (AKP) 
Mehmet Vecdi GÖNÜL (AKP)
Sadık BADAK (AKP)
Gökcen ÖZDOĞAN ENÇ  (AKP)
Hüseyin SAMANİ (AKP)
Osman KAPTAN (CHP) 
Deniz BAYKAL (CHP) 
Arif BULUT (CHP)
Gürkut ACAR (CHP) 
Yıldıray SAPAN (CHP) 
Mehmet GÜNAL (MHP) 
Yusuf Ziya İRBEÇ (MHP) 
Tunca TOSKAY (MHP)



215
Dünden
Bugüne
Antalya

6   .6   . BölümBölümBölümBölüm

w w w . a n t a l y a k u l t u r t u r i z m . g o v . t r

İdari Yapıİdari Yapı



216
Dünden
Bugüne
Antalya



217
Dünden
Bugüne
Antalya

A L T I N C I   B Ö L Ü M

Antalya Yat Limanı ve Kaleiçi - 2007

Antalya’nın 5747 Sayılı Kanundan Önceki 14 İlçe İdari Haritası
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Antalya’nın 5747 Sayılı Kanundan Sonraki 19 İlçe İdari Haritası

Antalya İdari Haritası
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VI- İDARÎ YAPI
A.GENEL İDARE (MÜLKÎ İDARE)

1.ANTALYA VALİLİĞİ

1.1. Tarihi Gelişim

Kent, Türk tarihinde ‘’Adalya’’ olarak bilinir. Türkler 
daha sonra kente Antalya adını vermişlerdir.

Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar Konya Vilayeti-
nin bir sancağı olan Antalya, Cumhuriyet döneminde 
20/04/1924 tarih ve 491 no’lu Teşkilat-ı Esasiye Kanu-
nu ile ANTALYA VİLAYETİ adını almıştır.

Antalya İli 1924 yılında Merkez, Akseki, Alanya, El-
malı, Finike, Kaş, Korkuteli, Manavgat ilçelerinden te-
şekkül etmiştir (Merkez ve 7 ilçe).

1926 yılında kurulan Serik ilçesi, 1936 yılında 
Akseki’den ayrılarak kurulan Gündoğmuş ilçesi, 1947 
yılında 5071 Sayılı Kanunla kurulan Gazipaşa ilçesi, 
1958 yılında 7033 Sayılı Kanunla kurulan Kumluca il-
çesi, 1987 yılında 3392 Sayılı Kanunla kurulan Demre, 
1990 yılında 3644 Sayılı Kanunla kurulan İbradı ve Ke-

mer ilçeleri ile birlikte Antalya’da ilçe sayısı 14 olmuş, 
5747 Sayılı Kanunla Kurulan Aksu, Döşemealtı, Kepez, 
Konyaaltı ve Muratpaşa ilçeleriyle de Antalya’nın ilçe 
sayısı toplam 19 olmuştur.

ADNKS SONUÇLARINA GÖRE NÜFUS355,356 :  

YILLAR  TÜRKİYE ANTALYA
1927 YILI 13.648.270       204.372
2007 YILI 70.586.256     1.789.295
2008 YILI 71.517.100     1.859.275                                                 
2009 YILI 72.561.312     1.919.729
2010 YILI 73.722.988     1.978.333

1927 yılında Antalya ilinin ülke nüfusu içindeki 
payı %1,51 iken, bu oranın 2007 yılında %2,53’e ulaştı-
ğı, 2008 yılında %2,59 olduğu, 2009 yılında %2,64 ola-
rak gerçekleştiği, 2010 yılında da %2,68’e yükseldiği 
görülmektedir.

Antalya Valiliği, İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır.

İl’de Üst Protokol;

-Vali,
-Tugay ve Garnizon Komutanı ve
-Büyükşehir Belediye Başkanından müteşekkildir.

1.2. Hizmet Binası

İlimizde, Hükümet Konağı adı ile bilinen Valilik bina-
sının, Cumhuriyetin ilk yıllarında, en son yıkılan yandaki 
resimde görülen beş katlı Valilik Binası'nın olduğu yer-
de bulunan, aşağıdaki siyah beyaz fotoğrafta görülen 
ve yıkılmış  olan binada hizmet verdiği, kayıtlardan ve 
kaynak kişilerin ifadelerinden anlaşılmaktadır.

355- Kaynak:TÜİK-26/01/2009
356- Kaynak: T.C. Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü. 

Umumi Nüfus Tahriri 1929
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Daha önce Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 
olarak hizmet veren aşağıdaki resimde görülen tarihi 
bina, aslına uygun olarak estetik ve otantik bir şekil-
de onarılmasından sonra Valilik birimlerine  hizmetini 
sürdürmektedir. 

Daha sonra, en son yıkılan beş katlı Valilik Bina-
sının yerine halen arka sayfadaki resimde (syf 240) 
görülen modern bir Kent Parkı yapılarak Cumhuriyet 

Meydanı’na da zenginlik sağlanmış ve  İlimizin kültür 
ve turizm vizyonuna uygun bir şekilde halkımızın hiz-
metine sunulmuş bulunmaktadır.

Şu andaki yeni Valilik binasının, Cumhuriyetin ilk 
yıllarında “İttihad Ve Terakki Mektebi” olarak hizmet 
verdiği görülmekte olup konu ile ilgili bilgi aşağıda 
belirtilmektedir.

Foto:  Antalya Valilik Binası - 2011 Hamit SEÇİL

Antalya Eski Valilik Binası (Yıkılan)-(Foto:www.antalya.bel.tr)                                                          
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1.3. İttihad ve Terakki Mektebi (Yeni Valilik 
Binası)(357),

Bina erkek öğrencilerin eğitimi için 1910 yılında 
kurulan “Hususi İttihad ve Terakki İbtidaisi” için İbradı-
lı Kadı Paşa ailesinin bağışladığı arsa üzerine İttihad ve 
Terakki Fırkası’nın önemli simalarından olan ve Antal-
ya Mutasarrıfl ığı görevini yapan Sabur Sami Bey tara-
fından, kente partilerinin nişanesi olmak üzere 1915 
yılında Amele Taburuna inşa ettirilmiştir. Yapının tasa-
rımını ünlü Mimar Kemalettin Bey yapmıştır. Giriş ka-
pısı üzerine konulan kitabede “İttihad ve Terakki Mek-
tebi-1331” ibaresi bulunmaktadır.(Foto:1)

Antalya 28 Mart 1919 tarihinde İtalyanlar tarafın-
dan işgal edildikten sonra söz konusu okul binası, as-
keri birlik kışlası olarak kullanılmıştır. İşgal döneminde 
“İttihad ve Terakki Mektebi” eğitimini “Debboy” (mevcut 
kışla-orduevi) karşısında bulunan bir binada sürdür-
müştür. Antalya’da İtalyan işgalinin 5 Temmuz 1921 
tarihinde bitmesi ile “İttihad ve Terakki Mektebi” eski bi-
nasına kavuşabilmiştir. 

Cumhuriyet’in ilanından sonra “Gazi Mustafa Ke-
mal İlkokulu” adını alan okul erkek öğrencilere yönelik 
eğitim yapmasından dolayı halk arasında “Gazi Erkek” 
olarak anılmıştır. 

Okul binasına 1974 yılında üç derslik ilave edil-
miştir. Ayrıca 1988 yılında geçirdiği yangından sonra 
ciddi bir tadilat yapılmıştır. 

357- Yrd.Doç.Dr.Muhammet GÜÇLÜ- Akd.Üniv.Fen-Edebiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi

Antalya’nın en eski çağdaş eğitim ve kültür ku-
rumlarından birisi olan bu okuldan bir asır boyunca 
devlet adamları, bilim adamları, siyasetçiler, yazarlar 
ve sanatçılar yetişmiştir.

1.4. Cumhuriyet Meydanı

Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra yeniden imar 
hamlesi başlatılan İlimizde, ilk önceleri yandaki resim-
de görüldüğü üzere şehir parkı görünümünde olan 
“Cumhuriyet Meydanı”; Daha sonraki çeşitli düzenle-
melerle resmi kutlama ve törenlerin yapıldığı, yukarı-
daki ve arka sayfadaki (Syf:242)  resimde görülen mo-
dern bir meydan haline gelmiş bulunmakta ve İlimize 
gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri haline 
gelmiş olduğu görülmektedir.

1.5. Bağlı Hizmet Birimleri

İl İdaresi Kanunu çerçevesinde, İl genelinde bulu-
nan tüm resmi kurum ve kuruluşlar idari yönden Vali 
Yardımcıları aracılığı ile Valilik Makamına bağlıdır. Bu-
nunla birlikte kendi bünyesinde bulunan birimler de 
mevcuttur.Bunlar,Valilik Makamının takdirine bağlı 
olarak Vali Yardımcılarının koordinesinde ya da doğru-
dan Makama bağlı olarak hizmet vermektedirler.

-Valilik Özel Kalem Müdürlüğü
-İl Yazı İşleri Müdürlüğü
-Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
-Valilik Protokol Müdürlüğü
-İl İdare Kurulu Müdürlüğü 
-İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
-İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

Foto: Cumhuriyet Meydanı - Hamit SEÇİL
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                           Foto-1:Yeni Valilik Binasının Doğu Cephesindeki Levha-(20/07/2007)
                        (İttihad ve Terakki Mektebi-1331)

Cumhuriyet Meydanı ve Telgrafhane-1932
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Antalya Cumhuriyet Meydanı-2009

Antalya Cumhuriyet Meydanı-2007-(Foto:M.DÖNMEZER)
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1.6. İlimizde Görev Yapan Valilerimiz
Sabri Bey : 8.T.Ev.1339-21/06/1340 
İsmail Safa Bey        : 28/05/1340-30/01/1342
Arif Bey : 23.Ka.Ev.1926-30.Ka.Sa.1928
Faiz Bey : 30.Ka.Sa.1928-8/01/1931 
Zeynel Abidin Bey  : 18/01/1931-10/06/1933 
Nazif ERGÜN            : 15/06/1933-11/10/1934 
Saip ÖRGE  : 04/12/1934-16/01/1939 
Fuat BATURAY  : 28/12/1939-20/02/1940 
Haşim İŞCAN  : 14/04/1940-08/08/1945 
Haluk Nihat PEPEYİ : 08/12/1945-09/12/1946
Sadri AKA  : 26/11/1946-31/01/1948 
Salim GÜNDAY  : 02/03/1948-20/07/1949 
İ.Hakkı BAYKAL  : 16/08/1949-14/07/1950 
İ.Sabri ÇAĞLAYANGİL  : 24/07/1950-14/08/1953 
Şefik SAN  : 14/09/1953-14/04/1955 
Nurettin AYNUKSA  : 29/04/1955-04/04/1957
Niyazi AKI  : 06/04/1957-08/08/1960 
Turgut KİLER  : 14/06/1960-18/10/1962
M.Nuri TEOMAN : 18/10/1962-26/01/1966 
M.Şerif TÜTEN  : 26/01/1966-04/06/1967
Ö.Naci BOZKURT  : 19/06/1967-20/10/1968
M.Nüzhet ERMAN  : 22/10/1968-16/09/1970 
Ahmet BALKAN  : 22/09/1970-08/07/1971 
Hüseyin ÖĞÜTÇEN  : 08/07/1971-28/07/1975 
N.Oğuz BOR  : 28/07/1975-02/03/1978 
Saner ARMAN  : 15/02/1978-23/10/1978 
Güngör AYDIN   : 23/10/1978-15/12/1979 
Kadir UYSAL  : 15/12/1979-05/01/1981 
Yılmaz TÜRKTEKİN  : 08/01/1981-02/02/1984 
S.Arıkan BEDÜK  : 07/02/1984-18/04/1984 
Bahaeddin GÜNEY  : 25/04/1984-26/02/1988 
Erol TEZCAN  : 26/02/1988-22/07/1991 
S.Arıkan BEDÜK  : 01/08/1991-17/02/1992 
Saim ÇOTUR  :21/02/1992-16/04/1996 
Hüsnü TUĞLU  :17/04/1996-06/10/1999
M.Ertuğrul DOKUZOĞLU  : 08/10/1999-09/02/2003
Alâaddin YÜKSEL  :17/02/2003- 25/05/2010
Dr. Ahmet ALTIPARMAK:27/05/2010- ....
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AKSEKİ

1. Tarih 

Eski adı Marla olan Akseki ilçesi 1286 yılında To-
roslar üzerinde kurulmuştur. Marla sanıldığının aksi-
ne Arapça bir sözcük olmayıp, Divanı-ı Lügatit Türk’te 
geçen özbeöz Türkçe bir sözcük olup sözcük anla-
mı ‘Yüksek Ulemalar Diyarı’ demektir.  Buna rağmen 
Türklük ve Türkçe’den bihaber işgüzar idareciler ta-
rafından ismi Akseki olarak değiştirilmiştir. Neyse ki 
yeni isim olarak Teke Yörüklerinin bir kolu olan Akseki 
ismi verilmiştir. Görüldüğü gibi Akseki ismi de sanıldı-
ğı gibi coğrafi özelliğinden değil, bağlı olduğu Yörük-
Türkmen boyundan gelmektedir. Daha sonra Selçuk-
lu ve Osmanlı yönetimine geçen ilçe de, Roma İmpa-
ratorluğu dönemlerinden bu yana toplumların yaşa-
dığı bilinmektedir. 1872’de Alanya’dan ayrılan Akseki, 
1901 yılında Antalya Konya Eyaleti dahilinde bağımsız 
bir sancak olmuştur. Bu arada Akseki ilçesinin sınırları 
daraltılmış, bazı köyler Seydişehir ilçesine bırakılmıştır. 
İbradı, önceleri bir kasabayken, 1991 yılında ilçe yapı-
larak Akseki’den ayrılmıştır.

2. Coğrafya

Manavgat Irmağı’nın oluşturduğu büyük bir vadi 
ile Toroslar’ın genel yapısına uygun engebeli ve dağlık 
görünüm arz etmektedir. Doğusunda Gündoğmuş ve 
Bozkır, batısında Manavgat ve İbradı, kuzeyinde Bey-
şehir ve Seydişehir, güneyinde Manavgat ve Gündoğ-
muş ilçeleri yer alır. Arazinin büyük çoğunluğu sedir, 
çam ve köknar ağaçları ile kaplı olup, yer yer Akdeniz 
tipik bitki örtüsü olan maki türü bodur ağaçlara rast-
lanmaktadır. İlçenin rakımı 1050 metredir. Yüzölçümü 
2.083 km2 olup, genel arazi dağılımı ise şu şekildedir: 

Tarım Alanı 114.060 dekar
Çayır-Mera Alanı 176.500 dekar
Ormanlık ve Fundalık Alan 1.309.020 dekar
Su Yüzeyi 5.000 dekar
Tarım Dışı Alan 478.420 dekar 
TOPLAM YÜZEY 2.083.000 dekar 

İlçe Akdeniz İklimi ve karasal iklimin etkisinde-
dir. Yaz aylarında ısı +28 / 34°C, ilkbaharda +14 / 19°C, 
kışın -18 / 19°C arasında değişir. Ortalama yıllık yağış 
miktarı 1068,2 mm.dir. Ancak bu miktardan yaz ayla-
rına düşen pay oldukça azdır. Yağışta görülen bu dü-
zensizlik ve ekilebilir alanların azlığı nedeniyle tarım-
sal faaliyetlere az rastlanmaktadır. 

İlçe nüfusu T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Ku-
rumu veri tabanına göre, 2007 yılı genel nüfus sayı-
mında toplam 13.621’dir. Bunun 6.775’i erkek, 6.646’sı 
kadın nüfusu olarak tespit edilmiştir. İlçenin 2010 yılı 
toplam nüfusunun da 15.912 kişi olduğu anlaşılmak-
tadır. 

3. İdari Durum
İlçede 41 köy ve 6 belde mevcut olup, nüfusun 

büyük çoğunluğu İlçe merkezinde ve beldelerde yaşa-
maktadır. Köylerdeki, nüfus oranı düşüş göstermekte 
ve genellikle köy nüfusu yaşlı kişilerden oluşmaktadır. 

İlçede;
    -Bademli,  -Cevizli,  -Güçlüköy 
   -Kuyucak,  -Süleymaniye ve 
   -Yarpuz  belde belediyelerinin faaliyette bulun-

duğu bilinmektedir. 

4. Sosyal Yapı
Küçük aile yapısının görüldüğü İlçede ve köyler-

de akrabalık bağları kuvvetlidir. Halkın okuma - yaz-
ma oranı yüksek olup, okumaya, kültüre önem veril-
mekte, liseyi bitiren geçler kazandıkları takdirde üni-
versiteye devam etmekte, kazanamayanlar ise büyük 
şehirlerdeki akrabalarının yanlarına giderek ticaret-
le uğraşmaktadırlar. Merkezde ve köylerde kalanların 
çoğunluğu yaşlı nüfus olup, çiftçilikle uğraşmaktadır. 
Bunun yanında halkın dayanışma duygusu birleştiri-
ci rol oynamakta, her köyde mevcut bulunan yardım-
laşma dernekleri, köylüler arasında dayanışmayı arttır-
maktadır. Derneklerin finansmanı ise İlçe dışında yaşa-
yan işadamları tarafından sağlanmaktadır.

5. Doğal ve Kültürel Yapı       
Sırtını Toroslar’a yaslamış güzelim dağ köyleri ile 

Akseki; doğa koşullarına öncelik tanıyan ve insana dö-
nük tüm değer yargılarını yansıtan bir mimarlık bilgisi 
ile kurulmuştur. Akseki yöresi orman köyleri; taş duvar 
ustalığının yanı sıra kapılar, pencere kafesleri ve ke-
penkleri de sanatın zirvesine çıkan gelişmiş bir ahşap 
işçiliğinin örnekleridir. Toros Dağları’nın kalker kayala-
rından oluşan bir zemine oturan beşik çatılı evler, do-
ğal malzemenin olgun ve köklü bir mimari gelenekle 
kullanıldığı Akdeniz yöresinin klasik ev planını yansıtır. 

Konut dokusu ise, yaklaşık 80–100 yıllık bir geç-
miş ile konfor koşullarının gerektirdiği belirgin küçük 
değişiklik ve yenilenmelerle günümüze aktarılmıştır. 
Eğimli bir araziye yerleşmiş konut dokusunun belir-
gin özelliği, eğime paralel ve dik olarak açılmış yollar 
üzerinde ayrık yapı nizamında yapılmış bahçeli yapı-
lardan oluşmasıdır. Yapıları mülkiyet durumuna göre 
örülmüş taş bahçe duvarları ile çitler birbirinden ayır-
maktadır. Akseki evlerinde kat sayısını belirleyen et-
kenler arasında birinci etken ekonomik nedenler,  ikin-
ci etken de yapının eğimli arazideki durumu ve sokak 
ilişkisidir. Topografyanın yoğun olduğu noktalarda ve 
eski dokuda bugün mevcut olan yapıların genelinde 
iki kat bulunmaktadır. (Zemin kat ve birinci kat olarak 
adlandırılabilir.)  Ancak sayı olarak beş evi geçmeye-
cek olan ve o zamanki yapı sahiplerinin ekonomik du-
rumlarına göre oluşturulmuş ve bugün konak olarak 
nitelendirilebilecek üç kattan oluşan yapılar da bulun-
maktadır.
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İlçede, Yeğen Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphane-
si koleksiyonunda 322 adet el yazması kitapla birlikte 
toplam 24384 adet kitapla halka hizmet sunmaktadır. 
El Yazma Eserler, bakım ve dijital kayıt yapılmak üzere 
Bakanlıkça Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine 
gönderilmiştir.

İlçe merkezinde 8, 41 köy ve 6 beldede toplam 74 
cami mevcuttur. İlçe merkezindeki Merkez Camii tarihi 
ve mimari özellikleri nedeniyle büyük öneme sahiptir.

6. Ekonomi
El sanatları ve ticaret gelişmiştir. Kısıtlı tarım alan-

larında da incir, üzüm, susam, darı, arpa, buğday ye-
tiştirilir. Az oranda küçükbaş hayvancılık yapılır. Ekilen 
arazinin az olmasına karşın bağcılık, arıcılık, cevizcilik 
ve badem yetiştiriciliği yaygındır. Sulanabilen arazi-
lerde meyvecilik ve sebzecilik yapılmaktadır. İlaç sa-
nayinde kullanılmak üzere ihraç edilen nergis soğanı, 
kekik, kereste, canlı hayvan derisi, tereyağı, peynir ve 
bal ilçe ticaretinde önemli yer tutar. 

7. Ulaşım
Akseki İlçesi Antalya ve Konya arasında, 

Toroslar’ın eteklerinde kurulmuş olup Konya’ya 153 
km., Antalya’ya 155 km mesafededir. İlçeye bağlı bel-
de ve köy yollarının tümü asfalttır.

8. Turizm
İlçe, sahip olduğu doğal güzellikleri ve de temiz 

havasıyla alternatif turizmin önemli merkezlerinden-
dir. Antalya ili ve çevresinde son yıllarda görülen tu-
rizm alanındaki gelişmelere paralel olarak, Akseki 
İlçesi’nde de turizm faaliyetleri gelişmektedir. Avcı-
ların ve turistlerin uğrak yeri olan Akseki, “Kardelen 
Çiçeği’nin ana yurdudur.

Tarihi eski evleri meşhurdur. Kardelen Çiçeğini ve 
meşhur tarihi eski evlerini görmek için yerli ve yaban-
cı turistler ilçeyi ziyaret eder. GİDEN GELMEZ DAĞLARI 
YHGS 16.000 hektar alana sahip olup hedef tür olan 
yaban keçisi popülasyonu bakımından ülkemizin en 
zengin yaban hayatı geliştirme sahası olarak gösteril-
mektedir. Kasım 2010 ayı içerisinde yapılan popülas-
yon envanterinde 1812 adet yaban keçisi sayılmıştır. 

Söz konusu sahada Av turizmi kapsamında 8 yaş ve 
üzeri erkek bireyler avlattırılmaktadır. 2009-2010 av 
dönemi için 22 adet kota tahsis edilmiş, bu kotaların 
16 adedi yabancı avcı, 4 adedi yerli (TC.Uyruklu) avcı, 
2 adet yerel Akseki ve köyleri nüfusuna kayıtlı avcı ola-
rak dağıtılmıştır.

Sinanhoca ve Gümüşdamla köylerinde kurulan 
alabalık üretme tesisleri avcıların ve turistlerin uğrak 
yerleri arasındadır. Göktepe Yaylası, Çimi Yaylası, Irmak 
Vadisi, 340 metre derinliğindeki Bucakalan Mağarası, 
ilçe merkezindeki Merkez Camii görülmeye değer di-
ğer eserlerin meşhur eski tarihi evleri yerli ve de ya-
bancı turistlerin büyük ilgisini çekmektedir.  

Akseki’de Av turizmi, Doğa Turizmi, Yayla Turizmi, 
Kültür Turizmi, Mağara Turizmi, Dağcılık, Kış Turizmi 
alanında turizm faaliyetleri görülmektedir.

9. Konaklama
İlçede 2 adet otel bulunmaktadır. Duruk Otel, 50 

yatak kapasite ile Star Otel 30 yatak kapasite ile yerli 
ve yabancı turistlere hizmet vermektedir. İlçeye gelen 
yerli ve de yabancı turistler için konaklama sorunu bu-
lunmamaktadır. Emiraşıklar Köyü’nde ise Ali Paşa Ko-
nağı bulunmaktadır.

İlçeye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli ko-
naklama tesisleri.

 Kaynaklar:  -http://tr.wikipedia.org/wiki/Akseki,_Antalya
-http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/adnks_Harita_TR/HaritaTR.html

-2000 Antalya İl Yıllığı
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Akseki-Sarıhacılar Köyü-Tarihi Ev. (Foto: A.Kerim ATILGAN-2010)

Akseki - Yaban Keçisi
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AKSU

1.  Kuruluş ve Genel Bilgi

5747 Sayılı Kanunla kurulup Çalkaya, Pınarlı ve 
Yurtpınar Beldelerinin de mahalleye dönüştürülerek 
kendisine bağlanan Aksu İlçemizin, eski yıllarda da bir 
Nahiye olarak halkımıza hizmet verdiği ve 1977 yılın-
da da Belde olarak teşkilatlandığı anlaşılmaktadır.

Yerli halk tarafından “Karanlık Sokak” olarak da bi-
linen İlçenin Yüzölçümünün; 440. km2, 2007 Yılı Nüfu-
sunun 52.481 kişi, 2009 Yılı Nüfusunun  61.200 kişi ve İl 
merkezine uzaklığının da Antalya-Alanya karayolunun 
15 km. de bulunduğu görülmektedir.

İlimiz Aksu İlçe Kaymakamlığı halen, Macun Mahi 
Perge Cad. No:1'deki binada hizmet vermeye devam et-
medir. 

Kaymakamlık
Tel: 0242 426 39 39 - Faks: 0242 426 39 63

2. Nüfus

a. Bağlanarak Mahalle Olan Beldeler ve 
Nüfusları (2007): 

-ÇALKAYA    : 14.787 
-PINARLI         : 13.187
-YURTPINAR  : 5.630

b. Tüzel Kişiliği Devam Eden Belde ve Nüfusu:
-KARAÖZ            : 2.355

c. Bağlanan Köyler ve Nüfusları (2007) 

1 ALAYLI 1.183

2 GÜLOLUK 740

3 İHSANİYE 209

4 KARAÇALLI 749

5 KEMERAĞZI 1.389

6 KURŞUNLU 1.377

7 ÖZLÜ (KUNDU) 1.419

8 TOPALLI 1.519

9 KAYADİBİ 196

10 YEŞİLKARAMAN 615

11 GÖKDERE 1.450

12 KUMKÖY 1.157

d. Bağlanan Mahalleler ve Nüfusları (2007)

1 ALTINOVA (Çalkaya) 1.813

2 ALTINTAŞ (Çalkaya) 3.029

3 GÜZELYURT (Çalkaya) 4.765

4 HACIALİLER (Çalkaya) 3.082

5 MANDIRLAR (Çalkaya) 894

6 BOZTEPE (Çalkaya) 1.204

7 CİHADİYE (Pınarlı) 3.080

8 ÇAMKÖY (Pınarlı) 3.671

9 HACILAR (Pınarlı) 693

10 SOĞUCAKSU (Pınarlı) 944

11 YENİ (Pınarlı) 4.799

12 GÜZELYURT (Yurtpınar) 1.885

13 YENİ (Yurtpınar) 2.732

14 DUMANLAR (Yurtpınar) 820

15 YENİDUMANLAR (Yurtpınar) 193

16 BARBAROS (Aksu) 1.274

17 FATİH (Aksu) 1.001

18 KONAK (Aksu) 432

19 MACUN (Aksu) 1.145

20 SOLAK (Aksu) 667

İlçenin 2010 yılı toplam nüfusunun da 63.051 kişi 
olduğu anlaşılmaktadır.
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3. İlçenin Önemli Tarihi ve Turistik Mekanları 

a. Perge Antik Kenti

b. Kurşunlu Şelalesi

c. Kundu Turizm Bölgesi

d. Anfaş-Expo Fuarcılık Merkezi

e. Yeşilkaraman-İncik Antik Şehri

f. Karaöz Aksu Çayı Piknik Bölgesi 

4. İlçede Faaliyette Bulunan / Bulunmuş 
Olan Bazı Belediyeler  

İlçe Merkezinde 2009 yılı mahalli seçimlerine ka-
dar Çalkaya Belediyesi ve Aksu Belediyeleri ile bağ-
lı beldelerde Yurtpınar ve Pınarlı Belediyeleri hizmet 
vermekte iken ilçede halen Aksu İlçe Belediyesi hiz-
met vermeye devam etmedir.

Ayrıca Tüzel Kişiliği 5747 Sayılı Kanunla kaldırıl-
mayan Antalya-Isparta yolu üzerindeki İlçenin yakla-
şık 25 km. kuzeyinde bulunan Karaöz Beldesinde, Ka-
raöz Belediyesi faaliyetini sürdürmektedir.

Tel: 0242 4263049 Fax: 0242 4263082

Mülga ÇALKAYA BELEDİYESİ’nin; Antalya-Alanya 
karayolunun 15.km.si ve yolun güney kısmında Mül-
ga Çalkaya Beldesinde 1977 yılından 31 Mart 2009 yı-
lına  kadar hizmet verdiği ve en son  belediye başkanı-
nın Veli ATİK olduğu,

Mülga AKSU BELEDİYESİ’nin de yine Antalya-
Alanya karayolunun 15.km.si ve yolun kuzey kısmında 
Mülga Çalkaya Beldesinin tam karşısında aralarında 
bir karayolu olmak üzere ve Perge Antik Kenti yolu 
üzeri Mülga Aksu Beldesinde,  1977 yılından 31 Mart 
2009 yılına  kadar hizmet verdiği ve en son  belediye 
başkanının Mehmet CİRİT olduğu anlaşılmaktadır. 

5747 Sayılı Kanun gereği; Aksu, Pınarlı ve Yurtpı-
nar ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırı-
larak mahalleleri ile birlikte Çalkaya İlk Kademe Bele-
diyesine katılmıştır. Çalkaya merkez olmak üzere de, 
Çalkaya Belediyesinin adı Aksu olarak değiştirilmek 
üzere İlimizde “Aksu” İlçe Belediyesinin kurulduğu gö-
rülmektedir.

   -Görev Yapan İlçe Belediye Başkanları

1  İsa YILDIRIM (Antalya) 2009-…

5. Diğer İdari Kurumlar

İlçenin idari kurumlarından 2009 yılı itibari ile;
-İlçe Jandarma Komutanlığı,
-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aksu Anadolu Öğretmen 

Lisesi bünyesinde,
-İlçe Müftülüğü, Aksu Merkez Camii yanındaki binada,

-İlçe Emniyet Müdürlüğü,
-Mal Müdürlüğü,
-İlçe Nüfus Müdürlüğü,
-İlçe Tarım Müdürlüğü,
-İlçe Özel İdare Müdürlüğü,
-İlçe Sağlık Grup Başkanlığı,
-İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü,
-İlçe Tapu Sicil Müdürlükleri ve
-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, İlçe 

merkezindeki binalarda halkımızın hizmetine devam 
ettiği anlaşılmaktadır.

6. Konaklama

İlçeye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli ko-
naklama tesisleri, (Bkz.) Kitabımızın 2.Cilt, “VII- SOS-
YAL, EKONOMİK ve KÜLTÜREL YAPI-14.KÜLTÜR VE 
TURİZM-C.TURİZM-2.Belgeli Tesisler” Bölümünden ay-
rıntılı olarak incelenebilir.

Kaynaklar:
-Antalya Valiliği Kültür Envanteri (Merkez)
-http://www.antalya.gov.tr/
-http://www.antalyaaksu.gov.tr/ 
-(Mülga) http://www.calkaya.bel.tr
-www.tuik.gov.tr.
-Antalya Turizm Envanteri-1997

 Antalya-Aksu-Kurşunlu Şelalesi

Perge Antik Kenti - Sütunlu CaddePerge Antik Kenti - Sütunlu Cadde
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ALANYA

1. Tarih

Alanya Kuzeyinde Toros Dağları Güneyinde 
Akdeniz’in bulunduğu küçük bir yarımada üzerinde 
kurulmuştur. Antik çağda Pamfilya ve Klikya arasın-
daki çizgide yer aldığı için bazen Pamfilya bazen de 
Klikya olarak anılmıştır.    

13. Yüzyılda Anadolu Selçuklu Hükümdarlarından 
1. Alaaddin Keykubat’ın (1200-1237) kaleyi alması ile 
şehrin ismini Alaiye olarak değiştirmiştir. 1935 yılında 
Kenti ziyaret eden Atatürk ise Alanya adını vermiştir.

Piri Reis, Seyyep, İbni Batuta ve Evliya çelebi böl-
geyi gezen seyyahlardan  olup, eserlerinde kentten 
bahsetmektedirler. Ayrıca Seton Lloyd ve İbrahim 
Hakkı Konyalı nın kent hakkında yazılmış kitapları var-
dır.

Sultan II Keyhüsrev’in (1243) Moğollara yenilmesi 
ile Ahmet / Coterinus isimli Türkmen bu yenilgiyi öne 
sürerek kenti almak istemiştir ancak bu Konstantin 
Lambrun tarafından yakalanmış ve öldürülmüştür. II 
Keyhüsrev in ise Konstantin Lambrun ile birlikte Kral 
Hetum’a karşı yürüttüğü bir sefer sırasında Kalonoros 
ta 1246 yılında öldüğü bilinmektedir.  1256 yılında II 
İzzettin Keykavus Konya’nın Moğollar tarafında istila 
edilmesinden sonra Alaiyyei’ye geldiği burayı bir Sel-
çuklu merkezi yapmıştır. Moğolar 1256 yılında Kale 
komutanı olarak Pervane yi gösterir. 1277/78 yılında 

Emir Bedrettin Ömer Alaiyye de bir camii yaptırır ve 
bu dönemde kent adına sikke basılır.

1332 yılında bir Ceneviz gemisi ile Suriye den ge-
lerek kenti  ziyaret eden İbni Batuda burada Mısırlı ve 
Suriyeli bir çok tüccarın bulunduğunu ve özellikle ke-
reste ticareti yapıldığı Alaya Beyi olarak ta Karamanlı 
Yusuf beyin bulunduğunu ayrıca bu kişinin Ermenek  
ve üç gün uzaklıktaki Sille nin de beyi olduğunu bildir-
mektedir. 1340 yılında Candelor Kıbrısla ticaret yapan 
önemli bir limandır hatta Pegolotti isimli Floransalı 
bir tüccar bu kent için özel bir kuru meyve ölçü birimi 
(Scimeo) oluşturmuştur. Kıbrıs kralı I Peterin Karaman-
lıların elindeki Kilikya bölgesinin bir diğer kenti Kory-
kosu istila etmesi ile sahilde bulunan Türk emirlikleri  
Büyük Karamanlı Beyliği ile Kıbrıs’a karşı birlik kurmuş-
lardır. İtalyan tüccarların itirazına rağmen 1366 yılında 
I Peter Alaya limanına saldırmış liman bölgesindeki 
yapılar tahrip olmuştur. 1373/1374 yılında Alaya beyi 
Mahmut Obada bir camii yaptırmıştır. 14 ve 15 yüz-
yılın ilk yarısında Memlüklerin korumasında Alaya Su-
riye ve Mısır’la gemi yapımı konusunda ticaret yapan 
bağımsız emirlik olarak hayatını devam ettirmektedir. 
1403 yılında Marşal Boucicaut Ceneviz donanması ile 
kente saldırır ancak kentin emiri ile barış sağlanır. 1426 
yılında Karaman beyi Memlüklülerin Kıbrıs’a saldırma-
larını sağlar ve Alanya ile birlikte Alara ve Manavga-
tıda 1427 yılında Sultan Barsbay’a satar. 1444 yılında 
Alaya tekrar bağımsızlığına kavuşmuş olmalıdır.çünkü 
bu yılda Alaya /Candelore beyi Kıbrıs’a karşı yeni bir 
saldırı planlamış ama başarısız olmuştur. 1450 yılında 

Foto:  Alanya-Kızıl Kule- Hamit SEÇİL
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bahçeleri ve muz plantasyonları yöreye canlı bir yeşil-
lik kazandırırken yöre için iyi bir tarım ürünü olan Avo-
kado ve Kivi gibi ağaç türleri artmaktadır. 

Alanya'da yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve ya-
ğışlı geçen tipik bir Akdeniz iklimi hakimdir. Kışların 
çoğu zaman yaz gibi geçtiği bu yörede; yaz sıcağının 
etkisi öğleden sonra denizden karaya doğru esen mel-
tem rüzgarıyla azalmaktadır.

İlçe nüfusunun 2007 genel nüfus sayımına göre 
toplam 226.236 kişi olduğu, bunun 91.713'ünün 
ilçe merkezinde, 134.523'ünün ise kasaba ve köyler-
de yaşadığı, 2007 sayımına göre kentteki erkek sayı-
sının 46.237, kadın sayısının da 45.476 kişi olduğu, 
ilçenin 2010 yılı toplam nüfusunun da 248.286 kişi 
olduğu anlaşılmaktadır.

(Bkz.)- İlçenin son nüfus bilgileri ile ilgili ola-
rak kitabımızın, “2.Cilt-VII-SOSYAL, EKONOMİK VE 
KÜLTÜREL YAPI-18. SOSYAL GÜVENLİK, SOSYAL 
HİZMETLER VE SOSYAL YAŞAM-3-SOSYAL YAŞAM- 
c.Antalya İli Merkez ve İlçeleri Nüfus İstatistiği” bö-
lümünden ayrıntılı olarak faydalanılabilir.

4. Tarihi, Kültürel ve Tabii Varlıklar

a. Müzeler

Alanya’da üç müze vardır. Bunlar Arkeoloji Mü-
zesi, Kızılkule Etnografya Müzesi ve Atatürk Evi 
Müzesi’dir. Tüm müzeler, Alanya Müze Müdürlüğü’ne 
bağlıdır Atatürk Evi dışındakiler  ücretle gezilir. Öğle 
tatili ve Pazartesi günleri ile halk günleri dışında  mü-
zeler haftanın her günü ziyarete açıktır. Alanya’nın en 
ünlü eseri Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen Herakles 
heykelidir. Limandaki Kızılkule, Etnografya Müzesi ola-
rak düzenlenmiştir. 

1. Arkeoloji Müzesi

Alanya Arkeoloji Müzesi, Ankara’daki Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’nden getirilen Tunç Çağı, Urar-
tu, Frig ve Lidya dönemine ait eserler ve çevreden o 
güne kadar toplanan eserler ile 1967 yılında açılmıştır. 
Sonraki yıllarda, bölgedeki kazı çalışmalarından çıkan 
veya çeşitli yollarla müzeye getirilen  eserlerle müze 
genişlemiş ve zenginleşmiştir. Müzenin arkeoloji ve 
etnografya bölümleri vardır. Arkeoloji bölümünde 
Alanya çevresinde bulunarak sergilenen en eski tarihli 
eser, İsa’dan önce 625 yılına ait Fenike dilinde bir taş 
yazıttır. Müzenin en ünlü eseri ise mitolojide dramatik 
bir öyküsü olan Herakles’in heykelidir. İsa’dan sonra 2. 
yüzyıla tarihlenen bronz döküm Herakles heykeli ayrı 
bir salonda sergilenmektedir. 

Alanya Arkeoloji Müzesi’nde Arkaik, Klasik, Helle-
nistik, Roma, Bizans dönemine ait bronz, mermer, piş-
miş toprak, cam ve mozaik buluntularla zengin bir kül 
kutuları ve sikke koleksiyonu vardır. Yanı sıra Selçuklu 

Lütfi Bey Kıbrıs Kralı ile bir barış anlaşması yapmıştır. 

1471 yılında ise Alaiye Osmanlı topraklarına dahil 
edilmiştir. 1471/72 yılında sancağın yönetim merkezi 
1571 yılına kadar ise Anadolu sancağı, 1608 yılında ise 
Kıbrıs la beraber Adana sancağına bağlı, en geç 1846 
yılında Karaman’a bağlı 1867 yılında ise Teke Sanca-
ğına bağlıdır. 1868 yılında Antalya’ya bağlanmış, 1871 
yılında bu ilin  ilçesi olmuştur.

2. İdari Durum

İlçenin idari durumu; İlçe merkezi ve 16 belde 
olmak üzere toplam 17 belediye ile 68 köyden oluş-
maktadır. Merkezde 19 mahalle, beldelerde ise 49 
mahalle bulunmaktadır. Toplam yerleşim alanı 1.877 
km2’dir. İlçede bulunan 16 beldeden Oba, Cikcilli, Çıp-
laklı, Kestel, Tosmur, Mahmutlar, Kargıcak ve Demirtaş 
Belediyeleri  Merkez beldeye göre Doğuda; Konaklı, 
Emişbeleni, Payallar, Türkler, Avsallar, Güzelbağ, İnce-
kum ve Okurcalar Belediyeleri ise Batı kesiminde bu-
lunmaktadır.  Ağırlıklı olarak sahil şeridinde yar alan 
belediyelerden Güzelbağ, Emişbeleni ve Çıplaklı’nın 
denize kıyısı bulunmamaktadır. İlçe sınırları içerisinde 
yayla konumunda bir çok yerleşim birimi bulunmak-
tadır. Halkın büyük çoğunluğu yaz aylarını bu yaylarda 
geçirmektedir. 

3. Coğrafya 

Alanya, Antalya İli sınırları içerisinde şehir merke-
zine 135 Km. mesafede Akdeniz kıyısında yer almakta 
ve 36°30'07" ve 36°36'31" kuzey enlemleri ile 31°38'40" 
ve 32°32'02" doğu boylamları arasında 175.658 hek-
tarlık bir alanı kapsamaktadır. Alanya'nın tabii bir li-
man olması özelliğini çok iyi değerlendiren Alaaddin 
Keykubat buraya bir tersane ve limanı korumak için 
Kızıl Kule'yi inşaa ettirmiştir. Günümüzde de bu liman 
güzelliğini ve önemini aynen koruyarak turizme hiz-
met vermektedir. Gerek karayolu, gerekse hava yolu 
ile Ulusal ve Uluslararası merkezlerden Alanya'ya 
ulaşım genellikle Antalya üzerinden karayolu ile sağ-
lanmaktadır. 1990 yılı sayım sonuçlarına göre 52.460 
kişi olan Alanya'nın şehir merkezi nüfusu 2000 yılında 
88.346 kişiye ulaşmıştır. İlçenin kış aylarında 140.000 
civarında olan nüfusu yaz aylarında artan iş hacmi ve 
turizm nedeni ile 400.000 kişiye ulaşmaktadır. 

Alanya'nın toplam yüzölçümü 175.678 hektar-
dır. Bunun % 16,45 i olan 28.880 hektarını tarım, % 
6,26'ı olan 9.860 hektarını çayır ve mera, % 65,48’i olan 
115.013 hektarını fundalık ve orman, % 0,10 olan 185 
hektarını su yüzeyi, % 11,70'i oluşturan 20.560 hektarı-
nı da tarım dışı alanlar ve meskun sahalar oluşturmak-
tadır. 

Genel olarak kızılçam, karaçam, sedir, meşe, kök-
nar, ardıç, çınar ve kızılağaç bulunan orman alanların-
da kavak, ıhlamur, kestane, fındık gibi orman ürünleri 
ile de karşılaşılmaktadır.  Sahil   kesiminde Narenciye 
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ve Osmanlı dönemlerine ait Türk-İslam eserleri bulun-
maktadır. Etnografya bölümünde Alanya çevresinden 
derlenen ve bölgenin folklorik özelliklerini yansıtan, 
yörük kilimleri, alaçuvallar, heybeler, giysiler, işleme 
örnekleri, silahlar, günlük kullanım kapları, takılar, 
el yazmaları ve yazı takımları gibi objeler ile eski bir 
Alanya evine ait günlük oda sergilenmektedir. Ayrıca, 
müze bahçesinde de Roma, Bizans ve İslami dönemle-
re ait taş eserler vardır. Pazartesi ve Halk günleri hariç 
haftanın her günü açık olan müzeye giriş ücretlidir. 

2. Etnografya Müzesi

Limanda 13. yüzyıldan kalma bir Selçuklu eseri 
olan Kızılkule aynı zamanda Etnografya Müzesi’dir. Beş 
katlı kulenin giriş ve birinci katı müze olarak düzenlen-
miştir. Müzede “Fotoğrafl arla Selçuklu Sanatı Sergisi” 
yer almaktadır.

Tarihi yapıda zaman zaman resim sergisi, klasik 
müzik konseri gibi kültür ve sanat etkinlikleri de yapıl-
maktadır. Kulenin en üst katından kentin doğu yaka-
sının panoramik manzarası ile tarihi yarımadanın yer-
leşim dokusu seyredilmektedir. Ayrıca kuleden surlara 
geçiş yapılabilmekte ve tarihi dokunun içinde yürüne-
bilmektedir. Kızılkule’ye giriş ücretlidir.

3. Atatürk Evi Müzesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün 18 Şubat 1935’te Alanya’ya yaptığı zi-
yaret sırasında bir süre kaldığı evdir. Ev, sahibi Tevfik 
Azakoğlu tarafından Kültür Bakanlığı’na bağışlanarak 
1987 yılında müze haline getirilmiştir. 19. yüzyıl Türk 
mimarisinin özelliklerini yansıtan bahçe içinde üç 
katlı binanın giriş katında Atatürk’ün kişisel eşyaları, 
fotoğrafl ar, Atatürk’ün Alanyalılara gönderdiği telg-
raf ve diğer tarihi belgeler sergilenmektedir. Üst katın 
odaları ise geleneksel bir Alanya evinin etnografik eş-
yalarıyla donatılmıştır. Kent merkezindeki Atatürk Evi 
Müzesi’ne giriş ücretlidir.

b. Tarihi ve Doğal Mekanlar ile Antik Kentler

Alanya’nın doğu batı ekseninde birçok antik kent 
kalıntısı vardır. Bir kısmı kıyıda, bir kısmı sarp yamaç-
larda kurulmuş kentler Pamfilya ile Kilikya bölgesi 
kentleridir. Kalıntılar, bölgelerin karakteristik özellik-
lerini yansıtır. Alanya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 
taştan yontulmuş kül kutuları Kilikya bölgesinin ölü 
gömme kültürünü yansıtır. Antik Kentlerin bir kısmı 
ücretli, Örenyeri olarak koruma altında tutulan ve ba-
zılarında kazı çalışmaları devam eden antik kentlere 
giriş ise ücretsizdir. 

1. Alanya Kalesi

Surlarının uzunluğu 6.5 kilometreyi bulan Alan-
ya Kalesi, denizden 250 metreye kadar yükselen yarı-
mada üzerindedir. Kandeleri adıyla da bilinen Alanya 
yarımadasındaki yerleşim, Helenistik döneme kadar 
inmekle birlikte günümüze kalan tarihi dokusu 13. 

yüzyıl Selçuklu eseridir. Kale, 1221 yılında kenti alıp 
yeniden inşa ettiren Selçuklu Sultanı Alaaddin Keyku-
bat tarafından yaptırılmıştır. Kalenin 83 kulesi ve 140 
burcu vardır. Ortaçağda surların içine yerleşmiş ken-
tin su gereksinimi sağlamak üzere 400’e yakın sarnıç 
yapılmıştır. Sarnıçların bir kısmı günümüzde de kulla-
nılmaktadır. Surlar, planlı bir şekilde Ehmedek, İçka-
le, Adam Atacağı, Cilvarda burnu üstü, Arap Evliyası 
Burcu ve Esat Burcu’nu inerek Tophane ve Tersane’yi 
geçip Kızılkule’de son bulacak şekilde inşa edilmiştir. 
Yarımadanın zirvesinde açık alan müzesi olarak de-
ğerlendirilen İçkale bulunmaktadır. Sultan Alaaddin 
Keykubat sarayını burada yaptırmıştır. Kalede yerle-
şim günümüzde de sürmektedir. Ahşap ve kagir tarihi 
evlerin önünde tahta tezgahlarda ipek ve pamuklu 
dokuma yapılmakta, değişik figürlerde su kabakları 
boyanmakta, küçük bahçelerde otantik yemek servisi 
verilmektedir. Ayrıca kaleye çıkan yol üzerinde ve li-
mana egemen yamaçlarında restoran ve kafeteryalar 
vardır. Kale taşıt trafiğine açıktır. Yürüyerek ise yaklaşık 
1 saatte çıkılabilir.

2. İçkale

Akdeniz’e uzanan yarımadanın zirvesinde ve ta-
rihi kalenin içindedir. Uzun yıllardır sürdürülen kazı 
çalışmaları ile Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın 
görkemli sarayının varlığı belirlenmiştir. 1985 yılın-
dan beri arkeolojik kazı çalışmaları devam etmekte-
dir. İçkale’deki saray kalıntısının hemen karşısında Bi-
zans dönemine ait küçük bir kilise bulunur. Aya Yorgi 
ya da Hagios Georgios kilesinin 6. yüzyılda yapıldığı 
sanılmaktadır. Yonca planlı kilise, İçkale’de Selçuklu 
dönemine ait olmayan tek yapıdır ve Selçuklu’nun 
farklı dinlere gösterdiği hoşgörünün bir kanıtı olarak 
günümüze kadar gelmiştir. Kilisenin iç duvarlarında 
seyrek de olsa fresk izlerine rastlanmaktadır. İçkale’de 
Seyirlik denen kısımdan, yukarıda Toroslar ve aşağıda 
Alanya’nın batı kıyısı seyredilir. İçkale’deki mekanlar-
dan birinde düzenlenen salonda resim sergileri açıl-
maktadır. İçkale’ye giriş ücretlidir.

3. Kızılkule

Kentin liman kısmına egemen olan bu sağlam 
kuleye adını, koyu kırmızı renkli taşlar verir Kentin 
sembolü olan sekizgen planlı yapı 13. yüzyıl Selçuklu 
eseridir. 1226 yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Key-
kubat tarafından Sinop Kalesi’ni yapan HaleFli yapı 
ustası Ebu Ali Reha el Kettani’ye yaptırılmıştır. İnşaat 
sırasında belli bir yükseklikten sonra taş blokları kal-
dırmak güç olduğu için üst kısmı pişmiş kırmızı tuğ-
lalarla yapılmış ve bu nedenle Kızılkule adını almıştır. 
Kule duvarlarında antik çağdan kalma mermer bloklar 
görülmektedir. Sekizgen planlı ve her bir duvarı 12.5 
metre genişliğinde olan kulenin yüksekliği 33 metre, 
çapı 29 metredir. İçinde zemin dahil beş kat vardır. Ku-
lenin üstüne yüksek aralıklı ve 85 basamaklı taş merdi-
venle çıkılır. Kulenin tepeden aldığı güneş ışığı birinci 
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kata kadar ulaşır.

Kulenin ortasında bir sarnıç bulunur. Kule deniz-
den gelecek saldırılara karşı limanı ve tersaneyi ko-
rumak amacıyla yapılmış ve yüzyıllar boyunca askeri 
amaçla kullanılmıştır. 1950’li yıllarda onarılan kule 
1979 yılında ziyarete açılarak birinci katı Etnografya 
Müzesi’ne dönüştürülmüştür. 

4. Tersane

Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın kenti al-
masından altı yıl sonra Kızılkule’nin yakınında 1227’de 
yapımına başlanmış ve bir yılda bitirilmiştir. Kemerli 
beş gözden oluşan tersanenin denize bakan cephesi 
56.5 metre, derinliği 44 metredir. Tersane için seçi-
len yer, gün ışığından en fazla yararlanılacak şekilde 
planlanmıştır. Tersanenin giriş kapısındaki yazıt, Sul-
tan Keykubat’ın armasını taşır ve rozetlerle süslüdür 
Alaaddin Keykubat bu yazıtta “iki denizi sultanı” ün-
vanı ile anılmaktadır. Alanya Tersanesi, Selçukluların 
Akdeniz’deki ilk tersanesidir. Daha önce Karadeniz’de 
Sinop Tersanesi'ni yaptıran Alaaddin Keykubat, Alan-
ya Tersanesi ile “iki denizin sultanı” unvanını almıştır. 
Tersanenin bir yanında mescit öteki yanında muhafız 
odası bulunur. Gözlerden birinde de zaman içinde 
körlenmiş bir kuyu vardır. Denizden teknelerle yada 
Kızılkule’nin yanındaki surlardan yürüyerek ulaşılan 
Tersane’ye giriş ücretsizdir.

5. Tophane

Tersane’nin bitişiğinde denizden 10 metre yük-
sekliğinde bir kayaya tersaneyi korumak amacıyla ya-
pılan Tophane vardır. 1227 yılında kesme taştan inşa 
edilen üç katlı ve dikdörtgen planlı yapıda aynı za-
manda savaş gemileri için top döküldüğü bilinmekte-
dir. Tersane ve Tophane’nin Kültür Bakanlığı ve Alanya 
Belediyesi tarafından bir Denizcilik Müzesi’ne dönüş-
türülmesi için çalışmalar sürmektedir.

6. Ehmedek

Kale’nin kuzey yamacında Bizans döneminden 
kalan küçük kalenin yerine Selçuklu döneminde “orta 
kale” olarak yeniden inşa edilmiştir. Giriş kapısındaki 
kitabeden 1227 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Adı-
nı, Selçuklu döneminin inşaat ustası “Ehmedek”ten al-
dığı sanılmaktadır. Üçer kuleli iki bölümünden oluşan 
orta kale, kara saldırılarına karşı stratejik bir yerde ve 
aynı zamanda sultanın sarayının bulunduğu iç kaleyi 
de koruyacak konumdadır. Kulelerin günümüze kadar 
gelen duvarları Bizans döneminde kayalardan yontu-
larak yapılmıştır. Orta kalenin içindeki üç sarnıç günü-
müzde de kullanılmaktadır. Kale duvarlarında Selçuk-
lu döneminden kalma gemi resimleri vardır. Ücretli 
ören yeridir.

7. Colybrassus

Alanya’nın 30 kilometre kadar kuzeybatısında ve 
Toroslar’da Roma döneminden kalma bir kenttir. Çev-

reye dağılmış durumdaki çok sayıda yazıt, kent tarihi-
ne ilişkin önemli bilgiler içermekle birlikte ayrıntılar 
henüz gün ışığına çıkmamıştır. Kaya mezarın cephesi 
anıtsal bir görüntüdedir. Tek mekandan oluşan mezar 
odasına 18 basamaklı bir merdivenle çıkılır ve girişin 
üstü basık kemer şeklinde yontularak içi Medusa başı 
ile süslenmiştir. Antik kentin bir adı da Ayasofya’dır. 

8. Hamaxıa

Alanya’ya 12 kilometre uzaktadır. Kentin, Roma 
öncesi yerleşime açıldığı sanılmaktadır. Hellenistik 
dönemin özelliklerini taşıyan kentin önemli kalıntıla-
rı arasında önünde havuzu ile antik bir çeşme vardır. 
Yarım daire planlı, oturma sıraları halen ayakta duran 
ve yazıtlarla donatılmış geniş  bir  eksedra,  dini yapı 
kompeksi ve nekropol kentin öteki kalıntıları arasında 
sayılabilir. Kentte bulunan yazıtlardan birinde haberci 
tanrı Hermes’in sembolü Kaduceus’un işlenmiş olma-
sı, Hermes adına bir tapınağın varlığının göstermek-
tedir. Kent, İsa’dan sonra 2.  yüzyıllarda Korakesion’a 
(Alanya) bağlı olarak varlığını sürdüren küçük yerle-
şimdir. 

9. Syedra

Alanya’nın 20 kilometre doğusundadır. Alanya 
Müzesi’nin yaptığı kazı çalışmaları sonunda kent tari-
hinin İsa’dan önce 7. yüzyıla kadar uzandığı sanılmak-
tadır. Varlığını 13. yüzyıla kadar sürdüren kente, halen 
ayakta olan anıtsal kapıdan girilmektedir. Kentin çev-
resi surlarla çevrilidir. Doğal su kaynaklarından besle-
nen ve içi sıvalı su sarnıçları antik çağdan günümüze 
kalan yapılar arasındadır. Sportif oyun ve yarışmalarla 
ilgili bilgiler içeren çok sayıda yazıt kalıntısından ken-
tin antik çağın bölgedeki önemli spor merkezlerinden 
biri olduğunu göstermektedir. Kentin öteki mekan-
ları arasında tapınak, tiyatro, akropol, nekropol, ago-
ra ve konut kalıntıları sayılabilir. Roma İmparatoru 
Septimus Severus’un İsa’dan sonra 194 yılında kente 
gönderdiği teşekkür mektubundan hazırlanan yazıt 
Alanya Müzesi’nde sergilenmektedir. İmparator, kente 
saldıran haydutlar ve dinsizlere karşı direnen Syedra 
halkını kutlamaktadır. 

10. Laertes

Alanya’nın 25 kilometre doğusunda Toroslar’da 
bir vadi ağzında yükselen yamacın eteğinde kuru-
ludur. Kent, antik çağda Dağlık Kilikya olarak bilinen 
bölgenin içindedir. İç kesimde olmasına karşın ken-
tin limanı da vardır. Laertes’te bulunan İsa’dan önce 
7. yüzyıla ait ve üç yanı Fenike dilindeki yazıt, Alanya 
Müzesi’nde sergilenmektedir. 

Kentten günümüze kalan ve Roma dönemine ait 
kalıntılar arasında gözetleme kuleleri, halkın agorada 
sohbet için kullandığı yarım daire biçiminde oturma 
birimi, İmparatorlar caddesi, odeon veya tiyatro; Zeus, 
Apollon ve Sezar adına yapılmış tapınaklar, agora, ha-
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mam ve nekropol sayılabilir. Kent İsa’dan sonra 1. yüz-
yıldan 3. yüzyıla kadar en parlak dönemini yaşamıştır. 
Kazılar sırasında bulunan ve Alanya Müzesi’nde sergi-
lenen bir askere ait diploma, geçmişteki yaşama ışık 
tutacak niteliktedir. İsa’dan sonra 138 yılına ait Pam-
filya Valisi’nin adının geçtiği belgede Suriyeli bir asker 
25 yıllık şerefl i hizmetlerinden sonra terhis edilmekte 
ve kendisine Roma vatandaşlığı ile Pamfilyalı bir ka-
dınla evlenme hakkı verilmektedir. 

11. Süleymaniye Camisi

Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad tarafından 
kentin yeniden düzenlenmesi sırasında 1231 yılında 
kalenin zirve kısmında, İçkale’nin hemen dışında yap-
tırılmıştır. Ancak sonraki yıllarda cami yıkılmış ve 16. 
yüzyılda Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süley-
man tarafından tekrar yaptırılmıştır. Tek minareli cami, 
Alaaddin, Kale yada Süleymaniye adıyla anılır. Yapı 
moloz taştan ve kare planlıdır. Sekizgen kasnak üze-
rine, kiremitli bir kubbesi vardır. Kubbenin askılık gö-
revi üstlenen kısmına akustiği sağlamak için 15 küçük 
küp yerleştirilmiştir. İbadet sırasında bu özellik ortaya 
çıkmaktadır. Son cemaat yeri, dört ayak üzerine kire-
mitli üç kubbe ile örtülüdür. Kapı ve pencere kapakları 
Osmanlı döneminin ahşap oyma işçiliğinin güzel bir 
örneğidir.

12. Bedesten

Kale içinde, Süleymaniye Camisi yakınındadır. 14. 
ya da 15. yüzyılda Karamanoğulları döneminde çarşı 
veya han olarak yapıldığı sanılmaktadır. Kesme taş-
tan dikdörtgen planlı bir yapıdır. 26 odası vardır ve 13 
metre genişliğinde 35 metre uzunluğunda bir avluya 
sahiptir. Tarihi bina günümüzde otel, restoran ve ka-
feterya olarak kullanılmaktadır. Avluya açılan orta çağ 
dükkanları, otel odası olarak düzenlenmiştir. Bahçe 
kısmında, merdivenle inilen büyük bir sarnıç vardır. 
Bahçenin manzarası, bir yanıyla yukarıdaki kale sur-
larına, aşağıdaki Akdeniz’e ve kumsala bir yanıyla da 
Toros dağlarına hakimdir. Bedesten, işletmecisinden 
izin alınarak gezilebilir.

13. Akbeşe Sultan Mescidi

Kale içinde, Bedesten’in batısında, Süleymani-
ye Camisi’nin 100 metre kadar ilerisindedir. Alaaddin 
Keykubat’ın Alanya Kalesi’ndeki ilk kumandanı Akşe-
be Sultan tarafından 1230 yılında yaptırılmıştır. Dışı 
kesme taş, içi ve kubbesi tuğla örülüdür. Kare planlı 
ve iki odadan oluşur. Odalardan biri mescit, diğeri Ak-
şebe Sultan’ın mezarının bulunduğu türbedir. Türbe-
de, üç mezar daha vardır. Eski kalıntılardan mescidin 
apsisinin çinili olduğu anlaşılmaktadır. Kitabesinde 
“Tanrı yerin ve göklerin gaiblerini bilir. Allah’ın mes-
citlerini ancak O’na ve ahiret gününe inananlar imar 
ederler. 1230 yılında yüce sultan Alaaddin’in günle-
rinde Tanrı’nın rahmetine muhtaç zayıf kulu Akbeşe 
yaptırdı” yazmaktadır. Mescidin birkaç metre uzağın-

da moloz taştan kaide üzerinde tuğla gövdeli silindirik 
bir minaresi bulunur. Şerefe kısmında biten minarenin 
ilginç bir görüntüsü vardır.

14. Andızlı Cami

Tophane Mahallesi’ndedir. Adını hemen yanın-
daki andız ağacından alan cami 1277 yılında Emir 
Bedrüddin tarafından yaptırılmıştır. Emir Bedrüddin 
Camisi de denir. Selçuklu döneminin özgün mimari 
özelliklerini taşır. Kesme taştandır, yüksek olmayan bir 
minaresi vardır. Minberi, Selçuklu tahta oymacılık sa-
natının en güzel örneklerinden birini yansıtır. Camiye, 
Kızılkule’nin yanından aşağı kapı yoluyla gidilir.

15. Sitti Zeynep Türbesi

Kale’ye çıkan yol üzerinde, büyük bir kayanın üze-
rindedir. Selçuklu ya da Osmanlı döneminden kaldığı 
tahmin edilmektedir. Yapı, kare planlı ve kubbeli iki 
odadan ibarettir. Odalardan birinde uzunca bir san-
duka vardır; diğer oda boştur. Evliya Çelebi, binanın 
Bektaşi tekkesi olduğunu yazar. Sitti Zeynep hakkında 
kesin bir bilgi yoktur. Kanuni Sultan Süleyman döne-
mi Osmanlı vakıf defterlerinde türbeye ait vakfın adı 
“Sitti Zeynep bin’t Zeynülabidin” olarak geçmektedir. 
Türbede mezarı bulunan kişinin bir eren olduğu sa-
nılmaktadır. Türbenin bulunduğu kayanın içine antik 
çağda ikişer metre uzunluğunda üç lahit oyulmuştur. 
Antik mezarlar, bir dönem su deposu olarak kullanıl-
mıştır.

16. Alara Kalesi

Alara Kalesi, Alanya’nın 37 kilometre batısında, 
denizden 9 kilometre içeride Selçuklu Sultanı Alaad-
din Keykubat tarafından 1232 yılında yaptırılmıştır. 
İpek yolu üzerindeki kalenin işlevi, Alara Çayı kenarın-
daki handa mola veren kervanların güvenliğini sağla-
maktır. Kale 200 metreden 500 metreye kadar çıkan 
sarp bir tepe üzerinde kurulmuştur. Görkemli bir gö-
rüntüsü vardır. Dış ve iç kale olarak iki kısımdır. 120 
basamaklı karanlık bir dehlizden kalenin içine girilir. 
Ören yeri olarak düzenlenerek ziyarete açılmadığı için 
yaban otları ve yıkıntılara dikkat etmek gerekir. Kale-
nin içinde kayalar oyularak tüneller yapılmıştır. Kalıntı-
lar arasında küçük bir saray, kale görevlilerinin odaları, 
cami ve hamam vardır. Surları ve patikaları izleyerek 
Alara Kalesi’nin zirvesine çıkmak isteyenlerin en az bir 
saatlik tırmanışı göze almaları ve buna göre donanım-
lı olmaları gerekir. Zirvedeki manzara ise yorgunluğa 
değecektir.

17. Alarahan

Alara Kalesi’ne 800 metre uzakta bir düzlükte ve 
Alara Çayı kıyısındadır. Tümüyle kesme iri taşlarla 2 bin 
metrekare üzerine kervansaray olarak inşa edilmiştir. 
1231 yılında yapılan han birkaç yıl önce onarılmış ve 
bugün restoran ve alışveriş merkezi olarak kullanıl-
maktadır. Kervansarayın nöbetçi kulübesi günümüz-
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de de özelliğini korumaktadır. Kervansarayın ikinci 
kapısı, yolcuların kalacağı mekanlara açılır. Uzun bir 
koridorun iki yanında odacıklar bulunur. Kervansa-
rayın içinde çeşme, mescit ve hamam vardır. Yapının 
onarımı sırasında ortaya çıkan taş ustaların imzaları da 
dikkat çekicidir. Alaaddin Keykubat, Alanya’daki kita-
belerde kendisini “Kara ve iki denizin sultanı, Arap ve 
Acem ülkesinin sahibi” olarak nitelerken, Alarahan’da-
ki kitabesinde “Rum, Şam, Ermeni ve Frenk memle-
ketlerinin fatihi” unvanını da almıştır. Alarahan’a giriş 
ücretlidir. Handaki restoranın yanı sıra Alara Çayı’nın 
kenarındaki küçük kır lokantalarında da yemek yenile-
bilir ve servis yapılıncaya kadar çayda yüzülebilir.

18. Şarapsa Hanı

Alanya’nın 13 kilometre batısında şehirlerara-
sı karayolu üzerinde 13. yüzyıldan kalma bir yapıdır. 
1236-1246 yılları arasında Selçuklu Sultanı olan Gıya-
seddin Keyhüsrev tarafından tarihi ipek yolu üzerinde 
kervansaray olarak yaptırılmıştır. Bir dönüme yakın 
araziye inşa edilen yapının duvarları iri kesme taşlarla 
örülüdür. Orta çağın önemli konaklama merkezlerin-
den bir olan kervansaray günümüzde restoran olarak 
kullanılmaktadır.

19. Manastır Kompleksi

Yarımadanın ucunda, uzunluğu 400 metreyi 
bulan sarp kayalıklardan oluşan Cilvarda burnu üze-
rindeki yapılardır. Halk arasında konumu nedeniyle 
“darphane” olarak anılmaktadır. 11. yüzyıldan kalma 
taş yapılardan biri küçük bir kilisedir, diğerlerinin ise 
manastır olarak kullanılma olasılığı yüksektir. Küçük 
kilisenin kubbesi ayakta durmaktadır. Kayaların üs-
tünde bir de sarnıç vardır. Cilvarda burnundaki yapı-
lar topluluğuna İç Kale’den kayalara oyulmuş basa-
maklarla bir yol bulunmasına karşın yol günümüzde 
kullanılamaz durumdadır. Denizden çıkış ise zor ve 
tehlikelidir. Gerek İç Kale’den seyredildiğinde gerekse 
denizden teknelerle burnu dönerken, etkileyici bir gö-
rüntüsü vardır. 

20. Hıdrellez Kilisesi

Alanya merkezine 10 kilometre uzakta Hacı Meh-
metli Köyü sınırları içinde Hıdır İlyas mevkiindedir. 
Akdeniz’e gören bir yamaç üzerine 19. yüzyıl başında 
kurulduğu sanılan kilise, günümüzde de Hıristiyan ve 
Müslüman ziyaretçiler tarafından ibadet amacıyla kul-
lanılmaktadır. Çatısı kagir, duvarları taş ve küçük bir 
apsisi olan kilise dikdörtgen planlıdır. Kilisenin içinde 
ahşap süslemeli bir ara kat vardır. Duvarlardaki fresko-
lar bozulmuştur. Kilisenin 1873 yılında onarım gördü-
ğü kitabesinden anlaşılmaktadır. Alanya Müzesi’nde 
sergilenen kitabe, Grek abecesi ile Türkçe (Karaman-
lıca) yazılmıştır. Kilise, Alanya’da yaşayan ve Türkçe 
konuşan Ortodoksların 1924 yılındaki mübadelede 
Yunanistan’a gitmeleriyle kapanmıştır. Yanında su 
kaynağı bulunan Hıdrellez Kilisesi’nin bir adı da Agi-

os Georgios Kilisesi’dir. Kilisenin benzerlerine Antalya 
Kaleiçi’nde de rastlanmaktadır. Ören yerine giriş ücret-
sizdir.

21. Sapadere Kanyonu

(Bkz.) Kitabımızın, “VII-14. Kültür Ve Turizm- 
C-Turizm- 8. Alternatif Turizm Faaliyetleri- 10. Alanya 
Sapadere Kanyonu” bölümünden ayrıntılı olarak ince-
leyebilirsiniz.

c. Mağaralar

1. Korsanlar Mağarası 

Alanya limanından yarımadanın güneyine doğru 
gidilirken karşılaşılan ilk mağaradır. Deniz motoruyla 
10 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğindeki bir 
girişten içine girilebilen mağara kuzeye doğru geniş-
lemektedir. Eskiden içinde kaleye kadar giden gizli bir 
yol olduğu söylenen mağarada deniz içindeki kayala-
rın renkli taşları ilginç görüntüler oluşturmaktadır.

2. Aşıklar Mağarası 

75 metre uzunluğundaki çift girişli bu mağarada 
zamanında esir kızların ve ganimetlerin saklandıkları 
söylenmektedir.

3. Fosforlu Mağara 

Damlataş Mağarası tarafındaki üçüncü mağara-
dır. Küçük bir kayıkla içine girilebilen bu mağara, yapı 
ve görüntü itibariyle jeolojik değeri olan ilginç bir ta-
bii güzelliktir. Geceleri içi çok aydınlık olan mağaranın 
fosfor parıltıları gündüzleri de fark edilmektedir.

4. Damlataş Mağarası 

1948 yılında iskele inşaatında kullanılmak üzere 
taş ocağı olarak tespit edilen bugünkü yerinde 
dinamit ateşlemesi sonucu ortaya çıkan mağarada 
ilk araştırma Alanya Turizmine unutulmaz hizmetler 
veren merhum Galip Dere tarafından yapılmıştır. Giriş 
kısmında 50 metre uzunluğunda geçit bulunan 14 
metre çap ve 15 metre yüksekliğinde bir mağaradır. 
Silindir şeklinde bir boşluğa sahip olan mağara 15000 
senede oluşan dikit ve sarkıtlara sahiptir. Birinci 
zamanda, permiyen devrine ait azı kristalize kalkerdir. 
Sarkıtlardan damlayan su damlaları nedeniyle 
Damlataş adını almıştır. % 95 rutubet, 22 derece 
değişmeyen ısı, 760 mm. sabit basınç, % 20,5 Oksijen 
bulunduğu tespit edilen mağaranın astım hastalığına 
da iyi geldiği tespit edildiğinden şifa ve turizm amaçlı 
olarak kullanılmaktadır. Sağlık konusundaki özel yeri 
nedeni ile mağaralar içinde özel bir avantaja sahiptir.

5. Hasbahçe Mağarası 

 Hasbahçe mahallesi inişdibi mevkiinde Alanya'ya 
4 km. mesafede bulunmaktadır. Damlataş mağarasın-
dan 4-5 kat daha büyük olan mağaranın oluşumu hak-
kında bilimsel anlamda bir çalışma yapılmamıştır.
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 6. Gavur İni (Dim) Mağarası 

İlçe merkezinin 12 Km. doğusunda bulunan 
Cebel-i Reis Dağının Alanya yamacındadır. Mağaranın 
batıya bakan büyük bir ağzı vardır. İçinde dikit ve sar-
kıtların yanında dip kısmında bir gölü mevcuttur. Yapı-
sı hakkında bir çalışma yapılmamıştır. Turizme açılmış 
olup,mağara ücretli olarak gezilmektedir.

7. Kadı İni Mağarası  

İlçe merkezine 15 Km. kuzeydoğu istikametinde 
Çatak mevkiinde bulunan Çatak veya Kadıini Mağa-
rası, Damlataş mağarasından 3 kat büyüklükte dikit 
ve sarkıtlardan oluşan bir mağaradır. Yapısı hakkında 
herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

5. Eğitim

İlçede Yükseköğretim alanında; Akdeniz Üniversi-
tesine bağlı Alanya İşletme Fakültesi ve Alanya Meslek 
Yüksekokulu faaliyet göstermekte,  ayrıca Alanya Özel 
Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi adı ile de bir vakıf 
üniversitesi kurulmuş ve teşkilatlanma çalışmalarını 
devam ettirmektedir.

İlçede okuma yazma oranı %99,00 dur. İlçede (1) 
Fen Lisesi, (3) Anadolu Lisesi, (1) Anadolu Öğretmen 
Lisesi, (6) Özel Lise,  (15) lise ve dengi okul olmak üze-
re toplam 26 lise bulunmaktadır. Bu liselerde 11.798 
öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca liselerde toplam 742 
öğretmen görev yapmaktadır.

İlçe genelinde (4) Anaokulu, (5) Özel Anaokulu, 
(1) YİBO, (5) Özel Eğitim Okulu, (5) Özel ilköğretim oku-
lu, (100) ilköğretim okulu olmak üzere toplam (120) 
ilköğretim ve okul öncesi okulu bulunmaktadır. Bu 
okullarda 38.808 öğrenci okumakta, 2.140 öğretmen 
görev yapmaktadır. İlçede toplam 26 lise,106 ilköğre-
tim okulu olmak üzere toplam 132 adet okul, 47.851 
öğrenci ve 2316 öğretmen bulunmaktadır. 

İlçede 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanu-
nuna göre faaliyet gösteren  (18) adet Dershanede 
toplam 3495 civarında öğrenci kayıt yapmış ve eğitim 
almıştır. Ayrıca İlçede (29) Adet Özel Öğrenci Yurdu 
bulunmaktadır. Bu yurtlarımızın toplam öğrenci kon-
tenjanları (2375) olup, (1549) u erkek, (826) sı kız öğ-
rencilere aittir. 

6. Ekonomi ve Turizm

İlçemizde 2011 yılı sonu itibariyle Turizm Bakan-
lığından Belgeli 236 adet tesis,  36.784 oda, 77.512 
yatak kapasitesi, Belediyeden belgeli 280 adet tesis, 
15.328 adet oda, 36.648 yatak sayısı, Yatırım belgeli 35 
adet tesis, 7.443 Oda sayısı, 16.209 yatak sayılı  olmak 
üzere toplam 516 adet tesis, 52.112 oda, 114.160 adet 
yatak mevcuttur.  

Sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri ile Alan-
ya 1960’lı yıllardan sonra turizmde dikkat çekmeye 

başlamıştır. O yıllarda kitle turizmine henüz geçileme-
miş, bireysel seyahat eden turistlerin uğrak yerlerin-
den birisi haline gelmiştir. 1970’li yıllara kadar şehrin 
doğu ve batı sahillerinde olmak üzere birkaç turistik 
motel ve 1000’i geçmeyen turistik yatağı bulunmak-
taydı. 1970’li yılların ortalarından sonra yerli turizmde 
de bir canlanma yaşanmıştır. 

Antalya’ya son 10 yıllık gelen turist sayısı ince-
lendiğinde 2010 yılında turist sayısının artarak maksi-
mum seviyeye ulaştığı ve en çok turist gelen yıl olarak 
kayıtlara geçtiği görülmektedir. 2009 yılında ise küre-
sel krizin etkisini kısmen de olsa Turizm sektörü de his-
setmiş olup turist sayısının 2008 yılına göre bir miktar 
düştüğünü görmekteyiz. 2008 yılında Alanya’ya gelen 
yaklaşık 1.715 bin turistin 1999 krizine göre gelen tu-
ristlerin yaklaşık 2 katı olduğu görülmektedir. Toplam 
turizm gelirine bakıldığında 1999 toplam gelirinden 
% 320 oranında daha fazla gelir elde edilmiştir. 2007 
yılına göre Alanya’ya gelen turistler 2008 yılında % 
4,4 oranında daha fazla para harcarken yaklaşık 1.089 
Milyon $ para bırakmıştır. Gelen turistlerin kişi başına 
ortalama harcamasına bakıldığında en yüksek harca-
mayı gerçekleştiren turistler 1993 yılında gelmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Uluslar Arası Bisiklet Turu 

İlçenin tanıtım ve ekonomisine büyük katlı sağ-
ladığı görülen, T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın himayele-
rinde ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından dü-
zenlenen, 2008 yılından bu yana Fransa Bisiklet Turu 
standartlarında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu 46. yılında, Uluslararası Bisiklet 
Birliği (UCI) tarafından dünya bisikletinin Şampiyonlar 
Ligi olarak kabul edilen 2.HC (Hors Category) katego-
risine yükselmeye hak kazanmıştır.

Alanya Klaopatra Plajı
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2009 yılında Eurosport'ta 1 hafta süresince, gün-
de 2 saat, haftada toplam 48 saat canlı yayınlanan 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 24 farklı dil-
de, 123 ülkede izleyicilere ulaşarak, sportif değerinin 
yanı sıra Türkiye'nin tarihi ve turistik değerlerinin de 
ön plana çıkarıldığı dünya çapında "marka bir etkinlik" 
haline gelmiştir.

 Kaynaklar: 
-Alanya Kaymakamlığı 2010 Brifing Dosyası
-Dünden Bugüne Antalya I-II –
 (Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  

          Yayınları-2010-(Birinci Baskı)
-ww.akdeniz.edu.tr/
-http://www.antalya.gov.tr/
-http://www.alanya.gov.tr/

A L A N Y A

Foto:  Alanya-Kızıl Kule- Hamit SEÇİL
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DEMRE

1. Tarih

Myra (Demre) her zaman Likya’nın en önemli şe-
hirlerinden birisi olarak bilinir. Şehrin M.Ö.5.yy da ku-
rulduğu tahmin edilmektedir. Roma egemenliği döne-
minde Mrya gelişmiş ve zenginleşmiştir. 

Bizans döneminde Myra önemli bir idari ve dini 
merkez olmuştur. Piskoposluk merkezi de olan Myra’da 
St.Nicholaus IV.yy başında Piskopos olarak görev yap-
mıştır. Bu yönüyle Demre Hıristiyan dünyasının her ba-
kımdan ilgisini çekmiştir. Her yıl 6 Aralık’ta Noel Baba 
etkinliklerini yapmak geleneksel hale gelmiştir.

İlk defa 1904 yılında Eynihal adıyla köy statüsüne 
kavuşan Demre; 6 Haziran 1968 yılında dört köyün bir-
leşimiyle Belediyelik, 4 Temmuz 1987 de İlçe olmuştur. 

2. Coğrafya

Demre, Antalya Körfezinin batısında Tekke Yarı-
madasının güneyinde yer alan bir İlçe olup, doğusun-
da Finike İlçesi batısında Kaş İlçesi kuzeyinde Finike 
Kaş güneyinde ise Akdeniz ile çevrilidir. Üç tarafı de-
nizlerle çevrili bulunan İlçenin oturduğu arazi Demre 
çayının getirmiş olduğu verimli alivyal birikintisidir. 

Akdeniz ikliminin tipik özelliğinin gözüktüğü 
Kale’de yazları sıcak ve kurak kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. 

 Bahar yılda bir gelir
 Birkaç ay derler yalan
 Demre’mizde her saat
 Bir bahardır fışkıran.

İlçenin nüfusu 2007 genel nüfus sayımına göre 
24.809’dur. Cinsiyete göre dağılımda erkek nüfusu 
İlçe merkezinde; 12.545, kadın nüfusu ise; 12.264 ola-
rak saptanmıştır. Genel nüfusun toplam 15.762’si İlçe 
merkezinde, 9.047’si ise köylerde ikamet etmektedir. 

İlçenin  2010 yılı toplam nüfusunun da 25.078 kişi 
olduğu anlaşılmaktadır.

3. İdari Durum

İlçeye bağlı dokuz köy bir belde, merkez ilçe bele-
diyesiyle birlikte toplam iki belediye mevcuttur. 

4. Ekonomi

Ekonomisinin temeli tarıma dayalıdır. Gerek ve-
rimli bir ovanın üzerinde bulunması gerekse ikliminin 
elverişli olması nedeniyle turfanda sebze yetiştiriciliği 
ve turunçgil üretimi yaygındır. Son dönemlerde tarihi 
mirasın değerlendirilmesi ile birlikte turizm faaliyetleri 
canlanmıştır.

Demre –Simena-Kale Köy
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5. Tarihi ve Görülmesi Gereken Yerler

a. Noel Baba Müzesi

Bütün dünyada “Noel Baba” adıyla tanınan, Avru-
pa ülkelerinde çoğunlukla Santa Klaus olarak bilinen 
Aziz Nicholaos, Anadolu’da yaşamış bir din adamı-
dır. Günümüz İtalya’sının Sicilya Adası, Napoli, Bari, 
Almanya’nın Frieburg ve hatta Amerika’da New York 
kentinin koruyucu azizi olma derecesine varan önemi, 
her yılın 6 Aralık günü yapılan anma törenleri ile daha 
da pekişmektedir.

 Günümüzde Santa Klaus, hiç şüphe yok ki, İskan-
dinavya ülkelerindeki iyiliksever çocukların koruyucu-
su ve sevindiricisi olan Noel Baba efsanesi ile Myra’lı 
Aziz Nicholaos’ın kişiliklerinin birleştirilmesiyle, yarı 
dinî ve çok popüler bir tipin doğmasıyla oluşmuş-
tur. Bu tipin kökünün İskandinavya ülkelerinin çok 
eski inançlarından alındığı, Noel Baba’nın geyikler 
tarafından çekilen bir kızakla dolaşmasından anlaşı-
lır. Hâlbuki gerçek Myra’lı Aziz Nicholaos’ın yaşadığı 
yerler hiç kar yağmayan Akdeniz kıyılarıdır. Onun zor 
durumda olan çocukları, insanları koruyucu kişiliği, 
kuzeyin kutsal bir varlığı, belki de çok erken çağların 
karanlıklarında kaybolmuş bir tanrısıyla birleşerek, 
Noel geceleri ortaya çıkan, çocuklara hediyeler ge-
tiren sempatik bir ihtiyara dönüşmüştür. Ne derece 
gerçeklere aykırı olursa olsun, Hristiyan ülkelerinde 
Noel Baba, özellikle çocukların heyecanla bekledikleri 
sevimli bir kişi olarak yaşamaktadır.

b. Theimussa  (Kale iskelesi-Üçağız)

Burası aynı zamanda tekneler için iyi bir barınak-

tır. Üç tarafı yeşil teknelerle çevrili Üçağız Koyu doğal 
bir liman görünümündedir. Koyun kuzey kıyısında yer 
alan Üçağız Köyü`nün içinde görülen kalıntılar Thei-
mussa antik kentine aittir. Şehrin tarihi hakkında pek 
bilgi yoktur, ancak bir kitabeden tarihinin M.Ö. IV. yüz-
yıla kadar indiği anlaşılmaktadır. Burada daha çok me-
zar kalıntıları görülürse de köyünü kıyısında söveleri 
hâlâ yerinde bir kapı ile alçak bir kayalık üzerinde kule 
kalıntısı da görülebilir.

c. Diğer Tarihi Mekanlar

Myra, Kekova, Üçağız, Kyaenai , Sura, Çayağzı, 
Simena ve Andırake

Doğa ve tarihin bütünleştiği bir dünya cenne-
ti olan Kekova olağanüstü güzellikleri bünyesinde 
barındırmaktadır. Mavi yolculuk yapanların kolayca 
ulaşıp gezebildiği ve yatlarını emin bir şekilde demir-
leyebildiği bir yer olan Kekova tarihle iç içe inanılmaz 
güzellikler sergiler. Kekova`ya denizden ulaşım Kale 
Çayağzı`ndan kiralanan kayıklarla yapılabilir. 

6. Turizm

İlçe tarihi geçmişi ve coğrafi konumu itibari ile tu-
rizm beldesidir. İlçede tarihten kalan Noel Baba Kilise-
si, Myra Antik Kenti ve Tiyatrosu, Andreake Antik Kenti, 
Kaya Mezarları, Simena Antik Kenti turizm için cazibe 
oluşturmaktadır. Kekova adaları, Batık Kent`in terte-
miz denizi ve iklimi ile de beldemiz coğrafi yönden de 
turizm açısından şanslı bir yerleşim yeridir, ilçemizin 
bütün bu özelliklerine rağmen turizmden yeterli de-
recede faydalandığı söylenemez. Bunun sebebi ulaşı-
mın zorluğu, konaklama tesislerinin azlığı, bu yüzden 

Demre –Myra Antik Kenti
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hizmet sektörünün gelişmemesidir. 

7. Ulaşım ve Konaklama

Antalya`nın batısında Finike ile Kaş ilçeleri ara-
sında yer alan Demre, Antalya`ya 147 km uzaklıktadır. 
Otobüs yolculuğunu seçenler, Demre-Antalya arasın-
da saat 20.00`ye kadar karşılıklı yapılan seferleri kulla-
nabiliyorlar. 

İlçeye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli ko-
naklama tesisleri. 

Kaynaklar: 
http://www.demre.gov.tr/cografi_yapi.htm
2000 Antalya İl Yıllığı
http://www.demre.gov.tr/turizm.htm
http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/adnks_
Harita_TR/HaritaTR.html

Demre 

Foto: Demre Noel Baba Müzesi - Hamit SEÇİL
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DÖŞEMEALTI

1. Kuruluş ve Genel Bilgi 

Döşemealtı; Türkiye’nin en eski iskân yerlerinden 
biri olma özelliğine sahip, uzun süreli bir iskânın izle-
rini gösteren yaklaşık 11 m. kalınlığında arkeolojik ve 
jeolojik dolgusunun olduğu, Alt Paleolitik dönemden 
Geç Roma-Erken Bizans dönemine kadar uzun süreli 
bir iskânın izlerini taşıyan Karain Mağarası’ nın yakı-
nındaki ovada kurulmuş bir yerleşim yeridir.

Yakın dönemde 1934 yılından beri ikamet edi-
len ve o yıllarda Kırkgöz-Yeniköy olarak da bilinen bu 
bölgenin, 1934 yılında zamanın Valisi Haşim İŞCAN 
tarafından buradaki iskan evlerine Kıbrıs’tan getirilen 
60 kadar Türk vatandaşı ailelerin, Korkuteli Kızılcadağ 
mevkisinden gelen ailelerin ve çevre illerden gelen 
yörüklerin yerleşmesiyle “YENİKÖY” adı ile bir köyün 
meydana geldiği, aynı yıl içerisinde de Yeniköy Nahi-
yesi olarak teşkilatlandığı anlaşılmaktadır.

17 Aralık 1977 yılında “DÖŞEMEALTI” adı ile Bel-
de olan bu yerleşim merkezinin, 5747 Sayılı Kanunla 
İlçe statüsüne kavuşturularak, 2008 yılının ikinci yarı-
sından itibaren, Antalya’nın 19 İlçesinden biri olarak 
“Döşemealtı İlçesi” adı ile hizmet vermeye başladığı 
görülmektedir.

İlimiz ve yöre halkının ekonomisine yön veren 
Organize Sanayi Bölgesinin sınırları içerisinde oldu-
ğu, Uluslar arası Antalya Üniversitesi (Proje ve İnşaat 
Safhasında), Antalya Y. Ziya Öner Fen Lisesi ve Antalya 
Erünal Sosyal Bilimler Lisesi gibi önemli eğitim kurum-

larına ev sahipliği yapan, Termessos, Karain Mağarası, 
Dağbeli Ariassos, Bademağacı Höyüğü, Kırkgöz Han 
ve Evdir Han  gibi önemli antik yerleşim ve konaklama 
yerlerinin de bünyesinde barındıran Döşemealtı İlçe-
sinin, hızla artan inşaat alanları ve nüfusu ile İlimizde 
bir cazibe merkezi olmaya devam ettiği müşahade 
edilmektedir.     

Adını aldığı “Döşemealtı Antik Yolu” nun alt kıs-
mındaki ovada bulunan yerleşim yerleri ile birlikte 
o bölgeye verilen isimle anılan İlçenin İl merkezine 
uzaklığı yaklaşık 15 km. olup; 673,1 km2 yüzölçümü ile 
Antalya Merkez ilçelerinin içerisinde en büyük alana 
sahip bulunmaktadır.

2. Nüfus

a. İlçe’ye Bağlanarak Mahalle Olan Belde ve 
Nüfusları(2007):

-ÇIĞLIK  : 2.693
-DÜZLERÇAMI : 4.445
-YEŞİLBAYIR  : 6.128

b. İlçe Beldeleri ve Nüfusları(2007):

Tüzel Kişiliği Kalkarak Köy Olan Beldeler ve 
Nüfusları:

-KARAVELİLER 1.436 -EKŞİLİ 879

-BADEMAĞACI 1.232 -DAĞBELİ 1.828

Döşemealtı Kaymakamlığı ve Belediyesi-10/10/2008



254
Dünden
Bugüne
Antalya

A L T I N C I   B Ö L Ü M

c.  Bağlanan Köy, Mahalle ve Nüfusları

AHIRTAŞ 556 AYANLAR (Çığlık) 651

 AŞAĞIOBA 321 AYDINLAR (Çığlık) 559

BIYIKLI 146 ORTA (Çığlık) 676

CAMİLİ 449 MERKEZ (Çığlık) 807

DERELİ 133 KARAMAN (Düzlerçamı) 1.752

ILICAKÖY 309 NEBİLER (Düzlerçamı) 2.663

KARATAŞ 537 ÖREN (Düzlerçamı) 30

KEVŞİRLER 152 ALTINKALE (Yeşilbayır) 2.422

KİLLİK 1.090 HÜRRİYET (Yeşilbayır) 3.706

KOVANLIK 1.161 BAHÇEYAKA (Döşemealtı) 3228

KÖMÜRCÜLER 741 TOMALAR (Döşemealtı) 625

YAĞCA 804 YENİKÖY(Döşemealtı) 6.567

AKKOÇ 333 SELİMİYE 36

İlçenin 2010 yılı nüfusunun da 42.433 kişi olduğu 
görülmektedir.

İlimiz Döşemealtı İlçe Kaymakamlığı, halen Dö-
şemealtı Belediyesinin bulunduğu binada hizmet ver-
meye devam etmektedir. İlçenin ilk Kaymakamı olan 
İbrahim Hayrullah SUN, 30 Temmuz 2008 tarihinde 
görevine başlamıştır.

Kaymakamlık Adres: Yeniköy Mahallesi Atatürk 
Caddesi - No : 213/ Döşemealtı/ ANTALYA

Tel: 0242.421 44 21- Faks: 0242 421 31 85  

3. Önemli Tarihi, Turistik ve Sanayi 
Mekanları / Tema Ürünleri 

a) Karain Mağarası

b) Döşemealtı Antik Yolu

Antalya İli Döşemealtı İlçesine bağlı Kovanlık 
Köyü’nün  2.5-3 km. kuzeydoğusunda, ovanın bitip To-
ros Dağları’nın ilk yükseltilerinin başladığı, Roma Döne-
mine ait Romalılar tarafından döşeme taşlarla yapılan 
2.5-3 m. genişliği olan bir yoldur. Antik Dönemde ya-
pılmış kalıntıların içinden geçerek Döşeme Boğazı adı 
verilen Boğazı aşarak şimdiki Dağ Nahiyesi yakınlarına 
ulaşır. Antik Dönemlerde Pamfilya Bölgesi ile Pisidia 
Bölgesini birbirine bağlayan yol olarak kullanılmıştır.

Bu döşeme taşlarla yapılan yolun altında kalan 
köylere yöre halkı tarafından Döşeme’nin altında ka-
lan köyler denmiş ve zaman içerisinde bugünkü ismi 
olan “Döşemealtı” ismine dönüşmüştür. Halen yöre 
halkı tarafından yaya yolu olarak kullanılmakta ve Dö-
şeme Boğazı olarak bilinmektedir.

 Foto: Karain Mağarası Döşemealtı - Hamit SEÇİL
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c) Kırkgöz Han ve Gölü

d) Termessos Antik Kenti

e) Döşemealtı Halısı 

Döşemealtı, Burdur Antalya Karayolunun 11. 
km.sinden başlayarak geniş bir düzlükte 26 farklı yer-
leşim yerinden oluşan bölgeye verilen addır. Döşeme-
altı Halısı adını bu bölgeden almıştır. Yöre halkından 

edinilen bilgilere göre ilk Döşemealtı Halısı  Kovanlık 
Köyüne yerleşen Karakoyunlu Yörükleri ve Aşağıoba 
köyüne yerleşen Yeni Osmanlı Yörükleri tarafından do-
kunmaya başlanmış ve buradan Döşemealtı’nın diğer 
köylerine yayılmıştır. 

Döşemealtı Halılarında kırmızı, sarı, yeşil, mavi, 
koyu kırmızı, siyah ve beyaz renk olmak üzere 7 çeşit 
renk kullanılmaktadır. Halıların atkısı ve çözgüsü yün 
ipten yapılır. Kök Boyası Bitkisi: Yüksek yaylalarda ye-

               Foto:  Kırkgöz Han Döşemealtı - Hamit SEÇİL

Foto: Termessos Antik Tiyatrosu Döşemealtı - Hamit SEÇİL
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tişir, sarmaşık tipindeki bitkinin kökünün kurutularak 
toz haline getirilmesinden elde edilir. Sumak Bitkisi: 
Yol kenarlarında ve kırsal alanlarda yetişir, arandığı 
zaman kolay bulunan bir bitkidir. Sey: Limon tuzu-
na benzer hazır halde satılır kekremsi bir tadı vardır. 
Halı ipleri önce acılama dediğimiz sistem olan ezen-
tere, hayıt, asma yaprağı, ceviz kabuğu gibi bitkilerin 
herhangi birinden yapılır. Örnek: Önce elde eğirilmiş 
gelep haline getirilmiş bir sıra yün ip döşenir, bunun 
üzerine kıyılarak hazırlanmış Ezentere’nin yapraklı 
dalları döşenir, üzerine tekrar bir sıra ip bunun üzeri-
ne takriben bir yemek kaşığı limon tuzu ve bir yemek 
kaşığı Sey karışımı ilave edilir (limon tuzu sey karışımı 
boyanacak ipin azlık ve çokluğuna göre değişir), sonra 
üzerini kapatacak şekilde kazan su ile doldurulur. Bo-
yamanın sağlıklı olabilmesi için kazanın içindekilerin 
üzerine ağırlık konur. Bu kazan ipler sarı renk alana ka-
dar (yaklaşık 1-1.5 saat) kaynatılır. Bu ipler kazandan 
çıkarıldıktan sonra uygun yerlere asılarak kurutulur. 
Bu işleme ipin acılaması denir. 

Boyama Çömleğinin Hazırlanışı

Toprak bir küpün ağız kısmı kırılarak çömlek deni-
len toprak kap elde edilir. İpler boyanmaya başlama-
dan önce sakızlık, meşe ve palamut’un herhangi biri-
nin küllerinden elde edilecek küllü su bu çömlek içine 
katılır. Yine çömlek içine limon kabuğu, çivit, kurutul-
muş labada bitkisinin kökü dövülüp toz haline getiril-
dikten sonra bir elekten geçirilerek elenir ve elekten 
geçirilen bu tozlar çömleğe konur. Bazı yerlerde inek 
idrarı da konur. Bu karışımın elde edildiği kabın başta 
bahsettiğimiz toprak çömlekte olmasına dikkat edilir, 
karışımın daha iyi renk vermesi sağlanır. Bu karışımın 
çömlek sıcaklığı 28-30 derece olması gerekmektedir. 
Bu çömlek (küp) kışın sıcaklığı muhafaza etmek için 

hayvan gübresine gömülür, bu karışıma başka su ve 
katkı maddesinin girmemesine dikkat edilir, üzeri ör-
tülür, Bir hafta bu karışım bekletilir. Aksi takdirde bu 
karışım bozulur, istenen renk elde edilmez.  Yeşil Renk: 
Daha önce acılanmış ve sarı renk almış, kurumuş ip-
ler çömleğin içine katılarak arada karıştırılır, yeşil renk 
alınca ipler küpten çıkarılır, böylece ipler yeşil renge 
boyanmış olur. Mavi Renk : Yeşil rengi elde etmek için 
hazırlanan çömlek ( indigo ) içindeki katılan katkı mad-
deleri aynı durur, sadece burada acılanmamış beyaz ip 
doğrudan çömlek içerisine konur, istenilen mavi renk 
elde edilinceye kadar karıştırılır, kontrol edilir, istenen 
mavi renk elde edilince küpten çıkarılır.

Sarı Renk: Bir kazan içerisine bir sıra ceviz kabuğu 
döşenir, bir sıra ip döşenir, sonra bir miktar sey (bir kg 
ipe 250 gram olmak üzere) konur, ve su ilave edilerek 
sarı renk elde edilinceye kadar kazan kaynatılır. Kaza-
nın içindeki iplerin iyi boyanması için ağırlıkla bastı-
rılır. Siyah Renk: Siyah renk elde etmek için 1 kg ip ile 
1 kg palamut kazanda kaynatılır, elde edilen kahve-
rengiye 1 kg ip için 40 gram demiroksit ve 400 gram 
tuz karıştırılarak 1 saat kaynatıldıktan sonra istenilen 
siyah renk elde edilmiş olur. Kırmızı Renk: Bir kazanın 
içerisine bir miktar kök boyası konur, bir sıra beyaz ip 
döşenir, döşenen ipin üzerine sey ile limon tuzu ser-
pilir, tekrar üzerine kurutulmuş ve dövülmüş olan kök 
boyası konur, ondan sonra kazanın içine ipleri örtecek 
kadar su konur, ve taşmasını önlemek için üzerlerine 
ağırlık konur, istenilen kırmızı renk elde edilene kadar 
kaynatılır ve kontrol edilir. Koyu Kırmızı ( Kahverengi 
): Palamut ağacının meyvesinin kabuğu, sumak üzü-
mü, ceviz kabuğu gibi bitkilerden herhangi birisi ile 
kök boyası bir kazanda su ile karıştırılarak kaynatılır, 
koyu kırmızı veya kahverengi renk elde edilmiş olur. 
Örnek : Bir kazanın içerisine palamut kabuğu döşenir, 

Foto: Döşemealtı Halısı - Hamit SEÇİL
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bunun üzerine bir sıra beyaz ip döşenir, bunun üzeri-
ne bir miktar sey ve limon tuzu konur, tekrar palamut 
kabuğu döşenir, onun üzerine tekrar beyaz ip döşenir, 
onun üzerine bir miktar sey ve limon tuzu konarak su 
ile doldurulup, kazanın taşmasını önlemek için ağırlık 
konarak kazan kaynatılır, istenen renk elde edilinceye 
kadar kaynatılır, ve kontrol edilir. İstenen renk elde 
edilince ipler kazandan çıkarılır, bol su ile yıkanır. Be-
yaz: Doğal olarak koyundan elde edilen yün kirmanla 
eğrilerek doğrudan boyamadan kullanılır. 

Döşemealtı Halısının modellerine göre sınıfl an-
dırılması 

1   - Halelli 
2   - Dallı (Hayat Ağacı)
3   - Toplu 
4   - Toplu Terazili 
5   - Mihraplı 
6   - Akrepli 
7   - Kocasulu  modelleri bulunmaktadır.

Kenar Motifl erine göre sınıfl andırılması 
1   - Tutmaç : Beş taş, Yıldızlı Top, Bıçak Ucu, tut-

maç motifl eri vardır.
2  -  Kocasu : Yantır ( Kıvrım ) ,  Kocasu  ( Koç Boy-

nuzu, Beş Parmak, Kara Saban Demiri, El Hayası ) mo-
tifl eri vardır.

3   - Develi Su: Deve ve çalı motifl eri vardır.
4   - Kenar Suyu : Keme dişi, Öküz sidiği motifl eri 

bulunmaktadır.
5  -Albay Suyu:  Elmalı Suyu ve Kazak Suyu (emek-

li bir albayın Kazakistan’dan getirmiş olduğu Kazak 
Halısından ismini almıştır.)  motifl eridir.

Ebatlarına göre sınıfl andırılması 

1 -   2 m x 3m ebatında  Taban Halısı   ,  
2 -   1.26m x 1.83m Büyük Halı          
3 -   0.80m x 1.25m  Namazlık  (Çeyrek)  
4 -   0.75m x 3m  Yolluk  ,   
5-    0.40m x 0.80m Yastık (Divan Yastığı)  (Topan) 

olmak üzere sınıfl andırılmıştır.
Döşemealtı Halısının düğüm sayısı cm2 başına 

veya dm2 başına olduğu arka kısmından sayılır.   

(Bkz): Kitabımızın “2. Cilt- VIII. Bölüm- 7. HALI  DO-
KUMA - DÖŞEMEALTI  HALILARI” bölümünden ayrıntılı 
şekilde faydalanılabilir. 

f) Düzlerçamı Milli Parkı

g) Güver Kanyonu (Uçurumu)

h) Dağbeli Ariassos Antik Şehir ve Kapısı

ı) Düzlerçamı- Evdir Han

i) Kocain Mağarası

Antalya İli Döşemealtı İlçesi’nin sınırları içerisinde 
kuzeydoğusunda yer almaktadır. Antalya’ya  yaklaşık 
56 km uzaklıktadır. Antalya Burdur Devlet Karayolu-
nun 30. km.den kuzey istikametine Selimiye, Karataş, 
Ilıca, Karaveliler, Ekşili, Camili, Killik ve Ağırtaş köyleri-
ne sapılan yoldan gidilerek, Ağırtaş ve Killik köyüne gi-
den araçlarla gidilmektedir. Killik köyü Çakırlar mahal-
lesi yol ayrımından sapılan yeni açılmış olan stabilize 
yoldan araçlarla mağara önüne kadar gidilmektedir. 
Kocain Mağarasının bulunduğu yer 1171 metre rakım-
lı olup, İndağı’nda bulunmaktadır.  

Kocain mağarası, anıtsal sarkıt ve dikitleri ile tabi-
at tarihini; tarih öncesi buluntuları ve okunabilen ya-
zıtlarıyla da Antalya Bölgesi’nin tarihi ve arkeolojisini 
yansıtan en önemli mağaralardan biridir.

İlk kez 1919 yılında keşfedilen mağaradaki 
arkeolojik araştırmalar 1946 yılından sonra çeşitli 
dönemlerde Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi Prehistorya Bölümünden Prof. Dr. İ.Kılıç 
KÖKTEN tarafından yapılmıştır. Speleolojik yönden ilk 
araştırması ise 1972 yılında Dr. Timuçin AYGEN ekibi ve 
Fransız mağaracılar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

İçinde bulunan dev sarkıt – dikitler ve kar beyazı 
oluşumları ile doğa harikası olan mağaranın giriş ağzı 
yaklaşık 20 metre ve yüksekliği 75 metre genişliğindedir.

Uzunluğu ise 633 metre olup, ana hatları ile 2 bü-
yük salondan oluşmakta, taban yüksekliği yer yer 80 
metreye varmaktadır. Karain Mağarası ile beraber Pre-
historik dönemden Bizans Dönemine kadar bölge ar-
keolojisine ışık tutan mağaranın okunabilen yazıtla-
rından erken Hıristiyanlık döneminde de dinsel bir iş-
levi olduğu anlaşılmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar:
-Antalya Tarihi ve Turistik Rehberi-(Hüseyin ÇİMRİN)
-Antalya Valiliği Kültür Envanteri                                                            
-Türkiye Mağaraları-(Dr. Jeolog Timuçin AYGEN)
-Elle Dokunmuş Türk Halıları-(A.Naci EREN-Sanat Ta-
rihçisi/Etnograf/Araştırmacı)                     
Yararlanılan Kaynak Kişiler: 
-Ramazan KAYNAR-Döşemealtı-Camili Köyü(Emekli 
Öğretmen – Halıcı )
-Celil ŞAHAN-Döşemealtı-Kovanlık Köyü-Antalya 
-Hatice ÖZTÜRK-Döşemealtı-Kovanlık Köyü  

j) Organize Sanayi Bölgesi

k) Su Sarnıçları

l) Orfe At Çiftliği (Konaklama ve İaşe)

m) Ekşili Tescilli Koca Çınarı
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4. İlçede Faaliyette Bulunan / Bulunmuş 
Olan Belediyeler  

 İlçede, 5747 Sayılı Kanun gereği; 2009 yılı ma-
halli seçimlerine kadar Döşemealtı Belediyesi ve bağ-
lı beldelerde Yeşilbayır, Çığlık, Düzlerçamı, Ekşili, Ka-
raveliler, Dağbeli ve Bademağacı Belediyeleri hizmet 
vermekte iken, Döşemealtı’nın ilçe statüsüne kavuş-
masından sonra  Yeşilbayır, Çığlık ve Düzlerçamı bel-
deleri mahalleye dönüştürülerek  Döşemealtı Beledi-
yesi bünyesine katılmış bulunmakta, Ekşili, Karaveliler, 
Dağbeli ve Bademağacı Belediyeleri de 2010 yılı itiba-
riyle halen hizmet vermeye devam etmektedir.

5. İlçe Belediyesi ve Faaliyette Bulunmuş 
Olan Bazı Belediyeler 

1. Döşemealtı İlçe Belediyesi

Belediyenin öne çıkan hizmetleri arasında; altya-
pı, kapalı halk pazarı, park ve bahçe imar çalışmaları-
nın öne çıktığı görülmektedir.

a. Tarihçe

Döşemealtı 1934 yılından beri ikamet edilen o yıl-
larda Kırkgöz-Yeniköy olarak bilinen bir köydü. Kırkgöz 
ismi; kırk ayrı yerden çıktığı söylenen, tarımsal alanla-
rın, Kepez Elektrik Santralinin ve Düden Şelalesinin de 
su kaynağı olan su havzasının oluşturduğu bir göldür.

İlçe bu gölün ismiyle birlikte Kırkgöz-Yeniköy ola-
rak da anılmıştır. İlçe yerleşimi 1934 yılında o zamanın 
Valisi Haşim İŞCAN tarafından iskan evlerine Kıbrıs’tan 

Foto: Ariassos Antik Şehir Kapısı Dağbeli / Döşemealtı - Hamit SEÇİL

Foto: Evdir Han  Düzlerçamı / Döşemealtı - Hamit SEÇİL
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60 kadar Türk vatandaşı olan ailelerin, Korkuteli Kızıl-
cadağ mevkisinden gelen ailelerin ve çevre illerden 
gelen Yörüklerin yerleşmesiyle genişleyen “YENİKÖY” 
adı ile bir köy olmuştur. Aynı yıl içerisinde, İlçenin mer-
keze 15 km uzakta olması, eski Antalya-Burdur karayo-
lu üzerinde bulunması ve çevre yerleşim birimlerinin 
yakın olması sebebiyle Yeniköy Nahiyesi olarak teşki-
latlandığı anlaşılmaktadır.

17 Aralık 1977 yılında tarihi DÖŞEMEALTI Kasa-
bası, “DÖŞEMEALTI” adı ile Belediye unvanını almıştır. 
Döşemealtı Belediyesi etrafında; doğusunda Çıplaklı 
Mahallesi ve Kepez İlçesi Başköy  Mahallesi ve Odaba-
şı Köyü, kuzeydoğusunda Aşağıoba Köyü, batısında 
Çığlık Mahalleleri ve Termessos Antik Kenti, kuzeyinde 
Kömürcüler, Kovanlık ve Bıyıklı Köyleri, kuzeybatısında 
Yağca Köyü ve Karain Mağarası, güneyinde de Yeşilba-
yır Mahalleleri, Düzler Çamı Mahallesi, Nebiler Mahal-
lesi ve Evdir Han Antik Yerleşim yeri bulunur.

Döşemealtı Belediyesi İletişim:
Adres: Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi - No : 213/
 www.dosemealti.bel.tr- / Döşemealtı / ANTALYA 
Tel: 0242.421 30 53 Faks: (242) 421 31 85  

b. Görev Yapan Belediye Başkanları**

 1-İsmail KAŞLI   (1977-1980)
2-Mustafa YILMAZ  (1980-1983)
3-Halil SAY    (1983-1994)
4-Sadi KÜÇÜKBAŞKAN  (1994-2004)
5-Nurettin TURSUN  (2004-2009)
6-Nurettin TURSUN (2009-…) (İlçe Belediye Bşk.)

*Kaynak: http://www.dosemealti.bel.tr- (17/11/2008)
**Kaynak:http://www.dosemealti.bel.tr- (17/11/2008)

2. (Mülga) Yeşilbayır Belediyesi 

Mülga Yeşilbayır Belediyesi idari olarak, daha 
önce Belde iken, 5747 Sayılı Kanunla Hürriyet ve Al-
tınkale Mahalleleri  olarak yapılandırılarak Döşeme-
altı İlçe Belediyesi bünyesine katılmış bulunmaktadır. 
Daha önce Belediye iken öne çıkan hizmetleri arasın-
da  altyapı, park, bahçe ve bilhassa düzenli ve istikrarlı 
İmar uygulamalarının (Kat Sınırlaması vb.) ön plana 
çıktığı ve Beldenin bir cazibe  merkezi haline getirildi-
ği görülmektedir. 

a. Tarihçe

Yeşilbayır’ın yerleşim serüveni, Osmanlı döne-
minde Korkuteli-Elmalı arasında o zamanki Karabayır 
Köyünün bulunduğu bölgede konaklayan 5-6 obanın 
oluşumuyla başlamaktadır. Yazılı kayıt olarak, 1600 yıl-
ların başında dönemin Osmanlı Padişahı 1. Ahmet’in, 
Beydağı eteklerinin Karabayır köylülerinin otlak alanı 
olduğuna dair yazdığı fermanı bulunmaktadır. Daha 
önceki dönemlere ait verilere ulaşılamamıştır. Köyün 
ismine Karabayır denilmesinin sebebi tam bilinme-
mesine rağmen bir rivayete göre köyün bayırlarında 
ve yamaçlarında kekiğin bol olmasından ve siyaha ya-
kın bir yeşil örtü oluşması nedeniyle Karabayır isminin 
verildiği söylenilmektedir.

Orijinalinin (Mülga)  http://www.yesilbayir.bel.tr  
adresinden ulaşılabildiği (17/11/2008) “Berat” ın açık-
laması aşağıda belirtilmiştir. 

    BERAT-I HUMAYUN

(Günümüz Türkçe’sine Sadeleştirilmiş Hali)

“Cömert emirlerin emiri ve kudret ve saygıların 
sahibi olan büyüklerin büyüğü (Allah onun yardımını 
ve yüce iradesini artırsın) Sultan’a;

Geçmişten beri Teke (Antalya) Sancağı 
Beylerbeyliği’ne arpalık usulüyle tasarruf eden Ömer 
Bey (Allah onun ikbalini artırsın) ve fazilet ve kerem sa-

Antik Döşeme Yolu - Kovanlık Köyü, Döşemealtı
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hibi kadıların başı olan Antalya kadısı’na (Allah onun 
faziletini artırsın) hitaben yazılan bu yüce belge vardı-
ğında şunlar biline ki;

Ellerinde fermanım olan ve Antalya’ya bağlı Kara-
bayır Köyü ahalisi İstanbul’a yazdıkları dilekçelerinde, 
İstanos ve Elmalı Nahiyelerinde bulunan Kaş, Dört-
bucak, Kızıl, Gökçe, Gümbetçe, Gölcüklerinin eskiden 
beri yaylaklarında gezen davarlarının sulandığı bir 
mahal olduğu ve Kırkpınar, Akpınar, Kaşoğlu, Kuzgun 
Çukuru, Dikkaya v.s yerlerinde öteden beri yaylalarına 
ait mera bölgeleri olmasına rağmen, Serikli ve Sökeli 
Cemaati mensuplarının adı geçen yaylalara davarları-
nı zorla çıkarıp, meralarına tecavüz etmelerinden do-
layı merada darlığa ve kıtlığa yol açtıklarından bahisle 
mevcut mera işgalinin kaldırılması yönünde emir ta-
lep etmeleri üzerine buyurdum ki:

Ömer bey, hadiseyi uygun şekilde teftiş edip, an-
laşmazlık konusunu iyice anlayıp, adı geçenlerin da-
varları ile şikayet sahiplerinin davarları önceden birlik-
te yaylıyorlar ise bunu iyice tetkik edesin! Öteden beri 
adı geçen yerlerin mezkur köylülerin müstakil yaylak 
mer’aları olduğunu tespit edersen, eskisi gibi bu şa-
hıslara tasarruf ettirip, diğer cemaatlerden hiç kimseyi 
bu bölgeye taarruz ettirmeyip, şayet inat eden olursa 
buralardan kovasın. Bu durumu bize yazıp yeniden şi-
kayete hazır hale getirmeyesin ve bu hususları içeren 
yüce emrimi ellerine verip, tuğrama ve sultanlık ala-
metime güveni artırasın.

Bu berat 1030 Hicri yılının, Rebiu’lahir ayının 10’u 
ile 20’si arasında yazıldı.”

Beratın Yazıldığı Yer:

Konstantiniyye (İSTANBUL)

1940’lı yıllara kadar göçebe hayatı yaşayan Yeşil-
bayır halkı, ilkbahar ve sonbahar döneminde Elmalı 
- Korkuteli ilçeleri arasında bulunan Karabayır köyün-
de, yaz aylarında da Toros dağlarının batı ucunda Bey-
dağlarında bulunan Karabayır yaylasına hayvanlarını 
otlatmak için çıkarlar ve orada kıl çadırlardan oluşan 
obalarında 2 ay kalarak Karabayır köyüne geri döner-
lerdi. Kış aylarında da o zamanlar yine Karabayır adı 
verilen, şu andaki Yeşilbayır-Hürriyet ve Altınkale Ma-
hallelerinin bulunduğu bölgeye göçerlerdi.

Yöre halkının yerleşik düzene geçmesi 1940 yıllar-
da devlet tarafından teşvik edilen ve vatandaş–devlet 
işbirliğiyle yapılan ve halk arasında hükümet evi tabir 
edilen evler yapılarak halk yerleşik düzene geçmiş, 
halk hayvancılığın yanında tarımla da uğraşmaya baş-
lamıştır. Daha sonra Mülga Karabayır Köyü’nün adı, 
doğa yapısına uygun olarak “Yeşilbayır” olarak değiş-
tirilmiştir.

1994 yılına kadar muhtarlıkla yönetilen Yeşilbayır 
Köyü, 1994 yılında Belediye Teşkilatı kurularak 2 ma-
halleden oluşan Belediye yönetimiyle yönetilen Belde 

haline getirilmiş, 23/07/2004 tarihli 25531 sayılı Res-
mi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında, Antalya Bü-
yükşehir Belediyesi’ne bağlı ilk Kademe Belde Beledi-
yesi haline gelmiş, halen de yukarıda belirtildiği üzere 
Döşemealtı İlçesinin Mahalleleri şeklinde, şirin bir yer-
leşim bölgesi olarak cazibesini devam ettirmektedir.  

*Kaynak:

 (Mülga) http://www.yesilbayir.bel.tr

b. Görev Yapan Belediye Başkanları

-Necati YANAR  (27/03/1994-31/03/1996-(Vefatı 
Nedeniyle))

-Hasan AKALIN (Haziran/1996-29/03/2009)- (Üç 
Dönem)

6. Diğer İdari Kurumlar 

İlçenin idari kurumlarından;
-İlçe Jandarma Komutanlığı önceki mevcut bina-

sında,
-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yeniköy İlköğretim 

Okulu’nun onarılan eski binasında,
-İlçe Müftülüğü Halk Kütüphanesi olan binada,
-İlçe Emniyet Müdürlüğü,
-Mal Müdürlüğü,
-İlçe Nüfus Müdürlüğü,
-İlçe Tarım Müdürlüğü,
-İlçe Özel İdare Müdürlüğü,
-İlçe Sağlık Grup Başkanlığı,
-İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü,
-İlçe Tapu Sicil Müdürlükleri ve
-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, İlçe 

merkezindeki binalarda halkımızın hizmetine devam 
ettiği, ayrıca İlçede L Tipi Cezaevi Müdürlüğü’nün de 
faaliyette bulunduğu anlaşılmaktadır.

Kaynaklar:
-Antalya Valiliği Kültür Envanteri (Merkez)
-http://www.antalya.gov.tr/
-http://www.dosemealti.gov.tr/ 
-www.dosemealti.bel.tr
-(Mülga) http://www.yesilbayir.bel.tr
-www.tuik.gov.tr.
-Antalya Turizm Envanteri-1997
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Foto: Antalya Döşemealtı - Hamit SEÇİL

Foto: Nilüfer, Kırkgöz Gölü - Hamit SEÇİL
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ELMALI*

1-Tarih

Antalya’nın eski yerleşim yerlerinden biri olan El-
malı, uzun ve zengin tarihi boyunca birçok medeniyete 
tanıklık etmiş, yörenin tarihi, M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda 
yaşamış olan Likyalılar ile başlamıştır. Beldenin M.Ö. 
2000-3000 yıllarına varan yaşantısı, hala tarihin karanlık 
örtüsü altındadır. Ancak bu devirlere ait mezarlarda ya-
pılan kazılar ve incelemeler, Likyalıların bir Asya Kavimi 
olduğunu kabule imkân vermiştir. Likya olarak anılan 
bölge, Roma ve Bizans İmparatorluğu’nun, Selçuklu 
Devleti’nin Teke Beyliği’nin, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
yönetiminde kalmıştır. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinde bölgenin en gelişmiş yöresi olarak kül-
tür, sanat ve ticaret alanlarında çevresine örnek olmuş, 
Likya’nın kuzeyini temsil eden önemli şehirlerden biri 
olarak kabul edilmiştir. Bölgede yapılan arkeolojik ka-
zılar sonucu yaşanan tarihe ve tanrıçalara ev sahipliği 
yapan birçok tarihi eser gün ışığına çıkartılmıştır. Bun-
lardan bazıları olan Kızılbeli Mezarları, Likya Yolu, Fildişi 
Çocuklu Kadın Heykeli, Gümüş Kral Heykeli, Semahö-
yük Küp Mezarları, Yapraklı Köyü Yazılı Kaya, Armutlu 
Köyü Kaya Mezarı, Söğle Yaylası Arı Serenleri tarihsel ve 
kültürel zenginliğin göstergeleridir.

Bunlara ek olarak Elmalı’nın gelişimi, yörenin Yıldı-
rım Beyazıt zamanında Osmanlı idaresine geçmesi, Os-
manlı Devleti’nin ilk zamanlarında Anadolu Eyaletine 

bağlı olan Teke Livası’nın merkezi ve Teke Paşaları’nın 
ikametgâhı olmasının ardından idare merkezinin 
Antalya’ya nakledilmesi üzerine yörenin kaza haline 
gelmesiyle özetlenebilir. İlçe sıra ile “Kabalı, Amelas, El-
malı” isimlerini almış, ancak bu isimlerin nereden kay-
naklandığına dair kesin bir delil bulunamamıştır.

İlçe çeşitli medeniyetler ile iç içe yaşamış bir yö-
redir. Bunları sırasına göre tespit etmek günümüz için 
imkansızdır. Doğuda Semahöyük Köyü yakınların-
da Karataş’ta, batıda Beyler Köyü yakınındaki Beyler 
Höyüğü’nde yapılan kazılar bölgenin Bronz Çağdan 
bu yana iskan edildiğini göstermektedir. Ancak Elmalı 
kentinin ilk kuruluşunun kolonizasyon döneminde 8. 
yüzyılda olduğu tahmin edilmektedir. Doğuda Sema-
höyük Köyü yakınlarında Karataş’da, batıda Hacımu-
salar Köyü yakınındaki Hacımusalar Höyüğü’nde yapı-
lan kazılar, Elmalı Ovasının 3 bin yıllarından beri iskan 
edildiğini gösterir.

Osmanlı Devrinin ilk yıllarında Elmalı, Antalya 
Eyaletine bağlı Teke Livasının merkezi olmuş, idare 
merkezinin Antalya’ya alınmasına rağmen, Sancak 
beyleri bu bölgeyi yaylama merkezi olarak kullanmala-
rı ilçeyi sürekli canlı tutmuştur. Elmalı, askeri yollardan 
uzak kalmış olmakla fazla gelişmemişse de, yine de 
kendine göre yöresel bir ekonomik faaliyetin merke-
zi olmuştur. Elmalı eskiden çeşitli hayvan ürünlerinin 
toplandığı bir pazar yeri olduğu gibi burada pamuk-
lu bezler dokunurdu, dericilik de gelişmişti. Elmalı’da 

Elmalı-Semahöyük Küp Mezarları, Antalya Müzesi
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Elmalı-Ömerpaşa Camii-(Foto:A.Kerim ATILGAN-2008)

Elmalı Avlan Gölü
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krom madeni de çıkarılmaktaydı ve zamanın Dahiliye 
Nazırı Memduh Paşa (1839-1925) bir tezkire ile dört 
krom madeninin kendisine verilmesini istemiştir. 

19. yüzyıl sonunda ilçede 20 cami, 3 Rum,1 Erme-
ni kilisesi, 5 hamam, 3 han bulunuyordu. Dükkan sayı-
sı 508 ve 1841 yılında kentin nüfusu 10 bin civarında 
idi. 19. yüzyıl sonunda Konya vilayetinin, Antalya San-
cağına bağlı olan Elmalı, Cumhuriyetten sonra 1940 
yılında çıkan bir yangınla tamamen yanmış ve yeni-
den imar edilmiştir. Elmalı’ya 1883 yılında bir de telg-
rafhane inşa edilmişti.

2-Coğrafya

Elmalı ilçesi, Güney Anadolu’yu kapsayan Toros 
Dağlarının Batı Akdeniz Bölgesinde uzanan kıvrımla-
rı arasına sıkışmış çanak şeklindeki bir plato üzerinde 
kurulmuştur. Kuzey yarımküre 46-46 doğu merid-
yen düzleminde ve 2503 m yüksekliğe varan Elmalı 
Dağı’nın güney eteğindedir. 

İlçenin kuzeyinde Elmalı Dağı, doğusunda Til-
kicilik Tepesi, batısında Topdağı Tepesi, güneyinde 
de Elmalı Ovası yer almaktadır. İlçe merkezinin deniz 
seviyesinden yüksekliği 1050-1150 metreler arasında 
değişir. Elmalı’nın denize 40 km gibi bir dikeyde olma-
sı yanında rakımı göz önüne alınınca, ısı ortalamasın-
daki sahil yayla etkileşmesi açıkça kendini gösterir. 

İlçenin 2010 yılı toplam nüfusunun da 37.756 kişi 
olduğu anlaşılmaktadır.

3-İdari Durum

İlçenin 49 köyü ve Akçay ve Yuva adlarında 2 bel-
desi vardır.

4- Kültürel Yaşam

Geleneksel kültürün gündelik yaşama içerisin-
de korunmaya çalışıldığı Elmalı’da, yöresel sanatlar 
ve şenlikler yüzlerce yıl boyunca bölgeye uğrayan Yö-
rüklerin desen ve renk zenginliği ile yoğrulmuştur. Bu 
zenginliğin hissedildiği yörede; bakırcılık, demircilik, 
kuyumculuk, halı-kilim-çuval-heybe dokumacılığı, taş 
işlemeciliği, kahve değirmeni ve ahşap işçiliği ilk sı-
rada gelen el sanatlarıdır. Özellikle dokumacılığın bir 
dalı olan ve keçi kılından dokunan çul kilimler, Selçuk-
lulardan kalma bir mirastır. Geometrik figürler ve kele-
bek motifl eriyle dokunan çullar, dayanıklılığından do-
layı çoğunlukla çadır ve kilimlerde kullanılmaktadır.

Elmalı’da el sanatlarının yanı sıra şenlikler ve festi-
valler de vazgeçilmezler arasında yer almaktadır. Bun-
lara örnek olarak; Tarihi Elmalı Yeşilyayla Güreşleri, 
Gömbe Festivali, Elmalı - Tekke Köyü Abdal Musa Şen-
likleri ve Hıdrellez Şenlikleri gösterilebilir. Ancak Yeşil-
yayla Güreşleri’nin ayrı bir önemi vardır ki bu da Türk-
lerin ata sporu olarak anılan güreşin uzun yıllar önce-
sine, Orta Asya dönemlerine tarihlenmesinden gelir.

Her ne kadar tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin bilinir-
liği halk arasında daha yüksekse de, geleneksel kültü-
rün devamı Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri 
652 yıldır gerçekleştirilmekte ve tarihçe olarak yurdu-
muzda birinci sırada yer almaktadır. 1975’li yıllara ka-
dar ilçe halkı ve komşu köylerden gelen misafirlerin 
özellikle “Mehter Takımı”nı ve seyirlik oyun olan “Hart 
Hart Deve”yi izlemek için geldikleri bilinmektedir. An-
cak günümüzde, güreşlerin başlangıcından iki gün 
öncesinde düzenlenen sempozyumlar ve sergiler ile 
bu sporun daha çok kültürel ve geleneksel yönü üze-
rinde durulmaktadır.

Eski çarşıları, arastaları ve dar sokaklarıyla, her 
adımda tarihin derinliklerine uzanarak Anadolu kültü-
rünü yansıtan Elmalı, Elmalı Dağı yakınlarında kurulan 
oldukça eski bir yerleşim yeridir. Geçmişinin cazibe-
sini bugünlere taşıyan yöre; iklimi, doğal güzellikleri 
ve Sedir ormanları ile büyük bir turizm potansiyeli 
taşımaktadır. Cumbaları, eski tip pencereleri ve parlak 
renkleriyle ilçeyi süsleyen evler ise, zamanın çok geri-
lerinden bugünü anlatırcasına hala dimdik ayaktadır. 
Sadece yaşama değil, seyirlik zamanlara da ilham kay-
nağı olan çift cumbalı ahşap Elmalı Evleri, en az Saf-
ranbolu Evleri kadar otantik bir yapıya sahiptir. Karak-
teristik özelliklerinin çoğunu bugüne kadar korumayı 
başarmıştır.

En az 500 yıllık bu evlerin mimari bir öğesi olan 
ahşap dokusunda, yörenin zenginliği olan sedir ağaç-
larından bol miktarda kullanılmıştır. Süslemelerdeki 
stilize ağaçları, çiçek motifl eri ve altı köşeli yıldızlarıyla 
da Anadolu Kültürünü yansıtan eşsiz örneklerdendir.

Elmalı Evleri içerisinde ele alınabilecek en güzel 
örnek Yeşil Kapıdır. 1600 yılında yapılmış olan bu ya-
pının ahşap işçiliği, insanı şaşırtacak kadar özel bir us-
talığın eseridir.

Etrafı ormanlarla çevrili Elmalı’da ahşabın mimari 
bir malzeme olarak kullanıldığı yapılar içinde en gör-
kemlileri Elmalı’nın Tahtamescit Mahallesi’nde Aylar 
Sokağı’ndaki Elmalı Evleri’dir ki bu sokakta adım adım 
tarihin izine tanıklık etmek mümkündür. Öte yandan 
Elmalı tarihi evlerinin restorasyon çalışmaları da sür-
dürülmektedir. 

5-Doğal Güzellikleri

5-1- Elmalı Sedir Araştırma Ormanı

Elmalı ve Beydağlarının yükseklerdeki doğası, 
keşfetmeyi sevenlere bitip tükenmeyen seçenekler 
sunar. Elmalı’nın dünyaca ünlü Sedir Ormanları, Bey-
dağlarının en yüksek zirvesi olan Kızlar Sivrisi’nin ya-
maçlarını kaplar. Sedir ağaçlarının tahtası ev ve gemi 
yapımcılığı başladığından beri kullanılmaktadır.
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5-2- Çığlıkara Ormanı

Açık kahvelerde çay içerken müzik dinleyebilir ve 
Türk İnsanı ile dostluklar kurabilirsiniz. Elmalı’da küçük 
çay bahçeleri vardır. Çay bahçeleri sıcak yaz günlerinde 
dinlenmek için ideal yerlerdir. Elmalı’da halk ve ziyaret-
çiler orman alanlarına ve parklara piknik için giderler. 

Elmalı yaylalarında kısa ya da uzun mesafeli yü-
rüyüşler yapılabilir, bu yürüyüşler sırasında çevreyi ya 
da kamp alanlarını yeniden gözden geçirebilir, huzur 
dolu doğada manzarayı seyredebilirsiniz.

Yaz aylarında, Elmalı Yaylaları, Antalya, Finike, 
Kumluca, Kaş ve Demre halkına serin bir barınak sağ-
lar. Baranda Yaylası, Dereköy, Söğle, Geçmen, Yuva, 
Yapraklı, Yörükler ve çobanlar tarafından sık sık gidilen 
yerlerdir. 

Beydağları Akdeniz Kıyılarından yükselerek 3080 
metreye kadar ulaşır. Antalya kıyılarından başlayan 
tırmanışlar bütün bir yıl boyunca her mevsimde ya-
pılabilir. Zirve 3080 metre olan Kızlar Sivrisi’dir. Tırma-
nışa başlarken veya dönüşte Elmalı Sedir Araştırma 
Ormanı’nda kamp kurulabilir. Zirveden Akdeniz’in 
görünüşü bütün dağcıları cezp etmektedir. Tırmanış 
için Elmalı Sedir Araştırma Ormanından patika yoldan 
başlayabilirsiniz. Dönüşte yine bu yolu kullanabilirsi-
niz. Bu yol Elmalı-Finike Karayolunun 20. km.de Avlan 
Gölü’nün kuzeyindedir. Bu yolla orman misafirhanesi-
ne ve kamp alanına ulaşabilirsiniz.

Baharın gelişiyle, Sedir Ormanları inanılmaz yeşil 
bir gölgeliğe dönüşür. Kızlar Sivrisi’nin eteğindeki or-
manlar insana huzur verici bir etki yapar. Sedir orman-
larının sonundaki, Beydağlarının en yüksek zirvesi 
Kızlar Sivrisi (3.080 m.-10.100 ft) her dağcının tırman-
mak istediği bir zirvedir. Çamkuyundan görülen Da-
ğın keskin sivri uçlu görünüşü “Sivri” adına son derece 
uyumludur. Kızlar Sivrisi’nin güneşle ateşlenen, karla 

kaplı dağlarının büyülü hareketleri insanları ve kame-
raları mıknatıs gibi çeker. Eğer dağları seviyorsanız, 
Elmalı’ya gelmekle en doğru seçimi yaptınız. Elmalı 
Dağları, kültürel, dinsel, sportif ve efsanevi bir karak-
tere sahiptir. Onlardan bazıları Kızlar Sivrisi, Beydağları 
ve Akdağ’dır.

Doğayla baş başa, bütün bir yıl içinde bulundu-
ğunuz büyük şehirlerin gürültüsünden ve can sıkıcı 
bloklardan uzakta, özgürce, doğanın kalbinde bir 
tatile ne dersiniz? Ormanlarla çevrili platolar, aynı za-
manda çayırlarla kaplı, çiçeklerle süslü bir yer mi arı-
yorsunuz? Orada çadırınızı kurabilir, dinlenebilir ya da 
turkuaz renkli gökyüzünün altında sağlıklı bir yaşam 
için yürüyüş yapabilirsiniz.

6-Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri 

“Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri” tarihçe 
olarak yurdumuzda birinci sırada fakat organizasyon 
bakımından Kırkpınar’ dan sonra ikincidir. Güreş tarih-
çesi Bölge Vakıf kayıtlarında “Toramanlar Vakfı” olarak 
bilinen Hicri 822, Rumi 1419 tarihli Nuh Çelebi’den 
gelen taşınmaz mal varlığı vakfı yerine birleştirilen 
bugünkü Yeşil Camii yerinde bulunan Musalla Çevrik 
diye mahallen anılan arazinin güreş çayırlığı diye vak-
fiye hududunu belirlemiştir. Güreş tarihçesi çok eski 
yıllara kadar gittiği sanılmaktadır. 

Günümüzde dahi düğünlerde, hıdrellez şenlik-
lerinde hala güreş yapılan yörelerimiz olduğu göz 
önüne alınırsa, bu güreşlere daha önceleri genç nes-
lin tamamına yakınının katıldığı da söylenebilirse -ki 
söylenebilir- şu anda 50-60 yaş arasındaki büyüklere 
sorulsa, hepsi köy meydanlarında “kıl potor” ile güreş 
yaptıklarını söylerler: öyle ise bu güreş geleneğinin 
amacı sağlıklı, sportmen ve ahlaklı bir nesil yetiştir-
mektir diyebiliriz. Elmalı’da bu geleneği en iyi sürdü-
ren bölgelerimizden biridir. 

 Güreşlerin bir başka yönü 
de, güreş yapılan yöre halkının 
maddi ve manevi desteği ile yine 
yöre halkına fayda sağlayacak 
eserlerin yapılmış olmasıdır. Tes-
pitlere göre Elmalı’da son otuz 
yıl içinde güreş gelirleri ile Elmalı 
Lisesi 1. Kat yapımı, Elmalı Devlet 
Hastanesi, Elmalı içme suyuna 
Yardım, Spor Tesisleri, Elmalı Mü-
zesi yapımları için maddi kaynak 
sağlanmıştır.

Elmalı Güreşleri bir kültür ve 
sanat şenlikleri olarak sürmekte-
dir. Akşamları bir eğlence ve fes-
tival havasında geçmektedir. İlçe 
halkı ve köylerden gelenler özel-Elmalı Evleri
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likle 1975’li yıllara kadar “Mehter Takımını” ve seyirlik 
oyun olan “Hart Hart Deveyi” izlemek için Cumhuriyet 
Meydanını doldururlardı. Günümüzde ise, güreşlerin 
başlangıcından bir hafta öncesinde sempozyumlar, 
sergiler düzenlenmektedir. Güreş günlerinden birkaç 
gün öncesi, akşamları  sanatçılar davet edilerek halk 
konserleri verilmektedir. 

İlimiz Tarihi Elmalı Yeşil Yayla güreşleri her yıl Eylül 
ayının ilk haftası yapılmaktadır. 2011 yılı itibari ile 659.
su yapılmıştır. Bu güreş geleneğinin günümüze kadar 
devam etmesini sağlayan Mülki İdare Amirlerini, Bele-
diye Başkanlarını ve diğer tüm katkısı olanları biz yayın 
kurulu olarak da  şükranla tebrik ediyor ve anıyoruz.

7- Ekonomi 

Genel olarak Elmalı ekonomisi tarıma ve hayvan-
cılığa dayanır. Meyvecilik ön plandadır. Türkiye’deki 
elmanın  %12’si ilçede üretilir. Son 5 yıldır yeni ürün 
çeşitleri ve üretim teknikleri ile meyvecilik değişim 
göstermiştir. Verilen destekler ile seracılık gelişmiştir. 
İlçede sanayi çok gelişmiş değildir ve sanayide büyük 
işçi grubu çalıştıran kuruluşlar yoktur. Zaten mevcut 
sanayi kuruluşları da ilçenin bu yapısı nedeniyle mey-
ve ve meyve suları ile ilgilidir.

8- Turizm

İlçe turizm potansiyeli yönü itibariyle pek canlılık 
göstermemektedir. Bazı yabancı turist kafileleri, günü-
birlik ilçeyi ziyaret etmektedir. Dışarıdan gelecek olan 
turistler için ilçe, sadece bir geçiş yolu durumundadır. 
Bu da ilçe için az da olsa ekonomik bir değer ifade et-
mektedir. İlçenin yayla iklimi karakterinde olması, yaz 
aylarının serin geçmesi nedeniyle, bu aylarda Finike, 
Demre, Kaş, Fethiye, ve Kumluca gibi yerleşim yerle-
rinden ilçeye yazlıkçılar gelmektedirler. Bu durum ilçe-
ye ekonomik katkı sağlamaktadır. Elmalı Belediyesi’ne 
bağlı Hacımusalar beldesinden küp mezarları çıkarıl-
mıştır. Çoğu yerinde tarihi eserler ve sit alanları vardır.

Elmalı’da sınırları içinde bulunan tarihi ve arkeo-
lojik yapılar ile kültür turizmi bakımından pek çok ola-
nak vardır. İlçenin Teke Emirliği’nin merkezi olması do-
layısıyla o çağlardan itibaren çevrenin kültür merkezi-
dir. Osmanlı’lar devrinde ilçede 7 medrese olduğu bi-
linmektedir.

Bölgede yapılan arkeolojik kazılar sonucunda 
yapılan tarihe ve tanrıçalara ev sahipliği yapan birçok 
tarihi eser gün ışığına çıkartılmıştır. Bunlardan bazıları 
olan Kızılbeli Mezarları, Likya Yolu, Fildişi Çocuklu Ka-
dın Heykeli, Gümüş Kral Heykeli, Semahöyük Küp Me-
zarları, Yapraklı Köyü Yazılı Kaya, Armutlu Köyü Kaya 
Mezarı, Söğle Yaylası Arı Serenleri tarihsel ve kültürel 
zenginliğin göstergesidir. Ayrıca Elmalı’da, Çobanisa-
Gilevgi köyü arasında tarihi Helenistik devri Gilevgi 
Kalesi bulunmaktadır.

İlçe sınırları içerisinde tarih öncesine ait hayat izle-
ri taşıyan kalıntılar olan höyükler, eski eserler bakımın-
dan bakir inceleme alanlarıdır. Semahöyük ve Müren 
höyükleri en önemlilerindendir. Bölgede yapılan ka-
zılarda, M.Ö. 2000-2500 yıllarının yerleşim kalıntılarını 
gün ışığına çıkarmıştır. 1963 yılında başlayan bu kazı-
lar yaz aylarında devam etmektedir. Halen Karaburun 
ve Kızılbel Kral Mezarları’nın onarım ve koruma çalış-
maları sürdürülmektedir. M.Ö. 450 yıllarında yapıldığı 
rivayet edilen bu mezarların duvarlarının iç alanları 
çepçevre renkli mozaik ve fresklerle süslenmiş av ve 
savaş sahneleri renk ve canlılığını koruyarak günümü-
ze kadar ulaşabilen nadir eserlerdendir. Hacıyusufl ar 
ve Yuva köyleri yanındaki Likya ve Roma kalıntıları da 
tarihi ve turistik yerlerdendir. Ömer Paşa Camii, Kesik 
Minare ve medreseler gibi Osmanlı dönemine ait pek 
çok görülmesi gereken yer de ilçede mevcuttur. 
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9- Konaklama

İlçeye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli ko-
naklama tesisleri, (Bkz.) Kitabımızın 2.Cilt, “VII- SOS-
YAL, EKONOMİK ve KÜLTÜREL YAPI-14.KÜLTÜR VE 
TURİZM-C.TURİZM-2.Belgeli Tesisler” Bölümünden ay-
rıntılı olarak incelenebilir. 

10-Elmalı Müzesi 

İnşa edildiği 1941 yılından 1987’ye kadar  ilçenin 
Hükümet Konağı, daha sonra Vergi Dairesi ve bir bölü-
mü Öğretmen Evi görevini yapmış olan ve mimari ya-
pısıyla özel bir değere haiz bu yapının içerisinde müze 
ihtiyaçlarına uygun biçimde değişikliğe gidilmiş, üçü 
zemin, sekizi birinci katta olmak üzere on bir adet teş-
hir salonu oluşturulmuştur. Bundan sonra Elmalı’daki 
Müze ve Semayük Kazı Evi depolarında bulunan eser-
ler ile Antalya Müzesi’ndeki bazı bölge eserleri buraya 
taşınmıştır. Teşhir-tanzim çalışmaları 2011 yılı başında 
tamamlanan Elmalı Müzesi’nin, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı taşra teşkilatına bağlı müstakil bir müdürlük 
olarak kurulması Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanıp, 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve teş-
kilatlanma aşamasındadır. Müze, 13.06.2011 tarihin-
den itibaren ziyarete açılmıştır. 

Bugün 1305 adet envanterli eseri bulunan Elmalı 
Müzesi’nin sorumlu olduğu bölgenin kültürel ve ta-
rihi zenginliği ile gelecekte çok daha zenginleşeceği, 
kültürel mirasımızı öğrenme ve bu mirası koruma bi-
lincinin geliştirilmesinde önemli katkıları olacağı mu-
hakkaktır. 

Antalya’nın 111 km güneybatısında yer alan El-
malı ve çevresi, kendine has stratejik ve coğrafi konu-
mu ile Neolitik dönemden günümüze kadar kesintisiz 
olarak pek çok uygarlığın gelişmesine sahne olmuştur. 
Bölgede yapılan arkeolojik araştırmalar ve kazılar so-
nucu ortaya çıkarılmış olan yerleşim yerleri, mezarlar, 

mimari bulgular ve buluntular bölgede oldukça yük-
sek ve farklı kültürlerin varlığına işaret etmektedir. 

1963-2002 yılları arasında bölgede kazı ve yüzey 
araştırmaları yapan Prof. Dr. Machteld J. Mellink, çeşitli 
platformlardaki pek çok konuşmasında, bölgenin kül-
türel ve tarihi zenginliğine değinmiş, bu eşsiz kültür 
mirasının yerinde korunması, tanıtılması, halkın bilinç-
lendirilmesi ve en önemlisi son yıllarda giderek artan 
eski eser talanının önlenmesi için bölgede mutlaka 
bir müze veya bir enstitünün kurulmasını istemiştir. 
M.J.Mellink’in bu isteğinin gerçekleşmesine, Bakan-
lığın 2000’li yıllarda aldığı bir kararla ilk adım atılmış, 
ilçenin bugünkü Gündoğan Mahallesi, İbrahim Elma-
lılı Caddesi üzerinde bulunan Eski Hükümet Konağı, 
2004 yılında müze olarak değerlendirilmek üzere, Ma-
liye Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına 
tahsis edilmiştir. 

Müzenin düzen ve teşhirinde asıl amaç, bölge 
kültürlerini toplumun her kademesindeki insana kül-
tür belgelerinin tanıklığında anlatabilmek ve koruma 
amacıyla ziyarete kapalı tutulan Karaburun ve Kızılbel 
Mezar odalarını resimleriyle birlikte, gerçek ölçülerde 
hazırlanmış birer kopyasıyla  halka tanıtmak olmuştur.

Sergilenen Bazı Eserler

Elmalı Müzesi 2400 metrekare yüzölçümlü,  ikisi 
normal, biri bodrum katı olan 3 katlı bir yapıdır. Ya-
pının güneybatı cephesindeki ana giriş kapısı orta 
aksta yer almaktadır. Girişte, danışmanın da yer aldı-
ğı geniş bir salon, sağ yanda idari mekânlar ve kon-
ferans salonu yer alır. Girişe göre sol yandaki 3 teş-
hir salonundan birinde bulunan 8 vitrinde, Elmalı 
Ovası’nın, Kalkolitik’ten Orta Bronz dönemi sonuna 
kadar uzanan bir zaman dilimine ait eserleri kronolo-
jik bir sıralama ile tanıtılmaya çalışılmıştır. Bağbaşı ve 
Karataş-Semayük kazılarından elde edilen bu eserler, 
8 başlık altında toplanmıştır. Sergileme Geç Kalkolitik 

Büyüksöğle Köyü Avdancık- Kocapınar Mevkisinde Bulunan Arı Sereni ( Foto:A.Çobanoğlu)
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döneme ait Bağbaşı eserleri ile başlatılmış,  Karataş-
Semayük’ün Erken Tunç dönemi eserleriyle devam 
ettirilmiştir. Teşhirin eğitici ve öğretici olabilmesi için 
eserler hem tipolojik hem de bezeme tekniklerinin 
tanıtımına yönelik bir anlayışla yerleştirilmişlerdir. Ka-
rataş-Semayük yerleşmesinin yaşam biçimini yansıtan 
çeşitli aletler, mühür, ağırşak, takı vb. gibi buluntular, 
yine tipolojik ve işlevsel bir düzenleme çerçevesinde 
ziyaretçiye sunulmuştur.

Üçüncü salonda Karataş-Semayük mezarlık ala-
nında bulunmuş 3 adet küp mezar (pithos) özgün 
konumlarına göre, içlerindeki iskeletler ve ölü hedi-
yeleri ile birlikte çarpıcı bir atmosfer içinde sergilen-
mektedir. Bilgi panolarında Anadolu’daki tarih öncesi 
ölü gömme adetleri ile Semayük Nekropolü hakkında 
açıklamalar yer alırken, pithoslar üzerindeki bezeme 
tipleri, motifl erin anlamları ve önemi herkesin anlaya-
bileceği bir anlatımla yansıtılmıştır. 

Birinci katta, girişe göre sol yanda, Anadolu’nun 
tarih sonrası dönemlerine ait kronolojik bir cetvel var-
dır. Sağ yandaki levhada Elmalı Bölgesi’ndeki ilk bilim-
sel araştırma ve kazıları başlatan, Kızılbel ve Karaburun 
Mezar odalarının restorasyon projelerini yürüten ve 
özellikle 60 yıl üzerinde çalıştığı Anadolu arkeolojisini 
bilim alemine tanıtan, “Türkiye’deki Amerikalı arkeo-
logların duayeni” unvanına sahip değerli bilim insanı 
Prof Dr. Machtel J.Mellink’in biyografisi yer almaktadır. 

Küçük eserlerin sergilendiği salonun ilk iki vitri-
ninde, Hacımusalar Höyük kazılarında bulunan Erken 
Bronz, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait bu-
luntular kronolojik bir düzen içinde ziyaretçilere su-
nulmaktadır. 3. vitrinde Hacımusalar-Karaçakır mev-
kisinde açığa çıkarılan lahit buluntuları ile Karaburun 
I, II ve Kızılbel Tümülüslerine ait buluntular sergilen-

mekte ve tanıtılmaktadır. 4. ve 5. vitrinlerde Elmalı-
Korkuteli civarında bulunmuş Geç Roma dönemine 
ait buluntular yer almaktadır. 6, 7, ve 8. vitrinlerde ise 
Bayındır Tümülüs kazılarından elde edilen buluntular 
sergilenmektedir. Bilgilendirme panolarında Antalya 
Müzesi’nde teşhir edilmekte olan eserlere de yer veri-
lerek, Bayındır Tümülüsleri’nin bir bütün olarak tanıtıl-
malarına çalışılmıştır. 

Birinci katın sol kanadında yer alan orta salon-
da Elmalı ve Korkuteli bölgelerinde bulunan Roma 
ve Bizans dönemine ait sütun başlıkları, yazıtlı mezar 
sütunu, taştan bir idol ve yekpare bir taştan oyularak 
yapılmış vaftiz teknesi sergilenmektedir. 

Arykanda kazılarında gün ışığına çıkarılmış eser-
lerin sergilendiği salondaki 8 vitrinde, Arykanda’nın 
Roma ve Bizans dönemlerine ait ev sunakları, adak 
stelleri, lahit ve heykel parçaları, pişmiş topraktan 
günlük kullanım kapları, dokuma malzemeleri, tıbbi 
aletler,  çeşitli takı malzemeleri vb. gibi buluntular teş-
hir edilmektedir. 

*Hazırlayan: 

-Azize YENER,
(Arkeolog-Elmalı Müzesi Sorumlu-Kurucu)

11. Elmalı Sikkeleri 
"Yüzyılın Definesi" Elmalı Sikkeleri'nin Ta-

rihçesi

M.Ö. V. yüzyılda Perslerin Yunanistan'ı istila etme-
lerinden sonra Atina Şehir Devleti'nin önderliğinde 
Akdeniz çevresi şehirlerinden oluşan bir birlik kurul-
muştu (Atik - Delos Deniz Birliği). Birliğin bir merkezi 
ve bir bütçesi vardı. Her ülke kendi bastığı gümüş sik-
keden kendi gücü oranında katkıda bulunuyordu. 

Amasya Elması (Elmalı)
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1984 yılında Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde kaçak 
kazılar sonucu bulunan “yüzyılın definesi Elmalı Sikke-
leri” o bölgede bulunan bütün şehir devletlerinin pa-
ralarını içeriyordu. Yaklaşık 1900 adet sikkenin binden 
fazlası ise Likya bölgesindeki şehir devletlerinin parası 
idi ve içlerinde şimdiye kadar bilinmeyen hanedanla-
rın sikkeleri de vardı. 

Söz konusu sikkelere yüzyılın definesi denmesi-
nin en önemli nedeni; Yunanlılar Persleri yendikleri 
için bir anı parası çıkarmışlardı. Normal olarak o zaman 
para birimi bir drahmi, en fazla 4 drahmi iken anma 
nedeniyle 10 drahmilik para çıkarılmıştı (10 drahmilik 
para = Dekadrahmi). 

Bu sikkeler çok az sayıda basılmıştı ve 1984 yılına 
kadar dünyada sadece 13 tanesinin varlığı bilinmekte 
idi. Elmalı Definesi'nde ise bunlardan 14 tane bulun-
maktaydı.

Elmalı Definesi'nin bulunmasıyla insanlık tari-
hinin bilinmeyen önemli bir bölümü aydınlanmış ve 
dünyada bilinen Dekadrahmi sayısı iki katına çıkmıştır.

12. Eğitim-Öğretim 

Elmalı İlçesinde okuma yazma oranı yüksektir. 
Halkın %98’i okur yazardır. İlçede 2008 yılı verilerine 
göre, 33 Örgün ve Yaygın eğitim kurumunda 362 öğ-
retmen tarafından  5960 öğrenciye eğitim verilmek-
tedir. Bu öğrencilerin 4700’ü ilköğretim okullarında 
1260’ü ortaöğretim kurumunda eğitim görmektedir. 

13. Bir Söz Üstadının Hatırasından Elmalı

"Yedi Çınarlı Şehir... "**

Bahçelerde hasat mevsimiydi. Sonbahar, sarı saç-
larını güz rüzgarlarına bırakmış Torosların eteklerinde 
geziniyordu. Elma ağaçlarının bereketli dallarına asılı 
duran elmalar, uzanan ellere kendilerini bırakıp, kasa-
lardaki yerlerini birer ikişer alıyordu. 

Üniversiteden sonra ilk görev yerim olan, bu şirin 
ilçeyi görmeyeli yirmi yıl olmuştu. Cennetin elma bah-
çesini andıran yeşilliklerin arasından geçerken, pusu-
ya yatmış hatıralar birer ikişer oradan buradan çıka-
rak karşıma boynu buruk çocuklar gibi çıkıyor ve yü-
reğimdeki yerlerine gelip oturuyorlardı. 

1980’li yıllar… 

Bey Dağlarının eteklerinde, büyük bir klima gibi 
püfür püfür esen bu güzel ilçe, yazları, cıvıl cıvıl insan 
dolardı. Bir elma bahçesinin içersinde üç katlı bir evin 
üst katında kalıyorduk. Kızım Sümeyra iki yaşında, Oğ-
lum Hakan daha senesini doldurmamış. Ev sahibimiz 
Hatıb Ramazan amca, siyah ,gür kaşlı orta boylu, iri 
yapılı, sevimli bir insandı. Her daim, güneş kavruğu 
esmer yüzünde tatlı bir gülümseme hiç eksik olmazdı. 
Sevecen bir insandı, çocukları saygılıydı. 

Baktıkça güzelliği artan ihtişamıyla Ketenci 
Ömer Paşa Camii, zarif el işçiliği ve estetiğiyle sadece 
Elmalı’nın değil, Antalya bölgesinin de en güzel Sinan 
ekolü eserlerindendi. 

Avlusunda, Ömer Paşa’nın Bosna’dan getirdiği 
yedi çınardan biri olduğu söylenen yaşlı bir çınar var-
dı. Bazen güneşin sert bakışlarından, bu ulu çınarın 
gölgesine sığınır, geniş yaprakları arasında cıvılda-
şan kuşların gönüllere ferahlık veren sesleri arasında, 
Elmalı’dan Bosna’ya uzanan bir yolculuğa çıkardık. 
Hükümet caddesindeki Osman Kaya ve Erol Aka Ağa-
bey’lerin dükkanları uğrak mekanlarımızdı. Osman 
Ağabey, ağır ağır konuşan, yüzünden feyiz damla-
yan, ruhu dingin bir insandı. Saraçlık yapıyordu. Erol 
Ağabey saatçiydi. Ne zaman uğrasam, Erol Ağabeyi, 
o uzun boyuyla bozuk bir saatin üzerine eğilmiş, dik-
katle onu tamir etmeye çalışırken bulurdum. Yüzü pek 
gülmezdi. Son derece ciddi ve sert görünse de, ipek 
gibi yumuşak bir yüreği vardı. Bu iki kahraman insa-
nın evlerinden hiç misafir eksik olmaz, bir mektep, bir 
misafirhane gibi çalışırdı evleri. Makineci Abdullah 
Coşanay ise bir başka gönül insanıydı. Dükkanı, Ke-
tenci Ömer Paşa Camii’nin önündeki geniş meydana 
bakardı. Dikiş makineleri satardı. Bir elini makine-
nin tablasına, diğer elini cebine kor, coşkun bir hatip 
gibi konuşur, genç nesillerin yetişmesi için mütevazı 
imkanlarını seferber etmekten çekinmezdi. Bacanağı 
Ali Şeker, çok saygılı, edepli bir gençti. Gökçek yüzü 
daim gülümseyen beyaz bir bulut gibiydi. Yazları, o 
da yıllık iznini pek çokları gibi bu şirin ilçede geçirirdi.
Tarih boyunca kadim bilgeliğin ve tasavvuf mektebi-
nin bir merkezi gibi çalışan bu şehirde, insanlarımızın 
yetişmesi için gece gündüz koşturan bu kahramanlar, 
Elmalı baharını hazırlayan çilekeşlerdendi. Elmalı’da, 
Abdal Mûsâ ve Kaygusuz Abdal ile başlayan, Sinân-ı 
Ümmî ile devam eden yolu şimdilerde bir başka çizgi-
de bu çilekeşler devam ettiriyordu. 

1980’in berrak bir Ağustos gecesiydi. Bol yıldızlı bir 
yaz gecesinde, sahura yetişmek için arabamız, yolların 
kıvrımlarında bile yavaşlamaksızın bir küheylan gibi 
akıp gidiyordu.Yayla serindi, yol sakindi. Ölümün kur-
duğu pusuyu fark edemedik. Yol kıyısında oturmamış 
çakıllara giren arabamız birden savruldu. Ali Şeker kar-
deşimiz hemen orada vefat etti. Bacanağı Abdullah Co-
şanay Ağabey ise girdiği komadan bir daha çıkamadı. 
Hemen, hepimiz ağır yaralıydık. Hatıp Ramazan Amca 
hiç yara almadan kurtulan tek kişiydi. Yarım saat önce, 
“Hocam siz varken benim öne oturmam ayıp olur” di-
yen utangaç ve bir o kadar da edep timsali Ali Şeker 
Bey, şimdi gözlerimizin önünde cansız yatıyordu. “ Sen 
hastasın, öne oturman lazım” diyerek arkası açık araba-
nın ön koltuğuna onu zorla oturtmuş, kendim de iki ar-
kadaşla arabanın açık kasasına çıkmıştım. Serin bir yaz 
gecesinde, ateşlerde yanıyorduk. O yangının nasıl bir 
şey olduğunu bir de bana sormak lazım. “Eşine ve ço-
cuklarına ne diyeceğim” diye düşünüyordum. Çaresiz-
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likten çıldırmış gibi bir bilinmeze doğru verdirip gider-
ken Hatıp Amca’nın tokadıyla kendime gelmişim ama 
ben o tokadı bile hatırlamıyorum. Sabahsız gecelerin 
de olduğunu o ağustos gecesi anlamıştım. Hanımları 
ve uykularından uyandırılmış gözleri mahmur yavruları 
tarafından sahur sofralarının başında beklenen kühey-
lanlar, dört ayağı birden kesilmiş gibi serin bir yaz ge-
cesinde yıldızların altında öylece yatıyordu. Koşmaları 
yarım kalmıştı. Kendileri değil, kederleri erişti evlerine. 
1980’in o yaz gecesini hiç unutamam. 

2009 yılının Ekim ayında, sarışın bir sonbahar 
günü, değerli kardeşim Sabahaddin Gökçe Bey’le; 
ortak ve kadim dostumuz Osman Akpınar’ın annesi 
Fatma Teyze’mizin taziyesinden dönerken, ilk görev 
yerim olan ve nice hatıraların harman olduğu bu şirin 
ilçeye uğruyoruz. Yine bahçelerde hasat mevsimiydi. 
Yine elma ağaçlarının bereketli dallarına asılı duran 
elmalar, uzanan ellere kendilerini bırakıp, kasalardaki 
yerlerini birer ikişer alıyorlardı. Finike yolu üzerindeki 
evimiz yine elma ağaçlarının arasında öylece duru-
yordu. Ev sahibimiz Hatıp Amca’yı pazarda buluyoruz. 
Her zamanki gibi yine yüzünde tatlı bir gülümseme. 
Yılların hasretiyle sarılıyoruz. Fakat zaman durmak 
bilmiyor. Eski dostları bir an evvel görmemiz ve saat 
18:00 ‘de Dalaman’da olmamız gerekiyor. Süratle çay-
larımızı içip kalkıyoruz. Şehrin merkezindeki geniş 
meydana vardığımızda; yine Ketenci Ömer Paşa Camii 
karşılıyor bizi. Şefkatli bir ana gibi yine öylece, gönül 
koymadan duruyordu. Avlusunda ki o görkemli çınar, 
sarı yapraklarını güz alacasında eliyordu. Öğle namazı 
için mabede giriyoruz. Minber, mihrap, kürsü öylece 
yerlerinde duruyorlardı. Benim suskunluğum onların 
sessiz çığlığını artırıyordu. Çıkışta, makineci merhum 
Abdullah Coşanay’ın dükkanını görünce duygulanı-
yoruz. Bir eli cebinde diğer eli makinenin tablasında 
coşkun bir hatip gibi konuşması geliyor hatırımıza. 
Saatci Erol Ağabeyin dükkanını ise yerinde bulamı-
yoruz. İçimize bir hüzün çöküyorsa da belki yeri de-
ğişmiştir diye kendimizi teselli ederek, Saraç Osman 
bey’in dükkanına doğru yürüyoruz. Dışarıda duvara 
dayalı çadırlık kumaş topları, dükkanın yerinde dur-
duğunun habercisiydi. Kapısına dikildiğimizde, saç-
ları iyice ağarmış, türbesine nur inmiş bir derviş gibi 
öylece duran Osman Ağabey, birilerinin geldiğini fark 
ederek, her zaman olduğu gibi başını ağırca kaldırdı; 
“Rüya görmüyorum değil mi?” sözlerinden sonra, has-
retle kucaklaşıyoruz. “Erol Ağabey nerede?” “Artık o 
evden dışarı çıkamıyor” diyor, Osman Ağabey, birlikte 
Erol Ağabey’in evinin yolunu tutuyoruz. Kapıda, Erol 
Ağabey’in sadık eşi karşılıyor. İçeri girdiğimizde Erol 
Ağabey, bir divanın üzerinde öylece oturuyordu. Bizi 
görünce gözleri doluyor. Onu o halde görmek yaralı-
yor yüreğimizi. Eski günleri yad ederken gözlerimizin 
ağlamasına engel olamıyoruz. Koşmalarına melek-
lerin bile hayran olduğu bu kahraman, şimdi birinin 
yardımı olmadan ayağa kalkamıyordu. Bir zamanlar, 

mazlumların avukatı Bekir Berk gibi nice kahramanla-
ra kucak açan, gelip gideni hiç eksik olmayan, bir mek-
tep bir matbaa gibi çalışan Tarihi İlçenin bu mütevazı 
evi, cemaati tükenmiş bir mabet gibi kendi kutsallığın-
da öylece duruyordu… 

İşçilerin elleri, bereketli dallara, olgunlaşan el-
malara uzanıyor. Yaylada hüzzam şarkısı söylüyor, 
sonbahar. Ayrılıyoruz Elmalı’dan. Ardımızdan ağ-
lıyor, anılar. Ayrılık yaralarımızı sarmaya gittiğimiz 
“Yedi Çınarlı Şehir Elmalı”, yeni yaralar açıyor yüre-
ğimize. Günler geçiyor, o güzelim günler bir türlü 
gitmiyor hayalimizden.

**Kaynak:
-Harun TOKAK  Yenişafak –Pazar  Gazetesi Yazarı hto-
kak@yenisafak.com.tr (08 Kasım 2009 Pazar)
Kaynaklar:
http://www.elmali.gov.tr/tr-http://www.elmali.bel.tr/-
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elmal%C4%B1,_Antalya-http://
yenisafak.com.tr/yazarlar/?i=19431&y=HarunTokakPazar

Elmalıda Pekmez Yapımı
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FİNİKE 

1. Tarih

Finike, güneybatı Anadolu’daki Teke Yarımadası 
bölgesinde yer alır. Bu bölge eski çağlarda “Likya” ola-
rak adlandırılırdı. O zamanki Likya; doğuda Pamfilya, 
batıda Kayra, kuzeyde ise Psidya şeklinde adlandırılan 
bölgelerle çevrili idi. Finike adının Fenikelilerden gel-
diği de rivayetler arasındadır. Bu bölgede M.Ö. 3000 
yılından beri insanların yaşadığı bilinmektedir. Fakat 
bölgede yapılan arkeolojik araştırmalar bu tarihi he-
nüz doğrulayamamıştır.

Osmanlı idaresindeki bugünkü Finike, Elmalı ka-
zasına bağlı nahiye merkezi iken, 1914 yılında kaza 
yapılmıştır. I. Dünya savaşı sırasında 1919–1921 yılları 
arasında İtalyanların işgali altında kalmıştır. 

2. Coğrafya

Finike Türkiye’nin güneybatı Akdeniz bölgesinde 
olup 30-31 derece boylamlar ve  36-37 derece enlem-
ler arasında bulunmaktadır. Finike doğuda Alakır çayı 
ile Kumluca ilçesi, kuzeyde Avlan beli ile Elmalı ilçesi, 
batıda Alacadağ, Gülmez dağı ile Kale ilçesi, güneyde 
ise Akdeniz ile çevrilidir.

Finike ilçe merkezi Akdeniz kıyısında verimli bir 
ovada 2458 dönümlük alana yerleşmiştir. İlçe mülki 
alanı 655 km2’dir. İlçenin toplam olarak 28 km. sahil 

kıyı şeridi vardır. Dağlık coğrafi yapısı, iç kesimlerle 
sahil arasında doğal bir set oluşturmuştur. Bu set yü-
zünden, Akdeniz’in ılıman etkisi iç kesimlere geçeme-
miştir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı, tipik 
bir Akdeniz iklimi hüküm sürer.

İlçenin 2010 yılı toplam nüfusunun da 46.138 kişi 
olduğu anlaşılmaktadır.

3. İdari Durum

Finike 1914 yılına kadar Elmalı ilçesine bağlı bir 
nahiye iken bu tarihte ilçe olmuştur. İlçemizdeki yer-
leşim yerleri, ilçe merkezi ve 4 belde belediyesi ile 14 
köyden ibarettir. İlçe merkezi 5 mahalleden oluşmak-
tadır. İlçemiz sınırları içinde mezra, oba gibi yerleşim 
yerleri yoktur. Hasyurt beldesi 4 mahalleden, Sahilkent 
beldesi 3 mahalleden, Turunçova beldesi 7 mahalle-
den, Yeşilyurt beldesi 4 mahalleden oluşmaktadır.

4. Ekonomi

Alüvyonla kaplı olan Finike ovası, bu özelliğinden 
dolayı her türlü tarımsal bitkinin kolaylıkla yetişebildi-
ği verimli topraklarla kaplıdır. 

Finike’nin dışa açılması ve ekonomisinin gelişme-
si 1965 yılından itibaren başlar. İlçe ekonomisinde se-
racılık ve narenciye üretimi çok önemlidir. Cumhuriyet 
döneminde ovadaki bataklık kurutulmuş ve çeltik, yer 
fıstığı, pamuk ekimi yapılmıştır. Narenciye ve seracılık 

Antalya-Finike İlçesi Limanı
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1070’li yıllarda başlayınca, bu ekimlerden vazgeçilmiş-
tir.

Finike’ye ilk portakal fidanı Finikeli İdris Ağa tara-
fından Rodos’tan getirilmiştir.

Bölgedeki hayvancılık ise, seracılık ve meyvecili-
ğin yoğunluğu nedeniyle gelişememiştir. Hayvancılık 
bir ekonomik değer olmaktan çok, aile içi ihtiyaçları 
karşılamak için yapılmaktadır.

İlimizin en güzel Portakalı Finike İlçemizde ye-
tişmektedir. Ülkemizde ve dünyada portakallar diyarı 
olarak bilinen Finike’nin meşhur portakalı, California 
Üniversitesi’nin dünya çapında yaptığı bilimsel araş-
tırmada birinci oldu. California Üniversitesi araştır-
macıları California’da yetişen ve dünyanın en kalitelisi 
sayılan portakalın eşdeğerinin olup olmadığını araş-
tırdı.  Araştırmalar sonunda Finike’nin Turunçova bel-
desi sahillerinde yetişen portakalın California portaka-
lından daha kaliteli olduğu belirlendi. Finike portakalı 
nostalji değil bir markadır. Finike havası, suyu, toprağı 
ile narenciye cenneti, özellikle Washington portakalı 
için; yaratılmış bir cennet, Türkiye genelinde yetişen 
Washington portakalının sekizde biri ilçede yetişmek-
tedir. Türkiye genelindeki bu ürünün tamamının Fi-
nike portakalı diye pazarlanması Finike ekonomisine 
direkt olarak yansımaktadır. Bu durum esnaf ve üreti-
cilerimizi negatif yönde etkilemektedir.

5. Tarihi ve Görülmesi Gereken Yerler

a.  Arykanda

M.Ö. III. Bin sonu II. Bin başından itibaren iskan 
edilmiş bir kenttir. Finike’nin 33 km kuzeyinde Finike-
Elmalı karayolu üzerinde bulunan Arif köyünün kuzey 
doğusunda kalıntıları bulunan antik şehirdir.

b. Limyra

Limyra, Finike’nin 4 km. kuzey-doğusundaki To-
çak Dağı’nın güney eteğindeki ovada kurulmuş bir li-
man kentiydi. Günümüzde bu liman bereketli bir ova-
ya dönüşmüş, Limyra antik kenti de denizden 5 km. 
içeride kalmıştır. Likya dilindeki adı Zemu(ri) olan 
Limyra’nın M.Ö. 5. yüzyıldan beri var olduğu bilin-
mektedir. Asıl etkinliğini M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısında 
gösteren kenti, Likya Birliği’ni kurmak isteyen Perikles 
başkent olarak kullanmıştır.

c. Kâfi Baba Türbesi

Kentin doğu yakasında Abdal Musa Müritlerin-
den Kâfi Baba’nın türbesi bulunmaktadır. 15. Yüzyılda 
türbenin bulunduğu yerde Bektaşi Tekkesi ve bir der-
viş evi kurulmuştu. Türbe ve çevresi günümüzde ziya-
ret ve adak yeri olarak canlılığını korumaktadır.

  Finike-Arykanda Antik Tiyatrosu-(Foto:www.finike.gov.tr)
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d. Zincirli Gök Mağara (Suluin Mağarası)  

80 Metrelik giriş ağzı ile Asya Kıtasının bilinen en 
derin su altı mağarasıdır.

6. Turizm 

Finike İlçesi, sahip olduğu iklim özellikleri, zengin 
bitki örtüsü, değişik türde av hayvanları ile av turizmi 
için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Finike ilçesine 
bağlı Arif Köyü, Yalnız ve Akçaalan Köyü Hudutları 
dâhilinde yaban keçisi avı yapılmaktadır.

Finike bir alabalık cennetidir. Özellikle Finike’deki 
Akçay ve Karaçay ırmağı bu açıdan çok zengindir. Çe-
şitli akarsu ve göletlerde tatlı su balıklarından; kefal, 
levrek, sazan ve yılan balıklarını görmek mümkündür. 
Son yıllarda balık çiftliklerinin sayısı hızla artmaktadır.

Yukarıda saydığımız av hayvanları, Av 
Yönetmeliği’nde yazılı Av Komisyonu Kararı ile avlana-
bilecek av türleri, süreleri ve avlakları tespit edilir.

1997 yılında yat limanının marinaya dönüştürül-
mesiyle hizmete giren Setur Finike Marina; 350 deniz-
de, 150 karada toplam 500 yat kapasitesine sahiptir.
Setur Finike Marinada verilen hizmetler; 70 m.ye ka-
dar olan yatlar için güvenli bağlama imkânı ve tonoz 
sistemi, her yat için elektrik (220-380v.) su ve telefon 
bağlantısı, 24 saat güvenlik hizmeti, posta, telsiz, tele-
fon, fax, e-mail imkânları, hava raporu ve döviz bozma 
hizmeti, duş, WC, çamaşırhane ve bulaşıkhane ünite-
leri, 80 tonluk gezer vinçle karaya çekme ve dalgıçlık 
servisi, akaryakıt, otopark, atık su ve atık yağ boşaltma 
hizmeti, turizm danışma ve genel acentelik hizmetle-
ri, kışlamadaki yatlara akü şarj, havalandırma, motor 
çalıştırma vb. periyodik hizmetle yüzme platformu, in-
ternet odası, kış süresince konaklayan yatçılar için yat 
kulübü ve aktiviteleri, havaalanına geliş ve gidişte in-
dirimli transfer imkânı bulunmaktadır.

Turizm Amaçlı Su sporları yapılmasına müsait 
alanların mevcut olmasına karşın, turizm faaliyetinin 
çok fazla gelişmiş olmadığı Finike’de iki yıldır su altı 
faaliyeti (Dalış) yapılmamaktadır. Kumluca-Finike Yolu 
üzerinde sahilde yer alan beş yıldızlı Presa Di Finica 
Otel Sahilinde Su Üstü Spor faaliyeti yürütülmekte 
olup gerekli denetimler İlçe Kültür ve Turizm Memur-
luğumuz, Sahil Güvenlik ve İlçe Liman Başkanlığımız-
ca yapılmaktadır.

7. Ulaşım

Finike ovası, üç taraftan, Bey Dağları’nın uzantıla-
rı ile çevrilmiştir. Eski çağlardan beri, ulaşımı hep en-
gelleyen bu dağlar, bu bölgede yasayan insanlara her 
bakımdan büyük engeller çıkarmışlardır. Bu yüzden 
çok değil 1960’li yıllara kadar, Finike’nin yakın iller ve 
ilçelerle olan ulaşımı, kıyılarındaki doğal limanlardan 
deniz yolu ile sağlanabilmiştir.

Antalya-Finike arasındaki ulaşım, sahil yolu ya-
pılıncaya kadar, Elmalı ve Korkuteli üzerinden yapılı-
yordu. 1950-1960’lı yıllarda yedi-sekiz saat süren yol-
culuklar, 1970’li yılların başlarına kadar, yapılan yol 
çalışmaları ile dört-beş saate düşürülebildi. 1974 Yı-
lında, Antalya-Finike arası sahil yolu yapıldıktan sonra, 
Antalya Finike yolu 111 km.ye indi.

8. Konaklama

KONAKLAMA 
TESİSLERİ 

TESİS 
SAYISI 

ODA 
SAYISI 

YATAK 
SAYISI 

İŞLETME BELGELİ 
KONAKLAMA 
TESİSLERİ 

1 289 600

BELEDİYE BELGELİ 
KONAKLAMA 
TESİSLERİ 

28 556 1.297

GENEL TOPLAM 29 845 1.897

İlçeye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli ko-
naklama tesisleri.

Kaynaklar: 

-2000 Antalya İl Yıllığı
-http://www.finike.gov.tr/modules.php?name=Conte
nt&pa=showpage&pid=6
-http://www.finike.com.tr/ng.htm
-http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/adnks_
Harita_TR/HaritaTR.html
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GAZİPAŞA* 

A. Tarih

Adını Atatürk’ten Alan İlçe, Selenus-Selindi-Ga-
zipaşa Selendi-Gazipaşa, Antalya’nın 180 km. doğu-
sunda 10 km. uzunluğu, 7 km. derinliğindeki Gazipa-
şa Ovası üzerinde ve Akdeniz kıyısında kurulmuştur. 
Doğusunda İçel ili Anamur ilçesi, kuzey-doğusunda 
Karaman ili Ermenek ilçesi, kuzeyinde Sarıveliler ilçesi 
ve batısında ise Alanya ilçesiyle komşudur. Güney sı-
nırları teşkil eden Akdeniz sahiline paralel bir şekilde 
yaklaşık 35 km. içerde batıdan doğuya doğru uzanan 
Toroslarla çevrilidir. Yüzölçümü 931 km2 olup, ilçe 
merkezi sahilden 3 km. içeride yer almakta ise de yeni 
yerleşimler sahile kadar uzanmıştır.

İlçenin kıyı şeridi uzunluğu yaklaşık 50 km.dir. 
Bunun 3 km.si Halil Limanı -Bıçkıcı Çayı arası, 2 km.si 
Pazarcı, 2 km.si Koru, 200m.si Endişe Güney- Uzun 
Kum ve 100m.si Yakacık (Kaledran) plajları olup; geri 
kalan 40.700 m. kayalıktır. İlçe merkezi ile deniz kıyısı 
arasında alçak tepeler yer almaktadır. Ovanın kuzeyin-
de dağlık yayla düzlükleri bulunur. Kuzeyinde kütle 
halindeki Torosların batı kıyı sıradağlarının adı Akçal 
Dağları adıyla bilinir. En yüksek tepesi olan “Deliktaş” 
noktası 2253 m.dir. Kuzeyde ise Yund yaylası Yüğlük 
dağı 2245m rakımla en son yüksekliği temsil eder. Al-
çak kısımlar ise kıyı boyunca uzanan alüvyonlu bir ova 
meydana getirmektedir. Ovadan yüksek dağlık sahaya 
geçiş nispeten dik yamaçlarla olmaktadır.

Güney sahilde Selinus harabelerinin bulundu-
ğu tepenin ön kısmında “yalıyar”lar vardır. Kıyıda bu-
lunan tepenin iki tarafında plajlar uzanır. Plajlar ince 
kalker kumlardan meydana gelmiştir. Yalıyarlar kalker-
lerden oluşup yer yer 50-100m. yüksekliğe kadar ulaş-
maktadır. Toprakları kıyıda kızıl kestane renkli olup bu 
topraklar sebze, narenciye ve muz tarımına uygundur. 
İçerilere doğru kızıl renkli (Terrarossa) topraklar olup 
bu topraklarda da tahıl tarımı yapılır. Dağlık kesimler-
de ve yaylalarında halen hayvancılık yapılmaktadır.

1. Selendi Adının Aslı

Tarihi süreç içinde Gazipaşa birçok kavmin uğrak 
yeri yerleşim alanı ve bazen de başkenti olmuştur.

1921 yılında TBMM kararı ile eski adı olan Selinti 
kaldırılmış ve Kuvva-i Milliye’ye verdiği destek sebebi 
ile  Ataürk’ün ünvanı ile şerefl endirilerek Gazipaşa ol-
muştur. 

Selenge – Selene – Sallune -Selinus adının aslı 
şöyledir: Selenge Irmağı Orta Asya’da Baykal gölüne 
dökülen bir nehirdir. Yani bir akarsu! “Su” sözcüğü di-
limize Çince’den girmiştir. Ama Türkçe olmuştur. Artık 
su, bal gibi Türkçe’dir. Suyun çoğalması ile akan “sel” 

Türkçe’dir. Kazım Mirşan Yazılı Belgelere Göre ER-

KEN TÜRK DEVLETLERİ VE TÜRÜK BİL isimli eserinin 
79. sayfasına bir de Glosar -sözlük- koymuştur. Burada 
Selene sözcüğüne geldiğinizde karşısında “ırmak adı” 
diye yazdığını görürüz. Yani Orta Asya’da Selene isimli 
bir ırmak vardır ve burada Türkler binlerce yıldır yaşa-
maktadır.

Şemseddin Sami; Kamus-ul Alam 1 adlı eserin 
Seleńge maddesinde Selenge, ırmağını anlatarak; 
“Asya’da büyük bir nehir olup Moğolistan’ın kısm-ı şi-
malinde vaki haliha Hıtay vus’asında Hangay ve Tang-
rulu dağlarından nebaan eder.” demektedir. Selene 
Osmanlıca’da Sağır KEF ile okunur veya yazılır. Seleňge 
okunur. Yani Selene ırmağı Tanrı dağlarından çıkmak-
tadır.

Prof. Dr. Ramsay “Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası” 
isimli eserinde Taşeli bölge haritasını verir. Bu harita 
günümüz haritalarına oldukça yakın olmakla birlikte 
bazı yer ve bölge adları dikkat çekmektedir. Bu harita-
da SELENTİS yazısını görürüz. Bu kelimenin sonundaki 
tis-ıs-os-us ekleri aidiyet eki olup, Yunanca’dır. Roma 
ve Yunanlılar kendi dillerinden olsun, başka kaynak-
lardan gelmiş bulunsun,  genel olarak böyle bir ek ile 
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sözcüğü beslemektedirler. Gazipaşa’nın antik adı olan 
Selene, Yunan ve Romalı’lar gelmeden önce de vardı. 
Bu ad Asur metinlerinde “SALLUNE olarak geçiyordu. 
Esasen var olan Selene adına ,  “Seleneli” anlamında 
–us- eki getirilerek, Seleneus Selinus olmuş olmalıdır. 
Yine bir insanın bir yere izafe edilebilmesi için, önce 
o yerin var olması gerekir ki doğrudur, o yer önceden 
adı ile vardır ve Selene’dir. Bu kelimenin orijinalinin, 
Yunanca’dan ek almadan önceki halinin SELENE veya 
SELEN olması ihtimali oldukça yüksektir.

2. Neden Selene-Selendi Adı?

Girişte Kamus-ul Alam’dan verilen örnekte görül-
düğü gibi bölge bir seller ve sular bölgesidir.

Bölgede Sedre çayı dâhil Delice, Bıçkıcı, Hacı 
Musa ve Kaledran Çayı olmak üzere tam beş tane çay 
vardır ve bu ad bölgeye akarsularına izafeten verilmiş 
bir addır. 

Selene adı bu bölgeye nasıl taşınmıştır diye so-
rulduğunda ona da yine tarihten şahitler bulmaya 
çalıştık. Bölgede Luwi’lerin yaşadığı su götürmez bir 
gerçektir. Luwi’lerin ise İç Asya kökenli olduğuna dair 
en azından Fin-Ogur dil grubuna dâhil olduklarına ait 
delilleri bilim adamları söylemektedir.

Prof. Dr. Ekrem Memiş “Eski Çağ Türkiye Tarihi” 
isimli eserinin 45. sayfasında Luwice başlığı altında 
şu açıklamayı yapar:  Luwice’nin anlaşılması ve tet-
kiki çok uzun çalışmalar sonunda kabil olmuştur. Bu 
dille ilgili malzemeyi de HATTUŞAŞ arşivi vermiştir. Bu 
malzemeye dayanarak ilkin E.Forrer, ss ve nt sonekli 

yer adlarının, “Wahsulassas, Huwarsanassa, Arinanda,  
Asitawanda” gibi daha ziyade GÜNEY ANADOLU’da 
yer aldığını işaret etmiştir. B.Landsberger ve ona daya-
narak Prof.Dr. Emin Bilgiç ve Rozenkranz isimli bilgin-
ler; Luwice’nin, Hititlerin zamanında da konuşulmaya 
devam eden bir dil olduğunu söylemişlerdir. Selenti 
adı da Selinus adı da  nt ve ss son eki kalıbına uyuyor.

Ekrem Memiş’in kitabında 32. sahifeden itibaren 
yapılan açıklamalardaki Şamtamhari metinlerinin 

Foto: Selinus Antik Kenti Gazipaşa - Hamit SEÇİL
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Hattuşaş arşivindeki tablette;  Anadolu’da 17 krallık 
olduğu ve bunlardan birinin adının doğrudan doğruya 
TÜRKİ kralı olduğunu görürüz.

Mezopotamya’da büyük bir imparatorluk mey-
dana getiren Sami kökenli Akkadlar’ın vesikalarından 
öğrendiğimize göre  “…Musul ve Kerkük dolaylarında 
Hurriler adıyla anılan bir kavim oturuyordu.”

Hurri dili üzerinde yapılan tetkikler bu kavmin 
dilinin Orta Asya kökenli bir dil olduğunu ortaya koy-
muştur. Bu kavim Urartu’larla akraba olup Urartular 
da Asya kökenlidir. Hurriler’in Yuvarlak Çadır tipli evler 
yaptığını biliyoruz. Prof. Dr. Afif Erzen’e göre günümüz-
de bile yarı göçebe Türk Boylarının hala kullandığı tek 
direkli ve bunun hemen yanında bulunan ışık menfez-
li çadır tipleri eski yuvarlak planlı evlere benzemekte 
ve dolayısı ile yerli Anadolu karakteri taşımaktadır. 
Çünkü yarı göçebe Türk boylarının kullandığı yuvarlak 
planlı çadır, en eski çağlardan beri kullanılan ve tipi 
değişmeyen bir konut tarzıdır. Halen Urfa civarındaki 
birçok köy evleri bu tiptedir.

Luwiler ve Hurrilerden sonra bölgeye egemen 
olan Hititler ise bu hâkim kültürden çok etkilenmişler-
dir. Önce Luwi’lerin, arkasından Hurriler ve Hititlerin 
yaşadığı bölgemizde birçok ad o kavimlerden kalma-
dır.

Ancak daha sonra, M.Ö. 1200’lerde Ege Göçleri 
sebebi ile yıkılan Hitit devletinden geriye kalan bazı 
yer isimleri, arkasına ve önüne getirilen Yunanca ek-
ler ile telaff uz değişikliğine uğramış,  üstelik de XVII ve 
XIX. yy.da batıda patlayan Helen Sempatisi ile tuhaf 
şekilde Yunanca ilan edilmiştir. 

Selinus adı da Orta Asya’dan Selene Irmağı boyla-
rından kopup, Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasına ya-
şamaya gelen bu Turanî kavimlerin birlikte getirdikleri 
kıymetli armağanlardan olup, Selene’den-Selenus’a 
dönmüş ve ünlü Prenses Selinus; adını bu memleke-
te vermek bir yana,  tam tersine o güzel adı, bu güzel 
memleketten almıştır. Çünkü Selene o çağlarda verim-
li topraklar ve ormanlara sahip, beş tane akarsuyu ile 
kıyılara bereket taşıyan bir cennet köşesi idi. Gerek sa-
hilde ve gerek iç bölgelerde Hitit yapılarının temelleri 
üzerine oturtulmuş bulunan Selenus Kalesi, Adanda 
Kalesi, Antiochia Kalesi, Sivastı Kalesi, Macar’daki Sest-
rus, Göçük üstündeki Sebaste ve Kıcık’taki Nefelis ka-
leleri ve yerleşimler bu beldenin yaşamaya değer bir 
yer olduğunun tarihi kanıtlarıdır. 

Böyle güzel bir beldenin adını kim çocuğuna ad 
olarak vermek istemesin? Krallar da böyle yapmışlar 
ve doğan güzel kızına Selenus adını vermişlerdir. Se-
lenus; Seleneli demektir. 

Son dönemlerde bölgenin “Tarihî-Coğrafyası” 
üzerinde yapılan “Eski Çağ Konya Araştırmaları”  üze-
rinde duracak olursak Selendi adına daha bilimsel yak-

laşımlar getirebiliriz. Buna göre; Konya Klasik Çağ’da 
Lykaonia olarak adlandırılmakta idi. Bu ismin bundan 
önceki Hitit dönemindeki Lukka’dan kaynaklandığı 
ileri sürülmektedir. Bu durumda bölgenin Hititlerden 
itibaren Lukka olarak adlandırıldığını ve klasik çağda 
bu ismin Lukka’dan değişerek Lykaonia şekline dönüş-
tüğünü sanırız. Tabii bunun öncesi de var. M.Ö.III. bin 
yılın sonlarında  bölgeye gelmiş olan Luwiler  yaşayan 
halkın büyük çoğunluğunu teşkil ettiğinden bölgede 
Luwice konuşuluyor ve Güney Anadolu’nun iç kısmı 
Luwia olarak anılıyordu.Bu bölgenin batı kısmı ise 
Arzawa olarak biliniyordu.Luwiler M.Ö. III. bin yıldan 
Helenistik döneme kadar varlıklarını sürdürmüşler-
dir.Klasik dönem, Helenistik Dönem ve Antik Dönem 
yer adlarından hareketle Luwice isimlerin yayılma 
alanlarını tesbit etmeye çalışan Ten Cate isimli bilgin, 
Lykaonia’nın güneyinde yer alan Lykia, Dağlık Kilikya 
(Taşeli) ve İsauria  Bölgelerinin önemli Luwi yerleşim-
leri olduğunu kabul etmiştir.

Araştırmacılar 1994 yılında Konya’nın Hatıp Kasa-
bası güneyinde bir Hitit Anıtı tesbit etmişlerdir. Burada 
5 metre yükseklikte bir tanrı figürü ile hiyoroglif me-
tinleri bulunmuştur. Yazıtta “Büyük Kral Muwattalli’nin 
oğlu Büyük Kral (Kahraman) Kurunta”ya işaret edil-
mektedir. Konya bölgesi Hititlerin batı politikaları bakı-
mından önemli olduğu gibi, Kadeş Savaşına giderken, 
kuzeyden gelebilecek olan Kaşka saldırılarına karşı da 
başkentin buraya (Tarhuntašša-şimdiki Konya’nın gü-
neyi) taşınarak arkasını emniyete alması söz konusu 
olduğu görülmektedir. Bölgeye Hattuša’da (Hattuşaş) 
oturan büyük kral ile aynı haklara sahip olan ve hü-
kümdar ailesine mensup bir kral atanmakta idi.

Tarhuntašša Ülkesine aynı zamanda Hulia Nehri 
Memleketi de denilmekte ve birincisi İdari, ikincisi de 
Coğrafi ad olarak kabul edilmektedir. Boğazköy kazı-
larında elde edilen bir Bronz Tablette Hulaia Ülkesinin 
Sınırları ise şöyle tesbit edilmiştir:

Batı Sınırı: Walwara, Harhasuwatna Tarapa, Sar-
nanta, Tupisa ve Nata şehirleridir.

Hulaia Ülkesine deniz kesiminden sınır teşkil 
eden şehirler ise; Mata,Sanhata, Surima, Saranduw, 
İstapanna, Sallusa (Sallune-Gazipaşa), Tatta, Dasa’dır. 
Bu durumda Hulia Ülkesi en azından Alanya’ya kadar 
olan bölgeleri elinde bulunduruyordu. Bronz tablette; 
Hulaia Ülkesine ait olarak gösterilen Sallusa Kenti yeni 
Asur belgelerinde Sallune, Klasik çağda Selinus olarak 
kaydedilmektedir.

Bilge Umar’a göre de bu isim Luwice’dir.

Yabancı bilim adamlarının şahitliği ile Rum-Roma 
sözcüğünün aslı ve yine batılı tarihçi Sabatino Moscati 
dâhil birçok bilim adamının kanıtları ile Sallune, Seli-
nunte-Selene-Selinus yer adının Yunanca köklü olma-
yıp, sonradan Yunanca ekler alarak ve Yunanperestler 
tarafından Yunanca’ya mal edilen bir sözcük olduğu, 
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sözcük aslının İç Asya dillerinden geldiği söylenebilir.

İç Asya dillerinden en yaygın olanın Türkçe oldu-
ğu düşünüldüğünde sözcük aslı pek ala Türkçe olabilir.

3. Selendi GAZİPAŞA Oluyor

“Çoban Kepeneği ile Çiftçi Öğendiresi ile” diye 
başlayan seferberlik, Sakarya savaşının kazanılmasını 
sağladı. Yokluklarla girilip 22 gün 22 gece devam eden 
ve nice selindi yiğitlerinin de bir gül bahçesine girer-
cesine kara toprağa girdiği bu kutsal direniş zaferle 
bitince; TBMM Başkumandan Mustafa Kemal’e GAZİ 
ünvanını verdi. Artık o, GAZİ-PAŞA diye anılıyordu.

İşte bu savaştan önce Eylül 1919 sonlarında başla-
yan 1. ve 2. Bozkır İsyanlarında ve bundan 1 sene sonra 
cereyan eden Delibaş ve Karazor isyanlarında Selendi 
ahalisi, yerli kanaat önderleri, Murat Ağa, Asaf Çavuş, 
Kölemen Kiya, Sarı Mehmet, Koçabaş, Bahşişli Halil Ağa 
gibi Yörük beyleri öncülüğünde Kuvva-i Milliye’ye tam 
ve kesin bir destek vererek Millici güçlerin yanında yer 
aldı. Fırsatçı ve bozguncuları Selendi’ye sokmadı.

TBMM Hükümeti, Selendi’nin Kuvva-i Milliye’ye 
arka çıkması ve Delibaş İsyanında takındığı vatansever 
tutum sebebi ile kazanın adını, Selinti’den Gazipaşa’ya 
değiştirmiştir.

Gerçi biz bu değişiklik kararının gerekçesinin bel-
gesini elde edemedik ama ortada bir de yaşanan ger-
çekler vardır. Olayların canlı tanıkları yazılan eserler 
Selendi’nin İstiklal Mücadelesini nasıl desteklediğine 
dair pek çok bilgi vermektedir. Ayrıntılar için Dünden 
Bugüne Gazipaşa Tarihi isimli kitabımıza bakılabilir.

TBMM Karar veriyor; Selinti, Atatürk’ün unvanı ile 
şerefl enip, Gazipaşa oluyor. Bu konudaki karar metni 
aşağıda verilmiştir.

Kararname şöyledir:

Kararname:1912

İzmit Livası merkezinin ismi kemakân İzmit kal-
mak üzere Livanın nam-ı kadim ve resmisi olan: “Koca-
ili” ve ismi hiçbir mefhum-u milli ifade etmeyen Eğin 
Kazasının “Kemaliye”, ve ecnebi bir isimden muharref 
olan Silinti kazasının ismi “Gazipaşa”  ünvanları ile tev-
simleri Dâhiliye Vekaletinin 8 Tesrin-i evvel 338 tarih 
ve İdare-i Umumiye Müdiriyeti 1902/23476 numaralı 
tezkeresi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 21/10 /338 
tarihindeki ictimaında takarrur etmiştir. 21 / 10 / 338

Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyeti Reisi:  
Hüseyin (Hüseyin Rauf Bey)
İmza : Hariciye Vekaleti Vek. 
: Toplantıda bulunmamış , 
İmza :Dahiliye Vekili,
İmza :  Adliye Vekili,     
İmza :Şeriye Vekili
İmza : Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti Vek.  
İmza : Nafia Vekili                       
İmza : Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili  
İmza: Maarif Vekili
İmza : Maliye Vekili     
İmza : Müdafa-i Milliye Vekili

Artık Gazipaşa kaza olmuş arkasından da Gazipa-
şa adını almıştır. Bağlı olduğu il, İçel Vilayeti’dir. Vilayet 
merkezi Silifke’dir.

  Bir ‘ecnebi isimden muharref” Selinti  kazasının adının Gazipaşa olarak değiştirilmesine dair 21 / 10 / 1338 
 (1921) tarih ve 1912 sayılı kararname fotokopisi.
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Yeni devlet mekanizması oluşurken yaşanan bazı 
siyasi kararların genel seyrini Dünden Bugüne Gazi-
paşa Tarihi isimli çalışmamızda belgeleri ile birlikte 
sunduk. Yokluklar ve çaresizlikler içindeki bu dönemin 
çalkantılarından Gazipaşa’nın da etkilendiğini bu araş-
tırmamızda göstermeye gayret ettik. 

Gazipaşa kaza statüsü ile 1926 yılına kadar İçel’e 
bağlı kaldıktan sonra nüfus azlığı gerekçe gösterilerek 
önce nahiye yapılmış, arkasından da Alanya’ya bağ-
lanmıştır. Bu durum 9 Aralık 1947 yılına kadar devam 
etmiştir. Bu yıllarda Antalya milletvekili olan Rasih 
Kaplan’ın gayret ve destekleri ile 5071 sayılı yasa gere-
ğince yeniden müstakil kaza yapılmış, 5071 sayılı yasa 
1.1.1948 tarihinde yürürlüğe girerek; Gazipaşa doğru-
dan Antalya Vilayetine bağlanmıştır.

4. Gazipaşa Ahalisi Kimlerden Oluşuyordu?

Taşeli’ne yerleşen Türkmen oymakları için 
Alaiye’nin fethi (1221) bir milad gibidir.

Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın Alaiye’yi 
Kral Kir Fard’dan alması ile bölgedeki Hristiyan otori-
tesi parçalanmıştır. Himayecisi kalmayan diğer küçük 
derebeylikler Taşeli bölgesinden tasfiye sürecine gir-
miş, Alaaddin Keykubat’ın Emir-üs Sevahil olarak gö-
revlendirdiği Mübarizeddin Ertokuş denizden, Emir 
Çavlı karadan kuşatarak Taşeli bölgesindeki 40 kadar 
kale Selçukluların eline geçmiştir.

Bu fetih hareketi takriben 1225 yıllarında gerçek-
leşmiştir. Gazipaşa da bu fethedilen kalelerin arasında 
önemli bir liman kentidir.Selçuklu fetihleri ile bölgeye 
yoğun bir Türkmen yerleşimi sonucunu doğurmuştur.
Alaiye’nin fethinde Sultan Alaaddin Keykubat kuvvet-
lerine katılan Avşar, Varsak ve Salur Türkmenleri ve on-
ların çatısını teşkil eden Karamanoğulları bu desteğin 
mükafatı olarak Ermenek, Alaiye, Selinti ve Anamur’a  
yerleştirilmeye başlanmıştır.

5. Oğuz Hanlular Gazipaşa’ya Yerleşiyor

Karamanoğulları çatısı altındaki bir çok Türkmen 
aşireti arasında Oğuz Hanlular Gazipaşa’ya yerleştiri-
len ilk Türkmen  aşiretleridir. Bunların beyi de Oğuz 
Han olarak bilinmektedir. 

Denilebilir ki Gazipaşa’nın ilk Kaymakamı Oğuz 
Han isimli Türkmen Beyi’dir. İlk Türkmen yerleşiminin 
başladığı 1225 yılından itibaren geçen 783 yıllık süre 
içinde Gazipaşa’ya bir çok Türkmen oymakları  yerleş-
meye devam etmiştir. 

Başta Karamanoğlu çatısı altındaki Avşarlar, Sa-
lurlular, Varsaklılar olmak üzere Bozdoğanlı, Ekizceli, 
Evcili, Hoyranlı, Güney Bahşişli, Karalar Bahşili, Gerce 
Bahşişli, Küçüklü, Saçıkaralı, Kürtler, Çağlayıklı-Çığ-
lıklılar, Bucaklı, Macarlı, İlisuluklu, Temürcü-Demircili, 
Salmanlı, İnallı, Göçüklü-Karahacılı, İncekız-İnceğizli, 
Emirşahlı-Emirli-Umurlu-Canavarcıklı, Korulu, Bur-

hanlu, Beyobalı, Sahnalarlı, Çevruşlu-Çörüşlü, Sabuk-
lu-Sebüklü, Horzumlu-Hardımlı, Şamlu, Uğurlu, Sen-
dilli, Hacı Bahaddinli, Hacı Hebiblü, Köselerlü, Şanşalı, 
Seyfeli, Cullahlu, Basurlu, Cuhadarlı, Muratlı-Murtlinli, 
İriklü-Yirikli, Tatarlu, Bohçalarlu, Sarıimamlı-İmamlı, 
Keşefl ü,-Keşlü, Kozanlu, Aydınlı, Kırahmet Yörük ve 
Türkmen oymak ve obalarının yerleştiğini görmekte-
yiz. Bunların bazıları asıl aşiret halinde bazıları da o ce-
maatlerin perakendesi şeklinde bölgeye gelmişlerdir.

Bölge Türkmenleri 16. yüzyıl başlarında önce 
Gülnar’a bağlı bir nahiye olarak, sonra da Anamur’u 
da içine alan bir kaza merkezi olarak  yaşamlarını sür-
dürmüşler; artan ve kalabalıklaşan nüfus neticesinde 
Anamur, Gazipaşa’dan ayrılarak müstakil kaza yapıl-
mıştır.

17 ve 18. yüzyıllarda bazen müstakil kaza bazen 
de Anamur’a bağlı bir nahiye şeklinde siyasi hayatını 
sürdüren Gazipaşa’yı 19. yüzyıl sonlarında Anamur’a 
bağlı nahiye statüsünde görmekteyiz.

1671’de Selinti’den geçen Evliya Çelebi buranın 
26 köylü bir kaza olarak, kadısının köyleri dolaştığını ve 
Kıbrıs iskelesi olduğunu kaydeder. Bu yıllarda Gazipaşa 
1571’de fethedilen Kıbrıs Paşalığına bağlanmıştır.

Kıbrıs’ın fethinden sonra 1572 yılında Selinti köy-
lerinden 49 aile zorunlu iskâna tabi tutularak Kıbrıs’a 
yerleştirilmişler yani Kıbrıs Türklerinin kurucu ataları 
olmuşlardır. Bu konuda da Dünden Bugüne Gazipaşa 
Tarihi isimli çalışmamızda belgelere dayanan geniş ay-
rıntı vardır.

6. Gazipaşa Yaylaları

Göç ve Yayla Türkmen yaşayışının çok özel bir 
parçasıdır. Gazipaşa ovasından çıkıldıktan birkaç saat 
sonra Gazipaşa’nın en muhteşem yaylası olan Maha’ya 
ulaşılır. Bu günkü ulaşım şartlarında bu hiç de zor de-
ğildir. Çünkü bütün yaylalara taşıt çalışmaktadır. Eski-
den hayvanlarla 7 gün 7 gece göçülen uzaklar, artık 
uygarlığın nimetlerinden yararlanarak yakın olmuştur.

Maha yaylasına bir zincir halinde bağlanan Gök-
kuzluk,  Topsekisi, Kaşlılar yaylası, Murtlin Yaylası, Mıh-
rap, Topsekisi, Yarıcakmuğar, Torosların deniz havasını 
da alan ilk sıra yaylalarıdır. Bundan sonra bozkır bölge-
sine geçilerek kurak yaylalara gelinir. İkievli, Cavırkırıl-
dığı, Günnercik, Sarımazı, Örücü oluk, Suluçukur, Ço-
banlar, Oyuklu, Karainler, ikinci ve kurak alanları teşkil 
ederler. Gazipaşa’nın batı yakası ve Kâhyalar köyleri ise 
Koçdavut sırtlarını aşarak Kaş Yaylasına ve Berem De-
ğirmenlerine ulaşırlar. Bunlardan Karalar ahalisi Gök-
tepe ( Fariske’ye kadar ) ulaşırlar. Eğer kaşını hatırlatan 
dağların aşıldığı yerlere KAŞ denilmiştir. Doğu tarafta 
Anamurlular ile birlikte çıkılan ve eskiden Cuma gün-
leri pazar kurulan bir yayla daha vardır ki onun da adı 
KAŞ PAZARI’dır. Kaş pazarına yakın  Dikencik ve Tokar, 
Balca , Çobanlar, Berem kuyuları yaylaları da orta yay-
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lalardandır ve daha çok malcılar çıkarlar. Buralarda or-
talama yükseklik 2000 metre civarındadır. Suyu azdır. 

Gazipaşa’nın kuzey sınırını Berem Değirmenle-
ri ve Yund yaylası teşkil eder. Yund oluğu etrafında 10 
km.lik bir çember içinde yer alan, Cimbiti, Çayır yakası, 
Küllinler, Şanşa yaylası, bu son halka içindedir. Ortala-
ma yükseklik 1800-2000 metre civarındadır. Yund olu-
ğunun diğerlerine oranla nisbeten bolca olan suyu bu 
yaylaya merkez görevi yüklemiştir.

Gazipaşa ahalisinin hayvancılık yapmayan kısmı 
da senede birkaç hafta veya birkaç ay yine bu yaylalar-
dan faydalanmaya devam etmektedirler. Sahilde sera 
onarımları ve okulların açılması ile birlikte artık yaylalar 
süratle ıssızlaşır ve kışın bu yaylalarda asla yaşanmaz.

7. Barçın Nedir?

Barçın Gazipaşa ahalisinin eskiden büyük kısmı-
nın çıktığı Sarıveliler üstü ile Taşkent arasındaki yay-
laların toplu adıdır. Şimdi sadece bir kısım Bahşişli 
Yörüklerin çıkmaya devam ettiği bu yaylalar eskiden 
Seyfeliler, Güneyliler, Kıcıklılar, Çamurlu ve Beyobalılar 
tarafından çıkılan yaylalardı. 

Barçın, ipekli kumaş demektir. Orta Asya’da Ma-
veraünnehir bölgesinde Oğuzların Anadolu’ya göç-
meden önce son kurduğu şehirlerdendir.

Buranın adı Barçınlı Kent’tir. Moğol baskısı ile 
Anadolu’ya göçen Oğuzlular yeni yurtlarına eski gü-
zellerinin ve güzel kentlerin adını da taşımışlardır. 
Barçın bu adlardan biridir. Gazipaşa’daki Barçın’dan 
başka Alanya–Gündoğmuş yaylalarında, Afyon’da ve 

Kayseri’de bildiğimiz isimleri ile Barçın yaylaları vardır. 
Barçın nispeten sulak, sebze ve meyve yetiştirmeye el-
verişli yaylalara ad olarak verilmiştir. Dut ağacı ve ipek-
böceği yetiştirilen vadiler ve koyaklardır.

8. Kurukarı Nedir ?

Orhun Abidelerinde Kurukaru sözcüğü; “Yukarı, 
İleri” olarak açıklanmaktadır. Yani Kurukarı yukarı de-
mektir. Böylece şimdiki Sugözü halkı olan Kurukarılı-
lar da Yukarılılar olarak adlandırılmışlardır. Gerçekten 
de Gazipaşa’nın coğrafi konumunda Sugözülüler Yu-
karıda Torosların eteğinde konuşlanmışlardır. Coğra-
fi bir tarif olarak da bu isim isabetlidir. Bu adın Kuru 
Kadın’dan değil; konuşlandırıldıkları coğrafyadan isim 
aldıkları görülmektedir. Yani bu adlandırma ile Gazipa-
şa Türkmenlerinin dilinde 1500 yıllık bir Öz Türkçe söz-
cüğe hem de orijinal haliyle rastlamaktayız. Bir başka 
değerlendirme ile Sugözü Türkmenlerinde 1500 yıllık 
bir Orta Asya hatırasının varlığından söz edilebilir.

9. Şahnalar Kimlerdir?

Gazipaşa’nın bayır köylerinden Şahnalar şim-
di Şahinler olarak isim değiştirmiştir. Şahna; sınır 
bekçilerine verilen bir addır. Gerçekten de Sahnalar 
Gazipaşa’nın kuzey sınırlarını bekleyen halkıdır. Mut-
laka gerekli zamanlarda böyle bir idari görevi üstlen-
mişlerdir. Yani kazanın muhafız gücüdürler. Muhafız 
taburu, muhafız kıtası gibi. Yeni aldıkları Şahin ise bir 
kuş adıdır. Avını vermeyen bu yırtıcı kuş da  güzeldir 
ama Şahna başka, Şahin başkadır.

Gazipaşa'dan bir görüntü
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10. Bugünkü Gazipaşa

Gazipaşa geçmiş yıllara göre çok değişmiştir. Yol 
ve ulaşımın kıt olduğu zamanların Gazipaşa’sı artık 
dünya ile irtibatlıdır. Yeni açılacak olan Havaalanı ve 
tamamlama aşamasındaki yat limanı birkaç yıl sonra 
Gazipaşa’ya yeni konuklar taşıyacaktır. Böylece yüz 
yıllardan beri tarım ve havancılık ile uğraşan Gazipaşa 
ahalisi hizmet sektörü ile tanışacaktır.

Gazipaşa, Kâhyalar ve Merkez olmak üzere iki 
belediyelikten ibaret bir ilçedir. Kâhyalar Belediyesi 
batı girişinde deniz kıyısındaki eski adı Burhan olan 
merkezde yer almıştır. Sınırları Bıçkıcı çayında biter. 3 
dönemden beri belediyeliktir. Gazipaşa havaalanı da 
Kâhyalar belde sınırları içinde yer almaktadır.

Gazipaşa’nın toplam 41 köyü vardır. Köylerin ta-
mamına karayolu ulaşımı sağlanmıştır. Bazı köy yolları 
ve ana arterler asfaltlanmıştır. Köylerin bazılarında şu 
dağıtım şebekesi olmakla beraber köylerde çoğun-
lukla su sıkıntısı vardır. Telefon ve elektrik hizmetleri 
oldukça yaygındır.

Gazipaşa deyince muz akla gelir. Gaziapaşa bir 
tarım kentidir. Bu tarımsal uğraşının başlıca ürünü 
muzdur. Son senelerde yapılan örtü altı (sera) muzcu-
luğu ve modern sulama teknikleri ile Gazipaşa muzu 
Türkiye pazarlarında nam salmıştır. Gazipaşa muzu-
nun kendine has tütüsü, Gazipaşa’nın temiz topra-
ğından kaynaklanır.  75 kg.lık Gazipaşa Muzu Tarımda 
Türkiye’nin 160.000 tonluk muz üretiminin 60 000 to-
nunu Gazipaşa tek başına karşılamaktadır.

Bu ürün dışında Çilek, Avakado, Kiraz ve Üzüm 
üretiminde de Gazipaşa oldukça iyi durumdadır. Ba-

yır köylerinde ceviz, badem, elma, armut ağaçları da 
oldukça fazladır.                                                                              

Her türlü sebzenin yetiştirildiği Gazipaşa toprağı, 
domates, biber, patlıcan, özellikle salatalık üretimi ile 
Türkiye pazarlarını beslemeye ve ihracata katkı yap-
maya devam etmektedir. 

Gazipaşa’nın en özel sebzesi ise Göleviz’dir. He-
nüz yaygın olarak mutfaklarda yer almayan bu ürün 
sindirim sistemi düzenleyicisi olarak çok kolay hazme-
dilen bir sebzedir.

B. Gazipaşa’da Tarihi - Antik Yerler

Tarihçiler Batı Akdeniz Bölgesini iki ana parça ha-
linde ele almaktadır. Batı tarafı için Pamfilya bölgesi 
denilmiştir. Pamfilya bölgesi Sedre Çayından başlatı-
lıp Alanya, Side, Manavgat, Antalya, Adrasan ve batıda 
Megri’ye (Fethiye) kadar gitmektedir. Bu sınır bazen 
Alanya ve Manavgat’a kadar batıya çekilmektedir.

1. Serde (Syedra)

Sedre Çayından doğusu ise Kilikya toprakları ola-
rak isimlendirilmiştir. Bu bakımdan bazı kaynaklarda 
Sedre’nin Selinus’a (Gazipaşa) bağlı gösterilmesi tesa-
düf değildir.

Friedrich Hild ve H. Hallenkemper tarafından ya-
zılan Kilikien und İsaurien isimli Almanca eserin C.I. 
237. sahifesinde, Demirtaş (Sedre) Pamfilya’nın sınırı-
dır denilir.

Kaynak, Sedre’yi İsauria kentlerinden biri olarak 
işaret eder. Alanya’yı Pamfilya tarafında bırakarak, 
Sedre’ye 22 km. mesafede bulunduğunu belirtir.Sahil-
den 7 km. yukarılarda bir taş köprüsü olup bunun eski 
yol üzerinden İsauria yüksek memleketlerine (dağlık 
Kilikya’ya) ulaşım sağladığını anlatır.

2. Aydap (İoatape)

Roma ve Bizans dönemi şehir ve limanlarından-
dır.  Kommagene Krallarından IV. Antiochos’un kızı 
İotape’nin adı ile anılır. İ.Ö. 5.yy.da yaşayan Yunanlı 
tarihçi Heraklı (Hierocles) kenti İsauria kentleri arasın-
da yazmıştır. Antik adı Ayzutap iken,  bu gün Aydap’a 
dönüşmüştür.

3. Selinus

Şehir çok eski metinlerde Sallune olarak adlandı-
rılmış olup gerçek adı İç Asya kökenlidir ve SELENGE-
SELENE’dir. Selinus, Selnius,  Trayanapolis, Castel-
le Lombarda, Castrum Lombardum adları ile Kale 
Tepe’nin bir ayrılmaz parçası ve aynı adla anılan nehir-
den oluşmuştur. Nehrin antik adı Selinus Potamos idi. 
Şimdiki adı Hacı Musa Çayıdır. Eskiden Selinti olarak 
söylenen  şehir bu gün Gazipaşa  olarak bilinmektedir. 
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4. Antiochia am Kragos  
(Kragos -dağdaki - Antiokya):

Gazipaşa’ya 20 km. doğu-
daki Güneyköy sınırları içinde 
ve sahildedir. Şehrin kurulduğu 
dağa izafeten Kragos dağının ve 
şehrin kurucusu Kommagene 
krallarından IV. Antiochus’un adı 
ile birlikte anılmıştır. Uzak mesa-
felerden şehre getirilen su iletim 
hattı (isale) yer yer sağlamlığını 
korumakta olup, Şanşa Dağından 
ve Uğurlu Deresinden çıkan su 
kaynağı “Haft” mevkiinde bir ha-
vuzda (baraj) toplanıp, kemerler 
üzerine alınan pişirilmiş toprak 
AVGANT’larla Nuhut Yeri mevki-
ine taşınmış ve kentin su ihtiyacı 
karşılanmıştır.Şehir denizden 300 
m. İrtifadadır. Şehirdeki Roma Ha-
mamları kısmen sağlam vaziyette olup bölge ko-
ruma altındadır. 

5. Halil Limanı

Halk arasında Hal Limanı olarak söylenen 
bu mevki Aydap’a 2 km.  doğu mesafesindedir. 
İsauria kent kalıntıları ve mezarlar vardır. Şimdi 
Gazipaşa’nın plajlarındandır.

6. Çiçek (Çecek) Yerleşimi

İsauria yerleşimlerinden kabul edilmekte 
olup, halen Zeytinada Köyünün doğu mahallesi 
konumundadır. Mahallenin sahilinde gözlerden ırak 
bir  doğal liman  bulunması  İsauria korsanlarının ter-
cihine uymaktadır.

7. Julia Sebaste-Kaya Mezarı

Gazipaşa’dan 20 km. doğuda Göçük köyünün 
kuzey tepelerindedir. Roma çağı eserlerinden olduğu 
söylenmiştir. Örtü elemanları tamamen yok olmuş bu-
lunan mezar üzerinde, üç adet daire içinde kabartma 
insan portresi ve yazıt vardır. Yazıtta mezar sahipleri-
nin ismi geçmekte ve kaçak gömü yapanların (cenaze 
gömenler) cezalandırılacağından bahsedilmektedir.

8. Cestrus Antik Kenti

Selinus’a bağlı Macar köyü sınırları içindedir. 
Gazipaşa’nın 6 km. doğusundadır. Kent merkezi de-
nizden 350 m. yükseklikteki Kilise tepe üzerindedir. 
Güney duvarlarındaki yazıtlar Vespasianus’a ait ol-
duğuna işaret eder. Vespasianus tapınağının güney 
ucunda 6 heykel kaidesinden oluşan bir yapı mevcut-
tur. Bu yapı Titus, Nerva, Trayanus ve Hadrianus figür-
leri ile donatılmıştır. Hadrianus karısı Sabina ile birlikte 

tasvir edilmiştir. Burada Antonius Pius’a ait bir tapınak 
ile  moloz ve kesme Antiochia am Gragos (Nohut Yeri) 
taştan yapılmış bir anıt mezar vardır.

9. Adanda Lamos Antik Kenti

Burası Adanda kalesi olarak bilinir. Gazipaşa’nın 
yaklaşık 15 km. kuzey doğusundadır. Bilhos köyüne 
yakındır. İ.S. 259-268 yıllarında İmparator Gallienus 
tarafından kale duvarlarının yapıldığı giriş kapısı üze-
rinde bulunan bir yazıttan anlaşılmaktadır. 5. yy. ka-
yıtlarında İsauria kentlerinden olduğu görülmektedir. 
Zirveye yakın bir noktada Vespasian ve Titu adına ya-
pılmış tapınaklar olduğu görülür. 

10. Kaladran Karadrus, Kalender, Kelendre, 
Chradros Potamos

Bugünkü Kaladıran Çayı. Antiochie ad Gragoum 
ve Kaladıran Körfezi ve İskelesi Anemurion antik kent-
leri arasında sınır olan bir liman ve akarsudur. 1191 
yılında bölgede hakimiyet çekişmesi yapan Bizans 
ve Küçük Ermeni Krallığı arasında sınır  teşkil etmiş-
tir. Chalandro,  Scalendors gibi adlarla da anılmıştır. 
Kentin üst kısımlarında harabeler vardır. Yukarısındaki 

 Aydap Harabelerinden bir görüntü.
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ormanlardan toplanan keresteler, Teniste ve Kaladıran 
çaylarından limana indirilir ve buradan ihraç edilirdi.

11. Nephelis Antik Kenti

Gazipaşa’ya bağlı 15 km. mesafedeki Muzkent 
(Kıcık) köyü sınırları içindedir. Halk arasında Gökkilise 
ve Alakilise olarak adlandırılan denize yakın yerde bir 
yapı kalıntısı vardır. Kentin akropolünde iyi kalite kes-
me taşlardan yapılmış muhtemelen bir Roma tapınağı 
olan eser mevcuttur.

12. Direvli Kalesi  

Gazipaşa’ya 22 km. mesafede ve Doğanca mer-

kezine 1.5 km. ve Adanda Kalesine 6 km. uzaklıktadır. 
Harabeleri kayalık burun üzerinde Erenler dağına kar-
şı konumdadır. Bu kalelerden Selinti, Aydap, Adanda, 
Nuhut Yeri ve Nefelis’in aynı kotlarda olması ile deniz-
den gelecek saldırılara karşı ışıkla haberleştiklerine 
dair bilgiler vardır.

13. Gevinde

Gazipaşa’ya bağlı Sivastı yerleşiminin 3,5 km. ku-
zey batısında ve Gazipaşa merkezine 18 km. olan bir 
köydür. Erken Bizans yerleşimlerindendir. Gevinde ya-
kın tarihte Ilıca adı ile  anılmaya başlanmıştır. Bölgede 
Osmanlı dönemi salnamelerinde bahsedilen, cild ve 
zührevi hastalıklara iyi geldiği bilinen bir su kaynağı 
olup halen halkın faydalandığı bir yerdir.

Direvli Köy Merkezinden Görünüş 

Gevinde Kaplıcaları
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14. Sıvastı

Bugünkü adı Karatepe olan yerleşim yeridir. 
Gazipaşa’ya 17 km. mesafede kuzey yönündedir. İsmin 
Iuliosebaste’den değiştiği söylenmektedir. Sivastı’ya 
yarım saat mesafede Akkaya mevkiinde çok az harabe 
ve krallık işaretleri bulunmaktadır. Kaya mezarları ve 
tapınak kalıntıları olduğu tahmin edilen eski eserler 
vardır. 

Çörüş Köyü Asartepe Harabeleri Gazipaşa’ya 15 
km mesafede kuzey doğu istikametinde bulunan 
Çörüş Köyünün mezarlığına bitişik bir tepedir. Bura-
da Isauria kalıntısı birçok tarihi eser yer almaktadır. 
Kazancı’ya 9 km., Anamur’a 46 km. ve Ermenek Ana-
mur yolu üzerinde yayla yerleşim. 

15. Yund Oluğu: 

Anamur’a 54 km kuzey batı kesimde, serin bir 
yayla ve çeşmedir. 2245 metre yükseklikteki Yüğlük 
Dağının ayağındadır. Batısı Küllin ve Çayır Yakasıdır.  
Kuzeyi İnceçayır boğazı ve Göksu’ya karışan Ermenek 
çayı ile sınırlıdır. Gazipaşa’nın yukarıda sayılanlardan 
başka  Yalan Dünya Mağarası, Kızılin, Bıçkıcı Manastı-
rı gibi görülmeye değer yerleri vardır. Selçuklu yapısı 
Bıçkıcı Köprüsü  şimdi yıkılmış vaziyette ve eski eser 
severlerin himmetini beklemektedir.

Delice üzerinde tek gözlü, Adanda Deresi üzerin-
de tek gözlü ve Bıçkıcı çayının yukarı kotlarında İnce-
ğiz yol ayrımında Selçuklu eseri iki gözlü Taş köprüleri 
halen ayaktadır.

Gazipaşa genç nüfusu, yetiştirdiği aydınları, ge-
lişmekte olan tarımının ürün çeşitliliği ve istikbal va-
deden turizm potansiyeli ile önümüzdeki zamanların 
yıldız kentlerinden biri olmaya adaydır. Komşuluk iliş-
kilerinde kaybolmayan yardımlaşma, ölüm ve düğün-
lerde gösterilen dayanışma ruhu ile öz kültürüne bağ-
lılığını sürdüren Gazipaşa, modern hayata da eğitilmiş 

Kırk Kuyu Mezrası

Gazipaşa Kızılin
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insan gücü ve yüksek okuma oranı, tarımsal ürünleri 
ile şimdiden katılmış durumdadır. Emekliler için sakin 
bir yaşam alanı, yabancı konuklar için sıcak bir Ana-
dolu köşesidir. Denizi temiz, yaylası havadar, meyvesi 
bol, muzu kokulu, sebzesi lezzetlidir.

En ünlü meyveleri muz, nar ve çilek olarak de-
ğerlendirilmektedir.

Gazipaşa Kalesinin eteklerinde yer alan Selçuklu Şikarhane Köşkü.

Alaaddin Keykubat Yapımı Bıçkıcı Köprüsü (Yıkılmadan önceki hali)

Güney Köy’de Antiocıa harabelerinden bir kapı başlığı



291
Dünden
Bugüne
Antalya

G A Z İ P A Ş A

C. Nüfus

İlçenin 2010 yılı toplam nüfusunun da 48.525 kişi 
olduğu anlaşılmaktadır

D. Konaklama

İlçeye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli ko-
naklama tesisleri, (Bkz.) Kitabımızın 2.Cilt, “VII- SOS-
YAL, EKONOMİK ve KÜLTÜREL YAPI-14.KÜLTÜR VE 
TURİZM-C.TURİZM-2.Belgeli Tesisler” Bölümünden ay-
rıntılı olarak incelenebilir.

*Hazırlayan:

-Ali Yıldız
Araştırmacı - Yazar, Antalya Kepez Belediyesi

KAYNAKÇA

-Semseddin Sami.  Kamus-ul Alam, Osmanlıca 
baskı, Başvekalet  Cumhuriyet Arşivi,   Ankara. 

-Antalya Valiliği Kültür Envanteri  Sayı 6,  S. 120, 
Antalya 2005.

-Ekrem Memiş.Eski Çağ Türkiye Tarihi, S.45 vd. 
Çizgi Kitabevi Yayını, Konya 2001. 

-Hasan Bahar-Özdemir Koçak, Eski Çağ Konya 
Araştırmaları. S. 8-9-18 vd. Kömen Yayınları.Konya, 
2004.

-A.Müfit Mansel;  Mısır ve Ege Tarihi s.101 :…” Viya-
nalı lisaniyat alimlerinden P.Krestmer, Yunan Dili Tari-
hine Giriş (1896) isimli eserinde; Yunanistan’da tesadüf 
edilen bir çok (nt) ve (ss)’li coğrafi adları Yunan lisanı 
ile izahının mümkün olmadığını, bu isimlere bilhassa 
Anadolu’nun cenubi ve garbi  mıntakalarında rast-
landığına göre bunların Küçük Asya’dan Yunanistan’a 
hicret etmiş kavimler tarafından  getirilmiş olduğunu 

ispat etmiştir, demektedir. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 
Eski Çağ Türkiye Tarihi yazarı Sn Ekrem Memiş yuka-
rıda çalıştığımız Selene Adının Aslı Üzerine isimli bö-
lümü kendisine göndererek tetkikini rica ettiğimiz-
den bir süre sonra yazımızı okumuş ve bize şu cevabı 
göndermiştir :  “Göndermiş olduğunuz yazıyı okudum. 
Yazdıklarınız büyük ölçüde doğru ve açıklamalarınız 
konuya yaklaşımınız son derece mantıklı. Bu bilgilere 
kitabınızda rahatlıkla yer verilebilir.”  

-Prof.Dr.Ekrem MEMİŞ-25 Nisan  2007 

Çilek

Nar
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GÜNDOĞMUŞ

A. Tarih ve Coğrafya*

1. Tarih

Gündoğmuş ilçesi Antalya’ya 153 km. doğuda, 
Akseki-Konya yolunun 32 km. güneyinde yer almakta-
dır. Alanya’ya mesafesi 70 km. Manavgat’a olan uzaklı-
ğı 70 km. kadardır.

Şimdiki Gündoğmuş bölgesi Cumhuriyet kurul-
madan önce Senir ve Çündüre, bölgelerine ayrılıyor-
du. Orta çağda siyasi ilişkileri daha çok Alaiye kazası 
veya Sancağı ile olmuştur. Alaiye  19. yüzyıl sonlarında 
kaza statüsüne indirildikten sonra kısmen Akseki’ye 
bağlı olarak siyasi hayatını sürdürdüğünü görürüz. Ka-
raman Eyaleti, Konya  Sancağı veya  Teke Sancağı adı 
altında idari bağlılıkları vardı. Bazı kayıtlarda Konya 
Vilayeti, Teke (Antalya) Sancağı,  Senir  Kazası olarak 
da geçer. 19. yüzyıl sonlarındaki   kayıtlarda (1889 dan 
sonra) nahiye olarak geçmektedir.

Senir Düşenbih nahiyesi olarak bazen Manavgat’a 
bazen Akseki’ye bazen de doğrudan Antalya Teke bey-
liğine bağlı idi. Çündüre nahiyesi ise daha çok Alanya 
ile ilişkili olmuştur. Gündoğmuş’un eski adı Eksere’dir. 
Eksere adının geldisi hakkında bazı görüşleri aşağıda 
değerlendirdik.

EKSERE adı için görüşler: 

Birinci Görüş:  

Bu adın Gündoğmuş’a Konya- Karaman tarafında 
İksile adlı bir yerden gelen ahali tarafından verilmiş ol-
duğu varsayımı ile ismin sonradan Eksere olarak deği-
şime uğradığı söylenmektedir.

Bu sav için söyleyeceğimiz şudur: Konya, Erme-
nek, Taşkent ve Karaman tarafl arındaki yer ve cema-
at isimlerine baktığımızda resmi belgelerde veya halk 
şöyleyişlerinde böyle bir isim tespit edemedik. Bu se-
beple iddia biraz fazla yakıştırma gibi geliyor.

İkinci Görüş:

Bu ad Kösere’den değişmedir. Kösere bileyicilik ve 
bileyi taşı mesleklerini kapsayan bir addır. Bıçak, tah-
ra, keser bilemekte kullanılan Kösere Taşı olduğu gibi 
ince işlerde kullanılan kösüre kayışı ile ustura ağzı kıla-
ğılaması da bu zanaatlara girer. Kösere sözcüğü deği-
şerek EKSERE olmuştur.

Köylü-Kösüreli diye bir ikileme de vardır. Gündoğ-
muş, toprağı az olan bir coğrafya olduğundan halk, ti-
caret ve zanaatlara yönelmiş ve bunda da muvaff ak 
olmuştur. Manavgat, Antalya ve İzmir’de daha çok ti-
caretle uğraşan çok miktarda Gündoğmuşlu’nun bu-
lunması bu iddianın bir göstergesidir.

Gündoğmuş İlçesininin 1967 yılında çekilmiş bir resmi.
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Üçüncü Görüş: 

Eksere Köylüleri Karaman oğullarındandır. Ka-
raman ve Ereğli toprağından gelmişlerdir. Bu günkü 
Konya Ereğli’ye bağlı Halkapınar- Kösereli civarındaki 
halkın bir parçası olarak Torosları takiben bu mevkiye 
göçüp- gelmiş olan Kösereliler tarafından kurulmuş ve 
köye bu ad verilmiştir. Sonradan telaff uz değişikliğine 
uğrayarak adı EKSERE olmuştur.

Dördüncü Görüş:

Bu ad Ökse otundan ve Ökseyeri tamlamasından 
gelmektedir. ÖKSE otu, çam ve katran ağaçlarında asa-
lak olarak yetişen ve hayvanların beslenmesinde fay-
dalanılan bir şifalı bitkidir. Diğer adı GÖVELEK’tir. De-
veler ve davarlar için çok faydalıdır. Ormanlık alanları 
ile meşhur Gündoğmuş’ta da Ökse otu çok olduğum-
dan burası ÖKSEYERİ olarak isimlendirilmiş ve bu söz-
cük telaff uz değişikliğine uğrayıp EKSERE olmuştur.

Beşinci Görüş:

Gündoğmuş’un 9 km. batısında asfalt yolun altın-
da Taşahır, Taşavur – KASEYİR harabesi bu yöreye adını 
vermiş olabilir. Taşavur-Taşahır mesire yerinin 100 m 
Batısında –yolun altında kent harabeleri görülür. Yöre-
de ele geçen 3 adet yazıttan birinde Kaseyir’in, Casae 
kolonisi olduğu belirtilmektedir. Taşahır’da bulunan 
bu yazıtlar Manavgat Taşağıl’da ikamet edip Side va-
tandaşlığı ile övünen Casatan isimli bir yöneticiden 
bahseder. Manavgat’taki Taşağıl’ın aslında TAŞAHIR ol-
ması, Gündoğmuş’taki Taşavur-Taşahır’‘ın isim benzer-
liği eski halklar arasında da bir bağı hatırlatabilir.  Kase-
yir adı sonradan değişime uğrayarak EKSERE olmuştur.

Bu tezlere ek olarak şu aşağıdaki notlara da dik-
kat edilmelidir. 

Denizli’nin şimdiki adı Beyağaç olan kazasının 
eski adı Eksere’dir.  Ormanlık ve sulak bir vadi üzerin-
deki bu yerleşim adının da isim ortaklığı bağlamında 
değerlendirilmesi gerekir. Ordu vilayetinin Mesudiye 
kazasının da bir Eksere köyü vardır. Muğlalı yerel sa-
natçı İbrahim Ethem Yağcı’nın derlediği; Eksere’nin 
Çamına / Düştüm Muğla’nın damına / Şu Muğla’nın 
kızları / Gendisi gelsin yanıma diye söylediği bir türkü-
de geçen sözcüğe de dikkat etmelidir. Burdur’un Eski-
yere adındaki yerleşimi askeriye’den bozulma olmakla 
birlikte incelenmeye değer. Bütün bu notlar Eksere 
ismi üzerinde daha çok araştırma yapılması ihtiyacını 
ortaya koymaktadır. Adı nereden ve hangi kaynaktan 
değişime uğrarsa uğrasın bu gün Gündoğmuş; gerek 
halkıyla, gerek yayla-sehil hayatı ile ve gerekse içerdiği 
kültürel zenginlikle tam bir Türkmen Bölgesi’dir. Gün-
doğmuş halkı dağ başlarını vatan yaparak bölgeye 
damgasını ve Türk mührünü vurmuştur. Halkı ekmeği-
ni taştan çıkarır, çalışkan, inatçı ve ısrarcıdır. Okumuş-
luk oranı %90’lardadır. Bölge Türkmenleri Karamano-
ğulları çatısına dâhildirler.

Karamanoğullarının bazı tarihçiler kesin şekilde 
Oğuz’un Avşar boyundan gelmiş olduğu iddiasında-
dırlar. Bölgede çok miktarda Karaman adı Karamanlı 
sülalesi ve Avşar cemaatleri vardır. Örnek olarak böl-
geyi uzun zaman idare eden Senir Beylerinin Avşar-
lı oldukları bilinmektedir. Hatta Alanya’daki Avsallar 
adı da Avşarlar adından değişmiştir denilebilir. Çünkü 
yayla adı devlet haritalarında Avşarlar Yaylası olarak 
yazılıdır. Bölgenin en önemli yaylası olan Oğuz yaylası 
da Oğuz - Türkmen oymaklarının Gündoğmuş’taki yo-
ğunluğunu ortaya koymaktadır. Soyadları değişik olsa 
da bazı ailelerin Türkmenoğlu, Karamanlı veya Kara-
manoğlu, Macaroğlu, Bozkırlıoğlu gibi isimler alması 
da bölgedeki Türkmen yerleşiminin çeşitliliğine gös-
tergedir.

Eski çağlarda Luwiler, Hititler ve Persler bölgede 
uzun süreli egemenlik kuran kavimler olarak mutlaka 
buralarda yerleşmişlerdir diye düşünmek gerek. An-
cak bize ulaşan yazılı kaynakların verdiği yer ve bölge 
isimlerinin tamamı bulunduğumuz coğrafyaya aplike 
edilememiştir. Bilim adamları bunun üzerinde çalış-
malarını sürdürmektedirler.

Ahmet Ünal’ın Hititler Devrinde Anadolu isim-
li eserinde ayrıntıları verilen bilgilerden şu kadarı-
nı  bölgenin Hitit Dönemi için özetledik. Ahmet Ünal 
Boğazköy’de yakın zamanlarda bulunan bir Hitit bronz 
tabletine dayanarak: 

“M.Ö.1295 yılında yapıldığı bilinen Kadeş Sava-
şı sırasında veya ondan hemen sonra ölen Hitit Kralı 
II. Muvattali’nin iki oğlun vardır. Birinin adı Murşili di-
ğeri ise Kurunta’dır. Yine bu Muvattali’nin bir de kar-
deşi Hattuşili vardır. Muvattali’nin Kadeş savaşında 
(M.Ö.1295) veya hemen ertesinde ölümünden sonra 
yerine geçen oğlu prens III. Murşili, Urhitesup adıyla ik-
tidara gelmiştir. Ancak amcası Hattuşili bu prensin kral 
olmasını hazmedemeyip ona savaş açmış ve bu savaş 
yedi yıl sürmüştür. Sonunda Hattuşili;   Urhitesup’u ye-
nerek kral olmuş ve yeğenini Kıbrıs’a sürmüştür. Am-
cası Hattuşili tarafından Tarhundaşşa’ya kral yapılan 
Kurunta’nın bu toprakları ne kadar idare ettiğini bil-
miyoruz. Biz burada Kurunta’nın amcası tarafından hi-
maye edilmekle beraber, ona sınırları daraltılmış bir 
Tarhundaşşa krallığı vermiş olduklarını ve bu krallığın 
batı ucunda Aksu (Kestros) nehrinin ve Perge şehrinin 
bulunduğunu, bu nehirle birlikte Perge şehir devleti-
ne sınır olduklarını belirtelim. Hatta amcası yeğenine 
diyor ki; “Kral, yani Kurunta eğer  Perge krallığına sa-
vaş açar ve oraları elde edebilirse, orası onun olacak-
tır.” Yani batı sınırlarını genişletme hakkını da vermiş 
oluyor. Tarhundaşşa Ülkesi yani yeni krala verilen top-
rakların batı sınırında Aksu ırmağı olduğu gibi güney 
sınırlarında da Salluse  ( bu günkü Gazipaşa)  ve daha 
başka şehirler vardır.  

Biz tablette belirtilen kendi bölgemize dönelim. 
Pittasa ve Arinunatta istikametinde sınır Nanhanta ve 
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Hauttassa’dır. (Pitassa tarafı daha sonraki Pisidya böl-
gesidir. Bu günkü Isparta-Akşehir-Afyon tarafl arı.) Hu-
watuwanta dağı istikametinde sınır Köpek Kayalığı’dır. 
Ussa istikametinde sınır Zarata’dır. Wanzaturawa isti-
kametinde sınır Harazuwa’dır. Wanzaturawa ve Kunzi-
nasa istikametinde sınır Arlanta dağı ile Alana kentidir. 
Arlanta dağı üzerindeki su ise Hulaya ve  Hatti arasın-
da ortaktır. Tarhundaşşa’nın deniz tarafındakı sınırları 
Mata, Sanhata, Saranduwa, Istapanna, Sallusa (bu gün-
kü Gazipaşa), arazileri ile Tatta ve Daşşa kentleridir. 

Tarhundaşşa ülkesi sınırları içinde yer aldığı hal-
de Büyük kral Hattuşili’ye yani Hatti ülkesine ait olan 
kentler ve topraklar şuralarıdır: “Anta ile ona terkedil-
miş köyler, Lahwiyassi, Wastissa, Hadduwassa, Handa-
wa, Daganza, Simmuwa, Sahita kentleri, Kammama-
lı adamlar, Walistassalı seyis İnurta, Wattanna, Mathu-
waliyata, Kasuriya, Sawiya, Pariyassa, AnnauPuhanta, 
Gurtarnassa, kentleri ile Arallalı nar yetiştiricileri. Mat-
tarwanta ve Para Kenti Yörükleri (çadır insanları), Dara-
gunnunta ve Munanta kentleri depo kâtipleri, Ayara-
lı hayvan bekçileri, Tarpalı mızrakçılar, Wattassa ve Tal-
wisuwanta tımar sahipleri.”

Kurunta’ya – Gündoğmuş ve Manavgat’ın da 
dâhil olduğu Tarhundaşşa ülkesine- verilenler:  Çöm-
lekçiler ile sakiler hariç tutulmuşlar, bunlar Tarhun-
daşşa tanrılarının hizmetine verilmişlerdir. İyasanta 
ve Azzuwassi’li Duddushiyalla adamları, Washaniyalı 
bekçiler buna dâhildir. Warpatala adamları ve Adara’lı 
sakiler dâhil edilmişlerdir.

Sarikuva askerleri, sanatkârlar ve timar sahiple-
ri, Tarhundaşşa ve Hulaya ülkesinde kalan kişileri Hat-
tuşili Kurunta’ya vermemiş, fakat ondan sonra kral 
olacak olan oğlu Tuthalya daha o zaman buraların da 
Kurunta’ya verilmesini sağlamıştır. Çünkü bu iki prens 
arasında duygusal bağlar vardır. Hattuşili, Kurunta’ya; 
Sarmana, Pantarwanta ve Mahrimma köylerini tarla, 

çayırlık koyun otlağı ve tuzlanın tümüyle birlikte ver-
miş ve yerine geçen Tuthalya buna aynen riayet etmişti.

Şimdi burada sayılan kale ve şehirlerin hangisi 
Gündoğmuş coğrafyasında idi suali akla geliyor. Bu-
nun cevabı bilinmemektedir. Bu yer adlarında Gün-
doğmuş bölgesini içeren bir isimlendirme var mıdır şu 
anda bunu bilemiyoruz.

Truva savaşlarında yenilen kavimlerin bölge-
ye gelerek Pamfilya’yı teşkil ettikleri binmektedir. 
Kentin yakın yerleşimlerindeki eski eser kalıntıla-
rı burada önemli bir Roma egemenliğine işaret eder. 
Gündoğmuş’un dâhil olduğu Bölge Ormanlarının Ro-
malı Komutan Antonyus tarafından Cleopatra’ya veril-
mesi de Mısır bağlantılarını göstermektedir.

Roma’nın bölünmesinden sonra genel olarak 
Anadolu’da hâkim olan Bizans’ın da mutlaka bölgede 
varlığına işaret edilmelidir. Bizans’ın Türkler tarafından 
özellikle Malazgirt’ten sonra dönem dönem ortadan 
kaldırılmasıyla başlayan Türk egemenliği Geyik Dağla-
rının yamaçlarında kurulan Gündoğmuş bölgesindeki 
Türk varlığını ortaya koymuştur. 1221’de Sultan Alaad-
din Keykubat’ın Alanya’yı ve Alara’yı alması ile bölge-
de yoğun bir Türkmen yerleşimi gerçekleşmiştir.

Geçtiğimiz yıllarda Çündüreli Ressam Nuri Sezen 
tarafından bölgede Alaaddin Keykubat’a ait olduğu 
sanılan bir kurşun mühür358 (bulle) bulunmuş olması 
da yöredeki Selçuklu hâkimiyetinin bir başka delilidir. 
Yine Nuri Sezen tarafından yayınlanan “Köyün Tarihi-
Kayabükü-Çündüre”359 kitabında tercümesi verilmiş 
olan Osmanlı fermanlarında;  

“Feth-i Hakan’dan beri” ibaresi bölgenin Alaaddin 
Keykubad tarafından fethedilen topraklardan oldu-
ğunu gösterir. Feth-i Sultan ibaresine Antalya Müze 
direktörü ( müdürü) S. Fikri Erten’in bir araştırma yazı-
sında da rastlanır. Buna göre360 :

İbn-i Bibi Selçukname’sinde Alaiye için “Zikr-i 
Feth-i Kale-i Alara berdest-i bendegân-i Sultan” ibaresi 
vardır. Selçukluların ve Karamanoğullarının Antalya ve 
Manavgat yöresine yönelik fetih hareketlerinde Gün-
doğmuş bölgesi bir geçiş yolu teşkil etmiştir. 

Gelesandra Han ve Güneycik Köyü yakınında Ala-
ra Çayı üzerindeki muhteşem Selçuklu eseri Ali Köprü-
sü bu yolların çok kullanıldığının kanıtlarıdır.

1472 yılında Fatih’in veziri Gedik Ahmet 
Paşa’nın Alanya’yı donanma ile kuşatıp Karamano-
ğulları egemenliğine son veren hareketinden sonra 
Gündoğmuş’un Osmanlı devirleri başlamıştır. Fatih Sul-
tan Mehmed küçük oğlu Cem Sultan’ı Karaman Valisi 
358- Bu kurşun mühür Antalya müzesine teslim edilmiş olup  

envanterinde kayıtlıdır.
359- Nuri Sezen . Köyün Kitabı- Kayabükü, Çündüre . S. 63. An-

talya 2007
360- S. Fikri Ertern. “Alara Hanı”. Türk Akdeniz. Sayı.I, S.13. Şubat 

1937

Gündoğmuş’ta Cem Sultan hatırası CEM PAŞA camii. 
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yaparak idareyi Osmanlı merkezi sistemine bağlamıştır. 
O tarihte Karamana bağlı olan Eksere’de bu hakimiye-
tin bir hatırası olarak  merkezde Cem Paşa Camii inşa 
edilmiş ve tamiratlarla günümüze kadar yaşamıştır.

İbrahim Hakkı Konyalı Alanya Tarihi’nde Kanuni 
Sultan Süleyman tarafından Pazar Bacı alınan Gün-
doğmuş köylerinden bahseder. Burada Sancak Beyi 
Abdüssamed Bey’in361 hasları arasında; Alaiye, Dü-
şenbih, Selendi (Gazipaşa), Akseki Pazarlarının Pazar 
baçlarının  da bulunduğu zikredilir. Bu kayıttan anla-
dığımıza göre bu gün Gündoğmuş’a bağlı bir köy olan 
Karadere köyüne ve Manavgat’a bağlı Ahmetler köy-
leri de bu hasların arasındadır.

Yavuz Selim zamanında Alaiye  on nahiyeye ayrıl-
mış olarak görünmekte ve bunlardan Oba Pazarı Na-
hiyesine bağlı  Çündire köyü zikredilmektedir. Geyse 
nahiyesi adı altında toplanan bir başka idari birimde 
ise bu günkü Manavgat’a bağlı Karaisalar ve Namaras 
ile birlikte Senir köyü, Murt Nahiyesine bağlı Karade-
re köyü, Kenares Nahiyesine bağlı Semedke (Semed) 
köyleri zikredilmektedir. 

1873 yılı Konya Vilayet Salnamesinde; Alaiye’nin 
74 köyü bulunmaktadır. Bunlardan şimdiki 
Gündoğmuş’a bağlı köylerin bazılarının nüfusu şöyle-
dir :

1-Semed    : 129
2-Çündüre  : 184
3-Ortaköy   :   65
4-Narağacı :   60
5-Balur mea Tavşanalanı : 213

361- Abdüssamed Bey, bugünkü SEMED beldesine adını veren 
Alaiye Beyidir.

1530 yılında Alaiye kalesi mustahfızlarının  tı-
marları gösterilirken de  Gündoğmuş’a bağlı Karade-
re köyünden bahsedilerek; köyün 154 hane olduğu, 
bunlardan 9 mücerred, 1  kara ve yekçeşm (tek gözü 
gören) kişilerin bulunduğu kaydedilmiştir.

2. Gündoğmuş’un İlçe Yapılması ve Bugünkü 
Gündoğmuş

Eksere bir köy olarak 1936 yılındaki idari taksima-
ta kadar Akseki’ye bağlı idi. 1936’da halkın taleplerin-
den doğan evlenme, boşanma, tapu ve arazi işleri gibi 
sebeplerle Antalya’ya bağlı müstakil ilçe yapılmıştır. 

Halen 34 köyü vardır. 2000 nüfus sayımına göre 
merkez nüfusu 5021’dir.  İlçenin toplam nüfusu 14.944 
olarak belirlenmiştir.

İlçenin 2010 yılı toplam nüfusunun da  9.163 kişi 
olduğu anlaşılmaktadır.

İlçede, Köprülü ,  Ortaköy ve  Senir adlarıyla 3 bel-
de faaliyette bulunmaktadır. 

Gündoğmuş’un yüz ölçümü 1.332 km2 dir. Orta 
Torosların Taşeli Yaylaları Gündoğmuş’un batı idari sı-
nırları ile son bularak en güzel yayla örneklerini sunar. 
Gündoğmuş’un bulunduğu rakım 900 metredir. An-
cak Gündoğmuş yaylaları Taşeli’ne göre daha yüksek 
(ortalama 2.200 rakım) ve sulaktır. Pınar ve göllerle 
bezenmiş yaylalardır. Gündoğmuş’un kuzeyinde yer 
alan YEDİ KAZA YAYLALARI bütün bir bölgenin zaman 
zaman uğrak yeri olmaya devam etmektedir. Beyşehir, 
Bozkır, Hadim, Taşkent, Ermenek, Anamur, Gazipaşa 
Sarıveliler, Alanya ahalileri bu yaylalara mutlaka uğ-
rarlar. Bu yaylaların topladığı kar suları doğuya doğru 

Gündoğmuş Güneycik’te ünlü Ali Köprüsü. Alara Çayı üzerinde Selçuklu eserlerindendir. 
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akan Göksu ve Akdenize dökülen Alara, Karpuz ve Kar-
gı çaylarını besler.

Yörede halen yoğun bir şekilde küçükbaş hay-
vancılık yapılmaktadır. Karıngöl, Kuruca, Alaybeyleri 
yaylası, Sarıot, Kızılağaç ve Kızılot yaylaları, Namaras 
Yaylası, Gelesandra Ovası, Söbüçimen yaylası, Oğuz 
yaylası, Seyricek ve Kurugöl yaylaları en yoğun yay-
lak yerleşimleridir. Alanya’nın batı yakası Yörükleri, 
Manavgat’ın doğu yakası Yörükleri ve Gündoğmuşlu-
lar bu yaylalara çıkarlar.

3. Geyik-Giği Dağı

Tereyağı, yoğurdu ve peyniri bol olan 
Gündoğmuş’un en meşhur ürünü Giği Balı’dır. 2877 
metre yüksekliğindeki Geyik Dağı’nın yerel adı Giği’dir. 
Bu dağın tepesinde bir yatır olduğu ve eskiden Yay-
laya çıkıldığında bu dağın zirvesine yöneltilerek kur-
banlar kesildiği halen yaşayanlar tarafından anlatı-
lır. Bu dağın doğu eteklerinde Deringöl vardır. De-
ringöl çeşit çeşit balık ve su ürünleri ile meşhurdur. 
1860’larda Kırgız’lardan Bugu (Geyik) kabilesi ve Sari 
Bağış boylarının başlarında Manap’ların-Manavlar 
= Yerli Türk /Türkmen” lerin bulunduğunu biliyoruz. 
Gündoğmuş’taki Giği-Geyik dağı söyleyişi ile Bugu-
Gigi söyleyişi arasında bir bağ kurulabilir mi? Kurula-
bilirse ahali bu ismi oralardan mı taşımıştır diye sor-
mak gerekir.

4. Gündoğmuş’ta Tanrı Dağı

Deringöl’ün doğusu Bağırsak Yaylasının yaslan-
dığı TANRI DAĞI’dır. Tanrı dağı 2378 rakımlıdır. Orta 
Asya’da da bir Tanrı dağı olduğunu bildiğimize göre 
Gündoğmuş Türkmenleri yerleştikleri yere bu  adı taşı-
mış olmalıdırlar. Yani Gündoğmuş’a yerleşen ve bura-
yı kuran Türkmenlere en azından bazıları Tanrıdağlı’dır 
dersek pek de hatalı olmaz. Geldikleri yerin adını yeni 
vatanlarına taşımışlardır. 

Gündoğmuş coğrafyası üzüm, incir, ceviz, bal ve 
pekmezleri ile de meşhurdur. Nergiz soğanı, lale soğa-
nı, sümbül, kardelen gibi bitkileri koruma altına alın-
mıştır. 

5. Gündoğmuş Yaylalarında İpar Gülü

İpar, Kaşgarlı’nın Divanında, Yusuf Has Hacib’in 
Kutad Ku-Bilig isimli eserinde ve Orhun Yazıtlarında 
geçen bir sözcüktür. MİSK-AMBER-GÜZEL KOKU anla-
mında kullanılmıştır. Bu güzel kokulu çiçekten başka 
nesnelere verilmiş isimlere de rastlarız. İpar Taşı, İpar 
Dağı, İpar Hatun gibi. Türk halkı İpar adını o güzel ko-
kuya istinaden kız çocuklarına isim olarak vermiştir.

Gündoğmuş’un yukarıda sayılanlar yanında en 
önemli bitkisi İPAR GÜLÜ’dür. İpar Gülü ile derin tarihi-
mize kısa bir yolculuk yapalım:

1- Orta Asya’daki Bilge Tonyukuk kitabesindeki bir 

kayda göre Kırgızlar; Çinlilerle ve On-Oklarla anlaşıp 
Gök-Türklerin üzerine saldırır. Bu saldırıdan önce de 
Kırgızlar;  Oğuzları isyana teşvik eder. Bu sırada Oğuz-
lu- Göktürklü uyumu görülüyor. 697 yılında yapılan bu 
savaşta Oğuzlar öncü olarak gönderildiler. Ak-Termel 
geçildikten ve öncü çıkan Oğuzlar,  Köğmen Ormanı-
nın kargı batımı ( kargı boyu 2-3 m. olduğuna göre, 
geçilen yerlerde 2-3 m. kar var demektir.)  karlı yolları 
ve yamaçlarını aşıp, İPAR362 aşılıp, Anı ırmağı geçtikten 
sonra Songa ormanında Kırgız Kağanının ordusu ile 
karşılaşırlar. Yapılan savaşta Kırgız ordusu yenilir. Bun-
da Oğuzların önemli bir rolü olduğunu görürüz. Bura-
daki İpar bir bölge adıdır. 

2- Doğu Türkistan 1759 yılında Çinliler tarafından 
işgal edildi. Kahraman Uygurlar 42. kez işgalci Çinlilere 
karşı bağımsızlık mücadelesi verdi. Çinliler Ruslardan 
yardım istemek zorunda kaldı. Dönemin Doğu Tür-
kistan Hanı olan Cihangir Han şehit edildi. Mücadele 
bayrağını Cihangir Han’ın eşi İpar Hatun devraldı. Çin-
liler tarafından esir alınan İpar Hatun Pekin’de canına 
kıydı. Namus timsali bir hatun idi.

İşte İpar Gülü Gündoğmuş’a oralardan kalmış 
bir hatıradır. Orta Asya’da İparlı Dağı olduğu gibi 
Gündoğmuş’ta da İparlı Dağı vardır. İpar Gülü, Geyik 
Dağı ve Tanrı Dağı arasındaki Deringöl ve bu dağla-
rın kar tutmayan yamaçlarında biten bir dağ çiçeğidir. 
Söbüçimen yaylasında İpar’ı yaşlı bir Gündoğmuşlu’ya 
anlattırırken onun gözlerindeki ışıltıyı asla unutamam. 
Türk insanının derin belleğindeki İpar Efsanesi bazen 
bir çiçek, bazen bir taş, bazen bir dağ, bazen de bir ha-
kan olarak karşımıza çıkmaktadır ki Türklüğün ortak 
hafızası bakımından bu çok önemlidir.

Mehmet Eröz363  “Yörükler” isimli eserinde bir Sü-
lekli yörük beyinden aldığı türküde:

Alacabelden aşar Süleğin yolu, Dipsiz gölde biter 
şo İpar Gülü” Dedikten sonra  “İpar Gülü çok güzel ko-
kulu bir çiçek. Toroslar’da Geyik ve Tanrı dağları civa-
rındaki Dipsiz Gölde Gündoğmuş’ta Tanrı Dağı Zirvesi 
bitiyor, Divan-ü Lügat-it Türk’te de Yipar şeklinde ge-
çiyor” diye bir açıklama getirmiştir. Bizim incelememi-
ze göre  Orhun Kitabeleri Bilge Tonyukuk yazıtı Kuzey 
Cephesinde de İpar-Yıpar kokusundan bahsedilmek-
tedir. Biz burada Gündoğmuş’un derin kültür kodları-
na ve hazinesine dikkat çekmek istedik.

Geyik Dağı Zirvesinde İpar Gülünün peşinde Ge-
yik Dağı etrafında şekillenen Gündoğmuş yaylaları-
na, Tanrı Dağı ve İpar Gülünü keşfetmek için özel bir 
gezi düzenledik. Hem Tanrı Dağını görecek hem de 
İpar Gülünü koklayacaktık. 7 Haziran 2008 Cumarte-
si günü Toros Türkmenleri Derneği yöneticisi dört ar-
kadaş bu dağı tanımak üzere Antalya’dan yola çıktık. 
Gündoğmuş’un bildik yerleri dışındaki bu keşif yolcu-

362- Orta Asya’da bir dağ.
363- M.Eröz. Yörükler. S. 88. TDAV. Yayını.İst. 1991.
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luğu sonunda Tanrı Dağı’nı ziyaret ettik.

Gündoğmuş – Hadim arasında orta mesafede ve 
Geyik Dağı’nın doğu tarafında 2376 rakımlı dağa ne-
den Tanrı Dağı denildiği bir sır küpü gibi kalmış, ge-
niş okuyucu kitlelerinin bilgi dağarcığına girmemiş ve 
tanıtılmamıştı. Bu görevi biz yerine getirmeye çalış-
tık. Zirvesinden Deringöl ve Karıngöl’ün göründüğü 
bu dağın bir Orta Asya hatırası olduğuna kanaat getir-
dik. Hele hele eteklerindeki Deringöl kenarında bir de 
doğan görüp fotoğrafl ayınca hayalimizdeki Tanrı Dağı 
motifi de tamamlanmıştı. Tanrı Dağını bulmuştuk an-
cak bir seferde İpar Gülüne ulaşamayacak ve onu  ikin-
ci bir sefere bırakacaktık.

İkinci seferi, geçen seferki yol arkadaşımız, Emek-
li Öğretmen Çündüreli Ressam Nuri Sezen tamamla-
dı. Nuri Sezen, Haziran ayının yirmi birinde gecenin en 
uzun olduğu gün iki yol arkadaşı ile birlikte yeniden 
Geyik Dağının yolunu tuttu.

Her yerde ve her mevsimde bulunmayan İpar 
Gülü resimlenecek ve belki de ilk defa bir basılı yayın-
da ortaya konacaktı. Karlı yamaçlar, dipsiz koyaklar, 
uçurumlar aşılıp kehten kehe zirveye doğru gidilecek 
ve İpar Gülü resimlenecekti. Resimlenmesinin yanında 
en önemli olan gözle görülüp, elle okşanması ve  kok-
lanması idi. Nasıl tüterdi kim bilir? Atalarımızın misk 
dedikleri bu yaban çiçeği nice kızlarımıza ad olmuş, 
onun aşkına nice Keremlerin aah edince bağırlarından 
ateşler yükselmişti. Karabuynuzlar yaylasının yamaç-

larından Geyik Dağına doğru tırmanarak aşılan yollar 
hala karlı idi. 2877 m. yükseklikteki Geyik Dağı zirve-
sinde ise bir makam ve ulu bir mezar taşı vardı. Sevdi-
ğinden ayrı düşmüş bir Türkmen kızının mezarı.  İpar 
Sultan bu dağlara namusuna atılan bir iftira sebebiyle 
çıkmış ve onu cezalandırmak için peşinden koşan ağa-
beylerinden kurtulmak için zirveden zirveye kaçmıştı. 
Son noktada ağabeyleri gözünün önünde bitiverdiler. 
İpar Sultan “Allahım yer yarılsın beni içine alsın” diye 
dua etti. Aşkını eşkere etmek ve dile düşürmektense 
ölse daha iyi idi. Yer yarıldı ve İpar Sultan içine girdi. 
Artık geride onun aşkının efsanesi kalmıştı. Yıllar sonra 
yaylaya çıkıldığında Geyik Dağının tepesine döndürü-
lerek adak kurbanları kesilmekteydi. Belki bu yöneliş 
sevdiğinden ayrı düşen İpar kızına bir destek kurbanı 
idi. Ona dağ başında yalnız olmadığını, birilerinin hatı-
rında ve hafızasında onun sevgisinin özenle korundu-
ğunu anlatmak içindi belki. Kim bilebilir ki? Bu zirveye 
Karakoca tepesi de derler. Kimbilir belki bir evliya idi 
Karakoca. Belki bir şaman, belki bir bilge kişi, gaibi Al-
lah bilir.

Bu bilge kişinin müridleri Geyik dağı zirvesinde 
ziyaret ettikleri Karakoca mezarından aldıkları toprağı 
Oğuz Yaylasının yamaçlarına serptiler. Orada hemen 
İpar Gülleri bitti. Buraya yaylacılar Yastı İpar derler.

6.Gündoğmuş’un Meşhur Yerleri

Gündoğmuş yayla ve dağ kültürünün yanında ta-

Gündoğmuş Uçan Şelale-(Foto:www.gundogmus.gov.tr-2009)
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rihi eser kalıntıları ile de görülmeye değer. Karadere 
vadisinde piknik alanı olarak Atay Tesisleri Turist grup-
larının uğrak yerlerindendir. Karadere Yaylası olarak 
Korualan mevkiinde evlerin bitişiğinde Katran ve Ka-
raçam ormanları ve doğu yakasında Çınar, Meşe ve 
yaprağını döken diğer ağaç türleri bol miktarda mev-
cuttur.

Senir beldesi ve Güneycik tarafl arı Alara Irmağına 
bakan vadilere açıktır.

Anayol üzerindeki Taşavur-Taşahır dinlenme yeri 
asırlık çınarları ve bol suyu ile yolcuların nefes aldıkla-
rı güzel bir duraklama yeridir. Yakınında tarihi eser ka-
lıntıları vardır. 

Pembelik üstündeki Pınarbaşı mevkii çeşmesi ve 
ağaçları ile değerli bir piknik alanıdır.

Çündüre altındaki Alara vadisinde Şelale ve Ala-
balık üretim alanları vardır. Yukarıda resmini verdiği-
miz Ali Köprüsüne ilaveten Umutlu Köyü vadisindeki 
Kemer Köprü Sultan Alaaddin Keykubat tarafından 
yaptırılarak günümüze kadar yaşamış değerli kültür 
varlıklarımızdandır.

Colybrassus (susuz Ayasofya) Güzelbağ beldesi 
kuzeyinde Bayır-Kozağacı sınırlarında ve Susuz Dağı 
yamacında kurulu bir antik yerleşimdir. Kayalara oyul-
muş mezarlar ve lahitleri ile ünlüdür. Lahitlerin seçkin 
bir örneği Alanya Müzesinde sergilenmektedir.

Kentin doğu bölgesinde yer alan Acıceviz, Tavşa-
nalanı, Nağlu, Narağacı, Köprülü, Ortaköy yerleşimle-
rinde keşfedilmeyi bekleyen harabeler ve kaleler vardır.

Güneycik, Senir, Serinyaka, Balkaya, Karaköy gibi 
bir çok köy ve yerleşim birimleri eski eser meraklıları 

için oldukça zengindir. İsaura, Roma Bizans, eserleri-
nin yanında Selçuklu’dan kalma döşeme yollar Hanlar 
incelenmeye değer.

7. Gündoğmuş’un Arıları

Gündoğmuş’ta arıcılık yaygındır. Yaylaların akıl 
almaz çeşitlilikteki bitki zenginliği Giği Balı’nın tercih 
edilme sebeplerindendir. 2003 yılında 6600 kovan-
dan 132 ton bal elde edilmiştir. Balcılık da Türklerde 
bir Orta Asya mesleğidir.

Temiz ve hastalık üretmeyen havası, sulakları ve 
krater gölleri, envai renkteki çiçekleri ve bitki örtüsü 
Gündoğmuş toprağında balcılığın hızla gelişmesine 
vesile olmaktadır. İlçe tarım müdürlüğü tarafında des-
teklenen arıcılık, bal verimi oldukça yüksek olan Kaf-
kas tipi arılarla çeşitlendirilmiştir. İnceleme gezilerimiz 
sırasında rastladığımız modern kovanlara ve onlara iti-
na ile bakan üreticiler gelecekte Gündoğmuş’un bal-
da bir marka olmasına yardımcı olabilirler.

1221’de Alaiye’nin fethi ile başlayan Türkmen yer-
leşiminden çok önceleri yapılmış tarihi eserleri, yayla 
ve akarsuları,  krater gölleri, eşsiz bitki ve meyve zen-
ginliği ile Gündoğmuş bölgesi diğer bir çok Anadolu 
kentinde görüldüğü gibi İnsanlığın binlerce yıllık ma-
cerasına tanıklık yapmaktadır.

* Hazırlayan:
 -Ali Yıldız 
  Araştırmacı - Yazar, Antalya Kepez Belediyesi

Geyik Dağında Üzerine Arı Konmuş İpar Gülü Gündoğmuş Seyricek Yaylasında Kovanlarına 
Bakım Yapan Arıcı
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B. Yaşayanın Gözüyle Gündoğmuş 364

1. Şurası Gündoğmuş

Güzelbağ’dan ötede bir iniş iner 
Şurası Alara  şurası Kemer
Şurdan Ümütlüye bir yokuş döner
Şurası Ümidin kırıldığı yer

Şurası neresi bu dağlar nere ?
Şurası Gündoğmuş Şura Eksere
Söylemek istedim ,sustum kaçkere 
Burası Memurun sürüldüğü yer

Şurası nam salmış “Akıncı Beli”
Dört Mevsim kesilmez rüzgar yedi
Şuraya senede bir kez gelmeli
Şurası yörüğün darıldığı yer

Şu yamaç yazları oğlak güttüğüm
Şu vadi kaç bahar fidan diktiğim
Şu yollar yıllarca yayan gittiğim
Şu bahçe güllerin denildiği yer,

Şu dağlar yemyeşil katran ormanı,
Şu düzlük dedemin buğday harmanı ,
Şu geçit çobanın ölüm fermanı,
Şurası davarın kırıldığı yer.

Şu susuz dere “yayla boğazı”
Şu dağda rütbe var,bir “ sultan kızı “
Şu rampa yolcuya dermansız sızı
Şu Giği Konya’nın görüldüğü yer.

Şu dağın olası,karın beyazı,
Şu gördüğüm sarp geçit “Göçen boğazı”
Ya oldurur, ya öldürür ,çelik ayazı,
Şurası yiğidin sorulduğu yer,

Pınarbaşı suyun ,bir deli pınar,
Bundan içmeyenin yüreği yanar,
Şu “Koca Bil adan” bir ulu çınar,
Şurası çadırın kurulduğu yer.

364- Mehmet ÖZEREN- Gündoğmuş Belediye Başkanı

Şu çukur tarihin kışlık “Baş hanı”
Şu yollar çilenin bitmez nişanı.
Şu yokuş öldürür “belden aşanı”
Şurası kervanın yorulduğu yer,

Şu taşta efeler yolcuya kızar,
Şu tümsek “Gamar’a olmuş mezar ,
Şu ardıç yıllardır destanlar yazar,
Şu koyak yiğidin serildiği yer.

Şu alan yaylanın “susuz ovası”
Şu kaya şu ketir keklik yuvası,
Şu meltem yaylanın nefis havası,
Şu kapı Hızırın görüldüğü yer ,

Şurada çobanlar davar satarmış 
Şu yamaçta sümbül erken açarmış,
Şu “yarda” kervanlar konar,göçermiş.
Şu dere suların durulduğu yer,

Şurada çobanlar davar satarmış
Şurada yiğitler güreş tutarmış,
Şu “belde kalanlar hapı yutarmış,
Şurası kayanın yarıldığı yer,

Şura “Söbü çimen” meşhur güreşi,
Buraya çıkanlar tutar güneşi,
Şu suyun dünyada var mıdır eşi ?
Burası hastanın dirildiği yer,

Şurası “Gürlevik şura”Gül dağı,
Buranın meşhurdur balı kaymağı,
Şurası baharın en deli çağı,
Şurası “Adil’in” vurulduğu yer

Şurası Garın Göl Yenicepazar,
Şu yollar yürürsen tükenmez uzar,
Şurada ÖZEREN şiirler yazar,
Şurası İlhamın verildiği yer…
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2. Çocukluğumun Gündoğmuş’u

Yetmişli yılların Gündoğmuş’u ne kadar farklıydı. 
Sakın siyaset yüzünden birbiriyle kavga eden kardeş-
lerden kahveleri hatta camileri ayırdığımız yıllardan 
bahsettiğimi sanmayın. Ben 8-10 yaşlarıdaki bir çocu-
ğun penceresinden görünen bir Gündoğmuş fotoğra-
fı aktarmak istiyorum.

Yetmişli yıllarda henüz yolumuz asfalt değildi. 
Elektrik de jeneratörden temin ediliyordu. Motorcu 
Mehmet amca, akşam ezanıyla ceryanı bırakır, gece 
saat 12.00’de keserdi. Televizyon (bizim de ingilizce 
dersimize giren) sarı kaymakam zamanında (İ. Yurda-
kul İyilikçi) gelmişti. Önce paket yayınlar seyredilmeye 
başlanmıştı. Akşamları uzun süre görüntü aranırdı. Ba-
zen ses olur görüntü olmaz, bazen de görüntü olur ses 
olmazdı. Ama genellikle karıncalar ekranda olurdu.

İlk zamanlarda herkesin evinde televizyon yoktu.
Salı günleri televizyon olan evlerde Türk filmi seyredi-
lirdi. Bizim eve televizyon gelinceye kadar biz, Mithat 
amcamgile giderdik. Çarli’nin Melekleri’ni, Tatlı Cadı’yı, 
Komiser Klombo’yu seyredebilmek için babam bize 
yapmaktan hoşlanmadığımız işler gösterir, karşılığın-
da “Amcamgile göndermeyi kabul edebileceğini” söy-
lerdi. 

Televizyondan önce Tirik Hüseyin Amca’nın si-
neması vardı. Hem öğrenci indiriminden faydalan-
mak hem de iki film seyredebilmek için Cumartesi’yi 
beklerdik. Orada seyrettiğimiz Tarkan filmleri yüzün-
den bir “Kurt” sevdasına tutulmuştuk da, ne haylazlık-
lar yapmıştık. 

Kardeşlerimle bulduğumuz bir köpek yavrusunu 
anamdan gizleyerek beslemeye başlamıştık. Biz adını 
“Kurt” koymuştuk ama kendisi hiç kurda benzemiyor-
du. Hiç olmazsa kulaklarını benzetebilmek için, iki ku-
lağını kafasının üstünde birleştirerek iğne-iplikle dik-
miştik. Bu ameliyat bizim hoşumuza gitmiş, köpeği bi-
raz kurda benzetmiştik ama köpeğin hoşuna gitme-
mişti. O dikişleri sökünceye kadar huzursuz olmuştu.

Yetmişli yıllarda hiç Gündoğmuş’tan ayrılmayan, 
herkesin imdadına koşan bir doktor vardı. Belki de 
yüksek sesle ve pervasız konuştuğu için ona herkes 
“Deli Doktor” derdi. 

Hüseyin amca, aslında sağlık memuruydu ama 
öyle tecrübe kazanmıştı ki uzman doktorlar kadar isa-
betli teşhisler koyuyordu. Kimseden para pul talep et-
meden herkesin hastasına bakardı. Emekli olduktan 
sonra da, ölünceye kadar o hizmetine devam etti. 

Buz dolabı yaygın değildi. Yazın herkes mutlaka 
Yayla’ya veya Güzle’ye, soğuk pınarların başına göçerdi. 

Herkes ekin ekerdi. Ocaklık kadar bile boş yer 
kalmazdı. Trafoyla Köyiçi’nin arası ekin yığınlarıyla 
dolardı. Temmuz’da, harman işi bitinceye kadar pa-

toz kavgası olurdu. Herkes ihtiyacından fazla buğday 
üretmeye çalışırdı. 

Her evde keçi veya inek olurdu. İnekler “Keşik” 
denilen usulle, yani tek sürü yapılıp sırayla güdülürdü. 
Biz okuldan çıkınca akşama kadar keçileri gütmeye gi-
derdik.

O yıllarda çok kar yağardı. Saçaklarda bazen 1-2 
m uzunluğunda buz sarkıtları oluşurdu. Tahta sandık-
larla kızak kayardık. Her zaman laubali olamadığımız 
öğretmenlerimizi kartopuna tutarak tatlı bir intikam 
alırdık. 

Kardan adam yaparken buz tutan ellerimizi, ana-
mızın ısrarlı uyarılarına rağmen sobada ısıtmaya çalı-
şır, neticesinde sızısından ağlamaya başlardık.

Okula giderken kundura ayakkabılarımız olmaz-
dı. Kilteli ayakkabıları okula giyerdik. Keçi gütmeye 
dora ayakkabılarla giderdik. Kışın lastik çizmelerimiz 
olurdu. Bunlar kenarlarından parçalanınca hemen 
atmaz, kızgın şişle yamayarak ömrünü uzatmaya ça-
lışırdık. Bu lastik ayakkabılar iyice eskiyince de çöpe 
atılmazdı. Bir yerde biriktirilir, Çayırözü’nden Bayram 
dayının gelmesi beklenir, onun, şalvarının cebinde ta-
şıdığı el kantarıyla tartılarak satılırdı.

Televizyon yaygınlaşmadan önce, akrabalarla 
karşılıklı sohbet ziyaretleri yapılırdı. Soğuk hava depo-
su falan görmemiş elmalar, narlar, cevizler, bademler 
ikram edilirdi.

Büyükler  askerlik hatıralarını defalarca anlatmak-
tan usanmaz, biz de ilk defa dinliyormuş gibi gözleri-
nin içine bakarak dinlerdik. 

Atari, matari, bilgisayar gibi asri oyuncaklar olma-
dığı için, “esir almaca, pilav yemece, kokili, birdirbir, 
çillik” oynardık. Çitos-mitos gibi fantezi  çerezler, tür-
lü türlü gofretler, çikolatalar olmadığı için; kuru incir, 
üzüm, kavrulmuş buğday bizim eğlencemiz olurdu.

Fırıncı Hasan Dayı’dan aldığımız futbolculu sakız-
lar, daha erken yıllarda Topaloğlu Dayı’dan aldığımız 
akide şekerler, Kabak Mustafa Amca’dan aldığımız ku-
rabiyeler yegane lüks harcamalarımızdı.

İlkbaharda, Fahri Usta’nın hızar yerinde sülük sa-
tın alınırdı. Biz de sabahleyin erkenden Daşlıbelen  ta-
rafına sülük toplamaya çıkar, harçlığımızı temin etme-
ye çalışırdık. Seyis Dayı’nın nergis soğanı satın alması 
da bizim harçlık işimizi kolaylaştırırdı.

Her  aile, meyve sebze ihtiyacını kendisi yetiştir-
meye çalışırdı. Patates, soğan, fasulye, nohut, biber, 
domates birer boğum da olsa ekilir, parayla satın alın-
mazdı. Sonbaharda tarhana mutlaka yapılır, pekmez 
sıkmak ise eğlenceye dönüştürülürdü. 

Yemek sofralarında herkese bir tabak filan veril-
mezdi. Kaç çeşit yemek varsa birer sahana konur, her-
kes aynı kaba dürüm uzatırdı. 
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Dürüm diyorum; çünkü genelde kaşık kullanıl-
maz, yufka ekmekten bir parça kesilerek kepçe gibi 
düzeltilir ve çorbalar bile bu şekilde yenilmeye çalışı-
lırdı. 

Evlerde koltuk, kanepe, vitrin bilmem ne olmazdı. 
Oturma odalarında bir iki makat varsa vardı yoksa her-
kes yere otururdu. 

Ben Fethi Dayı’nın, evinin altına kurduğu lokum 
atölyesine ve el makinesiyle yapılan dondurmaya ye-
tişemedim ama yayladan kar getirilip kalıp kalıp satıl-
dığını hatırlıyorum.

Nadir evlerde bulunan pikaplarda ise sürekli 
MERSİNLİ İSMAİL ile ALİ ERCAN’ın plaklarının çalınma-
sını unutmam mümkün değil.

Rahmetli Çilingir Ali Dayı’nın düzenlediği güreş 
geceleri ise artık hayal oldu.

İnsanların gayreti, himmeti yozlaşmamıştı. Cu-
martesi Pazar günleri, yayla yolu için, Sümeni yolu 
için imece yapılırdı. Kazmasını küreğini kapan koşar-
dı. Reis’le (Hüseyin ACAR) Nuri Efendi bu seferberlikte 
önderlik eder, baş çekerlerdi. İnsanlar maça gider gibi 
çalışmaya giderdi.

Yazın yaylada mutlaka “kıllıngıç” kurulurdu. Cami-
nin yanındaki sohbetlere doyum olmazdı. Bozkır’dan 
mis gibi kokan “Bozkır Elması” satmaya gelirlerdi. Ka-
tırların sırtında taşıdıkları sermayeleriyle çerçiler gelir-
di. Alış-veriş yapmak, sakız, düdük, akide şeker almak 
büyük bir zevk verirdi.

Yaylaya ilk çıkıldığı günlerde ise çiğdem çıkarmak 
yaylaya has zevklerden birisiydi. 

Kuşluk vakti tuluklara dökülürken yoğurt yemek 
ve tencere dibi sıyırmak, öğleden sonra süt pişince süt 
içmek artık mazide kaldı. 

İnsanların parası azdı; ama ihtiyaçları da azdı. İşle-
ri güçleri vardı. Çocukların; atarisi, bilgisayarı, kuman-
dalı oyuncakları yoktu. Ama hayata hazırlayan gele-
neksel oyunları vardı. Herkes küçük nimetlerle mutlu 
olmasını bilirdi. DE GİDİ GÜNLER DE…

Gündoğmuş’ta Bal Üretimi. 
Foto: Gündoğmuş Kaymakamlığı
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İBRADI
 “İbradı  ve Ormana’yı  ziyaret ediniz.  Tarihi ERİM-

NA  buradadır.  Meyvenin tadı, şıranın  kokusu,  çiçeğin 
rengi,  sohbetin tadı burada bambaşkadır.  Hele o  ır-
mak kıyıları….  Dünyada bu kadar güzel tabiat tablosu  
enderdir. “365

1. İbradı  Genel Bilgileri 366

Yaylaların Hası İbradı       

İbradı isminin Osmanlıca’da “soğukluk”, “soğut-
ma” anlamına gelen “lbrad” (Abra/Ebra) sözcüğünden 
geldiği tahmin edilmektedir.  Bu durumda kelime ola-
rak İbradı “soğuk yer” anlamına gelmektedir. Nitekim 
1100 rakımı ile İbradı tam bir yayladır.

Bölgedeki kalıntılara bakacak olursak ilçede yer-
leşimin Roma ya kadar uzandığı anlaşılmaktadır.  Or-
mana ve Ürünlü arasında  Roma döneminden kalma 
Erimna  Antik kenti kalıntılarına ulaşılmış, ayrıca Çu-
kurviran mahallesinde de  Hellenistik döneme ait ka-
lıntılar  bulunmuştur.                     

13. Yüzyılda İbradı yöresi Selçukluların eline geçti. 
Selçuklu döneminden Kesikbel civarında  Tol Han  ka-
lıntıları mevcuttur. Bu han Konya-Akdeniz bağlantısın-
da kullanılan tarihi  yol üzerinde konaklama amacıyla 
inşa edilmiştir.  Kesikbel mevkiinde bulunan Selçuklu 
Kervansarayı’ndan geriye sadece temel taşları kalmış-
tır.

II. Mehmet tahta çıktıktan sonra, Karamanoğlu 
Beyliği hakimiyetinde bulunan , Alanya, Akseki, İbra-
dı yöresi  Osmanlı topraklarına katıldı.  İbradı,  Osman-
lı yönetiminde Akseki ile birlikte Karaman Sancağı’na 
bağlandı. 

18. ve 19. yüzyıllarda İbradı bir ilim ve zengin-
lik merkezi olmuştur. Evliya Çelebi, ünlü Seyahatna-
me’sinde ibradı’nın 17. asırda oldukça mamur ve mü-
him bir belde olduğunu yazar.  1878’ de zabıta teşkilatı 
kurulmuş, tapu, nüfus, adliye daireleri bir süre halka 
hizmet vermiştir. 1875’te Rüştiye açılmıştır. 1914’te 
Posta ve  Telgrafhane hizmete girmiştir.  

Rakım 1100  Okuma Yazma Oranı  %100 

İbradı  ve  köylerinde bugün okuma yazma oranı 
%100  dür.  Günümüzde  gelişmişlik göstergeleri ara-
sında yer alan bilgisayar  kullanım oranını yükseltme 
çalışmalarına başlanılmıştır. 2009  yılı içerisinde Gazi 
Üniversitesi Bilgisayar Bölümü ile  İbradı Kaymakam-
lığınca ortak “Bilgisayar Okuryazarlığı Projesi”  hayata 
geçirilmiş,  kahvelerde, evlerde, çarşı ve pazarlarda 
500'e yakın kişiye bilgisayar kullanma eğitimi verilmiş-
tir. 

365- Kemal  Özkaynak,  “Akseki”,  Ankara, 1951,  s.140
366- Derleyen: Atay USLU,   Van Vali Yardımcısı

2. Coğrafya

İlçe, doğusunda Beratlı, Trabeza, Kurkur, Çuvallı, 
Aktepe; batısında Melik, Toka, Geçkar ve Çeçkar, Ulu-
çukur, Kesik; kuzeyinde Zimbit, Obet, Gaydan, Uluçu-
kur, Akpınar, Lök, Pınarcık, Enerli; güneyinde Katara, 
Karadağ, Akıncı, Kurtgediği dağları ile çevrilmiştir.

İlçe rakımı yaklaşık 1100 metredir.  Tam bir yay-
ladır. İbradı’da yaz aylarında ortalama sıcaklık gündüz 
30 derece gece ise 10 derecedir. Nem ise yok denecek 
kadar az olduğu için insan vücudunda terleme olmaz.  

Bu özelliği “Yayla Turizmi”  için  gelecek  vaat et-
mektedir. İbradı çok yakında zengin su kaynakları, 
bozulmamış dokusu nedeniyle   yayla turizminin bir 
cazibe merkezi olacaktır.  

Hayvancılıkla geçimini sağlayanlar, yaz aylarında 
1.200 - 1500 metre yükseklerdeki Elmaağacı, Sülek 
Sütleğen ve Söbüce yaylalarına çıkarak hayvanlarını 
otlatırlar. Bu yaylaların en belirgin özelliği ormanları-
nın çam ağaçlarından başka ardıç ve sedir ağaçları ile 
kaplı olmasıdır.  

Her birkaç kilometrede bir kayalardan fışkıran su-
ları buz gibi pınarlar, bu yöreye ve insanlarına hayat 
verir. İlçenin hemen güneyinden antik Melas Irmağı 
yani Manavgat Irmağı geçmekte, ırmağın en iyi bes-
lenme kaynakları Üzümdere köyü civarında bulun-
maktadır.
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Gembos ve Gemboğazı ovası İbradı’nın kuzeyin-
de Dereköy ile Göynem ve İbradı arasındadır. Rakamı 
1300 metredir. Bir diğer ova olan Eynif Ovası Toka, Ka-
radağ ve Cimriği Dağları arasındadır. Ekime ve meraya 
elverişli bir sahadır. Bu üç ovadan ilçede başka küçük 
çapta ovalar bulunmaktadır. 

İlçenin nüfusu merkezde 2.782 kişi, ilçeye bağ-
lı kasaba ve köylerde 1.911 kişi olmak üzere toplam 
4.693 kişidir. 2010 yılı toplam nüfusunun da  3.346 kişi 

olduğu anlaşılmaktadır.

3. İdari Durum 

Cumhuriyet devrinde Akseki ilçesine bağlı bir na-
hiye merkezi olan İbradı, 1990 yılında ilçe olmuştur.   
Bünyesinde Merkez Belediye ile birlikte iki belediyesi 
(İbradı ve Ormana), üç köyü ( Başlar, Ürünlü, Üzümde-
re) bulunmaktadır.

Kovaalanı  Yaylası  (Foto:Atay USLU)
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Evliya Çelebi Seyahatnamesinde (17. yy) ise 
İbradı’dan oldukça mamur ve çok mühim bir bel-
de olarak söz edilmektedir. İlçenin adı, bu devirde 
Alaiye’ye bağlı “Kaza-i İbradı” olarak geçmektedir 

4. Ekonomi ve Tarım

Coğrafyanın verdiği zorluklar bölge insanının 
avantajı olmuştur. İbradılılar okumuşlar ve Osmanlıda 
ardı ardına 3 şeyhülislam, bir çok kadı ve saray erkanı 
yetiştirmişlerdir. Ormana ise daha çok ticarete yönel-
miş ve İstanbul’da özellikle kuruyemiş ve nalburiye 
ticaretinde söz sahibi olmuşlardır.

El sanatları alanında ilçede  çok az sayıda  ka-
laycı, bez dokuma, demircili,  ah-
şap  işleme esnafı sanatlarını icra 
etmeye çalışmaktadır.

Üzümdere köyü daha çok 
tarımla uğraşmaktadır ve ırmak 
kenarında çok sayıda Alabalık üre-
tim tesisi bulunmaktadır.  

Başlar Köyü hayvancılıkla uğ-
raşmaktadır.  Eynif ovasında  mera 
ıslah çalışmasıyla  bölge özellikle  
Ormana ve Başlar Köyünde hay-
vancılık potansiyeli ivme kazana-
caktır.  

İbradı Hükümet Konağı (Foto:Atay USLU)

Nostaljik El sanatları  (Foto:Atay USLU)
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Ürünlü köyünde son yıllarda  sebzecilik faaliyet-
leri artmış, Sosyal Yardımlaşma Vakfınca da desteklen-
mektedir

İlçe  merkezi, Ormana  ve Ürünlü  özellikle üzüm 
yetiştirmeye çok müsaittir.  İbradı’nın üzümü, pekme-
zi, ünlüdür.  Üzüm çeşitlerinden Çavuş, Dimli Büzgülü, 
Beyaz Üzüm, Deve Gözü, Gelin Parmağı en ünlüleridir.  
Bu nedenle, İbradı’da ve Orman’da  her yıl eylül ayının 
ilk haftasında Üzüm Bayramı yapılır. Yapımı tamamla-
nan 200 tonluk soğuk hava tesisi ile ürünler daha iyi 
değerlendirilecektir.  İbradı pekmezi de markalaştırıl-
mayı bekleyen bir üne sahiptir. 

Son yıllarda SYDV  destekli kesme çiçekçilik yapıl-
mış, olumlu sonuçlar alınmıştır.  Çok sıcak geçen yaz 
günlerinde sahilde yetiştirilemeyen kesme çiçek serin 
geçen yaz boyunca  İbradı da yetiştirilmiştir.  Çiçekçili-
ğin gelişmesiyle Antalya'da çiçekçilik yeni bir konsept 
kazanacak  ve Antalya 12 Ay boyunca çiçek yetişen bir 
üretim yeri olacaktır.

Başlar Köyü  (Foto:Atay USLU) Eynif’te Vahşi Atlar  (Foto:Atay USLU)                                                      

Pekmez  Yapımı  (Foto:Atay USLU)
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İlçede  şeftali, kayısı, üzüm, armut, incir, nar, kiraz, 
vişne, dut,  ayva, elma, ceviz, badem gibi meyvelerin 
tamamı yetişmektedir. 

İlçenin Tarımsal   Değerlerleri

Genel  ürün (yaklaşık 
değer)
2 000  ton  buğday
3 000  ton  üzüm
120  ton elma
80  ton ceviz
90 ton kestane
1 200  ton   sebze

 Hayvansal  üretim 
(tahmini)
7 500  büyükbaş
30 000  küçükbaş
1 500  arı kovanı
2 000 litre süt/gün
10 000 kg  bal
120 ton/yıl  kültür balığı

Kesme  Çiçek Bahçesinden  (Foto:Atay USLU)

İbradı dan Kudret Narı/ Dut / Şeftali-(Foto:Atay USLU)
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İbradı dan Kestane ve Üzüm   (Foto:Atay USLU)

İbradı Tarihi Evleri
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Çok ilginçtir  yalnızca İbradı ve ormana merkezi  
kestane yetiştirmeye çok uygun bir karakter gösterir.  
900 yaşında Arapastık kestanesi  gibi çok sayıda kesta-
ne ağacı bulunmaktadır.

Yörük Ali Konağı 

(Foto:Atay USLU)

İbradı Mezarlığı (Foto:Atay USLU)
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5. Görülmesi Gereken Tarihi ve 
Turistik Yerler

a. İbradı Konakları

İbradı, güzel evleri ve konakları ile ünlüdür. 1889 
yılında meydana gelen yangında evlerin hemen tümü 
yanmış olmasına rağmen yangın sonrası yaptırılan 
evler ve konaklar ilgi çekicidir. Bu evlerin duvarları, 
taş malzeme ile örülmüş, aralarına ise ahşap hatıllar 
(piştuvan) konulmuştur. Binaların üst katları ise araları 
sıva ile doldurulmuş ahşap yapılıdır. 

Evlerin pencerelerinde, kapılarında ve oda tavan-
larında çeşitli tahtadan oyma süslemeler bulunmakta-
dır.  Özellikle  Koçak Konağı,  Duru Konağı,  Yörük Ali 
Konağı  görülmesi gereken konaklardandır.

b. İbradı Mezarlığı

Kentin girişinde yer alan İbradı Mezarlığında bir 
çok Osmanlı Alimine ait  mezar taşı bulunmaktadır. 
Hem tarihsel niteliğiyle hem de içerisinde bulunan 
meyve ve devasa kestane ağaçlarıyla    ziyaret edilmesi 
gereken mekanlardandır. 

Mezarlıkta Kadı Abdurahman Paşa’nın ve ailesi-
nin de mezarları var. Baş uçlarındaki süslü mezar taşla-
rında aşağıdaki yazıtlar okunuyor: 

“Hüvel hallakulbaki. El merhunı yel mağfur. Elmuh-
taç ila rahmeti rabbihil gafur. Sabikan Anadolu Valisi 
iken maktulen vefat eden Kadı Abdurrahman Paşa ruhi-
çün fatiha. 10 Z. 1223.”

 Diğer taşta, “Hüvelbaki. Ya İlahi ol mubarek ismi 
pakin izzeti Hem Resulün arı a/em şahı kevneyn hürmeti. 
Eyle kabrim revzai cennet ya ilahel alemin. Gece gündüz 
eylesinler hun gilman hidmeti. Merhum Kadı Abdurrah-
man Paşa Zade. 

Maktulen vefat eden merhum. Seyid Mehmet Bey 
ruhiçün Fatiha. 22 7.1223.”

Üçüncü taşta ayni ibare ve  “Abdül/ah Paşa 22. 7. 
1223”   yazılıdır.  

c. Anıtsal Kestane Ağacı:  Arapastık Kestanesi

İbradı Mezarlığının kuzeyinde çevresi 24 m. olan 
bu ağaç hemen hemen 1000 yıllıktır. Bugün Türki-
ye’deki en yaşlı kestane ağaçlarından birisi olan Ara-
pastık Kestanesi tahmini 1000 yaşındadır. Kadıların 
koyduğu kanunlara göre idam edilen Zeynep Hanı-
mın asıldığı Kestane ağacı bugün bir orman görün-
tüsü verecek kadar büyüklükte...Zeynep Hanımın 
kaybolmuş mezarının bulunduğu İbradı Mezarlığının 
hemen yakınındaki bu  yaşlı ağacın halk arasındaki adı 
“Arapastık Kestanesi”dir.   

Tarihi Arapastık Kestane Ağacı (Foto:Atay USLU)



314
Dünden
Bugüne
Antalya

A L T I N C I   B Ö L Ü M

İbradı,tarihinde üç kez büyük yangınlara sah-
ne olmuş…Özellikle 1889 yılında çıkan yangında 
,İbradı’nın mimari yapısında belirgin bir yeri olan Kadı 
Konaklarıyla beraberinde birçok ev yanmış; bu tarih-
ten sonra İbradı yeniden inşa edilmiş…

1889’daki yangın büyük olmasa da daha önceki 
yıllarda,1861’in Eylül ayında meydana gelen yangın’ın 
“sıcaklığı” tüm imparatorluğun sınırlarına kadar ulaş-
mış… İbradılı Mustafa Efendinin Konağında çıkan bu 
yangın,başlangıçta “sıradan” bir yangın görünümün-
deymiş… Ancak yangın’ın üzerinden birkaç ay geç-
tikten sonra, olayın nedeni iyiden iyiye açığa çıkınca, 
yalnız İbradı eşrafı değil, Osmanlı’nın üst düzey yöne-
ticileri de telaşa düşmüşler... Bu telaş Osmanlı arşivle-
rindeki belgelere şu ifadelerle yansımış:

”Alaiyye sancağı dahilindeki İbradı kazası sa-
kinlerinden Mustafa Efendi’nin evini ateşe veren 
Zeynep adlı siyah cariyenin mahallinde idamı ve bu 
tür hadiselerin bir daha vuk’u bulmaması için iktiza 
eden bir tembih namenin kaleme alınarak bütün ka-
zalarla Vilayetlere dağıtılması ve söz konusu tembih 
namenin Ceride-i Havadis’te ilan edilmesi…”

 Açıkçası,İbradı’da “Cariye Zeynep’in yaktığı ateşin 
sıcaklığı,tüm İmparatorluğa yayılmış, Köleliğin Kanu-
nen de tartışmalı olduğu o yıllarda,Mustafa Efendinin 
siyahi cariyesi Zeynep Hanım’ın çıkardığı yangından 
dolayı idam edildiğinin ceride-i havadis’te yayımlan-

masının nedeni, “İbret-i alem için” olsa gerek. Şunu da 
eklememiz gerekir ki,Osmanlı’da esir Ticaretinden,köle 
ve cariyelerden ‘resmi’ olarak ancak,1840’lara kadar 
söz edilebilir. Fakat yasaklamalarda,Mustafa Reşit 
Paşa’nın deyimiyle, ‘şer’i açıdan köleliğin kaldırılması 
değil sadece devletin “Ben bu işte yokum demesiydi”

d. Çukurviran Mezar Anıtı

Maşat yakınındaki Çukurviran’da etrafı dağlar-
la çevrili Çukurviran Köyünün ortasındaki alçakça bir 
tepe üzerinde mezar anıtı, girişi ve mezarın yer alan 
bölüm bugün de görülebiliyor. Yapı taşlarından bu anıt 
mezarın 1.-2. yy’da yapıldığı tahmin ediliyor.

e. Erymna

Ormana köyü ile Unulla köyü arasındaki bir tepe 
üzerinde Erymna kenti kalıntıları yer alır. Burada kente 
ait çeşitli kule ve kale kalıntıları dikkat çekicidir.  Orma-
na içerisinde bulunan Çatalpınar çeşmesi  duvarında-
ki  at figürü ile işlenmiş taşa Erymna Kent Yöneticisine  
Kraldan gönderilmiş  bir Takdirname  yazısı bulun-
maktadır.

Çukurviran, Soğukoluk ve Kayadibi yörelerinde 
görülen Greklere ait taş yapılar, Eynif-Kesikbeli yolu 
üzerinde yer alan ve bir Selçuklu eseri olan Bahadıroğ-
lu Pınarı ile yine İbradı yöresindeki Kargı Hanı, Koca 
Oluk Han ilçenin görülecek yerleri arasındadır. 

Erymna  Yenti Yöneticisine Gönderilmiş Takdir Belgesi  (Foto:Atay USLU)
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f. Kargı Hanı

Eskiden antik devir insanlarının olduğu gibi Sel-
çuklular ve Osmanlıların da Antalya- Konya arasında 
kullandıkları en kısa yol olan ve Kesikseli’nden ge-
çen Antalya-Beyşehir-Konya yolu üzerinde Kesikbeli 
dibinde Kargı Hanı vardır. 50 x 46 metre büyüklü-
ğündeki hanın ortadaki avlusunun etrafına dizilmiş 
odalar vardır. Her odanın tavanında bir pencere bu-
lunmaktadır. Kapının tam karşısına gelen cephede 
taştan oyulmuş taştan hayvan yemlikleri vardır. Yazıtı 
bulunmayan bu han oldukça harap durumdadır. 

g. Tolga Hanı

Eynif Ovasının doğusunda yer alan bu han ol-
dukça yıkık durumdadır. Hana ait bir yazıt buluna-
madığı için yapılış tarihi hakkında bilgi yoktur.  

h. Altınbeşik- Düdensuyu Mağarası

Altınbeşik Mağarası Türkiye’nin en güzel mağa-
ralarından biridir. Altınbeşik Mağarası eşi bulunmaz 
bir doğa harikasıdır. Çevrenin karstik topografyası,  
çam ormanları, çiçekleri, endemik bitkileri ve yanı 
başında akan Manavgat Irmağı  güzel bir manzara 
oluşturmaktadır.

                                                                            İbradı Altınbeşik Mağarası  (foto:Atay USLU)
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İlk kez 1966 yılında, Türkiye Sepoloji Derneği Ku-
rucusu ve Onur Başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından 
bölgede Oymapınar barajı ile ilgili araştırmalar yaptığı 
sırada bulunmuş ve adını bir üst kısmında yer alan Al-
tınbeşik tepesinden almıştır. 

Ve 1966-1967 yıllarında İngiliz ve Fransız mağara-
cılar ile ilk denemeler yapılarak kamuoyuna tanıtılmış-
tır. Daha sonra Çek, İngiliz ve Türk mağaracılar tarafın-
dan keşfi için defalarca girilmiştir. 

Türkiye’nin en büyük dünyanın üçüncü büyük 
yeraltı gölüdür. Kızılova, Kambos ve Söbüce suyunu 
çeken bu büyük sistem, Oruç Düdeni Mağarası altında 
Altınbeşik-Düdensuyu Mağarası’nda son bulur. Böyle-
ce bu büyük yeraltı su sistemi, kuş uçuşu 100 km.den 
fazla uzunluğu ile, dünyadaki en uzun ve büyük karst 
sistemlerinden biridir..

1985 yılında Ürünlü köyüne gelip mağara önün-
de kamp kuran 10 kişilik bir Japon mağara grubunun, 
2. kattaki göl sonundaki 44 m duvar önünden, memba 
şeklinde çıkan suya dalış yaparak sifonun arka tarafına 
geçtikleri dağın içine doğru 4500 m ilerledikleri bilin-
mektedir. 1992 Ekim ayında Dr. Temuçin Aygen baş-
kanlığında Orta Doğu Teknik Üniversitesi su altı dalış 
ekibine mensup dalgıçlar, Düdensuyu mağarası için-
deki yer altı gölüne dalış yapmışlar ve arkaya geçit ve-
ren  birden çok  sifon bulmuşlardır. Geçişlerle ilgili bir 
mağaracı “Mağaranın bu tür geçişlerle sonsuza kadar 
devam ettiğini düşünmeye başlıyorum”  demektedir. 

Altınbeşik Düdensuyu mağarasındaki araştırma-
lar henüz bitmemiştir. 

h.1. Ulaşım ve Konum

Ülkemizin ilk ve tek “mağara milli” parkıdır. Bu 
ender doğa güzelliği ; İbradı ilçesine 7 km. uzaklıktaki 
ürünlü köyünün 5 km. güneydoğusunda yer almak-
tadır. Güzel ve vahşi bir doğa ile baş başa kalmak, ve 
yöresel ürünlerin tadını almak  ve muhteşem düğme 
evlerle süslü Ürünlü sülietini görmek isteyenler için 
mutlaka görülmesi gereken bir milli parktır.

Altınbeşik  Milli Park haline 11.02.1994  tarihinde 
getirilmiştir.

İbradı Altınbeşik Mağarası  (Foto:Atay USLU)
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Ürünlü köyünden mağaraya ulaşabilmek için 2 
km. si milli park sınırları içinde kalan 5 km. lik yol bu-
lunmaktadır.

h.2. Altınbeşik  ve  Sağlık

Altınbeşik mağarası  içerisinde  bulunan bol ok-
sijenin  sağlık üzerinde çok olumlu etkileri olduğu uz-
manlarca ifade edilmektedir.  Bu oksijen, mağara içeri-
sindeki serin hava akımı ile vücudun tüm hücrelerine 

nüfuz etmekte ve bugün modern 
tıpta ozon tedavisi denen etkiyi gös-
terebilmektedir. Bir saatlik mağara 
gezisinin ve  hiç beton kullanılmadan 
yapılan ürünlü düğmeli evlerinde bir 
gece dinlenmenin ömrü bir yıl uzat-
tığı halk tarafından bolca anlatılan 
bir hikayedir. Gerçekten yalnızca taş 
ve ağaç kullanılarak yapılan düğme-
ev mimariside uzmanlar tarafından 
araştırılmaktadır.  Bu  köyde 90 hatta 
100  yaşının üzerinde çok kişi hala 
sağlıklı olarak yaşmaktadır.

i. Ormana ve Ormana Evleri

Antik  ERİMNA  Şehri üzerinde 
kurulmuş  Ormana  şehircilik anlayı-
şıyla,  düğme ev mimarisiyle,  mesire 

alanlarıyla  tam bir nostaljik Anadolu  kasabasıdır. 

İbradı-Ormana   (Foto:Atay USLU)

Ormana Evleri  (foto:Atay USLU)
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Ormana köyü ile Unulla köyü arasındaki bir tepe 
üzerinde Erymna kenti kalıntıları yer alır. Burada kente 
ait çeşitli kule ve kale kalıntıları dikkat çekicidir.

Ormana da her sokak başında hiç harç kullanılma-

dan yığma taş ve hatıldan oluşan düğme ev mimari-
siyle yapılmış çiçeklerle süslenmiş bahçelere sahip Or-
mana Evlerini görebilirsiniz. Geleneksel Türk evlerinde 
görülen odanın sokağa ya da avluya doğru olan üç 

    Manavgat Irmağı İbradı sınırları içerisinden geçer  (Foto:Atay USLU)

Düğme evden görüntü (Foto:Atay USLU)                                                               Ürünlü’de Düğme Evler  (Foto:Atay USLU)

Manavgat Irmağını besleyen ana kaynaklar Üzümdere Köyündedir  (Foto:Atay USLU)
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yanı çıkıntılı, cumba şeklinde,  “şahnişin”in 
en güzel örnekleri Ormana evlerinde  karşı-
mıza çıkmaktadır. Bu evlerde zemin katta gi-
riş kapısının orta sofasının önünde küçük bir 
taşlı döşemenin dışında, yapıda kullanılan 
tavan, taban ve servis mekânları, dolaşım, 
yaşam odaları vb. bütün mekân ve mimari 
elamanlarda yapı düzeyi gözetilmeksizin 
ahşap kullanılmıştır. İç mekânlarda ahşap 
oyma tekniğiyle yapılan mimari elamanlar 
değişimlerden en az düzeyde etkilenerek 
günümüze ulaşmıştır.  

Ormana  mağrur Anadolu düzlüklerini 
korumak istercesine, Akdeniz’in böğrüne 
doğru bir kalkan gibi bükülen, heybetli To-
ros Dağlan ‘nın Antalya Körfezine bakan zir-
velerinin arasına saklanmış gibidir.  Bu haliy-
le de, hem Anadolu topraklarına ve hem de 

Akdeniz’in mavi sularına eşit uzaklıkta kalmaya özen 
göstererek, her ikisinin de gönlünü hoş tutmak ister 
gibidir.  

j. Üzümdere  Alabalık  Vadisi

Manavgat  Irmağı  Üzümdere köyü içerisinden 
geçmektedir.

Doğal Alabalık vadisi, piknik alanlarıyla,  alabalık 
çiftlikleriyle, Üzümdere  köyünden üretilen köy meyve-
leriyle  Antik melas ırmağı boyunca  Küresel ısınmadan 
ve stresten  uzak olarak tüm doğal güzellikleri sunmak-
tadır.   

k.  Düğme  Evler

Harç kullanılmadan örülen taş duvarlara 50 - 60 
cm arayla dikine ağaç hatıllar konularak yapılan taş 
duvar tekniğine “Düğmeli Ev” denilmektedir.  Düğme 

Düğme Evler  
(Foto:Atay USLU)
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ev mimarisi UNESCO tarafından korunması gereken 
dünya mirası aday listesine alınmıştır. 

Evlerde dış duvarlar 60 - 70 cm genişliğindedir 
ve harç kullanılmadan yapılır. Duvarların iç yüzeyleri 
içine saman katılmış çamurlu beyaz toprakla sıvanır. 
Dış yüzeyler genellikle sıvasızdır.  Yapılarda kullanılan 
ahşaplar genellikle yörede iyi bilinen ve adına katran 
denilen yaprakları iğne uçlu çam kerestesinden seçil-
miştir. Çürümeden yüzlerce yıl dayanan bu ahşabın 
sökülerek yapıdan yapıya kullanıldığı örnekler bile 
vardır.

Bu evler devamlı nefes alır. Yazın serin ve sağlıklı 
olur, kışın da sıcaklığı muhafaza eden bu yapım tekni-
ğiyle yapılan evler depreme de  dayanıklıdır.   

Ürünlü’de,   Ormana’da   bu mimariye sahip çok 
sayıda ev görebilirsiniz. 

 l. Doğal Soğanlı Bitkiler Cenneti ve Kardelen

Konu nun uzmanları, alanda henüz ayrıntılı bir fl o-
ristik çalışma yapılmış olmasına karşın, Sülek ve Gem-
bos yaylası benzeri az bulunur bir “Doğal Soğanlı Bit-
kiler Cenneti” olarak tanımlamaktadırlar.  

Alanda bulunan ve çeşitli zamanlarda çiçeklenerek 
alanı farklı zamanlarda, tıpkı bir el dokuması Anadolu ha-
lısı gi bi çok farklı görünümlere sokan Galanthus elwesii 
(Kardelen), Anemone blanda (Manisa Lalesi), Muscari-
bour-gei, Eranthishyemalis (San Kokulu), Cyclamen ci-
licicum (Domuz Turpu), Carydalis solida, Ornithogalum 
sp. (Akyıldız), Scilla bifolia (Yıldız Sümbülü), Crocus bif-
lorus ssp. İsauricus, Crocus chrysanthus (Sarı Çiğdem)  
sadece bu yaylalarda yetişen  endemik türlerdir.  

Soğanlı bitkilerin, ilkbaharda karlar kalkar kalk-
maz yaylalarda dokumaya başladığı renk cümbü-
şüyle bezenmiş Anadolu halısının bir benzerini, bu kez 
sonbahar aylarında ve karların düşme sine çeyrek kala,  
İbradı  Dağları’nı kalın bir yorgan gibi örten çam, gök-
nar, sedir ve meşe ağırlıklı orman lar,  dokumaya başlar.

m.  Üzümdere Yaban Hayatı Sahası

Toros Dağları’ nın endemiği alageyikle zaman za-
man denetimli av turizmine açılan dağ keçilerine de 
ev sahipliği yapan ÜZÜMDERE  yaban hayatı sahası , 
geçiş kuşağında bir yaban hayatısahası  olmanın, do-
ğal ve kültürel, tüm değerlerine sahiptirler. 

Altınbeşik Milli  Parkı içerisinde  ve Üzümdere  
yaban hayatı  alanında içerisinde dağ keçileriyle, kek-
lik, bıldırcın, güvercin gibi kuş türleriyle,  sansar, tilki, 
tavşan, ayı gibi bir çok  yaban hayvanıyla  her an karşı 
karşıya gelebilirsiniz.

6. Tarih 367

 Yörenin yerleşim coğrafyasını Manavgat Çayı be-
lirler. Kimyos ovası’nın güneyinden doğan Manavgat, 
batısındaki Ormana’nın güneyinden gelen Söğüt Ça-
yıyla birleşir ve Gödene’nin batısından güneye doğru 
367-  Serkan  Gedik,  Akdeniz Üniversitesi,  Tarih Bölümü Öğ-

rencisi

Çiçekler (Foto: Atay USLU)Tulukta Yayık

Dağ keçileri  (Foto:Mustafa YALIM)
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uzanır. Kendi içine kapalı topograf-
yasında Melas bin yıllar boyunca bir 
çok yerleşimlere, özelliklede dağlı 
Pamfilyalılar’a ve kuzeyden güneye 
sarkan Homonadlar gibi çok geliş-
memiş ilkel budunlara yurt, sığınak 
olmuştur. Bu bölgede çevresinde tes-
pit edilen antik yerleşimlerin Etenna, 
Gotenna, Erymna gibi antik adları bi-
linenler, İbradı, Unulla, Minareli, Sinan 
Hoca, Güzelsu, Cevizli ve Bademli gibi 
antik adları bilinmeyen ve çiftlik boyu-
tunda daha küçük boyutlu yerleşim-
lerde vardır.

Genel olarak bölgenin bugün ço-
ğunlukla ayakta olan ahşap-moloz taş 
birlikteliğinden üretilen özel mimari 
karakterinin de,geçmişten bugüne 
çok da değişmeyen doğa ve malzeme 
nedeniyle geçmişinden kaynaklandı-
ğı anlaşılmaktadır. Aşağıda anlatılacak 
olan antik mimari karakter ile benze-
şen ayakta kalmış son dönem yapıları 
Anadolu’yu terk eden ve yüzyılın ba-
şındaki nüfus sayımlarına göre çoğun-
luğunu oluşturan Rumlardan kaldığı 
bilinmektedir. Türk döneminde ise 
sürdürülmüş olan yapı tekniğinin yeni 
katkılarla aynı temele oturduğu gözle-
nir. Kısıtlı tarım alanları ve düzensiz ik-
lim nedeniyle hayvancılığa ve orman-
cılığa dayanan geçim biçimlerinde de 
çok farklılık olmadığı anlaşılmakta, 
günümüz geçmişi, geçmiş günümüzü 
aydınlatmaktadır. Pamfilya Ovası’nın 
kuzeyinde kalan dağlık bölge, Etanna 
egemenliğindeydi. Arazi antik devirde 
sık zeytin ağaçları ile kaplıydı. Bugün 
hala, zeytinyağı çıkarmak için kullanı-
lan yapıların kalıntıları çevrede çokça 
görülmektedir. Yağ ticareti Etanna ve 
çevresine yüksek bir refah düzeyi sağ-
lamıştı. Etanna kenti kalıntıları bu zenginliği yansıtır-
ken, diğer Melas Vadisi yerleşimleri ilkel toplulukların 
yaşadığı ve uygarlaşma ortamı sunmayan topluluk ve 
yönetim karmaşaları arasında nitelikli ve yaygın hale 
gelememişlerdir. Yağ, Side ve Aspendos’tan ihraç edil-
miştir. Etanna, Pamfilya ile Pisidya arasında bulundu-
ğundan, bir aracı rolü oynamıştır.

Yukarıda birer cümleyle özetlenmeye çalışılan 
Akseki çevresi kalıntılarından başka pek çok yer adının 
antik dönemden günümüze ulaştığı anlaşılmaktadır. 
Örneğin Güneyaka’nın Emerya, Dutluca’nın Gelves, 
Sadıklar’ın Gravganda ve Emiraşıklşar’ın Zomana ol-
duğu gibi, Etanna, Gotenna ya da Erymna’da olduğu 
gibi büyük boyutlu yerleşim adları ise daha az bozu-

larak kalmıştır: birinin Gödene, diğerinin Ormana’ya 
dönüştüğü gibi.368

Hititler Beyşehir’den Akseki’ye kadar uzanan 
yörede birçok yerleşim yerleri kurmuşlardı. Grek 
ve Roma Dönemlerinde de, yörenin önemli nokta-
larında kuleler ve kaleler inşa etmişlerdi. Örneğin; 
ilçe merkezine 3 km uzaklıktaki Ormana’da Erimna, 
daha güneyde Gotenna (Gödene) ve İbradı’nın bir 
mahallesi olan ve ilçe merkezine 12 km uzaklıktaki 
Çukurviran’da, Soğoluk ve Kayadibi mevkiinde bir-
çok  Yunan, Roma ve Bizans devri kalıntılarının bu-
lunması, bu yörenin çok eski devirlerden beri iskan 

368-  Nevzat Çevik, “Melas Vadisinde Antik Bulgular”,” Adalya 
Dergisi”, Antalya, 2004, s.91-92.

“Ormana uşakları sıkı bağlar kuşakları”
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edildiğini göstermektedir.369Bunlardan başka İbradı 
çevresinde cismi henüz belirlenmeyen antik devre ait , 
iki eski kent kalıntısı daha vardır. Antik Devir kentlerini 
içeren haritalarda bu yöredeki Etenna (İvgal), Goten-
na (Gödene), Erimna (Ormana) Ormana adlarında üç 
kent devletinin varlığından söz edilmektedir. Bu kent-
lerden Akseki’ye patika yollar vardı ve bu eski üç kent 
devletinin limanı Akdeniz kıyısında yer alan Side idi. 
Alara ve Alanya ise Side’ye göre ikinci derecede önem-
li limanlardı. İÖ 334’de Büyük İskender’in Anadolu’nun 
batı kıyısı boyunca Kemer’in güneyindeki Phaselis 
antik kenti yönünden ilerleyerek, Perge ve Aspendos 
kentlerini yönetimi altına aldıktan sonra, Side üzerine 
yürüdüğü, Etenna, Gotenna, ve Erimna kentleri halkı-
nın İskender’in ordusunun gücünü öğrendikten son-
ra, Side’ye heyetler göndererek, İskender’in yöneti-
mini kabul ettikleri bilinmektedir. Bu dönemde İbradı 
Bölgesi, Side, Aspendos ve Perge ile birlikte Makedon-
yalı komutanların yönetimi altına girmiş; bu istiladan 
sonra İbradı Yöresi, İÖ 223-212 yılları arsında Pers yö-
netimi altında kalmıştır.370

Halen bu şehirden kalma Ormana ile Ürünlü ara-

369- Süleyman Fikri Erten, Antalya Vilayet Tarihi, Antalya, 1948, 
s. 18.

370- Süleyman Fikri Erten, Antalya Vilayet Tarihi, Antalya, 1948, 
s. 18.

sındaki küçük bir piramit tepe üzerinde 
burç ve kale harabeleri ile bu tepenin etek-
lerinde bazı işlenmiş bina taşlarına işaret 
edilmektedir. Ama bu yerleşim yerinden ge-
riye çok az eser kalmıştır. Tepenin şark tara-
fını Unulla köyündeki Manavgat Irmağı’na 
doğru uçurum bu derenin hala iki tarafını 
aşındırmakta devam etmesinden anlaşıl-
maktadır. Bu tepe civarına, özellikle Çatalo-
luk mevkiinde bina bakiyesi işlenmiş büyük 
taşlara ve kitabelere rastlanmaktadır.371

Romalılar döneminde İbradı bölge-
sinde geniş sedir ormanları bulunduğu, 
bunların Roma İmparatoru Marc Antonius 
tarafından Cleopatra’ya armağan olarak 
verildiği ve bu bölge ormanlarındaki sedir 
ağaçlarının bu devirde büyük ölçüde tahrip 
edildiği, antik kaynaklarda söz konusu edil-
mektedir. Roma İmparatorluğu’nun ikiye 
ayrılmasından sonra, gerek Mısırlılar, gerek 
Kıbrıs Kralı Piyer, özellikle kereste ihtiyaçla-
rını karşılamak amacıyla bu yöreyi ellerine 
geçirmeye çalışmışlar, ancak yörenin sarp 
olması onların bu emellerini engellemiştir. 

Roma’nın çöküşü sonunda yavaş ya-
vaş ekonomik önemini yitiren Side Antik 
Kenti, 7-8. yüzyıllarda Arap donanmasının 
saldırıları ile karşı karşıya kalmıştı. İşte bu 
yıllarda Akseki ve yöresinde bulunan bu 
küçük kentlerde de kendilerini, Araplara 

karşı Side ile birlikte savaşmak zorunda hissetmişlerdi. 
Bu dönemde Arap akınları ancak, Erymna, Etenna ve 
Gotenna kentlerini etkilemiştir. Bu akınlar sırasında ta-
mamen yakılıp yıkılan Side kenti halkının bir bölümü, 
bugünkü Antalya kentine, diğer bir bölümü ise, gerek 
Arap akınlarından, gerek sıtma salgınından korunmak 
gayesi ile, Akseki ve İbradı yörelerine göç etmek zo-
runda kalmışlardı. Bu dönemde İbradı bölgesine göç 
edenler arasında Türkmenler de bulunmaktaydı. 

Psidya bölgesinde Termessos kentini kuran 
Solymer’in bu dağlık yöreye de girdikleri bilinmekte 
ise de, bu kent devletleri ile ilişkileri saptanamamıştır.  
Ancak Çukurviran’da görünen anıt mezarın Termes-
sos’taki mezarlarla büyük bir benzerlik göstermesi 
dikkat çekicidir.372

Ortaçağ’da insanlar her türlü tecavüzden korun-
mak için dik ve sarp tepelerde şehir ve kasabalarını 
kurmuşlardır. İbradı bölgesi geçit vermez dağlar üze-
rindedir. Tahkim edilip de  müdafaası temine müsait 
yerler İbradı çevresinde çok olduğu halde baki eserleri 
hala ayakta olan bir şehir veya kasaba harabesine İbra-
dı da rastlanmamaktadır. 373

371- Macit Selekler, Yarım Asrın Ardından, İstanbul, 1960, s. 80.
372- Hüseyin Çimrin, A.g.e, s. 193- 194.
373- Macit Selekler, A.g.e, s. 80.

Tarihi Çataloluk Çeşmesi-Ormana (foto:Atay USLU)
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Türkler bölgeye 1071’den hemen sonra gelmiş ol-
makla birlikte bu ilk dönem pek bilinmiyor. Antalya’nın 
Türklerin tarihine asıl girmesi, XII. Yüzyılın ikinci yarı-
sından sonra olmuştur. Burası 1147- 1448 Haçlıları için 
de önemli bir liman olduğundan, Türklerin dikkatini 
çekmiştir. Fakat asıl hareket daha sonra, II. Kılıçarslan 
döneminde başlamıştır. Bu dönemde Mübarzettin Er 
Tokuş ciddi bir haber- alma, bilgi toplama ve gelecek-
te yapılacak işler için hazırlıklar yapmıştır.374

1176 yılında kazanılan Myrkiokephalon (Karamık-
beli) zaferinden sonra Türk akıncıları, Sultan Gıyased-
din Keyhüsrev döneminde Antalya ile bizzat ilgilendi-
ler. Şehirdeki yönetim değişikliğinden istifade eden 
Sultan, tüccarların mallarına el konulmasını bahane 
ederek harekete geçti. İki ay süren kuşatmadan sonra 
şehir 5 Mart 1207 tarihinde fethedildi. Anadolu’ya çıkış 
kapısı olan Antalya’nın Türkler tarafından fethedilme-
si, Kıbrıs’taki Frenkleri huzursuz etti. Yerli Rum halkın 
da tasvibini alan Kıbrıs Kralı Prince de Lusigea’da 1211 
yılında şehre hücum ederek zapt etti. İşgal haberleri 
duyulmakla beraber, taht mücadelesi yüzünden An-
talya ile ilgilenilmedi. Selçuklu Sultanı olan İzeddin 
Keykevus hemen sefer hazırlıklarına başladı. Hazırlık-
lar sonrası Antalya’yı kuşatan Sultan, 22 Ocak 1216 ta-
rihinde ikici defa şehri fethetti.375

1219 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı olan I. Ala-
eddin Keykubat, Mübarizeddin Ertokuş Beyi yeniden 
ordu genel komutanı olarak atadı. Selçuklu Sultanla-
rına hocalık yapan ve onları yetiştiren bu deneyimli 
askerden yararlanmak istiyordu. 
374- Tuncer Baykara ,”Bir Selçuklu Şehri Olarak Antalya”, “Antal-

ya Selçuklu Semineri IV”,  Antalya, 1992, s.39.
375- Muhammet Güçlü, XX. Yüzyılın İlk Yarısında Antalya, An-

talya, 1997, s. 2.

Gerçekten öyle oldu. Sinop limanı alındıktan son-
ra kısa zamanda hazırlıklar başlayarak Akdeniz kıyısın-
da Antalya’dan başlayarak önemli bir konuma sahip 
Alanya Kalesi’nin alınması için karada ve denizde bü-
yük hazırlıklar başladı.1221 yılında karadan ve deniz-
den kuşatılan kartal yuvası görünümündeki (o zaman-
ki adıyla) Korekesyon) kalesi kısa zamanda düştü.376 

Anadolu Selçuklu Hükümdarları bu dönemde 
Antalya ve Alanya’yı fethettiğine göre yöremizde 13. 
yy’da Selçuklu ve Türk hakimiyetini tanımıştır. Bu hu-
susta İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yolun 
Antalya- Konya arasındaki tarihi Kesik Beli yolu güzar-
gahı üzerinde 40 km. ara ile Manavgat’ın Beydiğin kö-
yünün Kargı Çayı kenarındaki Kargı Hanından sonra, 
İbradı’nın Ormana Kasabasında ki Eynif Mevkii’ndeki 
Tol Hanının, ilçe merkezinin Gembos ovasının Orta 
Badem Mevkiindeki kervansarayların Selçuklular dev-
rinde yapılması bölgenin 13. asırda Türk hakimiyetine 
geçtiği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

 İbradı ve Akseki bölgesini Gündoğmuş üzerinden 
geçen yol Alanya’ya bağlamaktadır. Kesikbeli Yolu’da 
Konya bölgesi’ni ve İbradı’yı Antalya’ya bağlamaktadır. 
Bu yollar yöre için çok önemlidir. Fetihlerde de bu yol-
ların kullanıldığı söylenmektedir.377 Kesik Beli Yolu’da 
antik dönemden beri Konya Bölgesi ile Antalya’nın 
doğu bölgesini birbirine bağlama işlevi görmüştür. 
Kesikbeli yolu güzergahı Selçuklu Devleti’nin başkenti 
Konya ile Antalya Bölgesini (Antalya ve Alanya İskele-
si) birbirine bağlamak için Selçuklu Sultanı I. Alaeddin 
Keykubat tarafından yer yer eski yol sistemi kullana-

376-  İsmail Yıldız, “Alanya Hakkında Genel Bilgi”, “Alanya Tarih ve 
Kültür Seminerleri IV”, Konya, 2006, s. 9.

377-  Ali Sümbül, A.g.e, s. 132.

Tol Han Eynif Ovası/İbradı
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rak açılmıştır.378 Ayrıca İbradı’nın kuzeyinde Kesikbel 
mevkiinde ki  kervansaraylar  bu yörenin Selçuklu 
devri’nde de, bir ticaret yolu üzerinde yer aldığını ka-
nıtlamaktadır.379 Bu dönemde Antalya’daki Selçuklu 
Emiri, bölgenin güvenliğini sağlamaktaydı. İzzeddin 
Keykavus döneminde Uç’ta görevlendirilen Mehmet 
Bey’in başkaldırması da bölgeyi ve bu arada İbradı yö-
resini de önemli ölçüde etkiledi.380

Selçuklular Dönemi’nde Sultan Alaeddin Keyku-
bat zamanında Karaman oymağı Ermenak’a yerleş-
mişti. Beyliğin kurucusu ve beyliğe ismini veren Kar-
man Bey’in oğlu Mehmet Bey 1261’de babası ölünce 
beyliğin başına geçti.381 Selçuklu Devleti’nin dağıl-
maya sürecinden yararlanan Karaman oğlu Mehmet 
Bey, 1297 yılında İbradı’yı da kendi topraklarına kattı. 
Anadolu Beylikleri Döneminde Akseki ile birlikte İb-
radı ve Ormana’nın da Karamanoğlu Beyliği’ne bağlı 
kentler arasında önemli bir yeri olduğu anlaşılmak-
tadır. Antalya’da Olcayto Han adına basılan paraların 
İbradı ve Ormana’da kullanılması, 1316’da bu yörede 
İlhanlıların egemen olduğunu göstermektedir.  

Osmanlı Devleti kurulduktan sonra; Hamitoğul-
ları, Karaman’da patlak veren olaylar sonucunda, Sey-
dişehir ve Beyşehir yörelerinde yönetimi sağlayama-
yacaklarını anlayınca, bu yöreleri Osmanlı Devleti’ne 
satmışlardır. Ancak, Osmanlıların Balkan Savaşı’ndaki  
meşguliyetinden yararlanan Karamanlılar, yörenin 

378-  Muhammet Güçlü, A.g.e, s. 237.
379-  Macit Selekler, A.g.e, s. 80.
380-  Hüseyin Çimrin, A.g.e, s. 194.
381-  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri Akkoyunlu ve 

Karakoyunlu Devletleri, Ankara, 1988 s. 1-4.

bir bölümünü geri aldılar. I. Murat’ın Kosova’da şehit 
düşmesinden sonra, Karamanlılar Yıldırım Beyazid’in 
üzerine yürüdülerse de başarılı olamayarak Kütah-
ya yakınında yenildiler. Yenilerek dağılan Karamanlı 
Ordusu’nun yine ormanlık bölgeye doğru çekilme-
si, İbradı ve Akseki yörelerinde karışıklıklara yol açtı. 
Daha sonra Timur’un torunu bu yöreyi yeniden Ka-
ramanlılara verdi. Çelebi Sultan Mehmet’in geri alma 
girişiminin ardından, II. Murat Dönemi’nde, çatışmalar 
yeniden başladı. Karamanlıların ayaklanmalarını bas-
tırmak için, Rum Mehmet Paşa’yı gönderdi. Gedik Ah-
met Paşa, Alanya, Akseki, İbradı Yöresini Osmanlı top-
raklarına kattı. İbradı, Osmanlı yönetiminde Akseki ile 
birlikte Karaman Sancağı’na bağlandı. Fakat Kıbrıs’ın 
alınmasında sonra, kıyıya yakınlığı göz önünde tutu-
larak Akseki ile birlikte Kıbrıs’a bağlandı.382

Halk arasında; İbradı’nın Osmanlılar devrinde, hü-
kümet tarafından dışarıdan üç defa getirilerek yerleş-
tirilmiş insanlar tarafından kurulmuş olduğu; bu yer-
leştirilmeden birinin Kanuni Sultan Süleyman devrine 
rastladığına dair yaygın bir söylenti vardır. Kanuni’nin 
İbradı ile tarihi ilişkisini kanıtlayacak bir belge bulun-
mamaktadır. Ancak Antalya Eski Belediye Başkanla-
rından İbradılı Hayret Şakrak’ın elinde, bir tarafında 
“Duru-Be-Fi-i İbradı” diğer tarafında da “Es Sultan İbn-i 
Sultan Es Süleyman Bin Selim” yazılı bir paranın mev-
cut olduğu söylenir. Şunu belirtelim ki; Osmanlı Padi-
şahları hep hükümet merkezinde (İstanbul’da) para 
bastırmışlardır. Ancak, herhangi bir nedenle seyahat 
ettikleri zaman, gittikleri şehirlerde, gerekince para 
bastırırlar  ve o paraya ziyaret ettikleri şehrin adını ya-
zarlardı.

Kanuni’nin Rodos Adası’nın fethetmek için güney 
illerimize Muğla üzerinden inmiş olması, Padişah’ın 
İbradı’ya uğramadığını gösterir. Olsa olsa, bu para, yu-
karıda söylediğimiz bir takım insanların  buraya yer-
leştirilmesiyle ilgilidir. 

1695 (1111) de İbradı’da oturan naib (kadı vekili) 
ile Bab-ı Meşihat arasında olan haberleşmenin yapı-
382-  Hüseyin Çimrin, A.g.e, s. 194.
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lışına bakılırsa; 17 asırda İbradı’nın oldukça gelişmiş 
önemli bir merkez olduğu sonucuna varılabilir. 

Tapu Kadostro Umum Müdürlüğü kayıtlarında 
Evsat ve Bala mahalleleri ve etrafındaki fındık bahçe-
lerinden bahsedilmektedir. Vakıf Kayıtlarında; Kuyucu 
İsa, Ayne, Hoca Musa, Şeyh Mehmet ve Mevlana Ab-
dülkadir tarafından yaptırılan mescit, cami ve medre-
seler vardır.383 

İbradı ve çevresi Tanzimat’a kadar kaynaklarda 
Nevahi-i Alaiye olarak geçmiştir. Osmanlı’da önemli 
mevkilere sahip Minkarizadeler’in bazı kaynaklarda 
Alanyalı olarak gösterilmelerinin sebebi budur.384 İb-
radı Minkarizadeler’in buraya yerleşmeleri ile daha da 
canlanmıştır. Minkarizadelerin İbradı’ya yerleşmeleri 
hakkında rivayetler muhteliftir. Minkari Irak bölgesin-
de bir köy adıdır. Bunlar 16. yy’da ailecek Orta Asya’ya 
gelmişler ve Irak bölgesine yerleşmişlerdir.385 Yavuz 
Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında Yavuz’un ordusu-
na girmişlerdir. Mısır Seferinde gösterdikleri gayretler 
ve başarılar neticesinde Yavuz bunlara Teke yöresinde 
dirlik ve arazi vermiştir. Bu bölgeye yerleşmeleri bu 
sebeple olmuştur. Dolayısıyla bu aileden gelenlerin 
birçoğu Minkarlı anlamına gelen bir unvan kullanıyor-
lar.386

Bu rivayetlerin en kuvvetlisi, Oruç Ali sülalesinin 
Türkistan’dan Basra civarında Minkar köyüne geldik-
leri, oradan da Yavuz Sultan Selim’in ordusunda belli 

383-  Mustafa Enhoş, Bütün Yönleriyle Akseki ve Aksekililik, İstan-
bul, 1974, s.280- 282.

384-  Macit Selekler, A.g.e, s. 59.
385-  Ali Sümbül. A.g.e, s.113.
386-  Muhuttin Tuş, “Seyyahların Gözüyle Alanya”, “Alanya Tarih 

ve Kültür Seminerleri”, Alanya, 2004, s. 606.

başlı seferlere iştirak ederek Alaiye sancak Beyi tayin 
edildikleri rivayet edilir. Sancak Beyinin Mısır köle-
menlerinden Hayran’ın Kanuniye gönderdiği hediyeyi 
İstanbul’a götürdüğü söylenir.387 

Minkarizade Yahya Efendi’de Kadı Paşa’nın amca-
sının soyundan gelmektedir. Yahya Efendi 16. yy’da yö-
reye yerleşen Mehmet Efendi’nin soyundan gelmekte-
dir. Böyle bir akrabalıkları vardır. Bu aile de bunlar gibi 
birçok önemli şahsiyet yetiştirmiştir. Yahya Efendi’nin 
soyundan gelenler daha sonra da Selanik tarafl arı-
na yerleşmişlerdir. Orada kalıyorlar. Yalnız 20. yy’da o 
sülalenin torunlarından bir kol aşireti yerleşmiş, bir-
birleriyle haberleşip görüştüklerini biliyoruz. Böylece 
16. yy’dan bu yana devam eden bir bağın olduğunu 
tespit ediyoruz. Paşa da böyle bir ailenin çocuğudur.388 

17. asırda Antalya havalisine seyahat etmiş olan 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Akseki bölgesinden 
şu şekilde bahsetmektedir. (… Kaza-i Alaiye, anın garp 
tarafında Kaza-i Duşenbih ve anın şimalinde Kaza-i 
İbradı, halen Şeyhülislam olan Zülfikari zadenin ka-
sabasıdır ve Kaza-i Akseki cümle beş kazadır. Amma 
gayetle çengelistan ve sengistan ve sarp… haramili, 
kaplanlı ve adem arslanlı kazalardır…) diye söz etmek-
tedir.389 

18. ve 19. asırlarda İbradı, bir ilim ve zenginlik 
merkezi halini almıştır. Kasabada ilim son derecesini 
bulmuştur. İhtişamlı kadı konakları yaptırılmıştır. Ka-
valalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa, Mısır 
Orduları ile İbradı’ya ilerlediği zaman, kılavuzlar İbradı 

387-  Ali Sümbül, A.g.e, s. 113.
388-  Muhittin Tuş, A.g.e, s. 606.
389-  Kemal Özkaynak, Akseki Kazası, Ankara, 1954, s. 10.

“Üzüm festivalinden bir nostalji”  (1960 lı yıllar)
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üzerinde durdular. “Havali-i Mezkurun Kesret-i rical-i 
mühimmiye ve ilmiyeye ve fukahaya maliki, sahip ve 
fakat bir sengistan mahal” olduğunun söylenmesi üze-
rine, devletin kilit noktalarını elinde tutan bu kişilerin 
memleketlerinin hoş tutmanın lüzumu hatırlatılmış ve 
gerekince, zevattan faydalanmak düşüncesiyle bir za-
bit kumandasında 70-80 kişilik bir müfrezeyi İbradı’ya 
göndermiştir. Tecrübeli eşraf ve ayan, bu hareketi so-
ğukkanlılıkla karşılamışlardır. Kendilerini oyalarken kış 
geldi,yollar kapandı gibi bahanelerle askerleri oyala-
mayı başarmışlardır. İlkbaharda da istilanın siyasi ve 
askeri sonucu belli olduğundan askerler öteye beriye 
dağılıp gitmişlerdir.390

Osmanlı Devleti Dönemi’nde şimdiki vilayetler ile 
kazalar arasında yer alan sancaklar vardı. Teke (Antal-
ya), Alanya, Isparta, Burdur, Konya’ya bağlı birer san-
caktı. Ele geçen belgelerde Konya Vilayeti Teke sancağı 
İbradı Kazası denilmekte olduğuna göre, bir zamanlar 
İbradı’nın kaza olduğu, sonradan sancakların birer vi-
layet haline getirilmesinden sonra kaza merkezinin, 
nahiye ve köylerine göre daha merkezi vaziyette bu-
lunan Akseki’ye alındığı anlaşılıyor.391

390- Mustafa Enhoş, A.g.e, s. 281.
391- Kemal Naci Şahankaya, A.g.e, s. 7.

7. Bitki Örtüsü ve Doğa 392

İbradı, ilgi çeken jeolojik ve jeomorfolojik özellik-
leri,  toprak yapısı,  iklimi ve yükselti farkı nedeniyle 
birçok doğal canlı çeşidini barındıran doğal yaşama 
alanlarına sahiptir. Bu nedenle bu ilçemiz sınırları 
önemli bitki alanlarından birini oluşturmaktadır. Bir-
çok bilimsel çalışmanın da yapıldığı, kıskanılacak bir 
doğa güzelliğine ve biyoçeşitliliğe sahip İbradı’yı,  
canlı türleri ile birlikte kısa bir şekilde değerlendirecek 
olursak;  

Akdeniz Biyoiklim katında yer alan İbradı ve çev-
resinde, doğal bitki örtüsü tipleri maki, orman, dere 
kenarı, kaya, hareketli yamaç, step (rüzgarlı tepe, cüce 
çalı-dikenli yastık ve kurak çayır), kar yaması ve nemli 
çayırdır. Başlıca bitki örtüsü tiplerinden biri olan ma-
kiyi Kermes Meşesi (Quercus coccifera), Akçakesme 
(Phllyrea latifolia), Zeytin (Olea europea var. sylvestris), 
Ayı fındığı (Styrax off icinalis), Sandal ağacı (Arbutus 
andrachne), Çitlembik-Sakız ağacı (Pistacia terebinthus 
subsp. palaestina), Sarı Yasemin (Jasminum fruticans), 
Karaçalı (Paliurus spina-christi), Kuşkonmaz (Asparagus 
acutifolius), Laden (Cistus creticus) gibi bitkiler oluştur-
maktadır. Bölgedeki ormanlardan Kızılçam ormanı 
392- Araş. Gör. İlker ÇİNBİLGEL  Akdeniz Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi   Biyoloji Bölümü

Kardelen   (Foto: İ. Çinbilgel)
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(Pinus brutia var. brutia) diğerlerine göre düşük yüksel-
tilerden başlamakta ve genellikle 1000 metrenin üze-
rine çok fazla çıkmamaktadır. Yine Ardıç ormanı (Juni-
perus excelsa subsp. excelsa) Kızılçamın olduğu yerlerde 
bulunmakla beraber yükseklerde de yer alabilmekte-
dir. Bundan başka, Üst Orman sınırına kadar sırasıyla 
Karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana) ve Sedir orman-
ları (Cedrus libani) yer alabilmektedir. Orman ağaçla-
rından en değerlisi şüphesiz Toros Sediri’dir. Geçmiş-
te Lübnan’da bol bulunan ve bilimsel ismini buradan 
alan, kolay büyümeyen ve odunu çok kaliteli olan bu 
türümüzün, günümüzde en geniş doğal yayılış alanı 
ve anavatanı sayabileceğimiz bölge İbradı’yı da içeri-
sine alan Toros Dağları’dır. Yine Toroslara özgü bir di-
ğer önemli ve endemik olan bitkimiz Toros Göknarı’dır 
(Abies cilicica subsp. isaurica). İbradı bölgesinde 4 çeşit 
Ardıç türü bulunmaktadır (Bozardıç:Juniperus excelsa 
subsp. excelsa, Yağlı ardıç: J. foetidissima, Diken ardıç 
“Enek, Diken andız”: J.drupaceae  ve Cimcim ardıç veya 
diken ardıç: J. oxycedrus subsp. oxycedrus). Bunlardan 
Bozardıç, Ardıç ormanı oluşturmakta, diğerleri ise di-
ğer ormanlar içerisinde karışık olarak bulunmaktadır. 
Yine Karaçam da bu bölgede geniş ormanlar teşkil 

etmektedir. Dere kenarlarında ve yakınında bulunan 
bitki örtüsü ise Çınar (Platanus orientalis), Zakkum (Ne-
rium oleander), Hayıt (Vitex agnus-castus), Defne (Laurus 
nobilis), İncir (Ficus carica), Asma (Vitis vinifera), Karaçalı 
(Paliurus spina-christi), Ceviz (Juglans regia), Yarpuz veya 
Nane (Mentha longifolia), Kayacık ağacı (Ostrya carpi-
nifolia) gibi bitkilerden oluşur. Step bitki örtüsü tipi 
Gevenler (Astragalus sp.), Gökçe (Daphne oleoides), Süt-
leğen (Euphorbia kotschyana), Peygamberçiçeği (Centa-
urea sp.) gibi yüksek bölgelere adapte olan bitkiler ile 
temsil edilir. Yine dağların hareketli yamaçları, rüzgar 
gören tepeleri ve dik kaya blokları önemli ve çok nadir 
bitkilere ev sahipliği yapmaktadır. 

İbradı ve çevresinde bulunan zengin Geofit çe-
şitlerimiz, yani uygun olmayan koşulları toprak altın-
da geçiren rizom, soğan, yumru, sert soğan gibi top-
rak altı gövdelere sahip bazı önemli bitkiler şunlardır;

Kardelen (Galanthus elwesii): İbradı ve çevresinde 
çok yoğun şekilde bulunan ülkemiz dışında ise 
Bulgaristan ve Yunanistan’da yayılışı bulunan ve 
özellikle yurtdışına ihraç ettiğimiz önemli bitkilerden 
biri de kardelendir. Bu bitkimiz özellikle Mart ve Nisan 
aylarında yüksek yerlerde taşlıklı yerler ve orman 

İbradı Dağlarından Çiçekler (Foto: İ. Çinbilgel)
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altlarında karbeyazı renginde, asil, narin ve bir o kadar 
da güzel çiçekleriyle görülebilmektedir. 

Safran “Çiğdem” (Crocus sp.): İbradı da bulu-
nan bitkilerden biri de safran türleridir. Safranlar, sert 
yumrulu bitkilerdir. Sonbaharda çiçek açanlar ve ilk-
baharda çiçek açanlar olmak üzere iki mevsimde de 
görülebilmektedir. Altınbeşik Mağarası Milli Parkı’nda 
sonbaharda (Ekim-Kasım) çiçek açan iki endemik saf-
ran çeşidini (Crocus asumaniae ve Crocus cancellatus 
subsp. pamphylicus) maki ve taşlıklı yerlerde görmek 
mümkündür. Bazen iki türü bu bölgede yanyana gör-
mek mümkündür. İlkbahar safranları ise taşlıklı yerler, 
karın kalktığı yerler, orman altları gibi habitatları ter-
cih ederler. Bunlara örnek endemik olan Crocus bifl o-
rus subsp. isauricus ve geniş yayılışlı Crocus chrysanthus 
(Sarı Çiğdem) verilebilir. Özellikle Sarı Çiğdemler Ni-
san ve Mayıs aylarında Eranthis hyemalis (sarı kokulu, 
kovancık) ile birlikte adeta İbradı’nın yaylalarını güneş 
gibi örtmektedir. 

Acı Çiğdem (Colchicum sp.): Yine bir soğanlı bitki 
olan Acı Çiğdem İbradı ve çevresinde birçok türle tem-
sil edilir. Bunlardan sonbaharda çiçek açan Alaca çiğ-
dem (Colchicum variegatum) Altınbeşik Mağarası Milli 
Parkı’nda maki açıklıklarında taşlıklı yerlerde damalı 
pembe çiçekleriyle kendini gösterir. Yine bu alanda 
endemik olan Colchicum minutum da yayılış gösteren 
bir başka acıçiğdemdir. 

Likya Lalesi (Tulipa armena var. lycica): Ülkemizde 
15 çeşitle temsil edilen Lalenin, ülkemize özgü ve göz 
alıcı kırmızı rengi olan bu çeşitine özellikle Toroslarda 

bol bulunmasından dolayı Toros Lalesi de denilmek-
tedir. 

Ağlayan Gelin (Fritillaria sp.): Çiçeğinin aşağıya 
doğru bükülmesinden dolayı bu ismi alan bu cinsin, 
şu ana kadar yapılan çalışmalarda çoğunluğu ende-
mik olan birçok çeşidine rastlanmaktadır (Fritillaria 
acmopetala subsp. wendelboi, F.whittallii, F. crassifolia 
subsp. crassifolia, F. elwesii, F. pinardii vs.).

Topalak, Sıklamen (Cyclamen cilicicum var. cilici-
cum): Sonbaharda çiçeklenen gösterişli hoş çiçekleriy-
le büyüleyen ve yurtdışına ihraç edilen yumrulu en-
demik bir bitkimizdir. Makilik, kayalık ve taşlık yerleri 
ekseriyetle tercih eder. İbradı’da geniş yayılışı bulunur. 

Güzel çiçeklere sahip olan soğanlı, yumrulu veya 
rizomlu bitkilerimizden diğerleri şunlardır: Salepler 
(Orchis italica, Ophrys sp.,Cephalanthera sp.,Limodorum 
abortivum vs.), Dağ Lalesi (Anemone blanda, A. corona-
ria), Düğün çiçekleri (Ranunculus sp.), Süsen (Iris sp.), 
Sümbüller (Muscari sp.), Tükürükotları (Ornithogalum 
sp.), Çiriş otu “Dağ pırasası” (Eremurus spectabilis), Sarı 
Çiriş otu (Asphodeline lutea), Yabani soğanlar (Allium 
sp.), Maviyıldızlar (Scilla autumnali ve S. bifolia), Kılıç çi-
çeği (Gladiolus sp.).

İbradı’da yayılışı olan tıbbi önemi olan bazı bitki-
ler ise; Altınotu (Asplenium ceterach), Yakı otu-Adaçayı 

İbradı Dağlarından Çiçekler (Foto: İ. Çinbilgel)
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(Salvia tomentosa), Defne (Laurus nobilis), Hayıt (Vi-
tex agnus-castus), Ökse otu “Güvelek” (Viscum album), 
Güvelek (Arreuthobium oxycedri), Dağçayları (Sideritis 
erythrantha var. erythrantha, S. arguta, S. perfoliata vs.), 
Mercanköşk, Kekik (Origanum minutifl orum, O.majorana 
vs.), Kantaron (Hypericum sp.) ve Oğulotu (Melisa 
off icinalis)’dur. 

Peyzaj amaçlı ve süs bitkisi olarak kullanılabile-
cek Geofitler hariç bazı bitkiler; Hava-civa otu (Alkan-
na oreodoxa), Yabani güller (Rosa sp.), Sabunotu (Sapo-
naria pamphylica), Yabani karanfiller (Dianthus zonatus, 
D. elegans subsp. actinopetalus), Menekşe (Viola odarata 
vs.), Şakayık “Ayıgülü” (Paeonia mascula subsp. mascula), 
Gökçe (Daphne sericea)’dur.  

İbradı ve çevresinde yenebilen bazı bitkiler şun-
lardır; Topalak (Bunium microcarpum), Safran (Crocus bif-
lorus subsp. isauricus), Burçalak (Scorzonera sp.?), Baldı-
ran (Smyrnium cognatum), Böğürtlen (Rubus sanctus), 
Çiriş otu (Eremurus spectabilis), baharat olarak Aşkeki-
ği “Karabaş kekik” (Thymbra spicata), Ağız kokutan “gö-
nem, körnem”(Allium sp.) vs.

İbradı ve çevresinde yıllara meydan okumuş yüz-
lerce yıl ayakta duran anıt ağaç niteliğinde ağaçları 
görmek mümkündür. Bu ağaçlar Toros sediri, Boz ar-
dıç, Çınar gibi doğal yayılışlı olmakla beraber kültür de 
olabilir. Buna en güzel örnek İbradı içerisinde yer alan 
ve yerel halkın ismini verdiği ve hikayesi olan Arapastı 
Kestanesi’dir (Castanea sativa).

İbradı çevresinde doğal yayılışı bulunan bir man-
tar çeşidi olan Kuzu göbeği de (Morchella elata) çok lez-

zetli ve besin bakımından değerlidir.

İbradı’nın doğal alanları içerisinde bulunan Al-
tınbeşik Mağarası Milli Parkı, 1156 hektarlık alanıyla 
Antalya’da bulunan 4 milli parktan biri olma özelliği-
ni gösterir. Gerek estetik özellikleri gerekse biyoçeşitli-
lik bakımından azımsanmayacak öneme sahiptir. 2002 
yılında başlayıp, 2005 yılında sona eren ve Milli Park’ın 
fl oristik ve bitki sosyolojisi bakımından özelliklerini or-
taya koyan bir Yüksek Lisans tezi yapılmıştır. Bu tez ve 
sonraki arazi çalışmalarının sonuçları olarak; Manav-
gat Irmağı’nın da içerisinden geçtiği Milli Park’ın 605 
bitkisi mevcuttur. Bu bitkilerden 69’u (%11.40) ende-
miktir. Milli parkın endemik bitkiler bakımından en sı-
cak noktası Altınbeşik Mağarası civarıdır. Yine son yıl-
larda bilim dünyasına tanıtılan nadir bitki türlerine bu-
rada rastlamak mümkündür. Alanda, bitki örtüsü ola-
rak 9 ayrı bitki topluluğu bulunmaktadır.

Sadece Milli Park ve yakın bölgelerden bili-
nen lokal endemik bitkilerden bazıları şunlardır: 
Hava-civa otu (Alkanna oreodoxa), Kaztere (Arabis da-
visii), Geven (Astragalus cedreticola), Safran (Crocus 
asumaniae),Yoğurtotu (Galium isauricum), Geyikotu 
(Tordylium ketenoglui) ve Kundmannia anatolica.

İbradı ve çevresinde görülen bazı yabani hayvan-
lar ise şunlardır: Tosbağa (Testudo graeca), Dikenli ke-
ler (Laudakia stellio), Karayılan (Hierophis jugularis), Yarı 
sucul yılan (Natrix natrix), Şeritli engerek (Vipera xant-
hina), Ak leylek (Ciconia ciconia), Kınalı keklik (Alectoris 
chukar), Ak kuyruksallayan (Motacilla alba), Kara tavuk 
(Turdus merula), Tavşan (Lepus europaeus), Sincap (Sciu-

İbradı Dağlarından Çiçekler    (Foto: İ. Çinbilgel)
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rus vulgaris), Tilki (Vulpes vulpes), Boz ayı (Ursus arctos), 
Sakar porsuk (Meles meles), Yabandomuzu (Sus scrofa), 
Yabankoyunu “Dağkeçisi” (Ovis gmelinii anatolica).  

İbradı’nın saymakla bitmez doğal çeşitliliğini say-
falara sığdırmak kolay bir iş değildir ve doğal güzellik-
leri koruma yolunda bilimsel çalışmalar yapılmaktadır 
ve bundan sonrada yapılacaktır. Bu verileri kullanarak 
doğanın güzelliklerini korumak daha kolaydır. Şuanda 
yörede birçok bilimsel çalışma yapılmaktadır. İnanıyo-
ruz ki İbradı ilerde bu çalışmaların daha da fazla oldu-
ğu doğanın bize armağan ettiği Laboratuvar ve Doğa 
Bilimi yuvası olacaktır. 

Halk dilinde değişik isimlendirilen bazı bitkiler:

Yaygın ismi Yerel ismi Bilimsel ismi

Sandal Ağacı   Çilek ağacı  (Arbutus andrachne)
Toros Sediri Katran (Cedrus libani)
Adaçayı Yakı otu (Salvia tomentosa)
Toros Göknarı   Ladin (Abies cilicica subsp. isaurica)
Ökse otu Güvelek (Viscum album) 
Kermes meşesi Pıynar (Quercus coccifera)
Hanımtuzluğu Karamık (Berberis crataegina) 
Nane  Yarpuz (Mentha sp.)
Yabani soğan Körnem (Allium sp.)
Yabani kereviz Baldıran (Smyrnium cognatum)

8. Ulaşım

İlçe merkezi Antalya’ya 160 km, en yakın komşu 
ilçe olan Akseki’ye 24 km mesafededir. Manavgat’a 
biri 93 km, diğeri 63 km olmak üzere iki yolla bağlan-
maktadır.  

9. Konaklama

İlçe Merkezinde; İbradı  Oteli  hizmet vermektedir. 
Ormana Belediyesinde ise, Nazmi Civan Evi, Ormana 
Vakıf Misafirhanesi ve Gürsoy Misafirhanesi bulun-
maktadır.  Ürünlü köyünde de pansiyonunda kalabi-
lirsiniz. 

Eğer Ormana’ya yolunuz düşerse   Sınat tepesinde 
bulunan mükemmel manzaralı Sınat Park Restoranda  

yöresel yemekleri tatmadan geçmeyin.   Irmak alaba-
lık lokantaları,  İbradı Kardelen lokantası,  Meşhur  Or-
mana Köftecisi bölgenin yemek için uğrak yerleridir. 

  Kaynaklar: 

 -Atay USLU Arşivi

 -2000 Antalya İl Yıllığı

 -http://www.ibradi.gov.tr/

Apollo kelebeği ve  porsuk (İbradı)  (Foto: İ. Çinbilgel)

İbradı Dağ Keçisi  (Foto: İ. Çinbilgel)
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1-Tarih

Arkeolojik buluntularla kanıtlanan Habesos adı, 
antik kentin en eski adıdır. Antik kent tarihte Antiphel-
los ismi ile anılmıştır.

Karia ve Likya Bölgeleri arasındaki bağlantıyı sağ-
layan yolların kesişme noktasında bulunan Antiphel-
los, aynı zamanda bir ticaret limanıdır.

Tarihte Kaş ve civarına yani Likya bölgesine “Ay-
dınlık Ülke-Işık Ülkesi” adı verilmiştir. İlçe merkezine 45 
km mesafede bulunan Kınık köyü yakınındaki XANT-
HOS antik şehri Likya uygarlığının en büyük başşehri-
dir. Şehrin Likçe adı ARNA veya ARNNA olarak da bilin-
mektedir. XANTHOS tarihte iki kez katliama ve büyük 
bir yangına maruz kalmış talihsiz bir şehirdir. 1838 yı-
lında İngiliz Charles Fellows tarafından bulunan ken-
tin bazı tarihi eserleri British Museum’a kaçırılmıştır. 
(BAYIK,1982, BEAN.1998)

Makedonya Kralı Büyük İskender’in, Anado-
lu seferi sırasında, Krallığın egemenliği altına gir-
miş, İskender’in genç yaşta ölümünden sonra bölge, 
Seleukoslar’la Ptolemaioslar arasında el değiştirmiştir.

Antik kent, Roma Dönemi’nde önem kazanmış ve 
Bizans Dönemi’nde Piskoposluk merkezi olmuştur. Bu 
dönemde Arap akınlarına uğramış daha sonra Anado-
lu Selçuklu topraklarına katılarak Andifl i adını almış-
tır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasını takiben 

Tekeoğulları Beyliği yönetimi ele geçirmiş ve Osmanlı 
Devleti ilçeyi Yıldırım Beyazıt zamanında topraklarına 
katmıştır.

2- Coğrafya

a. Doğal Coğrafya

Akdeniz’in bozulmamış beldelerinden biri olan 
Kaş, Antalya’dan Fethiye’ye uzanan sahil şeridinde yer 
alan bir liman kasabasıdır. Batıdan Toros Dağlarının dik 
yamaçlarının denizle buluştuğu noktada; yarımada-
lar, adacıklar ve komşusu Meis Adası ile kuşatılmıştır.
 Kaş İlçesi, 36.12 N enlemi ile 29.39 E boylamı arasında 
yer almaktadır. Tekeli Yarımadasının güney ucundaki 
İlçenin sınırlarını Kuzeybatı-Güneydoğu yönünü kap-
layan dağlar, Güneydoğu-Kuzeybatı yönünü kaplayan 
deniz belirler.

Bölge göl bakımından zengin değildir. Bölgede 
bulunan Fırnaz ve Ovagelemiş gölleri 1940-1950 yılla-
rında DSİ tarafından kurutulmuştur. Akdağ’ın tepesin-
de Karagöl, Kartal gölü ve Gömbe Akdağ’da 1850 m. 
de 0,5 km2 büyüklüğünde  Yeşilgöl vardır. Yine Gömbe 
Çayboğazı baraj gölü de bulunmaktadır.

Kıbrıs deresi kanyonu: Sütleğen havzasından Ke-
mer köyüne bağlanır. Kanyon içi kızılçam ormanları 
ve kışın yaprağını dökmeyen meşe türleri, sandal gibi 
bitki çeşitleri ile örtülüdür. Burası “Dağ Keçisi“ yaşama 
alanı içinde kaldığından koruma altına alınmıştır.  

Tocak kanyonu: Yayla Aklar köyünden Saklıkent’e 
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uzanır. Kanyon çevresi “Saklıkent Milli Parkı“ içinde 
kalmaktadır.

Bölgede tipik Akdeniz bitki örtüsü yayılış gösterir. 
Sahillerde ve yaklaşık bir kilometreye kadar uzanan 
dağlık, engebeli bölgelerde makiler yayılış göster-
mektedir. Arazinin %69’ u ormanla örtülüdür. Ekilen 
alanlar dışında açık alan yok denecek kadar azdır. Sa-
dece Akdağ ve Yumru dağın 1700-1800 m. yükseklik-
lerinden sonra  çıplak alanlar vardır. Maki elemanları 
genelde sert yapraklı, yangına kendini uyarlamış, yaz 
kuraklığına dayanıklı, genelde çalı karakterinde bit-
kilerdir. Bunların içinde en çok kermes meşesi olmak 
üzere, yabani zeytin, katır tırnağı, akça kesme, geven, 
sandal, tesbih ağacı, keçiboynuzu, menengiç ağacı, 
ıslak topraklarda yabani mersin, defne gibi bitkiler bu-
lunmaktadır. Kaş’ın üzerinde Asasdağı’nın kuzey ya-
macında 1000 m.de başlayan sedir ormanları kuzeyde 
Katrandağı’nda boydan boya yayılış gösterdikten son-
ra, Sütleğen’e ulaşıp, Akdağ eteklerine tırmanmakta-
dır. Katrandağı 12 000 ha. sedir ormanıyla Türkiye’nin 
en büyük Toros sediri ormanının bütünlüğünün sağ-
landığı alandır. Özelikle Deveçukurundaki “Mavi Sedir 
Ormanı” korunması gereken çok kıymetli bir orman 
topluluğudur.

Kaş’ın uzun yıllar boyunca ortalama basıncı (8 yıl) 
994.9 mb.dır. Yüksek değerlere ait bilgiler incelendi-
ğinde en yüksek basınç 1010.1 mb, en düşük basınç 
969.9 mb olarak kaydedilmiştir.  Kaş Meteoroloji İstas-
yonunun 22 Yıllık verilerine göre sıcaklığın yıllık orta-
lama değeri 19.6 C’dir. En sıcak aylar ise Temmuz ve 
Ağustos’ tur. Ekstrem Maksimum sıcaklık 13 Temmuz 
2000 tarihinde 43.0 C, minimum sıcaklık 14 Şubat 
2004 tarihinde -1.0 C olarak ölçülmüştür.

b. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

İlçenin 2010 yılı toplam nüfusunun da 53.145 kişi 
olduğu anlaşılmaktadır.

Merkez ilçe belediyesiyle birlikte altı belediyesi 
vardır. Bu belediyelere bağlı kırk sekiz köy bulunmak-
tadır. 

Kaş, Likyalılar döneminde kıyıda deniz ticareti, 
ormanlardan kesilip satılan gemi yapımı ve inşaatlar 
için çok değerli sedir kerestesi, Fenikeliler, Mısır ve 
diğer Arap ülkelerine zeytin yağı, bağlardan üretilen 
şarap, pekmez, odun kömürü, canlı hayvan  tahıl vs. 
satılıyordu. Bu durum Romalılar zamanında da devam 
etti. Sedirin çok kıymetli, dayanıklı odununun olması 
onu özellikle gemi yapımında aranan malzeme haline 
getirdi. Zaman içinde Lübnan’daki sedir ormanlarının 
azalması, bu ağacın kıymetini bilen Akdeniz kıyısı ül-
kelerinin bölgedeki ormanlara göz dikmelerine ve 
ormanları büyük miktarda tahrip etmelerine neden 
olmuştur. Osmanlılar zamanında adalarla özelikle 
Meis, Rados adası tüccarları kanalıyla Kaş, Kalkan ve 
Demre limanlarından büyük miktarda kereste, meşe 
palamudu, odun kömürü, canlı hayvan, hububat, fa-
sulye, nohut, mercimek, deri, yün, yapağı, av derisi, 
keçi boynuzu, balmumu, yağ, peynir, dışarıya satılır, 
dışarıdan şeker, kiremit, manifatura, inşaat malzeme-
si, alet edavat, satın alınırdı. Özelikle Elmalı ve Gömbe 
ovasından kervanlarla fasulye, buğday, arpa, Kalkan 
limanına getirilerek buradan ihraç edilirdi. Bu devir-
de sahilde ticaret gayri Müslimlerin elindeydi. Günde 
150-200 yelkenlinin limanına  demirlediği Meis adası, 
13-14 bin nüfusuyla Akdeniz’de bir ticari üs, bir dağı-
tım merkezi konumundaydı. 1960 yılına kadar Kaş ve 
Kalkan limanlarından Yunanistan’a ihraç edilen meşe 
palamudu bölgenin bir gelir kaynağı idi. Sepicilikte 
kullanılan palamudun yerine kimyasal maddelerin 

Foto: Uzunçarşı Sokak Kaş - Hamit SEÇİL
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kullanılması bu ticareti durdurduğu gibi, ağaçların da 
kesilerek kömür yapılıp satılmasına neden oldu. Böy-
lelikle binlerce palamut meşesi ağacı kesilerek yok 
edildi. 1952 yılından başlayarak Kaş limanından gemi-
lerle Alanya’daki muz bahçelerinde kullanılmak üzere 
binlerce ton ahır gübresi satıldı. Böylelikle köylümü-
zün cebine para girdi ama tarlalara da gübre verileme-
diği için yeterli ürün alınamadı. 

Günümüzde Kaş merkez ilçe, Kalkan, Ovagelemiş 
köyü halkı geçimini yaz aylarında turizm amaçlı pan-
siyon, otel, motel, vb. işletmeciliği yaparak sağlamak-
tadır. Yakın köylerden buralara gelen birçok kimsede 
yaz aylarında turizmin hizmetlerinde çalışarak geçi-
mini sağlamaktadır. Yine ormancılık ve orman işçiliği 
uzun yıllardan beri bölgenin en önemli gelir kaynağı 
olmuştur. Orman kesim işçiliği, taşıma, orman bakı-
mı ve ağaçlandırma ile orman yangın işçiliği özellikle 
orman köylerinde binlerce kişinin  geçim kaynağı ol-
muş ve olmaya da devam etmektedir. Ayrıca  yukarı 
orman köylerinden bir çok aile Kınık, Ova, Yeşilköy ile 
Demre’ye giderek turfanda sebzecilik yapmaktadır-
lar. İlçe halkının çoğunun yayla köylerinde toprakları 
mevcuttur. İlçede zeytin, erik, kayısı, şeftali ve bağcılık 
tarımı yanında  az da olsa portakal, limon ve manda-
lina gibi meyve ve narenciye ürünlerinin tarımı yapıl-
maktadır. Kış aylarında da üretim seralarda yapılarak 
içte ve dışta pazarlanmaktadır. Tarlada üretimi yapılan 
sanayi bitkileri yanında yoğun olarak buğday (185.000 
da.) arpa, nohut, fasulye, mısır ve benzeri tarımsal 
ürün üretimi de yapılmaktadır. Yine yüksek ve dağlık 

yerlerde elma üretimi de önemli bir tarım girdisidir. 
Ayrıca balıkçılık da önemli bir gelir kaynağıdır.

3- Tarihi ve Turistik Yerler

Antiphellos

Antik kentten günümüze ulaşan eserlerin başın-
da şehrin kuzeyinde kayalara oyulmuş mezarlar ile 
dört bir tarafa serpilmiş Likya lahitleri gelir. Lahitlerin 
en görkemlisi, bugün Uzunçarşı Caddesi’nde bulunan 
ve halk arasında Kral Mezarı olarak adlandırılan Likya 
Yazıtlı Anıt Mezar’dır (M.Ö.4.yy.).

 Antiphellos’da bulunan önemli eserlerden bir ta-
nesi de Kaş Antik Tiyatrosu’dur (M.Ö.1.yy). 4 bin kişi-
lik seyirci kapasitesine sahip olan yapı M.S. 2. yüzyıl-
da onarım görmüştür. 26 basamaktan oluşan tiyat-
ronun sahnesi yoktur ve yapının en önemli özelliği 
Anadolu’daki denize cepheli tek tiyatro oluşudur. Ti-
yatronun kuzey-doğusunda Akdam olarak adlandı-
rılan dor tipinde M.Ö. IV. yüzyıla ait ev tipi bir mezar 
vardır.Yapı, doğal kaya kesilerek yapılmıştır. 3,5 met-
re yüksekliğindedir ve içerisinde elele tutuşarak dans 
eden 24 kız figürü bulunmaktadır. Hastane Caddesi 
üzerinde, dış yüzü muntazam kesme taş kullanılarak 
yapılmış olan Tapınak bulunur. Yapının temel taşları-
nın Roma Dönemi’nden kaldığı tespit edilmiştir.

Patara (Ovagelemiş)

Kaş’a 41 km. mesafededir. Antik kent, limanın 

Foto: Patara - Lykia Birliği Meclis Binası - Hamit SEÇİL
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doğu yakasında geniş bir alana yayılmış durumdadır. 
Kent ve limanı, yaklaşık 3 km. uzunluğundaki vadinin 
girişindedir. Patara Limanı, Xanthos (Eşen) Çayı’nın 
getirdiği alüvyonlarla dolunca bugünkü görünümünü 
almıştır. Kentin adından ilk kez Herodotos söz eder. Ri-
vayete göre Patara, kentin kurucusu, Su perisi Lykia ile 
Apollon’un doğduğu yerdir. Şimdilik şehrin tarihi M.Ö. 
VI. ve V. yüzyıla kadar çıkarılmaktadır.

Şehir Bizans Dönemi’nde de önemli bir konum 
edinmiştir. Zira ‘Noel Baba’ olarak adlandırılan Saint-
Nicholas Pataralı’dır. Hz. İsa’nın havarilerinden Saint 
Paul, Roma’ya gitmek için Patara’dan gemiye binmiştir 
ve Patara, Erken Hristiyanlık Dönemi’nde Piskoposluk 
merkezi olmuştur.

Patara’ya girilirken yol üzerinde Likya tipi Roma 
Devri mezar anıtları görülür. Girişte üçgözlü Zafer Takı, 
sular altında kalmış üç nefl i Liman Kilisesi ve Hurmalık 
Hamamının kalıntıları vardır. Bunun 100 m. ilerisinde 
son kazılarda Likya şehirleri arasındaki mesafeyi gös-
teren yol kılavuzu bulunmuştur. Kılavuz, Dünya kara-
yollarının en eski ve en kapsamlı yol levhasıdır. Antik 
kentte yer alan Vespasianus Hamamı M.S. 69-79 yılın-
da inşa edilmiştir. Hamamın yanındaki patika izlenirse, 
Patara’nın mermer döşeli ana caddesine ulaşılır. Cad-
denin ilerisinde Bizans Kalesi’nin geniş duvarları ile 
karşılaşılır. Bu kalenin doğusunda Korint Tapınağı ve 
batı ucunda Bizans Kilisesi yer alır.

Patara Tiyatrosu (M.Ö.2.yy.) bir yamacın eteğine 
kurulmuştur ve tahmini 10.000 kişiliktir. Tiyatronun 
kumla kaplı olan bölümleri temizlenmiş ve yapı orta-
ya çıkarılmıştır. Patara antik kentinde yapılan arkeolo-
jik kazı çalışmaları devam etmektedir.

Patara Plajı, 18 km. uzunluğu (en dar 280 m. en 
geniş bölümü 1500 m. ulaşan ölçümü) ile Türkiye’nin 
en uzun kumsalına sahip plajıdır. Çevre Bakanlığınca 
‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edilen Patara plajı, 
Caretta-Caretta deniz kaplumbağalarının üreme ala-
nıdır. Bölgede, Caretta-Caretta’ların üreme dönemle-
rinde kaplumbağaların ekolojik ortamlarının devamı 

için, koruma tedbirleri titizlikle uygulanmaktadır. Tu-
ristik bir yöre olan Patara’da çok sayıda konaklama te-
sisleri, otel, motel, pansiyon, alışveriş merkezleri ve le-
ziz yöresel yemeklerin yapıldığı restoranlar bulunmak-
tadır. Ayrıca seracılık da büyük gelişim kaydetmiştir. 

Xanthos

Kaş’a 45 km mesafede Kinik beldesindedir. Eşen 
Çayı’nın doğu kıyısında kurulmuş, Likya Birliği’nin 
başkentidir. Kentin akropolisinden elde edilen yüzey 
buluntuları yerleşme tarihinin M.Ö. 8. yüzyıla kadar 
uzandığını ortaya koyar.  

Antik kentteki ilk araştırmalar 1838’de İngiliz 
Charles Fellows tarafından yapılmıştır ve ne yazık ki 
görkemli mezar anıtları, Nereidler Anıtı, Harpyler Anıtı, 
Payave lahdi, Aslanlı Mezar, British Museum’a kaçırıl-
mıştır.

Kent surları Roma ve Bizans Dönemleri’nde onarı-
larak çeşitli ilavelerle güçlendirilmiştir. Güneyde, M.Ö. 
2. yüzyıla ait kapı yer alır. Bu kapının arkasında İmpara-
tor Vespasianus’a ait dor düzenli Zafer Kemeri görülür.

 Güneybatıda kentin ilk kurulduğu yer olan Likya 
Akropolisi vardır. Artemis’e ait olduğu düşünülen bir 
tapınağın kalıntıları ile bir Bizans Kilisesi akropoliste 
bulunur. Kuzeydeki Roma akropolisinde ise görkemli 
bir manastır dikkati çeker. Tiyatro, Roma Dönemi’ne 
aittir ve 2. yy tarihlendirilir.

Felen Yaylası (Phellos)

Kaş’a 12 km mesafede Felen Yaylası üzerinde, 
çevreye hakim tepelerde kurulmuştur. Phellos M.Ö. IV. 
yüzyılda oldukça önemli bir kentti. Antiphellos şehri, 
Phellos’un limanı idi. Phellos şehrinin etrafını çevre-
leyen surlardan bir bölümü hala ayaktadır. Kentte yer 
alan rölyefl erle bezeli bir lahit, M.Ö. IV. yüzyıla ait diğer 
lahitler ve ev tipinde kayadan kesilmiş mezarlar ken-
ti çevreler. 
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Belenli (İsinda)

Kaş’tan 13 km. mesafede Belenli Köyünün hemen 
yakınındaki tepe üzerinde kurulmuştur. İsinda küçük 
bir Likya şehridir ve etrafı surlarla çevrilidir. Kentte yer 
alan akropolün ortasında Likya yazıtlı iki ev tipi me-
zar ilgi çekicidir. Ayrıca birçok kaya mezarı ile Roma 
Devri’ne ait Likya tipi lahitler günümüze kadar varlığını 
sürdürmüştür.

Bezirgan (Pirha)

Önemli bir yayla köyüdür. Pirha kalıntılarına 
köyden 20 dakikalık bir yürüyüşle ulaşılır. Antik kent 
denizden 850 metre yüksekte kurulmuştur. Kaya me-
zarları çoktur ve yönleri denize doğrudur. Lahitler ise 
dağınık bir şekilde sıralanmıştır. Birçok heykel ve rölyef 
bulunmuş olup, Antalya Müzesi’nde sergilenmektedir.

Sütleğen (Nisa)

Kaş’a 60 km. mesafededir. Önemli bir yayla köyü-
dür. Ören yeri, köyden 15 dakika mesafededir. Şehrin 
Likçe olan ismi Neiseus, tiyatronun duvarında yazıl-
maktadır. Nisa’da Likya ve Roma Devri’nden kalma ta-
rihi kalıntılar bulunur. Bazı lahitlerin ön cephelerinde, 
mızrak, kalkan, kadın ve erkek tasvirlerine rastlanmış-
tır. Antik kentin Agorası ve tiyatrosu bulunur. Likya Bir-
liği Devri’nde bastırılan sikkeler, Antalya Müzesi’nde 
sergilenmektedir.

4-Diğer Tarihi ve Turistik Yerler

Kaş’ın tarihsel kalıntıları arasında en dikkat çeken 
anıtlarından biri, Uzun Çarşı Caddesi üzerinde karşımı-
za çıkan ve M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen bir lahdidir. Kent 
içinde dolaşırken birçok kaya mezarları, lahitler ve 
“mausoleion” adı verilen mezar anıtları ile karşılaşmak 
mümkündür.

Antik Tiyatro; şehir merkezinden 10 dakika gibi 
kısa bir sürede buraya ulaşabilirsiniz. 4000 kişilik seyir-
ci kapasitesine sahip ve 26 basamaktan oluşmaktadır. 

Şiir dinletisi ve okul geceleri gibi gösterilerde sahne 
olarak halen hizmet vermektedir.

Batıklar; Kaş’ta Kovanlı Adası yakınlarındaki Di-
mitri   Adlı Yunan yük gemisi batığı, İkinci Dünya Sa-
vaşı Sırasında düşürülen İtalyan yapımı bombardıman 
uçağı batığı ve 3300 yıl önce Uluburun’da batmış olan 
bir ticaret gemisi batık modeli dalgıçların ziyaretine 
sunulmaktadır.

Belenli; Belenli Köyünün hemen yakınında yer 
alan bu Likya şehri çok sayıda kaya mezarı ve Roma 
Devri ne ait lahde ev sahipliği etmektedir.

Sur Duvarları; Kaş Hastanesine varmadan  Kaş’tan 
Antik Tiyatro’ya giderken sol tarafa baktığınızda Hele-
nistik döneme ait olan şehir duvar kalıntılarını göre-
bilirsiniz.

Tapınak ve Nekropol; Antik Tiyatronun yer aldığı 
tepe üzerinde  M.Ö 4. yüzyıla ait tapınak kalıntıları ve 
bir mezar odası yer almaktadır. Mezar odasının içerin-
se baktığınızda dans eden kadın figürleriyle karşılaşa-
bilirsiniz.

Trysa; Kaş Finike yolu üzerinde Davazlar Köyü’ne 
1 km uzaklıkta bulanan antik bir kenttir.

Meis Adası; Kaş’a çok yakın geceleyin lambala-
rının yandığı görülen   bir Yunan Adası’dır. Vizeyle bu 
küçük adaya 20 dakika gibi kısa bir sürede tekneyle 
varmak mümkün olmaktadır. Ayrıca yazın festivaller 
çerçevesinde yüzme ve kano yarışları Meis Adasından 
başlayarak Kaş’a kadar sürmektedir.

5- Kaş İlçesine Bağlı Beldeler

Kalkan 

İlçe merkezine 25 km. mesafededir, nüfusu 
2.543’dür, belediyeliktir. Turizm yönünden çok geliş-
miştir. Çok sayıda otel, pansiyon, restoran, seyahat 
acentesi ve turistik dükkanlar hizmet vermektedir. 
Balıkçılık ve zeytincilikte gelişmiştir. Son yıllarda 700-
800 İngiliz vatandaşı buradan villa satın almıştır. İlköğ-
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retim okulu, sağlık ocağı, eczane, orman bölge şefl iği, 
jandarma komutanlığı vardır. Kalkan beldesi 1960 yıl-
ları ortasına  kadar nahiye durumunda idi ve nahiye 
müdürü yönetirdi. 1957-1959 yılları arasında bir ara 
adliye bile kurulmuştu.

Yeşilköy  

İlçe merkezine 31 km. mesafededir, nüfusu 
2.690’dır. Seracılık gelişmiştir. Daha önceleri ipek bö-
ceği yetiştiriciliği ile ünlü bir köydür. Köyde ilköğretim 
okulu ve lise vardır.

Ova

İlçe Merkezine 43 km. mesafededir, nüfusu 
4.162’dir. Halkın temel geçim kaynağı tarım ve seracı-
lıktır.

Kınık

İlçe merkezine 45 km. mesafededir, nüfusu 
4.374’dür, belediyeliktir. Tarım ve seracılık çok geliş-
miştir. Çevre köylerden gelerek burada seracılık yapan 
çok kişi vardır. Daha önceleri çok pamuk yetiştirilirken 
bugün pamuktan vazgeçilerek ağırlık serada domates 
yetiştiriciliğine dönmüştür, ilköğretim okulu, lise, sağ-
lık ocağı, eczane, çeşitli ticarethane ve imalathaneler 
vardır. Genel olarak halkın ekonomik durumu iyidir.  

Gömbe

İlçe Merkezine 60 km mesafededir, nüfusu 
2.533’dür. Belediyeliktir. Önemli bir yayladır, tarım ve 
elmacılık gelişmiştir, ayrıca orman alanlarının zengin 
olması sebebiyle ormancılık da gelişmiştir. Yaz ayların-
da nüfusu çok kalabalıktır. Turizme hizmet veren ko-
naklama tesisleri ve restoranlar bulunmaktadır. Hay-
vancılık da gelişmiştir. 
İlköğretim okulu ve lise, 
sağlık ocağı, eczane, 
pansiyon, lokanta, fırın 
ve, demirci, ve 20 kadar 
dükkan vardır. Her yıl 
Ağustos ayında gele-
neksel Gömbe panayırı 
yapılmaktadır. Demre-
liler de yaylalamak için 
buraya çıkmaktadırlar. 
Taze kesilmiş oğlak 
etinden fırında tavada 
yapılan “Kuru Kebap”ı 
çok meşhurdur. Yanık 
dondurması ile kardan 
yapılan renkli karşerbe-
ti de meşhurdur.

Gömbe, soğuk su-
ları ve elma bahçele-
riyle ünlü bir yayladır. 

Turistik amaçlı hizmet veren konaklama merkezleri, 
yöreye ait kokulu otlardan hazırlanan geleneksel ye-
meklerin lezzeti, tabiatla bütünleşmenize yardımcı 
olacaktır. Bölgenin en yüksek dağı Akdağ (3024 metre) 
buradadır. Yeşilgöl ve Uçarsu, yaz sıcağından kaçmak, 
doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için serin ve temiz 
havası ile ideal yerlerdir. Yöre, dağlardan toplanan kar 
ile yapılan dondurması ve kar şerbetiyle ünlüdür.

 6- Etkinlikler

Su Dalışları

Son yıllarda Kaş, dünyanın önemli turizm amaç-
lı sualtı dalış merkezlerinden bir tanesi olmuştur. Yat 
limanında bulunan dalış kulübümüz, her yıl binlerce 
yerli yabancı turiste, Akdeniz’in en eski batıklarını gös-
termek için hizmet vermektedir. Akdeniz’in turkuaz 
suları, her türlü balık, sünger, ahtapot, anfora, gemi 
batıkları, bazen de caretta-caretta deniz kaplumbağa-
ları ile sanki insanı başka bir dünyaya götürür. Bazen 
yunus bazen de orfoz balıklarıyla yüzmek ve onlara 
dokunma mesafesinde bulunmak bambaşka heye-
canlar uyandırır.

Kano

Kaş’a 45 km, mesafede bulunan Eşen Çayı kano 
için çok uygundur. Çeşitli turlar vasıtasıyla, Kınık 
Beldesi’nden başlayıp yaklaşık 15 km’lik mesafeyi ka-
nolarla geçerek, Patara kumsalına ulaşmak mümkün-
dür. Eşen Çayı’nın oldukça sakin akması nedeniyle, 
herhangi bir tehlike yoktur. Nehir çevresinin manza-
rası ve bitki örtüsü etkileyicidir. Düzenlenen turlar sı-
rasında, yemek yüzme ve çamur banyosu molası ve-
rilmektedir. Diğer bir kano sporu da denizde yapılan 
kanodur. Kaş’tan arabalarla Üçağız köyüne gidilir. Bu-

Kaş’tan bir görünüm
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rada kanolara binilerek, eşsiz koylar, tarihi güzellikler, 
batık şehir Simena gezilir. Yaklaşık 4 saat süren turlar 
oldukça renkli ve keyifl idir.

Doğa Yürüyüşleri

Kaş ve çevresi, doğal güzellik ve tarihle içiçe ‘doğa 
yürüyüşü’ yapmak için ideal bir yerdir. Yarımada, Lima-
nağzı, Gedife Tepesi, Phellos, Gökçeören, Asaz Dağı, 
Gömbe Yaylası alternatif yürüyüş parkurlarıdır. Ada-
çayı, kekik, keçiboynuzu ve çam ağaçları ile Akdeniz 
Bölgesi’nin tipik makilerle kaplı dağları, kıvrılarak uza-
nan yolları, doğaseverler için oldukça güzeldir.

Mavi Yolculuk

Kaş, ‘Mavi Yolculuğun’ önemli duraklarından ve 
başlama yerlerinden bir tanesidir. Kaş Yat Limanı’nda 
konaklayan teknelere, su, elektrik, benzin, duş ve ça-
maşırhane gibi imkanlar sunulmaktadır. 3 gün 3 gece 
veya 7 gün 7 gece boyunca mavi yolculuğa katılma 
imkanı burada çeşitli turlarla sağlanabilmektedir. 

Yamaç Paraşütü

Son dönemlerde yapılan araştırmalar Kaş’ın ya-
maç paraşütü için yeryüzü şekilleri ve iklim açısından 
Türkiye’nin en uygun yerlerinden bir tanesi olduğu-
nu göstermiştir. Uçuşlar donanımlı malzemelerle, uz-
man ekiplerimizin kontrolünde gerçekleşmektedir. Al-
ternatif turizmciler, kendilerini yeşil dağlardan, turku-
az denizin berraklığına bıraktıklarında uçuşun heyeca-
nı, manzaranın büyüsüyle buluşacaktır.

7-Konaklama

İlçede konaklama sorunu yoktur. Bakanlık ve be-
lediye onaylı otel, motel ve pansiyonlar mevcuttur.

İlçeye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli ko-
naklama tesisleri. 

8-Ulaşım

İlimiz Kaş İlçesine, Fethiye üzerinden veya 
Antalya’dan; -Kemer, Kumluca, Finike ve Demre üze-
rinden veya -Antalya-Korkuteli-Elmalı üzerinden gidi-
lebilir. Diğer taraftan Ankara yönünden Kaş’a gidilmek 
istenildiğinde, Burdur-Bucak ilçesini geçtikten sonra 
Korkuteli yol ayrımından sağa dönülüp, Korkuteli-El-
malı-Gömbe üzerinden de ulaşılabilinir ve bu yoldan  
gidildiğinde yol Antalya sahil yoluna göre 100 km 
daha kısalmış olur.

Kaş, Antalya Havaalanına 192 km, Dalaman Hava-
alanına ise  160 km uzaklıktadır.

Otogar  Tel: (+90-242) 331 12 50 (6 Hat)

Hava Limanı Tel: 242 330 30 30 - 
  330 36 00 - 792 52 91 
  (Antalya Hava Limanı)

Tel: 252 792 55 55-792 55 65 
(Dalaman Hava Limanı)
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 KEMER

1. Tarih 

Kemer ilçesi tarihinin M.Ö. 690 yılına kadar uzan-
dığı bilinmektedir. Kemer merkezine 15 km mesafede 
bulunan Phaselis antik kenti M.Ö. 690 yılında I. Oleios 
tarafından kurulmuştur. Şehir sürekli el değiştirmekle 
birlikte tarihte önemli bir liman ve ticaret merkezi ola-
rak bilinmektedir. Şehrin kalıntıları günümüze kadar 
ulaşmıştır.

Yine Gedelma kalesi Romalılar döneminden gü-
nümüze kadar ulaşmıştır.

İlçe merkezinde bulunan İdropolis kalıntıları da 
M.S. III. yüzyıldan itibaren Kemerin önemli denizcilik 
ve ticaret merkezi olduğunu göstermektedir.

Kemer, 12. yüzyılda Türklerin eline geçmiştir. 
1900’lü yılların başında göçerlerin yerleşmeye başla-
dığı Kemer 1910 yılından itibaren yeniden yerleşim 
yeri kimliğini kazanmıştır. Kemer 1968 yılında nahiye, 
1986 yılında yapılan seçimler sonucunda ise belde ol-
muştur. 20.05.1990 gün ve 29523 sayılı Resmi gazete 
de yayınlanarak yürürlüğe giren 3644 sayılı kanun-
la Kemer ilçesi kurulmuştur. İlçemiz kaymakamlığı 
26.08.1991 tarihinde faaliyete başlamıştır. 

 2. Coğrafya

 Kemer ilçesi merkezi Antalya’nın   43 km. batı-
sındadır. İlçe Batı Toros dağlarının eteklerinde 46 km. 
uzunluğundaki kıyı şeridi üzerinde kurulmuştur. Do-
ğusu Akdeniz, batısı orman ve dağlarla çevrili olan il-
çemizin yüzölçümü 53.483 km2’dir. İlçemizin 45.000 
hektarlık alanı ormandır. İlçemiz iklimi yazları sıcak 
ve kura, kışları ise ılık ve yağışlıdır. İlçe merkezinde en 
yüksek rakım ise 15m. dir. Yılda ortalama 300 günü 
güneşli geçer. Deniz suyu sıcaklığı kış aylarında 10-12, 
yaz aylarında 27-29 ºC’dir. Bu rakamlar Kemer’de 8 ay 
denize girilebileceği anlamına gelmektedir.

İlçenin 2010 yılı toplam nüfusunun da 36.010 kişi 

olduğu anlaşılmaktadır.

3. İdari Yapı 

İlçeye bağlı Çamyuva, Göynük ve Tekirova olmak 
üzere üç belde mevcut olup, Beycik, Kuzdere, Ovacık 
ve Ulupınar olmak üzere dört köy bulunmaktadır. Söz-
konusu belediyeler ve Ulupınar köyü sahil kesiminde, 
diğer üç köy ise iç kesimlerinde kurulmuştur.

Merkez Kemer Belediyesi sınırları dâhilinde dört 
mahalle, Çamyuva Beldesinde üç mahalle, Göynük 
Beldesinde üç mahalle, Tekirova Beldesinde ise iki ma-
halle bulunmaktadır.

5747 Sayılı Kanun gereği İlçede bulunan;

-Beldibi 

Belde belediyesinin tüzel kişiliği sona erdirilerek 
mahalleye dönüştürülmüş ve idari yönden de Konya-
altı İlçesine bağlanmıştır.

4. Sosyal Yapı

Turizm bölgesi olan ilçemizdeki konutların ve 
diğer binaların tamamına yakını betonarme, çatılı ve 
muntazam yapılardır. Eski yapıların onarılması, bakım-
lı ve düzgün halde tutulması konusunda mülk sahip-
leri özen göstermektedirler.

Turizmden sağlanan yüksek gelirler neticesinde, 
özellikle turizm sezonunda ilave işgücü ve nüfus akı-
şı nedeniyle konut sıkıntısı çekilmektedir. Bu durum 
kiraların ve gayrimenkul fiyatlarının fahiş miktarlara 
ulaşması sonucunu doğurmuştur. 

İlçemizde sosyal yaşam, turizm sezonu haricinde 
oldukça durağan geçmesine karşılık, Mayıs-Ekim ay-
ları arasında turizm sezonu nedeniyle oldukça hare-
ketlidir. İlçemizde bulunan turistik tesisler, belediyeler 
ve çeşitli kuruluşlar pek çok etkinlikleri düzenleyerek 
sosyal hayatın canlanmasını sağlamaktadırlar.

Sosyal yaşantıda olduğu gibi iş ve çalışma haya-
tında da ilçemiz turizme dayalı olarak yılın çeşitli za-
manlarında farklılıklar göstermektedir. Kış mevsimin-
de durgunlaşan iş ve çalışma hayatı Mayıs ve Ekim 
ayları arasında canlanmaktadır. Civardan ve ülkemizin 
çeşitli yerlerinden insanlarımız çalışmak ve sezonluk 
işleri yapmak üzere ilçemize gelmektedir. Gelen insan-
larımızdan bir kısmı işçilik yapmakta ve turizm sektö-
ründeki diğer işleri üstlenmekte, bir kısmı ise iş yerleri 
kiralayarak veya tüccarlıkla uğraşmaktadırlar.

5. Ekonomik Durum

1980’li yılların başına kadar ilçemizin temel ge-
çim kaynağı tarım ve hayvancılıktı. Özellikle narenciye 
üretimi, Nar ve seracılık en önemli gelir kaynağıydı. 
1987 yılında ilçemizin turizm bölgesi ve gelişme alanı 
olarak ilanı ile kısa sürede içerisinde temel geçim kay-Kemer / Tekirova
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nağı turizm haline geldi. Arsa fiyatlarının 
yükseltilmesi ile pek çok tarım alanı turistik 
faaliyetlere tahsis edildi ve turizmden sağ-
lanan gelirin yüksek olması nedeniyle de 
tarıma olan ilgi azaldı.

Bugün hala ilçede 23.540 dönüm alan-
da tarım yapılmaktadır. Ancak bazı çiftçi-
lerimiz bahçelerine gereken bakımı ve iyi-
leştirmeyi yapmayarak üretimden çok bu 
alanları arsa ve yeşil alan olarak muhafaza 
etmektedir.

Bir kooperatif, on banka şubesi bulu-
nan Kemer de her yıl Haziran ayında dü-
zenlenen Kemer Karnavalı ve kasım ayında 
Çamyuva Geleneksel Yağlı Güreş Festivali 
haricinde fuar, sergi ve panayır bulunma-
maktadır.

6. Turizm 

İlçe ekonomisi turizme dayalıdır. İlçe 
Merkez ve Beldelerinde Kültür ve Turizm 
Bakanlığından Belgeli işletmelerin sayıla-
rı 186’dır. Bunların   23 âdeti tatil köyü,   44   
âdeti 5 yıldızlı, 31 âdeti  4 yıldızlı, 27  âdeti  
3 yıldızlı, 21 âdeti 2 yıldızlı, 2 âdeti 1 yıldızlı, 
2 âdeti Apart Otel ve 36 adet de pansiyon 
bulunmaktadır.

İlçe Merkez ve Beldelerinde 70’i mer-
kez şube olmak üzere diğer şubeleri ile birlikte 111 
adet Seyahat Acentesi hizmet vermektedir.

Ayrıca alternatif turizm alanlarından;

-Çıralı-Yanartaş,

-Tahtalı Teleferiği ve

-Eko park da ilçenin Tekirova Beledesi sınırları içe-
risinde birçok yerli ve yabancı ziyaretçinin tercih ettiği 
mekanlar arasında gelmektedir.

Kemer’in Alternatif Turizme bakış noktası 
“Yaşayan Açık Hava Folklor Müzesi” 

Ay ışığı Parkının giriş kapısının hemen solundan 
Marina’nın bahçe duvarlarının yanındaki yoldan iler-
leyerek yaklaşık 5 dakika içinde Yörük parkına ulaşılır-
ken, parkın içinde yer alan Yörük kültürüne ait otantik 
doku ile karşılaşıyorsunuz. Kendinizi sıcacık bir ortam-
da Yörük kültürü ile yaşayan açık hava Müzesinde bu-
luyorsunuz. Akdeniz yöresinde 700 yılı aşkın geçmişi 
bulunan, günümüzde tüm özellikleriyle kaybolarak 
yok olma noktasına gelen Yörük yaşam tarzını yan-
sıtan Açık Hava Folklor Müzesi günümüzde folklorik 
değer kazanan geleneksel yaşam tarzı, otantik doku-
su ve folklorik atmosferini içinde özümleyen ziyaret-
çilere alternatif bir turizm anlayışı sunuyor. Her gün 
100’lerce yerli yabancı artık Kemer’in simgesi olan bu 

bölgeye gelerek, bu kültürü yerinde görme şansı bu-
luyorlar. Kıl çadırda dinlenip, gözlemelerini yiyorlar ve 
ardından muhteşem manzarasında Ay ışığı ve Kemer 
sahillerini izleme fırsatı buluyorlar.

7. Ulaşım

Karayolu ulaşımı, 1960’lı yıllara kadar karayolu 
olmadığı için, ulaşımı sadece deniz yolundan 
sağlanan Kemer, 1980 sonrasında uygulanan Güney 
Antalya Turizm Projesi kapsamında yol ve diğer 
altyapı değerlerine kavuşarak hızla gelişmiş ve bugün 
Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden birine 
dönüşmüştür. Kemer ilçesi ile Kiriş, Tekirova, Çayova, 
Aslanbucak, Kuzdere, Beycik, Çamyuva, Göynük, 
Beldibi, Çıralı gibi yerleşim yerleri, Antalya turizminden 
son derece önemli bir yer tutar. 

Her on dakikada bir Antalya Otogarı”ndan 
Kemer”e araç bulunabilir. Karayolu denize paralel 
olduğu yerlerde çok virajlı, manzara çok güzel ama 
sürücülerin çok dikkatli olması şart. Gece saatlerinde 
Kemer’e uzanan yollar oldukça karanlık. Özellikle tu-
rizm sezonunda değilseniz, bu yollarda çok dikkatli 
olmanız gerekiyor. Çünkü yol çok tenha ve karanlık. 
Kemer’den Antalya Finike yolunu kullanarak Ege”ye, 
Burdur istikametinden E-5 karayolu ile İstanbul, İzmir 
ve Ankara”ya gidebilirsiniz.

Foto: Çıralı Yanartaş Ulupınar / Kemer - Hamit SEÇİL
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8. Konaklama

İlçede bulunan bazı konaklama mekanlarının ile-
tişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

İlçeye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli ko-

naklama tesisleri, (Bkz.) Kitabımızın 2.Cilt, “VII- SOS-
YAL, EKONOMİK ve KÜLTÜREL YAPI-14.KÜLTÜR VE 
TURİZM-C.TURİZM-2.Belgeli Tesisler” Bölümünden ay-
rıntılı olarak incelenebilir.

 Kaynaklar: 

-http://www.kemer.gov.tr/
-http://www.antalya-kemer.bel.tr/
-http://www.tuik.gov.tr

Kemer Plajı

Antalya - Kemer Ayışığı Yat Limanı
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Foto:  Kemer ve Phaselis Antik Kenti Tiyatrosu - Hamit SEÇİL
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KEPEZ 
1. Kuruluş ve Genel Bilgi

1993 yılında  Alt Kademe Beldesi olarak teşkila-
nan, son olarak da 5747 Sayılı Kanunla Varsak Beldesi-
nin mahalleye dönüştürülerek kendisine bağlananan 
ve İlçe statüsüne kavuşturulan Kepez İlçemiz, gecekon-
du yerleşiminin çoğunlukta olduğu ancak Kepez Bele-
diyesinin imar, altyapı ve sosyal alanlar bakımından son 
yıllarda yaptığı yatırımlarla,  bir cazibe merkezi haline 
gelme yolunda iyi bir  mesafe almış bulunmaktadır.

İlçe ismini, Antalya’ya ilk girişte karşılaşılan Kepez 
(Uçurum) bölgesinden almış olup, İl merkezinin kuzey 
bölgesinde yerleşik vaziyettedir.

İlimizin önemli sosyal alanlarından olan; Toptancı 
Hal, Otogar, Düden Şelalesi, Hayvanat Bahçesi, Kepez 
Kapalı Spor Salonu, Yenimahalle Semtevi, 2. El Otopa-
zarı, Yeni-Akdeniz Sanayi Sitesi ve Yeşil Sanayi Siteleri 

ve Aşir Aksu Devlet Hastanesi’nin sınırları içerisinde bu-
lunduğu İlçenin Alan Ölçüsü,  403,76 km2  olup, 2007 
Yılı Nüfusunun 376.518 kişi,  2009 Yılı Nüfusunun da 
394.672 kişi olduğu anlaşılmaktadır.

İlimiz Kepez İlçe Kaymakamlığı, halen Kepez İlçesi 
Otogar yakınlarındaki binasında İlçenin ilk Kaymakamı 
olan Mehmet Ali ÖZYİĞİT’in, 30/06/2008 tarihinde gö-
revine başlamasıyla birlikte hizmet vermeye devam et-
medir.

Kaymakamlık Tel: 0242.344 51 11
 Faks: 0242.310 58 58

2. Nüfus

a. Bağlanan Mahalle Olan Belde ve 
Nüfusu(2007)

-VARSAK  :   33.624

b. Bağlanan Köyler ve Nüfusları (2007)
ÇAMLICA 340 DUACI 1500

KIZILLI 1002 GAZİLER 2398
KİRİŞÇİLER 551 FETTAHLI 929
ODABAŞI 790

c. Kepez İlçesine Bağlanan Mahalleler Ve Nüfusları (2007)
ALTIAYAK (Varsak) 1.927 ÇAMLIBEL (Kepez) 6.625
AYANOĞLU (Varsak) 3.034 AVNİ TOLUNAY (Kepez) 6.488
DEMİREL (Varsak) 1.145 YEŞİLYURT (Kepez) 6.473
ESENTEPE (Varsak) 718 ATATÜRK (Kepez) 5.833
KARŞIYAKA (Varsak) 11.939 ŞAFAK (Kepez) 5.809
MENDERES (Varsak) 926 YENİ DOĞAN (Kepez) 5.807
ŞELALE (Varsak) 10.120 KANAL (Kepez) 5.781
ZEYTİNLİK (Varsak) 3815 SANTRAL (Kepez) 5.709
HABİBLER (Kepez) 13.908 SÜTÇÜLER (Kepez) 5.492
ULUS (Kepez) 13.695 KARŞIYAKA (Kepez) 5.436
ÖZGÜRLÜK (Kepez) 12.599 ÇANKAYA (Kepez) 5.292
GÜNEŞ (Kepez) 11.862 GAZİ (Kepez) 5.110
H. KARAKAŞ (Kepez) 11.354 ESENTEPE (Kepez) 5.001
YEŞİLTEPE (Kepez) 9.925 FABRİKALAR (Kepez) 4.958
YENİ (Kepez) 9.823 ÜNSAL (Kepez) 4.950
DÜDENBAŞI (Kepez) 9.744 GÖKSU (Kepez) 4.930
M.A. ERSOY (Kepez) 9.296 GÖÇERLER (Kepez) 4.367
KUZEYYAKA (Kepez) 9.245 BEŞKONAKLILAR (Kepez) 4.222
BARAJ (Kepez) 8.864 KÜTÜKÇÜ (Kepez) 3.815
GÜNDOĞDU (Kepez) 8.784 ALTINOVA SİNAN (Kepez) 3.810
KÜLTÜR (Kepez) 8.332 ALTINOVA DÜDEN (Kepez) 3.642
FEVZİ ÇAKMAK(Kepez)        8.012 MENDERES (Kepez) 3.607
TEOMANPAŞA (Kepez) 7.952 GÜLVEREN (Kepez) 3.587
FATİH (Kepez) 7.947 EMEK (Kepez) 3.355
ERENKÖY (Kepez) 7.633 BARIŞ (Kepez) 3.101
ZAFER (Kepez) 7.470 YAVUZ SELİM (Kepez) 2.934
KEPEZ (Kepez) 7.349 ALTINOVA ORTA (Kepez) 2.775
AHATLI (Kepez) 7.123 DURALİLER (Kepez) 2.651
YENİ EMEK (Kepez) 6.821 K. KARABEKİR (Kepez) 2.446

BAŞKÖY (Kepez) 458
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İlçenin 2010 yılı toplam nüfusunun da 406.819 
kişi olduğu anlaşılmaktadır.

3. Turistik Mekanlar

a. Düden Şelalesi

b. Kepez Kent Ormanı
c. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü
d. Vakıf Zeytinliği
d. Hayvanat Bahçesi
e. Ramazan Şenlikleri (Her yıl Ramazan Ayında-

Kepez Belediyesi’nce)
f. Ahatlı 2.El Oto Pazarı (Pazar Günleri)
g. Kepez Kapalı Mısır Çarşısı

4. İlçede Faaliyette Bulunan / Bulunmuş 
Olan Belediyeler

İlçe Merkezinde 2009 yılı mahalli seçimlerine ka-
dar Kepez Belediyesi ve Varsak Beldesinde Varsak Be-
lediyeleri hizmet vermekte iken, ilçede halen Kepez 
İlçe Belediyesi faaliyetini sürdürmektedir.

a. Kepez İlçe Belediyesi

a.1. Kuruluş ve Genel Bilgi

Belediye, Bakanlar Kurulunca onaylanan 504 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname gereği 02/09/1993 yılın-
da İlimiz Muratpaşa ve Konyaaltı Belediyeleri ile birlik-
te “Alt Kademe Belediyesi” olarak kurulmuş, 5747 Sayılı 
Kanunla da İlçe Belediyesi  statüsüne kavuşmuştur.   İlk 
kurulduğunda İlimiz Çallı yakınlarında Çevre yolunun 
güney bitişiğindeki (Şu anda Özel Çallı Meydan Tıp 
Merkezi) binada hizmet veren Belediye, 2008 yılında 
yapılan modern binasına taşınarak halkımıza hizmet 
vermeye devam etmektedir. Belediye hizmet binası 
ve mısır çarşısını da kapsayan bu alanın 1970’li yıllarda  

“Şehir Çöplüğü” olarak kullanıldığı, nüfusun hızla art-
masıyla 1970’li yılların ikinci yarısında bu çöplüğün  şu 
andaki Toptancı Hal Kompleksinin yakınlarındaki De-
mirgül semtine taşınmasıyla boşalan bu alanın uzun 
yıllar, “Pazar Pazarı” olarak yöre halkına hizmet verdiği 
bilinmektedir. 

a.2. Bazı Hizmet Mekanları ve Faaliyetleri

Belediyenin öne çıkan çalışmaları arasında;
-Gecekondu önleme projeleri geliştirip, buralara 

her türlü altyapı hizmetlerinin götürülmesi,
-Sosyal ve Kültürel alanları çoğaltarak şehirleşme-

nin hızlandırılması,  
-Altyapı ve yol yapımına hız verilmesi,
-Kepez Kapalı Spor Salonunun (Başbakan tarafın-

dan) hizmete açılması,
-1.Lig Kepez Basketbolspor’un desteklenmesi, 
-Her yıl ilkbahar sonunda Yağlı Pehlivan Güreşle-

rinin düzenlenmesi,
-Her yıl Ramazan ayında “Ramazan Şenliklerinin” 

düzenlenmesi gelmektedir.

a.3. Görev Yapan Belediye Başkanları*

1  İsa AKDEMİR  (Antalya-
Döşemealtı) 

1994-
1999

2  Mehmet ATAY (Antalya- 
Gündoğmuş)

1999-
2004

3  Erdal ÖNER     (Konya) 2004-
2009

4 Av.Hakan 
TÜTÜNCÜ (Antalya-Korkuteli) 2009-…

Tel: 0242.324 68 90- Faks: 0242.324 43 43- 
Web:http://www.kepez-bld.gov.tr

b. (Mülga) Varsak Belediyesi

b.1. Genel Bakış*

Antalya Merkez İlçe’ye bağlı olan Varsak Kasabası, 
6000 hektar alana yerleşmiş ve 2007 resmi nüfus sayı-
mına göre 34.600 nüfusa sahip, Antalya merkezine 11 
km ve denizden uzaklığı ise 13 km olan bir beldedir.

Varsak Beldesi, birçok yerleşim yeri gibi, adını ta-
rihinden ve geçmişinden alan bir isme sahiptir. Varsak 
ismi ulaşılabilen kaynaklara göre Orta Asya’dan göç 
eden Türk boylarından Avşar boyunun Varsaklılar oy-
mağından olduğu anlaşılmaktadır. Bu göçler esnasın-
da Anadolu’ya gelerek yerleşmişlerdir. Varsaklılar’ın, 
atalarımızdan Yıldırım Beyazıt ile Hun Türkleri Hüküm-
darı Timur arasındaki savaşta adları öne çıkmış ve bu 
savaştan sonrada Selçukluların beyliklere ayrılmasıyla 
Anadolu’nun çeşitli semtlerine dağılarak yerleşmişler-
dir. Anadolu’nun Antalya, Adana, Adıyaman, Aydın, 
Muğla, Osmaniye, Mersin ve diğer bazı illerede yerle-
şen Varsaklılar’ın bir kolu Antalya ili Varsak’ta bulun-
maktadır. Varsak Bey’inin oğlunun Varsaklılar’la birlik-
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te Varsak’ a geldiği söylenmektedir.

Varsaklılar ilk olarak, yazları Korkuteli Varsak Yay-
lasında yaklaşık 8 ay ve Varsak’ ta ise 4 ay olmak üze-
re göçerek hayvancılık ve tarımla uğraşarak yaşamak-
ta iken, şimdi ise halkının üçte ikisi  1650 rakımlı Kor-
kuteli Varsak Yaylasında yazları 4 ay kalmakta, tarım ve 
hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Antalya’da sıcakların 
sona ermesi ile tekrar geri gelmekte, Varsak’ ta ise yıl-
da 8 aylarını geçirmektedirler. 

Antalya Varsak’ ta, Düden Şelalesi ve Kuru Düden 
etrafında yerleşen Varsaklılar yüz yıllarca yaşamışlar ve 
genelde hayvancılıkla geçinmeleri nedeniyle göçebe 
hayatını bu iki yerleşim biriminde devam ettirmişler-
dir. Ancak 1960’tan sonra da tam yerleşik düzene geç-
mişler, sahil ve yaylada çok detaylı tarım işleri ile uğ-
raşmaya başlamışlar, aynı zamanda hayvancılıkla uğ-
raşmaya devam etmişlerdir. 1990 yılından sonra ise 
küçükbaş hayvancılık oldukça azalmış, yerini büyük-
baş hayvancılığa yani besiciliğe bırakmıştır. Hayvancı-
lıktan başka yıllarca tarım işleri ile uğraşmışlardır. Ha-
len zeytincilik, çeşitli sebzecilik, sera ve çiçekçilik işleri 
ile uğraşmaktadırlar. Son yıllarda seracılık, çiçekçilik ve 
sebzecilik üretimi çok yükselmiştir. 

Varsak’ın 1973 yılına kadar köy statüsünde kaldı-
ğı, 1973 yılından sonra ise Belediye statüsüne kavuşu-
ğu, 23/07/2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren 5216 sayılı Yasa gereğince, 2005 yılından itibaren 
Antalya Büyükşehir Belediyesinin İlk Kademe Beledi-
yesi olduğu, 5747  sayılı Kanunla da  8 mahalleye dö-
nüştürülerek Kepez İlçesine bağlandığı anlaşılmakta-
dır. 

Mülga Belediye, İlimizde 1973 yılında kurulan 
köklü belediyelerinden birisidir. Belde, son dönemde 
toplu konutta büyük artış göstermiş ve ilin nüfus artı-
şına katkıda bulunmuş bir yerleşim yeridir. 

Uluslararası düzeyde tanınan İlimiz “Düden Şela-
lesinin” de fiziki ve coğrafi olarak belde sınırlarının içe-
risinde olduğu  görülmektedir.

b.2. Görev Yapmış Belediye Başkanları**

1. Osman YARBAŞ BLD.BŞK. (3 Dönem) 09.12.1973 02.04.1989 
2. Hüseyin AYANOĞLU BLD.BŞK. 1989-1994 19.04.1996 
3. İsmail DİKMEN BLD.BŞK.V. 22.04.1996 21.06.1996 
4. Hüseyin AYANOĞLU BLD.BŞK. 21.06.1996 01.05.1997 
5. Kazım BİLGİLİ BLD.BŞK.V 05.05.1997 18.04.1999 
6. Hüseyin AYANOĞLU BLD.BŞK. 18.04.1999 05.07.2000 
7. Hasan KULA BLD.BŞK.V 13.07.2000 21.06.2002 
8. Hüseyin AYANOĞLU BLD.BŞK. 21.06.2002 22.04.2003 
9. Şenol EREN BLD.BŞK.V 25.04.2003 29.03.2004 

10. Kazım BİLGİLİ BLD.BŞK. 29.03.2004 29.03.2009
*Kepez Kaymakamlığı-(31/10/2008)   
 ** http://www.varsak.bel.tr
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Mülga Belediye, İlimizde 1973 yılında kurulan 
köklü belediyelerinden birisidir. Belde, son dönemde 
toplu konutta büyük artış göstermiş ve ilin nüfus artı-
şına katkıda bulunmuş bir yerleşim yeridir. Uluslarara-
sı düzeyde tanınan İlimiz “Düden Şelalesinin” de fiziki 
ve coğrafi olarak belde sınırlarının içerisinde olduğu  
görülmektedir.

5. Diğer İdari Kurumlar

İlçenin idari kurumlarından 2009 yılı itibari ile;
-İlçe Jandarma Komutanlığı Varsak’ta,

-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kepez Nevzat-Le-
vent Saygan Anadolu Lisesi bünyesindeki binada,

-İlçe Müftülüğü, Karşıyaka Mahallesindeki Karşı-
yaka Kur’an Kursu binasında,

-İlçe Emniyet Müdürlüğü,
-Mal Müdürlüğü,
-İlçe Nüfus Müdürlüğü,
-İlçe Tarım Müdürlüğü,
-İlçe Özel İdare Müdürlüğü,
-İlçe Sağlık Grup Başkanlığı,
-İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü,
-İlçe Tapu Sicil Müdürlükleri ve

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, İlçe 
merkezindeki binalarda halkımızın hizmetine devam 
ettiği anlaşılmaktadır.

6. Konaklama

İlçeye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli ko-
naklama tesisleri, (Bkz.) Kitabımızın 2.Cilt, “VII- SOS-
YAL, EKONOMİK ve KÜLTÜREL YAPI-14.KÜLTÜR VE 
TURİZM-C.TURİZM-2.Belgeli Tesisler” Bölümünden ay-
rıntılı olarak incelenebilir.

Kaynaklar:
-Antalya Valiliği Kültür Envanteri (Merkez)
-www.antalya.gov.tr
-http://www.kepez.gov.tr/
-www.antalya.bel.tr
-http://www.kepez-bld.gov.tr
-(Mülga) http://www.varsak.bel.tr
-www.tuik.gov.tr.
-Antalya Turizm Envanteri-1997

Kepez Belediyesi Hizmet Binası 
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Konyaaltı Plajı ve Toroslar
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KONYAALTI

1. Kuruluş ve Genel Bilgi

Konyaaltı; Bakanlar Kurulunca onaylanan 504 Sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararname gereği 02/09/1993 
yılında “Alt Kademe Beldesi” olarak kurulmuş, 5747 
Sayılı Kanunla da İlçe statüsüne kavuşmuştur. Beldibi 
ve Doyran Beldesinin mahalleye dönüştürülerek ken-
disine bağlananan Konyaaltı İlçemizin, Atatürk’ün de 
ziyaret ettiği Cumhuriyetimizin ilk yıllarında “Mursi’nin 
Çiftliği” ile ziraat alanı olarak bilinmekle birlikte, turizm 
şehri ilimize olan yoğun göç nedeni ile son yıllarda 
Üniversitesi, Serbest Bölgesi, Limanı, Lüks Otelleri, 
Konyaaltı Plajları ve Modern Konutları ile “Eğitim, Tu-
rizm, Ticaret, Sanayi ve Yerleşim Bölgesi” olma konu-
muna gelmiş olduğu görülmektedir.

İlçe, ismini; Osmanlı Devleti döneminde Konya 
Vilayetine bağlı bir Sancak olan Antalya’ya Konya’dan 
gelenlerin bu muhteşem sahili görünce, Konya’nın al-
tına gittik diyerek sonradan da “Konyaaltı” olarak isim 
verildiği rivayet edilen “Konyaaltı Sahili”nden almış  ol-
duğu söylenilmekte ve  İl merkezinin batı bölgesinde 
yerleşik vaziyette bulunmaktadır.

İlimiz Kemer-Kaş ve Fethiye-Muğla sahil yolunun 
içerisinden geçtiği İlçede, İlimizin önemli sosyal alan-
larından olan; Büyük Liman, Serbest Bölge, Konyaaltı 
Plajları, Akdeniz Üniversitesi ve Hastanesi, Uncalı Şehir 
Mezarlığı, Saklıkent Kayak Merkezi, Topçam ve Çaltı-
cak Günübirlik Sahil Mesire Alanları ve Tünektepe’nin 
sınırları içerisinde bulunduğu ve İlçenin  Alan Ölçü-
sünün, 562,4  km2  olup, 2007 Yılı Nüfusunun 80.053 
kişi, 2009 Yılı Nüfusunun da 106.748 kişiye yükseldiği 
görülmektedir.

2. Tarih**

Bugün Konyaaltı olarak adlandırılan bölgenin, 

yakın tarihimize kadar, Antalya’nın falezler üzerinde 
yer almasından dolayı KOYALTI biçiminde anıldığı ve 
halk dilinde söylene söylene Konyaaltı’na dönüştüğü 
belirtilmektedir. 

Konyaaltı, Anadolu Uygarlıkları yerleşim harita-
sına göre, LİKYA sınırları içinde yer almaktadır. Likya, 
Pamphilya ile sınırdır. M.Ö. 30 yıl öncesine kadar uzan-
dığı bilinen Likya uygarlığının, Konyaaltı bölgesinde 
yer alan kentinin adı ise OLBİA’dır. 

Olbia ile ilgili olarak, Akdeniz Üniversitesi Arkeo-
loji bölümü, bir süredir araştırma kazıları yapmaktadır. 
Bu çalışmalara katılan Prof.Dr. Nevzat ÇEVİK, Olbia’nın 
varlığını şöyle anlatmaktadır: “Arapsuyu’ndan Boğa 
Çayı’na kadar çok geniş bir alanda günümüze ula-
şabilmiş kalıntılar, ‘Güçlü bir Kale’ den bahseden an-
tik kaynakları doğrularken, yeri hep tartışılagelen 
Olbia’nın, merkez Deliktaş olmak üzere, Arapsuyu ağ-
zında ve çevresinde kurulu olduğunu ortaya koymuş-
tur. 2,70 m kalınlığındaki erken sur duvarları kalıntı-
ları ve rıhtım blokları, Olbia’nın deniz taşıtlarının ya-
naşabildiği bir kıyı yerleşimi olduğunu göstermek-
tedir. Termesos’da yaşayan Solymler’in ticaret ve ula-
şım amacıyla deniz kıyısına kurdukları küçük bir yerle-
şimdir. Ancak bu yerleşim bir  ‘demos’ un da üstünde 
özellikler göstermektedir. Hatta, İmhoof-Blumer, ‘İÖ. 
5.yy’da yapılmış bazı Likya sikkelerinin Olbia’ya ait ola-
bileceğini’ bile öne sürer.”...Termessos’un güney kom-
şusu Olbia Pampilia’da beşinci kenttir.’  diye kaydeden 
Hierokles’den, Strabon’a kadarki antik kaynaklar bir-
birleriyle ve bizim saptadığımız kalıntılarla karşılaştı-
rıldığında, Olbia’nın Akdeniz coğrafyasındaki yerini, 
bugünkü Arapsuyu olarak iyice belirgenleştirir....” 

Prof.Dr. Nevzat ÇEVİK, bugün kaleiçi olarak adlan-
dırılan Atteleia’nın kuruluşunda Olbialıların rol oyna-
dığından söz etmektedir: 

“... Atteleia’nın kuruluşu ile, ilk tarihsel anlamda 
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karşımıza çıkan Olbia’nın Atteleia kurulmadan çok 
önce var olduğu kesindir. Çünkü Atteleia’yı, II Attalos 
(İÖ. 159-138) bir kısım Olbialılarla birlikte kurmuştur. 
Bu anlamda, Atteleia Solymler’in yani Olbialıların ken-
ti sayılabilir.  Apameia barış andlaşmasıyla, Bergama 
krallığı adına Pamphilia’ya sahip olan II.Attalos’un, Ol-
bia varken hemen yanında yeni bir liman kenti kurmak 
istemesinin nedeni, Antik Olbia coğrafyasında gizlidir: 
60’lı yılların başlarında yapılan bazı araştırmalarda 
saptanan “rıhtım blokları”, güçlü surlarla korunmuş 
Deliktaş’ın batısından denizin içeri girdiğini ve gemi-
lerin sığındıklarını göstermektedir. Anlaşılan bu açıklık 
denizden yürüyen kumlar ve Arapsuyu’nun alüvyon-
ları ile dolmuş ve zamanla kullanılmaz hale gelmiştir. 
İşte Attalos’un yeni bir yer arayışındaki nedenlerden 
biride budur. 

Kurmak istediği kentte aradığı özelliklerin tümü-
ne, doğal korunaklı Atteleia sahiptir..  

Olbia’nın denizine açılmak isteyen Solymler’e 
yurtluk ettiği açıktır. Bu yurt, tam anlamında bir kent 
olmamakla birlikte, Likya’da Cadrama adıyla bir kolo-
niye sahip olacak denlide güçlüdür. Ancak Attalos’la 
birlik olup ayrılan Olbia’lıların eksilmesi ve yeni kentin 
etkisiyle İ.Ö. 2. yy’ın ortalarından itibaren OLBİA öne-
mini yitirmeye başlar. Ancak Bizans Çağında’da yerle-
şim olduğu bellidir...”

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK araştırmaları sonucu bu-
labildikleri kalıntıların yerlerini şöyle belirtmektedir: 
“...Pamphilia körfezinin, Antalya’nın güney batısında 
Likya’ya dönmeye yüz tuttuğu köşede, Deliktaş (Kon-
yaaltı koruluğu yanında) ve Arapsuyu arasında yoğun-
laşan kalıntılar, kuzeyde Akdeniz Üniversitesi kampü-
sü, batıda ise Boğaçaya kadar yayılan alana dağılmıştır. 
Kalıntılar, Konyaaltındaki doğu yanındaki burunda 
başlar. Denizden yüksekliği 9,8 m olan tepeciğin doğu 
ve kuzey yanlarından teraslar iner. Bunun üst terası bo-

yunca ana kayaya açılan yapı tabanları izlenir. Tepenin 
güney dik yüzünde, yarı bağımsız duran kaya kütle-
si içindeki doğal oyuk odasına, üst terastan bir kısmı 
basamaklı kaya yoluyla inilir. Yolun bir duvarla gizle-
nip korunduğu, yol boyunca açılan duvar yuvasından 
anlaşılmaktadır... Geniş açıklığından tüm denizin gö-
rülebildiği yapı bir bekçi odası olmalıdır...”. “...Üstünde 
önemli yapılar olduğu anlaşılan bu tepenin yaklaşık 
100 m kuzeyindeki daha yüksek falezin ucunda ve KB-
GD doğrultularında sur duvarları kalıntıları saptanmış-
tır. Bu araştırmalar sonucunda, bölgede  İÖ. 5-4 yy’da 
örnekleri görülen kiremit mezarlara rastlanmıştır. 

**Kaynak:www.konyaalti-bld.gov.tr

İlimiz Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı, halen Konya-
altı İlçesindeki bir binada, İlçenin ilk Kaymakamı Bay-
ram YILMAZ’ın 04/07/2008 gününde görevine başla-
masıyla birlikte hizmet vermeye devam etmedir.

Kaymakamlık Tel: 0242.229 14 90- 
Faks: 0242.229 94 92

3. Nüfus

a. Bağlanarak Mahalle Olan Beldeler ve 
Nüfusu (2007):

-BELDİBİ     : 2.494

-DOYRAN    : 3.203

b. Bağlanan Köyler ve Nüfusları (2007):

ÇİTDİBİ 126 ÇAĞLARCA 240

ÜÇOLUK 204 GEYİKBAYIRI 401

Y.ÇANDIR 303 HİSARÇANDIR 460

AKDAMLAR 363 HACISEKİLİLER 439

BAHTILI 1.273 AŞAĞIKARAMAN 1.454
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c. Bağlanan Mahalleler ve Nüfusları (2007):
BAHÇECİK (Beldibi) 2.083 ULUÇ (Konyaaltı) 3.564

ÇİFTEÇEŞMELER (Beldibi) 411 UNCALI (Konyaaltı) 2.240

ÇAMLIBEL (Doyran) 505 MOLLA YUSUF (Konyaaltı) 2.090

DAĞ (Doyran) 503 KUŞKAVAĞI  (Konyaaltı) 1.712

GÖKÇAM (Doyran) 389 AKKUYU (Konyaaltı) 1.300

GÜNDOĞDU (Doyran) 595 ÇAKIRLAR (Konyaaltı) 1.280

KIR (Doyran) 517 AYDINLIK (Konyaaltı) 921

SAKLIKENT (Doyran) 16 SARISU (Konyaaltı) 625

KARATEPE (Doyran) 678 ZÜMRÜT (Konyaaltı) 367

SİTELER (Konyaaltı) 8.910 YENİ (Konyaaltı) 333

GÜRSU (Konyaaltı) 7.133 SUİÇECEK (Konyaaltı) 310

LİMAN (Konyaaltı) 6.686 KURUÇAY (Konyaaltı) 191

ALTINKUM (Konyaaltı) 6.015 DEMİRCİLİK (Konyaaltı) 173

ÖĞRETMENEVLERİ (Konyaaltı) 5.711 GÖKDERE (Konyaaltı) 30

TOROS (Konyaaltı) 5.495 ARAPSUYU (Konyaaltı) 4.867

PINARBAŞI (Konyaaltı) 4.960 HURMA (Konyaaltı) 4.180

İlçenin 2010 yılı toplam nüfusunun da 117.999 kişi olduğu anlaşılmaktadır.

4. Önemli Tarihi, İlmi, İktisadi ve Turistik 
Mekanlar

a. Konyaaltı Plajı

b. Liman ve Serbest Bölge

c. Tünektepe (Manzara Seyri, Konaklama, 
Yeme İçme ve Yamaç Paraşütü Alanı)

d. Topçam ve Çaltıcak Günübirlik Sahil Mesire 
Alanları

e. Saklıkent Kayak Merkezi

f. Akdeniz Üniversitesi

g. Tubitak Gözlemevi
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5.  İlçede Faaliyette Bulunan / Bulunmuş 
Olan Belediyeler

İlçe’de 29 Mart 2009 mahalli seçimlerine kadar 
Konyaaltı Belediyesi ve bağlı beldelerde Beldibi ve 
Doyran Belediyeleri hizmet vermekte iken, halen ilçe-
de sadece Konyaaltı İlçe Belediyesi halka hizmet ver-
meye devam etmektedir.

a. Konyaaltı İlçe Belediyesi

a.1. Kuruluş ve Genel Bilgi

Belediye, Bakanlar Kurulunca onaylanan 504 Sayı-
lı Kanun Hükmünde Kararname gereği 02/09/1993 yı-
lında İlimiz Kepez ve Muratpaşa Belediyeleri ile birlik-
te “Alt Kademe Belediyesi” olarak kurulmuş, 5747 Sayı-
lı Kanunla da İlçe Belediyesi  statüsüne kavuşmuştur.  

İlk kurulduğundan beri İlimiz Antalya-Kemer ka-
rayolu ve Liman yolu üzerinde, Serbest Bölge kuzey 
karşısındaki binasında halkımıza hizmet veren Beledi-
yenin, yakın zamanda inşaat halindeki eski Petrol Ofisi 
Dolum tesisleri yakınındaki hizmet binasına taşınma-
sı beklenmektedir.

a.2. Bazı Hizmet Mekanları ve Faaliyetleri

Belediyenin öne çıkan çalışmaları arasında;
-Sosyal ve kültürel alanların çoğaltılması,

-İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları ile ünivesi-
te öğrencilerinin desteklenmesi,

-Her yıl Ağustos başında Konyaaltı Karnavalı ve 
Yaz  Şenliklerinin düzenlenmesi gelmektedir.

a.3. Görev Yapan Belediye Başkanları

1 Hasan TALŞIK    1994-1999

2 Muhittin BÖCEK 1999-…  (Üçüncü Dönem)

Tel: 0242.324 68 90- Faks: 0242.324 43 43
Web:www.konyaalti-bld.gov.tr

b. (Mülga) Beldibi Belediyesi

1994 yılında  tüzel kişiliğe kavuşan Belediye, 
Antalya-Kemer karayolunun 25. km.si üzerinde Beldi-
bi Beldesinde hizmet vermiştir. Daha önce Büyükşehir 
Belediyesi mücavir alanları içerisine alınan Belde, Mül-
ki idare yönünden Kemer İlçesine bağlı iken, 5747 Sa-
yılı Kanun gereği Konyaaltı İlçesine, Beldibi Mahallesi 
olarak bağlanmış bulunmaktadır. 

Belediye 29 Mart 2009 mahalli seçimlerine kadar 
tüzel kişiliğini devam ettirmiştir.

Tel: 0242.824 87 00 -Faks: 0242.824 87 05 
Web:www.antalyabeldibi.bel.tr
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c. (Mülga) Doyran Belediyesi

1999 yılında kurulan belediye, İlimizin batısında 
Toros Dağlarının eteğinde Duraliler-Bahtılı-Saklıkent 
yolu üzerinde bulunan Doyran Beldesinde hizmet ver-
mekte iken, 5747 Sayılı Kanun gereği Konyaaltı İlçesi-
ne Doyran Mahallesi olarak bağlanmış bulunmaktadır. 

Belediye 29 Mart 2009 mahalli seçimlerine kadar 
tüzel kişiliğini devam ettirmiştir.

 Tel: 0242 419 31 35-Faks: 0242 419 31 40

6.   Diğer İdari Kurumlar

İlçenin idari kurumlarından 2009 yılı itibari ile;

-İlçe Jandarma Komutanlığı,

-İlçe Emniyet Müdürlüğü,

-Mal Müdürlüğü,

-İlçe Nüfus Müdürlüğü,

-İlçe Tarım Müdürlüğü,

-İlçe Özel İdare Müdürlüğü,

-İlçe Sağlık Grup Başkanlığı,

-İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü,

-İlçe Tapu Sicil Müdürlükleri ve

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, İlçe 
merkezindeki binalarda halkımızın hizmetine devam 
ettiği anlaşılmaktadır.

7. Konaklama

İlçeye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli ko-
naklama tesisleri, (Bkz.) Kitabımızın 2.Cilt, “VII- SOS-
YAL, EKONOMİK ve KÜLTÜREL YAPI-14.KÜLTÜR VE 
TURİZM-C.TURİZM-2.Belgeli Tesisler” Bölümünden ay-
rıntılı olarak incelenebilir.

Kaynaklar:
-Antalya Valiliği Kültür Envanteri (Merkez)
-www.antalya.gov.tr
-http://www.konyaalti.gov.tr/
-www.antalya.bel.tr
-www.konyaalti-bld.gov.tr
-(Mülga) www.antalyabeldibi.bel.tr
-www.tuik.gov.tr.
-Antalya Turizm Envanteri-1997

Foto: Konyaaltı - Hamit SEÇİL
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KORKUTELİ (*) 

1. Tarih

a) Etiler Zamanında Pisidya Cumhuriyeti 
Devri

Korkuteli, Antalya’nın kuzeybatısında ve 
Antalya’ya 60 km uzaklıkta bulunmaktadır. Evliya 
Çelebi’nin Istanoz hakkında yazdığı bilgiye göre bu-
rada İsinda adında bir kasaba vardı. İsinda Kasabası 
Pisidyalılar zamanında kurulmuştur. Alaaddin Kışla 
Mahallesinde İsinda kasabası Pisidyalılara ait şehir 
kalıntılarına rastlanmaktadır. Pisidya Cumhuriyeti Eti 
İmparatorluğuna bağlı, içişlerinde bağımsız bir dev-
let idi Pamfilya Karyalıkya gibi diğer küçük devletlerle 
komşu bulunuyordu. Pisidya’nın çevresinde bulunan 
diğer küçük devletlerden bazıları şunlardır. Komabe 
(Garipçe), Kratopolis (Kızılkaya), Legost (Büyükköy 
Yakası), Pogla(Çomaklı), Sergücia(Bayat), Timprianda 
(İmrahor), Vebre (Bozova), Termesus (Güllükdağı) gibi. 

b) Roma Bizans Devri 

Pisidya Cumhuriyeti M.Ö. 395 Roma İmparator-
luğu doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Doğu 
Roma İmparatorluğunun bir ismi de Bizans’tır. Bölge-
nin uygarlıktaki inkişafı İskender’in ölümünden sonra-
ki Helenistlik çağda başlar. Doğu kültürü ile batı kül-
türünün kaynaşması Roma’nın doğuya hâkim olması 
buralarda kurulan medeniyetlerin birer örneğidir. 

c) Selçuklular Devri 

İlçe Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin KEYHÜS-
REV zamanında (1207) Bizanslılardan alınmıştır. Sul-
tan Gıyaseddin KEYHÜSREV Alaşehir yakınında ya-
pılan savaşta şehit olduğunda yerine oğlu I. İz-
zettin KEYKAVUS geçmiştir (1210-1219). Alaaddin 
KEYKUBAT’ın yaz mevsimi Korkuteli de kış mevsimi-
ni de Antalya’da geçirdiği bilinmektedir. Hükümdar-
lığı 1219-1237 yılları arasında geçmiştir. Ölümünden 
sonra yerine XI. Gıyaseddin KEYHÜSREV geçmiştir. 
1243 yılında Moğollarla yapılan Kösedağ savaşından 
sonra devletin zayıfl adığı ve parçalanmaya yüz tut-
tuğu görüldü. Alaaddin KEYKUBAT zamanında bü-
tün Akdeniz kıyıları Türk hâkimiyeti altına girmiştir. 
İlçenin “Alaaddin Mahallesi” isminin Sultan Alaaddin 
KEYKUBAT’a izafeten verildiği bilinmektedir.

d) Hamitoğulları ve Teke Beylikleri Devri

Korkuteli ilçesinin Hamitoğulları ve Teke beyli-
ği devrini de yaşadığını görürüz. Korkuteli Isparta’da 
hükümet kuran Hamitoğulları tarafından Antalya’dan 
daha önce alınmıştır. Antalya Hamitoğulları tarafından 
1321 de alınmıştır. Hamitoğlu İlyas beyin ölümünden 
sonra oğlu Yunus Bey Antalya Teke Beyliğinin kuru-

cusu olmuştur. Alaaddin mahallesinin kışla semtinde 
mevcut Hamitoğullarının Taş medresesinin 1319 tarih-
li kitabesinde Emir Sinanüddin-Çalışbir-İlyasbin Hamit 
ismi mevcuttur. Tekeoğulları (1300-1423) Yunus be-
yin ölümünden sonra yerine oğulları Mahmut ve Hızır 
Bey Teke Beyi olmuşlardır. Yunus beyin diğer oğlu Sina-
nüddin Çalışbey Korkuteli Beyi idi.1393 tarihinde Teke 
Beyi Osman beyin elinden Osmanlı Devleti Hükümda-
rı Yıldırım BEYAZIT tarafından alınarak Osmanlı Devle-
tinin eline geçmiştir. 1423 tarihinde Osman Beyin öl-
dürülmesi ile Karahanlı Oğulları tarafından alınmak is-
tenmiş ise de Osmanlı Hükümdarı II. Murat Hamitoğul-
ları ve Teke Beyliklerini ortadan kaldırmıştır. 1423 yılın-
da topraklarını kendi topraklarına katmıştır. 

Tekeoğulları 1300-1392 tarihine kadar 92 yıl, 
1392’den 1423 yılına kadar 31 yıl toplam 123 yıl iktidar-
da kalmıştır. Korkuteli bu tarihler içerisinde Teke Beyli-
ğine 1402’den 1423’e kadar 21 yıl başkentlik yapmıştır.

e) Osmanlılar Devri

Antalya ve çevresi 1392 yılında Yıldırım Beyazıt 
tarafından alınmış idaresi oğlu İsa Çelebi’ye verilmiş-
tir. 1402 Ankara savaşından sonra Timur bu bölgeyi 
Hamitoğullarından alıp Teke beyi Osman Beye vermiş 
ise de Antalya’da bulunan sancak beyi Hamza Bey 
Korkuteli’nde bulunan Osman beyin üzerine yürü-
yerek 1423 yılında ortadan kaldırmıştır. Yavuz Sultan 
Selim zamanında kardeşi Şehzade Korkut Antalya’da 
sancak beyi idi. İki kardeşin arası açılınca öldürül-
mekten korkan Şehzade Korkut Osman kalfalar köyü 
yakınındaki bir mağarada saklanmakta iken 1310 ta-
rihinde burada kardeşi tarafından boğdurulmuştur. 
Antalya Osmanlı İmparatorluğu zamanında Anadolu 
eyaletinin Teke Vilayeti iken 1864 de vilayet taksimatı 
yapılınca Konya Vilayetinin Teke Sancağına merkez ol-



362
Dünden
Bugüne
Antalya

A L T I N C I   B Ö L Ü M

muştur. Korkuteli 1879 tarihinde Teke Sancağına bağlı 
nahiye merkezi olmuştur. 1915 yılında Temmuz ayın-
da Antalya Mutasarrufl uğuna bağlı ilçe merkezi olmuş 
adına Istanoz olarak söylene gelmiştir. Yine bu tarihte 
Vilayet Meclisinin kararı ile Şehzade Korkut’a izafeten 
ilçenin adı KORKUTELİ olarak kabul edilmiştir. 

2. Coğrafya

Korkuteli ilçesinin ilk temelini teşkil eden Aladdin 
Mahallesi ilçemizin ilk yerleşim merkezidir. Korkuteli il-
çesi Antalya iline bağlı Akdeniz bölgesi ilçelerindendir. 
Doğusunda Antalya Merkez İlçesi batısında Muğla Fet-
hiye ilçesi ve Burdur, Gölhisar ve Çavdır ilçeleri, güney-
de Kumluca ve Elmalı ilçeleri ve kuzeyde Burdur, Bucak 
ve Tefenni ilçeleri ile çevrili bulunmaktadır.

Yüzölçümü 2471 km2’dir. Deniz seviyesinden yük-
sekliği 1020 metre olup 1/4 oranında Akdeniz iklimi, 
3/4 oranında göller bölgesi kara iklimi hüküm sürer. 
Soğuk hava göller bölgesinden, sıcak hava Akdeniz 
bölgesinden intikal etmektedir. Yılın dört mevsimi ba-
riz olarak görülen ilçemizde hava sıcaklığı ortalama-
sı kış aylarında genel olarak -5 derece ve yaz aylarında 
+25 derece olmaktadır.

İlçenin 2010 yılı toplam nüfusunun da 50.430 kişi 
olduğu anlaşılmaktadır.

Korkuteli ilçesinin ilçe merkezinden başka Bozo-
va, Küçükköy, Yelten, Yeşilyayla, Çomaklı ve Büyükköy 
olmak üzere 6 kasaba ve 45 köyü bulunmaktadır. İlçe 
merkezinin Alaaddin, Aşağıpazar, Kiremitli, Karşıyaka, 
Yenimahalle ve Uzunoluk mahallesi olmak üzere 6 
adet mahallesi bulunmaktadır. 

İlçede genellikle toplu yerleşim hâkimdir.  Köyle-
rin birbirine ortalama uzaklığı yaklaşık 5 km’dir. İlçenin 
İl merkezine olan uzaklığı 56 km’dir.

Torosların başlangıcını teşkil eden Bey Dağları’nın 
Akdeniz’e bakan yüzünün arka kısmında oluşan düz-
lüklerin ve tepeciklerin hâkim olduğu bir arazi yapısı 
mevcuttur. Doğal yapı olarak Bey Dağları’nın yamaçla-
rı ve etekleri çamlık fundalık ve ormanlarla kaplı olup, 
düz alanlar ise; tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 
Korkuteli ilçesinin 101.465 hektarı tarım alanı, 5800 
hektarı çayır-mera, 100.339 hektarı orman ve funda-
lık, 351 hektarı su yüzeyi, 40.313 hektarı tarım dışı ve 
meskûn sahalardan oluşmaktadır. Tarım alanının 116 
hektarı orman sahası içerisinde bulunmaktadır. 

İlçe beş ayrı yerden giriş ve çıkışın yapıldığı bir 
alanda kurulmuş bulunmaktadır. Bu yolların hepsi as-
falttır. İlçe Merkezi kasaba ve köylerin merkezi duru-
mundadır. Düzenli bir yol bağlantısı vardır. Kasaba ve 
köy yollarımız yaz ve kış aylarında açık ve çalışır vazi-
yettedir. İlçede yolsuz köy yoktur.  Yayla Göçerler köyü 
yolu asfalt değildir.  

3. Kültür - Sanat

Korkuteli Yöresinde Geleneksel El Sanatları 
Ustaları 397

Yrd. Doç Dr Saadettin ÖZDEMİR 398

Türk tarihinde geleneksel el sanatları olarak bi-
linen sanatların oldukça uzun bir geçmişi vardır. Bu 
sanatlar usta-çırak ilişkisi veya baba mesleği şeklinde 
süregelmiştir. Zamanın ve mekanın değişmesiyle bu 
sanatlarda bir takım revizyonlara uğramış, değişerek 
ve gelişerek günümüze kadar devam etmiştir. Bir di-
ğer husus ise; geleneksel el sanatları dediğimiz sanat-
lar bir ihtiyaç neticesi varlıklarını devam ettirmişlerdir. 
Kullanılmayan hiçbir sanat varlığını sürdürememiştir.  

Son yıllarda teknolojik gelişmeler sonucu birçok 
el sanatları ürünlerine olan ilgi yerini teknolojik ürünle-
re bırakmıştır. İhtiyaçların klasik aletler yardımıyla de-
ğil de modern teknolojiyle karşılanması geleneksel el 
sanatlarına olan ilgiyi azaltmıştır. Geleneksel el sanat-
larıyla iştigal edenler birkaç nedenden ötürü bu mes-
lekleri icra etmektedirler. Bunlar aile bütçesine katkı, 
vakit değerlendirme, yakın dost ve arkadaşlara gün-
lük ihtiyaçlarını karşılamada bir hediye şeklinde düşü-
nülebilecek şeyler türündendi. Sonraları bu el sanatla-
rının aile bütçesine katkısının fazla olmaması, insanla-
rın geçimlerini temin etmek amacıyla başka meslekle-
re yönelmeleri, teknolojik gelişmeler sonucu, el sanat-
ları ürünleriyle rekabet edecek daha ekonomik ve pra-
tik kullanımı olan yenilerinin yapılmış olması gibi se-
bepler bu sanatlara olan ilgiyi giderek azaltmıştır. Biz 
bu çalışmamızda Korkuteli yöresinde geleneksel el sa-
natları ustaları hakkında (halen yaşayan ustalarla ilgili) 
bilgi vermeğe çalışacağız. Araştırmamızda daha ziya-
de yöresel olarak bilinen, fakat genelde fazla tanınma-
yan kişilerle bizzat görüşerek bunları tanıtmak ve yap-
mış oldukları eserleri yerinde görerek, bu çalışmaların 
en azından bilinmesini istedik. 

Ayrıca burada şu hususu da belirtmekte yarar ol-
duğu kanaatindeyim. Korkuteli ve yöresiyle ilgili bizim 
yapmış olduğumuz araştırma bir fikir vermesi açısın-
dan önemlidir ama yörenin tamamını kapsadığını söy-
leyebilmek mümkün değildir.  Korkuteli’nde halen ya-
şayan, fakat tükenmekte olan geleneksel el sanat us-
taları ve bu sanatlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağız.

a. Korkuteli’nde Nalbantlık Mesleği
1. Niyazi Yay

1931’de Korkuteli’nde doğmuştur. (Resim 1) Kor-
kuteli Aşağıpazar mahallesinde oturmaktadır. Mesleği 
babasının yanında çalışarak öğrenmiştir. Babası Kor-

397- Bu metin daha önce “Korkuteli Yöresinde Geleneksel El 
Sanat Ustaları”, 2. Antalya Yöresi El Sanatları Sempozyumu 
Bildirileri, Antalya  adıyla sunulan metnin geliştirilmiş son 
şeklidir

398- SDÜ İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi



363
Dünden
Bugüne
Antalya

K O R K U T E L İ



364
Dünden
Bugüne
Antalya

A L T I N C I   B Ö L Ü M

kuteli ve yöresinde Nalbant İbrahim namıyla biliniyor. 
Nalbant İbrahim bundan 10 sene önce vefat etmiştir. 
Nalbant İbrahim’in oğlu olan Niyazi YAY ise 16 yaşın-
da çırak olarak babasının yanında başladığı mesleği-
ni 1985’e kadar devam ettirmiştir. Gerek yaşının iler-
lemesi, gerekse nalbant ustasına olan talebin azalma-
sı onun mesleğini bırakmasında etkin rol oynamıştır. 

2. Hasan Ali Karabıyık

1944 Büyükköy doğumludur. (Resim 2) Hasan Usta 
Korkuteli’ne yerleşmiş ve halen burada oturmaktadır. 
14 yaşında iken ilk olarak Alanyalı Mevlüt AYKAÇ’ın ya-
nında mesleğe çırak olarak başlamıştır. Mevlüt Usta-
nın yanında 4 yıl çalışmış ve nalbantlık mesleğiyle il-
gili ilk bilgileri, mesleğin inceliklerini ondan öğren-
miştir. Daha sonra Korkuteli’nde Niyazi YAY ve Niyazi 
YAY’ın kayınbiraderi olan Sadık KUYUMCU’nun yanın-
da çırak ve kalfa olarak çalışmıştır. Askerliğini de nal-
bant olarak yapan Hasan Usta, askerlikten sonra mes-
leğe usta olarak devam etmiştir.  Hasan Usta, at, eşek 
ve katır yanında öküz ve inekleri de nalladığını belirt-
mektedir. At, eşek ve katırın nallanmasıyla ilgili bilgi-
lerden ziyade, öküz ve ineğin nallanmasıyla ilgili bilgi-
lerin bize daha orijinal gelmesi sebebiyle burada ine-
ğin ve öküzün nallanmasıyla ilgili bilgilere yer verme-
yi düşünüyoruz. 

b. İneğin ve Öküzün Nallanması

İnekler dağlık arazilerde daha iyi otlayabilme-
leri ve daha fazla süt vermeleri, öküzler de çift sürer-
ken verimli kullanılmaları amacıyla nallanmaktadır. 
Yine özellikle ineklerin arka ayaklarında meydana ge-
len iltihabı giderme amacıyla nal çakılmaktadır. İnek-
lerin nallanması at da olduğu gibi ayakta yapılmamak-
tadır. İnekler usulüne uygun olarak yatırılıyor ve önce 
ayaklarının altındaki iltihabı varsa bunlar kazınıyor, te-
mizleniyor. Tırnaklar da temizlenip bir demirle yakılı-
yor. Yakılan bölgeye Katran veya Püşe denilen mad-
deler bir dolgu gibi dolduruluyor. Daha sonra inekler 
nallanıyor. İneğin ayağının temizlenip nallama işi bi-
tince 20 gün kadar kaba, yumuşak toprakta yürüme-
si tavsiye ediliyor. Bu süre sonunda yeni tırnaklar çıkı-
yor. Ayaklar tamamen iyileşmiş sayılıyor. Buraya kadar 
anlatmış olduğumuz bilgiler ineğin ayağı iltihaplı ol-
duğu durumlardadır. Eğer inek veya öküzün ayağında 
herhangi bir hastalık yoksa katran ve püşe sürülme-
den nallama işlemi gerçekleştirilir.  İnek veya öküzün 
ayağındaki iltihap nalbantların kullanmış oldukları bir 
tokmakla tespit edilebiliyor. Tokmakla inek veya ökü-
zün ayağına vurunca  (pof, pof ) boş bir ses çıkıyorsa 
ayakların hastalıklı olduğu anlaşılıyor. Eğer ayak sağ-
lam ise kuvvetli ses çıkıyor ve hayvanın hastalıklı ol-
madığı anlaşılıyor.  Öküz ve ineğin nalları dış taraftan 
ince olur. Kalınlık 2 mm civarındadır. Atın nalı ise daha 
kalın olur.  Bir öküzün nallanması için ayağına 32 çivi 
çakılmaktadır. 

İnek veya öküzün nallanması için kullanılan alet-
ler arasında çatal (Resim 3) veya boyunduruk (Resim 
4) hayvanı yere yıkmak için kullanılır. Ayaklarının al-
tını yakmakta kullanılan aletler (Resim 5), yer almak-
tadır. Ayrıca (Resim 6)’ da nal kesme aleti ve (Resim 
7)’de ise nalbantlıkta kullanılan malzemeler toplu şe-
kilde görülmektedir. Hasan Ali Karabıyık’la olan soh-
betimizde kullanmış olduğu şu ifadeler dikkat çekici-
dir. “Nalbant’ın törpüsü, terzinin ütüsü gibidir”. Bu söz-
leriyle o nalbantlık mesleğinde törpünün ne kadar 
önemli olduğunu ve bu mesleğin püf noktalarından 
birisini oluşturduğunu vurgulamış oluyor. 

Korkuteli merkez ve köylerinde görüşme imkanı-
mız olmayan, ancak isimlerini tesbit edebildiğimiz di-
ğer nalbantlar ise; Böyükköy’de Mustafa (Özdere)Usta 
ve Aşağıpazar’da halen kahvahane işleten Fahri Ba-
caksız ustalardır.  Şimdi de nalbantlıktan farklı olarak 
icra edilen bir sanat dalı olan Ağaç Oymacılığıyla ilgili 
bilgiler vermeğe çalışacağız. Bu sanatın ustalarında bi-
risi Osman Kaplan’dır.

c. Ağaç Oymacılığı

1. Osman Kaplan

Baba adı Osman Ali, 1931 doğumlu olup Esenyurt 
Köyü’nde ikamet etmektedir (Resim 8). Dedesi ise Ha-
yırlıoğlu Dede Bey’dir. Osman Kaplan yörede dedesi-
nin haklı bir üne sahip olması nedeniyle onun adını 
zikretmeden geçemiyor.

Osman Kaplan, el sanatlarıyla ilgili becerilerini 
kendi gayretleriyle ve zekasını kullanarak meydana 
getirdiğini söylüyor. Osman Kaplan mesleğine 1950’li 
yılların başında başladığını ve talep geldikçe devam 
ettirdiğini ifade etmektedir. 

Osman Kaplan, genel olarak ağaç oymacılığına 
dayalı olarak kaşık, kepçe, (Resim 9) havan (Resim 10), 
kirmen (Resim 11), kaval (Resim 12), ve ağaç oyma süs 
eşyaları (Resim 13), tartı (Resim 14), tokmak (Resim 
15), gibi aletler yapmaktadır. 

Osman Kaplan, yapmış olduğu eserlerini fark-
lı farklı ağaçlardan yapmaktadır. Havanı meşe ağacın-
dan, kepçeyi ceviz ağacından, tokmağı (yöresel ye-
mek olarak bilinen topça yemeğinin yapımında kulla-
nılır ve topça tokmağı olarak bilinir.) ve sarımsak döve-
ceği armut ağacından, kolan dokuma amacıyla kulla-
nılan ve tartı olarak kullanılan alet; dağ çileği ağacın-
dan, kirmen ala zehir ağacından, kirmen oku çalıdan, 
kaval şimşir ağacından, süs eşyası olarak yapılan deve 
vb oyuncaklar akçakesme (Resim 16) ağacından yap-
maktadır.  Bu eserlerini ince dişli kaşık törpüsü, kaşık 
oygusu, bıçkı, keser gibi herkesçe bilinen klasik alet-
lerle yapmaktadır. 

2. Ali Eşmen

1930 doğumlu olup halen Esenyurt Köyü’nde ika-
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met etmektedir (Resim 17). 

Ali Eşmen kirmen (Resim 18, 19, 20), ağaç kaşık 
(yemek kaşığı), küçük ve büyük kepçe, kamıştan yapıl-
mış düdük, (Resim 21) gibi eserleri yapan bir usta ola-
rak bilinmektedir.  Ali Eşme sanatını kendi özenli ça-
lışmaları sonucu, kişisel gayretleriyle öğrendiğini söy-
lemektedir. Mesleğe 1950’li yıllarda çobanlık yapar-
ken, dağlarda, ovalarda, yalnızlıktan ve vakit geçir-
mek amacıyla başlamış ve sonunda bir meslek sahibi 
de olmuştur. Ali Eşmen, yapmış olduğu kirmenleri ba-
zen şimşir, bazen de alıç veya armut ağacından yap-
tığını söylemektedir. Kaşığı (daha ziyade eskiden ye-
mek kaşığı olarak kullanılan kaşık) ve kepçeleri ise, ar-
mut ağacından yapmaktadır. 

3. Mehmet Doğrul

Baba adı, Cemal olup, 1929 Çomaklı kasabası do-
ğumludur. Halen Çomaklı Kasabasında oturmaktadır.  
Mehmet Doğrul, ağaç işleri ağırlıklı olarak yapmakta 
olduğu mesleği 18 ay gibi kısa bir süre bir ustanın ya-
nında çalışarak öğrenmeğe başlamış ve mesleğini ol-
dukça başarılı ve takdir edilir bir konuma gelmiştir.  
Mehmet Doğrul, tamamı kendi el emeğiyle yapmış ol-
duğu eserleri arasında minber (Camide imamın hutbe 
okuduğu yer), sandalye, koltuk, orak makinesi ve rüz-
gar gücüyle çalışan ve yel değirmeninden esinlenerek 
yapılan sondaj aleti gibi eserleri sayabiliriz.

Mehmet Doğrul’un yapmış olduğu eserlerinde 
metal çivi kullanmamaktadır. Yapmış olduğu minber-
ler (Resim 22, 23, 24)’de ağaç çivi kullanmamış oldu-
ğunu eserlerini incelediğimizde görmek mümkün-
dür.. Minberleri tamamen ceviz ağacından yapmakta-
dır. Yapmış olduğu minberler arasında Korkuteli Uzu-
noluk Camii, Çomaklı Hanönü Camii ve Bucak Susuz 
Köyü camilerinin ön plana çıktığı bilinmektedir. 

4. Fehmi Karaman

Baba adı Süleyman olup, 1926 doğumludur. (Re-
sim 25) Halen doğduğu köy olan Hacıbekar Köyü’nde 
ikamet etmektedir. Meslek hayatına bundan 55 sene 
önce başlamıştır. Mesleğe ilk olarak Dayısı Mustafa 
Yuva’nın yanında başlamıştır. Bir müddet onun yanın-
da çalıştıktan sonra kendi kendine mesleğini devam 
ettirmeğe çalışmıştır. 

Fehmi Karaman’ın diğer ağaç oyması yapan us-
talardan farklı olarak en başta gelen eserleri arasın-
da Dört Ülüklü Süs Bardağı (Resim 26), yaba ve kürek 
(çiftçilerin harman işlerinde kullandıkları aletlerden-
dir), ellik (Resim 28) kavrama orak biçilirken ellere ta-
kılır. Yemek kaşığı ve kepçe gibi oymacılığa dayanan 
çeşitli sanat eserlerini yapmaktadır. (Resim 29)  Feh-
mi Karaman’ın eserlerini yaparken kullanmakta oldu-
ğu aletler şunlardır; bıçkı, keser, ağacın ortasını veya 
farklı bölgelerini ayarlamak için kullanılan pergel (Re-
sim 30), küçük ve büyük ülük burgusu, (Resim 31) bo-

ğaz burgusu, kaşık yapmak için kullanılan oyma ale-
ti (Resim 32, 33), bulunmaktadır. Fehmi Karaman, bize 
verdiği bilgilerden sonra bir de sitemde bulunmakta-
dır. Fehmi Usta, merak edipte çocukları dahil hiç kim-
senin yapmış olduğu sanatı öğrenme isteğinin olma-
yışını üzüntüyle dile getirmektedir.

d. El Dokumacılığı

Fatma Özdemir

Baba adı Musa olup, 1929 doğumludur (Resim 
34). Halen Esenyurt Köyü’nde ikamet etmektedir.  Ge-
leneksel El Sanatlarıyla ilgili tüm bilgi ve becerilerini 
aile büyüklerinden ve çevresinden öğrenmiştir. Bu-
nun yanında gençlik ve yetişkinlik yıllarında çevre 
şartları onu bu sanatı öğrenmeye zorlamıştır. Ayrıca 
yapmış olduğu bu el sanat eserlerini sadece kendi kul-
lanımları amacıyla yapmayıp ihtiyaç fazlasını aile büt-
çesine katkı amacıyla satışa sunmuştur.

Fatma Özdemir’in fiziki durumum müsait olsa ya-
parım dediği el sanatları arasında çul (Resim 35,36), un 
çuvalı veya dimil çuval (Resim 37), kuru mahsul olarak 
adlandırılan buğday, arpa gibi ürünleri koymak için 
dokunan çuval, el dokuma kilim, seccade (Resim 38), 
yün ve kıl çorap sayılabilir. 

Yapılan bu eserlerin ham maddesi olan kıl ve yün 
gibi temel maddeleri ilk halinden son şeklini alıncaya 
kadar bütün safhalarında tek elden geçtiği gibi bazen 
çevreden de yardım alındığı olmaktadır. 

Orijinal el sanatlarıyla ilgili bu eserlerin geçirmiş 
olduğu bu safhaların belli başlılarını şöyle sıralayabi-
liriz. Koyun ve keçi’nin kırkılması, kılın taranması, kir-
mende eğrilmesi, çıkrıkta bükülmesi, (Resim 39,40) 
ıpacı denilen küçük tezgahta veya şişle dokunması 
şeklinde geçen süreç uzunca bir zaman dilimini kap-
samaktadır.

Esenyurt Köyü’nde halen talep olmadığı için ya-
pılmamakla birlikte çadır, çul, çuval, halı, kilim doku-
macılığı, hayvan derisinden yapılan çarık, kadınların 
uzak yerlere gitmeleri gerektiğinde çocukları sırtları-
na sarınmak için kullandıkları kolan, kıl ve yün çorap 
gibi el sanat eserlerinin yapıldığı bilinmektedir. Köy-
de çoğu evde bu eserlere rastlayabilmek mümkün-
dür. Biz burada sadece örnek vermekle yetindik, aslın-
da Esenyurt Köyü’nde çok sayıda kişinin bu işleri yap-
tığı çevrede de bilinmektedir. 

Sonuç olarak; bazı hususları dile getirmekte yarar 
olduğu kanaatindeyim. Geleneksel el sanatlarının ya-
şatılabilmesi için bu eserlerin tanıtımı ve pazarlanma-
sı oldukça önem arz etmektedir. Bu açıdan baktığımız-
da bu tür organizasyonların katkısı çok önem arz et-
mektedir. Yapılan eserlere olan talebin artması, el sa-
nat eserlerinin devam etmesi ve kaybolmamasını da 
beraberinde getirebilir. Yerli ve yabancı turistlere tanı-
tımı ve pazarlanması (antika olarak) geleneksel el sa-
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natlarına olan ilgiyi arttırabilecek tedbirler arasında 
yer alabilir. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu ko-
nuda geleneksel el sanat eserlerinin tanıtım ve yaşa-
tılmasıyla ilgili olarak gerekli önlemleri alabilir. Yapı-
lacak olan her türlü girişim, yüzyıllardan beri devam 
eden bir medeniyet ve kültürün tanıtımı ve son yıllar-
da, yeni bir turizm potansiyeli olan, alternatif turizm 
açısından da çok önemli katkılar sağlayabileceği tah-
min edilmektedir. 

(Bkz.) Halk Kültürü ile ilgili olarak kitabımızın 
“2.Cilt- VIII. KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİ HAYAT- 
I. KÜLTÜR HAYATI - 6. Geleneksel El Sanatları”  
bölümünden de faydalanabilirsiniz.

4. Konaklama

İlçeye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli ko-
naklama tesisleri, (Bkz.) Kitabımızın 2.Cilt, “VII- SOS-
YAL, EKONOMİK ve KÜLTÜREL YAPI-14.KÜLTÜR VE 
TURİZM-C.TURİZM-2.Belgeli Tesisler” Bölümünden ay-
rıntılı olarak incelenebilir.

*Katkıda Bulunanlar

-Prof.Dr.Fahrettin TIZLAK-SDÜ-Fen Edebiyat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi (Tarih)

-Yard. Doç. Dr. Saadettin ÖZDEMİR-SDÜ İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi

Kaynaklar: 

-http://www.korkuteli.gov.tr
-http://www.korkuteli.bel.tr
-http://www.tuik.gov.tr/

Korkuteli’nde Mantar Üretimi
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KUMLUCA

A-COĞRAFİ  DURUM  VE  İDARİ  YAPI

Yrd. Doç. Dr. Cemali SARI 399

Kumluca ilçesi, Akdeniz Bölgesinde, Antalya Kör-
fezi ile Fethiye Körfezi arasında Teke Yarımadası adı ve-
rilen Akdeniz’e doğru uzanan çıkıntı üzerinde yer al-
maktadır. Antalya ilinin batısında yer alan ilçelerinden 
biri olan Kumluca, merkeze 95 km uzaklıktadır. İlçe, 
güneyden Akdeniz, doğudan Kemer, kuzeyden Kor-
kuteli, kuzeybatıdan Merkez ilçe, batıdan Elmalı ve Fi-
nike ilçeleri ile çevrilidir.

Kumluca İlçesinin güney kısımları deniz seviyesi-
ne yakın ovalık, kuzey kısımları ise dağlıktır. İlçe mer-
kezi, Alakır çayı ile Gavur deresinin dağlardan sürük-
leyip getirdiği alüvyonlu bir ova üzerinde kurulmuş-
tur. Üç tarafı dağlarla çevrili Kumluca, güneyde deni-
zin hemen gerisinden kuzeye doğru 15 km kadar uza-
narak Tatlık mevkiinde son bulan verimli bir ova üze-
rinde yer almaktadır.

Morfolojik ünitelerin kısa mesafelerde farklı-
lık göstermesi fiziki coğrafyada zenginliği ve berabe-
rinde çeşitliliği getirmiştir. Dağları, ovaları, vadileri ve 
platoları ile dikkati çeken Kumluca ilçesi, Antalya bölü-
mü içerisinde renkli özellikte bir manzara gösterir.

Kumluca ilçesinin yüzölçümü 1.253 km2’dir. İlçe-
nin merkez nüfusu (2007 Nüfus Sayımına Göre) 31.581 
kişidir. Merkez ilçe kasaba ve köyleriyle birlikte nüfusu 
ise 65.904 kişidir. İlçenin 3 kasabası (belediye), 24 köyü 
bulunmaktadır. Son yapılan 2007 yılı nüfus sayımları-
na göre Kumluca ilçesindeki toplam nüfusun % 47.9’u 
İlçe merkezinde, % 26.9’u kasabalarda, % 24.8’i köyler-
de yaşamaktadır.

Kumluca İlçesi, turfanda sebze ihtiyacının karşı-
lanmasında Antalya hatta Türkiye ölçeğinde önemli 
bir paya sahiptir. Ülkemize 1940 yıllarında girip 1960’lı 
yıllarda gelişen seracılık, 1980’li yılarda Kumluca hal-
kı tarafından benimsenmiştir. Relief, iklim, toprak ve 
su şartlarının elverişli olması seracılığın bu yörede ge-
lişmesini sağlamıştır. Verimli Kumluca Ovası’nda mo-
dern araç ve gereçlerle cam ve plastik seralarda tur-
fanda sebze üretimi yapılmakta ve İlçe ekonomisinin 
can damarını oluşturmaktadır.

Kumluca halkının %80’ninin geçim kaynağı tarım 
olup, bu sektör İlçe ekonomisinde önemli bir yer tut-
maktadır. İklim faktörlerinin uygunluğu İlçede sebze 
ve meyve üretiminde kaliteyi beraberinde getirmiştir.

Kıyıların en tabii haliyle, tarihi kalıntılarıyla, doğal 
kaynak sularıyla, sağlık ve neşe kaynağı gür ormanlı 
dağlarıyla Kumluca ilçesi tam bir turizm cennetidir. Ye-

399- Akdeniz Ünv.Eğitim Fakültesi-Coğrafya

terli tanıtım, rehberlik ve yatırım ve de projelerin ya-
pılmamasına rağmen turistlerin büyük ilgisini çek-
mektedir. Henüz yöre halkında turizm kültürü yerleş-
memiş, Kumlucalılar turizmle tanışmamışlardır. Bu ne-
denle İlçe’de Adrasan ve Mavikent dışında turizm te-
sisi yoktur.

a. Jeomorfolojik Birimler

Kumluca ilçesi engebe bakımından çok çeşitlilik 
arz eder. Bu çeşitliliği fazla yükseklik gösteren dağ ve 
tepeler ile muhtelif yüksekliklerde muhtelif genişlik 
arz eden ova ve platolar meydana getirir. 

a.1. Beydağları

Kumluca ilçesinin kuzey, kuzeybatı, kuzeydoğu, 
batı ve doğu sınırlarını genel adıyla “Beydağları” olan 
dağ silsilesi oluşturur. Elmalı Ovası ile Antalya Körfezi 
arasında geniş ve çok yüksek dağların genel takımına 
Beydağları adı verilmektedir. Bu dağların temelini kal-
ker temelden oluşan eosen-kretase teşkil eder. Arada 
yer yer killi ve çürük, çoklukla mor renkli, bazen taba-
kalaşmış çamur niteliğinde fl iş teşekküllü, pek az kır-
mızı yükseltiler meydana getiren serpantinler de gö-
rülür.

Beydağları, kıyı üstünde birdenbire kabaran düz-
gün bir sıradağ kuşağıdır. Beydağları, aslında, birbi-
rinden iyice farklı ve paralel iki sıradağa ayrılır; kıyıyı 
yakından izleyen “Kıyı Sıradağları”, arka tarafta yükse-
len “Asıl Beydağları” dır. Her iki sıradağ arasında, bü-
tün Alakır vadisini, Bereket dağlarından ötede Bayat 
Bademlisini, Gargın Bademlisini, Yörük Bademlisi’ni ve 
daha da ötede Bucak çukurlarını ihtiva eden, fl işten 
oluşan uzun bir depresyon uzanır.

Kıyı sıradağları, Alakır vadisi çukurluğu ile körfez 
arasında uzanır (Markiz dağı, Gücer (Şapsal) dağları, 
Musa dağı, Eren dağı, Omurga dağı, Karadağ, Dazdağı, 
Tahtalı dağı, Katran/Kepez Dağı, Bereket dağı, Çalbalı 
dağı ve Bakırlı dağı) Arka tarafta yükselen asıl Beydağ-
larına göre alçaktır. Arkadaki Alakır çayı vadisi ve özel-
likle körfez üstünde birdenbire büyük bir düzeye ka-
dar yükselen bu sıradağ o kadar yarılmış, her yerinde 
o kadar parçalanmış, delik deşik olmuştur ki; bu sıra-
dağı, adeta birbirinden pek derin ve dar, eşsiz sarplık-
ta ve fakat kısa kısa vadilerle ayrılan birer dağ kümesi, 
kaya blokları, birer sivri haline gelmişlerdir. Bu suretle, 
körfezden bu yönde bakılınca, kıyı üstünde birdenbi-
re yükselen, çoğu piramit biçiminde ve birer kaya par-
çaları halinde sivrilen ve birbirini arka arkaya izleyen 
keskin dişli sayısız dağ sivrileri yükselir. Asıl sırt, de-
vamlı sıradağ daha geride, aşınma işinin çok daha za-
yıf olduğu Alakır vadisi tarafında kalır. Bu sırttan doğa-
rak, sivriler arasından geçerek körfeze doğru inen kısa 
akarsuların çoğu yaza doğru kurur. Kalker dağları bu 
kadar şiddetli parçalayan bu cılız akarsular kıyıda kay-
da değer bir ova oluşturamamıştır (Bkz. Foto1).
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Kumluca ilçesinin doğu sınırı boyunca, Alakır va-
disi ile kıyı arasında Gelidonya burnundan en kuzey-
deki Güllük dağına kadar uzanan bu kıyı Sıradağları 
kıyıyı çok yakından izleyen orta yükseklikte, çok sarp, 
çetin, haşin engebeli, engebesinin korunması saye-
sinde yer yer geniş ormanları da kapsayan, fakat otu 
ve suyu az, hayvancılık ve yayla rolü zayıf, insanların 
yerleşmesine ve gelişmesine imkân vermeyen, her şe-
kilde de geçiş rolü adeta sıfır olan bir sıradağdır.

Asıl Beydağları; Kıyı Sıradağların arkasında kaba-
ran daha yüksek sıradağa verilen addır. Elmalı’yı Finike 
ve Kumluca’ya bağlayan Avlan belinden başlayarak, 
Korkuteli yakınlarından, Bozova çukurluğunun başın-
daki Yazır köyü üstüne kadar 80 km. den fazla bir me-
safe üzerinde uzanır ve başlayışı gibi Bozova üstünde 
bitişi de keskindir. Beydağları, baştanbaşa yüksektir. 
Esas sırt, ortalama 2.250 m.lerde düzgün, devamlı bir 
kabarık halinde uzanır. Bunun üzerinde yükseklikler 
2.500 m.yi bulan ve aşan, çoğu 3.000 m. yaklaşan bir-
çok tepeler yükselir. Genel olarak, bu sıradağ güney-
den kuzeye doğru gidildikçe belirli bir alçalma yapar. 
Sıradağın Alakır vadisine bakan konkav yüzü çok dar 
ise de, yayın Elmalı tarafına bakan iç yüzü kademe ka-
deme alçalan bir takım etek dağları ve yaylalarıyla çok 
daha (20 km. den fazla) geniştir.

Beydağları kalker bünyelidir. Fakat daha ziyade 
mermer kalkerlerdir ve sönük şekiller gösterir. Bura-
da düzgün şekilli vadiler oluşmamıştır. Esas sırt inişli 
çıkışlıdır, yer yer karstik çöküntülerden ve buzul aşın-
dırmasından ileri gelen küçük küçük çukurlukları da 
kapsar. Tepelerin çoğunun kuzeye bakan yüzleri pek 
dik ve yalçın kayalık olup, dipleri yığın yığın kaya dö-
küntüleri ile doludur. Esas sırtın Elmalı’ya bakan dibi 
birçok yerinde birden bire alçalır ve bundan sonra El-

malı ovası başlar.

Beydağları çok bol yağış alır ve esas sırt 1.500 
m.lere kadar bütün kış süresince ve birçok tepeler yaz 
ortasına kadar karla örtülü kalır. Fakat yapıdaki mer-
mer kalkerin son derece emiciliği dolayısıyla, Kıyı Sıra-
dağları gibi ve daha fazla olarak bu yüksek sıradağı da 
su bakımından çok fakirdir.

a.2. Alakır Vadisi

Batıda Beydağları ve devamınca uzanan Sirgen 
ve Tocak dağları yan kabarığı ile doğuda Kıyı Sıradağ-
ları arasında ve ortası boyunca, keza Kumluca ovasına 
doğru uzanan Alakır vadisi büsbütün başka bir şekil 
gösterir. Bunun 50 km kadar uzunluğu, 15 km kadar 
genişliği geçen vadisinde 20 kadar köy serpilmiştir. Bu 
haliyle, engebesiyle, köy gruplarıyla, araziden istifade 
şekilleriyle, burası çok açık bir coğrafi ünite oluşturur.

İki karstik dağ kabarığı arasında Alakır vadisin-
deki zayıf kalker aşınmış, parçalanmış, şurada burada 
ancak yer yer ve parça parça kalmış olan bir eosen fl işi 
alçaklığına uyar fl iş ve şist daha ziyade incekum, kil, 
arada kalker karışımı ve nispeten kolay parçalanan bir 
kaya olduğundan daha çabuk aşınmış, oyulmuştur. 
Vadi derin, kesik kesik, hayli engebeli ise de; şekiller 
doğusunda ve batısında yükselen kalker dağları ile 
karşılaştırma kabul etmeyecek kadar yumuşaktır. Bu-
ralarda toplu, geniş bir ova yoktur, fakat her tarafta or-
mandan, bazı kayalardan açık yerlerde, eteklerde, hat-
ta suyun kenarlarında, yer yer, parça parça düzlükler, 
tarlalar eksik değildir. Diğer taraftan iki taraftaki yük-
sek sıradağlar arasında, Finike Körfezi’ne doğru geniş 
bir cephe üzerinde açılan bu vadide deniz etkileri çok 
yukarılara, uzaklara kadar sokulur. 

Foto 1: Kıyı Sıradağları ve Asıl Beydağları
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a.3. Kumluca Ovası

İlçe’de ovalar esas olarak güneyde Akdeniz’e 
açılan ve ortalama yüksekliği 50 m olan sahil ovası 
(Kumluca Ovası) ile batı, orta ve kuzeyde yer alan or-
talama yüksekliği 800-1.250 m. olan yüksek ovalardır. 
Akarsuların meydana getirdiği sahil ovaları Toros dağ-
ları silsilesinin genellikle denize paralel uzanması ne-
deniyle içerilere kadar girememekte çok dar bir sahil 
şeridi manzarası arz etmektedir. Teke yarımadasında 
Toros silsilesine dair dağlar denize dik olarak uzansa 
da güney–kuzey doğrultusunda yükseltinin birden 
bire artması neticesinde Kumluca Ovası içerilere kadar 
girememiştir. Yüksek ovalar genellikle dağ ve tepeler 
arasında kalmış polyeler halindedir. Kuzeydeki ovaları 
genellikle akarsular teşkil eder.

Finike Körfezi’nin sonunda serilen ovaya körfezin 
hemen kenarında kurulan kasabadan dolayı Finike 
Ovası denir. Bu ova körfezin hemen bütün sonunu 

doldurmuştur. Yarım ay parçasını andıran ovanın ta-
banı Gülmez dağının doğu dipleri olup, Tocak dağının 
ovaya doğru biraz ilerlemesi dışında, buradan itiba-
ren ve Alakır çayından ötede ova gitgide daralarak 
Mavikent’ten biraz ötede son bulur. Ovanın doğu–
batı yönünde uzunluğu yaklaşık 20 km, genişliği ise 
5-7 km kadar ise de; Akçay vadisi aracılığı ile ova ince 
bir şerit halinde bir hayli kuzeye doğru sokulduğu gibi, 
Kumluca’ya doğru geniş bir kol atar. Mavikent’ten son-
rası birden bire kesilir ve çok dardır. Bu halde batıda 
Finike ovası ve doğuda Kumluca ovası diye iki kısma 
ayırabileceğimiz bütün ovanın yüzölçümü 80 km ka-
dardır. Bu oldukça geniş ova, birkaç büyük akarsuyun 
deltalarını birleştirerek, elbirliği ile körfezin sonunu 
doldurmasından meydana gelmiştir. Bu sebeple ova-
nın tabanı alüviyaldır, kalındır. İçinde hiç taş maddesi 
bulunmayan pek verimli siyah toprağı eşsizdir. Aynı 
zamanda düzdür. Kuzeyden körfeze doğru ayrı ayrı 
inen adeta ova yüzeyine yakın bir halde aktıklarından 

Foto2: Kumluca Ovası 

Foto3: Alakırçayı, Kabük Mevki, Karacaören
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yatak derinlikleri bu düzlüğü bozacak halde değildir.

Akdeniz’e doğru uzanan bir yarımadanın önün-
de bulunan, arka tarafı yüksek dağlarla çevrilmiş olan 
bu kuytu ovada sıcak etki egemendir. Kışlar burada 
ılık geçer, yazlar erken gelir, uzundur ve boğucudur. 
Kışın ovada sert kuru soğuklar olmadığı için yetiştiri-
len portakallar Kemer ve Antalya ovasındakilere göre 
oldukça lezzetlidir. Relief, iklim, toprak ve su şartları-
nın elverişli olması seracılığın bu yörede gelişmesini 
sağlamıştır. Verimli Kumluca Ovası’nda modern araç 
ve gereçlerle cam ve plastik seralarda turfanda sebze 
üretimi yapılmakta ve İlçe ekonomisinin can damarını 
oluşturmaktadır (Bkz. Foto 2).

Ova su bakımından talihlidir. Ovanın arkasında 
yükselen dağlarda kuzey–güney yönünde bu ovaya 
doğru dik bir şekilde uzanırlar ve bu durumda Finike 
Körfezi’ni bir akarsular kollektörü yapar. Bu ovadan 
geçen sular kuvvetli ve devamlıdır. En batıda Akçay, 
Tocak dağının dibinden kükreyerek çıkan suya Göksu 
ve bunların doğusunda hepsinden kuvvetlisine Alakır 
çayı denir. Bu akarsuların tamamı ovayı kat ederek de-
nize ulaşır (Bkz. Foto3).

Böylece toprağı verimli, iklimi elverişli ve suyu da 
bol olan bu ova iyi ekilir ve her türlü ürün yetişir. Bura-
ları bağlık bahçeliktir, bununla beraber, ova da, turfan-
da sebzecilik oldukça yaygındır. Ovanın iki tarafında 
kurulan Finike ve Kumluca İlçeleri içerisinde yeni yol-
ların yapılması ve motorlu taşıtların artması sebebiyle 
son yıllarda Kumluca müthiş bir gelişme gösterirken 
Finike’nin hinterlandının dar olması nedeniyle isteni-
len düzeyde gelişme kaydedememiştir. Finike-Kum-
luca–Kemer–Antalya kıyı yolunun yapılmış olmasının 
gelişmedeki payı çok büyüktür.

Ova güneydoğu yönünde, Mavikent’ten biraz 
ötede kesilir, oraya küçük tepelerden oluşan bir arazi 
girer. Bu tepelerden ötede, küçük, yönünü kuzeyba-
tıya doğru çevirmiş olan Karaöz Körfezi’ne geçilir. Bu 
körfezin sonunda serilen küçük ovaya Karaöz denir. 
Karaöz küçüktür; ancak birkaç kilometre genişliğinde-
dir. Zira bu ovanın arkasındaki dağlar küçüktür ve kör-
fezi de yakından çevirdikleri ve körfeze doğru küçük 
sel sularından başka hiçbir su inmediğinden ovada 
küçük kalmıştır.

b.Yerleşme

Kumluca ilkçağlardan beri birçok devletin yerle-
şim alanı içinde yer almıştır. Bunlardan Likyalılar, Feni-
keliler, Romalılar ve bir kavim olan Selimler sırasıyla ilk 
yerleşip dağılan topluluklar olarak bilinirler. 

Bütün bu devirlerde Kumluca’da yerleşik hayatın 
olmadığı anlaşılmaktadır. Hayvancılık yapan göçe-
be Türkler, yazı Elmalı ve Korkuteli yaylalarında, güzü 
Kuzca ve çevresinde, kışı da bugünkü Kumluca sınır-
ları içindeki bölge, Iğdırmıgardıç veya kısaca halk di-

linde Gardıç ile tanınan yörede geçirirlerdi. Bugünkü 
İlçe merkezinin bulunduğu yer, o günlerde tamamen 
fundalık ve bataklıklarla dolu olduğundan, ilk yerle-
şim; İlçe merkezinin 5 km. kadar doğusunda tepele-
rin eteklerinde, “Sarıkavak” adıyla 1830 yıllarında ku-
rulmuştur. Teke Sancağı adıyla Konya iline bağlı olan 
Antalya’nın 1914 yılında müstakil il olması ile yeni idari 
düzenlemelere gidilmiştir. Elmalı’dan ayrılan Finike ile 
Antalya’ya bağlı Iğdırmagardıç bucağına bağlı bir köy-
dür. Bugünkü Kuzca köyü ise ayrı bir bucak idi. 1924 
yılında Kuzca bucağının merkezi güneye Gödene’ye 
(Altınyaka) alınmış ve zamanla göçebe halkın yerleşe-
rek kalabalık bir merkez haline getirdiği bugünkü İlçe 
merkezinin bulunduğu “Kumluca bucağı” kurulmuştur.

Kumluca bucağı sonraki dönemde daha da bü-
yüyerek, 01. 04. 1958 yılında 7033 sayılı kanunla 
Finike’den ayrılarak ilçe olmuştur. Şu anda Kumluca 
ilçesinde Merkez bucağa bağlı 19 köy, Altınyaka bu-
cağına bağlı 8 köy olmak üzere toplam 27 köy bulun-
maktadır:

b.1.Merkez Bucağına Bağlı Belde ve Köyleri

01. Belen (İğdirbeleni) 
02. Beşikçi (Baymak) 
03. Beykonak (Kağaz/Kavakdibi)
04. Adrasan(Çavuşköy)
05. Çayiçi 
06. Erentepe (Gerçen)    
07. Güzören (Savrun)    
08. Hacıveliler    
09. Hızırkahya (Çalka)    
10. İncircik
11. Kavakköy
12. Yazır (İğdiryazarı)
13. Mavikent (Yenice)
14. Salur
15. Sarıcasu
16. Toptaş
17. Yenikışla (Örteğiz)
18. Yeşilköy (Şapşal)
19. Ortaköy (Baysı)

b.2.Altınyaka Bucağına Bağlı Köyleri

1. Altınyaka (Gödene) 
2. Büyükalan (Yukarı Kuzca) 
3. Dereköy
4. Gölcük
5. Karacaağaç
6. Karacaören
7. Kuzca
8. Çaltı (Aşağıdere)
Kumluca ilçesinde başlıca yerleşme tipleri kır ve 

kasaba yerleşmeleridir. İlçe sınırları içerisinde 3 kasaba 
(Beykonak, Çavuşköy ve Mavikent), 24 köy yer almak-
tadır.

Kumluca’da kır yerleşmelerini, köylerle bu köyler-
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den daha küçük yerleşme tipleri (mahalle, yayla) oluş-
turmaktadır. 

Ova ve sahil köylerinde, köy yerleşmelerinde başlı-
ca ekonomi tarım ve turizm iken sırtta ve etekte kurul-
muş orman ve dağ köylerinde ise ekonomik faaliyetler 
tarım ve hayvancılık şeklinde belirginleşmektedir.

Köy yerleşmelerindeki konutlar genellikle eski 
tiptedir. Bu konutlar, gerek yapı malzemesi gerekse 
yapılış tarzları ile doğal çevre ile olan ilişkiyi güzel bir 
şekilde yansıtırlar. Genellikle konutlarda kullanılan 
malzeme yakın çevreden temin edilmektedir. Eski tip 
konutlar tek katlı veya iki katlıdır. Ancak son zaman-
larda inşaat tekniğinin ilerlemesi, ekonomik gücün 
iyileşmesi, şehirlerde yaşayıp da köyüne modern tarz-
da ev yaptıranların artması yeni tip konutların çoğal-
masına neden olmaktadır. Ulaşım ağının iyileşmesi ile 
inşaat malzemelerinin rahatlıkla bütün köylere ulaş-
tırılabilmesi ile bütün köylerde modern tarzda evler 
rastlanmakta ve sayıları her geçen gün artmaktadır. 

Yeryüzü şekillerinin oldukça parçalı ve su kay-
naklarının nispeten kıt olduğu konumlarda kurulmuş 
olan köyler genellikle birkaç mahalleden oluşmakta-
dır. Köyaltı iskân şekillerinden olan mahalle yerleşme-
leri, ilçede oldukça çok sayıdadır (Çukurca/Altınyaka, 
Karabük/Karacaören, Çayır/Gölcük, Çulha/Kuzca, Ka-
racağaç/Büyükalan gibi). Bu mahalleler köyden çeşitli 
ekonomik ve sosyal nedenlerle ayrılan nüfusun köy 
sınırları içerisinde başka bir yere yerleşmesi sonucu 
meydana gelmiştir. Mahalle yerleşmelerinin ortaya 
çıkışı; yeryüzü şekilleri, iklim şartları ve su kaynakları 
gibi fiziki coğrafya şartları ile ulaşım, mülkiyet duru-
mu, akrabalık ilişkileri ve tarihi olaylar gibi beşeri fak-
törler rol oynamıştır.

Köyaltı iskân yerleşmelerinden bir diğeri de yay-
lalardır. İlçe sınırları içersinde yaylalar kuzeydeki yük-
seltinin en fazla olduğu yerleşim sahaları içerisinde 
görülür. Altınyaka, Söğütcuması (Kuzca), Karaağaç 
(Büyükalan), Beydağı (Dereköy) ve Göl (Karacaören ) 
bu yaylalardan bazılarıdır. Bu yaylalar 950 m ile 2.000 
m yüksekliklerde yer alırlar.

İlçe’de bir başka yerleşme tipi kasabalardır. Bu 
yerleşmeler, köy ve şehir yerleşmeleri arasında bir 
tür geçiş özelliği taşırlar. Nüfus kriterleri esas alınarak 
yapılacak bir ayrıma göre, İlçe’de 3 kasaba bulunmak-
tadır. 2007 yılı nüfus sayımlarına göre bu kasabaların 
nüfusu Mavikent 8.033, Beykonak 7.240 ve Çavuşköy 
2.435 kişidir. Mavikent (1974), Beykonak (1987) ve Ça-
vuşköy (1995) yerleşim birimlerinde belediye teşkilatı 
mevcuttur. 

Kasabalarda başlıca geçim kaynağı tarım ve hay-
vancılıktır. Beykonak ve Mavikent fonksiyonel açıdan 
sadece tarım faaliyetlerinin bulunduğu bu nedenle 
nüfusun arttığı ve de buna paralel hizmet sektörünün 
geliştiği yerleşim birimleridir. Çavuşköy ise diğer ka-

sabalardan farklı bir özellik gösterir. Burada tarımsal 
faaliyetler yanında turizm faaliyetleri de son derece 
gelişmiştir.

Kasabalar tek katlı eski tip konutlar oldukça yay-
gındır. Bunlar arasında yapı malzemeleri bakımından 
taştan, ahşaptan ve kerpiçten yapılmış olanlar ile tuğ-
la ile örülerek inşaa edilmiş konutlar da bulunmakta-
dır. Konutların bazılarında, hemen bitişiğinde olmak 
üzere, hayvanlarla ilgili eklentiler bulunmaktadır. Gü-
nümüzde Çavuşköy, Beykonak, Mavikent, Salur, Sarı-
casu, Kavakköy ve Hızırkahya kasabalarında 2, 3 ve 4 
katlı betonarme tarzda yapılmış, altı depo, ahır ve ga-
raj olarak kullanılan modern konutların, oldukça yay-
gın olduğu görülür.

İlçe’de tek şehir karakterli yerleşme birimi Kumlu-
ca şehridir. 2007 yılı nüfus sayımlarına göre şehrin nü-
fusu 31.581 kişidir. İlçe merkezi olması münasebetiyle 
Kumluca’da hizmet sektörü gelişmiştir. Çevre köyler 
için hemen hemen tüm ihtiyaçların karşılandığı bir 
merkezdir.

Kumluca şehrinin ilk yerleşim alanı bugünkü ilçe 
merkezinin 5 km doğusundaki tepede Sarıkavak’tır. 
Şehir zamanla batı, kuzey ve güney istikametinde 
genişleyerek bugün Kumluca Ovası diye adlandırılan 
ovanın doğu kenarında yerleşmiştir. Burası ilçe mer-
kezi konumundadır. Fundalık ve bataklıkların kurutul-
ması, fiziki şartların nüfus üzerindeki baskılarının azal-
ması dolayısı ile tarımın gelişmesi ve özellikle 1980’li 
yıllardan sonra turfanda sebzecilik (seracılık) faaliyet-
lerinin başlamasıyla birlikte Kumluca ilçe merkezi fark-
lı bir hüviyet ve karakter kazanmıştır.

Günümüzde çok katlı betonarme tarzda yapılmış 
modern konutlar şehir merkezinde Antalya’yı Finike 
ve Kaş’a bağlayan devlet karayolunun geçtiği yolun 
iki tarafında Hastane caddesi, Gödene caddesi ve De-
niz yolu caddesi üzerindedir. Şehir merkezinde konut 
alanlarının dışında iş ve ticaret alanları ile kamu ve 
özel kuruluşlar, eğitim, kültür ve sağlık alanları da yer 
almaktadır.

Merkez ilçe 2007 yılı itibarıyla Yenimahalle, Karşı-
yaka, Eskicami, Bağlık, Cumhuriyet, Kasabçayırı, Sarı-
kavak, 50. Yıl, Göksu, Kum, Merkez, Meydan, Narenciye 
ve Temel Eğitim mahalleleri olmak üzere 14 mahalle-
den oluşur. Yenimahalle ile Bağlık mahallesinin ikiye 
ayıran Eski Finike Caddesi Hasan Tuna Caddesi (Tarihi 
Kırkpınar Yağlı Güreş Başpehlivanı) olarak adlandırılır.

c. Nüfus

Antalya Körfezi’nin kuzeyinde ve batısında yer 
alan kıyı ovaları, Kumluca’dan başlayarak Gazipaşa’ya 
kadar uzanmaktadır. Bu düzlükler tarihin eski dönem-
lerinden beri insanın yaşamına imkân veren çok elve-
rişli ve her dönemde alternatifi bol şartları ile insanın 
yaşadığı, geçim faaliyetlerinin sürdüğü bir saha ola-
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rak gözlenir. Ancak bu bölgede cumhuriyetten sonra 
gerçekleşen tarımda, ulaşımda, sanayide, ticarette ve 
turizmde yapılan çalışmalar buraların nüfusunun artı-
şında etkili olmuştur.

Kumluca Ovası da 30–40 yıl öncesinde dahi yaz 
aylarında göçebelerin, bir kısım köylülerin yaylaya 
çıktıkları sırada oldukça ıssızdı. Bu sahalar yakın za-
mana kadar geniş bataklıklar ve fundalıklarla kaplıdır. 
Bu olumsuz şartlar yayla ile ova arasındaki hareketle 
biraz olsun telafi edilmiştir. Zamanla toprakların ısla-
hı ile fiziki şartların daha iyi hale gelmesi ile eski kır 
yerleşmelerine ilaveten daha sonraları göçebelerde 
gelip yerleşmişler ve köyler oluşturmuşlardır. Cumhu-
riyet döneminde İlçe sınırları içerisinde konar–göçer 
şeklinde yaşam tarzı kısmen de olsa azalmış ve göçe-
be hayatı günümüzde sona ermiştir.

Kumluca ilçesinde, cumhuriyet sonrasında yapı-
lan nüfus sayılarına bakıldığında, çok hızlı bir nüfus 
artışının olduğu görülür. 1940 yılında 11.884 olan nü-
fus 1970 yılında iki katını aşarak 25.468’e ulaşmış ve 
2010 yılına gelindiğinde ise 65.652’ye yükselmiştir. 70 
yıllık sürede İlçe’nin nüfusu toplamda yaklaşık 54.000 
kişi artmıştır. Aynı dönemde yani 1940 ve 2007 yılları 
arasında nüfus artış oranı %552.4’tür.

1945 yılında 12.758 kişi olan ilçe nüfusu 1940-45 
arasında %7.3’lük bir artış göstermiştir. 1945-50’de 
%28.3 ve 1950-55 döneminde %23.3 artmıştır. İlçe nü-
fusu 1960’da %1.0’lik bir düşüş ile 19.986 kişiye gerile-
miştir. 1965 yılında %11.5’lik bir nüfus artışı ile 22.291 
kişiye yükselmiştir. Kumluca ilçesi toplam nüfusu bu 
tarihten sonra artık hiçbir nüfus sayımında önceki sa-
yımların gerisine düşmeyerek 2007 yılına kadar sürekli 
artmıştır. İlçe’de nüfus 1970’te %14.2 (25.468), 1975’de 

%14.3 (29.126), 1980’de %0.07 (29.146), 1985’te %22.4 
(35.693), 1990’da %25.6 (44.834), 1997’de %12.4 
(55.864), 2000’de %9.8 (61.370), 2007’de %7.3 (65.904) 
artmıştır. 2010 yılına gelindiğinde 2007 yılına göre 
%0.38 azalmış (252 kişi)  ilçe nüfusu 65.652 kişi olmuş-
tur.

Tablo 1’den de anlaşılacağı gibi nüfus artışı ilçe-
de düzenli bir gidişat göstermemektedir. Sürekli ola-
rak artan nüfus 1960 ile 1970 yılları arasında durakla-
mış hatta 1960 yılında 1955 yılı nüfus sayımına göre 
%1.0’lik bir düşüş görülmüştür. Bu yıllardaki düşüş iç 
ve dış göçlerden dolayı olmuştur. 1960 yılından başla-
yarak 1970’lerin başlarına kadar devam eden yurtdışı 
göçlerinden tüm Türkiye’yi etkilendiği gibi ilçe nüfu-
su da etkilenmiştir. Bu dönemde Kumluca ilçesinden 
Batı Avrupa’ya özellikle Almanya, Belçika, Fransa ve 
Hollanda’ya önemli sayılabilecek miktarda göç olmuş-
tur.

Nüfus artışının yüksek olduğu dönemlerdeki, ar-
tış hızının fazlalılığını İlçe’deki başta tarım ve turizm 
alanlarındaki büyük gelişmelere bağlanabilir. 1985 yı-
lından sonra İlçe’de nüfus artışında önemli bir sıçrama 
olmuştur (1990 yılında 1985 yılına göre %25.6’lık bir 
nüfus artışı). Özellikle 1980’li yıllardan sonra ilçe sınır-
ları içerisinde seracılık büyük bir gelişme göstermiş ve 
buna bağlı olarak çevre ilçe ve köylerden göç hareket-
lerine maruz kalmış, böylelikle nüfus önemli ölçüde 
artmıştır.

Şehirsel nüfusta 1940 yılından (1.171), 2010 yı-
lına (31.525) kadar %2675’lik bir artış olurken; kırsal 
nüfusta 1940’dan (10.713) 2010 yılına kadar (34.127) 
%319’luk bir artış olmuştur.

Tablo 1: Kumluca İlçesi’nde Nüfusun Sayım Yıllarına Göre Dağılımı

Şehir Merkez Bucağı Altınyaka Bucağı Bucak ve Köyler Top. İlçe Top.

1940 1711 6967 3756 10713 11884
1945 1549 8245 4503 12758 12758
1950 1905 10168 4295 14463 16368
1955 2559 12880 4756 17636 20195
1960 3487 11540 4959 16499 19986
1965 4348 12710 5233 17943 22291
1970 5974 14540 4954 19464 25468
1975 7704 17307 4116 21422 29126
1980 7977 15923 5246 21169 29146
1985 12150 19474 4069 23543 35693
1990 17116 23798 3870 27668 44834
1997 22205 33659  3446 33659 55864
2000 25077 37386 3226 36293 61370
2007 31581 45856 2084 34067 65904
2010 31.525 31.724 2.403 34.127 65.652

           Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010.
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Merkez bucakta nüfus sayım yıllarına göre ince-
lendiğinde 1960 ve 1980 yılları hariç tutulursa 2000 
yılına kadar sürekli olarak arttığı görülmektedir. 1960 
yılındaki görülen nüfustaki gerileme iç ve dış göçün 
tesiriyle, 1980 yılındaki gerileme ise iç ve dış göçün 
yanı sıra Türkiye konjonktüründeki siyasal ve sosyal 
gelişmelerin ürünüdür. Ayrıca sonraki yıllarda Mer-
kez bucak nüfusundaki azalış, bazı köylerin gelişerek 
belediye örgütü kurulması (1987 yılında Beykonak ve 
1995 yılında Çavuşköy) ile kasaba olmaları ile birlikte 
önceleri merkez bucak nüfusu içerisinde sayılan bu 
köylerin farklı değerlendirilmelerindendir.

çekmiş alanlardır.

İkinci gruptaki köyler ise; ekonomik sıkıntılar, 
göçler ve nüfusta gerileme en belirgin özelliktir. Bu 
köyler; Belen, Beşikçi, Çayiçi, Erentepe, Güzören, İn-
circik, Yazır, Yenikışla ve Yeşilköy’dür. Relief, toprak, su, 
iklim şartlarının yeterince elverişli olmaması nüfusun 
göçünü gündeme getirmiştir. Özellikle bu köylerin 
nüfusu Antalya il merkezine, Kemer ve Kumluca ilçe 
merkezlerine olmuştur. İlçe’de verimli tarım sahaları 
ve turizm alanları köylerden nüfusu kendine çekmiştir.

Kumluca ilçesinde nüfus artışında relief, toprak, 
su kaynakları ve ulaşımın rolü çok fazladır. Yükselti ve 
eğimin azaldığı, su kaynaklarının bol olduğu, ova ve 
düzlüklerde, akarsu kenarlarında nüfus artmıştır. Bu 
sahalarda nüfusun artışında etkili olan diğer önemli 
bir faktör de, jeolojik yapıya bağlı olarak gelişen top-
rak kalitesinin iyi olmasıdır.

Yükselti ve eğimin arttığı, tarım yapılabilecek 
alanların azaldığı, yağış şeklinin (kar) değişmeye baş-
ladığı sahalar da nüfusun az olduğu sahalardır.

Altınyaka bucağında nüfusun dağılışı, yoğun-
luğu ile ekonomik ve sosyal nitelikleri üzerinde fiziki 
şartlar birinci derecede etkilidir. Bucağa bağlı köylerin 
tamamında nüfus 1950 yıllarından başlayarak sürekli 
azalmıştır. 2000 yılında bir önceki sayım 2007’ye göre 
emekli olan kişilerin bir kısmının köylerine dönmeleri 
nüfusta az da olsa bir artışa neden olmuştur.

Tablo 2: Merkez Bucağı Nüfusu 

1950 1970 1990 1997 2000 2007 2010
Şehir 1905 5974 17116 22205 25077 31581 31.525
Belen 552 422 304 537 278 331 395
Beşikçi 492 357 397 468 404 523 488
Beykonak* 667 1599 5119 6142 8922 7240 6.452
Adrasan* 857 1316 2020 2366 2556 2435 2.490
Çayiçi 440 633 270 277 201 202 189
Erentepe 929 787 598 726 681 606 629
Güzören 472 469 455 501 424 435 497
Hacıveliler 794 1471 2407 2766 2644 2963 2.892
Hızırkahya 554 951 1087 973 861 904 898
İncircik 271 152 324 235 290 403
Kavakköy 283 612 641 643 620 679
Mavikent* 950 2644 6214 8436 9276 8033 8.126
Ortaköy 346 342 440 491
Salur 900 1238 605 1791 2225 2.239
Sarıcasu 496 792 1456 1987 2144 2867 2.790
Toptaş 345 460 605 624 712 729
Yazır 515 650 672 786 785 883 990
Yenikışla 545 286 186 194 183 141 178
Yeşilköy 214 281 224 119 133 169

           Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010.   *Belediye

2010 yılında bir önceki sayım yılı 2007’ye göre 
çok az bir düşüşün görülmesi ilçe merkezi göçün ve 
gibi kendi içindeki köyler arası nüfus artışı ve azalışı ile 
açıklamak mümkündür. Özellikle merkeze yakın olan 
Belen, Güzören, İncircik, Kavakköy, Ortaköy ve Toptaş 
köylerinin nüfusu artmıştır.

Merkez bucak köylerinde nüfus artışı baz alındı-
ğında kendi içerisinde iki gruba ayrılır. İlk grup içerisin-
de yer alan köyler tarım ve turizm sektörlerindeki çok 
hızlı gelişmenin etkisiyle nüfus artış seviyesinin üst 
düzeyde olduğu köylerdir. Bu köyler; Beykonak, Ma-
vikent, Çavuş, Sarıcasu, Hacıveliler, Salur, ve Toptaş’tır. 
Bunlar Kumluca ilçe merkezine çok yakın köyler olup, 
relief, toprak, su ve iklim koşullarının uygun olduğu, 
çevre köy ve ilçelerden bol miktarda nüfus kendilerine 
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Cumhuriyet sonrasında, tarımda; sulama, gübre-
leme, makineli araç ve gereçlerin kullanımı, toprak ıs-
lahı, nitelikli tohum kullanımı gerçekleştirilmiş, entan-
sif tarım yerleşmiştir. Kısa sürede fazla geniş olmayan 
verimli Kumluca ovasında, nüfus gelişmiş, artmıştır. 
Olabildiğince bataklık, fundalık araziden kaçan, yayla-
lara giden, konar-göçer yaşayan insan zamanla yayla-
lara dahi çıkmaz olmuştur. 1960 yıllarda ve sonrasında 
bölgede seracılık faaliyetlerinin gelişmesi, yerleşmesi, 
nüfus artışında bir bakıma belirleyici rol oynamıştır. 
Kumluca ilçesinde nüfusu etkileyen en önemli geliş-
me tarım hayatında kazanılmış olan bu yeni kültürdür.

Günümüzde fiziki potansiyel ve beşeri şartların 
uyumu artık kendini göstermiştir. Daha önceleri in-
sanların kaçtığı sıtmalık, fundalık, bataklık sahalar, bu-
gün insanların toplandığı, çeşitli ekonomik faaliyetle-

rin sürdüğü bir mücevher saha haline gelmiştir.

İlçenin 2010 yılı toplam nüfusunun da 65.652 kişi 
olduğu anlaşılmaktadır.

d.Turizm ve Antik Yerleşimler

Antalya Türkiye’nin en çok turist çeken illerinden 
biridir. Fakat Antalya’nın görülmesi gerekip de görül-
memiş yerlerinden biri de Kumluca ilçesidir. İlçe sınır-
ları içerisinde zengin tarihi eserler ve el değmemiş do-
ğal güzellikleri ile pırıl pırıl bir denizi bulunmaktadır.

Deniz, orman ve dağların bir renk uyumu içinde 
birleştiği Kumluca, eşsiz bir doğal güzelliğe sahiptir. 
Denizin maviliği, ormanların yeşilliği ile dağlar çok 
güzel bir manzara oluşturmaktadır. İlçe’nin en önemli 
kumsalları Kıyıbandı, Adrasan (Çavuş), Olimpos Koyu 
ve Kemer-Çıralı kumsalları olup; bunların Kıyıbandı 

 Tablo 3: Altınyaka Bucağı Nüfusu 

1950 1970 1990 1997 2000 2007 2010
Altınyaka 557 452 440 455 445 276 253
Büyükalan 526 400 308 359 234 234
Çaltı 307 232 172 168
Dereköy 717 812 340 161 205 85 99
Gölcük 367 621 387 309 350 284 249
Karaağaç 188 291 209 338 205 164 180
Karacaören 976 1363 1090 980 882 748 850
Kuzca 1490 889 746 551 548 377 370

              Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010.

Foto 4: Olimpos-Çıralı Sahili
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Foto 5: Kumluca-Mavikent Sahili

Foto 6: Kıyı Bandı Plaj ve Obalar
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uzunluğu 10 km. dir. Adrasan kumsalının boyu 2 km 
olup, şehir merkezine uzaklığı 24 km.dir. Kemer-Çıralı 
kumsalı ise 3 km boyunda ve Kumluca şehir merkezi-
ne uzaklığı 30 km.dir.

Adrasan, nefis koyu ve buradaki güzel bir kumsa-
lı ile turizm potansiyelinin maksimum düzeye ulaştığı 
mükemmel bir turizm alanıdır. Buradaki tarihi Olympos 
kenti ve güzel koy, hem geçmişe uzanmak isteyen sa-
nat meraklılarına, hem de doğa güzelliklerini seyret-
mek, hem denize girip kumsalda uzanmak isteyenler 
için ender bulunacak yurt köşelerinden biridir. Tatil için 
gelenlerin konaklayabilecekleri biri 5 yıldızlı olmak üze-
re bakanlık işletme belgeli 1.104 yatak kapasiteli top-
lam 2 adet turizm tesisi mevcuttur (Bkz. Foto 5).

Yazın nemli ve sıcak havasından bunalan Kumlu-
calıların kaçarak nefes alabildiği nadir yerlerden biri 
de şehir sınırları içinde yer alan obalar mahallesidir. 
Burası Kumluca şehrinin en önemli yazlık sayfiye mer-
kezi konumundadır. Planlanması ile birlikte her türlü 
hizmeti Kumluca Belediyesi tarafından götürülen ma-
halleye adını da veren ahşaptan yapılan obalar (yaz-
lıklar) son derece modern bir görünüme sahiptir (Bkz. 
Foto 6).

İlçe’de yaz aylarında turizm aktivitelerine sahne 
olan bir diğer merkez, yazlık ikinci konutların fazlalığı 
ile dikkatleri hemen kendine çeken Karaöz’dür. Denizi, 
kumu, güneşi ve doğa güzelliklerin dayanılmaz çekici-
liği Karaöz’ü yaz aylarında hem yerli hem de yabancı 

turistlerin uğrak yeri haline getirmiştir.

Kumluca, gür ormanları, bol kaynak suları, do-
ğal köy yaşantısı ile her geçen gün artan sıklıkla yerli 
ve yabancı turistlerin daha fazla dikkatini çekmekte-
dir. Kültürel ve doğal güzelliklerin içiçe yaşandığı bir 
mekân olan İlçe’de son yıllarda yayla turizmi oldukça 
gelişmektedir. Kumluca, Kemer ve Antalya’dan sahilin 
bunaltıcı sıcağından ve şehrin stresinden kaçan insan-
lar serin ve bol oksijenli yaylalara bir iki aylığına git-
mekte ve buralarda konaklamaktadırlar. Artık günü-
müzde Kumluca yaylaları, yerli ve yabancı turistlerin 
de uğrak yeri olmuştur: Bu yaylalardan bazıları; Kara-
göl yaylası, Altınyaka (Gödene) yaylası, Göllü yaylası, 
Kırkpınar yaylası, Söğütcuması yaylası, Beydağı yaylası 
(Bkz. Foto 7, 8) olarak sıralanabilir. 

Alakır çayı vadisi boyunca çam ormanları içinde 
birbiri ardına sıralanan Rhodapolis, İdebessos, Akalis-
sos ve Kitanaura antik kentleri bu güzel coğrafyanın 
geçmişine ışık tutmaktadırlar (Bkz. Foto 8).

e. Konaklama

İlçeye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli ko-
naklama tesisleri, (Bkz.) Kitabımızın 2.Cilt, “VII- SOS-
YAL, EKONOMİK ve KÜLTÜREL YAPI-14.KÜLTÜR VE 
TURİZM-C.TURİZM-2.Belgeli Tesisler” Bölümünden 
ayrıntılı olarak incelenebilir.  

Foto 7: Karagöl Yaylası
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Foto 9: Korsan Koyu Karaöz / Kumluca 
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B- TARİH,  KÜLTÜR ,  EKONOMİ ve                                           
MAHALLİ İDARE

1. Kumluca Tarihi

İğdir, Osmanlılar döneminde Teke Sancağına 
bağlı İğdir nahiyesi, İğdir ve İğdir Maa- Kardıç kazası, 
İğdir Maa-Kardıç nahiyesi olarak bilinen bölge kaba-
ca, doğuda Antalya’nın batı köyleri, güneyde Akdeniz, 
batıda Alakır çayı, kuzeyde Elmalı ve Korkuteli ile çev-
rilidir. Günümüzde bu saha içinde Kumluca ve Kemer 
adlarında iki ilçe bulunmaktadır. 

a. İğdir 

Osmanlı belgelerinde İğdir şeklinde geçen bo-
yun adı ilk defa VIII. yüzyılın ortalarında Moğolistan’ın 
Tarbagatay dağlarının 2 km. güneyine Uygur Kaganı 
Moyun-Çor tarafından diktirilen Terhin Yazıtı’nın gü-
ney kısmında “..İgdir bölük..” şeklinde geçmektedir. 
Kaynaklardan Oğuzların Üç-Oklar koluna mensup ol-
duğunu öğrendiğimiz İğdir boyu, XVI. yüzyıl kayıtla-
rına göre Anadolu’da ekinlik, köy, nahiye statülerinde 
olmak üzere toplam 43 adet birime yerleşmiş durum-
dadır. Bu yerleşim birimlerinden en büyüğü ise Teke 
Sancağı’nın merkez kazası olan Antalya kazasına bağ-
lı İğdir nahiyesi idi.

 a.1. İğdir Boyunun Teke-Eli’ne Yerleşmeleri

1158 yılında Elmalı’nın kuzeyindeki Philetos müs-
tahkem mevkiini düşüren Türkler, Hacımusalar=Elmalı 
(Khoma), Horzum=Gölhisar (Kibyra), Avlan (Podoliya), 
Dirmil (Balbura) ve İbecik (Bubon) çevresine yerleş-
meye başladılar. 1207 yılında Antalya’nın fethinden 
sonra şehir ve bölgenin mülki amir ve komutanlığına 
I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Borgulu (Uluborlu) melikli-
ğinden beri bölgeyi iyi tanıyan Mübarizeddin Ertokuş 
atanmıştır. Bölgenin ilk mülki amir ve komutanı olan 
Mübarizeddin Ertokuş tarafından başta Kumluca ve 
Kemer bölgesi olmak üzere Likya’nın doğu kısmına 
Oğuzların Üç-ok koluna mensup İğdir boyu yerleştiril-
miştir. Bundan sonra Antalya’nın batı bölgesine İğdir 
denmeye başlanmıştır.

a.2.  Osmanlı Dönemi: İğdir Nahiyesi/Kazası

1393 yılında Teke-Eli’ni zapt eden Yıldırım Baye-
zid, burayı önce oğlu İsa Çelebi’ye sonra ikinci oğlu 
Mustafa Çelebi’ye sancak olarak vermiştir. 

Osmanlı arşiv belgelerinde ise XV. yüzyıldan iti-
baren İğdir bölgesine ilişkin verileri görmek mümkün-
dür. 

XVI. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Piri Reis 
Kitab-ı Bahriyesinde bölge hakkında “ Şilden Burnu; 
büyük dağlardan gelep, denize inmiş, sarp kayalık bir 
limandır. Karşısında dört küçük ada vardır. Burna en 
yakın olan; sivri bir adadır. Ada ile burun arasına demir-

lenirse, 35 kulaç vardır. Fakat burnun yarım mil kadar 
poyraz tarafına demırlenirse; 60 kulaç su vardır. Poy-
raz tarafında büyük bir ada daha vardır. Ada ile sahil 
arasında büyük parçalar (gemiler) geçer. Burası derin-
dir. Ada’nın poyraz tarafında büyük bir bucak vardır. O 
bucak’ta bir incir ağacının dibinde bir kayığın su alması-
na elverişli küçük bir kaynak vardır. Yaz-kış suyu eksik 
olmaz. Önü de iyi yataktır. (Gemilere barınma yeridir). 
Adanın karayel tarafında; Anadolu kenarında, gündo-
ğusu poyraza karşı bir körfez vardır. Ecnebiler buraya: 
Venedik Limanı, Türklerse; Adirasan (Adrasan) derler. 
Limanın nişanı: iki tarafındaki dağlardır. Liman, uzaktan 
düz bir dere gibi görünür. Poyraz tarafında yumru bir 
burun vardır. Burun ucu; küçük bir taş adadır. O adayı 
karayel tarafından dolaştıktan sonra, Porto Ceneviz 
Limanı’na gelinir. Liman ağzı, yıldıza (kuzeye) karşıdır. 
Çok örtülü bir limandır, uzaktan gelirken belli olmaz.  De-
nizden gelirken; Ceneviz Limanı nişanı bilinmek iste-
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nirse; etraftaki büyük dağların altında, deniz kenarında 
iki sivri dağın tam altında, Porto Ceneviz vardır. Bunun 
yıldız tarafındaki Üç Ada’ya gitmek isterseniz; nişanı: 
Porto Ceneviz’i anlattığımız vakit bildirilen sivri dağlar-
dır. Bu sivri dağlar iyice görülüp, yıldız tarafına doğru gi-
dilirse; üç küçük ada görünür. Bunlarla sahil arası de-
rindir. Büyük gemiler geçer. Adaların yıldız tarafında 
Tekirova vardır. Bu limanda Polya Poli denilen harap 
bir kale bulunur. Kalenin kıble tarafı, küçük gemiler için 
elverişli demir yerleridir. (Barınma yerleridir). Bu demir 
yerine bazıları: Altun Yaşmak derler. (Yaşmak: Başörtüsü). 
Şilden Burnundan 15 mil batı karayel yönünde harap 
bir durumda olan Finike Kalesi vardır. Finike ile Şilden 
Burnu arasında, Şilden’e daha yakın mesafede Kara-
öz Limanı vardır. Limana, karayel tarafından girilir. Bu 
limanın nişanı; yumru bir tepedir...”  demektedir.

XVI. yüzyılın ikinci yarısında İğdir nahiyesinde 
781 hanede 4000–4500 arasında nüfusun yaşadığını 

söyleyebiliriz. İğdir bölgesinde bulunan İğdir Hisarı 
adlı iskan merkezi XVII. yüzyılda İğdir kazasının mer-
kezi konumundadır. XVII. yüzyılda yaşayan ünlü Türk 
bilgini Katip Çelebi, 1648 yılında yazmaya başladı-
ğı “Cihannüma” adlı eserinde Liva-i Teke’nin içinde 
İğdir’in de bulunduğu dokuz kazası ve Istanos adlı bir 
nahiyesi olduğunu kaydeder. Katip Çelebi, doğrudan 
İğdir kazasını anlattığı kısımda ise “Antalya garbisin-
de bir merhale beş-on karyelü bir kazadır. Azim dağlar 
saib, dahi sengistandır. Deryaya karibdir. Yaylakları ve 
kışlakları vardır. Eyyam-ı sayfede küff ar korkusundan 
dağlarda olan karyelere göçerler. Binek dağlarında ke-
çiboynuzu çok olur. Dahi latif inciri ve üzümü olur. Eğ-
neleri nadir vemmütaaleri kerestedir. Ekser halkı çulha-
dır” demektedir. Aynı yüzyılın (XVII.) ikinci yarısında 
Anadolu’yu dolaşan Evliya Çelebi’nin bölge adı olarak 
kullandığını tahmin ettiğimiz İğdir’in “yolları sarp ve 
vacibü’s-seyr bir şehri olmamak ile ol semte azimet et-
meyüp şark canibine altı saat sarp çengelistan yollar 
ve beller aşup” Evsaf-ı Kal’a-i Azrasan (Adrasan) ulaş-
mıştır. Adrasan adlı kaleye geldiği zaman çok yağmur 
yağdığı için fazla etrafı gözlemleyemediğini söyleyen 
Evliya Çelebi, bölge hakkında şunları söylemektedir. 
“Adrasan kalesinin serdarı ve kethüda yeri yoktur. Adra-
san kalesi sarp yalçın kaya üzerine beşgen şeklinde kü-
çük bir kaledir. Sarp kalenin kırk neferatı vardır. Yüksek 
ve iki kattan oluşan surun dış katı yer yer yıkılmış ise de 
iç kale çok sağlamdır. Kalenin aşağı varoşu toprak örtülü 
evlerden oluşan bir mahalledir; camii, hamamı ve hanı 
vardır. Ayrıca limon ve turuncu boldur.” 

Osmanlı kaynaklarında XIX. yüzyılın başlarından 
itibaren Kardıç adı “Kaza-i İğdir maa-Kardıç” , “Kaza-i 
İğdir nahiye-i Kardıç” şeklinde geçmeye başlamıştır.

Osmanlı Devletinde 1831 yılında yapılan ilk nüfus 
sayımında Antalya ve bağlı kazaların sayım işlemini 
Silahşorandan Hidayet Ağa yapmış olup, Kaza-i İğdir 
maa Kardıç’ta 1893 İslamın yaşadığını tespit etmiştir. 
Bu dönemde sadece erkek nüfusun yazıldığını düşü-
nürsek İğdir kazasında 4000–5000 kişinin yaşadığını 
tahmin edebiliriz.

1888 yılına ait 20 nolu Konya Vilayet Salnamesine 
göre Teke Sancağı’nın merkez kazası olan Antalya ka-
zasına Istanos, Kızılkaya, Bucak, Millü, Beşkonak, İğdir 
maa Kardıç ve Serik nahiyeleri bağlı idi. İğdir maa Kardıç 
nahiyesinin Müdürü Mehmet Ali Bey, Naibi Vehbi Bey, 
Katibi İbrahim Efendi ve Vergi Katibi Halil Efendi idi.

 Rumi 1308/1892 yılına ait Konya Vilayet Salna-
mesine göre Antalya merkez kazaya bağlı olan İğdir 
maa Kardıç nahiyesinin 17 köyü, 887-901 hanesi, 2284 
kadın ve 2381 erkek olmak üzere 4416 nüfusu, 43 dük-
kan, 24 değirmen, 17 cami, 5 medrese, 20 İslam mek-
tebi ve 118 çeşme ile sebili vardır. Nahiye bünyesinde 
gayri Müslimlere ait mektep ve kilise yoktur. Ayrıca 
kütüphane, hükümet konağı, askeri debboy, belediye 
dairesi gibi kurumlar da görülmemektedir.Foto 9: Rhodiapolis Antik Tiyatrosu Kumluca 



390
Dünden
Bugüne
Antalya

A L T I N C I   B Ö L Ü M

 XX. Yüzyılın başlarında Antalya merkez kazaya 
bağlı İğdir maa Kardıç nahiyesinin Müdürü Haydar 
Ağa, Naibi Mehmet Efendi, Vergi Katibi Halil Efendi, 
Zabıta Katibi Emin Efendi idi. Nahiyede 15-17 köy ile 
922 hanede 3136 nüfus yaşamakta olup, tamamı Müs-
limdir. Ayrıca nahiyede bir hükümet dairesi, 13 camii 
ve mescit, 3 medrese, 10 mektep, 25 dükkan, bir fırın, 
25 değirmen, 3 kahvehane mevcuttur.

Kumluca (Sarıkavak) ve Kuzca (Gödene) Nahiyeleri 
10 Temmuz 1914 tarihinde Padişah Mehmed Reşad’ın 
onayıyla yürürlüğe giren “Teke Sancağı’nın Mahsusat-ı 
Hazırasıyle Müstakil Livaya Tahvili Hakkında Kanunun” 
birinci maddesinde “Konya Vilayeti mülhakatından 
Teke Sancağı mahsusat-ı hazırasıyle Müstakil Liva ha-
line ifrağ edilmiştir” denilmektedir. Bu çerçevede Müs-
takil Teke Sancağı, 23 Temmuz 1914 tarihinde yeniden 
idari açıdan yapılandırılmış ve Korkuteli, Finike ve Ma-
navgat adlarında üç yeni kaza kurulmuştur. Yeni dü-
zenleme ile İğdir maa Kardıç nahiyesi üçe ayrılıp, İğdir 
kısmında Antalya merkez kazaya bağlı Kemer nahiyesi 
ile Finike kazasına bağlı merkezi Sarıkavak olan Kum-
luca nahiyesi kuruldu. Kardıç kısmında Elmalı kazasına 
bağlı Gödene köyü merkez olmak üzere Kuzca nahiye-
si (Gödene, Karaağaç,Gölcük) kuruldu. Finike kazasına 
bağlı ve merkezi Sarıkavak olan Kumluca nahiyesine 
Adrasan (Çavuşköy), Belen, Yazır, Çıralı Ulupınar, Yeni-
ceköy, Hacıveliler, Savrun (Güzören), Sarıcasu, Ortakiz 
(Yenikışla), Salur ve Kakaz kavakdibi köyleri bağlı idi. 
Elmalı kazasına bağlı ve merkezi Gödene (Altınyaka) 
köyü olan Kuzca nahiyesine Karacaağaç, Gölcük, Kara-
caören, Kuzca ve Kırkdirek köyleri bağlı idi. 

Finike kazasına bağlı olan Kumluca nahiyesinin 
merkezini oluşturan Sarıkavak köyü, XIX. yüzyılın baş-
larında kurulmuştur. Kumluca ve Sarıkavak adları XV. 
yüzyıldan itibaren yer, mevki adı olarak Osmanlı bel-
gelerinde kendini göstermektedir. Sarıkavak köyü sa-
kinlerinin değirmencilik ve fırıncılık alanlarında mahir 
oldukları bilinir. Kumluca nahiyesinde genel olarak ke-
reste ticareti, arıcılık, meyvecilik, demircilik, ağaç işleri 
ve hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. Ayrıca XX. 
yüzyılın ortalarına doğru Kumluca’da Finike Limanının 
etkisiyle olsa gerek her türlü mal bulunmakla beraber 
yaygın meslek olarak mefruşat ve terziliği görmekte-
yiz. Kumluca bölgesinde üretilen ürünler yurt içi ve 
dışına Finike limanı vasıtasıyla gönderiliyordu.

b. Sarıkavak

Sarıkavak ismi, bölgenin idari literatüründe XV. 
yüzyılın başlarından beri iz vermektedir. Vakıfl ar Genel 
Müdürlüğü Arşivi’nde 581 no ile kayıtlı olan ve 1419 
yılına ait Elmalı’da bulunan Nuh Çelebi İbn Hasan Bey 
Vakfı’nın gelir kaynakları arasında “Sarukavak denilen 
arz kıt’ası” kaydı önemli bir kayıttır. Sarıkavak köyünün 
adını 1289/1873 yılına ait Konya Vilayet Salnamesi’nde 
tespit ediyoruz. XIX. yüzyılın ikinci yarısında İğdir na-

hiyesi aracılığıyla Elmalı kazasına bağlı olan Sarıkavak 
köyünde 48 hanede 110 nüfus yaşamaktaydı.

Alakır nehri ve Kumluca bölgesinde Tanzimat’tan 
sonra adalardan gelen Rumlar bazı iş sahalarında ça-
lışmaya başladılar. Rumlar bugünkü Kumluca adlı yer-
leşim yerinin 5 km kadar kuzeydoğusunda Sarıkavak 
adlı yerde yerleşmiş olmalıdırlar. Daha sonra kurula-
cak olan Kumluca’ya yerleşmişlerdir. Bölgeye yerleşen 
Rumlar daha çok değirmencilik ve fırıncılık ile uğraş-
makla birlikte, ticaret ve tarımla da meşgul oluyorlardı.

c. Kumluca

 Bölgede bulunan diğer köy isimlerinde olduğu 
gibi Kumluca adının da bir hayli eski olduğunu görü-
yoruz. XVI. yüzyılın ikinci yarısına ait Teke Sancağı’nın 
Defter-i Evkaf-ı Liva-ı Teke adlı vakıf defterinde geçen 
“Vakf-ı Zaviye-i Şeyh Bey zemin-i Kumluca-Belen der 
sınur-ı Elmalı der Kaş” ve “Vakf-ı Zaviye-i Mehmed 
veled-i Savcı der Karye-i Dere kıt’atan iki dönüm yer 
kullanmaktadır” kaydı hem Kumluca’nın hem de Dere 
köyün tarihinin günümüzden yaklaşık beş yüz yıl geri 
gittiğinin açık kanıtıdır.

1567 yılı kaydına göre Elmalu-Kaş sınırında bu-
lunan zemin-i Kumluca-Belen ismi XIX. yüzyılın son-
larından itibaren bugünkü Kumluca bölgesinin genel 
adına verilmiştir. 

XIX. yüzyılda bölgeyi dolaşan seyyahlardan öğ-
rendiğimize göre bölgede yaşayan bir kısım göçer 
evliler kışlak olarak Corydalla ve Rhodiapolis’i kullan-
mışlardır. XIX. yüzyılın sonlarında bugünkü Kumluca 
kurulup gelişmeye başlayınca Corydalla’daki halk ya-
vaş yavaş Kumluca’ya gelmeye başladı. 1842 yılında 
bölgeye gelen Spratt ve Forbes ilk olarak Hacıveliler’e 
uğramış ve burayı “her hafta kurulan pazar için dikil-
miş bir sıra kulübeden, Yörük çadırları ile bir demirci 
dükkanından oluşan küçük bir köydür. Düzlüğün yu-
karısında ikiden üç yüz ayağa yükselen iki sivri külah 
biçimindeki tepenin dibinde uzanır” şeklinde tarif 
etmiştir. Milli Mücadelenin kazanılmasından sonra 
Anadolu’nun diğer yerlerinde olduğu gibi İğdir-Kardıç 
bölgesinde yaşayan Rumlar da ülkeyi terk ettiler. Do-
layısıyla bölgede yaylak ve kışlak olarak yaşayan halk, 
Cumhuriyet döneminde Kumluca ve çevresine yoğun 
olarak yerleşmeye başladılar. Bölgenin Müslüman sa-
kinleri tarımın yanında daha çok hayvancılık ile uğraş-
makta idiler.

Yine 1958 yılında İngiliz Yazar-Seyyah Freya Stark 
Kumluca hakkında şöyle “Kumluca’nın arkasına düşen 
tepenin eteğine ulaşmak; bir buçuk saatimizi aldı. Uzun 
süre çam ağaçlarının gölgesinde, harikulade manzara 
içinde yol alırken; Kumluca’da bir minare uzaktan görün-
dü. Dağın eteğinde, Kumluca’ya ulaşıncaya kadar birkaç 
köy gördük. İlk köyün girişinde, hemen yol kenarında 
Roma devrine ait olduğunu sandığım bir değirmen taşı 
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vardır. Belki de bu, yarı yarıya gömülmüş bir sütundu. Bir 
süre sonra Kumluca’ya ulaştık. Kumluca, şimdiye kadar 
gördüğüm yerlere pek benzemiyordu. Buraya yeni evler, 
dükkanlar inşa ediliyordu. Uzunca bir caddenin sağın-
da-solunda birçok ev ve dükkan vardı. Dükkanlardaki 
malların çeşitliliği bizi bir hayli şaşırttı. Lambalar, cam 
eşyalar, çaydanlıklar, ipler, kauçuk hortum, çeşitli tarım 
aletleri, renkli iplikler, çoraplar, düğmeler, top top kumaş-
lar hemen gözüme çarpıveren şeyler arasında. Buradaki 
kumaş bolluğunu, şimdiye kadar gezdiğim hiçbir yerde 
görmedim. İnsan; acaba burası kumaş alnıp-satılan bir 
merkez mi? diye düşünmekten kendini alamıyor. Hele, ter-
ziler! Bu kadar çok terzi, başka nerede bulunabilir? Esna-
fın % 80’inin terzi olduğu küçük bir kasaba düşünebiliyor 
musunuz? O gün, Kumluca’dan bırakmadılar. Biz de ertesi 
gün yola çıkmak üzere, misafirperver Kumlucalılara teşek-
kür ederek, sevimli otellerinde bir gece kaldık...” demektedir.

2. Tarım ve Ekonomik Yapı

İlçenin kuruluş tarihinde ekonomisi hububat, 
hayvancılık ve az miktarda da meyvecilik gelirlerine 
dayanmakta iken daha sonraki yıllarda Antbirlik* ku-
ruluşu ile bu alanlara pamuk ekimi yayılmıştır. 1960’lı 
yıllardan sonra narenciye tarımı, plastiğin 1970’li yıllar-
dan itibaren örtü materyali olarak kullanılması ile örtü 
altı tarımı hızla yayılmış olup, seracılık önemli gelir kay-
naklarına dönüşmüştür. İlçenin en önemli gelir kayna-
ğı örtü altı tarımı (seracılık) ve narenciye üretimidir.

*(Bkz.)- 2. Cilt, 7.Bölümdeki “VII-10.TARIM- 
G-ANTBİRLİK-ANTALYA PAMUK VE NARENCİYE TARIM 
SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ” yazıda ayrıntılı olarak 
incelenebilir.

Kumluca İlçesi Akdeniz iklimi (yazları sıcak ve ku-
rak, kışları ılık ve yağışlı) içinde nitelendirilmekte ise de 
meteorolojik yönden üç değişik iklim tipi göze çarpar. 
Sahil ve yayla kesimi arasında iklim ve bitki örtüsü ba-
kımından farklılık görülür. Sahil kesimi örtü altı tarımı 
ve narenciye tarımı yapılmasına uygundur. Yayla kesi-
minde ise (Rakımın 800 m üzerinde olan yerler) elma 
armut gibi muhtelif meyve türleri yetişir.

Kumluca İlçemizin toplam yüzölçümü 125.000 
hektardır. Bu alanın %13,6 ile 170.000 dekarı tarım ara-
zisi % 6.2 ile 77.760 dekarı çayır-mera % 48 ile 600.490 
dekarı orman ve fundalıklar, % 0.4 ile 5040 dekarı su 
yüzeyi % 31.8 ile 396.710 dekarı tarım dışı alanlar ve 
yerleşim alanları oluşturmaktadır.

Arazilerinin Dağılımı(Dekar).

Tarım Alanı 170.000

Cayır Mer’a Alanı 77.760

Orman ve Fundalık 600.490

Su Yüzeyi 5.040

Tarım Dışı Alan 396.710

TOPLAM 1.250.000
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a. Tarımsal Potansiyel ve Tarıma Dayalı Sanayi

 İlçede sebze fidesi yetiştiriciliği yapan 8 adet büyük kapasiteli firma mevcuttur. Bu firmalar otomatik maki-
nelerle sağlıklı, kalite ve kontrollü fide üretimi yapmaktadırlar. 2005 yılında 57 milyon adet hazır fideyi üreticinin 
hizmetine sunmuşlardır.

Kumluca ilçesinde sebze fidesi üretimi yapan kuruluşlar ve üretim alanları ile üretim miktarları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir.

Firma Adı Üretim
alanı (da)

Kapasite
Adet

Gerçekleşen kapasite
Adet

Agro  Fide 10.62 8.000.000 18.000.000

Bars Fide 11.5 40.000.000 22.000.000

Maki Fide 17.0 20.000.000 25.000.000

Sarıkavak Fide 17.0 25.000.000 16.450.000

Altın Fide 14.0 20.000.000 18.260.000

Arı Fide 5.0 3.000.000 2.000.000

Efe Fide 15.0 25.000.000 20.000.000

Zirve Fide 10.26 8.000.000 127.817.000

İlçede 24 köy 4 belde mevcut olup, 11 adet tarımsal amaçlı kooperatif ile 4 adet tarım kredi kooperatifi 
mevcuttur.

İlçede çiftçilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 8 adet ana gübre bayii bulunmaktadır. Bunun yanında 8 
adet zirai mücadele alet ve makineleri satışı yapan bayii bulunmaktadır. 2 adet zirai mücadele ilaçları toptancılığı 
yapan bayii bulunmakta. Ayrıca 95 adet zirai ilaç bayii, 44 adet tohum bayii, 12 adet de yem bayii bulunmaktadır.        

 b. Kumluca’nın Tarım Alanları ve Dağılımı

Üretim Alanı Üretim Alanı Miktarı (da)
Tarla Bitkileri 58.130
Narenciye 34.380
Sebze(Açıkta ) 3.600
Sebze (Örtü altı) 36.950 (İkinci ekiliş 18.000;Toplam 54.950)
Bağ 2.500
Örtü altı Bağ 100
Meyvecilik 5.310
Tarıma Elverişli olup Tarım Yapılmayan 29.120
TOPLAM 170.000

170000

77760

600490
5040

396710 g
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Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere ilçede 
polikültür tarım yapılmaktadır. İlçeyi tarımsal üretim 
açısından güneyde Akdeniz kuzeyinde Toros dağla-
rına doğru gidildikçe rakımın birden bire yükselmesi 
nedeni ile üç ana bölgeye ayırmamız mümkündür. 
Buna göre deniz seviyesinden rakımın 300 m yüksek-
liğe kadar arada kalan ova ki, buraya halk arasında 
Finike çukuru da denmektedir. Bu alanlarda iklim ve 
arazi koşulları özellikle seracılık ve narenciye tarımının 
yapılmasına müsaittir. Toroslara doğru çıktıkça rakı-
mın 300 m ile 600 m arasında kalan geçit bölgesi yani 
iklim olarak ne tam karasal iklimi nede Akdeniz iklimi-
ni yansıtmayan bölge ki buraya da Alakır havzası den-
mektedir. Bu bölge iklim koşulları nedeni ile hububat, 
nar, zeytin ve kısım kısım açıkta sebze, sera ve naren-
ciye tarımı yapılmaktadır. Toroslara çıkıldıkça rakımın 
700 m üzerine çıkması ile oluşan bölge ve bu bölgede 
de karasal iklimin hakim olması nedeniyle; hububat, 
kiraz, elma, ceviz, fasulye (kuru) gibi tarımsal ürünler 
yetiştirilmektedir. 

İlçede tarıma elverişli olup da kullanılmayan 
31.790 dekar arazi mevcuttur. Arazilerin meyilli ve 
toprak işlemenin zor olması nedeni ile rakımı yüksek 
olan köylerde genç nüfusun ova köylere sera ortakçı-
lığı ve kiracılığı için gelmeleri, yine genç nüfusun Ke-
mer ilçesine ve Antalya’ya tatil köyleri ve otellere çalış-
mak için gitmeleri bu arazilerin işlenmemesine neden 
olmaktadır.

           c. İlçenin Toplam Meyve Üretimi

Meyve Adı Üretim Alanı
(da)

Üretim 
Miktarı(ton)

Kg Fiyatı 
YTL

Toplam Üretim 
Değeri YTL

Armut Dağınık Şekil 37 0,50 18500

Ayva 50 33 0,50 16500

Elma 2114 3392 0,40 1356800

Erik 10 24 2,00 48000

Kiraz 40 55 1,50 82500

Ceviz 20 135 5,00 67500

Nar 3000 288000 5,50 1584000

Üzüm D Şekilde 62.5 0,75 46875

G TOPLAM 3220675
Bölgemizin meyve ürün deseni, alanları, üretim miktarı ve elde edilen reel gelirleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir

Nar dışında kalan ve İlçemizde üretilen meyveler ve zeytin bölgesel pazara sunulmakta ve burada tüketilmektedir. 

d. Kumluca İlçesindeki Zeytin Üretimi

Zeytin Üretimi Üretim Alanı(da) Üretim 
Miktarı(Ton) Ürün Fiyatı(Kg- YTL) ToplamÜretim 

Değeri YTL

Yağlık 1400 140 2,50 350.000

Sofralık 1410 141 2,50 352.500

G.TOPLAM 2810 281 2,50 702.500 

Kumluca Fide Üretim Tesisi
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f. Örtü Altı Tarımı

İlçede örtü altı tarımı önemli bir yer kaplamak-
ta ve bu alanlar her geçen gün artmaktadır. Örtülü 
alanların % 30’luk bölümünde yılda iki defa ekim ya-
pılmaktadır. Örtü altı alanları aşağıdaki tabloda görül-
mektedir. İlçe merkezi dahil 19 köyde 12.500 aile örtü 
altı tarımı ile geçimlerini sağlamaktadır. 

Tesisler Alan (da)

Cam Sera 6.740

Plastik Sera 30.030

Toplam Örtü Altı Alanları 36.130

e. Narenciye Üretimi

İlçede örtü altı yetiştiricilikten sonra en büyük 
üretim alanına ve ekonomik değere sahip ürün naren-
ciyedir. Yetiştirilen ürünler çoğunlukla götürü usulü ile 
bahçelerde satılmaktadır. Bu üretim sonucunda ilçe-
de 41,4 trilyonluk bir gelir elde edilmektedir. Üretilen 
ürünler ilçemizde bulunan mumlama ve paketleme 
tesislerinde işlenerek iç ve dış pazara sunulmaktadır.   

Foto: Wasington Portakalı - Hamit SEÇİL

Meyve Adı Üretim Alanı (da) Üretim Miktarı 
(Ton)

Ürün Fiyatı
YTL

Toplam Üretim 
Değeri YTL

Limon 520 1300 0,25 325.000

Portakal 32680 114706 0,35 40.147.100

Mandalina 520 1755 0,40 702.000

Altıntop 660 875 0,25 218.750

G.TOPLAM 34380 122.443 41.392.850
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İlçedeki sera alanı 36.130 dekara ulaşarak ilimiz-
deki toplam sera alanlarının % 25’ini teşkil etmektedir. 
1988 yılında 54 milyar, 1999 yılında 23 trilyon olan se-
racılık geliri 2004 yılında 431 trilyona ulaşmıştır. Yakla-
şık olarak tarımsal gelirin %86’sı seracılıktan karşılan-
maktadır.

Bölgede üretilen örtü altı ürünlerin İlçemizde bu-

lunan 4 adet toptancı halinde  işlenerek iç ve dış pa-
zara satışı yapılmaktadır. Türkiye örtü altı üretiminin 
% 27’si ilçemiz seralarından karşılanmaktadır.

İlçemiz genelinde gerek kendi ihtiyaçlarını karşı-
lamak amacı ile gerekse ihtiyaç fazlasını halk pazarla-
rında satmak amacı ile açıkta sebze yetiştiriciliği yapıl-
maktadır.

f.1. Kumluca İlçesi Örtü Altı Tarım Üretimi (2007)

Sebze Adı Üretim Alanı(da) Üretim Miktarı(Ton) Birim Fiyatı  TL Toplam Üretim 
Değeri TL

Fasulye 700 1.050 1 1.050.000

Kavun 2.400 14.400 1,5 21.600.000

Kabak 2.400 16.800 0,75 12.600.000

Hıyar 5.700 63.600 0,75 47.700.000

Patlıcan 10.650 106.500 0,75 79.875.000

Domates 23.250 255.750 0,5 127.875.000

Biber(Dolma) 1.650 17.391 0,75 13.043.250

Biber(Sivri) 5.420 48.000 1 48.000.000

Biber(Carli) 3.000 40.500 0,75 30.375.000

Biber(Kayba) 340 3400 2 6.800.000

Biber(Macar) 300 360 2 720.000

Biber(California) 350 2800 2,5 7.000.000

Biber(Şili) 120 850 3 2.550.000

Muz 35 280 1,00 280.000

G.TOPLAM 56.315 399.468.250
*20.150 da ikinci ürün ekilişi mevcuttur.
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g. Arıcılık ve Bal Üretimi

g.1. Kumluca İlçesi Bal Üretim Cetveli

Üretici Sayısı
Adet

Kovan Sayısı
Adet

Bal Miktarı
kg Birim Fiyatı YTL TOPLAM

57 3405 37.455 8 299.640,00

Foto: Çiçekten Bala

Kara Kovan - Foto: Cemali SARI
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Ülkemizde gezginci arıcılık yapan üreticiler kış ay-
larında ilçemize kışlamaya gelmekte, bahar sağımını 
yaptıktan sonra bölgemizden ayrılmaktadır. Tabloda 
gösterilen bal üretimine gezginci arıcılık yapan üre-
ticiler dahil edilmemiştir. Yani ilçemizde ikamet eden 
yaz aylarında arı kovanlarını yaylaya çıkartan sadece 
ilçemiz arıcılarına ait üretim gösterilmiştir.

h. Alabalık Yetiştiriciliği

İlçemizde üretim yapan 3 adet balıkçılık işletme-
si bulunmakta bu işletmelerde de yıllık toplam 55 ton 
alabalık üretimi yapılmaktadır. Buradan da yaklaşık 
275.000.00  TL reel gelir elde edilmektedir.

i. Hayvancılık

İlçemiz hayvancılığı son 
yıllarda örtü altı tarımın gelir-
lerinin yükselmesine ve yem 
girdilerinde görülen artışa 
bağlı olarak giderek azalmak-
ta, işletmeler küçük aile işlet-
meciliği şekline dönüşmekte 
bunun neticesi olarak da hay-
van sayısında da gözle görülür 
bir düşüş yaşanmaktadır. 2000 
yılı verilerine göre büyük baş 
hayvan sayımız ilçe genelinde 
3.620 adet, küçükbaş hayvan 
mevcudu ise yine 2000 yılı ve-
rilerine göre 20.500 adet iken; 
bu sayılar 2005 yılında azal-
mıştır.

2005 yılı içerisinde İlçe Ta-
rım Müdürlüğünün yapmış ol-
duğu ön soy kütüğü çalışma-
ları neticesinde tekrar tespit 
edilmiştir. Yapılan bu kayıtlar 
neticesinde ilçemizdeki hay-
van mevcutları köylere göre 
tabloda gösterilmiştir.

2005 yılında 50 adet koyundan 1250 kg, 686 adet 
kuzudan 11.148 kg, 928 kıl keçisinden 16.704 kg, 901 
oğlaktan 14.416 kg, 874 adet sığırdan 157.770 toplam-
da 3439 büyük ve küçük baş hayvandan 201.288 kg 
kırmızı et elde edilmiştir. Üretim değeri 1.409.016,00 
YTL elde edilmiştir.

j. İlçede Denizcilik ve Deniz Mahsulleri Üretimi

İlçemizin güneyi ve güney doğu sınırları Akdeniz 
ile çevrili olması dolayısı ile denizde balık avcılığı da ya-
pılmaktadır. Ancak balık avcılığı yeterince yapılmamak-
ta bu nedenle ilçemizin denizlerinden yeterince fay-
dalanılmamaktadır. İlçemizde balıkçılık ticari anlamda 

Foto: Balıkçılar - Hamit SEÇİL

Yayla’da Koyunlar-(Foto:H.İbrahim ÖLMEZ)
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yapılmamakta sadece aile işletmeciliği şeklinde yapıl-
maktadır. İlçemizde 24 adet ruhsatlı balıkçı teknesi bu-
lunmakta, ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından veri-
len 118 adet de amatör balıkçılık belgesi ile avcılık ya-
pan şahıslar bulunmaktadır. 

Balık avcılığı neticesinde ilçemizde 2005 yılı 
içerisinde 45.900 kg balık avlanmış bundan da 
344.250.00 YTL gelir elde edilmiştir. 

3. Kültür

1. Halk Kültürü (Geçiş Dönemleri) (Yöre Hal-
kının 40–50 Yıl Öncesindeki Yaşam Biçimi)

a. Doğum

 Eskiden köylerde ebe, hemşire ve sağlık memu-
ru bulunmazdı. Hiç aracın olmadığı zamanlarda ula-
şım ve taşıma işleri ancak hayvanlarla sağlanıyordu. 
Bu nedenlerle doğum yapacak kadınlarımız becerik-
li, cesaretli ve tecrübeli diğer kadınların yardımlarıyla 
doğum yapardı. Başka yörelerde de olduğu gibi yeni 
doğan bebeğin sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet 
okuyup ismini söylerlerdi. Geçmiş olsuna gelen kadın-
lar bebeğe, “Allah analı babalı büyütsün, Allah hayır-
lı gursak versin, Cenabı Allah sağlıklı ve sıhhatle büyüt-
sün, kocaman adam olsun, ömrü uzun düğünü güzün 
olsun gibi dileklerde bulunurlardı. Zamanın şartlarına 
göre de anneye çorba, yemek getirirlerdi. Bebeğe par-
ça bez veya bezden dikilmiş üst ve alt giyecek, havlu 
mendil ya da küçük miktarlarda para hediye ederlerdi. 

b. Sünnet

Köylerde doktor, sağlık memuru yok. Ancak ge-
zici sünnetçiler vardı. En meşhur sünnetçilerden birisi 
“Çuldum” biri de “Süslü” lakaplı sünnetçilerdi. “Sünnet-
çi geliyor” denildi mi bütün çocuklar kaçışırdı. Sünnet-

çinin geldiği mahallede 6–8, 10-12 yaşlarındaki bütün 
erkek çocuklar çağrılır, kaçanlar yakalanır bir köşede 
sünnet ettirilirdi. Uyuşturma yok, dikiş yoktu. Bir kişi 
çocuğu kucaklar sünnetçi kesim işini yapar, kurutu-
cu diye toz ekip geçerdi. Yaralı çocuklar bir hafta - on 
gün, kesilen yer mikrop kapar yara olur, azarsa onbeş 
gün gibi zamanlarda iyileşir giderdi. Sünnet olan ço-
cuklara yakınları, büyükleri tabak, tencere, tas, tava ve 
para gibi hediyeler verirlerdi.

c. Askerlik

Askerlik çağına gelmiş gençler 19 yaşında mua-
yene olurlar,  20 yaşında askere alınırlardı. Askere gi-
decek gençler için mevlitler okutulur, dualar yapılır, 
yemek verilirdi. Bunu her aile yapmaya çalışırdı. Daha 
eski zamanlarda askere gidecek kişi için yufka ekmeği 
pişirilir, kurumuş ekmek ufalanarak bir torbaya dol-
durulur yola çıkarken yanında götürmesi sağlanırmış. 
1940’lı yıllarda, seferberlikte 4 yıl (48 ay) askerlik yap-
mışlar. Daha sonraki yıllarda 36 ay, 24 ay, 20 ay derken 
şimdi onbeş aya kadar düşmüş durumda. 1940’larda, 
1950’lerde askere yürüyerek, Finike’den vapurlarla, 
yaya veya atlı olarak iç bölgelere başka illere ulaşan-
lar trenlerle gidilebiliyordu. Örneğin Çayiçi Köyünden 
Hamit CEYLAN 1954 yılında, yürüyerek Finike’ye varı-
yor. Sülüsü alıp bakıyor ki askerlik Van’a çıkmış. Araş-
tırıyor gidilecek yolu ve tanıdık kişileri. Hatay’dan ileri 
gidecek hiç tanıdık yok. “Askerlik bu, yola devam” der 
ve 7 günde vapurla Mersin’e ulaşır. Mersin’den trenle 
3 gün 3 gecede Van’a ulaşır. O günlere ait kısa bir as-
ker anısı da aktaralım. Karacaören köyünden Hüseyin 
YARBAŞ, 1946 yılında Adapazarı’nda 4 yıllık askerliğini 
tamamlar. Tümen Komutanı veda konuşması yapar: 
“Evlatlarım, biliyorum uzun süre anadan babadan eş 
ve dostlarınızdan ayrı kaldınız. Doğanlarınız oldu, kay-
bolanlarınız oldu. Fakat bu vatan sizlerle gurur duyar, 
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sizlerle ayakta duruyor…” Bu duygulu konuşmanın et-
kisiyle, Hüseyin YARBAŞ arkadaşlarına dönerek “Biraz 
daha kalalım arkadaşlar!” demiştir. Atalarımız vatanı-
mıza milletimize işte bu duygularla sahip çıkmışlar. 

Askerlik dönüşü gelenleri müjde edenlere oğlak, 
kuzu, çebiç ve para gibi hediyeler verilirdi. Askeri ge-
len ailesi ve akrabaları havaya tüfek sıkarak askerini 
karşılar, mutluluğunu ve gururunu dile getirmeye ça-
lışırlardı. Bazen asker karşılamasında fazla tüfek sıkma 
konusunda iddialaşırlardı. 70–80 defa tüfek sıkılmış 
asker karşılamasından bile bahsedilir. 

 d. Kız  İsteme   

Bölgemizde daha çok görücü usulü adı verilen 
yöntemle evlilikler başlar. Aileler evlendirecekleri 
oğlanları için beğenmiş oldukları kızları oğlan gör-
memişse göstermeye çalışırlar. Oğlan beğendiği ve 
konuştuğu bir kız varsa ailesine “bana …… amcanın 
kızını isteyin veya falan kızı bana isteyiverin” derdi. 
Aile ile oğlan arasında uyum sağlanmışsa kız evine 
haber verilir, çevrenin büyükleriyle kız evine kız iste-
meye gidilirdi. Bunun için genellikle perşembe ak-
şamları tercih edilirdi. Kız istemeye gidenlerden en 
ileri geleni, (dede, amca, imam, öğretmen vb.) sohbet 
sırasında sözü uygun hale getirir “biz hayırlı bir iş için 
geldik, tabiî ki kader de ne varsa o olur amma, Allahın 
emri Peygamber’in gavliyle kızınız ………’yi, oğlumuz 
……’e mahal gördük, uygun gördük sizler de uygun 

görüp yardımcı olursanız bu işi gerçekleştirmek istiyo-
ruz” diyerek düşünceleri sunar. Kız evi de “sağ olun, var 
olun bizi insan yerine koyup değer verip gelmişsiniz, 
biz de kendi aramızda düşünelim, konuşalım yine gö-
rüşürüz” der ayrılırlar. Birkaç sefer gidilip gelindikten 
sonra olumlu veya olumsuz cevap alınır. Olumlu ce-
vap alınınca altın işi konuşulur, muamele (nikah) günü 
kararlaştırılırdı. Malum ya kazaya (Kumluca’ya) gide-
cek araç mı var, atlarla muameleye gidilirdi. Aileler 
arasında bir yüzük takılır, düğün zamanı konuşulurdu.

e. Düğün 

Düğün zamanı yaklaştıkça, kız evinde “yazgı”, ya-
tak-yorgan mutfak eşyaları hazırlanmaya çalışılır. Oğ-
lan tarafı da yapabildiyse ev, barınak ve maddi duru-
munu ayarlamaya çalışır. Düğünden birkaç gün önce 
“oku” ya da “okuluk” adı verilen düğüne davet etme eş-
yaları, takı malzemeleri ve urba  (giyim eşyası) almaya 
gidilirdi. Düğüne, oku (davet eşyası: kibrit, bardak, tek 
sigara, mendil; yakınlara gömlek, atlet, giysilik kumaş 
gibi şeyler) işi ile başlanır, oku bütün köye ve çevre 
köylere yollanır. Oku, daha eski zamanlarda küçük bir 
bez parçası idi (Cep veya bir kese dikilebilecek vazi-
yette). Sonradan havlu, atlet, gömlek, davetiye oluştu. 
Düğünler bir hafta sürerdi. Cumartesi günü develerle 
değirmene (3-4 yük) un öğütmeye gidilirdi. Kız evine 
düğünde yetecek kadar un, yemeklik kuru fasulye, no-
hut, bulgur, keşkeklik buğday, salça, toz biber, tuz vs. 

1951 Düğün Alayı-(Ciple Gelin Alması)
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ile kesilecek davar (keçi, koyun vs) götürülürdü. Pazar 
günü yine eksikler tamamlanır develerle bol miktarda 
odun iletilir, gece gidecek misafirler için çıra hazırla-
nırdı. Pazartesi günü davul gelir oğlan evine vurma-
ya başlardı. Salı günü “oğlan kınası” adı verilen oğlan 
evinde akşam eğlence yapılırdı. Gece yarılarına kadar 
meydanda kalın kütüklerden yakılmış ateş etrafında 
muhabbetler yapılır, davul eşliğinde oyunlar oynanır, 
silah sesleri devam ederdi. Çarşamba günü kız kına-
sı olurdu. O gün akşam oğlan evinin yakınlarının da 
katılımıyla bütün davetliler ile birlikte yine meydana 
yakılmış ateş etrafında erkekler eğlence yapardı. Ka-
dınlar da evde veya kadınlar için ayarlanmış eğlence 
yerinde eğlenirlerdi. Kadınların çalgısı “delbek”ti. Eğ-
lencelerde kadınlar olsun erkekler olsun oyun alanları 
boş kalmazdı, sırayla oynanırdı. Düğünlerde oyun ha-
vaları olarak, “Harmandalı, Sarı Zeybek, Sepetçioğlu, 
Alyazmam, Muğla Zeybeği, Ferayi, Ağır Zeybek, Koca 
Oğlan Zeybeği, Ötme Dukkuk, Yörük Gider Yaylasına, 
Mor Koyun, Halkalışeker, Fasulyenin Kilosu, Çiftetelli, 
Fidayda, Misket, Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasın-
lar, Çayırda Buldum Seni, Yayla Yolları, Kezban Yenge, 
Kız Meryem, Dere Geliyor Dere, Metelik, Barut Duma-
nı, Lingo Lingo Şişeler, Çöz De Al, Konyalı, Oy Bahçeni-
ze Ben Giremedim, Yumurtanın Kulpu Yok”  gibi türkü 
ve havalara oynanırdı. Oyunlar tek kişi, ikişerli, üçerli 
veya gruplu olabilir.

Davul zurna çalıp oynaşmalar devam ederken 
çevreden birkaç silah sesi duyulur, bir anda sessizlik 
oluşurdu. Birkaç silah sesi daha patlar, davul zurna 
ekibi o yöne doğru karşılamaya giderdi. Misafirleri 
karşılayıp düğün alanına dönerler, şapkalı, belleri ku-
şaklı, pala bıyıklı, omuzları tüfekli, elleri sopalı iki efe 
yanlarında iki tane kız ( kadın elbisesi giydirilmiş erkek 
) meydana gelip kaytarırlardı. Bu köyün muhtarı yok 
mu? diye bağırırlar, bir kişi muhtar olarak ortaya çıkarı-
lır, tanışılırdı. Efe, muhtara; biz Aydın’dan gelip Ardın’a 
gidiyoruz, yola düştük omzumuzda tüfek, elimizde saz 
ile, ince belden aştık yanımızda iki ince belli kız ile. Biz 
buralarda barınıp yaşayabilmemiz için başımıza bir 
hal gelmeyeceğine dair senet yazıvereceksin derler. 
Muhtar da bir kağıt parçası bulur efeye yapıvereyim 
senet der. Başlar yazmaya ve yüksek sesle okur, “köy-
lülerim dokunmayın efelere, misafir gelmiş iki ganere, 
kızlara iyi davranın, efeleri oturtun ayakta koymayın” 
gibi muhabbetli güldürücü, argolu tekerlemelerle 
senedini yazar. Efeler muhtar böyle senet mi olur der, 
ara sıra sopayı patlatıverirler. Neyse anlaşırlar. Efeler 
suskun duran çalgıcılara dönüp  “çalın bakalım” derler, 
onlar da “biz parasız çalmayız” derler. “Kaça çalarsınız?” 
“ 99 kuruşa”, “88 kuruş vereceğiz” derler, bunlarla da 
anlaşırlar. Efelerle kızlar oynamaya başlar, etraftaki-
lerden oyuna çıkanlar olur. Kızlara yaklaşan oldu mu 
sopayı yerler, bağırarak dolanıverirler. Kızlar, efeler yo-
rulmuştur. Dinlenmek için kenara çekilirler. Çalgıcılar 
da bunu fırsat bilip sigara molası yaparlar. Az sonra 

başka bir yerden silah sesleri patlar. Çalgıcılar hemen 
o tarafa doğru karşılama havasıyla harekete geçerler. 
Alıp gelirler ki başları kara keçe fesli, sakal bıyık karışık, 
değişik tip ve kılıklarda kara yüzlü iki Arap; ellerinde 
sopalar kaba saba davranışlarda bulunurlar. “Bura-
sı nedir? Ne oluyor burada, bu millet saman imecesi 
mi? sorar sual eder başlarlar çaldırıp oynamaya. Mu-
habbet devam ederken, efeler çıkar ortaya aralarında 
bir kavga, patırtı, kütürtü, sopalarla ateşle birbirlerine 
saldırırken, çan sesleriyle bembeyaz bir varlık çıkar ge-
lir, meydanı bir dolanır. Bu şeytandır, ortada ne arap 
kalır ne efe; her şey durulur. Şeytan da kaybolur gider. 
Efeler kızlarla yavaşça ortaya çıkar tekrar oynaşmaya 
başlarlar. Bu arada Araplar gelip kızları kaçırırlar. Efeler, 
kız aramaya çıkarlar. Araplarla kavuşurlar, başlarlar dö-
vüşmeye. Şeytan şangırtı, tangırtı,(çan) sesleriyle bir 
dalar aralarına ortada kimse kalmamıştır. Bağrışmalar, 
gülüşmeler silah sesleri duyulur. Bir başka bölümde, 
aksakallı bir dede eşeğine binmiş, eli asalı peştamallı, 
nine de eşeği çekiyor, geliyorlar oyun alanına. Halkı 
görünce selam verip sohbete dalarlar develeri yitir-
mişler, deve arıyorlardır. Dede sohbet ederken nine 
deve aramaya devam eder. Bir düğüne rastladığını 
anlayınca başlar oynamaya. Kendini kaptırmış devele-
ri bile unutmuştur. Bu sefer dede, “deve meve derken 
karıyı yitirdik arkadaşlar” der, o da kocakarıyı aramaya 
çıkar. Davul sesine gelir ne görsün ki kocakarı oynayıp 
durur. Eşekten iner, “ulan ben seni deve aramaya gön-
dermedim mi? Hani develeri buldun mu, sen delirdin 
mi, bu ne haldir?” diyerek karısına dayak atar. Yine bi-
ner eşeğine, çektirir nineye, devam ederler deve ara-
maya. Bu eğlenceler muhabbetler gece yarısına kadar 
gürül gürül yanan kalın odunların, ateşin çevresinde 
devam eder. 

Kadınların eğlencesinden sonra da gelinin arka-
daşları tarafından eline ve ayaklarına kına yakılır, ken-
di aralarındaki türkü ve oyunlarla o gece tamamlan-
mış olurdu. Perşembe günü saat 09–10 gibi oğlan evi 
davul zurna ve silah sesleriyle gelin almaya kız evine 
giderlerdi. Kız evine varılır, gelin ve damadın babaları 
ve iki şahit huzurunda imam nikahı yapılır. Gelinin ha-
zırlığı sürerken eşyaları da (sandık, yatak, elbise çuvalı 
vs.) develere sarılırdı. Eşyaları vermiyoruz diyerek üze-
rine oturan gençlere bahşiş ve hediyeler verilirdi. Ge-
lin hazırlanıp evden çıkarken kapı kapatılır, ergen diye 
tabir edilen düğün boyunca kız evine yardımcı olmuş 
gençler, ergenlik (bahşiş) isterler. Onlara bir miktar 
para verilerek gönülleri alınır. Gelin ata bindirilip yürü-
yerek davul zurna ve silah sesleri eşliğinde oğlan evi-
ne gelinirdi. Oğlan evine gelinince uygun bir yerde 
ödüle gitme (koşu) düzenlenirdi. Koşuda önde gidip 
yastığı alan kişi damattan hediye alırdı. Evin önüne va-
rılır, gelin attan inmeden “indirmelik” merasimi yapılır-
dı. Anne babadan başlayarak herkes gönlünden kop-
tuğunca para ve eşya hediye ederdi, bağışlanan şeyle-
ri de sesi yüksek çıkan biri yüksek sesle söylerdi. Gelin 
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attan indirilir. Evin kapısı önündeki kapalı saç üzerin-
de bulunan içi su dolu ibrik (ırbık) tekmelettirilir. Ka-
pının kenarına kasaya mıh (çivi) çaktırırlar evde çakı-
lı kalsın evine sağlam bağlansın diye. Kapının kena-
rına yağ-bal sürdürürler tatlı dilli, uyumlu olsun diye. 
Koyun postuna bastırırlar koyun gibi uysal olsun diye.  
Bundan sonra da gelin eve alınır. Damat gelinin du-
vağını açar geline yüz görümlüğü hediyesini verir. Ak-
şam da yemekten sonra dua edilir. Eğer imam nikahı 
yapılmamışsa nikah kıyılır, gelin-damat evine yerleş-
tirilirdi. Cuma günü de kadınlar arasında yüz düğünü 
yapılır. Erkekler Cuma’ya, Cuma namazına ve pazara 
gitmişlerdir. Kadınlar kendi aralarında eğlenirler. Del-
bek ( bir çeşit def ) eşliğinde haftanın, düğünün yor-
gunluğunu atmaya çalışırlardı. İşte böylece düğünler 
bir hafta sürerdi.   

(Bkz.) Halk Kültürü ile ilgili olarak kitabımızın 
“2.Cilt-VIII.KÜLTÜR, SANAT  VE EDEBİ HAYAT-I.KÜLTÜR 
HAYATI-1.HALK KÜLTÜRÜ” bölümünden de faydalana-
bilirsiniz.

2. Geleneksel Kumluca Mutfağı

Kumluca ve çevresinde, ülkemizde bilinen yemek 
çeşitlerinin hemen her çeşidi yapılmakla birlikte seb-
ze ağırlıklı yemeklerin daha çok olduğu görülmekte-
dir. Bölge halkımızın göçebe hayat tarzı, yöremize has 

belirgin bir yemek çeşidinin oluşumuna pek izin ver-
memiştir. Geleneksel yemeklerimiz; köylerimize, yay-
lalarımıza ve alışkanlıklarımıza göre farklılıklar göste-
rir. Bunlardan bazılarını aşağıda tanıtmak istiyoruz.

Yöremizin en önemli geleneksel etli yemeği To-
pak Kızartma’dır. Kış günlerinde buğday, mısır, nohut 
ve fasulyeden yapılan Kölle; hamuru mısır unundan, 
eti de lökeşe adlı kuş veya tavuk etinden hazırlanan 
Arabaşı (Arap Aşı) çorbası; genellikle düğün ve mevlit 
gibi toplu yemeklerde buğdaydan yapılan Keşkek; yaz 
aylarında çokça pişirilen içi fesleğenli ince patlıcan ye-
meği; yayla kesimlerinde yapılan Höşmerim yemeği; 
hazırlanışı yöremize özel olan Tarhana Çorbası; Göce 
Çorbası; kırdan toplanan otlardan hazırlanmış ot ye-
mekleri ve tatlı çeşidi olarak kabak tatlısı yöremizde 
gelenekselleşen yemeklerden bazılarıdır.

Halkın büyük çoğunluğu, özellikle kırsal kesimde, 
çiftçilikle uğraşır. Bu nedenle kendi yiyeceğini kendisi ye-
tiştirmektedir. Sahilde oturmakta olan halkın çoğunluğu-
nun sebzecilik yapmasına karşın iç kesimler ve yayla köy-
lerdeki halkımız hayvancılıkla uğraşmakta ve tahıl ürünle-
ri yetiştirmektedir. Yemekler de bu yetiştirilen ürünlere 
bağlı çeşitlerdir. Genellikle bitki örtüsünün bodur çalılar-
dan oluşması nedeniyle hayvancılıkta keçi besiciliği daha 
gelişmiştir. Kısmen iç kesimlerde koyun yetiştirilmektedir. 
Bu nedenle etli yemeklerde daha çok keçi eti kullanılır.

Foto: Topak Kızartma - Hamit SEÇİL
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3. Kumluca Deve Güreşleri 

Ülkemizde geleneksel olarak sürdürülen deve 
güreşlerinin ilk defa bundan iki yüzyıl kadar önce Ay-
dın ilimizin İncirliova ilçesine bağlı Hıdırbeyli köyünde 
yapıldığı söylenmektedir. Ancak A.Münis Armağan’ın 
“Batı Anadolu Tarihinde İlginç Olaylar” adlı kitabında 
“Develerin Sonu” bölümünde II. Mahmut döneminde 
Tire ve civarında deve güreşlerinin yapılmakta olduğu 
belirtilmektedir.

Deve güreşlerinin başlangıç tarihi bilinmemekle 
birlikte, kervancılığın ve göçerliğin yaygın olduğu dö-
nemlerden beri yapıla geldiği sanılmaktadır. Deve sa-
hiplerinden ve güreş severlerden edindiğimiz bilgile-
re göre; eskiden göçerler de obalar arası ve kervancı-
lar arasındaki rekabet nedeniyle develeri güreştirirler-
miş.

Deve güreşlerinin kendine özgü geleneksel ku-
ralları varsa da yörelere göre bazı değişiklikler göster-
mektedir. Ancak deve güreşleri, benzeri sporlar gibi 
kendine özgü bir sahaya, seyirci düzenine sahip değil-
dir. Deve güreşleri için yapılan organizasyonlar özel-
likle gelir elde etmek üzere eğitim, kültür, sağlık, spor 
ve sosyal amaçlı konularda faaliyet gösteren dernek-
ler tarafından yapılmaktadır. 

Deve güreşleri tek hörgüçlü dişi “yoz” develer ile 
“buhur” adı verilen çift hörgüçlü erkek develerin çift-
leşmesinden meydana gelen ve “tülü” adı verilen er-
kek develer arasında yapılır. Bu develer güreş devesi-

dir. Güreş develeri soydan gelir yani güreş yapan de-
velerin ataları da güreşçi develerdendir.

Güreşler tülülerin kızmaya başladığı kış aylarında 
yani Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında yapılır.

Güreşen her devenin mutlaka bir adı vardır. Bu 
adlar sahipleri tarafından verildiği gibi, güreş anında 
yaptığı hareketlerden ve oyunlarından dolayı seyirci-
ler tarafından da verilir.

Güreş develerinin ismi “havut” denilen semerin 
arkasına konulan süslü bir beze yazılır. Bu beze Peş de-
nir. Bu yazıların altına mutlaka Maşallah yazısı yazılır.

GÜREŞ GÜNÜ

Sabahın erken saatlerinde halk akın akın güreş 
alanına gelmeye başlar. Bir kısmı güreşlerin yapıldığı 
sahada yer kapmaya, bir kısmı da güreş alanı dışında 
aileleriyle birlikte oturacağı yeri ayarlamaya başlarlar. 
Saat 9.00–10.00 civarında güreşlerin yapıldığı yerde 
saha içi ve saha dışı tamamen güreş meraklılarıyla 
dolar. Ayrıca saha dışında seyyar satıcılar da yerlerini 
alırlar. Çeşit çeşit yiyecekler, içecekler, hediyelik eşya-
lar tezgâhlara düzenli bir şekilde konmuştur. Bu arada 
yörenin davul ve zurnacıları çalmaktadırlar.

Bu curcuna devam ederken hoparlörden güreş-
lerin başladığı, güreşecek develerin adları anonsu du-
yulur. Saha dışındaki hareketlilik ve canlılık bu sefer 
saha içine girmiştir. Deve sahipleri sarvanlarıyla birlik-

Kumluca Deve Güreşleri 
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te develeri saha içine getirirler, develer saha içinde bir 
tur atarlar daha sonra güreşler başlar. Deve güreşleri 
genellikle saat 9.00–10.00’da başlar. Mikrofonda deve-
lerin isimlerini anons eden Cazgır’ın sesi duyulur. Caz-
gır, develer için methiyeler söyler, kendisine has usulü 
ve kafiyeli şiirleriyle güreşlere renk katar. Cazgır, yağlı 
pehlivan güreşleri gibi deve güreşlerinin de en önemli 
ve renkli kişisidir. Güreşleri, spor spikeri gibi anlatma-
ya çalışır.

Deve güreşleri, düzenleme komiteleri, güreşlerle 
ilgili olarak hakem kurulu (Başhakem, orta hakem ve 
masa hakemi) yeteri kadar urgancı (ipçi), güreş deve-
lerinin ağızlarını bağlamak üzere ağız bağlayıcılar ile 
ağız bağı kontrolcüsü görevlendirilir.

Deve Güreşleri Ayak, Orta, Başaltı ve Baş olmak 
üzere dört kategoride yapılır. Galibiyetler: 1-Kaçırta-
rak 2-Bağırtarak 3-Yıkarak elde edilir.

Birincisinde, deve heybetiyle diğer deveyi kaçır-
tır. İkincisinde, zor bir oyunla rakibini bağlar, zora ge-
len rakip deve öbür devenin gücüne dayanamadığı 
zaman bağırır. Üçüncüsünde ise deve rakibini yaptı-
ğı oyunla yıkar ve üzerine çöker. Bir de pes etme biçi-
minde galibiyet vardır o da, deve sahibi devesinin faz-
la yıpranmaması için devesini güreşten çeker, bunun 
için deve sahibi urganı ortaya atar bu pes etme anla-
mına gelir, öbür deve galip ilan edilir.

Yenişemeyen develer berabere kalırlar.

Develerin güreşlerde yaptıkları oyun adlarından 
bazıları şunlardır: Bağ, Çengel, Çatal, Makas, Kol At-
ması, Muşat Çengel, Tam Bağ, Yarım Bağ, Düz Çengel, 
Tekçi, Kol Kaldırma

Güreşlerin heyecanını artırmak için, değişik oyun-
ları yapan develerin birbiriyle eşleştirilmesine özen 
gösterilir. Her deve kendi sınıfındaki tülüyle güreşir. 
Sağdan güreşen develere sağcı, soldan güreşen deve-
lere solcu, ayak oyunları yaparak rakiplerinin ayağına 
çelme atarak oturan develere çengelci, rakiplerinin 
başını göğsünün altına alıp oturan deveye bağcı, ra-
kibini yıkmak ve kaçırmak için yan yana gelip ittiren 
ve başıyla ayaklarını yoklayan develere tekçi denmek-
tedir.

Galip gelen deve gururla dört ayağını bir araya 
getirmek suretiyle böbürlenerek seyirciyi selamlar. 
Ödül olarak halısını alır ve sahayı terk eder. Yenilen de-
vede mahcubiyet ve suskunluk görülür.

Bir deve bir günde bir kez güreşir. Bir güreşin sü-
resi 10 ile 15 dakikadır. Bu kurallar, güreş develerinin 
nesillerinin azalmaması, develerin fazla yıpranmama-
ları ve korunmaları için konulmuştur.

Bütün bunlar bir disiplin içinde, geleneksel biçim-
de yapılır. Güreşler sona erdiğinde develer galip gelen 
deveciler ile deve bakıcıları (Sarvanlar) sevinçli, deve 
güreşi meraklıları da güzel bir gün geçirmenin, iyi bir 

güreş seyretmenin mutluluğuyla evlerine dönerler.

Genellikle kışın yapılan deve güreşleri, bölgemi-
zin kış şöleni haline gelmiştir.

4. İlçede Mahalli İdareler ve Faaliyetleri

İlimiz Kumluca İlçesinde; Kumluca İlçe Belediyesi-
nin yanı sıra, Mavikent, Adrasan (Çavuşköy) ve Beyko-
nak Belde Belediyeleri mevcuttur. Biz burada Kumlu-
ca İlçe Belediyesinin bazı faaliyetlerini aktarmaya ça-
lışacağız.

1. Kumluca’da Belediye Teşkilatının Kuruluşu

1914 yılında yapılan idari düzenleme ile Fini-
ke kazasına bağlanan Kumluca nahiyesinde Dahili-
ye Vekaleti verilerine göre 1928 yılında belediye teş-
kilatı kurulmuştur. 813 nüfusa sahip Kumluca Nahiye 
Belediyesinin 1492 lira geliri olup yaptığı toplam har-
cama ise 1142 liradır. Kumluca Belediyesinin 1928 yı-
lında her hangi bir müessesesi ve gayrimenkulu yok-
tur. 122 Dahiliye Vekaleti Vilayetler İdaresi Umum 
Müdürlüğü’nün verilerine göre Kumluca’da belediye 
teşkilatının bir süre faaliyetine ara verdiği anlaşılıyor. 

19. 06. 1957 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7033 
nolu “Yeniden (78) kaza kurulması ve İzmir Vilayetine 
bağlı Kuşadası kazasının Aydın vilayetine bağlanma-
sı hakkında Kanun” Resmi Gazete’de 27. 06. 1957 ta-
rih ve 9644 sayı ile yayınlandı. Söz konusu Kanunun 
1/A cetvelinde adı geçen Finike kazası Kumluca ve Gö-
dene nahiyeleri 1 Nisan 1958 tarihinden geçerli olmak 
üzere merkezi Sarıkavak olan Kumluca adı altında ayrı 
bir kaza oldu. Kumluca kazasının merkez nahiyesine 
Adrasan, Belen, Beşikçi, Çayiçi, Gerçen, Hacıveliler, Ha-
zırkahya, Kağaz, Kumluca-Yazırı, Örtekiz, Salur, Sarıca-
su, Savrun, Toptaş ve Yenice adlarında on beş köy, Gö-
dene nahiyesine Gödene (Nahiye merkezi), Dereköy, 
Gölcük, Karacaağaç, Karacaören ve Kuzca adlarında 
altı köy bağlı idi.

2. Kumluca Toptancı  Hali

Kumluca ilçesi sera yetiştiricilerinin talepleri-
ni karşılayabilecek büyüklükte Türkiye’deki turfanda 
sebze borsasının belirlendiği yer olan Kumluca top-
tancı hali 2004 Yılında 100 000 m2’lik bir alana modern 
bir  tesis olarak inşa edilmiştir. 73 adet 150 m2’lik ardi-
ye, 18 adet 75 m2’lik ardiye ve 30 adet 130 m2’lik yazı-
hanesiyle hizmete sunulmuştur. 

32 000 m2’lik kapalı alan yap işlet devret modeliy-
le tesis edilmiştir.

3. Otogar

Kumluca halkına layık otobüs terminali 23 000 
m2’lik bir alana kurulmuştur. Kumluca Otobüs Termi-
nalinin iş teslimi 14.10.2002 tarihinde yapılmıştır. 17 
Nisan 2005 tarihinde Başbakan Recep Tayip Erdoğan 
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tarafından görkemli bir törenle hizmete açılmıştır. 
Terminal binasında 5 adet otobüs firması ile ilçede 2 
adet taşımacılık hizmeti yapan kooperatif yazıhanesi 
yanı sıra yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacakları yerler 
bulunmaktadır.

4. Hastane

Kumluca Devlet Hastanesi’nin temeli 
1996 yılında atılmış fakat yapımının tamam-
lanamaması sebebiyle 2002 yılı Eylül ayında, 
Antalya Valiliği Bayındırlık ve İskân Müdür-
lüğü tarafından ikmal inşaatı işi 2,8 milyon 
TL tahmini bedelle ihaleye çıkarmıştır. 100 
yataklı Kumluca Devlet Hastanesi, Sağlık Ba-
kanlığına bağlı, Belediyemizin gayretleri ile 
tamamlatılmış yol, çevre düzenlemeleri ya-
pılmıştır. 17 Nisan 2005 tarihinde de Başba-
kanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafın-
dan görkemli bir tören ile hizmete açılmıştır.

5. İçme Suyu

Bey dağlarının eteklerinde bulunan 
Kumlucaya 60 km uzaklıktaki Karaağaç 
mevkisinden Kumluca ve Beykonak, Mavi-

kent ve Adrasan’dan oluşan üç beldesine kaynak suyu 
özelliklerindeki içme suyu halkımızın kullanımına ka-
zandırılmış ve şebeke bağlantısı yapılmayan hiçbir yer 
kalmamıştır.

Foto: Gelidonyas Feneri Kumluca - Hamit SEÇİL

 



406
Dünden
Bugüne
Antalya

A L T I N C I   B Ö L Ü M

 6. Kültür Park

Şehirleşme alanında büyük adımlar atan Kum-
luca Belediyesi olarak halkımızın kültürel ve sanat-
sal etkinlikleri takip edebilecekleri, aileleri ve kendi 
başlarına hoş vakit geçirebilecekleri, halkımıza yakı-
şan kültür parkını 9000 m2’lik bir alan üzerine açmak-
tan gurur duymaktadır. Kültür Parkı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın da maddi katkıları ile  18.06.2007 tarihin-
de tamamlanarak halkımızın hizmetine girmiştir. 

Park içerisinde; şelaleli giriş takı, kültür hanı, spor 
kompleksi (Fitness grubu, basketbol sahası, voleybol 
sahası, bisiklet yolu), oturma grubu, gezinti alanı ve 
otopark yer almaktadır. 

Ayrıca Kültür Parkı halkımıza Ramazan ayı boyun-
ca iftar çadırı alanı olarak da hizmet vermektedir.

 7.  50. Yıl Karatepe Kültür Merkezi

Antalya İlimizin bir güneşi haline gelen Kumluca, 
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2005 yılında Devlet Hastanesinin yeni hizmet binasına 
geçmesi ile terk ettikleri eski hastane binasının yıkımı 
yapılmış ve İlçenin simgesi olabilecek bir proje uygu-
lamaya başlanılmıştır.

50. yıl Kültür Merkezi kompleksi içerisinde bulu-
nan Kule 5 kat olarak yapılmaktadır. Giriş katında kent 
müzesi yapılacak olup, İlçenin kültür değerlerinin bir 
aynası olacaktır. 2. katı nikah salonu, 3. kat restoran 
katı olup, 4. ve 5. katlar İlçeye gelen misafirler için şe-
ref salonu olarak yapılmaktadır. En üst kısımda seyir 
terası bulunmakta halkın ve ziyaretçilerin keyifl e seyir 
edebilecekleri Akdeniz ve Toros dağlarının karlarını 
görsel olarak birleştiren bir mekân haline gelmektedir. 

Kültür binası içinde 2 adet 50’şer kişilik cep sine-
ması yapılmaktadır. Amfi tiyatro ile 500 kişilik bir Açık-
hava tiyatrosu ve sineması hizmet verecektir. Çeşit-
li etkinliklere ev sahipliği yapacak sergi salonları var-
dır. Araç ile girilebilecek olan parkımızda yeraltı oto-
parkı da vardır.  

8. Tarım ve Seracılık Şenlikleri,
“Antalya’nın Lideri”

Her yıl Nisan ayının 3. ve 4. haftasında konferans-
lar, konserler, müzik ve dans gösterileri, tiyatro gös-
terileri, yağlı pehlivan güreşleri, domates güreşleri, 
yörük göçü vb. etkinliklerle kutlanan festival, ilimizde 
sahasında en fazla ilgi gören ve katılım sağlanan kül-
türel etkinlik olarak değerlendirilmektedir.

9. Kapalı Spor  Salonu

21. yüzyılın kenti olan Kumluca’ya yakışır Kapa-
lı Spor Salonu  14.06.2001 tarihinde ihalesi gerçek-
leştirilmiş ve 2006 yılı başlarında Kumluca’ya kazan-
dırılmıştır. Kapalı Spor Salonunu Bölgemizde tektir ve 
Kumluca Belediyesi’nin gençlere verdiği önemin bir 
göstergesidir.

10. Atıksu Arıtma Tesisi

Kumluca Belediyesi, ilçe halkının en önemli so-
runlarının başında gelen atıksu problemini çözmek  
amacıyla 2006 yılının 2. döneminde Kumluca Atıksu 
Arıtma Tesisinin inşaatına başlanması için yer teslimi-
ni yapmıştır.

Karşıyaka Mahallesi Kumdibi Mevkiinde 64 ada 
209 no’lu parselde yer alan Atıksu Arıtma Tesisi, 1. 
kademede 2020 yılına kadar 50.000 eşdeğer nüfusa 
hizmet edecek şekilde, günde 8672,6 m3 atıksu arıtma 
kapasitesi ile aktif çamur prosesi bazında projelendiri-
lerek inşa edilmiştir. Tesisin 2. kademe inşaat aşaması, 
2040 yılında yaklaşık 100.000 eşdeğer nüfusa hizmet 
verebilecek kapasitede olacak şekilde projelendiril-
miştir.

Şehrin atıksu kolektör sistemi, Atıksu Arıtma Te-
sisinin inşası ile paralel şekilde yapılmıştır. Bu kollek-
tör sisteminin tamamlanması sonrasında şehir nüfu-
sunun %95’i kanalizasyon şebekesine bağlanmıştır.
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 11. Sarnıç Tepesi Piknik Alanı ve Hayvanat 
Bahçesi

Kumluca’ya 4 km uzaklıkta ve 285 m yüksekliğe 
sahip olan Sarnıç Tepesi’nde 15000 m2’lik bir alan çim-
lendirilerek 2000 m yol asfaltlanmış ve Kumluca halkı-
nın piknik yapabileceği ve boş vakitlerini geçirebile-
cekleri bir yer olarak tanzim edilmiştir. Piknik alanı ya-
nında 2000 m2’lik kısımda hayvanat bahçesi oluşturul-
muş ve halkımıza hayvan sevgisinin aşılanması amaç-
lanmıştır. 

Sarnıç Tepesi Parkında; Çocuk Oyun Grubu 
Kompleksi, Hayvanat Bahçesi, Piknik Alanı, Kır Kahvesi 
bulunmaktadır.

12. Huzurevi

Kumluca Kasapçayırı Mahallesinde valimiz ta-
rafından vefa tepesi ismi verilen eski adıyla demirci 
tepede bulunan belediyemize ait 4000 m2’lik arazi 
üzerinde yapılması planlanan huzur evinin temeli 
05 0cak 2006’da atılmıştır. Tamamen yardımsever hal-

Foto: Kumluca Hayvanat Bahçesi - Hamit SEÇİL
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kımız tarafından finanse edilen huzurevi inşaatının 
%90’ lık kısmı bitirilmiştir. Huzur evinin bir an önce ta-
mamlanması için çalışmalar hızla devam etmektedir.

13. Sera Atık Kampanyası ve Çevre Ödülleri

Kumluca Antalya Örtü Altı Seracılığının %33’ünü 
Türkiye Örtü Altı Seracılığının ise %11’ini karşılamakta-
dır. İlçede üretim, ülke üretiminin yüzdesinde dönem-
lere göre farklılıklar göstermektedir. Ocak-Şubat-Mart 
aylarında ülkede var olan aşırı soğuk nedeniyle diğer 
bölgelerdeki sera alanları bu soğuktan etkilenmek-
tedir. Yer şekillerinin kendisine sağladığı koşullarla 
oluşan mikro klima sonucunda ilçemizde üretim ülke 
bazında Ocak-Şubat-Mart aylarında %40 seviyelerine 
çıkmaktadır. Kumluca Antalya ve ülke açısından tur-
fanda sebzecilikte önemli bir üretim merkezidir.

Üretim iki dönem halinde yapılmaktadır.        

Birinci dönem (Güzlük) : Hasat sonu ocak-şubat 
aylarına rastlayan dönem.

İkinci dönem (Sezonluk-baharlık) : Hasat sonu ha-
ziran- temmuz aylarına rastlayan dönem.

Her iki dönemde de, üretim sezonunun bitimin-
de hasat ömrünü tamamlamış bitkilerden seraların 
boşaltılması gerekmektedir. Bu esnada, yaş atık olarak 
yaklaşık 400 000 ton civarın da serada yetişen bitki atı-
ğı (Organik atık) ortaya çıkmaktadır. Bu atık kuruduğu 
zaman 100 000 ton civarında olmaktadır.

Antalya ili ve Kumluca ilçesinde oluşan evsel atık-
lar tablosunu incelersek;

Antalya ilinde, 
Yıllık katı atık  :  259 702 Ton/yıl.

Kumluca ilçesinde, 
Yıllık katı atık    :  9 537 Ton/yıl. olduğu an-

laşılmakta, istatistiki bilgilerden de anlaşılacağı üzere 
Kumluca ilçemizde üretim sonucunda oluşan serada 
yetişen bitki atıkları (Organik atık) Antalya ilindeki yıl-
lık evsel katı atık miktarının 1.5 katı kadardır.

Hasat ve yeni ekim döneminde seralardan çıkan 
kuru ve yaş organik atıklar daha önceleri Belediye ta-
rafından tahsis edilen deniz kenarında ve Sarıkavak 
Mahallesi Balçıklı Mevkiindeki alanlarda geçici olarak 
depolanmakta ve kurutulup yakılarak yok edilmek-
teydi. İşte bu çevre kirliliğini önlemek amacıyla kum-
luca belediyesi olarak geniş kapsamlı bir kampanya 
başlatıldı. Yer tespiti yaptık ve halkımızı sera atıklarını 
buraya dökmesi için yönlendirdik. Kumluca halkı se-
rada yetişen bitki atıklarını büyük bir titizlikle göster-
miş olduğumuz depolama alanına götürüp bıraktılar. 
Kumluca Belediyesi olarak bizde gelişi güzel bırakılan 
bu atıkları yapmış olduğumuz çalışmalarla düzenli bir 
şekilde depoladık.

Düzenlediğimiz kampanya sonucu Belediyemiz, 

Konya Belediyeler Birliğince 8-9 Haziran 2006 tarihin-
de düzenlenen proje yarışmasına katılarak “Yeşil Enerji 
Projesi” başlığı ile çevre ödülü almıştır.

İ.H.A., TEMA, GSM, İYODER ve Kırıkkale Valiliği Tür-
kiye genelinde ortaklaşa olarak düzenlenen; Avrupa 
Birliği destekli “Başrolde Yeşil Vadi” çevre projesinde 
yüzlerce belediye başkanı arasından Belediye Başka-
nımız Hüsamettin Çetinkaya’yı  “Başarılı Çevre Başka-
nı” seçildi ve ödüllendirildi. Kumluca Belediyesi çevre 
konusunda göstermiş olduğu bu hassasiyet sonucun-
da iki çevre ödülü ile taçlandırılarak bölgesinde öncü 
ve örnek bir belediye olmuştur.

 14. Kardeş Şehir Zabki

Belediye, 29 Ekim 2007 tarihinde, Polonya’nın 
başkenti Varşova kentine bağlı Zabki Belediyesi ile 
Avrupa Türk İşadamları Derneği (ATİK-TÜDEİK) önder-
liğinde Kardeş Şehir Protokolü imzaladı. Her iki şehir 
arasında hem kültürel hem de ticari alanda işbirliğinin 
geliştirilmesi amaçlanmaktır. 

15. Kumluca Belediyesi TSE-ISO-En 9000 ve 
M-C TSE-ISO 10002 Belgeleri

Belediye çalışmalarının daha sistemli ve kaliteli 
bir şekilde yürütülmesi ve bu sistemin belgelendiril-
mesi amacı ile belediyenin; 15/11/2007 tarihinde dü-
zenlenen tören ile TSE-ISO-EN 9000 belgesi ile,

10/04/2010 tarihinde “Müşteri Memnuniyeti ve 
Şikayeti Yönetim Sistemi” Belgesi olan M-C TSE-ISO 
10002 Belgesini Türkiye’de İlk Alan Belediye ünvanı 
ile aldığı görülmektedir.

 16. Kumluca Katı Atık Düzenli Depolama 
Tesisi

Son yıllarda katı atıklardan (çöp) kaynaklanan 
problemler ülkemizin çevre sorunlarının başında gel-
mektedir. Nüfus artışına paralel olarak tüketim alış-
kanlıklarının değişmesi ile birlikte kişi başına üretilen 
katı atık miktarının da artması ile oluşan çöp ve atık 
karakteristiği hızla değişmektedir. Bu artışların devam 
edeceği ve eski katı atık depolama sahalarının sağlık-
sız olması nedeniyle, son yıllarda katı atıkların sağlıklı 
ve en ekonomik şekilde uzaklaştırılması konusu, geç-
miş yıllara nazaran daha da ehemmiyet kazanmıştır. 
Katı atık bertaraf sistemi, atıkların ayrı toplanması, 
taşınması, geri kazanılması, düzenli depolanması, sı-
zıntı sularının ve depo gazlarının bertarafı bileşenle-
rini kapsayan bütünleşik bir yönetim sistemidir.  Katı 
Atık Düzenli Depolama Tesisi katı atık dökümüne 
bağlı olarak oluşacak sızıntı suyunun toplanması ve 
geri devri için pompa haznesi planlanmıştır. Katı atık 
kütlesinde oluşacak gaz ise toplandıktan sonra teşkil 
edilecek portatif yakıcılarla (fl are) bertaraf edilecektir.
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Kumluca katı atık düzenli depola-
ma sahası dolum ömrünün bitmesi ile 
nihai topografyasına erişecektir. Katı 
atık dökümünün sona ermesi ile birlikte 
son örtü teşkili ve peyzaj, düşey gaz to-
plama sisteminin oluşturulması, işletme 
sonrası kontrol ve izleme çalışmaları 
gerçekleştirilecektir.

Kaynaklar:
- http://www.antalya.gov.tr/ 
- http://www.kumluca.gov.tr/
- www.kumluca-bld.gov.tr/
-Kumluca Belediyesi Arşivi
-T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
www.tüik.gov.tr. 22.10.2011

Foto: Hamit SEÇİL - Adrasan
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17. MANAVGAT

Dünden Bugüne Manavgat
Doç. Dr. Behset KARACA 400

Giriş

1. Manavgat İsminin Kökeni 

Manavgat isminin nereden geldiği ve ne anlam 
taşıdığı kesin olarak bilinmemekle birlikte bu konuda 
muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Manavgat’ın antik 
çağdaki adının Mavava olduğu,401 Luwi dilinde tanrı-
ça tapınağı anlamına gelen Manavwa şeklinde geçtiği 
belirtilmektedir. Ayrıca ırmağın batı tarafında Akseki 
yöresinden geldikleri söylenen ve daha ziyade ma-
navcılık yapan Manav oğulları halkına dayandıranlar 
da bulunmaktadır. 

 Yine başka bir değerlendirmede ise Manav Sel-
çuklular zamanında, Yörük ise Osmanlılar zamanında 
yerleşenlere denilmektedir. Bütün bunların yanı sıra 
Manavgat çayının doğu yakasında yaşayan Düşenbe 
veya Pazarcı adıyla anılan göçebe Yörüklerin batı ya-
kasında yerleşik hayat süren ve ziraatla uğraşan halka 
yaptıkları işlerinden dolayı Manav adı koymaları ile il-
gili olabileceği düşünülmektedir402. 

Aydın Sancağı’nın İzmir kazasına kayıtlı “Manav-
gadyan” isimli bir cemaat bulunmaktadır. Manavgat 
isminin bu cemaate istinaden veya Manavgat kazasın-
dan olmalarından dolayı verilmiş olabileceği de düşü-
nülmüştür403. 1360’ta yarı bağımsız ve 1361’de Kıbrıs’ın 
400- Doç. Dr, S.D.Ü., Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 

Öğretim Üyesi, karaca@fef.sdu.edu.tr.
401-  Strabon, Coğrafya, (Çev. Adnan Pekman), İstanbul, 1987, 

s.34.
402-  Nail Kelleci, Manavgat, Manavgat, 1998, s.8; Orhan Tunç-

demir, Manavgat Tarih ve Turizm, Manavgat, 1973, s.1; 
Hasan Kırtı, Antalya ’nın İtalyanlar Tarafından İşgali ve 
Kuva-yı Milliye’de Manavgat, Manavgat, 2003, s.11.

403-  Aynı şekilde Aydın Sancağı’nın Güzelhisar kazasında “Ala-

eline geçen, genellikle Karamanoğullarının veya Teke-
oğullarının yönetiminde olan Manavgat Emirliği bu-
lunmakta ve Manavgat ismi geçmektedir404. Yine Bar-
bara Flemming, Kıyı emirlerinden birinin “Manavgotis” 
adıyla anıldığını ifade etmektedir. Ayrıca Manavgat’ın 
Mela çayı ile civarını kapsayan ve XV. yüzyıldan beri 
meskûn bir bölge olduğu belirtilmektedir405. 

Görüldüğü üzere Manavgat isminin nereden gel-
diği ve ne anlam taşıdığı konusunda bu şekilde birçok 
değerlendirme yapılmaktadır. Fakat hemen hemen 
hiç birisi tam olarak konuyu açıklayamamaktadır. Bi-
zim düşüncemize göre Manavgat’ın yer ismi olduğu, 
bölgeyi belirtmek için kullanıldığı ve eskiden kalma 
bir isimin değişerek günümüze kadar geldiğidir. XV. 
ve XVI. yüzyıllarda Manavgat kazası olarak isimlendiri-
len bölge Köprüçay ile Manavgat çayı arasındaki alana 
tekabül etmektedir. Manavgat nehrinden doğusu ilk 
zamanlar Alaiye kazasına bağlıdır. Daha sonraları bu-
rası Düşenbe nahiyesi veya kazası içerisinde yer almış 
ve bu şekilde idari statüsü belirtilmiştir. Muhtemelen 
bu idari bölünme dolayısıyla Manavgat nehrinin do-
ğusundakiler batısındakilere Manav veya bölgeye 
Manavgat, batıdakiler de nehrin doğusuna Düşenbe 
veya Yörük gibi isimlendirmede bulunmuşlardır. Çün-
kü nehrin batısında Osmanlıların yerleşmesi ve iskânı 
daha önce başlamıştır. Yine nehrin doğu tarafında 
Düşenbe pazarı bulunmaktadır. İşte Manavgat ve Dü-
şenbe isimlerinin kullanılmasında bunların önemli bir 
etkisi vardır406.

iyelü” ismiyle cemaat vardır. TT (Tapu Tahrir Defteri) 166, 
s.395, 439; İlhan Şahin, Osmanlı Döneminde Konar-Göçerler, 
İstanbul, 2006, s.68-69.

404-  Donald Edgar Pitcher, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ta-
rihsel Coğrafyası, (Çev. Bahar Tırnakcı), İstanbul, 2001, s.58.

405-  Barbara Flemming, Landschaftsgeschichte von Pamph-
ylien, Pisidien und Lykien im Spätmittelalter, Wiesbaden, 
1964, s.86.

406-  Manavgat ismi konusunda daha geniş bilgi için bkz. Beh-
set Karaca, XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Manavgat Kazası, Is-
parta, 2009, s.8-10.

Foto: Hamit SEÇİL - APOLLON TAPINAĞI



414
Dünden
Bugüne
Antalya

A L T I N C I   B Ö L Ü M

Sonuç itibariyle bu ad her nereden ve ne şekilde 
verildiyse verilsin tarih boyunca Melas, Mavava, Manav-
yol, Manavyal, Manavji, Manavjal şekillerinde değişime 
uğrayarak en sonunda Manavgat’a dönüşmüştür407. 
Osmanlı belgelerinde de ilk yıllardan itibaren “Manav-
gat” şeklinde geçmekte olup Alaiye Sancağı’nın bazen 
nahiyesi bazen de kazası olarak yer almıştır. 

2. Manavgat’ın Coğrafî Özellikleri

Manavgat 2.283 km’lik yüzölçümüyle, Akdeniz 
Bölgesi’nde yer almakta ve büyük ölçüde bu böl-
genin özelliklerini taşımaktadır. Bölgenin ilk özelliği 
Akdeniz’e komşu olmasıdır. Bu komşuluğun en belirli 
etkisi iklim ve dolayısıyla bitki örtüsü üzerinde görül-
mektedir. Özellikle kıyı bölgeleri yerleşime ve tarıma 
elverişli alanlar sunmaktadır. İkinci bir özellik ise böl-
genin dağlık bir yapıya sahip olmasından doğmakta-
dır. Özellikle Manavgat’ın kuzey tarafl arında dağların 
önemli bir etkisi vardır. Yönsüz Dağı, Akdağ, Göğü 
Dağı, Fatmalar Dağı, Erkibet Dağı, Dede Dağı, Toka 
Dağı, Tepe Dağı, Kavanoz Dağı, Gürlen Dağı, Belen 
Dağı, Katran Dağı, Kavzan Dağı gibi küçüklü büyüklü 
birçok dağ Manavgat’ın kuzey bölümünde yer almak-
tadır. Teke Sancağı ile arasında sınır olan Köprüçay, 
Manavgat çayı, Çengel deresi ve onun kolları ve doğu 
tarafındaki Alara çayı bu bölgenin başlıca faydalandı-
ğı akarsulardır408. Bu genel değerlendirmeden sonra 
Manavgat’ın kapsadığı alanın coğrafi özelliklerinin de-
tayına girebiliriz. 

Bilindiği gibi Köprü suyu ve vadisi buranın en 
önemli yeryüzü şekillerini meydana getiren dağılım-
lardandır. Köprüçayı vadisi boyunca kayda değer ge-
nişlikte bir ova olmadığı gibi, iki tarafındaki sıra dağlar 
da vadiyi yakından izlemektedir. Bundan dolayı havza 
dardır ve Aksu havzası kadar beşeri faaliyet görülmez. 
Burada bir birinden çok mesafeli köyler bulunmakta 
olup aralarındaki bağ da zayıftır. Dağlar fazla kaya-
lık ve sivri olmadığından köylerin yakınlarında otlu 
yaylalar çoktur ve dolayısıyla burada eskiden beri iyi 
hayvancılık yapılmaktadır. En çok keçi sonra sığır ye-
tiştirilmektedir. Bu bölgenin bazı yerlerinde çok sınırlı 
sayıda tarım yapılmaktadır. Daha batıda, Köprüçayı 
boyları da nispeten aynı yumuşak şekilleri gösterir ve 
bunların da az çok ekilecek tarlaları vardır ve bu saye-
de su boylarında arka arkaya birkaç köy yerleşmiştir409.

Hemen hemen Manavgat çayı havzasına giren 
Akseki yöresi de çetin engebelidir. Her tarafı derin 
derelerle yarılmış ve oyulmuştur. Böyle engebeli yer-

407-  Nail Kelleci, Manavgat, s.8; Orhan Tunçdemir, Manavgat 
Tarih ve Turizm, s.1; Hasan Kırtı, Antalya’nın İtalyanlar Tara-
fından İşgali ve Kuva-yı Milliye’de Manavgat, s.11.

408-  Hüseyin Saraçoğlu, Akdeniz Bölgesi, İstanbul, 1989, Ek-
teki haritaları. Ayrıca bkz. 166 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i 
Anadolu Defteri (937/1530), B.D.A.G.M., Ankara, 1995, 
s.193’deki harita.

409-  Hüseyin Saraçoğlu, Aynı eser, s.296.

lerde de kayda değer genişlikte bir ova oluşmamıştır. 
Bu bakımdan, Akseki bir birinden iyice farklı üç bölü-
me ayrılmaktadır. Bunlar: Gembos-Eynif uzunlamasına 
çukurluğu, Dağ köyleri (burası Akseki’nin hemen kuze-
yindeki Emirhasan beline kadar olan yerlerdir) ve tima-
riçi köyleri. Antik çağ insanları bu dağlık alanın daha zi-
yade sahile yakın kısımlarına yerleşmişlerdir. Aksu’nun 
aşağı çığırındaki Perge; Köprüçay’daki Belkıs veya As-
pendos; Beşkonak Bucağı güneyine rastlayan Selge 
(şimdiki Zerk köyü) bunların en önemlilerinden olup, 
hemen hepsi müdafaası daha kolay plato parçaları 
üzerine kurulmuşlardır. Manavgat ırmağı ağzı Çarşam-
ba çayı çizgisinin doğusunda, bölgenin, ziraat alanı 
daha geniş; nüfus sıklığı daha fazla; zirai üretimi daha 
yüksek Adana bölümü; Erdemli boylarına kadar uza-
nan, Taşeli platosu ile başlar ve devam eder410. Görül-
düğü gibi Manavgat kazasının kuzey ile güney tarafl arı 
iklim, yerleşme, su imkânlarından faydalanma ve bitki 
örtüsü bakımından bir birinden farklılıklar göstermek-
tedir. Denizden kuzeye doğru 10-15 km. gidildiğinde 
hemen dağlık alanlar başlamaktadır. Su imkânlarından 
faydalanma daha ziyade güney tarafl ardadır.

Dünden Bugüne Manavgat’ın Siyasi, Sosyal, 
Kültürel, İdari ve Ekonomik Yapısı

A- Manavgat’ın Siyasi ve Tarihi Gelişimi

1. Türk Hâkimiyetine Kadar Manavgat ve 
Çevresi

Manavgat’ın güneyinin büyük çoğunluğu ilk-
çağdaki ismiyle Pamfilya bölgesinde, kuzey tarafl arı 
ise Pisidya bölgesinde kalmaktadır. Pamfilya ovasının 
gerisindeki Toros kıvrımları, kuzeyde Likya masifini 
devam ettiren silsilelerle birlikte İç Anadolu’ya girmiş 
ve beraberce dağlık Pisidya’yı meydana getirmiştir. Pi-
sidya güney dağlık bölgesinin bir tabii gibidir. Çünkü 
Likya ve Toros dağ dizileri burada hala depremlerle tit-
reyen bir masif halinde bir araya toplanmışlardır. Genel 
yükseklikten ileri gelen nemlilik Pisidya’yı Likya ile ova 
Kilikya’nın bir devamı haline koymaktadır. Diğer taraf-
tan akıntısız bir takım havzaların bulunması burayı de-
nize ulaşması güç iç memleketler arasına sokmuştur. 
Pisidya’da eski çağların medeniyet ve kültür eserlerini 
saklayan bir takım höyükler, mağaralar bulunmaktadır. 
Pisidya ana yollar bakımından kenarda kalmış oldu-
ğundan, eski çağlarda buradaki halk küçük Asya’nın 
diğer bölgelerine nazaran bağımsız yaşamışlardır411. 

Pamfilya ise “bütün kabileler diyarı” anlamına gel-
mekte olup, Anadolu’nun güney sahillerinin ortasında 
yer almakta ve bugünkü Antalya ilinin düzlük kısım-

410-  Talip Yücel, Türkiye Coğrafyası, Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü Yay.: 68, Ankara, 1987, s.96.

411-  M. Şemseddin Günaltay, Yakın Şark II Anadolu Eski Çağ-
lardan Ahameniş’ler İstilasına Kadar, Ankara, 1987, s.39-
40; Ayrıca bkz. Süleyman Fikri Erten, Antalya Tarihi, İstanbul, 
1940, s.10-11.
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larına tekabül etmektedir. Kuzeyde Toroslar, güneyde 
Akdeniz gibi tabi hudutlara sahip olan Pamfilya’nın 
doğu ve batı hudutları konusunda ise ihtilafl ar vardır. 
Adrasan burnu, Beşadalar, Tekirova, Olbia gibi yerler 
Pamfilya ile bölgenin batısında yer alan Likya’nın sınırı 
kabul edilmektedir. Doğu hududu da çeşitli şekillerde 
kabul olunmuş ve Manavgat Çayı, Side, Syedra, Alanya 
gibi yerler sınır olarak ileri sürülmüşlerdir412. Side veya 
Alanya’nın doğusundan itibaren dağlık Kilikya başla-
maktadır413. Manavgat’ın kuzey bölgeleri yani Selge 
(Zerk) gibi eski tarihi şehirlerin olduğu yerler az önce 
bahsettiğimiz gibi Pisidya’da kalmaktadır. Manavgat 
ve çevresi bu iki tarihi bölgenin geçirdiği tarihi ve kül-
türel süreci yaşamıştır414.

Pamfilya bölgesinin en önemli nehirleri Katarrak-
tes (Düdensu), Kestros (Aksu), Eurymedon (Köprüçay) 
ve Melas (Manavgat çayı)’tır ve bu nehirler Pamfilya’yı 
üç ayrı bölgeye ayırmaktadır. Bunların doğusunda ise 
Alara, Karpuz ve Dim çayları vardır. Bütün bu nehirler 
yüksek dağlar arasındaki dar ve derin vadilerden geç-
mekte ve ancak alt mecralarında kısa bir mesafede 
düzlük ile temasa gelmektedir. Pamfilya, batıda yük-
seklikleri 1500 m. aşmayan dağlar, kuzeyde ise yük-
seklikleri bazen 3000 m. aşan, yamaçları sarp ve arızalı 
dağ silsileleri ile çevrilmiş bulunmaktadır. Bu dağlar 
doğu istikametinde tedrici olarak sahile yaklaşmak-
ta, bu bakımdan bu bölgenin tabii hududunu teşkil 
etmektedir415. Bu dağlık bölgeden düzlüğe isal eden 
çeşitli yol ve geçitler vardır416. 

Pamfilya’nın başlıca şehirlerine göz atacak olur-
sak: Attaleia, Sillyon ve Side’nin ikizkenar bir üçgenin 
uçlarını aldığını, bir birine eşit olan iki kenarından 
birinin ortasında Perge’nin diğerinin ortasında ise 
Aspendos’un bulunduğunu görürüz417. 

İklimi mutedil, toprakları verimli olan Pamfilya’da, 
çok eski zamanlardan beri insanlar yaşamışlardır. Ka-
rain, Beldibi ve Çarkini’nde yapılan araştırmalar bunu 
teyit etmektedir418. Clemens Emin Bosch, bu bölgenin 
geçirdiği tarihi devirleri şöyle belirtmiştir: 1- Prehis-

412-  Clemens Emin Bosch, Pamphylia Tarihine Dair Tetkikler, 
(Çev. Sabahat Atlan), Antalya Bölgesinde Araştırmalar no: 1, 
Ankara, 1957, s.13; Arif Müfid Mansel, İlkçağda Antalya Böl-
gesi, İÜEF Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları İstasyonu 
Yayınları no: 1, İstanbul, 1956, s.3.

413-  Gülay Tigrel, “Alanya Yöresinde Antik Bir Liman”, Belleten, 
XXXIX, no: 156, Ankara, 1975, s.613-628.

414-  Pisidya bölgesinin geçirdiği tarihi süreç ve buranın şehir-
leri ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Mehmet Özsait, Hele-
nistik ve Roma Devrinde Pisidya Tarihi, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 1985; Ayrıca bkz. M. Şem-
seddin Günaltay, Aynı eser, s.39-40.

415-  Arif Müfid Mansel, İlkçağda Antalya Bölgesi, s. 4; Şem-
seddin Günaltay, Aynı eser, Giriş.

416-  Geçitler ve yollar konusunda bkz. Giray Ercenk, “Pamph-
ylia Bölgesi ve Çevresi Eski Yol Sistemi”, Belleten, LVI sayı 
216, s.361-370.

417- Arif Müfid Mansel, İlkçağda Antalya Bölgesi, s.4-5.
418-  Füruzan Kınal, Eski Anadolu Tarihi, Ankara, 1987, s.9-12.

torik devir (M.Ö. ?-1800), 2- Hititler devri (M.Ö. 1800-
1200), 3- Lidyalılar devri (M.Ö. 560-546), 4- Persler 
devri (M.Ö. 546-334), 5- Makedonyalılar devri (M.Ö. 
334-301), 6- Ptolemaioslar devri (M.Ö. 301-218), 7- Se-
levkoslar devri (M.Ö. 218-189), 8- Bergamalılar dev-
ri (M.Ö. 188-133), 9- Roma eyaleti Kilikya devri (M.Ö. 
102-36), 10- Amyntas devri (M.Ö. 36-25), 11- Roma İm-
paratorluk devri (M.Ö. 25- M.S. 284) ve Bizans devri419. 
Görüldüğü gibi çok eski devirlerden itibaren bu bölge 
yerleşme yeri olmuş birçok kavmin ve devletin istilası-
na uğramıştır. Bu süreçte zaman zaman sıkıntılı günler 
geçirilse de genelde ticari ve ekonomik yönden tercih 
edilen yerlerden birisi olmuştur.

Bu bölgenin ilkçağlardaki şehirlerinin sosyal ve 
iktisadî hayatıyla kültüründen bahsetmek gerekirse; 
Side Limanını alamayan Attalos II (M.Ö.159-138) buna 
karşılık Attaleia’yı kurdurmuş ve Attaleia zamanın en 
önemli liman şehirlerinden biri olmuştur. M.S. II. ve III. 
yüzyılın ilk yarısı Anadolu ve bu arada Pamfilya şehir-
leri için bir altın devir olmuştur. 

Bu dönemde Side de bir deniz ve ticaret limanıdır. 
Bu liman, bilhassa doğu Akdeniz ülkeleri ile ticarette 
bulunuyor ve getirttiği malların bir kısmını bu bölgede 
bulunan yollardan İç Anadolu’ya sevk ediyordu. 

Aspendos, o zamanlar seyr ü sefere elverişli ol-
duğu anlaşılan Eurymedon (Köprüçay) üzerinde bir 
nehir limanıdır. İlk zamanlar, bilhassa Pers hâkimiyeti 
devrinde burası bir donanma üssü olarak kullanılmış, 
Attaleia’nın kuruluşundan sonra ise bir ticaret merkezi 
olarak gelişmiştir. Bundan başka civardaki tuz memle-
haları, zeytinlikler, hububat ve at yetiştirmeye elverişli 
düz ve geniş arazi bu şehrin zenginliğinin artmasında 
büyük rol oynamıştır420. Büyüklük, nüfus ve zenginlik 
bakımından gösterdikleri farklılıklara rağmen bütün 
bu şehirlerin bazı müşterek vasıfl arı da bulunmaktadır. 
Bu şehirlerin hepsi, halkı emniyet altında yaşatmak ve 
buna binaen bir konfor sağlamak amacıyla hareket et-
mektedirler. İlk etapta arazinin yapısından yüksek yer-
lerde şehirler inşa etmek için faydalanmışlardır. Sonra 
düzlüklere doğru yayılmışlardır. Ayrıca korunma ve 
muhafazada kale ve surlar da önemli bir rol almıştır421. 

419-  Clemens Emin Bosch, Aynı eser, s. 14-15; Ayrıca bu böl-
genin ilkçağdaki durumu ve ticari ve ekonomik yapısı hak-
kında daha geniş bilgi için bkz. Behset Karaca, XV. Ve XVI. 
Yüzyıllarda Manavgat Kazası, s.10-16.

420-  Gülay Tigrel, Aynı makale, s. 613-628; Arif Müfid Mansel, 
İlkçağda Antalya Bölgesi, s.10-13; A. Müfid Mansel, “Antal-
ya Bölgesinde (Pamfilya) 1943 Yılı Sonbaharında Yapılan 
Arkeoloji Gezisine Dair Kısa Rapor” Belleten, IX,  s.135-145; 
A. Müfid Mansel, Side 1947-1966 Yılları Kazıları Ve Araş-
tırmalarının Sonuçları, Ankara, 1978, s.7-17; Şemseddin 
Günaltay, Aynı eser, s.28.

421-  Arif Müfid Mansel, İlkçağda Antalya Bölgesi, s.13-14; M.Ö 2. 
yüzyılın ilk yarısı Side surlarının inşa tarihi olarak düşünülmek-
tedir. Pamphylia şehir surları ve kapıları ile özellikleri konu-
sunda daha fazla bilgi için bkz. Arif Müfid Mansel, “Pamphylia 
şehir Surları ve Şehir Kapıları”, Türk Tarih Kurumu Yıllık Konfe-
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Yine konforun bütün Pamphylia şehirlerinde iyi düşü-
nüldüğünü ve bunun sonucu olarak pratik ihtiyaçları 
tamamıyla karşılayan bir kanalizasyon sisteminin varlı-
ğını görmekteyiz. Ayrıca bu şehirlerde halkın su ihtiya-
cını karşılamak için büyük tesisler kurmuşlardır. Mesela 
Side’nin suyu Manavgat çayından alınarak yaklaşık ola-
rak 30 kilometrelik bir mesafeden kayalıkların yamaç-
larından veya tepelerin altında oyulmuş kanallardan 
ve vadilerde bina edilmiş su kemerlerinden geçmek 
suretiyle şehre getirilmiştir. Yine hamam ve tiyatro 
gibi eserler bu şehirleri tamamlamaktadır. Bölgedeki 
halkın dini inançlarına mabetler cevap vermektedir. 
Pamphylia mabetlerinin en güzel ve çeşitli örnekleri-
ne Side’de rastlanılmaktadır. Şehir surlarının dışında 
mezarlıklar da vardır. Yani kısacası bu şehirler o devrin 
insanlarının her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
tasarlanmıştır422. İşte bu güzelliklerle dolu şehirlerin in-
sanlarının zengin olduğunu görmekteyiz. 

Bu zenginliği oluşturan kaynaklar, her türlü hubu-
batın yetiştirilmesi, zeytinlikler, bahçeler, en önemlisi 
de ticaret olmuştur. Side ve Antalya limanları vasıta-
sıyla bölgenin hububat ve diğer mahsulleri İtalya ve 
Roma’ya sevk edilmektedir. Yine burada mermer bol-
luğu göze çarpmaktadır. Mermer burada çıkartılma-
dığına göre bu adalardan getirilmiştir. İşte bütün bu 
hususlar Akdeniz ülkeleri arasında yapılan deniz tica-
retinin Pamphylia şehirlerinin başlıca zenginlik kay-
nağı olduğunu göstermektedir. Side korsanlık yapma 
fırsatından istifade etmek için kuvvetli bir ticaret filo-
suna da sahiptir. 

Birçok tüccar servetlerini bu deniz ticaretine 
borçludurlar. Pamphylia bölgesinin zenginliğinde sa-
nayinin de büyük rolü vardır423.  Side’den başka bura-
daki Perge, Sillyon, Attaleia gibi birçok şehir ve liman 
bölgenin kalkınmasına önemli ölçüde katkıda bulun-
muştur424. Kısacası günümüzde de kalıntılarını gördü-
ğümüz Aspendos, Side, Perge gibi şehirler buranın en 
önemli yerleşim yerleri olmuşlar ve birçok tarihi olaya 
tanıklık etmişlerdir. Buranın dışarıya açılmasında ve 
ticarette Köprüçay, Manavgat çayı ve Side önemli bir 
rol oynamış ve liman imkânı sağlamıştır. Ticaret İtalya, 
Roma, Kıbrıs, Suriye ve Mısır gibi yerlerle gerçekleş-
miştir.

2. Türk Hâkimiyeti Döneminde Manavgat ve 
Çevresi

a. Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi

ransları I, Atatürk Konferansları 1963, Ankara, 1964, s.215-234.
422-  Arif Müfid Mansel, İlkçağda Antalya Bölgesi, s.13-21.
423-  Arif Müfid Mansel, İlkçağda Antalya Bölgesi, s.24-26; Side 

Limanı ve Side şehrinin özellikleri hakkında daha geniş bilgi 
için bkz. A. Müfid Mansel, “Antalya Bölgesinde (Pamfilya) 
1943 Yılı Sonbaharında Yapılan Arkeoloji Gezisine Dair Kısa 
Rapor” Belleten, IX,  s.135-145.

424-  Arif Müfid Mansel, İlkçağda Antalya Bölgesi, s.13.

Sultan I. Alâeddin Keykubad, Akdeniz’de 
Antalya’nın doğusunda ikinci bir ticaret limanı ve aske-
ri üs elde etmek gayesiyle Rumların Kalonoros, Avru-
palıların Candelore dedikleri beldeyi iki ay kadar süren 
kuşatma sonunda feth etmiştir (1221). Şehir birkaç yıl 
içerisinde yeniden inşa edilerek sultanın adına ithafen 
Alaiye adını almıştır. Burası uzun müddet sultan ve ha-
lefl erinin kışlak merkezi olmuştur. Ayrıca Antalya’nın 
yanında ikinci bir ticaret limanı ve askeri üs görevi gör-
müştür. Sultan daha sonra kışlamak üzere Antalya’ya 
giderken yolu üzerindeki Alara kalesini de teslim al-
mıştır 425. Yine Sultan geri kalan yerlerin fethedilerek 
bölgede huzur ile istikrarın tam olarak sağlanması ve 
ticari yönden buralardan yararlanmak düşüncesiyle 
Mübarizeddin Ertokuş’u görevlendirmiştir. Onun gö-
revi Antalya’dan Silifke’ye kadar kıyı bölgesinde henüz 
fethedilmeyen yerleri almaktı. Bu ordu denizden ve 
karadan hareket ederek 40 kale fethetmiştir. Bu doğ-
rultuda Manavgat da muhtemelen 1225’de ele geçi-
rilmiştir426. Bundan sonra Antalya’dan Alaiye’ye kadar 
uzanan sahil bölgesi ve buradaki yerler Selçukluların 
Akdeniz’deki önemli ticari ve ekonomik faaliyetlerinin 
kavşak noktaları olacaklardır. Türkiye Selçukluları tica-
reti geliştirmek için birçok kervansaray yapmıştır. Sel-
çuklular döneminde şehirlerarası yollar üzerinde inşa 
edilen kervansaray sayısı 132’yi bulmuştur. Antalya-
Alanya arasında 3, Eğirdir-Antalya arasında 5, Konya-
Eğirdir arasında 6, Konya-Seydişehir-Antalya arasın-
da 10 kervansaray bulunmaktadır. Bu rakamların da 
gösterdiği gibi Konya-Antalya ve Antalya-Alanya ara-
sında işlek bir ticaret ağı bulunmaktadır427. Bu ticaret 
ağı kervan yolları üzerinde birçok han, köprü, çeşme 
yaptırılmasıyla daha da işlerlik kazanmıştır. Bu konu-
da misal vermek gerekirse, Konya-Beyşehir, Gembos 
Ovası, Eynif Ovası, Kesikbeli, Pazarçayı üzerinde köp-
rü, Gembos’ta Ortapayam Hanı, Tesbili Hanı, Üzümcü 
Hanı, Eynif’te Tolhanı, Kesikbelinin önünde Kargı Hanı, 
Pazarçayının üzerinde Pazar Köprüsü gibi. Alanya tica-
ret yolu üzerinde de Alara han ve Şarapsa Han yaptırıl-
mıştır428. Aynı doğrultuda Teke Sancağı’nın kapladığı 
bölgede ve burasının etki alanında olan yerlerde de 
birçok tarihi yapılar yapılarak ticaret geliştirilmeye 

425-  Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, VIII, İstanbul, 
1992, s.283-284; Hasan Kırtı, Aynı eser, 2003, s.18-19; Kenan 
Bilici, “Alanya’nın Fethi Meselesi: Bir Tesbit”, Adalya, No. 
IV/1999-2000, İstanbul, 2000, s.287-290; Necdet Öztürk, 
“Alanya’nın Türkler Tarafından Fethi ve Sonrasına Dair 
Bazı Düşünceler”, 9. Tarih ve Kültür Semineri 1999, Alanya, 
2004, s.429-433

426-  Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, VIII, s.285-286; 
Hasan Geyikoğlu, “Antalya’nın İlk Türk Mülki Amiri ve Ku-
mandanı Mübarizettin Ertokuş’un Faaliyetleri ve Eserle-
ri”, No. V/2001-2002, Adalya, İstanbul, 2002, s.192-193.

427-  Bahattin Keleş, “Türkiye Selçukluları’nın XIII. Ve XIV. Yüz-
yılda Kıbrıs Krallığı, Ceneviz ve Venediklilerle Olan Tica-
retinde Antalya’nın ve Alanya’nın Yeri ve Önemi”, Alanya 
Tarih ve Kültür Seminerleri IV, Alsav, Alanya, 2007, s.156.

428-  Hasan Kırtı, Aynı eser, s.19.
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çalışılmıştır429. Sonuç olarak Alanya ve Antalya şehir-
leri, Türkiye Selçukluları döneminde önemli gelişme 
göstermiştir. Venedik, Ceneviz, Kıbrıs, Mısır, Suriye ve 
diğer Avrupa ülkeleriyle ticari ilişkiler kurulmuş ve 
bunun sonucunda Alanya ve Antalya’dan bu ülkelere 
kereste, şeker, balmumu, şap ipekli dokumalar ve köle 
ihraç edilmiştir. Buna karşılık kâğıt, cam eşya, ipekli 
ve yünlü kumaşlar ve elbiseler, şeker, sabun ve buna 
benzer maddeler satın alınmıştır430. Ayrıca, Rodos, Gi-
rit, Ege adaları gibi adalarla da önemli ticari ilişkileri 
olmuştur431. Bu ticari ilişkilerden ve gelişmeden Ma-
navgat, Alanya ve Antalya kadar nasibini alamamıştır. 
Çünkü Alanya ve Antalya’nın sosyal ve kültürel an-
lamda daha fazla yapısı ve eserleri bulunmaktadır. Bu 
şehirlerden sonra Manavgat, kıyı şeridinde en önemli 
yerleşim yeridir. Yine eski çağlarda olduğu gibi Köp-
rüçayı, Manavgat Çayı ağzından ve Side’den denizle 
bağlantısı olup bu çevreye bazı imkânlar sunmaktadır. 
Bütün bunların yanında ormanlarıyla bölgeler arası ve 
uluslararası ticarete katkıda bulunmaktadır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin son yıllarında 
Anadolu’da İlhanlıların nüfuzu artınca uç bölgelerdeki 
aşiretler ve uç beyleri beylik kurmaya başlamışlardır. 
Bu beyliklerden Hamidoğulları ve bunların bir kolu 
olan Tekeoğulları, Karamanoğulları, Alaiye Beyliği ve 
Manavgat Emirleri gibi beylik ve emirliklerin Antalya, 
Alanya ve Manavgat tarihinde ve buradaki siyasi, sos-
yal, kültürel ve ekonomik gelişmelerde etkisi olmuş-
tur. Manavgat, Antalya ile Alanya’nın arasında olduğu 
için hepsinden belirli ölçüde etkilenmiş ve bunlarla 
ilişkisi olmuştur. 

Bu tarihi süreç ise şu şekilde gelişmiştir: Antal-
ya ve çevresinde kurulan Hamidoğullarının Antalya 
şubesine Teke Beyleri veya Tekeoğulları tabiri Emir 
Mübarizüddin Mehmed Beyden sonra kullanılma-
ya başlanmıştır. Mehmed Bey, bu beyliğin en önemli 
beylerinden biridir ve Kıbrıslılarla mücadele etmiştir. 
1361’de Kıbrıslılar Antalya’yı zapt etmişlerdir. Mehmed 
Bey mücadeleye devam ederek Memlüklüler, Alaiye 
ve Manavgat Emirleri ile irtibat ve ittifaklar kurarak 
Antalya’yı yeniden 1373’de fethetmiştir432. Görüldüğü 
üzere 1360’larda Manavgat Emirliği bulunmakta ve 
Manavgat’a hâkim olduğu anlaşılmaktadır. Fakat Ma-
navgat çoğunlukla Tekeoğullarının hâkimiyeti altında 

429-  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Behset Karaca, XV. 
ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı, Isparta, 2002, s.145-148.

430-  Bahattin Keleş, Aynı makale, s.159-160.
431-  Mustafa Oral, “Selçuklu’dan Cumhuriyet’e Alanya-Kıbrıs 

İlişkileri”,  Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri IV, Alsav, Alanya, 
2007, s.161.

432-  Hasan Kırtı, Aynı eser, s.19; Teke oğulları ile ilgili olarak 
daha geniş bilgi için bkz. Doğuştan Günümüze Büyük İs-
lam Tarihi, s.566-569; Şehabettin Tekindağ, “Teke-eli ve 
Teke-oğulları”, TED, VII-VIII (1977), s.55-94; İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyun-
lu Devletleri, Ankara, 1984, s.67-69; Behset Karaca, XV. ve 
XVI. Yüzyıllarda Manavgat Kazası, 22-24.

kalmıştır.

Selçukluların varisi olarak ortaya çıkan bir diğer 
beylik de Karamanoğullarıdır. Karamanlılar bu bölge-
de özellikle Alanya üzerinde etkili olmuşlardır. Kara-
manoğullarının sınırları Akdeniz sahilinde Silifke’den 
Alanya’ya kadar uzanmaktadır. Karamanlılar Alanya’ya 
ilk olarak 1276 yılında Şemseddin Mehmed Bey zama-
nında hâkim olmuşlardır. İşte bundan sonra Alanya, 
stratejik konumundan dolayı Kıbrıslılar ile Karaman ve 
Mısır Memluklu yönetimi arasında bir mücadele alanı 
haline gelmiştir433. 1333’de Alaiye’ye gelen İbn Batu-
ta, buranın Türkmenlerle meskûn olduğunu ve bura-
da Mısır, İskenderiye ve Suriye tüccarlarının ticaretle 
meşgul olduklarını söylemektedir. Yine O, buranın 
çok ağaçlık bir yer olduğunu ve ağaçlarının İskende-
riye ve Dimyat’a ve oradan da çeşitli Mısır şehirlerine 
gönderildiğini belirtmektedir434. Karamanoğullarının 
hâkimiyeti daha ziyade Alanya ve çevresindedir. Alara 
Çayı’ndan batıya pek geçmemesine rağmen Manavgat 
da belirli ölçüde bu beylikten etkilenmiştir. 

Alanya Kıbrıs Kralı’nın Anadolu sahillerine saldır-
dığı sırada, muhtemelen 1360’da bağımsız bir beylik 
olmuştur. Bu şekilde Alanya’ya Alaiye beyleri hâkim 
olacaklardır. 1361’de Antalya’yı zapt eden Kıbrıs Kralı 
Pierre, Alaiye şehrinin beyini de, civardaki Manavgat 
Beyi ile birlikte kendine tabi olmaya mecbur etmiştir. 
Daha sonra Alaiye Beyi, Hamidoğlu Mahmud Beyin 
Antalya’yı istirdat için 1364’te yapmış olduğu muha-
saraya ve hücuma iştirak etmiştir. Fakat onun gön-
derdiği gemiler yakılmış ve teşebbüs başarısızlığa 
uğramıştır. Daha sonra Alaiye Beyinin bu hareketini 
aff etmeyen Kıbrıs Kralı Pierre, 1366’da bir donanma 
göndererek Alaiye’yi zapt etmeye çalışmıştır. Fakat 
bunda pek başarılı olamamıştır. 1450’de Alaiye Beyi 
Lütfi Bey ile Kıbrıs Kralı Jean arasında bir dostluk ve 
ticaret anlaşmasının yapıldığı görülmektedir. Alaiye 
Beyliği bu anlaşmayı Karamanoğullarının telkiniyle 
yapmıştır. Osmanlıların burayı fethine kadar Alanya’da 
Karamanoğullarına tabi Alaiye Beyliği bulunmaktadır. 
Zaman zaman bu beyliğin de Manavgat ve çevresi ile 
ilişkileri olmuştur.  

Görüldüğü gibi bugünkü Antalya ilinin bir kısmı 
Tekeoğullarının, bir kısmı da ilk önce Karamanoğulla-
rının, sonra Alaiye ve Manavgat emirlerinin elindedir. 
Hatta zaman zaman bölgede Kıbrıs Krallığı ve Mem-
lukluların etkileri de görülmektedir. Manavgat ve 
çevresi bu beylikler, emirlikler ve devletlerden belirli 
ölçüde etkilenmiştir. Fakat Manavgat çayından batısı 
Osmanlıların eline geçinceye kadar Tekeoğullarının 
elinde kalmıştır435.

433-  Mustafa Oral, Aynı makale, s.163, Ayrıca İ.H. Konyalı, Alan-
ya, s.67.

434-  Besim Darkot, “Alaiye”, İA, I, Eskişehir, 1997, s.288.
435-  Daha geniş bilgi için bkz. Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüz-

yıllarda Manavgat Kazası, s.22-24.
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b. Osmanlılar Dönemi

Yıldırım Bayezid Anadolu’daki Türk birliğini sağla-
ma mücadeleleri sonunda 1391’de Antalya üzerine yü-
rümüş ve şehri ele geçirmiştir. Bu tarihlerde Manavgat 
da Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. Bu bölgede huzur 
Ankara Savaşı’ndan sonra tekrar sekteye uğrayacaktır. 
Ancak Teke Beyliğinin tamamen ortadan kalkmasıyla 
Manavgat ve çevresinde huzur ve istikrar sağlanacak-
tır. II. Murad devrinde Osmanlılar Manavgat ve çev-
resine tekrar hâkim olacaklardır436. 1455 tarihlerinde 
Osmanlı Devleti Manavgat Çayı’ndan doğuya hâkim 
değildir. Çünkü Manavgat’ın Teke ile birlikte defterlere 
kaydedilmesi, yine Alaiye Sancağı’na ait müsellemle-
rin sadece Manavgat kazasında yer almasının da se-
bebi bu olmalıdır437. 

Bu bölge Osmanlı Devleti’nin eline geçince bura-
da da diğer yerlerde olduğu gibi tahrir işlemleri yapıl-
mıştır. İlk tahrir defterleri olmamakla birlikte elimizde 
1455 tarihine ait defter vardır ve buradaki kayıtlar da 
bizi 50-60 yıl öncesine götürmektedir. Fatihten önce 
en az Manavgat ve çevresinde 3 civarında tahrir ya-
pılmıştır438. Alanya ve çevresi daha sonra alındığı için 
tahrir işlemleri burada Manavgat’tan sonra olacaktır. 

Karamanoğullarının Alanya beyliği için önemli 
bir tehlike olmaktan çıkması ise 1466’da Osmanlı’nın 
Karaman’ı alması ile olmuştur. Alanya Anadolu’nun 
Akdeniz kıyısında olup da en son Osmanlı hâkimiyeti 
altına giren şehir olmuştur. Osmanlılar Alanya’yı 1471 
yılında fethetmişlerdir439. Bu fetihten sonra burada da 
tahrir işleminin başladığı görülmektedir. Sonuç olarak 
Osmanlı Devleti bu şekilde bütün Orta ve Batı Akdeniz 
bölgesine hâkim olmuş ve ticari ve ekonomik yönden 
buralardaki limanlardan istifade etmeye başlamıştır. 

3. Manavgat ve Çevresinde Sosyal 
Hareketler 

a- Sürgünler

Teke-ili ve Hamid-ili gibi yerlerden heterodoxe 
eylemlerle ilgisi olanlar sürgüne tabi olmuşlardır. Yani 
Safevi Devleti veya Safevi tarikatıyla bir şekilde irtibatı 
bulunanlar ve bazı olaylara karışanlar sürgüne gönde-
rilmişlerdir. Muhtemelen bu sancakların yanında ve 
bu bölgede olan Manavgat kazasından da bu türden 
sürgünler olmuş olmalıdır. Özellikle Şahkulu isyanın-
dan sonra bu sürgünlerin bölgenin sosyal ve ekono-
mik hayatında önemli bir yeri vardır440. 
436-  Hasan Kırtı, Aynı eser, s.20-21; İ. Hakkı Uzunçarşılı, Aynı 

eser, s.67-69.
437-  Daha geniş bilgi için bkz. Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıl-

larda Manavgat Kazası, 25-27.
438-  Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı, s.14; 

MAD 14, s.156/a-227/a, 383/a-410/a, 435-436.
439-  Mustafa Oral, Aynı makale, s.164-165.
440-  Şahkulu isyanı ve bu tür sürgünlerle ilgili olarak daha 

geniş bilgi için bkz. Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıllarda 

Manavgat kazasında heterodoxe eylemlerle ilgi-
si olan bu sürgünlerden farklı olarak da sürgünlerin 
olduğunu görmekteyiz. Bu sürgünlerin sebeplerini, 
nerelere olduklarını ve ne zaman meydana geldiğini 
Mühimme defterlerindeki hükümlerden ortaya çıkar-
mamız mümkün olmaktadır. Bu hükümlere dayana-
rak sürgünlerin daha çok Kıbrıs ve Rodos gibi yerlere 
yapıldığını görüyoruz. Aşağıda görüleceği gibi, XVI. 
yüzyılın ikinci yarısında başlayıp aşağı yukarı yüzyılın 
sonlarına kadar etkisini gösteren suhte ayaklanmala-
rına karışan, huzuru bozan veya soygunculara yataklık 
eden fesad ehlinin Rodos ve Kıbrıs gibi adalara sürül-
mesi için sık sık ferman çıktığı görülmektedir441. 

Alaiye Sancağı ve Manavgat kazasından Kıbrıs 
adasına sürgünlerle ilgili hükümlerin, tespit edebil-
diğimiz kadarıyla 1573 tarihinde başladığını ve bu 
tarihle birlikte 1574-1583 tarihlerinde yoğunluk ka-
zandığını görmekteyiz. Bu sürgünlerin amacı; huzuru 
ve güvenliği bozan fesat ehlini cezalandırmak, daha 
çok hayvancılıkla geçinen ve ziraatla uğraşan halka 
zarar veren konar-göçerleri bu bölgeden uzaklaştıra-
rak oralarda halkın dirlik ve düzenini sağlamak, yeni 
fethedilen Kıbrıs Adası gibi yerlerin imar ve iskânını da 
gerçekleştirmektir. Böylece devlet hem cezalandırma 
metodunu hem de imar ve iskânı bir arada yapmak-
tadır. Kıbrıs’ın imarı ve iskânı için yapılan sürgünlerde 
hangi şartları taşıyanların sürüleceği bazı Mühimme 
hükümleriyle çok güzel açıklanmıştır. Mesela, Manav-
gat kadısına gönderilen bir hükümde,  Kıbrıs’a adam 
sürmek için gelecek olan kadı ve çavuşa bu emri gös-
terip; kendi halinde ve ticaret ile meşgul olan adamla-
ra dokunmayıp işsiz, güçsüz, bekâr ve faizci kimseleri 
sürgün etmeleri istenmektedir442.

Alaiye Beyine ve Manavgat kadısına gönderilen 
başka bir hükümde; Kıbrıs’ın imarı ve ihyası için her 
10 haneden bir hane toplanıp Kıbrıs’a gönderilmesi, 
fakat ehl-i fesat ve şirret adamları seçip sulehaya ve 
kendi halinde kimselere dokunulmaması ve gönde-
rilen kimselerin bir defteri Kıbrıs’a, bir suretinin de 
İstanbul’a gönderilmesi istenmektedir443. Bu iki hü-
küm de bize hangi şartları taşıyanların sürülecekleri 
konusunda çok güzel fikir vermektedir. Kısacası sürgü-
ne tâbi olanlar; kent ya da şehirle fazla bütünleşmemiş 
kişiler, tefeciler, sabıkalılar, topraksız, bağ, bahçe ya da 

Teke Sancağı, s.46-51; Behset Karaca, “Safevi Devleti’nin 
Ortaya Çıkışı ve II. Bayezid Dönemi Osmanlı-Safevi İliş-
kileri”, Türkler, IX, Ankara, 2002, s.409–418; Behset Karaca, 
“Osmanlı Devleti’nde Konar-Göçer Zümrelerin (Yörükler) 
Safevi Devletiyle İlişkileri”, Arayışlar-İnsani Bilimleri Araştır-
maları, sayı 14, Isparta, 2005, s.17–36

441-  6 Rebiülevvel 981 tarihli hüküm: BOA, MD (Mühimme Def-
teri) 22, s.132/265; 26 Rebiülevvel 981 tarihli hüküm: MD 22, 
s.275/540; 26 Zilkade 991 tarihli hüküm: MD 52, s.161/402; 
Ayrıca bkz. Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke 
Sancağı, s.51-54.

442-  27 Safer 981 tarihli hüküm: MD 22, s.96/198.
443-  11 Muharrem 982 tarihli hüküm: MD 24, s.183/490.
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tarla konusunda uzun süren anlaşmazlıklara taraf ol-
muş kişiler ve yeni göçmenlerdirler. Kıbrıs’a sürülüp 
burada iskân edilen kişiler Anadolu yakasına geçer-
lerse tekrar yakalanarak Kıbrıs Beylerbeyliğine teslim 
edilmektedirler444.

Osmanlı Hükümeti, Kıbrıs’a gidenlere birçok im-
tiyaz vermesine rağmen sürgün politikasından bek-
lediğini alamamış, projenin uygulamaya başlama-
sından birkaç yıl sonra çıkarılan bir fermanda Kıbrıs’a 
Anadolu’nun çeşitli yörelerinden bilhassa güneyden 
gönderilen 12.000 aile ya da haneden yalnızca birkaç 
yüzünün orada kaldığı belirtilmiştir. İnsanları Kıbrıs’a 
gitmekten alıkoyan ve sürülenlerin adadan ayrılması-
na yol açan neden, bölgedeki korsan saldırıları netice-
sinde oluşan güvensizlik olabilir. Sürgünler arasında 
çok sayıda sabıkalı bulunması da Anadolu’da yaşadık-
ları huzursuzluk döneminden sonra sakin bir hayat 
sürmek isteyen kişileri ürkütüyor olsa gerektir. İşte bu 
gibi nedenlerden dolayı iskân amacıyla Kıbrıs’a yapılan 
sürgünlerin pek başarıya ulaşmadığını söyleyebiliriz445. 
Fakat bütün bunlara rağmen, XVI. yüzyıl boyunca de-
vam eden heterodoxe eğilimler dolayısıyla olsun veya 
iskân ve fesad ehlini cezalandırmak hasebiyle olsun 
bütün bu sürgünler, Manavgat ve çevresinin demogra-
fik yapısında büyük değişiklikler meydana getirmiştir.

b- Suhte Ayaklanmaları Sırasında Manavgat

XVI. asrın ikinci yarısından itibaren Osmanlı 
Devleti’nin karşılaştığı en önemli meselelerden birisi, 
Anadolu’da yaşanan geniş çaplı sosyal ve kültürel çal-
kantılar olmuştur. Bu çalkantılar ve problemler devleti 
ve halkı derinden etkilemiş ve birçok bölgede silinme-
si zor izler bırakmıştır. Hiç şüphesiz bu tür olayların ol-
masında, iktisadî darlık, vergi sisteminin bozulması, ziraî 
ekonomide kriz, şehzadeler arasındaki taht kavgaları ve 
idarî düzenin bozulması gibi başlıklar altında toplaya-
bileceğimiz çeşitli faktörler başta gelmektedir. Ayrıca, 
Türkiye, XVI. yüzyılın başından itibaren resmî veya özel 
iş alanlarında erimesine imkân bulunmayan boş insan 
kitlesinin büyük çoğunluğu “çift bozan” lardan ibaret 
“bekâr ve gurbet taifesi”nin altına girmiş ve bu yüzden 
ayaklanmalar başlamıştır446. 

XVI. yüzyılın ikinci yarısındaki ayaklanmalarda 
kendilerine “suhte” denilen medrese öğrencileri önem-
li rol oynamışlardır. Birer vakıf kuruluşu olan medrese-
lerde öğrenci sayısı, özellikle XVI. yüzyılda büyük bir 

444-  18 Nisan 1576/19 Muharrem 984, 17 Ağustos 1577/2 Cu-
madelahire 985, 24 Ağustos 1577/9 Cumadelahire 985, 25 
Kasım 1577/12 Receb 985 tarihli hükümler: Mühimme Zeyli 
3, s.86/214; MD 31, s.168/378; MD 31, s.204/457;

445-  Suraıya Faroqhı, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, İstan-
bul, 1994, s.347; Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıllarda 
Teke Sancağı, s.51-54.

446-  Bu olayların sebepleri hakkında daha geniş bilgi için bkz. 
Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, 
İstanbul, 1995, s.33-92.

artış göstermiştir. XVI. yüzyılın ikinci yarısına kadar 
olan sürede devlet genişlediği ve medrese bitirenlere 
iş imkânı sunduğu için bu problem olmamıştır. Fakat 
XVI. yüzyılın başlarında, Türkiye’nin girdiği bunalımlı 
dönemde ise, çift bozanlığın artması sonunda medre-
selerdeki öğrenci sayısı hızla büyümüş ve bunu mü-
teakip, burayı bitirenler devlet kapısında iş bulamaz 
olmuşlardır. Buna ek olarak, bir çeşit öğrenci yurtları 
olan imaretlerde, öğrencilerin toplumdan kopuk bir 
hayat sürmeleri, onlarda bir takım ruhsal bunalımlar 
meydana getirmiştir. Bunun sonucunda da ahlak dışı 
davranışlar yapmaya, halkın kadınlarına ve kız çocuk-
larına saldırmaya, köylere ve kasabalara çıkarak zorla 
yiyecek ve para v.b. şeyler toplamaya başlamışlardır. 
Suhteler, kendilerinin bu gibi yanlış davranışlarını ön-
leyerek onları yola getirmeye çalışan devlet güçlerine 
silahla karşılık vermeye başladıkları gibi, hızlı bir şe-
kilde de örgütlenmişlerdir. Bu tür olaylar XVI. yüzyılın 
sonlarına kadar devam etmiştir447.

Alaiye Sancağı ve bu sancağın kazası olan Manav-
gat da suhte ayaklanmalarının en yoğun olduğu böl-
gelerden birisidir. Buradaki suhte olayları ve bunların 
etkisi konusunda Mühimme hükümleri detaylı bilgi 
vermektedir448. Alâiye Sancağı’nda suhte olayları ile il-
gili tespit edebildiğimiz en eski kayıt 2 Haziran 1560/6 
Receb 967449 ve Teke Sancağı’nda 19 Nisan 1560/23 
Receb 967 tarihli olup450 hemen hemen yakın tarihler-
de bu bölgede suhte olaylarının başladığını ve zaman 
zaman bu bölgedeki suhtelerin birbirleriyle birleştik-
lerini göstermektedir. 

13 Mayıs 1571/19 Zilhicce 978 tarihli bir Mühimme 
hükmünde, Alâiye ve Manavgat’ta sakin olan suhte tai-
fesi ittifak edip 200 kişi kadar olduktan sonra Karahisar’a 
tâbi Karatay karyesine hücum ederek, oğlanlarını alıp, 
mallarını yağma ettiği ve bir kaç da adam öldürdükleri 
Teke Sancağı suhteleriyle de birleştikleri bildirilmekte-
dir451. Özellikle Manavgat ve çevresinin dağlık olması 
suhtelerin ayaklanmasında, saklanmasında ve yakalan-
masında etkili olmaktadır. Hal böyle olunca bölgede 
huzur ve asayişi sağlamak güç olmaktadır452.

447-  Mustafa Akdağ, Aynı eser, s.93-207; Behset Karaca, XV. ve 
XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı, s.54-60.

448-  Buradaki suhte olayları ile ilgili olarak birçok Mühimme 
hükmü bulunmaktadır. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. 
Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Manavgat Kazası, 
s.29-34.

449-  MD 3, s.319/933
450-  MD 3, s.338/987; Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıllarda 

Teke Sancağı, s.54-60.
451-  MD 14, s.1086/1514.
452-  Alaiye beyine ve liva-i mezburda vaki olan kadılara hü-

küm; Alaiye, Manavgat ve nevahi-i Alaiye kadıları mektup 
gönderip Alaiye Sancağı dağlık yer olmakla eşkıyadan çok 
zarar görüldüğü halde Yahya Beyin gayreti ile eşkıya temiz-
lenip rahat oldukları bildirilmekle yine daima müteyakkız 
olup il eri ve muhafazada kalan sipahiler ve hisar erleri ile 
eşkıyayı tedip etmesi hakkındaki hüküm: 17 Cumadelula 
993 tarihli hüküm: MD 58, s.143/377.
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Suhte taifesinin cezalandırılması ise, umumiyet-
le şerle hareket ederek katledilmek veya suçları az ve 
kısasa müstahak değil ise küreğe konulmak suretiyle 
olmaktadır. 11 Aralık 1583/26 Zilkade 991 tarihinde 
Antalya, Alâiye, Manavgat, Kalkanlu ve Karakaş kadı-
larına gönderilen bir hüküm bunu bütün açıklığıyla 
ifade etmektedir. Şöyle ki; “katle müstahak olmayan 
ne kadar mücrim var ise küreğe konulmak için Rodos’a 
gönderilmesi fakat cüz’i bir kabahat için küreğe gönde-
rilmemesi” bildirilmektedir453. 

Levend ve öğrenci hareketlerine karşı hükümetin 
savaşma yöntemi ise genelde sancaklara muhafızlar 
ve müfettişler atanması, il erleri örgütünden yararlan-
ma, gençlerin kefile bağlanmaları, halkın silahtan arın-
ması, kanun dışı (işkence-yıldırma yolu) tedbirleri, dü-
zenlik örgütlerindeki yetkililerin kişisel davranışları454 
ve Rodos ile Kıbrıs adasına sürgün şeklinde olmakta-
dır455. Bütün bunlarla birlikte devletin, zaman zaman 
suhteleri ıslah için genel af çıkardığını görmekteyiz456. 

(Bkz.) Kitabımızın 1.Cilt, “IV-5-MİLLİ MÜCADELE 
DÖNEMİ ANTALYASI-11.MANAVGAT” Bölümünden de 
bir başka açıdan  incelenebilir.

B- Manavgat’ın İdari Yapısı 

Manavgat’ın idari yapısı Osmanlıların ilk dönemle-
rinden günümüze kadar devamlı değişiklik göstermiş-
tir. Bunun için idari yapıyı tam olarak ortaya koymak bi-
raz güç olmaktadır. XV. ve XVI. asırda Alaiye Sancağı’na 
bağlı olan Manavgat kazası, Köprüçayı ile batıdan 
Teke Sancağı’ndan ayrılmakta, doğu sınırı ise Manav-
gat Çayı’nda sona ermektedir. Manavgat Çayı’ndan 
doğudaki alan Alaiye kazasının sınırları içerisindedir. 
Yani Manavgat Irmağı’ndan Alara Çayı’na kadarki ve 
oradan Alanya’ya kadar uzanan alan kaza olarak Alai-
ye kazasındadır. Nahiye olarak ise burada birçok nahi-
ye bulunmaktadır. Bugünkü Akseki ve çevresinde ise 
Akseki kazası yer almaktadır. Yine bu yüzyıllarda İbradı 
Manavgat kazası sınırları içerisinde köy olarak bulun-
maktadır. XVI. asrın sonları ve XVII. asra ait bazı bel-
gelerde ve daha sonraki dönemlerde Düşenbe kazası 
veya nahiyesinden bahsedilmekte ve burası da Ma-
navgat çayından doğudaki alana tekabül etmektedir. 
Muhtemelen Manavgat Nehri ile Alara Nehri arasıdır. 
XIX. asırdaki birçok salnamede ise günümüzdeki Ma-
navgat ilçesi sınırlarının bir kısmı içerisinde Düşenbe, 
Manavgat, Beşkonak nahiyeleri yer almaktadır. İbradi 
ise nahiye olarak Akseki kazasına bağlı görülmekte-
dir. Kısaca günümüzdeki Manavgat sınırları içerisinde 
farklı dönemlerde değişik nahiye ve köyler yer almış ve 
idari taksimat farklılık arz etmiştir. Günümüz Manavgat 

453-  MD 52, s.161/402. Ayrıca bkz. Behset Karaca, XV. ve XVI. 
Yüzyıllarda Manavgat Kazası, s.29-34.

454-  Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavga-
sı, s.207-225.

455-  MD 12, s.330/676.
456-  MD 43, s.123/224.

ilçesi sınırları, bu sınırların geçirdiği değişim, köylerin 
dağılımı, kazanın Osmanlıdan günümüze idari duru-
mu konularının belirtilebilmesi için Düşenbe, İbradi, 
Beşkonak, Manavgat nahiyelerinin de bilinmesi ve ay-
dınlanması gerekmektedir. Cumhuriyetle birlikte ise 
günümüzdeki sınırlarına ulaşmış ve bu şekilde anılma-
ya başlamıştır. Özetle Manavgat’ın geçirdiği idari deği-
şikliklere bu şekilde değindikten sonra şimdi bu idari 
değişikliklerin tafsilatına ve tarihi sürecine girebiliriz. 

Manavgat’ın idari durumuyla ilgili ilk bilgileri 
1455 tarihli tapu defterinden öğrenmekteyiz. Hatta 
bu defterdeki bazı kayıtlardan daha önce bahsetti-
ğimiz gibi 50-60 yıl öncesine kadar gitmek mümkün 
olmaktadır. 1455 yılında Manavgat kaza olarak gö-
rülmektedir ve Teke Sancağı’nın kaydedildiği deftere 
yazılmıştır. Bunun da sebebi şüphesiz Alaiye’nin ve 
Manavgat Çayı’ndan doğusunun fethedilmemiş olma-
sındandır. Fakat ayrı bir yerleşim yeri olarak belirtilmiş 
ve sınırları verilmiştir. Bu defterde Manavgat, “Defter-i 
Manavgat, Manavgat Subaşılığı, Defter-i Manavgat Mü-
sellemleri, Manavgat subaşılığına teallik evkafl ar” gibi 
ifadelerle yazılmış ve belirtilmiştir.457 Teke Sancağı da 
bu dönemde Anadolu Eyaletine bağlıdır. Daha sonraki 
tarihlerde Manavgat’ın nahiyesi olan Atabey ve Akça-
hisar da köy olarak kaydedilmiştir. Toplam bu tarihte 
Manavgat’a 48 köy bağlı bulunmaktadır. Ayrıca tımar 
sistemi içinde olmayıp da sadece müsellem çiftlikle-
rinde geçen köyler de bulunmaktadır. Bunlarla bu sayı 
biraz daha artacaktır.  2 adet mezra kaydedilmiştir. Bu 
sayıdan da burada istikrarın ve yerleşmenin büyük öl-
çüde bu tarihte gerçekleştiğini görmekteyiz. Bunların 
haricinde 10 civarında Yörük-Türkmen cemaati görül-
mektedir. Bunların dışında 6 civarında Manavgat teva-
biinde oturur Arap cemaatinden bahsedilmektedir458. 
1475 tarihinde 37 köy bulunmaktadır. Bu tarihte 10 
civarında cemaat görülmektedir. Bazı cemaatler bera-
ber yazıldığı için bu sayı azdır459.

1530 tahririnde460 ise Alaiye Sancağı, Alaiye ve Ma-
navgat kazalarından meydana gelmekte olup Anadolu 
Eyaletine bağlıdır. Alaiye kazası Akseki nahiyesine ayrıl-
mıştır. Daha önceki tahrirde köy olan Atabey ve Akçahi-
sar bu tarihte nahiye olmuş olup Manavgat’a kaydedil-
miştir. Defterde Manavgat kazasına bu tarihte 60 köy, 1 

457-  BOA, MAD (Maliyeden Müdevver Defter) 14, s.156/a, 157/b, 
225/b, 383/a, 435-436. Ayrıca bkz. Behset Karaca, XV. Ve 
XVI. Yüzyıllarda Manavgat Kazası.

458-  Daha geniş bilgi için bkz. MAD 14, s.156/a-227/a, 383/a-
410, 435-436.

459-  Manavgat kazasındaki köyler ve Yörükler konusunda 
daha geniş bilgi için bkz. Behset Karaca, XV. Ve XVI. Yüzyıl-
larda Manavgat Kazası, dördüncü bölüm.

460-  BOA’de bulunan TT 166 numaralı bu defter, 1530 tarihli 
olmasına rağmen muhtemelen 1522’lerde yapılan tahririn 
sonuçlarından istifade etmek suretiyle meydana getiril-
miştir. Aynı şekilde yine 1530 tarihli olan TT 438 numaralı 
defter de 1522’lerde yapılmış olan tahriri temel alarak ha-
zırlanmıştır.
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mezra, 15 cemaat, 30 vakıf bağlı olduğu belirtilmiştir461. 
Fakat yaptığımız hesaplamalarda 60 köy, 30 vakıf ve 11 
civarında cemaat olduğunu gördük. Ancak bazı cema-
atler birlikte yazıldığı için bu sayı az görülmektedir.

1555 tarihli icmal tımar defterinde Alaiye 
Sancağı’nın yine Anadolu vilayetine bağlı olduğu be-
lirtilmiştir. Burada Alaiye, Akseki, Manavgat kaza ola-
rak geçmektedir. Nağlu, Dimderesi, Obapazarı, Ata-
bey, Mahmudlar, Çöngere, Kise gibi yerlerin ise nahiye 
kaydedildiğini görüyoruz462. Bu nahiyelerden Çöngere 
ve Kise günümüzdeki Manavgat ilçesi sınırları içerisin-
de kalmakta fakat XVI. asırdaki Manavgat kazası sınır-
ları dışında bulunmaktadır.

1555 tarihli mufassal defterde ise, Manavgat ka-
zasına yine Atabey ve Akçahisar nahiyeleri bağlı bu-
lunmaktadır. Bu tarihte Manavgat kazasının birçok 
köyü ve burada yaşayan birçok cemaati bulunmak-
tadır. Köy sayısı 100 civarındadır. Fakat burada birçok 
köy mahallelere ve alt köy gruplarına ayrıldığı için bu 
sayı fazla görülmektedir. Köylere bağlı alt köy ve ce-
maatleri çıkardığımızda 70-80 civarında köy olacağını 
tahmin etmekteyiz. 14 civarında mezra vardır463. 

XV. ve XVI. asırda Manavgat kazası yukarda da 
ifade ettiğimiz gibi Köprüçay ile Manavgat Çayı ara-
sındaki alana denilmektedir. Manavgat çayının doğu 
tarafında Alara Çayı’na kadar olan alanda ise Çöngere 
ve Kise nahiyeleri olup Alaiye kazasına tabidir464. 1571 
ve 1572 tarihli bazı belgelerde ve XVII. asrın başlarına 
ait bir avarız defterinde (1601-1604) ise Manavgat ça-
yından Alara Çayı’na kadar olan kıyı bölgesindeki yer-
leşim alanları ve köyler Düşenbe kazası içerisinde, Ma-
navgat Çayı’nın batı tarafı Köprüçay’a kadar Manavgat 
kazasında yer almaktadır465. 

461-  Aynı tarihte Alaiye Sancağı’na müsellem teşkilatına ayrıl-
mış olanlar hariç toplam 2 şehir, 2 kale, 171 köy, 3 mezra, 
18 mukataa, 39 cemaat, 86 vakf, 2 asiyab ve 15104 hane 
kaydedilmiştir. Hane-i avarız 12974, mücerredan 1202, 
kara 232 ve 706 civarında da muaf zümre kayıtlıdır. Toplam 
sancağın hâsılı ise 1260890 akçadır. Müsellem çiftliklerin-
de ise Müselleman baş ma’a müşterek 347 minha her yıl 
eşer 91, hane 1662, mücerred 507, gudek 336, muhassıl 19, 
imam 3, pir-i fani 3, kara 10, kötürüm 2, namalum 45, gaib 
56, ba’duz 4, lal 1, mürde 1477, çiftlik 62 aded, hâsıl 57217 
akçadır. Bunların hepsi sancağın toplam durumunu ortaya 
koymaktadır. Bilindiği gibi Müsellemler Manavgat kazasına 
bağlıdırlar. BOA, TT (Tapu Defteri) 166, s.628.

462-  Bu defter kataloglarda H. 1046 tarihiyle kaydolmasına ve 
gösterilmesine rağmen defterin incelenmesiyle ve burada 
geçen bazı kayıtlardaki tarihlerden defterin H. 962 tarihli ol-
duğu görülmüştür. Yine bu defter ile TKA, TT 172 numaralı 
defterin bilgilerinin her yönüyle tuttuğunu gördük. BOA, TT 
765, s.88-110. 

463-  Daha ayrıntılı bilgi için bkz. TKA, TT 172; Behset Karaca, XV. 
ve XVI. Yüzyıllarda Manavgat Kazası.

464-  Daha geniş bilgi için bkz. TT 172, TT 363, TT 765, MAD 
17666, TT 778, MAD 15286’deki Alaiye Sancağı ile ilgili yer-
lere.

465-  Bkz. MAD 14683, s.1, 3, 6; MD 12, s.330/676; KK (Kamil Ke-
peci) 67, s.727.

Alaiye idari teşkilat bakımından Kıbrıs’ın fethi-
ne kadar bu şekilde Anadolu Eyaletinin sancağı iken 
Kıbrıs’ın fethinden sonra yeni kurulan Kıbrıs Beylerbeyi-
liğine Tarsus ve İçel sancaklarıyla beraber bağlanmıştır. 
Böyle yapılmasında askeri zaruretler ve icaplar etkili ol-
muştur. Bu doğrultuda Ege ve Akdeniz’deki büyük ada-
lar zapt edilince karşısına rastlayan bazı yerler, adalarda 
teşekkül edilen beylerbeyliklere bağlanmaktadır466. 

Artık 1572’lerden itibaren Alaiye ve buranın ka-
zası olan Manavgat’ın Kıbrıs Beylerbeyliğine bağlı ol-
duğunu görmekteyiz. Bu durum Maliyeden Müdevver 
15286 numaralı (H. 980-981/M. 1572-1573) defterde 
görülmekte olup, Tarsus, İç-il ve Sis sancakları da Ala-
iye ile birlikte Kıbrıs eyaletine bağlıdır. Manavgat ise 
buradaki kayıtlarda nahiye olarak kaydedilmiş olması-
na rağmen kaza anlamında yazılmış olmalıdır. Çünkü 
birçok kayıtta nahiye ve kaza kavramları ayırt edilmek-
sizin yazılmışlardır467.

Yine başka bir Maliyeden Müdevver 17666 nu-
maralı H. 993 (M. 1585) tarihli defterde Manavgat 
Alaiye’nin nahiyesi olarak görülmektedir. Burada da 
kaza anlamında kaydedilmiş olmalıdır468.

H. 1012 (M. 1603-1604) tarihli tımar tevcih defte-
rinde, Alaiye Sancağı’nın Kıbrıs Beylerbeyliğine bağlı 
olduğunu ve Manavgat’ın da bir nahiyesi olduğunu 
görmekteyiz469. Daha sonraları bir müddet Karaman 
eyaletine bağlanmışsa da 1632’den itibaren tekrar 
Kıbrıs’a bırakılmıştır. IV. Mehmet zamanında Alaiye 
Sancağı’nın Düşenbe, Manavgat, İbradı ve Akseki ad-
larında dört kazası bulunmaktadır470. 

XIX. asrın başlarında Adana eyaletine bağlı olan 
ve 1846 yılına kadar bu şekilde kalan Alaiye bu ta-
rihten sonra Konya’ya bağlanmış ve 1868’de de Teke 
Sancağı’na bağlı bir kaza statüsüne bürünmüştür471. 
Teke’ye bağlı olan Alaiye kazasının merkezden başka 
bir de Manavgat nahiyesi vardır472.

1873 ve 1896 yılına ait Konya Vilayeti Salname-
lerinde Manavgat nehrinin doğu tarafı Düşenbe ka-
zası veya nahiyesi içerisinde yer almaktadır. Günü-
müzdeki Manavgat ilçesi sınırlarında olan Beşkonak 
ve çevresinde de bu isimle nahiye bulunmaktadır473. 
Günümüz Manavgat ilçesini değerlendirebilmek için 
Düşenbe, Manavgat, Beşkonak nahiyelerini ve bunla-
ra bağlı köyleri de bilmek gerekmektedir. Hatta XV. ve 
XVI. asırda Manavgat kazasına ait olan İbradi’yi de göz 
466-  İbrahim Hakkı Konyalı, Alanya  (Alaiyye), (Yayınlayan: 

Alanyalı M. Ali Kemaloğlu), İstanbul, 1946, s.254.
467-  BOA, MAD 15286, s.171, 181.
468-  BOA, MAD 17666, s.153-170.
469-  BOA, TT 696, s.162-173.
470-  İbrahim Hakkı Konyalı, Alanya  (Alaiyye), s. 258; Ara Altun, 

“Alanya”, TDVİA, II, İstanbul, 1989, s.340.
471-  Ara Altun, “Alanya”, TDVİA, II, İstanbul, 1989, s.340.
472-  İbrahim Hakkı Konyalı, Aynı eser, s.260.
473-  1290 (1873) Tarihli Konya Vilayeti Salnamesi, s.204-211; 

1896 Tarihli Konya Vilayeti Salnamesi, s.254 vd.
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önünde bulundurmak ve incelemek gereklidir. Biz de 
bu düşünceden hareketle kısaca bunların köy sayıları 
ve nüfusları hakkında bilgi vereceğiz.

1873 ve 1896 tarihli Konya Vilayeti Salnamesine 
göre Manavgat nahiyesi ve köyleri aşağıdaki tablodaki 
gibidir474.

474-  1290 Tarihli Konya Vilayeti Salnamesi, s.204-206; 1896 ta-
rihli Konya Vilayeti Salnamesi, s.245 vd.

Tablo 1: 1873 ve 1896 Tarihli Konya Vilayeti Salnamesine Göre Manavgat Nahiyesi ve Köyleri Nüfusu
1873 1873 1896 1896

Nahiye ve Köyler Hanesi Nüfusu Hanesi Nüfusu
Manavgat Nahiyesi 49 111 - -
Sarılar 49 112 96 447
Homa 3 18 54 254
Hatipler 6 15 12 72
Abdallar 15 50 - -
Sorgun 21 47 35 136
Ilıca 11 30 38 151
Ören (Evren) 11 16 12 52
Kemer 14 37 11 76
Tilkiler 14 86 20 93
Temir Bucak 14 15 - -
Hace (Hocalar) 24 85 13 52
Hendeve 11 18 13 51
Ocak 44 22 - -
Sülek 17 53 - -
Ülküler 24 43 - -
Örenler 8 29 - -
Tolbaz 8 49 - -
Işıklar (Âşıklar) 11 20 15 79
Yavaş 14 22 - -
Şişeler 12 57 29 119
Hisar 5 12 13 50
Zeyve 22 52 36 138
Haceler 7 15 - -
Taşahur 32 86 63 358
Kadılar 1 4 - -
Niğit ve Büklüce 24 40 23 114
Bereket 14 13 11 52
Çakış 9 20 27 115
Sarraf 22 85 - -
Salur 22 85 36 149
Kızıldağ 45 129 - -
Bucak 5 15 - -
Şeyhler 18 81 31 161
Sağırin 12 24 21 105
Kepez 39 91 51 220
Düzağaç 69 200 66 397
Karaganlar 92 36 - -
Beydiğin 20 56 37 197
Değirmenözü 46 160 64 357
Kızılca 91 287 - -
Fettahlı Aşireti 98 334 - -
Solaklar Aşireti 46 81 - -
Çardak 55 154 44 139
Perakende Aşireti 72 238 - -
Avason - - 73 304
Budaca - - 22 100
Burmahan - - 31 109
Çolaklı - - 160 706
Hummaz - - 8 10
Dolbazlar - - 36 132
Seki - - 25 86
Sevinç - - 23 121
Yaşlar - - 36 137
Sırt - - 32 182
Gerenasi - - 65 368
Kestel - - 56 321
Gözü Göçekli - - 34 136
Kötekli - - 60 222
Gözübüyük - - 17 75
Günü (?) - - 24 81
Keşafl ı - - 31 192
Yekûn 1246 3233 1604 7416
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Tablolarda da görüldüğü gibi 1873 tarihinde Ma-
navgat nahiyesine 44 köy bağlıdır. 1896’da ise 43 köy 
tabidir. Köy sayıları birbirine yakın olmasına rağmen 
isimlerde ve nüfusta önemli farklılıklar söz konusudur. 
Aynı tarihte Senir ve Düşenbe nahiyesine 54 köy, İbra-
dı nahiyesine ise toplam 14 köy kaydedilmiştir475. Beş-
konak nahiyesi de 8 köyden meydana gelmektedir476. 
Az önce de bahsettiğim gibi günümüzdeki Manavgat 
ilçesinin kapladığı alanı değerlendirirken bunları da 
göz önüne almak gerekmektedir. 

475-  1290 Tarihli Konya Vilayeti Salnamesi, s.208-212. Ayrıca 
bkz. tablo 1-3

476-  1290 Tarihli Konya Vilayeti Salnamesi, s.199-200. Ayrıca 
bkz. tablo 4.

1896 yılında Teke Sancağı 5 kazadan teşekkül et-
mekte olup Alaiye de bunun bir kazasıdır. Manavgat 
ise Düşenbe ile Alaiye’nin bir nahiyesi olarak görül-
mektedir477. XV. ve XVI. asırlarda Manavgat kazasına 
dâhil olan İbradı nahiyesi Akseki kazasının sınırları 
içerisindedir. Beşkonak nahiyesi ise Teke’ye ait bulun-
maktadır. Manavgat nahiyesine bu tarihte 43, Düşen-
be nahiyesine 50, İbradi nahiyesine 14 ve Beşkonak 
nahiyesine ise 18 köy bağlı bulunmaktadır. Görüldüğü 
üzere XV. asırdan bu tarihe kadar Manavgat kazasının 
sınırlarında ve köy sayısında önemli değişiklikler ol-
muştur478.

477-  İbrahim Hakkı Konyalı, Alanya  (Alaiyye), s.264.
478-  1896 Tarihli Konya Vilayeti Salnamesi, s.254 vd. Ayrıca bkz. 

tablo 1-4.

Tablo 2: 1873 ve 1896 Tarihli Salnameye Göre İbradi Nahiyesi

1873 1873 1896 1896

No Köyler Hanesi Nüfusu Hanesi Nüfusu

1 İbradi kasabası (merkez) 366 1325 588 3044

2 Ormana 264 645 379 1629

3 Ütle (Ünler) 74 289 84 402

4 Üzümdere 30 63 33 116

5 Dalaman 50 210 93 410

6 Zilan 44 137 51 202

7 Zekerya 31 117 45 203

8 Karugunda - - 60 347

9 Karakışla - - 52 232

10 Göynüm - - 118 511

11 Gencek 80 312 120 567

12 Kirli - - 41 259

13 Lazma (İlarma) 42 140 63 261

14 Yeniköy - - 10 35

15 Lordama 87 259 - -

16 Günü 5 15 - -

17 Derebucak 104 410 - -

18 Günah 81 311 - -

19 Başlanur 23 69 - -

Toplam 1281 
(1352)

4302 
(4437) 1737 8218

Not: Parantez içindeki rakamlar salnamede köylerin sonunda toplam olarak verilmiştir. Diğer rakamlar ise 
bizim hesaplamalarımızla elde edilmiştir. 
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Tablo 3: 1873 ve 1896 Tarihli Salnameye Göre Düşenbe Nahiyesi
1873 1873 1896 1896

No Köyler Hanesi Nüfusu Hanesi Nüfusu
1 Esbiyeler 10 25 18 80
2 Ahmedler 39 128 36 162
3 Evran (Viran) Senir 22 26 39 178
4 Uzunlar - - 22 117
5 Okurcalar 13 29 20 83
6 Alaybeyler 21 112 22 120
7 Omlas 34 67 33 137
8 Eksere 114 307 104 519
9 Odaönü 17 26 20 81

10 Afşar - - 17 90
11 Bazarcı 31 78 53 203
12 Boztepe - - 32 141
13 Penbelik 11 23 11 63
14 Bozahmedli Aşireti 13 113 23 132
15 Timurcılar 27 67 39 149
16 Çeltikçi 35 83 43 166
17 Çenger - - 28 132
18 Çakallar - - 46 239
19 Hacı Ali 10 25 29 107
20 Hacılar Obası 15 41 42 195
21 Hacı İsalu - - 132 649
22 Seydiler 15 31 24 115
23 Serhalı (Subanlı) 21 74 131 685
24 Serhenk 14 38 21 102
25 Senbele - - 24 132
26 Senir ma’a Mahmud ağalar 142 347 93 452
27 Sındırga - - 39 170
28 Sülek Aşireti 71 228 91 462
29 Sarıağalar 8 26 7 34
30 Âşıklar 12 48 31 145
31 Karaöz 9 28 20 93
32 Karacalar 15 31 26 110
33 Karavca - - 21 97
34 Kızılot - - 32 129
35 Karakaya - - 23 92
36 Karaboynuzlar 19 90 36 182
37 Kadılar 11 24 15 83
38 Karayol 23 58 24 108
39 Karaisa - - 36 183
40 Karadere 23 192 58 377
41 Kozağaç 54 154 45 447
42 Kıptiyan - - 23 93
43 Kirten 11 29 18 82
44 Gebece - - 31 149
45 Köseler 16 46 16 61
46 Mısırlı - - 57 288
47 Marnas (Maralnas) 44 75 36 198
48 Namras - - 33 155
49 Narağacı 20 43 16 58
50 Yalçıdibi - - 22 102
51 Kadimağalar 53 83 - -
52 Hayfalar 4 14 - -
53 Bozuna 26 35 - -
54 Yolcu 19 49 - -
55 Çavuş 30 54 - -
56 Özler 10 31 - -
57 Matarlar 7 8 - -
58 Halidağalar 24 41 - -
59 Rışvanağalar 22 73 - -
60 Kadirağalar 19 45 - -
61 Karafeyz 15 25 - -
62 Çakır 13 32 - -
63 Karabağı 173 295 - -
64 Sagire 27 74 - -
65 Hacı Emirlü Aşireti 87 312 - -
66 Sarıcalı Aşireti 53 178 - -
67 Kileci 1320 - - -

Toplam 2842 (1316) 4061 (2812) 1858 9127
Not: Parantez içindeki rakamlar salnamede köylerin sonunda toplam olarak verilmiştir. Diğer rakamlar ise 

bizim hesaplamalarımızla elde edilmiştir. 
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  Tablo 4: 1873 ve 1896 Tarihli Salnameye Göre Beşkonak Nahiyesi 
1873 1873 1896 1896

No Köyler Hanesi Nüfusu Hanesi Nüfusu
1 Belkıs - - 18 63
2 Bucaklı 44 124 43 136
3 Bozyaka 54 140 72 321
4 Bolasan 47 120 76 302
5 Celaloğlu - - 25 120
6 Camili - - 37 205
7 Çanlık - - 76 335
8 Çıplak Veli - - 51 221
9 Çirkinoba - - 53 191
10 Çam - - 21 105
11 Hasan Kâhya - - 20 68
12 Zerk - - 70 219
13 Tazı 34 93 36 123
14 Kumbarlar - - 17 62
15 Karataş 22 55 29 131
16 Karabük 68 200 75 322
17 Karadut 8 14 15 58
18 Karahacılı - - 367 1937
19 Serik 32 108 - -

Toplam 309 854 1101 4919

XIX. asrın sonlarında Adalya yani Antalya, İstanos, 
Serik, Milli ve Kızılkaya nahiyelerinden meydana gel-
mekte olup 163 köye sahiptir. Elmalı, Finike ve İğdir Kar-
dıç nahiyelerinden meydana gelmekte olup 75’ü vardır. 
Alanya, Düşenbe ve Manavgat nahiyelerinden meyda-
na gelmekte olup 186 köyü bulunmaktadır. Akseki, 
İbradı nahiyesinden meydana gelmekte olup 60 köye 
sahiptir. Kaş ise 65 köyden meydana gelmektedir479. 

1901- 1902/1317 tarihinde Teke Sancağı, Antal-
ya, Akseki, Alaiye, Elmalı ve Kaş kazaları ile 11 nahiye 
ve 524 köyden meydana gelmektedir480. Bu tarihte 
Manavgat Alaiye’ye bağlı bir nahiyedir. Manavgat’ın 
müdürü Mustafa Efendi, kâtibi Rıza Efendi, naip veki-
li Mehmed Efendi ve reji memuru Ali Efendi’dir. Yine 
aynı tarihte 42 köyü bulunmaktadır.

1913 yılında Teke livası 8 kaza ve 18 nahiyeden 
meydana gelmektedir. Antalya 13 Mart 1914 yılında 
bağımsız liva olarak Konya’dan ayrılmıştır481. 

Antalya müstakil livası Cumhuriyet’in ilanından 
sonra 1923 tarihinde vilayet yapılmış ve merkezle be-
raber 10 kaza ve 21 nahiyeye ayrılmıştır. Bu bağlamda 
Manavgat da Antalya’nın kazasıdır. Manavgat merkez 
nahiyesiyle birlikte bu tarihlerde Beşkonak ve Taşağıl 
nahiyelerine ayrılmıştır482. 

479-  Vital Guinet, Turquıe D’Asıe Geographıe Admınıstratıve, 
Paris, 1890, s.853.

480-  Kony a Vilayeti Salnamesi-1317, s.182-225.
481-  Hasan Kırtı, Aynı eser, s.21.
482-  İbrahim Hakkı Konyalı, Aynı eser, s.265-266.

1968 yılında basılan Köy Envanter Etütlerine göre 
Antalya ili, Antalya merkez kazası başta olmak üzere 
Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, 
Kaş, Korkuteli, Manavgat, Serik, Kumluca gibi kazalar-
dan ve bunlara bağlı birçok bucaktan meydana gel-
mektedir. Antalya merkez kazaya 63, Akseki kazasına 
52, Alanya’ya 63, Elmalı’ya 50, Finike’ye 15, Gazipaşa’ya 
37, Gündoğmuş’a 36, Kaş’a 62, Korkuteli’ne 49, 
Manavgat’a 80, Serik’e 61, Kumluca’ya 22 köy bağlı-
dır. Görüldüğü gibi köy sayısı bakımından Manavgat 
en fazla köye sahip olan kazadır. İbradı Bucağı Akse-
ki kazasına bağlıdır. Kalkan gibi kazalar sonra ihdas 
edilmiştir483. Bu envantere göre Manavgat kazası, bu-
cakları ve bunlara bağlı köyler şu şekilde sıralanmıştır. 
Parantez içindeki isimler yeni ismidir.

a. Merkez Bucağı

1. Aşağı Âşıklar, 2. Ahmedler, 3. Aksaz, 4. Avason 
(Yaylaalan), 5. Boztepe 6. Bucakşıhlar (Bucakşeyhler), 
7. Çavuşköy, 8. Çeltikçi, 9. Çenger, 10. Demirciler, 11. 
Çolaklı, 12. Dolbazlar, 13. Esbiyeler (Doğançam), 14. 
Evrenköy, 15. Evrenler Yavşi, 16. Gebece, 17. Hacaali, 
18. Hacıobası, 19. Halitağalar, 20. Hatipler, 21. Homa 
(Oymapınar), 22. Hummaz (Çayyazı), 23. Ilıca, 24. Ka-
dılar, 25. Kalemler, 26. Karacalar, 27. Karakaya, 28. Ka-
raöz, 29. Karavca (Değirmenli), 30. Kemer, 31. Kitren 
(Ulukapı), 32. Kızılot, 33. Namras (İğdeli), 34. Odaönü, 
35. Sülek, 36. Sarılar, 37. Seki, 38. Selimiye, 39. Sevinç, 

483-  Köy İşleri Bakanlığı Yayınları: 76 Köy Envanter Etütlerine 
Göre Antalya 07, Ankara, 1968, s.130-149.
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40. Seydiler, 41. Sırt, 42. Sorkun, 43. Şişeler, 44. Tilkiler, 
45. Uzunlar, 46. Viranşehir (Örenşehir), 47. Yalçıdibi, 48. 
Yukarıışıklar, 49. Hocalı, 50. Taşkesiği, 51. Cevizler, 52. 
Hacıisalı, 53. Salur, 54. Gençler, 55. Saraçlı.

b. Beşkonak Bucağı

1. Bozyaka N.M., 2. Bolasan (Çaltepe), 3. Burma-
han, 4. Değirmenözü, 5. Düzağaç, 6. Hallıbucak (Bal-
lıbucak), 7. Karabük, 8. Kızılcaköy, 9. Tazıköy, 10. Zerk-
köy (Aladana).

c. Taşağıl Bucağı

1. Taşağıl N. M., 2. Bereket, 3. Beydiğin, 4. Büklü-
ce, 5. Çakış, 6. Çardak, 7. Gündoğdu, 8. Hocalar, 9. Ka-
rabucak, 10. Kepezsağrın (Sağırin), 11. Kısalar, 12. Kı-
zıldağ, 13. Niğit (Denizyaka), 14. Perizeyve (Yavrudo-
ğan), 15. Parakende

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
verilerine göre 1977’de ise Antalya ilinin, 11 ilçesi, 
22 bucağı, 40 belediyesi ve 594 köyü bulunmakta-
dır. Yüzölçümü 2.059.067 km2 olup nüfusu 669.357 
kişidir. Bu tarihlerde Antalya’ya 75, Akseki’ye 50, 
Alanya’ya 66, Elmalı’ya 48, Finike’ye 12, Gazipaşa’ya 
38, Gündoğmuş’a 36, Kaş’a 58, Korkuteli’ye 46, 
Kumluca’ya 24, Serik’e 59 ve Manavgat’a 82 köy bağlı 
bulunmaktadır. Bu köylerin dağılımı ise 58 köy merkez 
kazaya, 10 köy Beşkonak (Bozyaka), 14 köy ise Taşağıl 
bucaklarına aittir. Yine görüldüğü gibi en fazla köye 
sahip olan ilçe Manavgat’tır484. Daha sonraki tarihler-
de Antalya’nın ilçe sayısı artacak ve idari düzenleme 
değişecektir.

Günümüzde Manavgat ilçesinin 1 Mer-
kez ve 9 belde belediyesi, 78 köyü ile
 birlikte 257 yerleşim ünitesi vardır.

Tablo 5: Manavgat İlçesinin Belediyeleri

No Belediye İsmi Mahalle Sayısı

1 Manavgat Belediyesi 16

2 Taşağıl Belediyesi 6

3 Çolaklı Belediyesi 2

4 Side Belediyesi 3

5 Ilıca Belediyesi 2

6 Evrenseki Belediyesi 2

7 Gündoğdu Belediyesi 3

8 Kızılot Belediyesi 3

9 Sarılar Belediyesi 2

10 Oymapınar Belediyesi 3

484-  Türkiye Mülki İdare Bölümleri Belediyeler Köyler, T.C. İçişle-
ri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Seri II, Sayı 5, 1 
Ağustos 1977 Durumu, s.97-105.

Tablo 6: Günümüzde Manavgat İlçesinin Köyleri ve 
Nüfusu 

Köyün Adı Nüfusu

Ahmetler 301

Aksaz 531

Altınkaya 628

Aşağıışıklar 626

Ballıbucak 357

Belenobası 1933

Bereket 690

Beydiğin 488

Boztepe 520

Bozyaka 2408

Bucakşeyhler 547

Burmahan 508

Büklüce 262

Cevizler 269

Çakış 1872

Çaltepe 578

Çamlıtepe 199

Çardak 1071

Çavuşköy 842

Çayyazı 703

Çeltikçi 964

Çenger 782

Değirmenli 491

Değirmenözü 604

Demirciler 787

Denizkaya 594

Denizkent 372

Dikmen 393

Doğançam 520

Dolbazlar 513

Düzağaç 105

Evrenler Yavşi 413

Gaziler 515

Gebece 919

Gençler 449

Gültepe 286

Güzelyalı 238

Hacıali 348

Hacıisalı 353

Hacıobası 1886



427
Dünden
Bugüne
Antalya

M A N A V G A T

C- Manavgat’ın Sosyo-Ekonomik Yapısı

Manavgat ile çevresinin ilkçağdaki ve Selçuklular 
dönemindeki iktisadi yapısını belirli ölçüde bölgenin 
tarihi sürecinden bahsederken belirttiğimiz için bura-
da daha ziyade Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki 
gelişmeler üzerinde duracağız. Osmanlı ile ilgili ilk bil-
gileri 1455 tahririnden elde etmekteyiz. 1455 tarihin-
de Manavgat şehrine, köylere, mezralara, cemaatlere 
ve müsellem teşkilatına 4400 civarında nefer kaydedil-
miştir. Buradaki nefer hane anlamında kaydedilmiştir. 
Bu verilerden kabaca 1455 tarihinde Manavgat kaza-
sında 22.000 civarında insanın yaşadığını485 ve toplam 
hasılatın da 185.000 akçe civarında olduğunu tahmin 
edebiliriz. Özellikle İbradı, Kargu, Kepez, Bucak Yavşi, 
Atabey ve Alpgayir hem nüfus hem de hâsıl yönün-
den en önemli köylerdir. Yine dikkat çeken hususlar-
dan birisi Baltacıyan ve Bıçkıcıyan ismiyle kaydedilmiş 
köyler ve cemaatlerin olmasıdır. Bu köy ve cemaatlere 
bu ismin verilmesi yaptıkları işlerden dolayıdır. Çünkü 
defterdeki birçok kayıt bunu teyit etmektedir. Mesela, 
“Ayas Bey elindedir, bıçkıcılardır, bu mezkûr köyde olan 
bıçkıcıların öşrün ve çift akçasın ve bacın ve baki kalanın 
almazlarmış yılda Manavgat hisarına 1590 tahta verir-
lermiş adetleriymiş sonra subaşılar tasarruf ede gelmiş-
ler şimdi İlyas Bey tasarrufundadır”486, “Bu zikr olan evler 
Akça Kaleye yılda 500 tahta 500 döğer verirlermiş çift 
resmi ve kulluk ve avarız vermezlermiş ve öşürlerin dahi 
kendileri tasarruf ederlermiş evvelden adet bunun üzeri-
neymiş biz dahi bu resmi deftere yazdık”487 gibi ifadeler 
bunu açıklamaktadır. 

1455 tarihinde Manavgat’ta yetiştirilen ürünlere 
baktığımızda buğday, arpa, susam, mercimek, darı, 
burçak, bakla, soğan, bostan, pamuk, keten ve çeltik 
gibi ürünlerin yetiştirildiğini görmekteyiz. Özellikle 
hububat ve pamuk en çok yetiştirilen ürünlerdendir. 
Hayvancılık ve arıcılık da en önemli uğraşlardandır. 
Hemen hemen bütün köylerden koyun resmi ve ko-
van resmi alınmaktadır. Yine Manavgat yakınındaki 
birçok köyde tahinhane bulunmaktadır. Bunlardan da 
önemli miktarda vergi alındığını görmekteyiz488.

Manavgat şehri 1455 tarihinde mahallelere ayrıl-
mamış, sadece “nefs-i Manavgat” şeklinde kaydedilmiş-
tir. Nefs-i Manavgat’a ise 71 nefer, 6 nim çift, 1 kethüda, 
8 çift, 1 müezzin, 8 bive ve 47 ehl-i huruf kayıtlıdır. Bu 
verilerden hareketle Manavgat şehrinin nüfusunun 

485-  Biz Manavgat’ın nüfusunu hesaplarken yaygın halde 
benimsenmiş olan “5” rakamını tercih ettik. Burada, 
hane veya nefer ile muafl arı “5” kat sayısıyla çarpıp, 
ayrıca buna mücerred de eklemek suretiyle tahmini 
nüfusu bulmaya çalıştık. Nüfusla ilgili daha geniş bilgi 
için bkz. Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ma-
navgat Kazası, s.121-126.

486-  MAD 14, s.162/b.
487-  MAD 14, s.214/b.
488-  MAD 14, s.157/b. Ayrıca daha geniş bilgi için bkz. XV. Ve 

XVI. Yüzyıllarda Manavgat Kazası.

İlçenin 2010 yılı toplam nüfusunun da 185.134 
kişi olduğu anlaşılmaktadır.

(Bkz.)- İlçenin son nüfus bilgileri ile ilgili olarak ki-
tabımızın, “2.Cilt-VII-SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL 
YAPI-18. SOSYAL GÜVENLİK, SOSYAL HİZMETLER VE 
SOSYAL YAŞAM-3-SOSYAL YAŞAM-c.Antalya İli Merkez 
ve İlçeleri Nüfus İstatistiği” bölümünden ayrıntılı ola-
rak faydalanılabilir.

Halitağalar 265

Hatipler 896

Hocalar 670

Hocalı 485

Kadılar 243

Kalemler 229

Karabucak 587

Karabük 710

Karacalar 1941

Karakaya 412

Karaöz 631

Kırkkavak 494

Kısalar 334

Kızılağaç 4447

Kızıldağ 869

Odaönü 381

Örenşehir 1286

Perakende 189

Sağıin 1877

Salur 149

Saraçlı 671

Sevinç 165

Seydiler 390

Sırt 370

Sülek 577

Şişeler 896

Taşkesiği 187

Tepeköy 155

Tilkiler 136

Ulukapı 1926

Uzunlar 538

Yalçıdibi 328

Yavrudoğan 1710

Yaylaalan 2021

Yeniköy 553

Yeşilbağ 2186
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400-600 kişi civarında olduğunu tahmin edebiliriz. 
Şehirde ayrıca 8 dükkân kaydedilmiştir. Bu verilerden 
Manavgat şehrinin mütevazı bir yer olduğunu söyleye-
biliriz.

Manavgat şehrinin toplam hasılatı 10.104 akçedir. 
Buradaki gelir dağılımına bakıldığı zaman Manavgat 
şehrinin gelişmesinde ve şehir halkının uğraşları ara-
sında hububat, susam, pamuk, bakla ve bostan gibi 
ürünleri yetiştirmek de vardır. Fakat bunlar çok önemli 
bir yekûn tutmamaktadır. En önemli gelir kaynakla-
rı tahinhane, boyahane dükkânı, Manavgat iskelesi 
ve pazardan alınan vergiden meydana gelmektedir. 
Bu rakamlar bizzat şehirden alınan vergilerdir. Ayrıca 
kazada ticari faaliyetlerden birçok vergi alınmaktadır. 
Bunlarla birlikte kazanın ticari ve ekonomik yapısı 
daha iyi ortaya çıkacaktır.

1530 tahririnde ise Alaiye Sancağı, Alaiye ve Ma-
navgat kazalarından meydana gelmektedir. Alaiye 
kazası Akseki nahiyesine ayrılmıştır. Manavgat kaza-
sı ise Atabey ve Akçahisar nahiyelerinden meydana 
gelmektedir. Manavgat kazasına 60 köy, 8 mukataa, 2 
mezra, 11 cemaat, 30 vakıf bağlıdır489. 1530 tarihinde 
Manavgat’a 5008 hane-i avarız 710 mücerred, 52 kara 
kayıtlıdır. Hâsılı ise 367.608 akçedir. Aynı tarihte Alaiye 
Sancağı’na ise hane-i avarız 12974, mücerredan 1202, 
kara 232 ve 706 civarında da muaf zümre kayıtlıdır. 
Manavgat kazasında yer alan Müsellem çiftliklerinde 
1662 hane, 507 mücerred ve diğer bazı zümreler yer 
almaktadır490.

Bu verilerden 1530 tarihinde Alaiye Sancağı’nda 
80.000 civarında insan yaşadığını tahmin edebiliriz. 
Bunların da 30.000 civarındakileri Manavgat kazasın-
dadır. Bu rakamlara müsellem teşkilatı içerisinde olan-
lar da dâhildir. Görüldüğü gibi 1455 tarihinden 1530 
tarihine Manavgat kazasının nüfusu önemli oranda 
artmıştır. Kepez, Ulu Homa, Salur, Bucak Yavşi, Orma-
na, Küçük Yavşi, Sağırin, Değirmenözü, Kızıldepe gibi 
köyler hem nüfus olarak hem de verdikleri vergi olarak 

489-  Aynı tarihte Alaiye sancağına müsellem teşkilatına ayrıl-
mış olanlar hariç toplam 2 şehir, 2 kale, 171 köy, 3 mezra, 18 
mukataa, 39 cemaat, 86 vakf, 2 asiyab ve hane 15104’dür. 
Hane-i avarız 12974, mücerredan 1202, kara 232 ve 706 ci-
varında da muaf zümre kayıtlıdır. Toplam sancağın hâsılı ise 
1260890 akçadır. Müsellem çiftliklerinde ise Müselleman 
baş maa müşterek 347 minha her yıl eşer 91, Hane 1662, 
mücerred 507, gudek 336, muhassıl 19, imam 3, pir-i fani 
3, kara 10, kötürüm 2, namalum 45, gaib 56, ba’duz 4, lal 1, 
mürde 1477, çiftlik 62 aded, hâsıl 57217 akçadır. Bunların 
hepsi sancağın toplam durumunu ortaya koymaktadır. Bi-
lindiği gibi Müsellemler Manavgat kazasına bağlıdırlar: TT 
166, s.628.

490-  Toplam Manavgat’a; Cami 6, mescid 2, kura 63, mukataa 
8, mezra 1, cemaat 15, vakf 30, neferan 5833, minha coz 
hane-i avarız ve mücerredan ve kara 73 nefer (muafl ar). 
El-baki 5760 neferan, hane-i avarız 5008, mücerredan 710, 
kara 52, hâsıl 367608, Resm-i bağ ve bağçe ve muamele-i 
akça ve asiyab ve zemin ve kura ve mezarı ve icare-i hanha 
ve dekakin ve gayri kuta 30, hâsıl 16107: TT 166, s.613-627.

en önemli yerlerdir. Yine dikkat çeken hususlardan bi-
risi daha önce de olduğu gibi Baltacıyan ve Bıçkıcıyan 
ismiyle kaydedilmiş köyler ve cemaatlerin olmasıdır. 

Manavgat şehrinde ise 12 nim çift, 32 bennak, 5 
mücerred, 1 kara, 1 imam, 1 dai-i padişah ve 1 sahib-i 
zaviye kayıtlıdır. Görüldüğü gibi Manavgat şehri çok 
küçük bir yerdir ve nüfusunda azalma söz konusu 
olup 240 kişi civarındadır. Şehrin ticari etkinliğine ba-
  kacak olursak, Manavgat suyundaki gemiden, pazar-
dan, mukataadan,  ihtisab vergisinden v.b. vergilerden 
Manavgat’ın nüfusu az da olsa ticari ve ekonomik yön-
den hatırı sayılır bir şehir olduğunu söyleyebiliriz491.

1555 tahririnde ise, Manavgat kazasına yine Ata-
bey ve Akçahisar nahiyeleri bağlı bulunmaktadır. Bu 
tarihte Manavgat kazasına 6550 civarında nefer kay-
dedilmiştir. Müsellem çiftliklerinde aynı tarihli defter 
yoktur. Fakat yakın tarihli olan vardır ve o defter de 
1560 tarihlidir. Bu defterdeki müsellem çiftliklerinde 
nüfus hane olarak değil çift, nim çift ve bennak gibi 
kaydedilmiştir. Bu kayıtlardan buradaki nüfusun 1560 
hane civarı  nda olacağını tahmin etmekteyiz. Sonuç 
olarak doğancı, seyyadan zümreleriyle toplam 8300 
civarında nefer veya hane yapacağını varsayarsak 
43000 civarında kişinin bu kazada yaşadığını tahmin 
edebiliriz. 1530’dan 1555 tarihine kaza nüfusunda 
önemli artış meydana gelmiştir492.  Bu tahrirde dikkati 
çeken hususlardan birisi de bazı köylerin mahallelere 
ayrıldığı ve bunların nüfusunun 200 neferi geçtiğini 
görmekteyiz. Yine cemaatler ve köyler arasında Bal-
tacıyan, Çubukcuyan, Bıçkıcıyan gibi zümreler bulun-
maktadır. Manavgat kazasında yetişen ürünlere baktı-
ğımız zaman hububat, susam, pamuk, bostan, soğan 
en önemlileridir. Yine hayvancılık ve arıcılık en önemli 
uğraşlardandır. Bu tarihte kazanın toplam hâsılı ise 
360000 akçe civarındadır493.

1555 tarihinde Manavgat şehrine ise 52 nefer, 10 
nim çift, 29 bennak, 11 caba, 1 pir-i fani ve 1 kale eri 
kayıtlıdır. Bu verilerden hareketle şehir nüfusunun 270 
civarında olduğunu söyleyebiliriz. Yine görüldüğü gibi 
bir kasaba görünümündedir. Şehrin nüfusuyla ticari 
ve ekonomik hayatı doğru orantılı değildir. Manav-
gat nehrinde işleyen gemilerden, pazardan, ihtisab 
v.b. şeylerden önemli oranda vergi alınmaktadır494. Bu 
vergilerden de şehrin önemli bir ticari etkinliğe sahip 
olduğunu söyleyebiliriz.

XVII. yüzyılda Manavgat ve çevresi Osmanlı 
Devleti’nin bu bölgedeki Antalya ve Alanya’dan sonra 
önemli yerlerinden birisidir. Evliya Çelebi Manavgat’a 

491-  TT 166, s.623-624; Ayrıca bkz. XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Ma-
navgat Kazası, s.49-60.

492-  Daha geniş bilgi için bkz. TKA, TT 172, s.92-128; Behset 
Karaca, XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Manavgat Kazası, s.121-126.

493-  Behset Karaca, XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Manavgat Kazası, s. 
219-220.

494-  TKA, TT 172, s.92/b; Ayrıca bkz. Behset Karaca, XV. Ve XVI. 
Yüzyıllarda Manavgat Kazası, s.49-60.
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gelen ve orayla ilgili bilgi veren gezginlerdendir. O, 
Antalya’dan sonra Karahisar-ı Teke kalesine, oradan 
Aksu ve Ulusu (Köprüçay) nehrine gelmiştir. Bura-
daki pazardan ve 1000’den fazla sazdan yapılmış 
dükkânlardan bahsetmektedir. Bilindiği gibi Köprü-
çay, Teke Sancağı ile Manavgat kazası arasında sınırdır 
ve 1455 tahririnde de buradaki nehirden pazardan ve 
buranın öneminden bahsedilmektedir. Ayrıca Evliya 
Çelebi, Manavgat ve Karahisar kadılarının pazarın ol-
duğu gün burada davalara baktığından söz etmekte-
dir. Buradan Güvercinlik kalesine, oradan Yontmataş 
köyüne ve Sarısu ve Manavgat nehrini geçtikten son-
ra Manavgat kasabasına gelmiştir. Manavgat’ın Alaiye 
Sancağı’nda subaşılık olduğunu, 40 köyünün bulun-
duğunu, paşa hassı olduğunu, 70-80 sarı toprak örtü-
lü eve sahip olduğunu belirtmektedir. Ayrıca 1 cami, 
bir hamam, 1 han, 7 dükkânı olup haftada bir gün 
büyük pazarı olduğundan bahsetmektedir. Yine Evliya 
Çelebi bu bölgenin dağlık ve orman olmasından, kap-
lanlarından ve ürkütücülüğünden bahsetmekte ve 
“Manavgat kavmi kaplanlardan melundur” diyerek bu 
bölgenin tabiat şartlarıyla birlikte korkutucu yanlarını 
ortaya koymaktadır495. Görüldüğü gibi Manavgat XV. 
ve XVI. yüzyıldan XVII. yüzyıla nüfus, ticari ve ekono-
mik potansiyel olarak, tabiat şartlarının korkutuculu-
ğu ve bölgedeki asayiş ile huzur konusunda pek fazla 
bir değişiklik geçirmemiştir. Hatta bu bölge ile Antalya 
ve Alanya’da ticari ve ekonomik yönden yavaş yavaş 
gerileme görülmektedir.

Bu gerileme XVI. yüzyılda Mısır’ın Osmanlı yöne-
timi altına girmesiyle başlamış, XVII. Yüzyılda İzmir’in 
ön plana çıkmasıyla belirginleşmiştir496. Yine bu geri-
lemede İstanbul ile Mısır arasında doğrudan bağlantı-
nın sağlanmış olması da etkili olmuştur. Bu gerilemeye 
rağmen Alanya’nın Mısır’a, Memluklular zamanından 
beri sürdürdüğü odun ve kereste satışı XVI. ve XVII. 
yüzyıllarda devam etmektedir. 1610-14 arasında Alan-
ya gümrük mukataası gelirleri büyük ölçüde azalmış-
tır497.

Alanya’nın ve bu çevrenin iktisadi bakımdan asıl 
gerilemesi ise XVIII. yüzyıl sonlarında olmuştur. XIX. 
yüzyıl başlarında ise Alanya’nın küçük bir liman şeh-
ri durumuna düştüğünü görüyoruz498. Muhtemelen 
Manavgat’ta Antalya ile Alanya’nın geçirdiği süreci ge-
çirmiştir. Yukarıda Tablo 1’de de görüldüğü gibi 1290 
tarihli Konya Vilayeti Salnamesinde 1873’de Manavgat 
nahiyesi ve köyleri belirtilmiştir. Manavgat ve köyleri-
nin nüfusu 3233 ve hane olarak ise 1246 olarak kay-
dedilmiştir. Bu kayıtlardan Manavgat’ın daha öncesine 
göre gerilediğini anlamaktayız. Ancak idari yapıda da 
önemli değişiklikler olmuştur. Dolayısıyla bunun da 

495-  Evliya Çelebi Seyahatnamesi, IX, İstanbul, 1985, s.26-27.
496-  Mustafa Oral, Aynı makale, s.168.
497-  Suraıya Faroqhı, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, (Çev. 

Neyyir Kalaycıoğlu), İstanbul, 1994, s.147-148.
498-  Mustafa Oral, Aynı makale, s.168.

göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 1873’de 
İbradi ve köylerine 1281 hane kayıtlı olup nüfusu 4302 
etmektedir. Düşenbe nahiyesine 2842 hane kayıtlı 
olup nüfusu 4061 kişidir. Beşkonak nahiyesi köylerine 
309 hane kayıtlı olup nüfusu 854 etmektedir.

1896 yılında ise Manavgat nahiyesi köylerine 
1604 hane kayıtlı olup köy nüfusu 7416 kişiden mü-
teşekkildir. Düşenbe nahiyesi köylerine 1858 hane ka-
yıtlı olup nüfusu 9127 kişiden meydana gelmektedir. 
1896’da ise İbradi kasabasına 588 hane kayıtlı olup nü-
fusu 3044 kişiden oluşmaktadır. Toplam İbradi nahiye-
sine köyleriyle beraber 1737 hane kayıtlı olup 8218 
kişi burada yaşamaktadır. Daha önceleri Manavgat 
sınırları içerisinde olan Beşkonak nahiyesine ise 1101 
hane kayıtlı olup toplam nahiyenin köylerinin nüfu-
su 4919 kişiden meydana gelmektedir. Manavgat’ın 
nüfusunu hesaplarken bütün bu nahiye ve köyleri de 
göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

1317/M. 1901-1902 Tarihli Konya Vilayeti salna-
mesine göre Manavgat Alaiye kazasının bir nahiyesidir 
ve nüfus-ı umumiyesi 7821 neferden ibaret olup cüm-
lesi islamdır. Bu tarihte 1 hükümet dairesi, 4 cami ve 
mescit, 8 medrese, 14 mektep, 1699 hane, 27 dükkân, 
2 fırın, 21 değirmen, 2 kahvehane ve 42 köy kaydedil-
miştir. Ayrıca usul-i atik tarzında ilim veren 14 mekte-
be 197 talebe (erkek öğrenci), 175 talibat (kız öğrenci), 
8 medreseye 8 müderris ve 205 talebe devam etmek-
tedir499. Bu verilerden Manavgat nahiyesinin orta bü-
yüklükte bir nahiye olduğunu ve birçok açıdan kendi-
ne yeter bir durum arz ettiğini görmekteyiz.

İlim müesseseleri ise, Usul-i Atike veçhile 14 mek-
tebe 197 talebe, 175 talibat, 8 medreseye 8 müderris, 
205 talebe devam etmektedir. 

Yine bu salnameye göre 718 deve, 296 öküz, 37 
manda, 14072 koyun, 56527 adi keçi, 8 tiftik keçisi, 90 
bargir (beygir), 655 merkep, 26 ester (katır) Manavgat 
nahiyesinin yetiştirdiği hayvanat olarak kaydedilmiş-
tir500. Bu verilerden de hayvancılığın özellikle de ko-
yun, keçi ve deve yetiştiriciliğinin eski zamanlardan 
beri bölge için ifade ettiği değer anlaşılmaktadır.

Manavgat ve çevresinin Milli Mücadele ve Cum-
huriyet yıllarındaki durumu ise şu şekilde olacaktır: 
Milli Mücadele yıllarında Manavgat’ta da bir takım 
çalışmalar olmuş ve bir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ku-
rulmuştur. Bu cemiyet özellikle Sakarya Meydan Mu-
harebesine hazırlık yapan Türk ordusuna çok büyük 
miktarda yardımda bulunmuştur. Bu bölgede bu gibi 
güzel olayların yanında asker kaçakları ve isyanlar da 
olmuştur. İbradı, Akseki ve Manavgat isyanları bun-
lardandır. Bu isyanlar bastırılmış ve neticede bu böl-
gede huzur ve asayiş sağlanmıştır. Yine Tekâlif-i Mil-
liye Kanunu gereğince Manavgat’tan birçok yardım 

499-  1317 Tarihli Konya Vilayeti Salnamesi, s.212.
500-  1317 Tarihli Konya Vilayeti Salnamesi, s.212.
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yapılmıştır. Bazı ufak tefek olumsuzluklara rağmen 
Manavgat’ın Milli Mücadeleye katkısı önemli ve olum-
ludur501. 

Manavgat Cumhuriyetin ilk yıllarında il yapılan 
Antalya’ya ilçe olarak bağlanmıştır. 1924 yılında Beş-
konak ile Taşağıl nahiye olarak Manavgat’a bağlanmış-
tır. Cumhuriyet’in ilk kaymakamları Lütfi ve Avni Refik 
Beylerdir502. Manavgat’ın 1940 yılında nüfusu 19410, 
1970 yılında 45005 kişidir503. 1980’de nüfusu 73511 
kişi, nüfus yoğunluğu kilometre kareye 32 kişidir. 
Manavgat’ın en eski mahalleleri Pazarcı ve Hisar ma-
halleleridir. Daha sonra Aşağı Pazarcı, Yukarı Pazarcı, 
Aşağı Hisar, Yukarı Hisar ve Bayır mahalleleri oluşmuş-
tur. Manavgat’a bağlı Beşkonak ve Taşağıl Bucakları ile 
81 köy vardır504.

Manavgat ilçesinin toplam 1985 tarihindeki nüfu-
su ise 84699 kişidir. Bu kişilerin 22360’ı ilçe merkezinde, 
62339’u bucak ve köylerde yaşamaktadır. Alanya’dan 
sonra Antalya ilinin en fazla nüfus barındıran ilçesidir. 
1990 yılındaki nüfus sayımı sonuçlarına göre Manav-

501-  Antalya ve Manavgat’ın Milli Mücadeledeki yeri ve önemi, 
ayrıca bu bölgede çıkan isyanlar ile ilgili olarak daha geniş 
bilgi için bkz. Süleyman Fikri Erten, Milli Mücadelede Antalya, 
Antalya Müzesi Yayını, Antalya, 1996; Hasan Kırtı, Aynı eser.

502-  Nail Kelleci, Aynı eser, s.89.
503-  http://www.manavgat.gov.tr/.
504-  Yurt Ansiklopedisi, “Antalya”, II, s.827.

gat ilçesinin toplam nüfusu 119148 kişiye çıkmıştır. 
Bu nüfusun 40655 kişisi ilçe merkezinde, 78493 kişi-
si bucak ve köylerde yaşamaktadır. Yıllık nüfus artış 
hızı %0 68.25 olmuştur. Yine bu tarihte de Alanya’dan 
sonra en fazla nüfusu barındıran ilçedir505. Manavgat 
ilçesinin nüfusu, 2000 yılı genel sayımı sonuçlarına 
göre; Manavgat ilçe merkez nüfusu 77100, beldeler 
nüfus toplamı 78210,    köyler nüfus toplamı 59362, 
genel toplamı 214672, toplam nüfusun % 35.92’si ilçe 
merkezinde, % 36.43’ü beldelerde, % 27.65’i köylerde 
oturmaktadır506. 

Manavgat’ın geçirdiği ekonomik değişiklik ise şu 
şekilde olmuştur. Manavgat 1960’lı yıllardan itibaren 
gelişmeye başlamış ve 1985-1988 döneminde geçir-
diği hızlı bir turizm hamlesiyle Türkiye’nin en önemli 
tarihi ve turistik yerlerinden biri olmuştur. Ülke ge-
nelindeki yatak kapasitesinin %11’i buradadır507. Gü-
nümüzde de Manavgat ilçesi en önemli turizm bel-
delerinden birisidir. Önemli sayıda işletme ve yatırım 
belgeli tesisle yatak sayısı vardır. Tablolardan da görül-
düğü gibi bu rakamlar Manavgat’ın turizmdeki öne-
mini ortaya koymaktadır508. 

505-  1990 Genel Nüfus Sayımı Geçici Sonuçlar, T.C. Başbakanlık 
Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 1990, s.13.

506-  http://www.manavgat.gov.tr/. Ayrıca bkz. Tablo 5-6.
507-  Nail Kelleci, Aynı eser, s.89.
508-  http://www.manavgat.gov.tr/. Ayrıca bkz. Tablo 7-10.

Tablo 7: Manavgat İlçesi Turizm Bakanlığı İşletme Ve Yatırım Belgeli Tesis
Konaklama Tesisleri Tesis Sayısı Yatak Sayısı
İşletme belgesi tesisler 77 37.834
Yatırım belgeli işletmedeki tesisler 27 11.013
Belgesi iptal olup faaliyette olan tesisler 16 2.122
Yatırım Belgeli Tesisler 11 4.602
Belediye Belgeli Tesisler 421 28.910
TOPLAM 552 84.481
İşletme Belgeli Tesisler Kategorisi Tesis Sayısı Yatak Sayısı
1.Sınıf Tatil Köyleri 14 10.406
5 Yıldızlı Oteller 18 10.498
4 Yıldızlı Oteller 16 7.473
3 Yıldızlı Oteller 18 6.953
2 Yıldızlı Oteller 7 1.680
1 Yıldızlı Oteller 1 120
Turistlik Pansiyon 1 16
Kamp 1 432
Motel 1 256
TOPLAM 77 37.834

Tablo 8: Yatırım Belgeli İşletmedeki Tesisler 

Kategorisi Tesis Sayısı Yatak Sayısı
1.Sınıf Tatil Köyleri 5 2.673
5 Yıldızlı Oteller 5 3.337
4 Yıldızlı Oteller 8 2.939
3 Yıldızlı Oteller 6 1.716
2 Yıldızlı Oteller 3 348
TOPLAM 27 11.013
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İlçe ekonomisinde turizmin yanında tarımın da 
önemli bir yeri vardır. Ancak, ilçenin 2283 kilometre 
karelik yüzölçümünün 423.360 dekarlık alanı tarım 
arazisi olarak kullanılmaktadır. Tarım arazisi sırayla: 
tarla, sebze, meyve, bağ, örtü altı ekim alanları şeklin-
dedir. Tablolarda da görüldüğü gibi tarımda buğday, 
pamuk, susam, domates, portakal, karpuz ve kavun 
gibi yiyecekler önemli bir yer tutmaktadır509.

Tablo 9: 2001 Yılı Tarım Arazilerinin Ekiliş Alanları

Ekilen Alan Dekar

Tarla 262.840

Sebze 63.290

Meyve 14.150

Bağ 940

Örtü altı kalan 6.748

Tablo 10: 2001 Yılı Tarım Arazilerinin Ekiliş Alanları

Ekilen Alan Dekar
Buğday 130.000
Pamuk   24.500
Susam   35.000
Tarla Domatesi     3.000
Karpuz-Kavun   18.000
Portakal 195.000 Adet (Ağaç)

509-  http://www.manavgat.gov.tr/.

D- Tarihi ve Turistik Yerler
Bugün Manavgat ilçesinin tarihi ve turistik bir-

çok yeri bulunmaktadır. Özellikle turizm yönünden 
Antalya’nın hatta Türkiye’nin en önemli otelleri ve iş-
letmeleri buradadır. Denizin sağladığı imkânların ya-
nında bölge turizmine bu çevredeki tarihi ve turistik 
yerler ve yapılar da önemli katkı yapmaktadır. Dola-
yısıyla turizm sadece deniz, kum ve güneşten ibaret 
değildir. Burada ziyaret edilebilecek yapı ve yerleri ise 
kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür.

1. Selge

Pisidya şehirlerinin en önemlilerinden birisi 
Selge’dir. Serik’in 35 km. kuzeyinde, Toros dağlarının 
güney yamacında Altınkaya (Zerk) köyünün batı ya-
nında bulunan eski bir dağ şehridir. Lydia, Pers, İsken-
der ve Helenistik çağ ve Roma yönetiminde kalmış-
tır510. Selge şehir kalıntılarının bugün en iyi korunan 
kalıntısı tiyatrodur. Tiyatronun hemen yanında çok 
harap durumda olan stadyum yer almaktadır. Yine 
şehirde şehir surları, mabetler, suyolu ve mezarlar gö-
rülebilecek yerler arasındadır. Ayrıca burada Zeus ve 
Artemis mabetlerinin kalıntıları mevcuttur. Civarda 
çok miktarda sarnıç ve süslü mezar anıtlarına rastlan-
maktadır511. 

510- M. Orhan Bayrak, Türkiye Tarihi Yerler Kılavuzu, İstanbul, 
1979, s.88.

511-  Hüseyin Çimrin, Antalya Tarihi ve Turistik Rehberi, İstanbul, 
1982, s.110-111.

Foto: Hamit SEÇİL - Side Antik Kenti

M A N A V G A T
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2. Manavgat Şelalesi

78 km. uzunluğa sahip olan Manavgat Çayı ve bu 
çay üzerindeki şelale görünmeye değer güzellikler-
dendir. Manavgat, ilçenin 2,5 km. kuzeyinde 3-4 metre 
yükseklikten ırmağın bütün suyunun düştüğü muhte-
şem şelalesiyle şöhret bulmuştur. Çayın biri memba-
ında, diğeri de ilçe merkezine 4 km. kuzeyde olmak 
üzere iki şelalesi vardır. Membaında şelale Homa kö-
yündedir. 28 metre yükseklikten düşmektedir512. 

3. Side

Yukarıda bölgenin tarihçesinde bahsederken 
de belirttiğimiz gibi Manavgat’ın tarihteki en önemli 
yerlerinden birisi Side’dir. Manavgat’ın 5 km. güney-
batısında Giritli göçmenler tarafından 1900 yılında 
kurulan Selimiye köyündedir. Eski Pamfilya’nın doğal 
limanıdır. İsmini nar kelimesinden alan bu şehir M.Ö. 
VII. yüzyılda kurulmuştur. Lydia, Pers, İskender ve 
Roma yönetiminde büyük bir ticaret merkezi olmuş-
tur. Roma yönetiminde iken Akdeniz’in köle satış yeri 
olarak kullanılmıştır. X. Yüzyılda yangınlar, depremler 
ve Arap akınları sonunda şehir terk edilmiştir. Arap-
lar bu şehre Eski Antalya ismini vermişlerdir513. Şehir, 
limanı, su yoları, tapınakları, agorası, tiyatro, hamam, 
Bizans yapıları ve nekropoluyla görülmeye değer yer-
512-  Hüseyin Çimrin, Aynı eser, s.112.
513-  M. Orhan Bayrak, Aynı eser, s.89.

lerdendir. Ayrıca buradaki bazı kalıntıların sergilendiği 
bir müze bulunmaktadır514.

4. Lyrbe (Seleukeıa) Antik Kenti

Manavgat ilçesinin Şıhlar köyünde yer almakta-
dır. Buradaki kalıntılar, agora, hamam, heroon, kilise 
nekropolis, şehir surlarından ibarettir515. 

5. Oluk Köprü ve Çevresi

Yoğun bir rafting kullanımına sahip Köprülü Kan-
yon Milli Parkı’nın en yoğun ve popüler olan kısmı 
Oluk Köprü, Büğrüm Köprü, antik döneme ait su yolu, 
şapel, garnizon kule kalıntısı, Selge antik kentine ula-
şımın sağlandığı antik yolu içeren kısımdır. Bozburun 
Dağı ile Dipboyraz Dağı arasındaki vadide Köprüçay 
üzerinde yer alan tek kemerli oluk köprü yaklaşık M.S. 
II. yüzyılda Roma devrinde yapılmış bir köprüdür. Köp-
rünün kemeri düzgün kesme taşlardan, diğer kısımla-
rı düzgün olmayan rektogonal taşlardan yapılmıştır. 
Köprü ayakları iki taraftan kaya üzerine oturtulmuştur. 
1996 yılına kadar orijinal haliyle kullanılmıştır. Bu ta-

514-  Side antik kentinin yeri, tarihçesi, planı, tahkimatı ve bu-
radaki kalıntılarla ilgili olarak daha geniş bilgi için bkz. Arif 
Müfid Mansel, Side 1947-1966 Yılları Kazıları ve Araştır-
malarının Sonuçları, Ankara, 1978.

515-  T.C. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür En-
vanteri (Manavgat-Serik), Antalya, 2004, s.74-81.

Manavgat Şelalesi - Foto: Hamit SEÇİL
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rihte ise Karayolları bölge müdürlüğünce onarılarak 
trafiğe açılmıştır. Oluk Köprünün güneyinde, Selge 
yönünden gelen ikinci kanyonun üzerinde yer alan 
Büğrüm Köprü de Roma dönemi köprülerindendir. 
Antik dönemde Selge antik kentine ulaşımın sağlan-
dığı, ana kaya üzerine yerli kayalardan seçilmiş yassı 
ve uzun taş blokların yan yana yerleştirilmesiyle alçak 
basamaklardan oluşturulmuş antik yolu günümüzde 
Büğrüm Köprü’den itibaren izlemek mümkündür. Bu 
bölgede, Roma dönemine tarihlenen Büğrüm Köprü, 
Oluk Köprü, Antik yolun dışında yer alan diğer yapı ka-
lıntıları Genç Roma ve Bizans dönemine aittir.

Bu saydığımız tarihi ve turistik yerlerin haricinde 
Manavgat ilçesinde birçok Arkeolojik sit alanı ve yapı 
bulunmaktadır. Bunlar, kaya kiliseleri, ören yerleri, 
cami, mezarlık, kale kalıntısı, kule, han, antik taş oca-
ğı gibi kalıntı ve tarihi yerlerdir. Bunların hepsi gezi-
lip görülebilecek yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yine Titreyen Göl, Aspendos Köprüsü gibi birçok tarihi 
ve doğal güzelliklere sahip yer bulunmaktadır. Ayrıca 
Manavgat ilçe sınırlarında olmayıp da yakın çevrede 
olan birçok tarihi yapı ile şehir buraya ve bölge turiz-
mine önemli katkı sağlamaktadır. 

(Bkz.) Konu; kitabımızın 2.Cilt, “VII- SOSYAL, EKO-
NOMİK ve KÜLTÜREL YAPI-14.KÜLTÜR VE TURİZM-B.
TARİHİ YAPI-1. MÜZE VE ANTİK KENTLER” Bölümünden 
de ayrıntılı olarak incelenebilir.

E. Konaklama

İlçeye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli ko-
naklama tesisleri, (Bkz.) Kitabımızın 2.Cilt, “VII- SOS-
YAL, EKONOMİK ve KÜLTÜREL YAPI-14.KÜLTÜR VE 
TURİZM-C.TURİZM-2.Belgeli Tesisler” Bölümünden 
ayrıntılı olarak incelenebilir. 

Sonuç

Manavgat ve çevresi ilk çağdan itibaren önemli 
bir yerleşme alanı olmuş ve burada birçok şehir kurul-
muştur. Bu şehir ve medeniyetlerin kalıntılarına gü-
nümüz de bile rastlamak mümkündür. Side ve Selge 
bunların en önemlileri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Burada Köprüçay, Manavgat Çayı ve Side Limanı ilk-
çağlardan itibaren bölgesel ve dış ticarette etkili ol-
muşlardır. Anadolu Selçukluları döneminde Antalya 
ve Alanya’nın alınması ve ticari olarak kullanılmasıyla 

Oluk Köprü-(Foto:M.DÖNMEZER)

M A N A V G A T
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bu bölgenin ticari ve ekonomik yönden önemi artmış-
tır. Bu dönemde Suriye, Mısır, Kıbrıs, Rodos gibi yer-
lerle ticaret yapılmıştır. Bu yerlerin birçok ihtiyacı bu-
ralardan sağlanmıştır. Selçuklular döneminde Antalya 
ve Alanya kadar olmasa da Manavgat ticari, ekonomik 
ve kültürel yönden bölge ile bölgeler arası ihtiyaçların 
karşılanmasında etkili olmuştur. 

Manavgat ve çevresi Anadolu Selçukluların yı-
kılmaya yüz tuttuğu devirde bu bölgede kurulan Te-
keoğulları, Manavgat Emirleri, Karamanoğulları ve 
Alaiye Beyleri’nin etkileri arasında kalmıştır. Osman-
lılar bu bölgeye 1391’de sahip olmuşlardır. Osmanlı 
Devleti’nin eline geçtikten sonra burada tahrir işle-
minin başladığını görmekteyiz. Fakat ilk döneme ait 
tahrirler elimizde yoktur. Elimizde olan ilk tahrir 1455 
tarihli olmasına rağmen buradaki kayıtlardan 50-60 yıl 
öncesine gidilebilmektedir. Bu tarihte Manavgat şehri 
küçük bir kasaba durumundadır. Kaza olarak ise bü-
yük bir yerleşim yeri olduğunu görüyoruz. Yani köyleri, 
cemaatleri ve müsellem teşkilatıyla önemli bir kazadır. 
1520 ve 1530 tarihlerinde yine şehir merkezi kasaba 
görünümündedir. Kırsal alanlarıyla birlikte kaza ise 
Alaiye Sancağı’nın Alaiye kazasından sonra en büyük 
kazasıdır. Bu kazanın Atabey ve Akçahisar isminde iki 
nahiyesi vardır. Sancaktaki toplam nüfus ve yerleşim 
alanlarının önemli bir miktarı buradadır. Daha sonra 
1555 yılında da tahrir işlemi yapılmıştır. Bu tarihte de 
şehir küçük bir yerdir. Kaza yine önemli bir potansiyele 
sahiptir. Nahiye olarak Atabey ve Akçahisar görülmek-
tedir. Osmanlı Devleti döneminde bu bölgede huzur 

ve istikrarın sağlandığını yerleşmenin büyük oranda 
gerçekleştiğini görmekteyiz. Çünkü kazadaki mezra 
ve Yörük sayısının az olması bunu teyit etmektedir. Ay-
rıca dikkati çeken hususlardan birisi de günümüzde 
Tahtacı olarak isimlendirilen Bıçkıcı, Çubukçu ve Balta-
cı gibi cemaatlerin ve köylerin olmasıdır. Her tahrirde 
bu isimli köy ve cemaatlere rastlanmakta olup bunla-
rın yaptıkları işlerden dolayı bu isimleri aldığını gör-
mekteyiz. Burada dikkati çeken hususlardan birisi de 
Osmanlı Devleti döneminde Kıbrıs ve Rodos adalarına 
iskân ve uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunan-
ları cezalandırma amacıyla sürgün yapılmasıdır. Yine 
burada suhte ayaklanmaları önemli bir sosyal hare-
ket olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu olaylar haricinde 
Manavgat’ta önemli bir olayla karşılaşılmamıştır. 

Alaiye Sancağı ve bunun kazalarından biri olan 
Manavgat, Kıbrıs’ın fethiyle Tarsus ve İç-el gibi sancak-
larla Kıbrıs beylerbeyliğine bağlanmış ve uzun süre 
bu şekilde idari statüdeki yerini almıştır. Daha sonra 
Konya vilayetine bağlandığını görmekteyiz. Cumhuri-
yet döneminde de nüfus, ticari ve ekonomik etkinlik 
yönünden Antalya’nın Alanya’dan sonraki en önemli 
ilçesi olmuştur. Özellikle son yıllarda tarımın yerini tu-
rizm almış olup, sadece Antalya’nın değil Türkiye’nin 
en mühim merkezlerinden biri durumuna gelmiştir.

Side Plajı ve Sahil Yolu - Foto: Hamit SEÇİL
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Antalya-Düden Çayı, Falez Şelalesi
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18. MURATPAŞA

1. Kuruluş ve Genel Bilgi

Muratpaşa; Bakanlar Kurulunca onaylanan 504 Sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararname gereği 02/09/1993 
yılında “Alt Kademe Beldesi” olarak kurulmuş, 5747 Sa-
yılı Kanunla da İlçe statüsüne kavuşmuştur. 

İlçenin ismini; 1570 tarihinde İlimiz Kızılsaray Ma-
hallesine Karaman Beyi Murat Paşa tarafından yap-
tırıldığı anlaşılan “Muratpaşa Camii” ve vakıfl arından 
aldığı düşünülmekte, İlçe sınırlarının, İlin merkezini 
oluşturur mahiyette olan resmi kurumlar ile iktisadi 
işyerlerinin çoğunlukta olduğu, insan ve araç trafi-
ğinin de yoğun olduğu bir bölgeyi içine aldığı ve İlin 
güneydoğusuna doğru yayılmış olduğu görülmektedir.

İlimizin önemli idari, sosyal ve ekonomik alanla-
rından olan; Antalya Valiliği, Garnizon ve Tugay Ko-
mutanlığı ve Topçular Askeri Birliği, Büyükşehir Bele-
diyesi, İl Özel İdaresi, Antalya Müzesi ve birçok Resmi 

Kurumlar, Devlet Hastaneleri, Özel Hastane, Tıp Mer-
kezi ve Poliklinikler, Yivli Minare ve Saat Kulesi, AKM, 
Cam Piramit ve Haşim İşcan Kültür Merkezleri, Dilek 
Sabancı ve Atatürk Kapalı Spor Salonları, Atatürk Sta-
dı, Karaalioğlu Parkı, Kaleiçi, Üçkapılar (Hadrianus), 
Kaleiçi Yat Limanı, Eski Sanayi Sitesi, Andızlı Şehir Me-
zarlığı, Havaalanı, Alışveriş Merkezleri vb. birçok işyeri, 
modern konutlar ve lüks otellerin sınırları içerisinde 
bulunduğu, İlimizin köyü olmayan tek İlçesi olan İlçe-
nin  Alan Ölçüsü,  92 km2 olup, 2007 Yılı Nüfusunun 
367.029 kişi, 2009 Yılı Nüfusunun da 396.906 kişi ile 
nüfus bakımından bir çok ilden büyük ve İlimizin en 
büyük İlçesi konumunda bulunmaktadır.

İlimiz Muratpaşa İlçe Kaymakamlığı, Aliçetinka-
ya Caddesi üzerindeki Muratpaşa Belediyesinin ön-
ceki hizmet binasında, İlçenin ilk Kaymakamı Fatih 
KOCABAŞ’ın, 30/06/2008 tarihinde görevine başlama-
sıyla  birlikte hizmet vermeye devam etmedir.

Kaymakamlık İletişim
Tel: 0242.244 75 50- Faks: 0242.244 75 92

2. Nüfus

Bağlanan Mahalleler ve Nüfusları:

ŞİRİNYALI 16.274 ERMENEK 6124
YEŞİLBAHÇE 15.134 ÇAYBAŞI 5870
GÜVENLİK 14.235 KIZILARIK 5832
FENER 13.703 DUTLUBAHÇE 5449
GÜZELOBA 13.693 DEMİRCİKARA 4972
ÇAĞLAYAN 13.305 KIZILSARAY 4849
MEYDANKAVAĞI 13.259 GÜZELOLUK 4524
MELTEM 13.105 YEŞİLDERE 4418
KONUKSEVER 11.767 GEBİZLİ 4118
YENİGÜN 11.625 YEŞİLOVA 3470
KIZILTOPRAK 11.392 KIŞLA 3233
VARLIK 10.196 GÜZELBAĞ 2992
ETİLER 10.193 ALTINOVA-YENİGÖL 2093
ÜÇGEN 10.157 KIRCAMİ 2092
YILDIZ 10.101 DOĞUYAKA 1984
SOĞUKSU 9.857 TARIM 1901
CUMHURİYET 9.109 TAHILPAZARI 1838
SEDİR 9.036 ZÜMRÜTOVA 1678
MURATPAŞA 8776 HAŞİMİŞCAN 1634
ZERDALİLİK 8322 MEHMETÇİK 1504
ALTINDAĞ 8252 BALBEY 888
BAYINDIR 8106 TOPÇULAR 804
MEMUREVLERİ 7795 ELMALI 663
DENİZ 7530 YEŞİLKÖY 508
YÜKSEKALAN 7444 KILINÇARSLAN 435
SİNAN 7237 BARBAROS 346
GENÇLİK 6627 SELÇUK 96
BAHÇELİEVLER 6451 TUZCULAR 33
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İlçenin 2010 yılı toplam nüfusunun da 416.576  
kişi olduğu anlaşılmaktadır.

(Bkz.)- İlçenin son nüfus bilgileri ile ilgili olarak ki-
tabımızın, “2.Cilt-VII-SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL 
YAPI-18. SOSYAL GÜVENLİK, SOSYAL HİZMETLER VE 
SOSYAL YAŞAM-3-SOSYAL YAŞAM-c.Antalya İli Merkez 
ve İlçeleri Nüfus İstatistiği” bölümünden ayrıntılı ola-
rak faydalanılabilir.

3. İlçenin Önemli Tarihi, Turistik ve Görüle-
bilecek Mekanları

1. Antalya Müzesi,
2. Yivli Minare,
3. Kaleiçi,
4. Yatlimanı,
5. Demirciler Çarşısı (2008 yılında yıkıldı, yeniden 

inşaa edildi.)
6. Havaalanı,
7. Lara Plajları,
8. Atatürk Kültür Parkı (AKM-Cam Piramit Yanı)
9. Düden Suyunun Deniz Şelalesi,
10. Üç Kapılar(Hadrianus),
11. İki Kapılı Han(Vakıf İş Hanı Kuzeyi),
12. Karaalioğlu Parkı,
13. Uluslararası Altın Portakal  Film Festivali (Eylül 

Sonu-Ekim Başı)
14. Ramazan Şenlikleri (Heryıl Ramazan Ayında-

Büyükşehir Belediyesince-Karaalioğlu Parkı)
(Bkz.) Konu; kitabımızın 2.Cilt, “VII- SOSYAL, EKO-

NOMİK ve KÜLTÜREL YAPI-14.KÜLTÜR VE TURİZM-B.
TARİHİ YAPI-1. MÜZE VE ANTİK KENTLER” Bölümünden 
de ayrıntılı olarak incelenebilir.

4. İlçede Faaliyette Bulunan Belediyeler 

İlçede; Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Bele-
diyeleri hizmet vermektedir.

1. Büyükşehir Belediyesi

(Bkz.)-Kitabımızın “1.Cilt- VI-B-1.BÜYÜKŞEHİR BE-
LEDİYESİ” bölümünde, detaylı olarak genel bilgisi ve-
rilen Belediye;

Halen İlimiz Karaalioğlu Parkı içerisindeki bina-
lar ile Otogar karşısı ASAT Genel Müdürlüğü, Kaleiçi-
Yenikapı girişi (İmar Dairesi Başkanlığı), Andızlı Mezar-
lığı kuzey bitişiği (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı), K.Özalp 
Caddesi Kışlahan Oteli batısı (Ulaştırma Dairesi Baş-
kanlığı), Uncalı yolu Ahatlı Mahallesi (İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı), Hayvanat Bahçesi, Toptancı Hal, Otogar, 
Andızlı ve Uncalı Şehir Mezarlıkları ve AKM binaların-
daki birimleri ile hizmet vermektedir.

Belediyenin öne çıkan çalışmaları arasında;

-Sosyal ve Kültürel alanların çoğaltılarak kültürel 
ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilme-
si, (AKM, Cam Piramit vb.)

-Uluslararası “Altın Portakal Film”,  “Avrasya Film 
Market” ve “Antalya Piyano” Festivallerinin organize 
edilmesi,

-Toplu Nikah Törenlerinin düzenlenmesi,
-Toplu Sünnet Şöleni düzenlenmesi,
-Bazı Anma Günleri, Çanakkale Şehitlerini Anma 

ve Çanakkale’ye toplu ücretsiz Gezi düzenlenmesi,
-Her yıl Ramazan ayında Karaalioğlu Parkında 

“Ramazan Şenlikleri” düzenlenmesi,
-Lara ve Hurma Arıtma Tesisleri,
-Kirişçiler Şehir Çöplüğü ve Arıtma Merkezi,
-ASAT kanalizasyon, su, yağmursuyu ve atıksu alt-

yapı çalışmaları,
-Otogar ve Toptancı Hal Binaları inşaları,
-Ulaşıma önem verilerek yeni ana yolların ve alt 

geçitli kavşakların inşası (Meydan, Mevlana, Y. Ulusoy, 
Yüzüncü Yıl ve  Falez Kaşakları)

-Yayalara modern yürüyen merdivenlerin inşası 
(Meydan-Mevlana-Yüzüncü Yıl-  AKM- Konyaaltı Mig-
ros yolları ve H. İşcan Kültür Merkezi yolu üzeri),

-Cumhuriyet Meydanı-yıkılan Valilik Binasının ol-
duğu alana yeni yapılan “Kent ve Su Parkı” inşası,

-Kalekapısı Çevre Düzenlemesi,
-Kepezaltı-Meydan Hafif raylı sistem Tramvay 

Hattı çalışmaları ve Tramvayın işletilmesi, yaptığı faali-
yetlerinden bir kısmı olarak görülmekte ve halkın tak-
dirini aldığı görülmektedir.

İletişim:

Tel: 0242. 249 50 02  - Faks: 0242. 249 50 15
Web:www.antalya.bel.tr-   e posta: baskan@antal-

ya.bel.tr

2. Muratpaşa Belediyesi

2.a.  Kuruluş ve Genel Bilgi

 Belediye, Bakanlar Kurulunca onaylanan 504 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği 02/09/1993 
yılında İlimiz Kepez ve Konyaaltı Belediyeleri ile 



439
Dünden
Bugüne
Antalya

A L T I N C I   B Ö L Ü M

birlikte“Alt Kademe Belediyesi” olarak kurulmuş, 5747 
Sayılı Kanunla da İlçe Belediyesi  statüsüne kavuşmuş-
tur.   Belediye, ilk önce şu anda Muratpaşa Kaymakam-
lığı olan  İlimiz Aliçetinkaya Caddesi üzerindeki binada 
hizmet vermekte iken, uzun yıllar yapımı devam eden 
ve 2007 yılında tamamlanan, Lara yolu üzerindeki mo-
dern hizmet binasına taşınmış bulunmaktadır.

2.b. Bazı Hizmet Mekanları ve Faaliyetleri

Belediyenin öne çıkan proje çalışmaları arasında;
-Falez Projesi
-Bayındır ve Soğuksu Projesi
-Katlı Pazar ve Kapalı Pazar Projeleri
 -Değirmenönü Projesi
-Temalı Parklar
-Spor Kompleksleri
-Sosyal ve Kültürel alanların çoğaltılması,
-Yol ve yol kenarı düzenlemeleri ile bilhassa park 

ve bahçe çalışmalarına büyük önem veren belediye-
nin, sınırları içerisindeki modern, otantik ve estetik 
parklar inşa etmesi dikkat çekmekte ve takdir topla-
maktadır.

2.b.1. Değirmenönü Projesi 

2.b.2. Değirmenler**

İnsanoğlunun toprağa bağlandığı ve ilk ziraat fa-
aliyetlerinin başladığı Neolitik (Cilalıtaş) Çağ ile birlik-
te değirmenin ilkel tipleri görülür. İki yassı taş arasın-
da ezilen tahıl taneciklerinden un elde edilmesini ba-
şaran insan zekası, bu işlemi geliştirerek ilk el değir-
menini ortaya çıkarmıştır.

 El değirmenleri iki yassı yuvarlak taştan meyda-
na gelmiştir. Ortadaki deliklerden geçen ahşap mil ve 
üsteki diske takılan bir kol ile kolayca dönmesi sağlan-
mıştır. Zamanla daha büyük un ihtiyacını karşılamak 
için değirmenlerin boyut ve tipleri de değişti. Küçük 
ev tipi değirmenlerden, insan ya da hayvan gücüyle 

çalışan değirmenler yanında, akarsu bulunan yerlerde 
su gücü ile çalışan değirmenler büyük önem kazandı.

Ancak bunlar akarsu kaynaklarının bulunduğu 
bölgelerle sınırlıydı.Eskiden Antalya’nın hemen her 
sokağından, suyu Düden Çayı’ndan gelen arıklar ge-
çerdi. Arıkların suları ile sebze ve meyve bahçeleri su-
lanır, değirmenler döndürülürdü.Değirmenönü Cad-
desi üzerinde 1970’li yıllara kadar çok sayıda küçük-
lü büyüklü un değirmeni vardı. O yıllarda evlerin kiler-
lerinde saklanan en önemli kışlık erzak undu. Antalya-
lılar unu çuvallarla bu un değirmenlerinden alırlardı. 
Bu değirmenlerin sahiplerine ‘Kara Değirmenci’ denir-
di.Müslüman halk, değirmen taşında biriken un kalın-
tılarını “hak geçmesi” olarak değerlendirip günah say-
dığı için, Antalya’daki bütün değirmenleri Rumlar işle-
tirlerdi. Rum değirmenciler Antalya’dan ayrılınca bazı 
Antalyalılar, 1922 yılından sonra bu işi mecburen yap-
maya başladılar.

2.b.3. Değirmenönü Değirmenleri

Antalya’da Hadrianus Kapısı’nın (Üçkapılar) tam 
karşısında Karakaş Camisi yanından doğuya doğ-
ru, Recep Peker Caddesi uzanır. Caddenin halk tara-
fından bilinen adı ‘Değirmenönü’dür. Değirmenönü 
Caddesi’nin Burhanettin Onat Caddesi ile kesiştiği yer-
den, karşıya geçip birkaç metre kadar ilerledikten son-
ra “Kara Değirmenler” veya “Yer Değirmenleri” olarak 
bilinen Antalya’nın eski değirmenler bölgesine ulaşılır.

  Eskiden burada on metre kadar yükseklikten, 
değirmenlere Düden Çayı’ndan su getiren Yediarıklar 
kolu olan bir çay akardı. Burhanettin Onat Caddesi’nin 
Değirmenönü Caddesi ile kesiştiği yerden Meydan 
mevkiine giden yokuş başına kadar olan değirmenleri 
sıralarsak, eskiden yalnız bu dar alanda altı su değir-
meni vardı.

Muratpaşa Belediyesi ve
Falez Park
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1. Değirmen: Burhanettin Onat Caddesi’nin he-
men kenarında mülkü Vakıfl ara ait Hüseyin Ak tarafın-
dan işletilen iki taşlı bir değirmen vardı. Antalya böl-
gesinde yetişen pirinçlerin kabuklarının ayıklandığı ve 
iki katlı ahşaptan bir yapıya sahip olan bu değirmenin 
üst katında, değirmen işçileri kalırdı.

2. Değirmen: Hemen onun yanında yine Hüseyin 
Ak’a ait iki taşlı un ve tahin değirmeni vardı. Bu değir-
men 1952 yılında Ak Hüseyin tarafından yıktırıldı ve 
yerine bir Alman firmasına yaptırılan modern un fab-
rikası 1957 yılında işletmeye açıldı. Ak Hüseyin’in Un 
Fabrikası’nda un üretimi yanında, su gücüyle elektrik 
de üretilirdi. 

3. Değirmen: Un fabrikasından sonra gelen 
üçüncü değirmen, Ahmet Düdener’e aitti. Ahmet Dü-
dener ölünce, oğlu Dr. Hayati Düdener doktorluğu 
bırakarak işin başına geçmiş; ancak başarılı olama-
yınca, değirmenin işletmesini eniştesi Gerişli Mehmet 
Ağa’nın oğlu Hüseyin’e ve kardeşleri Hasan ile Tevfik 
Şanlı kardeşlere bırakmıştı. 

4. Değirmen: Ahmet Düdener’e ait değirme-
nin yanında yer alan üç taşlı dördüncü değirmen, 
bir zamanlar Antalya’nın ünlü işadamlarından Şükrü 
Başargan’a aitti. Muratpaşa Belediyesi tarafından res-
tore edilerek koruma altına alınan dördüncü sıradaki 
değirmendir. “Marque de Fabrique...” yazılı logodan, 
restore edilen değirmenin teknik aksamının bir Fran-
sız firması tarafından kurulduğu anlaşılmaktadır. 

5. Değirmen: Onun hemen yanındaki beşinci su 
değirmeni yine Hüseyin Ak’a aitti. Köylüler tarafından 
kullanılmış ve 1970’lerde yıkılmıştır. 

6. Değirmen: Değirmenönü Caddesi üzerinde 
en sonda yer alan altıncı değirmenin, Orhan Kilit’in 
anlattığına göre şöyle bir de hikayesi vardır: 1922 
yılı Ekim ayında Antalya’yı terk etmek zorunda kalan 
mülk sahibi Değirmenci Grigor Efendi, bir gün tek-
rar Antalya’ya dönme ümidi ile bu değirmeni Orhan 
Kilit’in dedesi Hacı Musa Kiremitçioğlu’na emanet 
eder. Hacı Musa’nın oğlu İbrahim Kiremitçioğlu, Meh-
met Çapacı, Murat ve İbrahim Yerebakan kardeşler de-
ğirmeni sırayla çalıştırıp, kazandıkları parayı Yunanis-
tan’daki değirmenin sahibi eski Antalyalı Rum Grigor 
Efendi’ye düzenli olarak gönderirler. Yunanistan’a göç 
eden Rumların tekrar Antalya’ya dönemeyecekleri 
belli olunca, ortaklar hisselerini devreder ve Mehmet 
Çapacı değirmenin tek sahibi olur. Mehmet Çapacı’nın 
ölümünden sonra değirmeni oğlu, İsmail Çapacı ve 
onun eniştesi Mazlum Ataman işletirler.  Bu değirmen-
lerden Muratpaşa Belediyesi tarafından restore edile-
rek koruma altına alınan üç taşlı değirmen dışında, 
hiç birinin kalıntısı bile kalmamıştır. Yerlerinde sadece 
izleri vardır.

2.b.4. Antalya’nın Diğer Kara Değirmenleri

Sinan Camisi Değirmeni : Değirmenönü Caddesi 
üzerinde İstiklal İlköğretim Okulu karşısında yer alan 
değirmen iki taşlı idi.

Üçkapılar Değirmeni : Hadrianus Kapısı’nın solun-
da Roma Kulesi’nin altında, eski Üçkapılar Kahvesinin 
yerinde bulunan su gücü ile çalışan değirmen, Giritli 
Remzi Büyüközer’e aitti.

Üçkapılar Bulgur Değirmeni : Atatürk Caddesi, 
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Üçkapılar karşısında bugün Akdeniz Eczanesi’nin bu-
lunduğu yerde, su gücü ile çalışan bir bulgur değirme-
ni vardı. Bu kara değirmenini Sami Ergül çalıştırırdı.

Bulgur Değirmeni : Doğu Garajı’nda Sağlık 
Ocağı’nın bulunduğu yerde 1960’lı yılların başına 
kadar eskiden halk tarafından “Bulgur Değirmeni” 
denilen ve su gücüyle çalışan bir değirmen vardı. 
Yediarıklar’dan buraya gelen su, bugünkü Merkez 
Bankası’nın yanından karşı yöne geçer; oradan da 
yoldan 2,5 metre kadar yukarıdan akan bir Damlalık 
(yerden yukarıda su yolu) ile Cumhuriyet Caddesi üze-
rinde bulunan Pazar Hamamı’na ulaşırdı.

Bu değirmen iki katlı ve dört taşlı oldukça büyük 
bir değirmendi. Üst katında işçilerin kaldığı bu değir-
menin taşlarından ikisi un, biri bulgur, diğeri de De-
ğirmenönü Caddesi üzerinde, İstiklal İlköğretim Okulu 
karşısında bulunan iki tabakhanede derilerin tabak-
lanması için gerekli olan palamut ve inşaat harcına 
karıştırılan kiremit parçacıkları öğütürdü. Horasan, 
çimentonun yerini tuttuğundan kireç ve kum ile karış-
tırılıp ev yapımında kullanılırdı.

Antalya’nın falezlerinden akan Düden sularının 
gücü ile çalışan deniz kıyısındaki değirmenlere ise 
“Yalı Değirmeni” denirdi. Deniz kenarında yer alan bu 
değirmenler, I. Dünya Savaşı sırasında Fransız savaş 
gemisi Alexandra tarafından bombalanmıştır.

2.b.5. Kara Değirmenlerin Çalışma Sistemi

Eskiden bu değirmenlere sadece Antal-
ya ve yakın köylerinden değil, Aksu, Serik gibi 
uzak yerleşimlerden bile eşeklerle un öğüt-
meye gelirlerdi. Oralarda değirmen yoktu. 
Eskiden değirmenciler para karşılığı değil de; bir ölçek 
buğdaya, yarım kilo buğday gibi hak alırlardı. Duvar-
ları taş örgülü, büyük bir oda şeklindeki değirmenin 
tabanına büyük ağaçlar atılır, üzerine taban çakılırdı.

 Değirmen taşı yaklaşık bir metre çapında, 25-30 
cm kalınlığında silindir bir taştır. Bu yuvarlak silindir 
taşları, taş ustaları tarafından üçgen şeklinde işlenmiş 
taşlardan oluşurdu. Korkuteli’den develerle getirilen 
ve bir silindirin parçaları olan bu üçgen şeklindeki iş-
lenmiş taşlar, getirildikten sonra etrafı demir kelepçe 
ile sıkılarak, daire şeklindeki değirmen taşı böylece 
oluşturulurdu. 

Taş dilimlerinin arasına oynamasını önlemek için 
ağaç çivi çakılırdı. Değirmenin su akan tarafına yerleş-
tirilen iki değirmen taşının alttaki sabitti. Üsttekinin de 
akan suyun gücüyle dönmesi sağlanırdı. 

Üstteki taşa sabitlenen ahşap milin alt tarafında-
ki uç kısmı tunç olur ve bu uç, donuzluk denilen alt 
kısımdaki tunç oyuğa yerleşerek milin dönmesi sağ-
lanırdı. Bu mil aynı zamanda 1.20 m.lik çarkın merkezi 
idi. 

Bu çarkta yaklaşık 50 tane kaşık olurdu. Sandal 
küreğine benzeyen suyun dışarıya atılmasını önleyen 
bu kaşıklar, kavak ağacından yapılır ve aralarına ağaç 
çakılırdı. Düden suyu kireçli olduğu için tortu bıraka-
rak çarkı ağırlaştırırdı. Bu nedenle, bu kaşıklar kavak 
ağacı gibi hafif ağaçtan yapılırdı. Çarkı döndüren su, 
değirmenin 10 metre kadar yukarısındaki çaydan, sac-
dan yapılmış borularla değirmene akıtılırdı.

**Kaynak:-www.muratpasa-bld.gov.tr
-Kaynak Kişi:Hüseyin ÇİMRİN-Sivil Kent Tarihçisi
Muratpaşa Belediyesi İletişim:
Adres: Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi No:67/  

Muratpaşa/ ANTALYA
Tel: 0242.324 68 90- Faks: 0242.324 43 43 
Web:http://www.muratpasa-bld.gov.tr-   e-posta: 

info@muratpasa-bld.gov.tr

5. Diğer İdari Kurumlar

İlçenin idari kurumlarından 2009 yılı itibari ile;
-İlçe Müftülüğü, Kaleiçinde İmaret Camii altındaki 

binada,
-İlçe Emniyet Müdürlüğü,
-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
Aliçetinkaya Cd. Muratpaşa Kaymakamlığı/Mu-

ratpaşa/ANTALYA
Tel: 0242.322 20 11- Faks: 0242.322 20 10 
-Mal Müdürlüğü,
-İlçe Nüfus Müdürlüğü,
-İlçe Tarım Müdürlüğü,
-İlçe Özel İdare Müdürlüğü,
-İlçe Sağlık Grup Başkanlığı,
-İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü,
-İlçe Tapu Sicil Müdürlükleri ve
-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, İlçe 

merkezindeki binalarında halkımızın hizmetine de-
vam ettiği anlaşılmaktadır.

6. Konaklama

İlçeye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli ko-
naklama tesisleri, (Bkz.) Kitabımızın 2.Cilt, “VII- SOS-
YAL, EKONOMİK ve KÜLTÜREL YAPI-14.KÜLTÜR VE 
TURİZM-C.TURİZM-2.Belgeli Tesisler” Bölümünden 
ayrıntılı olarak incelenebilir. 

Kaynaklar:

-www.antalya.gov.tr
-www.antalya.bel.tr
-www.muratpasa-bld.gov.tr
-www.die.gov.tr.
-Antalya Turizm Envanteri-1997
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19-SERİK

1. Tarih

Serik İlçesinde ilk yerleşim yeri, M.S. II Yüzyılda 
Bergama Krallığına bağlı olarak bu günkü Yanköy 
Köyü yakınlarında bulunan “SILLYON” (Koçhisar tepe-
sinde) da ve Belkıs köyünde “ASPENDOS” olarak iki 
yerde kurulmuştur. 1817 yıllarında yerleşim bölgeleri-
nin çok aralıklı olması nedeni ile İlçe önceleri “SEYREK” 
diye anılmış, 1890 yıllarına doğru SERİK olarak adlan-
dırılmıştır. 1900 yılında bu günkü ilçe merkezinde KÖ-
KEZ adi altında Bucak merkezi olmuştur. 1926 yılında 
da SERİK ilçe olmuştur. Batı Trakya Türkleri Balkan Sa-
vaşı sırasında Muhacir olarak; Girit savaşı sırasında da, 
Girit Türkleri Serik’e gelip yerleşmişlerdir. 

2. Coğrafya

Serik İlçesi, ülkemizin 36-37 derece enlem, 31-
32 derece boylamları arasında yer almaktadır. An-
talya - Mersin karayolu üzerinde, Antalya’nın 38 km 
doğusunda, Manavgat İlçesine 40 km uzaklıktadır. 
Akdeniz’de 22 km kıyı şeridine sahip olup; 8 km içe-
ride, denizden 26 m yüksekliktedir. Kısmen dalgalı 
ovalık bir arazi üzerinde kurulmuştur. İlçenin yüzölçü-
mü 1.550 km2’dir. Bunun 45,360 hektarı tarım arazisi, 
65.764 hektarı da orman arazisi geri kalan kısmı da 
vasıfsız yerdir. Serik Antalya ovasının doğuya doğru 
uzanan bir parçasını teşkil eder. Dağlık kesimlerinde 
hayvancılık, ormancılık, ova kesimlerinde de ziraatçı-
lık özellikle turfanda sebzecilik yapılmaktadır. Ticari 
hayati Antalya şehir merkezine bağlıdır. İlçenin kuze-
yinde bati Toros dağları yükselmeye baslar. Serik İlçesi 
batıda; Antalya Merkez İlçe, doğuda; Manavgat İlçesi, 
kuzeyde; Burdur İline bağlı Bucak ve Isparta İline bağlı 
Sütçüler İlçeleri, Güneyde; Akdeniz ile çevrilidir.

İlçede Akdeniz iklimi hâkimdir. Yazlar kurak ve sı-
cak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Bu iklimin sonucu olarak 
doğal bitki örtüsü de makilerdir. Bölgenin en önemli 
akarsuları, Köprüçayı ve Aksu çayıdır.

İlçenin 2010 yılı toplam nüfusunun da 106.880  
kişi olduğu anlaşılmaktadır.

(Bkz.)- İlçenin son nüfus bilgileri ile ilgili olarak ki-
tabımızın, “2.Cilt-VII-SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL 
YAPI-18. SOSYAL GÜVENLİK, SOSYAL HİZMETLER VE 
SOSYAL YAŞAM-3-SOSYAL YAŞAM-c.Antalya İli Merkez 
ve İlçeleri Nüfus İstatistiği” bölümünden ayrıntılı ola-
rak faydalanılabilir.

3. İdari yapı

İlçe merkez belediyesiyle birlikte sekiz belediyesi 
elli iki köyü bulunmaktadır.

İlçenin çalışma hayatı mevsimlere göre değişiklik 
göstermektedir. Özellikle yaz aylarından turizm sektö-

ründeki canlılık ilçenin gelir kaynaklarındandır. Bunu 
dışında ilçenin ekonomisinin büyük bir bölümü turiz-
me dayalı olup, halkın % 90’ı turizmle uğraşmaktadır. 
Tarımsal faaliyetler için ihtiyaç duyulan insan gücü-
nün bir kısmı kendi bölgesinden, bir kısmı da çevre il 
ve ilçelerden karşılanmaktadır.

İlçe ve bağlı beldelerde birçok sanayi tesisi de bu-
lunmaktadır. Gerek 250 işyeri kapasiteli sanayi sitesi, 
gerekse fabrikalar ve büyük işletmeler ile canlı bir eko-
nomik yapısı vardır.

4. Turizm

a. Aspendos Antik Tiyatrosu ve Su Kemerleri

Antalya-Alanya karayolunda Serik’i  geçtikten 
sonra kuzeye dönülerek 4km’lik Aspendos yoluna gi-
rilir. Geçmişi İ.Ö. V. yüzyıla kadar uzanır. İ.S. II. yüzyılda 
yapılan tiyatrosu Selçuklular devrinde kervansaray 
olarak kullanılmış ve zaman zaman onarılmıştır. Sah-
nesi ile birlikte günümüze değin en iyi şekilde koruna-
bilmiş nadir tiyatrolardandır. Tiyatro, bir kişiye 0.50 m 
oturma yeri hesabıyla 7000 kişiliktir. Orkestra bölümü 
de ayrıca 500 izleyici alır. Günümüzde çeşitli konser, 
şenlik, festival ve yağlı güreşlerde kullanılmaktadır. 
Aspendos’ta diğer yapıların yanı sıra Agora, Bazilika, 
Nymphaeum ve 15 km uzunluğunda kemerli su yolları 
görülmeye değer yapılardır. 

b. Silyon ve Diğer Antik Kentler 

Sillyon Antik Kenti Antalya’ya yaklaşık 40 km 
uzaklıkta yer alır. Antalya-Serik karayolunda ilerler-
ken Abdurrahmanlar sapağından sola dönüp Gebiz 
istikametine ilerlerseniz bu yol sizi Sillyon antik ken-
tine götürecektir. Sillyon, Aspendos ve Perge arasında 
yüksekçe bir tepe üzerinde kurulmuş yerleşim yeridir. 
Şu an harabe durumundadır. M.S. II. yüzyılda Bergama 
krallığına bağlı olarak yakın tarihe kadar KARAHİSAR-
TEKKE adı ile bu günkü Yanköy Köyü yakınlarında bu-
lunan KOÇHİSAR tepesinde kurulmuştur. Antik devrin 
en zengin şehirlerinden birisidir.

Ayrıca, Kozan Köyünde Pednelissos Kent Ha-
rabeleri, Etler Köyü’nde Kısık Harabeleri, Yumaklar 
Köyü’nde Harius Antik Kenti Harabeleri de bulun mak-
tadır. 

c. Zeytintaşı Mağarası

Zeytintaşı mağarası Antalya’ya bağlı Serik ilçesi-
nin 15 km kuzeyinde bulunan Akbaş köyünün Gök-
çeler mahallesinin güneydoğusunda, Zeytinlitaş Te-
pesinin güney yamacında yer alır.Denizden 220 m. 
yüksekliktedir Mağara 14 m. derinlikte ve çift katlı 
olup, üst kat uzunluğu yan dehlizlerle birlikte 136 m. 
alt kat 97 m. uzunluğundadır. İçinde oluşumu devam 
eden sarkıt, dikit ve sütunlar her türden damlataşlar 
ile kaplıdır.  Mağara, eni 0.03 m. ve uzunluğu 0.70 m.yi 
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Serik - Belkıs - Aspendos Antik Tiyatrosu
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bulan makarna sarkıtları ile eşi ve benzeri bulunma-
yan karakteristik özelliklere sahiptir.

1997 yılında taşocağı açmak için açılan 10 m’lik 
yapay galeri sonunda tesadüfen bulunmuştur. Eşsiz 
bakir bir çevre ve doğal güzelliğe sahiptir. Çevrede 
yürüyüş, tırmanma ve safari turu ile doğal ve yabani 
hayvan foto safari yapılabilir. Mağaranın bulunduğu 
yer ve çevresi tipik Akdeniz iklimine sahip özel klimalı 
bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla her tür Akdeniz bitkisi 
yetişebilmektedir. Havası ve doğası insana huzur ve 
ferahlık verir.Akarsularla yarılarak askıda kalan mağa-
ra plipser, reliyef sisteminin karakteristik bir şeklidir.
Mağara alttan ve yanlardan geçirimsiz birimlerce ku-
şatılan Sura-Kratase yaşlı kireçtaşları içinde belirgin bir 
fay hattı üzerinde gelişmiştir.Mağara ismini; üzerinde 
bulunan Zeytintaşı Tepesi’nden almıştır.

Mağara; Antalya’ya 54 km, Serik’e 16 Km., Belek 
Turizm Merkezi’ne (Akdeniz)28 km, Aspendos’a 10 km 
uzaklıkta olup, mağara içerisine bir defada en fazla 
10’ar kişilik gruplar alınarak, Serik Kaymakamlığı’na 
bağlı bilgili ve nezaketli personeller mihmandarlığın-

da ziyaretler yaptırılmaktadır.

İlimiz ve İlçemizin mutlaka görülmesi gereken bir 
coğrafi ve yer altı  zenginliğidir.

d. Uçansu Şelalesi

Antalya’ya 70 km. uzaklıkta, Kayabükü köyü ile, 
Eskibağ köyünü ayıran çizgidedir. Antalya-Serik-Alan-
ya karayolu üzerinde, Abdurrahmanlar-Gebiz kavşa-
ğından sapılarak ulaşılır. Gebiz Beldesine bağlı Akça-
pınar köyündeki bu tabiat harikası, Gebiz’den sonra   
17 km mesafededir. Bu bölümdeki yol, stablize olup 
özellikle, bahar aylarında, su bazı noktalarda, araçlara 
geçit vermeyebilir. Toroslardan gelen su iki kez, herbiri 
25-30 metre yükseklikten, yeşillikler içine dökülüyor. 
Aslında, dökülmekten öte süzülüyor, yavaş yavaş dü-
şüyor da denebilir.. Bu yüzden şelaleye, uçansu ismi 
verilmiştir.

e. Tarihi Aspendos(Belkıs) Köprüsü

Toros Dağları’ndan doğarak doğa harikası kan-
yonlardan geçen Köprüçay, Serik’in güneyinden 

Serik -Zeytintaşı Mağarası - Foto: Hamit SEÇİL



447
Dünden
Bugüne
Antalya

S E R İ K

Akdeniz’e dökülür. Bu ırmak üzerinde bulunan ve  
Selçuklu döneminde Alaaddin KEYKUBAT tarafından 
1219-1236 yılları arasında yaptırıldığı anlaşılan tarihi 
köprü, 225 m uzunluğunda, 4.50-5.57 m değişken ge-
nişliğinde bulunmakta ve araç trafiğine kapalı olarak 
birçok yerli ve yabancı ziyaretçinin ibretle gezip gör-
düğü harika bir eser olarak ayakta durmaktadır.

Köprünün son olarak 1996-1997 yılları arasında 
onarıldığı, yakınındaki tanıtım levhasından anlaşıl-
maktadır.

İlçedeki turistik yerlerin başında sahil kesiminde-
ki Belek Beldesi gelmektedir. Bu beldemiz son dönem-
lerde gerek ülke genelinde gerekse dünya çapında tu-
rizm açısından sayılı yerlerdendir.

Serik-Uçansu Şelalesi - Foto: Hamit SEÇİL

Serik Aspendos Antik Köprüsü (Selçuklu)
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İlçe 22 km sahil şeridine sahiptir.  Belek bölgesin-
de 24 adet konaklama tesisinden 23 adedi 22660 ya-
tak kapasitesi ile halen hizmet vermektedir. 5 adet golf 
sahası, 1 adet sağlık merkezi, 1 adet kongre merkezi ve 
Turizm kompleksi ile ülkemizde belki de dünyada eşi-
ne ender rastlanan yeni bir turizm merkezidir. Mevcut 
tesisler konukların güvenli, konforlu bir ortamda tatil 
yapmalarına imkân sağlamak amacıyla açık ve yüzme 
havuzları, disko, sauna, klima, uydu yayın sistemleri, 
restoran, bar, tenis kortları su sporları gibi üniteler ile 
önemli bir turizm merkezidir.

Serik ilçesinin dünyaca bilinen tarihi ve turistik 
ören yerleri olarak, ASPENDOS, SILLYON gibi yerler sa-
yılabilir.

(Bkz.) Konu; kitabımızın 2.Cilt, “VII- SOSYAL, EKO-

NOMİK ve KÜLTÜREL YAPI-14.KÜLTÜR VE TURİZM-B.
TARİHİ YAPI-1. MÜZE VE ANTİK KENTLER” Bölümünden 
de ayrıntılı olarak incelenebilir.

5. Konaklama

İlçeye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli ko-
naklama tesisleri, (Bkz.) Kitabımızın 2.Cilt, “VII- SOS-
YAL, EKONOMİK ve KÜLTÜREL YAPI-14.KÜLTÜR VE 
TURİZM-C.TURİZM-2.Belgeli Tesisler” Bölümünden ay-
rıntılı olarak incelenebilir.

Kaynaklar: 
http://www.serik.gov.tr/
http://www.serik.bel.tr/index.php
http://www.tuik.gov.tr/ 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Serik,_Antalya

Golf Sporu

Serik-Belkıs-Aspendos Su Kemerleri-2008
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Antalya - Serik - Belek Dinler Bahçesi

Antalya - Serik - Belkıs - Aspendos Antik Tiyatrosu’nda Uluslararası Opera ve Bale Festivali
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B. MAHALLİ İDARE

1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

a. Genel Bakış

İlimizde Antalya Belediyesi yakın tarihte, Kazım 
Özalp Caddesi (Kapalı Yol) üzerinde, Kışlahan Oteli ile 
Müsellim Camii karşısında halen “Büyükşehir Beledi-
yesi İş Merkezi”nin olduğu yerde yıkılmış olan binada, 
uzun yıllar hizmet verdikten sonra, Karaalioğlu Parkı 
girişindeki şu anda hizmet verdiği aşağıdaki resimde 

görülen binaya taşınmıştır.

1988 yılında 3508 Sayılı Kanun gereği Kayseri, Di-
yarbakır ve Erzurum ile birlikte Büyükşehir statüsü-
ne kavuşan belediye, merkezde Muratpaşa, Kepez ve 
Konyaaltı alt Kademe Belediyelerine ayrılarak; o tarih-
ten sonra yetki ve görev sınırları, personel, araç gereç 
ve vb. ekipmanları bakımından da adı geçen üç alt ka-
deme belediyelerine bölünmüştür.

Halen faaliyette bulunduğu ana hizmet binası 
ve müştemilatlarının yetersiz olması nedeniyle, İlimiz 
Yüksekalan Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde, 
Andızlı Mezarlığının bitişiğinde yeni yapılmakta olan 
hizmet binasına taşınacaktır. Adı geçen modern ve 
geniş  olacağı görülen bina hizmete açıldığında An-
talya Büyükşehir Belediyesi, çoğu birimleri ile birlikte 
hizmet verme imkanına kavuşmuş olacaktır.

İlimizde Büyükşehir Belediyesi dışında; 19 İlçe Be-

 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası
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lediyesi ve 50 adet Belde Belediyesi de sınırları içeri-
sinde halkımıza hizmet vermektedir. 

(Bkz.)- Belediyelerle ilgili olarak kitabımızın, 
“1.Cilt-VI-İDARİ YAPI-A.MÜLKİ İDARE-2.İLÇELER”  ve  
“1.Cilt-VI-İDARİ YAPI-B.MAHALLİ İDARE-2.İLÇE VE BEL-
DE BELEDİYELERİ VE MUHTARLIKLAR” bölümünden de 
incelenebilir.

b. Tarihçe394

Osmanlı Devleti’nde modern anlamda ilk beledi-
ye teşkilatları, 1864’te çıkarılan Vilayet Nizamnamesi 
ve ardından yapılan yeni düzenlemelerle birlikte “Şeh-
reminlik” olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan düzenleme-
lerle ülkenin tamamında kurularak yaygınlaştırılan be-
lediye teşkilatı, Antalya’da ilk kez 1868’de oluşturul-
muştur.

Şehreminlik olarak oluşturulan belediye teşkilatı, 
özellikle yerel yönetimlerin gelişmesi açısından ilk adı-
mı oluşturmaktaydı. Antalya Şehreminliği’ne (Beledi-
ye Başkanlığı’na) ilk kez Muhasebeci Abdullah Efendi, 
muavinliğine (yardımcılığı) ise Cemal Bey getirilmiştir.

1880 yılında Antalya Belediye Başkanlığı’na Hacı 
Mehmet Sait Efendi, 1888’de Ömer Lütfü Efendi ve 
1899’da Dizdarzade Rıza Bey getirilmiştir. Bu dönem 
içerisinde belediyeciliğin başlıca görevleri arasında te-
mizlik ve çevre düzenlemesi, yol yapım ve onarımı bu-
lunmaktaydı. Antalya Belediyesi, sağlık alanındaki iş-
leri ise bir doktor, bir aşı memuru ve bir eczacı ile yü-
rütmekteydi. Ayrıca şehirde bir de cezahane bulun-
maktaydı. 

1906 yılından sonra sırasıyla Ömer Lütfü Efen-
di (1906), Mustafa Efendi (1908), Münir Efendi (1911), 
Rıza Bey (1912), Ziya Bey (1915), Ömer Lütfü Efendi 
(1916), Mustafa Bey ile Hasan Bey (1919), Kahraman-
zade Hacı Said Efendi (1920), Antalya Belediye Baş-
kanlığı görevini yürütmüşlerdir. 

Belediye’nin en önemli hizmetlerinden bir diğe-
ri, Kurtuluş Savaşı sırasında, saat kulesi ile iskele yolu-

394- www.antalya.bel.tr

nun yapılmasıdır. Görüldüğü üzere, şehrin bayındır-
lık hizmetlerinde önemli rol oynayan belediye, Düden 
Çayı’ndan su taşınmasını sağlayan kanalların bakımını 
da gerçekleştirmiştir.

Cumhuriyet döneminde, Antalya Belediyesi’nin 
günümüz belediyecilik anlayışını yansıtmaya başladı-
ğını söyleyebiliriz. Antalya’da Cumhuriyet’in ilk Beledi-
ye Başkanları Şerametzade Zeki Bey ile Zühtü Beyzade 
Hasan Beydir (1926). Temizlik konularında etkin ola-
bilmek için satın alınan çöp arabaları ile sulama aracı, 
ihtiyaca cevap vermeleri için atılan önemli adımlardır.

1928 yılına gelindiğinde Antalya Belediyesi’nin 
mevcut araç gereçlerinin yanında 10 dönüm arsası, 10 
yataklı bir dispanseri, bir mezbahanesi, 45 dükkanı, bi-
rer arasöz, motopomp, tekerlekli ve tekerleksiz tulum-
ba, 11 itfaiye personeli, 24 müstahdem ve 15 memuru 
bulunmaktaydı. Belediyenin bu hizmetleri yürütebil-
mesi içinde yılda 24.910 lira harcama yapılıyordu.

Baktığımızda bu dönem Belediye Başkanlığı gö-
revini, 1927’de Tosun Hakkı Efendi’nin kısa süren baş-
kanlığının ardından, Dr. Ali Galip (Kahraman) Bey’in 
üstlendiğini görmekteyiz. Ali Galip Bey, başkanlığı, 
Ekim 1930 seçimlerinde Karakaşzade Hüsnü Bey’e 
(Karakaş) devretmiştir. 

Hüsnü Bey’in göreve geldikten sonra, kendisine 
yapılan müracaatlar neticesinde, üzerinde durduğu 
en önemli konu, şehrin ferah ve havadar bir yapıya ka-
vuşturulması girişimidir. Antalya halkının Kaleiçi’ndeki 
yüksek surlar nedeniyle rüzgar alamadıklarını ve sı-
kıntı çektiklerini belirtmeleri üzerine Antalya’daki 
surların yıkımına başlandı. Yine aynı doğrultuda 
Kalekapısı’ndaki yollar genişletilmiş, genişletme esna-
sında yolun her iki tarafında yıkılan ahşap evlerin yeri-
ne betondan yeni dükkanlar yapılmıştır. Bugünkü Be-
lediye İşhanı’nın bulunduğu -şu anda Vakıfl ar Bölge 
Müdürlüğü- yere 1934’te inşa edilen Kasap Halil, şehir-
deki kasapların toplanarak tek bir merkezde birleşme-
sini sağladı. Halk arasında “Yeni Çarşı” şeklinde kendine 
isim bulan bu yeni dükkanlar, Kalekapısı’nın çehresini 
değiştirmiş ve burayı bir alışveriş merkezi görünümü-
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ne sokmuştur. Ayrıca 1933 yılında bir sulama arabası, 
6 çöp arabası alan belediye, 2 memur ve 20 de işçi is-
tihdam etmiştir.

1934 seçimlerinde Antalya’nın yeni Belediye Baş-
kanı olarak Şerafettin Bey seçilmiştir. Ancak kısa bir 
süre sonra istifa etmesi üzerine, yerine Lütfü Gökçeoğ-
lu getirilmiştir. Gökçeoğlu döneminde Antalya’da imar 
faaliyetleri hız kazanmıştır. Ali Çetinkaya Caddesi ile 
Atatürk Caddelerinin düzenlenmesi ve genişletilmesi, 
Muratpaşa Camii civarındaki mezarlığın kaldırılması, 
hayvan ve tahıl pazarı için yeni yerlerin belirlenmesi, 
1935 yılında ile birlikte ön plana çıkan en önemli ba-
yındırlık hareketleridir. Bunların dışında bir fenni mez-
baha ile altı umumi tuvaletin yapımı, buz fabrikasının 
alınması, İtfaiye teşkilatının ıslahı, Belediye, Tophane 
ve Hatay parklarının inşası ve çevre düzenlemesi bele-
diyenin faaliyetleri arasında önemli bir yer tutmakta-
dır.  Belediye Başkanı Lütfü Gökçeoğlu, başkanlığı dö-
neminde Antalya için önemli bir ilki gerçekleştirmiştir. 
Belediye üyelerine bir “Sıhhi Zabıta Talimatnamesi” 
hazırlatarak, 10 Haziran 1936’da yürürlüğe koymuştur. 
Ayrıca her yıl, bir önceki belediye bütçesinden artan 
paranın sağlık işleri için kullanılması kararı, 1933’te uy-
gulamaya konulmuştur ve Antalyalıları memnun eden 
bir gelişmedir.  

Lütfü Gökçeoğlu, Ekim 1942 seçimlerinde An-
talya Belediye Başkanı olarak yeniden seçilmiştir. 
Yeni dönemdeki imar faaliyetleri olarak Karaalioğ-
lu Parkı’nın yapımı, Şarampol Caddesi düzenlenmesi, 
Tophane Parkı ile Hatay Parkı’nın Antalya’ya kazandı-
rılması, yeni halk pazarlarının kurulması ve belediye fı-
rınlarının açılması karşımıza çıkmaktadır.

O dönemlerde başkanlık yapanlardan özellikle 
Dr. Burhanettin Onat’ın, Antalya’nın turizm yönünden 
dünya ülkelerine tanıtılması için yaptığı çalışmalar 
kayda değerdir. 1960 İhtilali ile birlikte göreve gelen 
Turgut Kılıçer ve Nuri Teoman, valilik görevlerinin ya-
nısıra belediye başkanlığı görevini de yürütmüşlerdir.

1963-1968 ve 1968-1973 yılları arasında iki dö-
nem belediye başkanlığı görevini yürüten Dr. Avni To-
lunay, Antalya’nın simasını değiştiren diğer bir isimdir. 
Antalya’nın en küçük sokakları dahi betonla kaplan-
mış ve Antalya toprak yollardan kurtulmuştur. Ayrıca 
Dr. Burhanettin Onat ile başlayan Antalya’nın dünya 
turizminin başkenti olma yarışı bu dönemde de sür-
dürülmüştür. Tolunay, yurt içi ve yurt dışı girişimlerle 
Antalya’nın tanıtılmasına hız vermiştir. Yine belediye 
etkinlikleri içerisine Antalya Festivali’nin dahil edilme-
si ve festivale 1963 yılında Ulusal Film Yarışması’nın 
eklenmesi Antalya’nın bu yönde de tanıtılmasını sağ-
lamıştır. Belediye yönetiminin festival programına ek-
lediği, her yıl üç Alman çiftin evlendirilmesi ve toplu 
sünnet törenleri gibi faaliyetler, halkla bütünleşmeyi 
sağlayan önemli hamlelerdir.

Tıpkı Dr. Avni Tolunay gibi iki dönem belediye 
başkanlığı yapan Av. Selahattin Tonguç (1973-1977, 
1977-1980) da özellikle kültürel alanlardaki başarılar-
la kendini göstermiştir. Sanatsal etkinliklerle Antalya 
Festivali’nin çok boyutlu olmasını sağlayan Tonguç 
yönetimi, imar alanlarında da şehrin geniş bulvarlara, 
caddelere sahip olmasını sağlamıştır. 

12 Eylül 1980 İhtilali sonrasında Antalya’da Şe-
rafettin Mıhçıkan (1980-1981), Nuri Teoman (1981-
1983), Kenan Aktekin (1983-1984) Belediye Başkanı 
olarak görev yapmışlardır. Yener Ulusoy (1984-1987) 
ve Metin Kasapoğlu’dan (1987-1989) sonra Antalya 
Belediye Başkanlığı’na Av. Hasan Subaşı iki kez seçil-
miştir (1989-1994, 1994-1999).

Antalya Belediyesi, Av. Hasan Subaşı döneminde 
(1994) “Büyükşehir Belediyesi” haline gelmiş ve alt ka-
deme belediyeleri olarak Muratpaşa, Kepez ve Konya-
altı Belediyeleri oluşturulmuştur.

Av. Hasan Subaşı’dan sonra Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak görev yapan Dr. Bekir Kumbul 
(1999-2004), başkanlık görevini Nisan 2004’te Mende-
res Türel’e devretmiştir. 

10.07.2004 tarihinde kabul edilip, 23.07.2004 ta-
rih ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yü-
rürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanu-
nuyla birlikte 11 yeni ilk kademe belediyesi daha so-
rumluluk alanlarına dahil olmuş ve toplam 14 ilk kade-
me belediyesi bulunan bir Büyükşehir Belediyesi hali-
ne gelmiştir.

c. Bağlı Başlıca Hizmet Birimleri

1. Genel Sekreter ve Yardımcılıkları
2. Asat Genel Müdürlüğü 
3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
4. Ulaştırma Dairesi Başkanlığı 
5. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
6. İtfaiye Dairesi Başkanlığı 
7. Zabıta Dairesi Başkanlığı 
8. Kültürel ve Sosyal İşler Dai. Başkanlığı   
9. Çevre Koruma ve Kont. Dai. Başkanlığı    
10. İnsan Kaynakları ve Eğt. Dai. Başkanlığı 
11. Mali Hizmetler Dai. Başkanlığı  
12. İşletme İştirakler Dai. Başkanlığı
13. Destek Hizmetleri Dai. Başkanlığı
14. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
15. Sosyal Hizmetler Dai. Başkanlığı
16. Yazı İşl. ve Karar. Dai. Başkanlığı
17. AB Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
18. Kent Müzesi Koodinasyon Birimi
19. Kent Konseyi Koor. Bürosu
20. Sivil Savunma Uzmanlığı 
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d. Bağlı Başlıca Hizmet Mekanları ve Yapılan 
Çalışmalar

1. Toptancı Hali

İşlem hacmi itibarı ile Türkiye’nin yaş sebze ve 
meyve ticaretinin büyük bir  kısmını karşılayan Antal-
ya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi, yak-
laşık 480 dönüm arazi üzerine kurulmuş ve 30 Tem-
muz 1996 tarihinde hizmete açılmıştır. Zabıta Dairesi 
Başkanlığına bağlı Toptancı Hal Şube Müdürlüğü’nce 
işletmesi yapılan Toptancı Hal Kompleksi, üreticileri-
mize ve yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinen-
lere 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. 

Bu kompleks içerisinde  toplam 782 adet işyeri 
bulunmaktadır. 

Tel:0242) 338 01 01- Faks:(0242) 338 01 01

2. Otogar

29 Ekim 1996 yılında hizmete açılan Antalya Oto-
garı, yaklaşık 235.000 m2 yeşil alan içinde yer alan ve 
20.000 m2 kullanım alanına sahip bulunmakta ve Bü-
yükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkan-
lığı Terminal Şube Müdürlüğü tarafından yönetilmek-
tedir.

Terminalin bir bölümünden Antalya’nın ilçe ve 
köylerine de otobüsler kaldırılmaktadır.   Modern bir 
mimariyle yapılmış olan terminal, günün her saatinde 
oldukça kalabalık ve hareketlidir.

Otogar içerinde   kırsal ve şehirler arası terminal 
binaları ile idare binası, 2 adet benzinlik ve bakım atöl-
yesi, 2 adet trafo ve 1500 m3’ lük su deposu yer almak-
tadır. Terminalin giriş ve çıkışlarında otobüs ve binek 
araçlar hiçbir şekilde karşılaşmadığından, trafik düze-
ni açısından büyük bir rahatlama sağlanmakta, halkın 
da takdir ettiği 25 dk.ya kadar  otomobil girişlerinden 
ücret alınmamaktadır. 

Kırsal terminal binası içinde 18 adet bilet satış 
gişesi ve 4 adet şirket bürosu yanında lokanta, kafe-
terya, 3 adet büfe, bay-bayan ve bedensel engelli wc 
birimleri yer almaktadır. Şehirlerarası terminal bina-
sında ise; 50 adet bilet satış gişesi, 60 adet şirket büro-
su, kafetarya, lokanta, 8 adet büfe, mağaza, bay-bayan 
ve bedensel engelli wc birimleri, mescit, jandarma 
ve polis kontrol noktaları, banka, PTT, döviz büroları, 
doktor muayenehanesi ve eczane, lostra, terzi, kiralık 
oto, turizm danışma ve kargo birimleri bulunmaktadır. 

Otogarda binek araç ve otobüs girişleri bilgisa-
yar sistemi ile kontrol edilmekte, 65 adet kamera ve 
monitörler ile tüm bina ve çevre denetlenmektedir. 
Enformasyon geliş ve gidiş panelleri ve TV monitörle-
rinden her türlü geliş ve gidiş yolcular tarafından takip 
edilebilmektedir. Ayrıca tesis; cctv, müzik, anons, acil 
anons, yangın ihbar sistemleri ile donatılmış, tüm bina 
mahalleri sıcak-soğuk klimatize edilmiştir. 300 araçlık 
binek otoparkı ve 200 araçlık otobüs parkı,dış alanda-
ki göleti ve iç bahçeleriyle Antalya Otogarı kente ayrı 
bir prestij sağlamaktadır.

Tel:0242) 331 12 58- Faks:(0242) 331 12 59

Antalya Toptancı Hali (Uçaktan)

B Ü Y Ü K Ş E H İ R  B E L E D İ Y E S İ



454
Dünden
Bugüne
Antalya

A L T I N C I   B Ö L Ü M

Antalya Otogarı

Antalya-Kaleiçi Yat Limanı 
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3. Kaleiçi Yat Limanı

Mülkiyeti Hazineye ait olan Kaleiçi Yat Limanı 
05/12/2001 tarihinde 10 yıllık süre ile Antalya ili Defter-
darlığından kiralanmıştır. Halen Antalya Büyükşehir Be-
lediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı Yat 
Limanı İşletme Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. 

İşletme 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 37. 
Maddesinin A fıkrasının 4 numaralı bendi uyarınca dü-
zenlenen Yat Turizmi Yönetmeliği, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Yat Limanı İşletme Yönetmeliği, 5216 sayı-
lı Büyükşehir Yasası ve diğer Belediye gelirleri ile ilgili 
yasalar çerçevesinde hizmet vermektedir.

Halen Yat Limanı’nda yıllık bağlama sözleşmesi 
olan 46 adet yat bulunmaktadır. Ayrıca 2004 yılında 
125 Yabancı 130 TC bayraklı yat, limanda konaklamış-
tır. Yat Limanı’nda sağlanan hizmetler şunlardır :

-24 saat vardiya sistemi ile yatlara giriş ve çıkışla-
rında palamar, elektrik ve su, wc, duş üniteleri ile hiz-
met verilmesi

-Deniz hava tahmin raporlarının günlük olarak 
ilan tahtasına konularak yatçılara bilgi sağlanması, fır-
tına ihbarlarının yazılı ve sözlü olarak iletilmesi,

-Hava muhalefetlerine göre gerekli durumlarda, 
denizde can ve mal emniyetini sağlamak üzere liman-
da gerekli önlemlerin alınması, 

-Çevre temizliği, yatlara evsel atık, sintine ve katı 
atık toplama hizmetleri verilmesi,

- Kaleiçi Park ve bahçelerinin bakım ve onarımla-
rının yapılması. 

Tel:0242) 248 45 30- Faks:(0242) 249 54 55

Antalya-Kaleiçi Yat Limanı  Foto: Hamit SEÇİL
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4. Hayvanat Bahçesi

Antalya Hayvanat Bahçesi, Kepez ilçe sınırları dahi-
linde Kepezaltı Piknik sahası içerisinde 330 dönüm arazi 
üzerinde kuruludur. Tesiste 87 türde 765 adet hayvan bu-
lunmaktadır.

Hayvanların bakımı, beslenmesi, sağlıklarının ko-
runması ve barınmaları Çevre Koruma Daire Başkanlı-
ğına bağlı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafın-
dan sağlanmaktadır.

Hayvanat Bahçesini 2004 yılı içerisinde   105.297   
kişi biletli, 20.353   ücretsiz öğrenci olmak üzere top-
lam 125.650  kişi ziyaret etmiştir. Tesiste bulunan hay-
van grupları şunladır:

 Hayvan Grubu Türü Adedi

Falconiformes  ( Gündüz yırtıcı 
kuşlar)   3 10

Strigiformes   (Gece yırtıcı kuşlar) 1 1

Ciconiformes (Leylekgiller)   2 10

Anseriformes ( Ördekgiller)  11 103

Galliformes(Tavuk, Sülün, Keklik, 
Martı vs.)       25 369

Colimbiformes (Güvercinler)  4 81

Gruiformes   ( Turnalar)    1 2

Pelecaniformes (Pelikanlar)    1 1

Psittaciformes  (Papağanlar)  6 16

Passeriformes  (Ötücü kuşlar)  2 22

Struthioniformes   (Afrika 
devekuşu)  1 2

Primates      (Maymunlar)     2 5

Lagomorpha (Tavşanlar)   4 23

Caniade  (Köpekler)   4 14

Uruidae (Ayılar)  1 5

Feliade     (Kedigiller)  1 1

Hippomopha ( At, Eşek)  3 9

Artiodactyla (Çift tırnaklılar)   12 85

Crocodylia  (Timsahlar) 1 3

Sguamata   (Yılanlar)     2 3

Antalya Hayvanat Bahçesi, yurdumuzda ve dün-
yanın değişik bölgelerinde yaşayan, değişik hayvan 
türlerini temin ederek, tanıtımın yanı sıra şu hizmetleri 
vermektedir :

• Nesli tükenmekte olan hayvanların hayvanat 
bahçesine kazanımlarının yapılarak bakımlarını, ko-
runmalarını ve nesillerinin devam etmesi için üreme-
lerini sağlamak.

• Hayvanat bahçesinde bulunan evcil veya ev-
cilleşebilecek bazı hayvan türlerini üreterek damızlık 
olarak halkımızın hizmetine sunmak.

• Doğada nesilleri gün geçtikçe azalan av hay-
vanlarını fazla miktarda üreterek, doğal ortamlarına 
bırakmak.

• Yanlış avlama sonucu yaralanan veya hastalanan 
vahşi hayvanların tedavileri ve bakımları yapıldıktan 
sonra tekrar doğal ortamlarına bırakılmasını sağla-
mak.

Tel:0242) 332 32 32- Faks:(0242) 249 52 15

5. AKM ve Cam Piramit Kültür Merkezleri
(Bkz.) Kitabımızın “2.Cilt-VII-SOSYAL, EKONOMİK 

VE KÜLTÜREL YAPI-14. KÜLTÜR VE TURİZM-A-Kültürel 
Yapı-3.Kültür Merkezi Ve Salonları” kısmından, ayrıntı-
ları ile inceleyebilirsiniz.
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6. Büyükşehir İş Merkezi

7. Eski Otogar Yerine Yapılmakta Olan İş 
Merkezi

Toplam inşaat alanı 175,834 m2 olan Eski otogar 
alanında; (2660 araçlık otopark olarak kullanılacak 
olan 5 adet bodrum kat, ticari ünitelerden oluşan 1 
bodrum+3 normal kat , sinema ve restoran olarak kul-
lanılacak olan Teras kat  ve 8 adet ofis katından oluşan 
iş merkezi projesi gerçekleştirilmektedir.

Eski Otogar Yerine Yapılan İş Merkezi-15/09/2008-
(Foto: A.Kerim ATILGAN)

Antalya Hayvanat Bahçesi  Foto: Hamit SEÇİL
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8. Düden Şelalesi

İlimiz Kepez İlçe sınırları içerisinde Varsak Mahal-
lesi (Beldesi)nde bulunan ve idaresi daha önce DSİ 
Bölge Müdürlüğü yetkisinde iken, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’ne devredilmiş bulunmaktadır.

Düden Şelalesi çeşitli kaynaklarda, İskender Şela-
lesi ve Yukarı Düden Şelalesi olarak da geçmektedir. 
Aynı zamanda halk arasında Düdenbaşı Şelalesi di-
yenler de vardır 395.

Eski Antalya-Burdur yolunun 28. km’sinde, 
Kırkgözler’in 30. km’sinde Pınarbaşı adında iki büyük 
karstik kaynak çıkmaktadır. Suyu bol bu iki nehir kısa 
bir akıştan sonra birleşerek Bıyıklı Düdeni içinde kay-
bolur. Bıyıklı Düdeni’nde kaybolan su, 14 km kadar 
yerin altında gittikten sonra Varsak çöküntüsünün bir 
ucundan çıkar, çok kısa bir akıştan sonra çöküntünün 
öbür ucundan tekrar batar. Varsak’ta kaybolan su iki ki-
lometre kadar yeraltı akışından sonra Düdenbaşı’nda 
yeryüzüne çıkar. 

Yüzeyden hiç su akmadığı günlerde bile Düden-
başı Şelalesinin altından saniyede en az 10m3 su yüze-
ye çıkar. Bu suyun maksimum debisi 94 m3, ortalaması 
ise saniyede 15-16 m3’tür. Düdenbaşı’nda yukarıdan 
şelale yaparak akan su, Kepez hidroelektrik santralın-
dan gelen sudur.

Düdenbaşı’ndan sonra Koyunlar regülatörün-
de, iki ana kanala ayrılan Düden Çayı, 9 km sonra 
Antalya’nın doğusunda 40 m yüksekliğindeki traver-
ten bir eşikten şelale yaparak Akdeniz’e dökülür.

9. Yeni Mahalle Kültür ve Sanat Merkezi

395- **Kaynak: http://www.varsak.bel.tr-10/10/2008

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez 
İlçesi Yenimahalle’de yaptırılan Kültür ve Sanat Evi 
1250 m2 kapalı alana sahip bulunmaktadır. Tesiste; 
Fuaye ve Sergi Salonu, Yönetim, Kitaplık, Arşiv, Muh-
tar Odası, Sağlık Odası, Derslikler, Kültür Evi Salonu ve 
Sahnesi gibi üniteler bulunuyor. 

Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yönetilen Kül-
tür ve Hizmet Evi, kentlilik bilincinin geliştirilmesi, böl-
ge sakinleri arasında sosyal dayanışmanın sağlanması, 
işsizlere meslek edindirecek, insanların beceri ve yete-
neklerini geliştirecek kursların düzenlenmesi, her ke-
simden insanın eğlence, dinlenme, okuma, spor, kül-
tür, sağlık gibi gereksinimlerinin karşılanması için ge-
rekli olan altyapıya sahiptir.

Yılın 365 günü hizmet verecek 350 kişilik çok 
amaçlı salonunda her türlü gösteri, tiyatro, sinema, 
konser etkinlikleri yapılmaktadır. Sağlık Odası’nda 
koruyucu sağlık hizmetleri verilirken, dersliklerinde 
öncelikle çevredeki binlerce okur yazar olmayan va-
tandaşa okuma yazma öğretiliyor; meslek ve iş öğ-
retmeye yönelik kurslar, bilgisayar, yabancı dil, resim 
kursları açılmaktadır.

Semt Evi’nde ASAT ve AKEDAŞ’ın vezneleri de ya-
kın çevreye hizmet vermektedir.

10. Eski Doğu Garajı -(Festival Çarşısı)- 
na Yapılmakta Olan Çok Amaçlı  ve Temalı İş  
Merkezi

Antalya şehir merkezinde, Eski Doğu Garajı ve 
Halk Pazarı Mevkii’nde bulunan iş yerleri, Antalya Bü-
yükşehir Belediyesinin iş merkezi inşaatı projesi kap-
samında yıkılmış ve bu alanda yapılan temel hafriyatı 
sırasında, mezarlar ortaya çıktığı müteahhit firma yet-
kilileri tarafından Antalya Müze Müdürlüğü’ne bildiril-

Düden Şelalesi- Foto: ASAT Arişivi
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miştir. Bunun üzerine, Antalya Müze Müdürlüğü’nce 
inceleme yapılmış, alanın Atteleia Antik Kenti’nin 
doğu nekropolü olduğu anlaşılmış ve acil olarak kur-
tarma kazısı yapılması gerektiğine karar verilmiştir.

Bu kapsamda; Doğu Garajı Halk Pazarı Mevkiinde 
Mart 2008 den Aralık 2010’a kadar  Antalya Müze Mü-
dürlüğü başkanlığında ve Antalya Büyükşehir Beledi-
yesi desteğiyle yapılan kurtarma kazılarında bugüne 
kadar 840 adet değişik tipte mezar ortaya çıkarılmıştır. 
Yapılan çalışmalar ışığında gerek arkeoloji bilimi ge-
rekse Attaleia Antik Kenti açısından önemli  bulgular 
ele geçmiştir. Alanın en iyi şekilde korunup sergilen-
mesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.

11. ABT - Antalya Büyükşehir Belediye 
Tiyatrosu

Antik çağlardan bugüne ayakta kalabilmiş bir-
çok muhteşem tiyatro yapısını barındıran kentimizde, 
1983 yılından bu yana kesintisiz faaliyet gösteren “An-
talya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu”, bugün de seyirci-
nin yoğun ilgisiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

ABT, dünden bugüne tutarlı bir sanatsal görüş-
le, hedefl erini ve amaçlarını geniş tutarken gücünü, 
oyuncu ve seyircisiyle kendi kaynaklarından almıştır.

ABT’de bugüne kadar 200’e yakın kişi, oyunculuk, 
yönetmenlik, müzik, tasarım ve teknik gibi tiyatro sa-
natıyla ilgili alanlarda görev yapmıştır.

Tel:0242) 249 53 20- Faks:(0242) 249 53 25

12. İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı

Eski ASAT binasının fiziki yapısının yenilenmesiy-
le son derece modern koşullara kavuşan Konservatu-

ar 1350 m2’lik bir kullanım alanına sahip 12 sınıf, 3 icra 
heyeti odası, 1 öğretmenler odası, 8 idari oda, 1 kü-
tüphane, 1 arşiv odası, 1 kantin, 4 WC, 1 depo, 1 hiz-
metli odası ve bilgi işlem odasının yer aldığı Konser-
vatuar binası en son teknoloji ve teknik imkanlarla 
20.10.2008 tarihinden itibaren yeni yerinde hizmeti-
ne devam etmektedir. Duvarları ve kapıları çift kat izo-
lasyonlu, camları ses geçirmez özelliğe sahip binanın 
tümü son model ürünlerle dizayn edilmiştir. 

Tel:0242) 248 33 21- Faks:(0242) 248 83 66

13. Asmek Kursları

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ücretsiz 
Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarına (ASMEK), 
bugüne kadar 90 farklı branşta toplam 35 bini geçen 
kursiyer katılmıştır.

Karşıyaka, Haşim İşcan ve Konyaaltı başta olmak 
üzere, Kentimizin dört bir yanına yayılmış 8 farklı kurs 
merkezinde ASMEK Kurs Merkezi’nde açılan kurslar-
da; bilgisayar, el sanatları vb. birçok kursun yanında, 
takıdan mefruşata  el emeği göz nuru ürünler üretilip, 
yine kursiyerler tarafından bu ürünlerin Antalya Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından İlimiz Yat Limanı Polis 
Karakolu’nun yanında oluşturulan merkezde satılabil-
mektedir. 

Tel:0242) 249 50 00- Faks:(0242) 249 53 95

14. Cumhuriyet Meydanı-Kalekapısı ve Ka-
leiçi Düzenleme Projeleri

Büyükşehir Belediyesinin Kalekapısı, Kaleiçi, Eski 
Valilik Binası yerine inşa edilen Kent Parkı, Demirciler 
ve Sobacılar Çarşısı vb. proje uygulamaları ile şehrimiz 
yeni bir görüntüye kavuşmuş ve kentin tarihi mirasına 

   Kalekapısı-Seksek Oyun Figürü-(Foto: A.Kerim ATILGAN)
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sahip çıkılmış bulunulmaktadır.

Örneğin yakın tarihte araç trafiğine açık olan 
Cumhuriyet Caddesi- Vakıfl ar Bölge Müdürlüğü-
(Belediye İşhanı) arasındaki yol güzergahına çok ferah, 
otantik ve estetik park, unutulan eski oyun figürleri, 
oturma kanepeleri ve yürüyüş yolları yapılarak şehri-
mize bir prestij kazandırılmış bulunulmaktadır.

15. Demirciler İçi - Sobacılar Çarşısı

İlimizde Büyükşehir Belediyesi  tarafından çok gü-
zel projelere imza atılmakta, bu çerçevede, Kalekapısı-
Doğugarajı Düzenleme Projesi kapsamında mülkiyeti 
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’ne ait ve Antalya Vakıfl ar 
Bölge Müdürlüğü koordinesinde yukarıda resimde 
görülen eski “ Demirciler Çarşısı” yıkılarak yerine Top-
lam inşaat alanı  5948.93 m2 olan içerisinde; dükkân, 
ofis, bakırcılar, kalaycılar, bıçakçılar, sobacılar, sıcak-
soğuk demirciler, antikacılar, semerciler, çıkrıkçılar, 
kafeterya, sergi, dükkân, ofis, otoparkın yer aldığı yeni 
demirciler içi-sobacılar çarşısı inşa edilmiştir.  

Demirciler İçi’nin Öte Yüzü 396

Antalya kent içinde “Demirciler İçi” denen yerde 
bulunan (yıkılan) ve kalaycı, sobacı, bakırcı gibi di-
ğer geleneksel zanaatların da icra edildiği çarşıdaki 
dükkânlar Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’ne ait ve kira-
lama suretiyle kullanılmaktadır. Bu dükkânlar 1937 
yılında yapılmıştır. İlk önce dedesi burada çalışmaya 
başlamış, sonra babasına kalmış, babasından da Mu-
zaff er Usta’ya. Dükkânların kirası bugün 300¨ Şehrin 
merkezinde bir dükkân için bu paranın çok olmadığı-
nı, ancak o kadar kazanamadıkları için kirayı ödemek-

396- *Derleyen: Öznur TANAL -   Antalya İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü-Folklor Araştırmacısı

te güçlük çektiklerini söylüyor. 

1977-78 yıllarında bu çarşıdaki zanaatçıları ustalık 
belgesi alabilmeleri için sanat okuluna eğitime gön-
dermişler. O gün 80 yaşında olan ustalar da gitmiş. 
Amaç onlara bu konularda bilgi vermekmiş. Muzaff er 
Usta kursta kendilerine ders veren hocaya “Çeliğe na-
sıl su verileceğini” sormuş. Öğretmen onların ustalığı-
nı bildiği için onlara;

“ – Sizin caminiz Balbey Camii’nin arkasında mı? ” 
diye sormuş. Onlar da “ Evet ” demişler. 

“ – Biz bırak çeliğe su vermeyi anlatmayı, elinize 
su bile dökemeyiz. Sizin sanatkârlığınızı biliyoruz ama 
devlet hizmeti, kanun, yol yordam böyle emrettiği, 
size belge verebilmek için sizi buraya çağırdık, özür 
dileriz” demiş. 

Şimdiki çeliklere değil ama bundan 30 – 40 sene 
öncenin çeliğine kendilerinin verdiği suyu bırak sanat 
okulundan yetişenleri, değme ustanın veremeyece-
ğini iddia ediyor. Diğer yandan bugünkü modern 
teknolojiyle de, mühendislerle de boy ölçüşme iddi-
asında değil, aksine onların bu işe kendilerinden fark-
lı bir estetik duygusuna sahip olduklarına inanıyor. 
Karabük’te bir demir fabrikasına gitmiş. Orada çalışan 
mühendis mihmandarlığında çeliğe su verme işlemini 
izledikten sonra çeliğe bu şekilde su vermenin müm-
kün olmadığını söylemiş. Mühendis kendisine o çekici 
hediye etmiş. Döndükten sonra çekici kullanmış. Ha-
kikaten işlediği çeliği zedelediği halde çekiç bozul-
mamış. Ama diğer yandan zamanında kendilerinin 
“Avadanlık” denen ve ağaç kesmede kullanılan nacak 
(balta), tahra gibi aletlerin ağzını arabaların “Grant” 
denen bölümünden yaptıkları sırada onun hangi suda 
kırılıp kırılmadığını çok iyi hesapladıklarını ve yaptık-
larını, o nacağı kullanan köylünün kendilerine dua et-

Kalekapısı, Beştaş Oyun Figürü-(Foto: A.Kerim ATILGAN)
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tiğini söylüyor. Ama şimdiki teknolojinin estetiğini ve 
ürettiklerini de takdir ediyor. 

Ustaya göre estetik herhangi bir şeyin esneme-
si, bu işte ise demirle çelik arasındaki sertlik derecesi. 
Demir veya çeliğe su verme işi ise, hammaddeyi su ile 
sertleştirerek kullanım amacına uygun hale getirmek, 
işlemek demektir. Demir bir aletin ağzına çelik kona-
bildiğini, hiçbir ustanın demiri çelik yapamayacağını 
söylüyor.

Mesleklerinin pirinin Hz. Davut olduğunu söyle-
yen Muzaff er Körük (Soyadı bu çarşıdaki birçok esnaf 
gibi, meslekten dolayı verilmiş.) 57 yaşında ( 1948 
) bir demirci ustası. Evli, üç çocuklu. 10 yaşına kadar 
kısmen, 10 yaşından sonra sürekli olarak baba ve 
dede mesleği demircilik işi yapmış. Gözü başka bir iş 
görmediği, eskiden demircilik çok geçerli bir meslek 
olduğu için başka mesleğe atılmak aklının ucundan 

geçmemiş. İlk ve tek ustası olan babası üç oğlundan 
“eli en yatkını olduğu” için onun sıcak demirci olması-
na karar vermiş. Diğer iki kardeşten biri sobacı, diğer 
soğuk demirci olmuşlar. 

40 yıl önce bu işe çok rağbet olduğu için 3 kardeş 
yanlarında 2’de kalfa çalıştırıp 3-4 evi bir dükkandan 
geçindirirlermiş. Babanın vefatından ve kardeşlerin 
ayrılmasından sonra tek başına kalan usta bugün Bağ-
Kur emeklisi olduğu halde kıt kanaat geçindiğini, yap-
tıkları işin artık para etmediğini söylüyor.

Dedesi, kendisi  4 yaşında iken ölmüş, ustası ba-
bası. Bu işin, babanın sabrı ve şefkati yanında disiplini 
ile öğrenilmesinin bambaşka olduğuna ve başka bi-
rinden bu kadar iyi öğrenilemeyeceğine inanıyor. 

Geleneksel tedavi yapan ve ocak denen kişi ve 
aileler gibi bir “el alma” töreni yapılmasa da yaptıkları 
her işle ve öğrendikleri inceliklerle manevi olarak ba-

Yeni Demirciler Çarşısı-Foto:A.Kerim ATILGAN-(30/04/2010)

Eski Sobacılar Çarşısı ( Foto:Öznur TANAL-23/05/2007)
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badan el almış olduklarını söylüyor. Babası 57 yaşında 
katarakt nedeniyle göz ameliyatı olup bu işten çeki-
lince ocak işini üstlendiğinde o, 17 yaşındaymış. O za-
man çarşı esnafı ; “Babasının elini aldı” demişler. 

Demircilikte “Kumanda etmek” denen ve tama-
men o işi yapan insanların refl eksine bağlı olan bir iş-
lemle kızgın demir çekiçle dövülür. Günümüzde bir ya 
da iki kişinin zamanlı ve dönüşümlü olarak yaptığı bir 
iştir bu. Muzaff er Amca eskiden bu işi 4 hatta 5 kişinin 
birlikte yaptığını söylüyor. Demirin nasıl dövüldüğünü 
bilenler çok ritmik, adeta matematiksel bir hesap ge-
rektiren bu işi bu kadar insanın aynı anda yapmasının 
imkansız denecek kadar zor olduğunu da bilirler.  

Eskiden kuyumcular hacca gidecekleri zaman ge-
lip paralarını demircilerle değiştirirlermiş. Bu kuyum-
cunun bileğinin hakkıyla elde ettiği kazancın helal 
olduğunun başka esnafl arca da kabul edilmesinin bir 
örneği olarak kabul edilmektedir. 

İşledikleri demirler yeni olmadığı için malzemele-
rini hurdacıdan ya da demir tüccarından ham demir 
ücretinin yarısına alabilirler. At arabalarının, otomobil 
veya otobüslerin kullanılmış yaylarından küçük tarım 
aletleri (çapa, orak, tahra vs.) yaparlar. Böylece hem 
kendileri ucuza alırlar, hem de vatandaşa daha ucuza 
malolur. Ancak meslekte önemli olan malzemeden zi-
yade emektir. 

“Başka mesleklerde % 20 karla satılması iyi ka-
zanç demektir, ama biz % 100 karla da satsak verdiği-
miz emeği karşılamaz” diyor usta “ El emeği teşekkürle 
ödenmez ” sözünü hatırlatarak. 

Şimdi ocakları elektrikle ısınıyor, elektrik olmasa 
işlerini yapmaları zor. Eskiden en iyi körük Elmalı’da 
yapılırmış. Ahşap ve gerçek deriden oluşan ve ocağa 
hava üfl emeye yarayan bu alet bir insan tarafından 
kullanılmakta, yapılan işleme de “Körük çekme” den-
mekteymiş. Şimdi bu üfl eme işi elektrikle gerçekleşti-
rilmektedir. 

Kullandıkları malzemeler şunlardır:

Kenarı tahtadan çakılıp içine toprak doldurulmuş 
bir ana düzenektir işin temeli. Bunun yan tarafında 
ocak yer alır. Ocak aynı köylerdeki ocaklıklar gibi top-
rak karışımıyla sıvanır ve bir – iki ayda bir bu sıvama 
işlemi tekrarlanır. Bu yapılmazsa ocak genişler, kulla-
nımı zorlaşır. Ocağın yanında yukarı doğru yükselen 
ve ateşin çevreye yayılmasını engelleyen duvar top-
rak, tuğla veya ender olarak saç olabilir. Sacın az ter-
cih edilmesinin nedeni ısıyı fazla yaymasıdır.  Üstünde 
demir dövülen düzeneğe “Örs”, kızgın demiri tutmaya 
yarayan alete “Kısaç” denir. Tezgâhın örsün altına denk 
gelen yerinde bir kütük bulunur. Bu çekicin daha “koy-
gun” (etkili) olmasını ve daha az ses çıkarmasını sağlar. 

Demiri döven çekiçlerin; Karşı çekici, Yan çekici ve 
El çekici gibi çeşitleri bulunmaktadır. 

Antalya’da ve genel olarak Türkiye’de at arabacılı-
ğı, nalbantlık, semercilik gibi mesleklerin yok olduğu-
nu, kendi meslekleri gibi saraçlığın da yok olmak üze-
re olduğundan yakınıyor. Hamut denen ve atın boyun 
tarafına örtülen deri parçayı yapan tek bir saraç kal-
mış Antalya’da. 

Yeni yetişecek olası demirci çırakları konusun-
da da pek hevesli değil Muzaff er Usta. Bu mesleğin 
geleceği olmadığını düşündüğünden, çoğu zaman 
Bağ-Kur emeklisi olduğu halde dükkân kirasını bile 
karşılayamadığı için çıraklarının çoğunu başka işlere 
yerleştirmiş. Bütün meslektaşları gibi yaşadıkları her 
olumsuzluktan, yoksunluktan ve kadir bilmezlikten 
yakınmasına karşın içindeki meslek aşkı denen o cev-
heri, o çağlayanı engelleyemiyor usta. Küçük yaşında 
gözünü bu işte açtığı için artık hücrelerine işlemiş 
işini bırakıp bu yaştan sonra başka iş yapamayacağı 
için mi yoksa baba yadigârı olduğu için mi, hele köşe-
sine çekilmeyi hiç düşünmediği için mi bilinmez ama 
mesleğini ve yaşamı böyle kabullenmeyi sürdürüyor. 
Umutla yanan ocağın başında ter dökmeye, milimet-
rik hesaplarla, sabırla ve ilahi bir aşkla çekiç sallamaya, 
yaptığı işe yüreğini katıp kazandığı helal paranın hak-
kını vermeye devam edecek. Ta ki gözlerinin feri veya 
‘demirciler çarşısı’nın son ışıkları sönene kadar.

O’nun, onun gibi emektarların ve ürettiklerinin 
değerinin yaşarken bilinmesi dileğiyle ayrılıp kentin 
hengâmesi içine sürüklenirken ustanın çekiç sesleri 
bir melodi gibi kulaklarımızda çınlamaya devam et-
mektedir. 

(Bkz): Demirciler Çarşısı ile ilgili olarak kitabımı-
zın 2. CİLT – VIII. BÖLÜM  6. GELENEKSEL EL SANAT-
LARI- ANTALYA’NIN EL SANATLARI - Demirciler Çarşısı 
- bölümünden de faydalanılabilir. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Adres: Karaalioğlu Parkı 
Girişi /Muratpaşa /ANTALYA
Tel:   0242) 249 50 00- Faks:(0242) 249 53 95
Web: www.antalya.bel.tr-  E-posta: info@antalya.bel.tr
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e. İlimizde Görev Yapan Belediye/ Büyükşehir Belediyesi Başkanları *

Şerametzade Zeki Bey (1926-1927) Zühtü Beyzade Hasan Bey (1925) Tosunzade Hakkı Efendi (1927)

Dr.Galip Kahraman (1927-1931) Hüsnü Karakaş (1930-1934) Lütfü Gökçeoğlu (1934-1944)

Haşim İşcan (1940-1943) Dr.Burhanettin Onat (1944-1947)  Dr.Vasfi Cankatan (1947-1948) 

Seyit Ali Pamir (1948-1955) Hayret Şakrak (1955-1959) Ömer Eken (1959-1960)

Turgut Kılıçer(Vali)-(1960-1962) Nuri Teoman(Vali)- (1962-1963/1981-1983) Dr.Avni Tolunay (1963-1973)

Selahattin Tonguç (1973-1980) Şerafettin Mıhçakan (1980-1981) Kenan Aktekin (1983-1984)

Av.Yener Ulusoy (1984-1987) Metin Kasapoğlu (1987-1989) Av.Hasan Subaşı (1989-1999)

Dr.Bekir Kumbul (1999-2004) Menderes TÜREL-(2004-2009) Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN (2009-…)

*Kaynak: http://www.antalya.bel.tr-30/04/2010
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a. İlçe ve Belde Belediyeleri ve Başkanları*

İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANININ
 ADI SOYADI TELEFON FAX

AKSU
AKSU İsa YILDIRIM 426 30 68 426 30 82

KARAÖZ Abdullah KÖK 436 34 34 -35 436 34 35

DÖŞEMEALTI

DÖŞEMEALTI Nurettin TURSUN 421 30 17 421 31 85

BADEMAĞACI Bekir AKSOY 437 20 24-437 22 91 437 20 60

DAĞBELİ Ali GÖKAY 438 20 30 438 20 27

KARAVELİLER Dursun UYHAN 413 43 43-44-45 413 43 44

EKŞİLİ Ramazan ÇELİK 411 22 25 411 22 33

MURATPAŞA MURATPAŞA Süleyman EVCİLMEN 324 66 55 323 75 22

KEPEZ KEPEZ Hakan TÜTÜNCÜ 310 58 58 339 02 29

KONYAALTI KONYAALTI Muhittin BÖCEK 259 09 26 259 00 33

AKSEKİ

AKSEKİ Mehmet GÖLCÜ 678 10 08-09 678 12 66

BADEMLİ Süleyman ARSLAN 674 10 17 674 10 17

CEVİZLİ Niyazi EKİNCİ 688 30 02-03 688 31 11

GÜÇLÜKÖY Hasan COBANOĞLU 685 81 65 685 81 73

KUYUCAK Mehmet Ali ERDOĞAN 673 51 01 673 50 03

SÜLEYMANİYE DURMUŞ Ali ŞENER 674 71 55-674 70 92 674 71 54

YARPUZ Doğan ERDEM 675  11 80 - 33 675 11 83

ALANYA

ALANYA Hasan SİPAHİOĞLU 513 10 02 513 32 50

AVSALLAR Hüseyin Enver GÜRGÜLÜ 517 30 34 517 18 64

CİKCİLLİ Kerim ERTEKİN 515 15 02-03 515 15 03

ÇIPLAKLI Yaşar ERTEKİN 538 91 83-85 538 91 84

DEMİRTAŞ Mustafa ARAS 516 15 80-81 516 26 04

EMİŞBELENİ Nurettin ULUDAĞ 545 35 42 545 35 43

GÜZELBAĞ Mehmet KULA 567 63 33

KARGICAK Zihni ASİLTÜRK 526 21 83-526 20 49 526 27 17

KESTEL Adem Murat YÜCEL 518 17 17-20 518 17 01

KONAKLI Abdullah SÖNMEZ 565 13 00-01 565 13 02

MAHMUTLAR Ali ÇELİK 528 31 93-94 96 528.31.95

OBA Emin HATİBOĞLU 538 70 02 538 70 01

OKURCALAR Yusuf ÖZTÜRK 527 48 98 527 44 46

PAYALLAR Abdullah ÖZTÜRK 545 43 57-58 5454356

TOSMUR Musa ÖZDEMİR 514 32 31 514 32 33 

TÜRKLER Hayri ÇAVUŞOĞLU 537 63 20-21 537 63 21

İNCEKUM Fahri BAYSAL 532 15 27-532 15 25 532 15 28

ELMALI

ELMALI Hüseyin ALTINTAŞ 618 67 01-02-03 618 12 78

AKÇAY Mehmet TUFAN 629 20 19-21 43 629 21 42

YUVA Hüseyin ŞAHİN 633 10 01-10 48 633 12 28

FİNİKE

FİNİKE Nail DÜLGEROĞLU 855 58 00-11 02 855 13 92

HASYURT Muammer GENÇ 865 79 82-83 865 79 86

SAHİLKENT Ömer ÇIRPAR 855 16 00-37 95 855 37 96

2.İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ VE 
MUHTARLIKLAR

İlimizde toplam 19 İlçe Belediyesi ve 74 Belde Be-
lediyesi ile 717 Mahalle ve 581 Köy Muhtarlığı mevcut 
bulunmaktadır.

Bunlardan bazı belediyeler, (Bkz.) Kitabımızın 
1.Cildinin “VI. İDARİ YAPI - A.MÜLKİ İDARE-2.İLÇELER” 
bölümünde  ayrıntılı olarak ele alınmış olup, Belde Be-
lediyeleri ile Mahalle ve Köy Muhtarlıklarının isimleri 
liste halinde aşağıda belirtilmiştir.   
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İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANININ
 ADI SOYADI TELEFON FAX

FİNİKE
TURUNÇOVA Mehmet SALUR 852 47 40-39 852 47 41

YEŞİLYURT Hüseyin ÖZBEK 852 26 11-47 - 81-82 852 33 59

GAZİPAŞA
GAZİPAŞA Cem Burak ÖZGENÇ 572 10 13-16 26 572 10 68

KAHYALAR Zeki AYDIN 582 70 57-74 67 582 74 67

GÜNDOĞMUŞ
GÜNDOĞMUŞ Mehmet ÖZEREN 781 20 11-23 82 781 21 61

KÖPRÜLÜ Muammer AÇIKALIN 786 61 89-62 03 786 60 97

GÜNDOĞMUŞ
ORTAKÖY Mustafa KIPIK 783 41 23

SENİR Ali ÖĞÜT 784 32 15 784 32 15

İBRADI
İBRADI Muharrem KAYA 691 20 04 691 20 94

ORMANA Mehmet Ayhan KESKİN 692 32 55-30 06 692 32 55

DEMRE
DEMRE(KALE) Süleyman TOPÇU 871 51 28-50 01 871 36 61

BEYMELEK Osman GÜNGÖR 872 11 11-11 10 872 11 14 

KAŞ

KAŞ Abdullah GÜLTEKİN 836 10 20-10 99 836 10 30

GÖMBE Hasan TOKER 831 40 03-831 54 51 831 40 03

KALKAN Ömer Saim KARAKURT 844 31 31-844 32 01 844 32 05

KINIK Ali BEKİK 845 46 66-845 46 93 845 48 03

OVA Tevfik TANER 841 81 93 84185 00

YEŞİLKÖY Ahmet AKDENİZ 848 66 49-50 848 66 51

KEMER

KEMER Mustafa GÜL 814 26 22-814 15 03 814 56 34

ÇAMYUVA Ahmet CAN 824 60 02-824 73 80 824 65 891

GÖYNÜK Necati TOPALOĞLU 815 12 34 815 13 00

TEKİROVA Yusuf ÜRAS 821 40 81 821 40 81

KORKUTELİ

KORKUTELİ Hasan GÖKCE 643 60 75-11 6433243

BOZOVA Gürsel KALAY 661 20 27

BÜYÜKKÖY Mustafa DİNCAY 646 12 18-10 10 646 12 21

ÇOMAKLI İbrahim EROL 662 50 01-02 662 55 52

KÜÇÜKKÖY Murat YILDIZ 646 50 02 646 52 46

YELTEN Hasan YAĞCIOĞLU 651 30 03-04 651 30 36

YEŞİLYAYLA İkram YILDIRIM 652 50 01-04 652 50 05

KUMLUCA

KUMLUCA Hüsamettin ÇETİNKAYA 887 27 00-01 887 10 98

BEYKONAK Recep TURAN 882 60 79-62 17 882 65 51

ÇAVUŞKÖY Yalçın AKKULAK 883 50 02-55 96 883 54 15

MAVİKENT Erdeniz YAVUZ 884 40 80-42 29 884 48 85

MANAVGAT

MANAVGAT Şükrü SÖZEN 742 80 01 746 75 75

ÇOLAKLI Hasan COŞKUN 763 69 40-66 16 763 80 00

EVRENSEKİ Recep BARUT 749 82 21-22 749 82 21

GÜNDOĞDU Hasan NALCI 761 70 11-761 73 83 761 73 85

ILICA Rafet ÜNAL 747 64 68-81-82 747 64 80

KIZILOT Mustafa KEÇER 748 23 00-748 23 02 748 23 03

OYMAPINAR Tevfik GÜVEN 772 25 72- 772 25 73 772 25 69

SARILAR M. Erkan ERSOY 750 14 01 746 31 60

SİDE Abdulkadir UÇAR 753 10 13-33 61 753 33 60

TAŞAĞIL Ahmet ALP 762 20 29 762 20 28

SERİK

SERİK Mehmet HABALI 722 46 81-722 19 71 722 19 68

ABDURRAHMANLAR Yusuf GİZLİ 732 30 50-732 30 19 732 33 62

BELEK Yusuf MECEK 715 20 70-71-72 715 20 73

BELKIS Remzi YILDIZ 735 74 20-21 735 74 23
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b. Mahalle ve Köy Muhtarlıkları

AKSEKİ MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
AKSEKİ Demirciler Mahallesi Mehmet YILMAZ 6781579
AKSEKİ Boğaz Mahallesi Mustafa SOYLU 6781570
AKSEKİ Fakılar Mahallesi Hasan DEVECİ 6782061
AKSEKİ Hacıilyas Mahallesi Osman Afgan UYSAL 6782030
CEVİZLİ Fevzi Çakmak Mahallesi Yalçın ÖZDEMİR 6883620
CEVİZLİ Kayaardı Mahallesi Hasan KISA -
CEVİZLİ Yediler Mahallesi Arif VURAN 6883648
CEVİZLİ Atatürk Mahallesi Osman GÖRGÜN -
BADEMLİ Atatürk Mahallesi Durmuş Ali ÖZEN -
BADEMLİ Fatih Mahallesi Yüksel BÜTÜNER -
YARPUZ Merkez Mehmet ÇETİN 6751093
YARPUZ Fatih Mahallesi Hasan Hüseyin DURAN 6751053
KUYUCAK Cumhuriyet Mahallesi Mehmet KAYA 6735147
KUYUCAK Fatih Mahallesi Şakir EREN 
GÜÇLÜKÖY Barış Mahallesi Deniz ÖZTÜRK 6858078
GÜÇLÜKÖY Özgürlük Mahallesi Musa ER 6858052
SÜLEYMANİYE Cumhuriyet Mahallesi Mustafa ÜNAL 6747078
SÜLEYMANİYE Saray Mahallesi Ali ÖZ 6747141

AKSEKİ KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
AKSEKİ Akşahap köyü Ali İhsan KOCA 6835018
AKSEKİ Alaçeşme köyü Mustafa PINARBAŞI 6862049
AKSEKİ Aşağıaşıklar köyü Mustafa ER 6862122
AKSEKİ Belenalan köyü Hasan ARICI 6821022
AKSEKİ Bucakalan köyü Hüseyin KURTEL 6821034
AKSEKİ Bucakkışla köyü Nazmi KAPLAN 6781103
AKSEKİ Büyükalan köyü Mustafa GÜVEN 6821031
AKSEKİ Ceceler köyü Osman ÇARKÇI 6751256
AKSEKİ Cemerler köyü Mustafa AY 6865060
AKSEKİ Cendeve köyü Kadir İPEK 6862078
AKSEKİ Çaltılıçukur köyü Yüksel DURSUN 6844180
AKSEKİ Çanakpınar köyü A.Yalçın ARSLAN 6781389
AKSEKİ Çınardibi köyü Murat KARASOY 6724141
AKSEKİ Çimi köyü Hasan AKSOY 6781727
AKSEKİ Çukurköy Abdullah KARA 6873167
AKSEKİ Değirmenlik köyü Ramazan ÖZEN 
AKSEKİ Dikmen köyü Burhan YILMAZ 6821051
AKSEKİ Dutluca Köyü Galip ÇETİN 6781064
AKSEKİ Emiraşıklar köyü Mehmet Ali ÇARKÇI 6821116
AKSEKİ Erenyaka köyü Mesut ÖZKAYNAK 6865165
AKSEKİ Geriş köyü Abdullah ŞİMŞEK 6862028
AKSEKİ Gümüşdamla köyü Osman GÜN 6724047
AKSEKİ Güneykaya köyü  Adem ALTINTAŞ 6811025
AKSEKİ Günyaka köyü Ramazan TIRLI 6883398
AKSEKİ Güzelsu köyü Mehmet TUFAN 6844215
AKSEKİ Hocaköy  Mehmet Ali YILMAZ 6811121
AKSEKİ Hüsamettin köyü Ramazan YILMAZ 6781175
AKSEKİ Karakışla köyü İsmet ARSLAN 6751169
AKSEKİ Kepez köyü Duran DEĞİRMENCİ 6873225

AKSEKİ Kepezbeleni köyü Halil ŞİMŞEK 6771130
AKSEKİ Mahmutlu köyü İsmail GÜVEN 6865147
AKSEKİ Menteşbey köyü Ali Rıza BALABAN 6761046
AKSEKİ Minareli köyü Turgut AMAN 6761076
AKSEKİ Pınarbaşı köyü Mustafa ALTINTAŞ 6844129
AKSEKİ Sadıklar köyü Kemal ÖZKAN 6865084
AKSEKİ Salihler köyü Mehmet ARSLAN -
AKSEKİ Sarıhacılar köyü Mahmut KARAHAN 6781628
AKSEKİ Sarıhaliller köyü Hüsnü BAŞBİL 6821134
AKSEKİ Sinanhoca köyü Ahmet GÜVEN 6771072
AKSEKİ Susuzşahap köyü Durmuş GÜVEN 6883506
AKSEKİ Taşlıca köyü Mustafa ÖZÇELİK 6873070

AKSU MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
AKSU  MACUN MAHALLESİ HARUN HOR 426 24 91
AKSU  BARBAROS MAHALLESİ HÜSEYİN HORZUN 426 20 20
AKSU  FATİH MAHALLESİ İBRAHİM BAKİ GÜLCÜ 426 22 98
AKSU  KONAK MAHALLESİ CELAL KOKLUK 426 33 07
AKSU  SOLAK MAHALLESİ ADEM  YÖRÜK 429 73 37
PINARLI CİHADİYE ALİ GÖNÜL -
PINARLI ÇAMKÖY İSMAİL KÜTÜK 464 12 07
PINARLI HACILAR HAKKI COŞGUN 464 17 76
PINARLI SOĞUCAKSU SAADETTİN YILDIZ 462 11 31
PINARLI YENİ  NEDİM DARICI 462 28 52
KARAÖZ HATİPLER RECEP GÜLER -
KARAÖZ KÖSELER NAFİZ AKSAY -
KARAÖZ YEŞİLYURT Abdullah ÇINKILIÇ 436 31 64
KARAÖZ CEBEL Bayram GÜDE 436 38 83
KARAÖZ ORTAKÖY İBRAHİM TOPDEMİR -
KARAÖZ HACICELİLLER SALİH ÖZKAN 435 21 93
ÇALKAYA GÜZELYURT  RAMAZAN ÇETİN 463 12 16
ÇALKAYA HACIALİLER İBRAHİM EKİCİ 426 21 10
ÇALKAYA MANDIRLAR ALİ KAYA 427 41 25
ÇALKAYA ALTINOVA  HÜSEYİN BULUT 427 44 74
ÇALKAYA ALTINTAŞ SÜLEYMAN BABACAN 354 01 41
ÇALKAYA BOZTEPE TEVFİK ŞEN OZAN 714 31 64
YURTPINAR YURTPINAR YENİ MAH HÜSEYİN AY 428 61 12
YURTPINAR GÜZELYURT MAH BEKİR DOĞAN 
YURTPINAR DUMANLAR MAH KEMAL ÖZGEÇ 429 73 15
YURTPINAR YENİ DUMANLAR MAH ADEM ÇAPA 

AKSU KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
AKSU ALAYLI AHMET DUYAN 
AKSU GÖKDERE ADEM GÜLER 
AKSU GÜLOLUK AYHAN ŞİMŞEK 
AKSU İHSANİYE GÜZEL SARITEKELİ 
AKSU KARAÇALLI ALİ KARABAĞLI 
AKSU KAYADİBİ HÜSEYİN KUN 
AKSU KEMERAĞZI AYDIN TEZCAN YILMAZ  
AKSU KUMKÖY ADİL KAYA 724 91 66

İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANININ
 ADI SOYADI TELEFON FAX

SERİK

BOĞAZKENT Cengiz GÖKOĞLU 734 82 18 734 82 22

ÇANDIR Ergüven YILMAZ 726 26 66-726 20 27 726 24 06

GEBİZ Cengiz BÜYÜKGEBİZ 736 70 10-736 70 53 736 70 10

KADRİYE İsmail ŞAHİN 725 49 56 - 57 725 49 58

KARADAYI Ali ÇIRPICI 734 00 93 734  00 93

YUKARIKOCAYATAK Enver APUTKAN 729 70 55-729 72 63 729 72 64
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AKSU KURŞUNLU RAMAZAN SARGIN 461 23 28
AKSU ÖZLÜ(kundu) ALİ ÇILGIN 433 21 69
AKSU TOPALLI DURSUN ÇETİN 
AKSU “YEŞİLKARAMAN NİHAT ERİM KAHYA 461 25 04

ALANYA MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
ALANYA / MRK BEKTAŞ MAH Celal TATTIR 5222911
ALANYA / MRK BÜYÜKHASBAHÇE Tuğran SAĞLAMEL 5117342
ALANYA / MRK CUMHURİYET  Mustafa UÇAK 
ALANYA / MRK ÇARŞI Murat KILDIRGICI 513 38 48
ALANYA / MRK DİNEK Mevlüt ERDOĞMUŞ 5111976
ALANYA / MRK FIĞLA  Hilmi TÜRKELİ 5111644
ALANYA / MRK GÜLLERPINARI Kamil HACIGÖKMEN 5129893
ALANYA / MRK HACET Şevki ÖZENOĞLU 5191601
ALANYA / MRK HİSARİÇİ Galip DİZDAROĞLU 5133618
ALANYA / MRK KADIPAŞA Hasan ÖNER 5114252
ALANYA / MRK KIZLARPINARI Mustafa YENİACUN 5120494
ALANYA / MRK KÜÇÜKHASBAHÇE Ali ŞIHALİ 5130397
ALANYA / MRK SARAY Hayri ÇELİK 5132031
ALANYA / MRK SUGÖZÜ Yusuf KOCA 5222381
ALANYA / MRK ŞEKERHANE Mehmet YENİALP 5132361
ALANYA / MRK TEPE Kerim AKILLI 5120974
ALANYA / MRK TOPHANE Halit ERDOĞAN 5135010
ALANYA / MRK YASIRALİ Şevket İHTİYAR 5193112
AVSALLAR Merkez Mah. Muhtarı İbrahim GÖRGÜLÜ 517-2940
AVSALLAR Hacılar Mah. Muhtarı Bilal ERSOY 517 15 80
AVSALLAR Yenimahalle Mah. Muh. Musa DEMİR 517-1388
MAHMUTLAR Cumhuriyet Mah. Muh. Ahmet TOP 528 67 21
MAHMUTLAR Yeni Mah. Muh. Melih KAPLAN 528-3336
MAHMUTLAR Yukarı Mah. Muh. Duran OKUR 
OBA Babaoğlu Mah. Muh. Hasan YİĞİT 538 87 82
OBA Camialanı Mah. Muh. Mustafa GÜREL 538-8771
OBA Çarşamba Mah. Muh. Hanifi ÇARŞAMBAOĞLU 538 73 25
OBA Eğribucak Mah. Muh. Rafet KARADUMAN 538 80 14
OBA Göl Mah. Muh. Ahmet ÖZALP 514-0419
OBA Kadılar Mah. Muh. Ali Rıza UĞUR 538-7789
GÜZELBAĞ Fatih Mah. Mehmet AYGÜN -
GÜZELBAĞ Zafer Mah. Mehmet UYAR 567-6039
OKURCALAR Karaburun Mah. Mustafa İNCE 527 40 68
OKURCALAR Merkez Mah. Muhtarı Mehmet UYGUN 527 47 09
OKURCALAR Yalı Mah. Hasan DERE 527 44 06
EMİŞBELENİ Mekez Mah. Eyüp ÇETİN 
EMİŞBELENİ Baldamı Mah. Celal TOKAÇ 
KESTEL Dimçayı Mah. Ali  ZEYBEK -
KESTEL Merkez Mah. Muhtarı Hasan KAPLAN 518-1390
KESTEL Cumhuriyet Mah. Muh. Mustafa GÖRGÜN 
TÜRKLER Merkez Mah. Muhtarı Şenol ERSOY 
TÜRKLER Fığla Mah. Kadiri ERDOĞAN 537-6565
TÜRKLER Bilaller Mah. Mehmet ŞAHİN 537-6171
TÜRKLER Yanıklar Mah. Durmuş UYAR 
ÇIPLAKLI Gülevşen Mah. Ahmet KARAGÖZ 538 75 04
ÇIPLAKLI Merkez Mah. Muhtarı Mümin TOPAL 538-9383
ÇIPLAKLI Yüksekharman Mah. Mustafa ÇAĞLAR 538 79 11
PAYALLAR Merkez Mah. Muhtarı Adem ÖZTÜRK 545-3197
PAYALLAR Büyükyer Mah. Ömer DEVECİ 
CİKCİLLİ Saraybeleni Mah. Seher YAMAN 515-1854
CİKCİLLİ Merkez Mah. Muhtarı Mehmet UĞUZ 515 16 97
CİKCİLLİ Yukarı Mah. Muh. Zeki YALAN 515-1421
KONAKLI Merkez Mah. Muhtarı Mehmet KÜÇÜKYILMAZ 565 00 00

KONAKLI Telatiye Mah. Hilmi ARSLAN 565 36 19
KONAKLI Kale Mah. Mustafa ARINÇ 565 23 18
KONAKLI Pamukyeri Mah. Mehmet KAYA 565 16 66
DEMİRTAŞ Akdeniz Mah. Hasan AKSOY 516 11 28
DEMİRTAŞ Cumhuriyet Mah. Muh. Mustafa DOĞRUL 516 10 10
DEMİRTAŞ Yenidamlar Mah. Ömer MECEK 516 15 34
DEMİRTAŞ Yenimahalle Mah. Muh. Ahmet KAHYA 516-1156
İNCEKUM Esentepe Mah. Muh. İbrahim ÜNSAL 532-1006
İNCEKUM Yeşilköy Mah. Muhtarı Hüseyin BAYSAL 532-1010
İNCEKUM Merkez Mah. Muhtarı Ramazan BAYSAL 532-1232
KARGICAK Karagedik Mah. Muhtarı Habib KARA 526 23 35
KARGICAK Merkez Mah. Muhtarı Mehmet YANIKOĞLU 526 20 47
KARGICAK Akdeniz Mah. Muhtarı Mustafa UÇAK 526-2755
TOSMUR Merkez Mah. Feyzullah AKAR 514-3619

ALANYA KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
ALANYA AKÇATI KÖYÜ Mustafa GÜVEN 5481121
ALANYA AKDAM KÖYÜ İbrahim DOĞAN 5172870
ALANYA ALACAMİ KÖYÜ Hasan AKMAZ 5491035
ALANYA ALARA KÖYÜ Arif ÇELİK 5478022-23
ALANYA ALİEFENDİ KÖYÜ Yusuf APAYDIN 5161840
ALANYA ASMACA KÖYÜ Abdullah ZAFER 5150564
ALANYA BADEMAĞACI KÖYÜ Mehmet BİLGİN 
ALANYA BASIRLI KÖYÜ Ali KAPLAN 5387272
ALANYA BAŞKÖY  Halil UÇAN 5215021
ALANYA BAYIR KÖYÜ Tevfik ŞİMŞEK 567 40 11
ALANYA BAYIRKOZAĞACI Ramazan YAZAR 5120105
ALANYA BELDİBİ KÖYÜ Ali ÇETİN 5151371
ALANYA BEYRELİ KÖYÜ Davut KURT 5161277
ALANYA BIÇAKÇI KÖYÜ Mehmet ÜNAL 5481128
ALANYA BUCAK KÖYÜ Cafer KOSAK 5491033
ALANYA BURÇAKLAR KÖYÜ Mustafa ŞENGÖZ 5670021
ALANYA BÜYÜKPINAR KÖYÜ Ahmet KAYA 5364290
ALANYA ÇAKALLAR KÖYÜ Mehmet UYAR 5478284
ALANYA ÇAMLICA KÖYÜ Necati AĞAOĞLU 5211126
ALANYA DEĞİRMENDERE KÖYÜ Hüseyin YAZAR 5387129
ALANYA DERETÜRBELİNAS Mustafa DERE 5150101
ALANYA ELİKESİK KÖYÜ Hayri ARIKAN 
ALANYA FAKIRCALI KÖYÜ Hüseyin SÖNMEZ 5171425
ALANYA GÖZÜBÜYÜK KÖYÜ Ramazan YÜKSEL 
ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ KÖYÜ Kerim ÖZDEMİR 5621018
ALANYA GÜMÜŞGÖZE KÖYÜ Mustafa ÖZMEN 5120094
ALANYA GÜMÜŞKAVAK KÖYÜ Yücel SEZEL 5150208
ALANYA GÜNEY KÖYÜ Tevfik YILMAZ 5670293
ALANYA HACIKERİMLER KÖYÜ Mehmet KABA 
ALANYA HACIMEHMETLİ KÖYÜ Duran AKIŞOĞLU 5220365
ALANYA HOCALAR KÖYÜ İbrahim ÇETİN 5391132
ALANYA İMAMLI KÖYÜ Mustafa ÖZKAN 5391211
ALANYA İSHAKLI KÖYÜ Mehmet KARADAĞ 5138206
ALANYA İSPATLI KÖYÜ Hasan YÜKSEL 5140448
ALANYA KARAKOCALI KÖYÜ Şerfetttin YİĞİT 
ALANYA KARAMANLAR KÖYÜ Mustafa ARSLAN 5672038
ALANYA KARAPINAR KÖYÜ Süleyman ALDEMİR 
ALANYA KAYABAŞI KÖYÜ Mesut GÖZTAŞI 
ALANYA KEŞEFLİ KÖYÜ Mehmet KAYA 5364215
ALANYA KIZILCAŞEHİR KÖYÜ Hüseyin YÖNET 5190061
ALANYA KOCAOĞLANLI KÖYÜ Hasan DURUSOY 
ALANYA KUZYAKA KÖYÜ Mustafa ERSOY 5123489
ALANYA MAHMUTSEYDİ KÖYÜ Mahmut  ÖZER 5258086



468
Dünden
Bugüne
Antalya

A L T I N C I   B Ö L Ü M

ALANYA OBAALACAMİ KÖYÜ Şevki KARADUMAN 5630150
ALANYA ORHAN KÖYÜ Mustafa KORKMAZ 
ALANYA ÖTEKÖY Mustafa ZAVLAK 
ALANYA ÖZVADİ KÖYÜ Mehmet ÇALIŞ 5391046
ALANYA PAŞAKÖY KÖYÜ Mustafa ŞİMŞEK 5121995
ALANYA SABURLAR KÖYÜ Ali BARÇIN 5478449
ALANYA SAPADERE KÖYÜ Halis SÖNMEZ 5431242
ALANYA SEKİ KÖYÜ Yakup ÜNLÜ 5161606
ALANYA ŞIHLAR KÖYÜ “Mustafa AKKAYA(iptal)
  Yaşar ÖZGÜR (26.05.2009)” 
ALANYA SOĞUKPINAR KÖYÜ Mehmet ŞENSOY 5454477
ALANYA SÜLEYMANLAR Mustafa UĞUZ 5462112
ALANYA TAŞBAŞI KÖYÜ Mehmet AKDAĞ 5491055
ALANYA TIRILAR KÖYÜ Ahmet YILMAZ 5193543
ALANYA TOSLAK KÖYÜ Bekir ERDOĞAN 5254490
ALANYA TÜRKTAŞ KÖYÜ Kadri UYAR 5462060
ALANYA UĞRAK KÖYÜ Nuri TOKSÖZ 
ALANYA UĞURLU KÖYÜ Osman ÇETİNKAYA 
ALANYA ÜZÜMLÜ KÖYÜ Cemal AVCI 5481182
ALANYA UZUNÖZ KÖYÜ Tacettin SARAY 5286961
ALANYA YALÇI KÖYÜ Murat KULABIYIK 
ALANYA YAYLAKONAK KÖYÜ Mustafa OCAK 5435137
ALANYA YAYLALI KÖYÜ Ahmet USLU 5181081
ALANYA YENİCE KÖYÜ Bilal SEZEN 5670084
ALANYA YENİKÖY Mehmet KURT 5121937
ALANYA YEŞİLÖZ KÖYÜ Muzaff er KARADAĞ 5364344

DEMRE MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
DEMRE Yaylakaya Mah. Recep ÖZEK 
DEMRE Gökyazı Mah. M. Mustafa ÜNSAL 8714794
DEMRE Küçükkum Mah. Ali KESKİN 
DEMRE Beymelek Saz Mah. Turgut TUTKUN 8721275
DEMRE Kumtepe Mah. Ömer CANER 8721120
DEMRE Büyük Kum Mah. Ahmet CENGİZ 
DEMRE Akdam Mah. Ali ÜLKER 8721277
DEMRE İskele Mah. Hüseyin ÖZEK 
DEMRE Karabucak Mah. Cengiz İKİZ 8715439
DEMRE Kayaaltı Mah. Turgut AKKAYA 
DEMRE Alakent Mah. Kadir TOPUZ 

DEMRE KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
DEMRE Üçağız Köyü Salih ÇAN 8742111
DEMRE Kapaklı Köyü Şahin GÜDEK 
DEMRE Çevreli Köyü Mustafa DALKARA 
DEMRE Çağman Köyü Süleyman KARAKAŞ 8763001
DEMRE Belören Köyü Musa KAYAK 
DEMRE Davazlar Köyü Halil İbrkahim KARAPINAR(İptal)
  1. aza Aziz BEŞKEÇİLİ” 
DEMRE Gürses Köyü Ramazan SERT 
DEMRE Yavu Köyü Abdullah KOLAK 
DEMRE Köşkerler Köyü İdris GÜZELOĞLU 

DÖŞEMEALTI MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
DÜZLERÇAMI KARAMAN MAH. FAHRETTİN BAHŞİ 
DÜZLERÇAMI NEBİLER MAH. İSMAİL GÜNEŞ 
DÜZLERÇAMI ÖREN  MAH NİHAT ÖZTÜRK 425 20 99
DÜZLERÇAMI YALINLI MAH MUSTAFA ALDEMİR 251 02 76
KARAVELİLER CAMİÖNÜ MAHALLESİ SÜLEYMAN YENER 
KARAVELİLER ORTA MAHALLE İBRAHİM YILMAZ 
KARAVELİLER BUCAK MAHALLESİ ALİ ATEŞ 

KARAVELİLER YÖRÜKLER MAHALLESİ HASAN TIMARTAŞ -
BADEMAĞACI YENİ MAHALLE RAMAZAN SALIK 437 21 51 
BADEMAĞACI AKPINAR MAHALLESİ SALİH OKTAY 
EKŞİLİ MENDERES İSMAİL ALBAYRAK 411 22 16
EKŞİLİ PINAR MAHALLESİ OSMAN TÜLÜ 
EKŞİLİ AŞAĞI MAHALLE HÜSEYİN ERKUŞ 411 21 81
EKŞİLİ ASAR ALİ GÖZEN 
ÇIĞLIK ORTA MAH. İSMAİL KARA 
ÇIĞLIK AYANLAR MAH. HASAN KALKAY 
ÇIĞLIK AYDINLAR MAH. YUSUF DEMİR 
ÇIĞLIK MERKEZ MAH. MEHMET CİNGİZ 
DÖŞEMEALTI YENİKÖY HÜSEYİN KIVRAK 421 39 68
DÖŞEMEALTI BAHÇEKAYA SÜLEYMAN GÜLÜCÜ 
DÖŞEMEALTI TOMARLAR NECAT KÜÇÜKTOM 421 25 38 
DÖŞEMEALTI ÇIPLAKLI SÜLEYMAN TEVKE 421 29 95
YEŞİLBAYIR HÜRRİYET OSMAN KARAY 443 17 34
YEŞİLBAYIR ALTINKALE MÜMİN İNCE 443 10 27
DAĞBELİ CAMİ MUSTAFA YALÇINKAYA -
DAĞBELİ EMNİYET ALİ TORGAZ -
DAĞBELİ CUMHURİYET HÜSEYİN EKİCİ -

DÖŞEMEALTI KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
DÖŞEMEALTI BIYIKLI NEVFEL TURHANOĞULLARI 
DÖŞEMEALTI CAMİLİ HALİL HÜSEYİN TAŞ 416 80 58
DÖŞEMEALTI AKKOÇ OSMAN ŞAHİN 
DÖŞEMEALTI AŞAĞIOBA İSMAİL AYA 442 70 66
DÖŞEMEALTI AHIRTAŞ NİHAT PEKACAR 
DÖŞEMEALTI DERELİ YAKUP SOYTÜRK 442 70 24
DÖŞEMEALTI ILICA RAMAZAN KILAR -
DÖŞEMEALTI KARATAŞ ABDİ YARAŞÇI 
DÖŞEMEALTI KEVŞİRLER RECEP ZEREN 411 20 04
DÖŞEMEALTI KİLLİK RAŞİT EKİN  
DÖŞEMEALTI KOVANLIK BEKİR ŞİMŞEK 412 32 32
DÖŞEMEALTI KÖMÜRCÜLER MEHMET KOCAGÖZ 
DÖŞEMEALTI SELİMİYE METİN YARAŞCI 
DÖŞEMEALTI YAĞCA ALİ ÖNER 

ELMALI MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
ELMALI CAMİATİK MAH. MUSTAFA ORDU  618 50 50
ELMALI CAMİCEDİD MAH. FATİH MEMİŞ ŞEN 618 85 65
ELMALI GÜNDOĞAN MAH. SEYFETTİN EVREN 618 44 24 
ELMALI İPLİKPAZARI MAH. MEHMET HÖKEREK 618 22 50
ELMALI KAPMESCİT MAH. SÜLEYMAN ERTUĞRUL 618 16 81
ELMALI KARYAĞDI MAH. ÂDEM ŞALVARLI 618 17 77 
ELMALI TAHTAMESCİT MAH. EYÜP ÇETİZ 
ELMALI TOKLULAR MAH. MEHMET EFE 618 16 52
ELMALI YENİ MAH. SALİH ERGÜL  618 38 86
ELMALI AKÇAY BELENBAŞI MAH. SABAHATTİN ZENCİR 
ELMALI AKÇAY PAMUKLUK MAH. MEHMET ŞENDİL 
ELMALI AKÇAY OLUKBAŞI MAH. İZZET ERGÜN 
ELMALI YUVA ÇAYBAŞI MAH. BÜLENT YILDIZ 
ELMALI YUVA İNÖNÜ MAH. MEHMET TİLKİ 
ELMALI YUVA ORTAKÖYÜ MAH. RAMAZAN AKKAYA 633 14 60
ELMALI YUVA YENİ MAH. MUHAMMET DURMUŞ 633 10 33

ELMALI KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
ELMALI  AHATLI KÖYÜ ALİ KAN 629 26 21 
ELMALI AKÇAENİŞ KÖYÜ ŞENER SARIÇİFTÇİ 625 50 84
ELMALI ARMUTLU KÖYÜ FAZLI GÜRKAN 629 23 90
ELMALI AVŞAR KÖYÜÜ MEHMET ATILGAN  629 24 29
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ELMALI BAYINDIR KÖYÜÜ HASAN İPEK 618 66 42
ELMALI BAYRALAR KÖYÜ TUNCAY ÇAKIR 
ELMALI BEYLER KÖYÜ ERDAL BULUT 
ELMALI BOZHÖYÜK KÖYÜ AHMET ÇELİK 626 24 14 
ELMALI BÜYÜKSÖĞLE KÖYÜ ABDURRAHMAN GEZER 618 13 24
ELMALI ÇALPINAR KÖYÜ OSMAN ÖZKAYA 628 24 16
ELMALI ÇAYBAŞI KÖYÜ HÜSEYİN GÜNAY 
ELMALI ÇOBANİSA KÖYÜ MEHMET KARACA 
ELMALI ÇUKURELMA KÖYÜ ORHAN KOCABIYIK 
ELMALI DEREKÖY KÖYÜ HASAN ŞEN 
ELMALI DÜDENKÖY KÖYÜ MUSA ASMA 627 33 14
ELMALI ESKİHİSAR KÖYÜ TURAN AYDOĞMUŞ 
ELMALI EYMİR KÖYÜ İLYAS DEVECİ 627 31 95
ELMALI GEÇİT KÖYÜ RAMAZAN ÖZMİL 
ELMALI GEÇMEN KÖYÜ RAMAZAN ÇETİN  
ELMALI GÖKPINAR KÖYÜ LÜTFİ AK 618 81 48
ELMALI GÖLOVA KÖYÜ ALİ KÜÇÜK  
ELMALI GÖLTARLA KÖYÜ AHMET KOYUNCU 
ELMALI GÜMÜŞYAKA KÖYÜ MUSTAFA KOCABIYIK 
ELMALI HACIMUSALAR KÖYÜ RAŞİT BOZDEMİR 624 82 41
ELMALI HACIYUSUFLAR KÖYÜ MEHMET ÖZEN 614 10 04
ELMALI IMIRCIK KÖYÜ MUAMMER DOĞAN 
ELMALI İSLAMLAR KÖYÜ BİLAL KARAKAYA 621 20 75
ELMALI KÜÇÜKSÖĞLE KÖYÜ BEKİR YILMAZ 618 24 12
ELMALI KARAKÖY KÖYÜ SALİH ALTUĞ 628 21 56
ELMALI KARAMIK KÖYÜ OSMAN ŞİMŞEK 613 41 71
ELMALI KIŞLA KÖYÜ MEHMET LÖK 622 10 04
ELMALI KIZILCA KÖYÜ OSMAN CÜCE 624 80 80
ELMALI KOCAPINAR KÖYÜ SALİH ERYILMAZ 618 48 99
ELMALI KUZKÖY KÖYÜ İLKAY KARADAŞ 
ELMALI MACUN KÖYÜ ABDİL ERASLAN 614 11 19
ELMALI MURSAL KÖYÜ FAHRİ DEMİR 624 81 09
ELMALI OVACIK KÖYÜ HASAN DAMAR 615 10 10
ELMALI ÖZDEMİR KÖYÜ RAMAZAN DİKMEN 
ELMALI PİRHASANLAR KÖYÜ MUSTAFA YILMAZ 627 30 95
ELMALI SALUR KÖYÜ HÜSEYİN ADAK 611 71 75
ELMALI SARILAR KÖYÜ RASIH KAHRAMAN 624 80 90
ELMALI TAVULLAR KÖYÜ ALİ KARATAŞ 624 81 54
ELMALI TEKKE KÖYÜ MUSTAFA ÇALHAN 613 70 22 
ELMALI YAKAÇİFTLİK KÖYÜ BAYRAM ÖZDEMİR 627 33 99
ELMALI YALNIZDAM KÖYÜ EMİN ASLAN 611 71 70
ELMALI YAPRAKLI KÖYÜ CELAL EFE 611 73 55
ELMALI YILMAZLI KÖYÜ AHMET GÜÇLÜ 611 72 18
ELMALI YÖRENLER KÖYÜ HAMZA DEMİRHAN 614 10 32
ELMALI ZÜMRÜTOVA KÖYÜ DEMİR YAŞAR AKKAYA 623 61 28

FİNİKE MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
FİNİKE-MERKEZ ESKİ Nuri AKSAKAL 855 4419
FİNİKE-MERKEZ İSKELE Ertuğrul ÇOBANOĞLU 8551980
FİNİKE-MERKEZ KALE Osman KIRMIZI 855 1473
FİNİKE-MERKEZ KIZILCA Adnan TURAN 855 3510
FİNİKE-MERKEZ YENİ Hasan DEMİRCAN 855 1367
FİNİKE-MERKEZ KARŞIYAKA HÜSEYİN ÖZTÜRK 
HASYURT BURUNUCU Aden DERMENCİ 865 7220
HASYURT KOLAKLAR UĞUR KAPLAN 
HASYURT ORTA FİKRİ ÇETİNKAYA 
HASYURT YARBAŞI ABDULLAH ÇINAR 
SAHİLKENT KORUCA REMZİ SARVAN 
SAHİLKENT KUM Niyazi YILDIZ 855 1717

SAHİLKENT ORTA Ramazan EKEN 865 6632
TURUNÇOVA BAĞYAKA Salih ÖZSOY 852 1884
TURUNÇOVA BOĞAZ ARİF TURGUT 
TURUNÇOVA ÇAVDIR Fettah ÇAVUŞOĞLU 852 4999
TURUNÇOVA DAĞDİBİ Mustafa ERBAŞ 852 4344
TURUNÇOVA DEMİRÇİLİK SALİH AKDENİZ 
TURUNÇOVA HACIVELİLER Hüseyin ALTINTAŞ 852 3887
TURUNÇOVA MENEVŞELİK ALİ ÇOBANOĞLU 
YEŞİLYURT ARİF HÜSEYİN ÖNER 
YEŞİLYURT HALAÇ Mustafa ÖZBEK 852 2282
YEŞİLYURT KÖŞLÜKAVAK Şenol YİĞİTER 852 1761
YEŞİLYURT YENİ Veysel ÖZGÜL 852 1711

FİNİKE KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
FİNİKE AKÇAALAN Raşit TANKUT
FİNİKE ALACADAĞ Osman İLBOĞA
FİNİKE ARİF Mustafa DEMİREL
FİNİKE ASARÖNÜ Yahya OVAR
FİNİKE BOLDAĞ Adnan GÖKBELEN
FİNİKE ÇAMLIBEL Muhammet ÖZÇELİK
FİNİKE DAĞBAĞ Yaşar KARACAN
FİNİKE GÖKBÜK İsmail AYDINTAŞ
FİNİKE GÖKÇEYAKA Bekir DOĞAN
FİNİKE GÜNÇALI(ernez) Abdurrahman FIRTINA
FİNİKE YALNIZ İsmail ÖZDEMİR
FİNİKE YAZIR İbrahim AKÇA
FİNİKE YEŞİLKÖY İsmail DENİZKUŞU
FİNİKE YUVALILAR Turgut BULUT

GAZİPAŞA MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
GAZİPAŞA AYDIN  MAH. Hasan Ali SÖNMEZ 5721978
GAZİPAŞA BAKILAR MAH. Nizamettin ARICAN 5722205
GAZİPAŞA CUMHURİYET MAH. Mehmet YILDIZ 5721279
GAZİPAŞA EKMEL MAH. Abdullah ARSLAN 5723465
GAZİPAŞA ESENTEPE MAH. Ali MIDIŞ 5725613
GAZİPAŞA GAZİ MAH. Şerafettin LORDOĞLU 5724477
GAZİPAŞA İSTİKLAL MAH. Kemal ÖZYİĞİT 5722000
GAZİPAŞA KORU MAH. Sami DEMİR 5727269
GAZİPAŞA PAZARCI MAH. Mehmet TUNCEL 5722818
GAZİPAŞA YENİMAHALLE  İsmail KAŞLI 5722127
GAZİPAŞA - KAHYALAR   BURHAN MAH. Mustafa TOK 5827204
GAZİPAŞA - KAHYALAR   SARIAĞAÇ MAH. Eşref ERGEN 

GAZİPAŞA KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
GAZİPAŞA AKOLUK KÖYÜ Yaşar ÖZSOY 5827074
GAZİPAŞA AYDINCIK KÖYÜ Ahmet ACUN 5827776
GAZİPAŞA BEYOBASI KÖYÜ Eşref KILINÇ 5721960
GAZİPAŞA BEYREBUCAK KÖYÜ Mehmet UNCUOĞLU 5931658
GAZİPAŞA ÇAKMAK KÖYÜ Ali ARSLAN 584 021
GAZİPAŞA ÇALIPINAR KÖYÜ Yusuf KAYA 
GAZİPAŞA ÇAMLICAKÖYÜ Süleyman ÖZCAN 5881305
GAZİPAŞA ÇIĞLIK KÖYÜ Mevlüt GÜR 5941047
GAZİPAŞA ÇİLE KÖYÜ Bülent ÇAĞLAYAN 5851101
GAZİPAŞA ÇİMENBAĞ KÖYÜ Muhammet ERGİN 5851404
GAZİPAŞA ÇOBANLAR KÖYÜ Ali ATALAY 5931254
GAZİPAŞA ÇÖRÜŞ KÖYÜ Rafik AKÇA 5841203
GAZİPAŞA DOĞANCA KÖYÜ Kamil GAZİOĞLU 5851465
GAZİPAŞA ESENPINAR KÖYÜ Sami POLAT 5725026
GAZİPAŞA GÖÇÜK  KÖYÜ Nevzat KAPLAN 5741138
GAZİPAŞA GÖKÇEBELEN KÖYÜ Cemal DEMİRAL 5741266
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GAZİPAŞA GÖKÇESARAY Numan TUNAY 5851053
GAZİPAŞA GÜNEYKÖY Mehmet TUNCER 5741008
GAZİPAŞA GÜRÇAM KÖYÜ Fatih ÇAĞLAYAN 5950007
GAZİPAŞA HASDEREKÖYÜ Naci TOSUN 
GAZİPAŞA ILICAKÖY Hasan Ali KAPLAN 
GAZİPAŞA İNAL KÖYÜ Muzaff er ÇETİNER 
GAZİPAŞA İNCEĞİZ KÖYÜ Erol MERCAN 
GAZİPAŞA KARALAR KÖYÜ Hasan YÜKSEL 5871194
GAZİPAŞA KARAÇUKUR KÖYÜ Hayrullah DEMİRAL 5932106-2119
GAZİPAŞA KARATEPE KÖYÜ Şaban ÖZEN 5881139
GAZİPAŞA KIRAHMETLER KÖYÜ Mustafa ÖZDEMİR 5762251
GAZİPAŞA KIZILGÜNEY KÖYÜ Bayram KAYA 
GAZİPAŞA KORUBAŞI KÖYÜ Ahmet ÖZKAYA 5722846
GAZİPAŞA KÜÇÜKLÜ KÖYÜ Mustafa UĞUZ 5723373
GAZİPAŞA MACARKÖYÜ Mustafa ÇALIŞKAN 5931454
GAZİPAŞA MUZKENT KÖYÜ Süleyman YILMAZ 
GAZİPAŞA SUGÖZÜ KÖYÜ Sabri ÖZDEMİR 5881221
GAZİPAŞA ŞAHİNLER KÖYÜ Ali İhsan KARATEKE 5881334
GAZİPAŞA ÖZNURTEPE KÖYÜ Mehmet Ali NURAL 5881371
GAZİPAŞA ÜÇKONAK KÖYÜ Cumhur YILDIRIM 5851273
GAZİPAŞA YAKACIK KÖYÜ Mehmet SEVİMLER 5733117
GAZİPAŞA YENİGÜNEY KÖYÜ Adem YILDIRIM 5851458
GAZİPAŞA YENİKÖY İbrahim KIZILTAŞ 5881515
GAZİPAŞA YEŞİLYURT KÖYÜ Mustafa ATEŞ 5841190
GAZİPAŞA ZEYTİNADA KÖYÜ Ömür TUNCER 5831114

GÜNDOĞMUŞ MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
GÜNDOĞMUŞ Gündoğmuş Kaplan M. Mehmet Ali TOPALOĞLU 7812263
GÜNDOĞMUŞ Gündoğmuş Özügür M. Naim  EREN 781 2644
GÜNDOĞMUŞ Gündoğmuş Fatih M. İbrahim BAŞ 7812778
GÜNDOĞMUŞ Köprülü Yazlar M. Hüseyin YAVUZ 
GÜNDOĞMUŞ Köprülü Pınargözü M. Mustafa GÜNAY 7866120
GÜNDOĞMUŞ Ortaköy Bademli M.  Mehmet SÜTÇÜ 
GÜNDOĞMUŞ Ortaköy Merkez Mah. Ali İhsan ÖZKAN 7834004
GÜNDOĞMUŞ Senir Mahallesi M.Zeki DİNÇER 7843018

GÜNDOĞMUŞ KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
GÜNDOĞMUŞ Akyarı Köyü İsmail ÜNAL 7855012
GÜNDOĞMUŞ Balkaya Köyü Salih ER 7871045
GÜNDOĞMUŞ Bedan Köyü Mustafa SOYSAL 7891105
GÜNDOĞMUŞ Çaltı Köyü Ramazan ATEŞ 7871102
GÜNDOĞMUŞ Çayırözü Köyü Emir YAĞIZ 7812751
GÜNDOĞMUŞ Çamlıalan köyü Hayri ÇELİK 
GÜNDOĞMUŞ Çiçekoluk Köyü Ali EROĞLU 7881314
GÜNDOĞMUŞ Eskibağ Köyü Nihat ER 7871124
GÜNDOĞMUŞ Güneycik Köyü Güzel Osman YILMAZ 7881221
GÜNDOĞMUŞ Güneyyaka Köyü Muzaff er ATASEVEN 7931097
GÜNDOĞMUŞ Kayabükü Köyü Ali GÜVEN 
GÜNDOĞMUŞ Karaköy Köyü Mustafa ŞAHİN 7891294
GÜNDOĞMUŞ Kalecik Köyü Hasan ZORLU  7881012
GÜNDOĞMUŞ Karabul Köyü Yusuf KOÇAK 7881271
GÜNDOĞMUŞ Karaisa Köyü Mustafa YÜKSEL 7843162
GÜNDOĞMUŞ Karadere Köyü Sadık  ATAY 7931004
GÜNDOĞMUŞ M. Kozağacı Köyü Mehmet ŞAHİN 7812236
GÜNDOĞMUŞ Narağacı Köyü Tacettin USLU 7834118
GÜNDOĞMUŞ Ortakonuş Köyü Mehmet BOZ 7812037
GÜNDOĞMUŞ Ümütlü Köyü Mustafa ÜNAL 7812460
GÜNDOĞMUŞ Pembelik Köyü Ali KAPLAN 781 2706-2342
GÜNDOĞMUŞ Serinyaka Köyü Yusuf SOYDAN 7881099
GÜNDOĞMUŞ Yeniköy Köyü Yaşar SOLAK 7891090

İBRADI MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
İBRADI  Yukarı Mah. Muh. CELAL KESKİN 691 25 33
İBRADI  Aşağı Mah. Muh. AHMET KAHYA 
İBRADI  Düzlen MEHMET SOYSAL 691 23 29
İBRADI  Aydın Yayla NURİ CEMAL YÖRÜR 691 22 14
İBRADI  Çukur Viran YILMAZ DÜLEK 
İBRADI  Ormana Mekez Mah. MEHMET KORUCU 692 30 94

İBRADI KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
İBRADI  Başlar MEHMET ÇETİN 
İBRADI  Ürünlü Zeki Alper BEYAN 
İBRADI  Üzümdere MEHMET ÖZDEMİR 

KAŞ MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
KAŞ KAŞ MERKEZ SADIK ÇALIŞKAN 
KAŞ GÖMBE UÇARSU  SÜLEYMAN KACAKEHYA  
KAŞ GÖMBE KARŞIYAKA  ABDULLAH AKSAKAL  
KAŞ KALKAN. YALIBOYU MUSA KARAÇAR pamukkale  
KAŞ KALKAN MENTEŞE DENİZ BAYSAL 
KAŞ KINIK .GÖÇEBELER RAMAZAN ÖRGE 
KAŞ KINIK MERKEZ HURİYE KABAKÇI 
KAŞ KINIK DOĞULAR AHMET ABIÇ 
KAŞ OVA MERKEZ MEHMET BOZKÖYLÜ 
KAŞ OVA YEŞİLYURT BAYRAM KESKİN 
KAŞ YEŞİLKÖY MERKEZ YUSUF ALKAYA 

KAŞ KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
KAŞ AĞULLU DURMUŞ YENİER 
KAŞ AHATLI HASAN LEVENT (Sabıkalı,iptal)
                                          1. Aza Necati LEVENT görevlendirildi) 
KAŞ AKLAR ERGÜN ULUTAŞ 
KAŞ AKÖRÜ ÖMER ARAT  
KAŞ BAYINDIR RECEP ÇITAK 
KAŞ BELENLİ BİLAL KORKUT 
KAŞ BELKONAK HÜSEYİN ÖRTÜLÜ  
KAŞ BELDİBİ ARİF TAYLI 
KAŞ BEZİRGAN TURAN ALTACA 
KAŞ BOĞAZCIK MEHMET BOZCA  
KAŞ CEMRE RAMAZAN TOPCU 
KAŞ ÇATALOLUK HASAN DEMİR 
KAŞ ÇAMLIKÖY CANDAN YILMAZ 
KAŞ ÇAMLIOVA YILMAZ KIRCAER  
KAŞ ÇAVDIR MAHMUT KOÇYİĞİT  
KAŞ ÇAYKÖY RAMAZAN SARCAN 
KAŞ ÇERLER MEHMET ALAHABALI 
KAŞ ÇEŞME MAHİR AKKUŞ 
KAŞ ÇUKURBAĞ İRFAN AKAY 
KAŞ DERE SALİH GÖKÇÜL 
KAŞ DİRGENLER MUHAMMER ÇETİNER  
KAŞ DOĞANTAŞ HASAN AKGÜL 
KAŞ GELEMİŞ ARİF OTLU 
KAŞ GÜRSU MEHMET ARMUTÇU 
KAŞ GÖKÇEÖREN BAYRAM BAYIR  
KAŞ GÖKÇEYAZI SALİH BÖLÜK  
KAŞ HACIOĞLAN MEHMET KOCAER 
KAŞ İKİZCE BAYRAM OĞURLU 
KAŞ İSLAMLAR MEHMET KARADAYI  
KAŞ KARADAĞ MEHMET MÜFTÜOĞLU  
KAŞ KASABA SÜLEYMAN ÖZEN  
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KAŞ KEMER MUSTAFA SARISALTIK  
KAŞ KIZILAĞAÇ ALİ AKKANAT 
KAŞ ORTABAĞ RAMAZAN ERGUN  
KAŞ PALAMUT ŞABAN ARDIÇ 
KAŞ PINARBAŞI YUSUF ACAR 
KAŞ SARILAR AHMET LEVENT  
KAŞ SARIBELEN İBRAHİM ÇİL 
KAŞ SİNNELİ MENDERES GENCER  
KAŞ SÜTLEĞEN RAMAZAN KOCABAŞ 
KAŞ S. KILIÇLI AHMET ÇAKIR 
KAŞ UĞRAR DURMUŞ HASAR 
KAŞ ÜZÜMLÜ EMİN ARICAN 
KAŞ YENİKÖY ALİ ÇIRAK 
KAŞ YEŞİLBARAK RECEP KISAOĞLU  
KAŞ Y. KILIÇLI AHMET ÜLKER 
KAŞ Y. PALAMUT ORHAN KAYA  
KAŞ YUVACIK SELAHATTİN BEKTAŞOĞLU  

KEMER MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
KEMER  KEMER YENİ MH. ÖMER BİLİCİ 814 3133
KEMER  KEMER MERKZ.MH. YUSUF SALOVA 814 6469
KEMER  ARSLANBUCAK MH. İSMAİL UĞUR 814 1323
KEMER  KİRİŞ MH. ŞEREF KAYA __
ÇAMYUVA  MRKZ. MH. ADEM URHAN 824 6042
ÇAMYUVA  UZUNÇINAR GÖKHAN TUNCA __
ÇAMYUVA  SARIÖREN AHMET KAHRAMAN 824 6450
GÖYNÜK  DEĞİRMENDERE İBRAHİM UYSAL 815 11 42
GÖYNÜK  ESENTEPE MH. RAMAZAN PELİT 815 2138
GÖYNÜK  CUMHURİYET YÜKSEL EROL __
TEKİROVA  MERKEZ MH. ALİ ZİLLİ 8214081
TEKİROVA  CUMAYERİ AHMET ADALETLİ 8160777
KEMER  KUZDERE MH. HAYRİ KAYRAK 818 0251

KEMER KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
KEMER  ULUPINAR KÖYÜ MUH SAMİ ILGAZ 825 0034-39
KEMER  BEYCİK KÖYÜ MUH CEMİL BEYREK 816 1061
KEMER  OVACIK KÖYÜ MUH İSA ANATÜRK 8171001

KEPEZ MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
KEPEZ AHATLI  TAHSİN MUTLUCAN  
KEPEZ ALTINOVA DÜDEN SAİM ŞEN 340 00 76
KEPEZ ALTINOVA ORTA HASAN ALICI 340 18 88
KEPEZ ALTINOVA SİNAN CAFER CAMKESEN 340 01 23
KEPEZ ATATÜRK ATİLLA AYDIN 325-97-74
KEPEZ AVNİ TOLUNAY BEKİR HANEDAN 226 32 20
KEPEZ BARAJ OSMAN UÇ 339-67-07
KEPEZ BARIŞ HALİL YILMAZ 331 17 41
KEPEZ BAŞKÖY ALİ ACAR 258 11 49
KEPEZ BEŞKONAKLILAR MEHMET DABAN 337-04-40
KEPEZ ÇAMLIBEL MEHMET ÜNAL 332 63 71
KEPEZ ÇANKAYA  SÜLEYMAN DOĞRU 328 10 50
KEPEZ DURALİLER RECEP ZEYBEK 226 05 38
KEPEZ DÜDENBAŞI MUSTAFA YORGANCI 339 07 34
KEPEZ EMEK SÜLEYMAN KABAAĞAÇ 338-06-30
KEPEZ ERENKÖY CELAL KARATAŞLI 332 34 99
KEPEZ ESENTEPE SALİH DEMİREL 331 45 21
KEPEZ FABRİKALAR                  FEYZULLAH BÜYÜKKELEŞ 345-30-69
KEPEZ FATİH YUNUS YILDIZ 331 43 40
KEPEZ FEVZİ ÇAKMAK MUSA GÖNCÜ 325-35-13
KEPEZ GAZİ MEHMET ORBAY 361 36 36

KEPEZ GÖÇERLER NADİR DOĞAN 332 49 77
KEPEZ GÖKSU MUHAMMET AKKULAK 321 60 60
KEPEZ GÜLVEREN ALİ YILDIRIM 227 73 90
KEPEZ GÜNDOĞDU MUHİTTİN YALMAN 325 59 80
KEPEZ GÜNEŞ AHMET DENİZ 337-04-03
KEPEZ HABİBLER ALİ KUNDAKCI 361 21 65
KEPEZ HÜSNÜKARAKAŞ AHMET ACAR 339 68 00
KEPEZ KANAL EMİN KÜÇÜKKARA 
KEPEZ KARŞIYAKA RECEP SABIR 326 82 91
KEPEZ KAZIMKARABEKİR ŞERAFETTİN ŞAHİN 331 15 56
KEPEZ KEPEZALTI YUSUF KÜÇÜKKAYA 
KEPEZ KUZEYYAKA BİNALİ GÜNEY 325 47 24
KEPEZ KÜLTÜR EROL ZEYBEKOĞLU 227 60 43
KEPEZ KÜTÜKÇÜ MUSTAFA ŞİMŞEK 
KEPEZ M.AKİF ERSOY HASAN YÖRÜKOĞLU 326 76 80
KEPEZ MENDERES AHMET ALİ BOZLAR 
KEPEZ ÖZGÜRLÜK MEHMET CAN 
KEPEZ SANTRAL BAHRİ ÇETİN 221 35 55
KEPEZ SÜTÇÜLER ARİF TEKİN 326-63-63
KEPEZ ŞAFAK YILMAZ KÖKÇEN 227 40 24
KEPEZ TEOMANPAŞA HÜSEYİN DEMİR 339 24 26
KEPEZ ULUS CELAL GÖDÜÇ 346 14 56
KEPEZ ÜNSAL NAZMİ CABADAK 221 26 66
KEPEZ YAVUZ SELİM YUNİS ŞAHİN 326 62 44
KEPEZ YENİ MAHALLE SÜLEYMAN KURU 326 85 58
KEPEZ YENİDOĞAN NASUH ÖZYURT 331 49 80
KEPEZ YENİEMEK MUSTAFA ÇOBAN 325 98 14
KEPEZ YEŞİLTEPE BÜLENT YILDIRIM 346 81 73
KEPEZ YEŞİLYURT MEHMET KARADENİZ 226 02 66
KEPEZ YÜKSELİŞ MEMDUH AYDINCAN 
KEPEZ ZAFER MUHSİN KARAYAKUPLU 334 94 74
VARSAK ŞELALE HALİL GÜNDOĞDU 417 33 41
VARSAK ESENTEPE NASUH KULA 325 51 52
VARSAK KARŞIYAKA HALİL YARBAŞ 
VARSAK DEMİREL MEHMET ARSLAN 
VARSAK MENDERES DURMUŞ MÜLAT 204 20 09
VARSAK ZEYTİNLİK M.ALİ KÜÇÜK 340 52 39
VARSAK AYANOĞLU HALİL EKİNCİ 325 56 09
VARSAK ALTIAYAK İSMAİL ŞANLI 

KEPEZ KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
KEPEZ ÇAMLICA KERİM DAŞ 424 80 40
KEPEZ KIZILLI İSA ÖZTÜRK 414 51 26
KEPEZ KİRİŞÇİLER MUSA AKBIYIK 424 80 90
KEPEZ ODABAŞI AHMET  BATU 424 81 93
KEPEZ DUACI ADNAN ERDOĞAN 446 12 16
KEPEZ FETTAHLI ALİ ÇİÇEK 434 32 90
KEPEZ GAZİLER YILDIRAY BAKAY 434 30 14

KONYAALTI MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
DOYRAN DAĞ MAHALLESİ MUSTAFA KÜTÜK -
DOYRAN GÖKÇAM MAHALLESİ ADEM YILDIRIM 419 23 06
DOYRAN ÇAMLIBELİ MAHALLESİ SEDAT KAYA 419 29 43
DOYRAN KIR MAHALLESİ SALİH ÖĞKE 419 27 49
DOYRAN GÜNDOĞDU MAHALLESİ ŞÜKRÜ KAYA 419 27 49
DOYRAN KARATEPE MAHALLESİ OKTAY ÇİVİ 419 24 45
BELDİBİ BAHÇECİK ÖMER TALİH -
BELDİBİ ÇİFTEÇEŞMELER ALİ ÇOMAK -
KONYAALTI AKKUYU MAHALLESİ HALİL TAN 228 27 02
KONYAALTI ALTINKUM MAHALLESİ EYÜP KARAKAYA 229 22 72
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KONYAALTI ARAPSUYU MAHALLESİ FEVZİ ABAY 229 21 56
KONYAALTI AYDINLIK MAHALLESİ ALİ GONCA 439 46 12
KONYAALTI ÇAKIRLAR MAHALLESİ AYHAN ÜZÜM 439 48 76
KONYAALTI DEMİRCİLİK MAHALLESİ MURAT GÜLTAZE 
KONYAALTI GÖKDERE MAHALLESİ MEHMET DERİN 
KONYAALTI GÜRSU MAHAHLLESİ ESMA YILDIZ 229 17 03   228 08 63
KONYAALTI HURMA MAHALLESİ FARUK KILDIRAN 259 47 67
KONYAALTI KURUÇAY MAHALLESİ MUSTAFA GÜLER 
KONYAALTI KUŞKAVAĞI MAHALLESİ RAMAZAN KAŞAN 228 21 61
KONYAALTI LİMAN MAHALLESİ MAHİR BÖLÜK 259 27 77
KONYAALTI MOLLAYUSUF MAH. MUSTAFA GÜLMEZ 227 74 75
KONYAALTI ÖĞRETMENEVLERİ MAH. CELAL KOÇ 228 32 42
KONYAALTI PINARBAŞI MAHALLESİ ŞEREF DİKMEN 229 20 64
KONYAALTI SARISU MAHALLESİ ALİ BUDAK 259 57 99
KONYAALTI SİTELER MAHALLESİ KEMAL YEŞİLYURT 227 50 50
KONYAALTI SUİÇECEK MAHALLESİ MUSTAFA BALKIÇ 439 40 66
KONYAALTI TOROS MAHALLESİ SAMİ EKE 228 77 77
KONYAALTI ULUÇ MAHALLESİ İDRİS ÇAKAR 228 11 58
KONYAALTI UNCALI MAHALLESİ CELİL İBİK 228 40 44
KONYAALTI YENİ MAHALLE ADNAN SEZER 
KONYAALTI ZÜMRÜT MAHALLESİ HÜSEYİN BAYAN 439 45 84

KONYAALTI KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
KONYAALTI AKDAMLAR OSMAN YILMAZ 
KONYAALTI AŞAĞIKARAMAN HÜSEYİN KAKIZ 250-01-35
KONYAALTI BAHTILI YUSUF TUR 419 20 04
KONYAALTI ÇAĞLARCA MUSTAFA KAYRAK 441 32 85
KONYAALTI ÇİTDİBİ ŞADİ GÖKAY 447 10 02-05
KONYAALTI GEYİKBAYIRI AHMET ÇETİN 
KONYAALTI HACISEKİLER “1. Aza Cemil KÖSE(20.05.2009)
  Abdurrahman Çimenoğlu  vefat 
KONYAALTI HİSARÇANDIR RAMAZAN GÜÇ 259 21 56
KONYAALTI ÜÇOLUK TURAN DİKMEN 447 10 02
KONYAALTI Y.ÇANDIR SÜLEYMAN UTKU 451 20 57 

KORKUTELİ MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
KORKUTELİ Alaaddin Mahallesi Mustafa DUMAN -
KORKUTELİ Aşağıpazar Mahallesi Abdullah ATİK 643 2135
KORKUTELİ Karşıyaka Mahallesi Mahir TEKİN -
KORKUTELİ Kiremitli Mahallesi Abdurrahman PAKKAN -
KORKUTELİ Uzunoluk Mahallesi Hüseyin ÜNAL -
KORKUTELİ Yeni Mahalle Hüseyin GÖKLER -
KORKUTELİ Bozova Aşağı Mah. Mustafa ERKUŞ -
KORKUTELİ Bozova Kocaambar Mah. Muhammet BULANIK -
KORKUTELİ Bozova Yukarı Mah. Osman BATMAZ -
KORKUTELİ Büyükköy Orta Mah. Murat KİLCİ -
KORKUTELİ Büyükköy Pınarbaşı Mah. Yüksel BAYRAMHAN -
KORKUTELİ Büyükköy Güney Mah. İsmail TUĞRUL -
KORKUTELİ Çomaklı Hacıbekar Mah. Mehmet SAVRAN -
KORKUTELİ Çomaklı Hanönü Mah. Muhammet BAŞDELİ -
KORKUTELİ Çomaklı Kocaçeşme Mah. Ahmet DERELİ -
KORKUTELİ Çomaklı Mescitönü Mah. Ali YILDIRIM -
KORKUTELİ Küçükköy Akpınar Mah. Adil KARACA -
KORKUTELİ Küçükköy Güney Mah. Mustafa AYDEMİR -
KORKUTELİ Küçükköy Orta Mah. Hasan KIR -
KORKUTELİ Yelten Fatih Mah. Celal İPEK -
KORKUTELİ Yelten Sakarya Mah. Hasan UYSAL -
KORKUTELİ Yelten Ulus Mah. İbrahim SİMAV -
KORKUTELİ Yeşilyayla Belen Mah. İsmail AVCU -
KORKUTELİ Yeşilyayla Orta Mah. Ali ERKEN -

KORKUTELİ Yeşilyayla Yavuz Mah. Hakan UYSAL -

KORKUTELI KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
KORKUTELİ Avdan Köyü İbrahim YAVUZ -
KORKUTELİ Akyar Köyü Durmuş Zeki URLU -
KORKUTELİ Bahçeyaka Köyü Durali BÖCEK -
KORKUTELİ Başpınar Köyü Sebahattin KAPÇAK -
KORKUTELİ Bayat Köyü Cafer ÖNGÜN -
KORKUTELİ Bayatbademleri Köyü Ali KIRĞÖZ -
KORKUTELİ Beğiş Köyü  Ali ÖZTÜRK -
KORKUTELİ Çaykenarı Köyü Ali CAN -
KORKUTELİ Çıvgalar Köyü  Ömer METİN -
KORKUTELİ Çukurca Köyü Alaaddin CAN -
KORKUTELİ Dereköy Köyü Erdal ÇETİN -
KORKUTELİ Duraliler Köyü Mustafa ÇETİN -
KORKUTELİ Esenyurt Köyü Mehmet BUCAKLI -
KORKUTELİ Garipçe Köyü Akif BALCI -
KORKUTELİ Göçerler Köyü Halil İbrahim HAYYAR -
KORKUTELİ Gümüşlü Köyü Murat TOPUZ -
KORKUTELİ Güzle Köyü Veli KARAKAYA -
KORKUTELİ İmecik Köyü Ekrem KURT -
KORKUTELİ İmrahor Köyü Kadir TÜRKMEN -
KORKUTELİ Karabayır Köyü Osman UZUNOĞLU 443 1300
KORKUTELİ Karakuyu Köyü Hüseyin ÇUKUR -
KORKUTELİ Karataş Köyü Ahmet ÖNGEL -
KORKUTELİ Kargalık Köyü Dursun DEMİR -
KORKUTELİ Kargın Köyü Ramazan KARA -
KORKUTELİ Kayabaş Köyü Ramazan KARACAN -
KORKUTELİ Kemerağzı Köyü Osman SARICA -
KORKUTELİ Kırkpınar Köyü Ahmet AYDEMİR -
KORKUTELİ Kızılaliler Köyü Ramazan KOLAK -
KORKUTELİ Kızılcadağ Köyü Sebahattin ÖZGÜR -
KORKUTELİ Kozağacı Köyü Ülfet DİREMLER -
KORKUTELİ Köseler Köyü Dursun UÇAR -
KORKUTELİ Küçüklü Köyü Ali AKKAN -
KORKUTELİ Leylek Köyü Bekir ŞİMŞEK -
KORKUTELİ Mamatlar Köyü Süleyman TAŞKAN -
KORKUTELİ Nebiler Köyü Nihat ZEYBEKOĞLU -
KORKUTELİ Osmankalfalar Köyü Ali ÜNAL -
KORKUTELİ Söğüt Köyü Aziz AYANLAR -
KORKUTELİ Söğütcüt Köyü Mehmet ÖMERCİK -
KORKUTELİ Sülekler Köyü Kerim DOĞAN -
KORKUTELİ Taşkesiği Köyü Musa TİRYAKİ -
KORKUTELİ Tatköy Köyü Hüseyin DİNÇER -
KORKUTELİ Ulucak Köyü Mehmet YILDIZ -
KORKUTELİ Yakaköy Köyü Ramazan TOMANOĞULLARI -
KORKUTELİ Yalınlıgediği Köyü Durmuş KAVUK -
KORKUTELİ Yazır Köyü Muzaff er ÜNLÜ -
KORKUTELİ Yeşiloba Köyü Ahmet UYSAL -
KORKUTELİ Yukarıkaraman Köyü Mazlum BİLGİÇ -

KUMLUCA MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
KUMLUCA Bağlık Mahallesi Necat ÖZER 8878939
KUMLUCA Cumhuriyet Mahallesi Arif ATEŞ 8872110
KUMLUCA Eskicami Mahallesi Hüseyin SONGUR 8873372
KUMLUCA Karşıyaka Mahallesi Mustafa HOYRAZLI 8875607
KUMLUCA Kasapçayırı Mahallesi Arif ZORBA 
KUMLUCA Sarıkavak Mahallesi Ramazan SARIKEÇİLİ 8874217
KUMLUCA Yeni Mahallesi Hasan ACAR 8876347
KUMLUCA 50.Yıl Mahallesi Memiş AYDIN 8876012
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KUMLUCA Göksu Mahallesi Mehmet AKBABA 
KUMLUCA Kum Mahallesi Sadık BOĞA 8878463
KUMLUCA Merkez Mahallesi Yusuf ÇİFTÇİ 8877447
KUMLUCA Meydan Mahallesi Nuri EKİZ 8873534
KUMLUCA Narenciye Mahallesi Durmuş ÖNGEL(1Aza)  
KUMLUCA Temel Eğitim Mah. Cahit BENLİ 8871418
KUMLUCA Beykonak Kavakdibi Mah. Mustafa AKKOYUNLU 
KUMLUCA Beykonak Orta Mah. Hüseyin BORA 8826398
KUMLUCA Beykonak Resiller Mah. Ramazan SELÇUK  8820130
KUMLUCA Beykonak Şirlengiç Mah. Salih DEMİRÖZ 8826454
KUMLUCA Mavikent İncekum Mah. Şevket AKKOÇ 
KUMLUCA Mavikent Karaöz Mah. Şaban MENCİK 
KUMLUCA Mavikent Orta Mah. Adem KARATAÇ 8844857
KUMLUCA Mavikent Yalı Mah. İrfan KARABAY 8844912
KUMLUCA Mavikent Yenice Mah. Ramazan MENCİK 
KUMLUCA Mavikent Yenicepınar Mah. Hüseyin AKTAŞ 
KUMLUCA Çavuşköy Deniz Mah. Ahmet TEKİN 
KUMLUCA Çavuşköy Karşıyaka Mah. Nail AKSOY 
KUMLUCA Çavuşköy Merkez Mah. Birol ATALAY 8835193

KUMLUCA KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
KUMLUCA Altınyaka Köyü Durmuş ERDOĞAN 8818020
KUMLUCA Belen Köyü Feyzullah GÜRKAN  
KUMLUCA Beşikçi Köyü Hüseyin BEŞİKÇİ 8826930
KUMLUCA Büyükalan Köyü Zeki KAHRAMAN  
KUMLUCA Çaltı Köyü Nihat OKTAY  
KUMLUCA Çayiçi Köyü Bayram ÇETİN  
KUMLUCA Dere Köyü Kadir KORKMAZ  
KUMLUCA Erentepe Köyü Ali GÖÇER 
KUMLUCA Gölcük Köyü Yusuf KARAKAŞ  
KUMLUCA Güzören Köyü Selahattin OKUR 8872150
KUMLUCA Hacıveliler Köyü Aziz ATICIOĞLU  
KUMLUCA Hızırkahya Köyü Hüseyin ERGÜN 8991204
KUMLUCA İncircik köyü İsmet KARAKUŞ 8876269
KUMLUCA Kavak köyü Mehmet BALAMUR 
KUMLUCA Karacaağaç Köyü Hüseyin DOĞDU 8871479
KUMLUCA Karacaören Köyü Özcan ÖZTÜRK  
KUMLUCA Kuzca Köyü Ahmet ŞEN  
KUMLUCA Ortaköy Köyü Zeki KARAKAYA  
KUMLUCA Salur Köyü Veli USLU 8871330
KUMLUCA Sarıcasu Köyü Mustafa TÜFEKÇİ  
KUMLUCA Toptaş Köyü Bülent PANUŞ 8852359
KUMLUCA Yazır Köyü Halil KARATAŞ 8921301
KUMLUCA Yenikışla Köyü Mustafa Turgut UYSAL 
KUMLUCA Yeşilköy Köyü Şaban ÖNCEL 

MANAVGAT MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
MERKEZ AŞAĞIHİSAR Nadir OĞUZ 746 00 04
MERKEZ AŞAĞIPAZARCI İlhan ÖZDEN 746 10 16
MERKEZ AYDINEVLER Tahsin YILMAZ 746 65 81
MERKEZ BAHÇELİEVLER Nazmi DEMİR 746 28 87
MERKEZ ÇAĞLAYAN Mustafa USLU 742 89 10
MERKEZ EMEK Ahmet UYAR 746 34 26
MERKEZ ESKİ HİSAR Nazım KÖSEOĞLU 746 06 02
MERKEZ KASAPLAR Hasan ÖĞREKÇİ 742 73 98
MERKEZ KAVAKLI Mehmet ÇOŞLUOĞLU 742 56 96
MERKEZ MİLLİ EĞEMENLİK Şaban Aydın ŞİRİN 743 34 66
MERKEZ MİMARSİNAN Nevzat KAYA 742 19 62
MERKEZ ÖRNEK Seyit ATİK 742 12 12
MERKEZ SANAYİ Bahattin ERDEM 746 89 28

MERKEZ SORGUN Hüseyin ŞEN 
MERKEZ ŞELALE Hasan ÖZ 
MERKEZ SALKIM EVLER Soner ÇEVİK 746 01 48
MERKEZ YAYLA Mehmet Ali ÖZ 
MERKEZ YUKARIHİSAR Ali OĞUZ 742 72 06               
MERKEZ YUKARIPAZARCI Mehmet Ali ŞAHİN 746 26 66
ÇOLAKLI MERKEZ Mehmet CANSIZ 763 60 53
ÇOLAKLI ÜÇTEPELER Ramazan KARATOPUK 763 74 34
EVRENSEKİ EVREN Mehmet ŞAHBAZ 763 70 51
EVRENSEKİ SEKİ Mustafa ŞALGAM 
GÜNDOĞDU SANCAK Bayram KAYNAR 761 73 84 
GÜNDOĞDU KIRLI Kamil AKTUR 
GÜNDOĞDU FETTAHLI Mehmet BEZCİ 
ILICA GÖMEÇLİ Ali KIYICI 
ILICA MERKEZ-ILICA Selahattin UÇAR 756 03 36
KIZILOT MERKEZ Ahmet ÖZER 
KIZILOT MISIRLILAR Ramazan ARIKAN 
OYMAPINAR OBA  Mehmet ARSLAN 772 20 89
OYMAPINAR IĞRIŞLAR Orhan GÜZGAR 
OYMAPINAR SEKİ Osman BOZKURT 
SARILAR ÇAMLIK Ali İhsan İNCİ 
SARILAR ŞELALE Mehmet İNCİ  
SARILAR YENİ MAHALLE Tevfik ÖZ 756 93 50
SİDE KEMER Osman TÜTER 753 33 58
SİDE SELİMİYE İbrahim SAKARYA 753 12 58
SİDE YALI İbrahim GÖKÇE 753 30 18       
TAŞAĞIL BAHÇELİEVLER Ramazan ŞEN 
TAŞAĞIL BEKİRLER Necat BAYRAM 
TAŞAĞIL CUMHURİYET Celal ÇIRAGÖZ 
TAŞAĞIL HACIHATIPLAR Ali AYDİLEK 
TAŞAĞIL KARAEVLİ Mustafa DUMAN 762 25 72
TAŞAĞIL KAYMAZ Mehmet KESKİN 
TAŞAĞIL MİHRAP Mehmet DEMİR 

MANAVGAT KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
MANAVGAT Ahmetler Mustafa YILDIZ 
MANAVGAT Aksaz Veli SULU 
MANAVGAT Altınkaya Yaşar BAHAR 
MANAVGAT Aşağıışıklar Hulusi UYSAL 742 07 87
MANAVGAT Ballıbucak Selim ŞEKER 
MANAVGAT Belenobası Halim DEMİRTAŞ 
MANAVGAT Bereket Mustafa AYSAL 
MANAVGAT Beydiğin Mehmet KARABACAK 762 25 63
MANAVGAT Boztepe Ali YILDIZ 751 52 35
MANAVGAT Bozyaka Mehmet AYDIN 
MANAVGAT Buçakşeyhler Salih ÖZER 
MANAVGAT Burmahan Şükrü YILDIZ 
MANAVGAT Büklüce Nadir KILINÇ 
MANAVGAT Cevizler Mehmet AK 
MANAVGAT Çakış Mehmet DOLAY 
MANAVGAT Çaltepe Nergiz TUĞRUL 
MANAVGAT Çamlıtepe Adil DOĞAN 
MANAVGAT Çardak Kutdisi MUTLU 
MANAVGAT Çavuşköy Hasan BUDAK 
MANAVGAT Çayyazı Soner ÇETİN 746 16 17
MANAVGAT Çeltikci İbrahim ŞEN 778 12 20
MANAVGAT Çenger Ahmet Ali ERGEN 766 46 13
MANAVGAT Değirmenli Ahmet Ali KARAKAYA 742 24 95
MANAVGAT Değirmenözü Mehmet Ali ÖZTÜRK 
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MANAVGAT Demirciler Ali ŞAHİN 778 12 12
MANAVGAT Denizkent Abdurrahman ERDOĞAN 746 10 32
MANAVGAT Denizyaka Mustafa KOŞAR 
MANAVGAT Dikmen Ahmet İNCİ 
MANAVGAT Doğançam Ramazan ÖZEN 746 14 80
MANAVGAT Dolbazlar Hasan ÇİL 
MANAVGAT Düzağaç Ali GÜVEN 
MANAVGAT Evrenleryavşi Ali İhsan ÖZTÜRK 
MANAVGAT Gaziler Erdal KOYUN 
MANAVGAT Gebece Ramazan SARI 
MANAVGAT Gençler Hüseyin KIZILKAYA 
MANAVGAT Gültepe Mustafa ÇINAR 776 64 90
MANAVGAT Güzelyalı İsmail ENHOŞ 743 41 27
MANAVGAT Hacıali Ali KARA 755 72 09
MANAVGAT Hacıisalı İsmet ÖZDEN 
MANAVGAT Hacıobası Hasan Ali GÜL 
MANAVGAT Halitağalar Hasan ER 
MANAVGAT HatIpler Ahmet AKSOY 746 13 27
MANAVGAT Hocalar Hüseyin YANAR 722 88 25
MANAVGAT Hocalı Hüseyin DÖNMEZ 
MANAVGAT Kadılar Bülent Deniz ÇINAR 
MANAVGAT Kalemler Necip UYSAL 
MANAVGAT Karabucak Fehmi PARDI 
MANAVGAT Karabük Muhittin TOŞUR 
MANAVGAT Karacalar Tayyar YILMAZ 755 10 10
MANAVGAT Karakaya Mustafa ÇETİN 
MANAVGAT Karaöz Mustafa YILDIRIM 
MANAVGAT Kıkkavak İbrahim CİVCER 
MANAVGAT Kısalar İsmail YARDAN 761 74 11
MANAVGAT Kızılağaç Metin DEVECİ 
MANAVGAT Kızıldağ Mehmet YILMAZ 
MANAVGAT Odaönü Ahmet UYAR 
MANAVGAT Örenşehir Hasan Hüseyin DEMİR 766 41 91
MANAVGAT Perakente Mehmet Yaşar ÖZ 753 43 03
MANAVGAT Sağirin Nurittin DURDU 
MANAVGAT Salur Şeref KAYA 
MANAVGAT Saraçlı Ahmet ÖZDEMİR 
MANAVGAT Sevinç Nihat KORKMAZ 
MANAVGAT Seydiler Mevlüt BIÇAK 
MANAVGAT Sırt Keramettin TUNCER 
MANAVGAT Sülek Ali SEVİM 
MANAVGAT Şişeler Mehmet ÇETİN 
MANAVGAT Taşkesiği Hasan SARIKAYA 763 81 62
MANAVGAT Tepeköy Ahmet AYDIN 
MANAVGAT Tilkiler Salahaddin YILMAZ 
MANAVGAT Ulukapı Ramazan ARSLAN 746 84 21
MANAVGAT Uzunlar Halim SÖYLER 
MANAVGAT Yalçıdibi Hasan ŞEVİK 
MANAVGAT Yavrudoğan Abdullah DOĞAN 752 33 00
MANAVGAT Yaylaalan Hasan ÇETİN 
MANAVGAT Yeniköy Mehmet ERDEM 
MANAVGAT Yeşilbağ Ahmet Hamdi UÇAR 771 60 02
MANAVGAT Yukarıışıklar Ali ÖZKAN 
MANAVGAT Uzunkale Osman ÇINAR 746 86 92

MURATPAŞA MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
MURATPAŞA ALTINDAĞ  ABBAS YILDIRIM 247 56 19
MURATPAŞA BAHÇELİ AHMET ATEŞ 242 63 49
MURATPAŞA BALBEY ABDULLAH UYAROĞLU 242 00 87

MURATPAŞA BARBAROS MEHMET GÖZÜBÜYÜK 241 49 90
MURATPAŞA BAYINDIR KAZIM ARICI 334 23 77
MURATPAŞA ÇAĞLAYAN MUSTAFA ÜNAL 323 06 59
MURATPAŞA ÇAYBAŞI MESUT TUTAR 311 12 58
MURATPAŞA DEMİRCİKARA AYŞE PEÇEN 311 68 40
MURATPAŞA DENİZ İSMAİL ÖZALP 248 86 1
MURATPAŞA DOĞUYAKA KEMALETTİN ULUÇAY 312 92 68
MURATPAŞA DUTLUBAHÇE ZEKİ İMİRGİ 346 88 55
MURATPAŞA ELMALI MEHMET KORU 248 95 83
MURATPAŞA ERMENEK AKİF YASAN 351 09 61
MURATPAŞA ETİLER MEHMET ÖZTÜRK 321 58 50
MURATPAŞA FENER MEHMET ÇAKIR 323 86 66
MURATPAŞA GEBİZLİ KENAN AKBABA 312 60 03
MURATPAŞA GENÇLİK ÖMER KAYA 334 55 99
MURATPAŞA GÜVENLİK NECATİ ÇİMEN  334 55 99
MURATPAŞA GÜZELBAĞ İSMET BAYHAN 349 03 04
MURATPAŞA GÜZELOBA YUSUF ELMAS 349 14 45
MURATPAŞA GÜZELOLUK İZZET AK 323 24 54
MURATPAŞA HAŞİMİŞÇAN EMİNE PEHLİVAN 321 12 24
MURATPAŞA KILIÇASLAN Ali KAHRAMAN 243 28 02
MURATPAŞA KIRCAMİ ENİS GÖNEN 316 63 00
MURATPAŞA KIŞLA LÜTFİYE AĞYAHORZUM 247 60 84
MURATPAŞA KIZILARIK MURAT KILINÇ 325 66 88
MURATPAŞA KIZILSARAY RECEP ŞENGÜN 248 45 90
MURATPAŞA KIZILTOPRAK MUSTAFA YILMAZ 322 92 22
MURATPAŞA KONUKSEVER HÜSEYİN TUNÇ 326 73 76
MURATPAŞA MEHMETÇİK ADNAN ÇETİN 312 27 65
MURATPAŞA MEMUREVLERİ SAMİ DURAK 345 57 30
MURATPAŞA MELTEM MUAZZEZ KAVAL 237 27 00
MURATPAŞA MEYDAN KAVAĞI MEHMET BUDAKLI 312 35 00
MURATPAŞA MURATPAŞA İSMAİL TACİR 242 11 02
MURATPAŞA CUMHURİYET (SANAYİ) MEHMET ÇELİKBAŞ 345 52 34
MURATPAŞA SEDİR HASAN KAHRAMAN 346 81 63
MURATPAŞA SELÇUK MUSTAFA AKIN  
MURATPAŞA SİNAN RAMAZAN BUDAK 311 70 24
MURATPAŞA SOĞUKSU MUSTAFA AYDIN 238 26 60     
MURATPAŞA ŞİRİNYALI MEHMET HAKAN KURT 316 79 89
MURATPAŞA TAHILPAZARI BAYRAM  KORKMAZ 244 05 43
MURATPAŞA TARIM VELİ CAN 322 28 78
MURATPAŞA TUZCULAR SERDAR SÖYLER 241 33 78
MURATPAŞA TOPÇULAR NAZİF ALP 334 11 69
MURATPAŞA ÜÇGEN OSMAN AYKAÇ 248 78 07
MURATPAŞA VARLIK MEHMET GÜVEN 243 82 82
MURATPAŞA YENİGÖL HALİL ORDU 334 11 69
MURATPAŞA YENİGÜN DURMUŞ KARAGÖZ 312 12 56
MURATPAŞA YEŞİLBAHÇE M.NURETTİN EYİLER 322 71 68
MURATPAŞA YEŞİLDERE HALİL DİKME 321 74 05
MURATPAŞA YEŞİLKÖY ADİL ALDEMİR 349 15 99
MURATPAŞA YEŞİLOVA AHMET AKCAN 322 40 60
MURATPAŞA YILDIZ SÜLEYMAN KARAKUŞ 335 29 99
MURATPAŞA YÜKSEKALAN YÜKSEL ŞEN 322 28 62
MURATPAŞA ZERDALİLİK İHSAN KARAÖRS 321 15 70
MURATPAŞA ZÜMRÜTOVA KEMAL AĞAN 316 45 84

SERİK MAHALLE ADI MUHTARI TELEFONU
SERİK BELPINAR MAH KASIM IŞIK 
SERİK EVRENPAŞA MAH AHMET AKÇA  722 53 91
SERİK KÖKEZ MAHALLESİ BAYAR SAVRAN  722 56 30 
SERİK ORTA MAHALLE HASAN ALİ KANMAZ  722 70 84
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SERİK MERKEZ MAH MUSTAFA TÜR  722 60 05
SERİK YENİ MAHALLE RECEP SAVAŞ  722 67 33
SERİK AKÇAALAN MAH HÜSEYİN TEKİNASLAN  722 48 11
ABDURRAHMANLAR   ÇITLIKLI MAH. TUNCER YILDIRIM 732 37 05
ABDURRAHMANLAR   TÖNGÜŞLÜ MAH. FEHMİ DÖNER 732 35 70
ABDURRAHMANLAR   ZÜMRÜT MAH. MURAT ÖZTÜRK 732 31 43
GEBİZ  ATATÜRK MAH ZEKİ ÖZTÜRK 736 75 54
GEBİZ  KAHYALAR MAH SEYFULLAH YİĞİT 736 72 20
GEBİZ  KARAPINAR MAH ADEM AKTAŞ 736 76 31
GEBİZ  YUNUSLAR MAH FİKRİ ŞİMŞEK 
KADRİYE YENİ MAHALLE SÜLEYMAN ÇALIŞKAN 725 48 87
KADRİYE AKINLAR MAHA MEHMET TİLKİ 725 51 55
KARADAYI  MERKEZ MAH. NURİ VURAL 734 00 78
KARADAYI  YENİ MAHALLE NASUH KUŞ 
KARADAYI  ORTA MAHALLE ALİ KARA 734 03 20
ÇANDIR  SİNAN MAHALLESİ SELÇUK BULGUR 726 20 11
ÇANDIR  FATİH MAHALLESİ MUSTAFA YANIK 726 26 42
ÇANDIR  GÖKÇAY MAH. FATİH SARI 
Y.KOCAYATAK MERKEZ MAH RAMAZAN KARADAYI 729 72 29
Y.KOCAYATAK AZAPLAR MAH. NAZİF YUMAK 732 32 91
Y.KOCAYATAK FEDENLER MAH. MEHMET ÖZ 
BELEK ÇAMLIK MAHALLESİ HASAN ALİ CENGİZ 
BELEK AKDENİZ MAH KEMAL UYSAL 
BOĞAZKENT  AHMEDİYE MAH. CEMALİ SELVİ 734 82 15
BOĞAZKENT  BOĞAZAK MAH. MEHMET ÇİMEN 734 80 88
BOĞAZKENT  SAHİL MAHALLESİ MAHMUT BABACAN 722 26 43
SERİK KÜRÜŞ MAHALLESİ MEHMET ATEŞ 721 07 68
SERİK GEDİK MAHALLESİ HALİL SUBAŞI 722 50 23
SERİK CUMALI MAHALLESİ RIFAT ÖZKUL 722 31 60

SERİK KÖY ADI MUHTARI TELEFONU
SERİK AKBAŞ KÖYÜ HÜSEYİN DEMİRHAN 718 10 38
SERİK AKÇAPINAR KÖYÜ MEHMET ŞAHİN 713 50 10
SERİK A.KOCAYATAK KÖYÜ HASAN DEMİR 724 52 60
SERİK ALACAMİ KÖYÜ İBRAHİM KOÇ 
SERİK AŞAĞIOBA KÖYÜ VELİ KELEŞ 736 72 28
SERİK AŞAĞIÇATMA KÖYÜ MUSTAFA BARÇIN 722 58 45
SERİK BİLGİNLER KÖYÜ DURALİ YILMAZ 737 21 39
SERİK BERENDİ KÖYÜ ADNAN ERKEK 727 21 51
SERİK BOZDOĞAN KÖYÜ HASAN ALİ EREN  739 10 08
SERİK BUCAKKÖY KÖYÜ HAMİT TÜRKMEN  719 10 82
SERİK BURMAHANCI KÖYÜ İbrahim KÖROĞLU 726 26 08
SERİK BÜĞÜŞ KÖYÜ HİKMET KAHYA  716 82 17
SERİK ÇAKALLIK KÖYÜ İSMAİL AVCI 724 50 43
SERİK ÇANAKÇI KÖYÜ SÜLEYMAN YAĞCI 727 22 58
SERİK ÇATALLAR KÖYÜ SÜLEYMAN BİBER 733 41 20
SERİK DEMİRCİLER KÖYÜ ŞABAN KÖK 730 10 03
SERİK DENİZTEPESİ KÖYÜ HASAN KİRLİOĞLU  737 20 05
SERİK DİKMEN KÖYÜ ERDOĞAN SARI 724 53 53
SERİK DORUMLAR KÖYÜ YUSUF AYDIN 733 41 90
SERİK EMİNCELER KÖYÜ MEHMET ÖZEN 712 52 57
SERİK ESKİYÖRÜK KÖYÜ RAMİS GÜZEL 729 74 03
SERİK ETLER KÖYÜ ADİL ŞİMŞEK 722 12 53
SERİK GÖKÇEPINAR KÖYÜ HÜSEYİN ÇETİNER 
SERİK HACIOSMANLAR KÖYÜ ZEKERİYA BULUT 713 51 99
SERİK HASDÜMEN KÖYÜ DURALİ YILDIRIM 730 10 30
SERİK HASPINAR KÖYÜ MEVLÜT ÇETİN 736 40 96
SERİK HASKIZILÖREN KÖYÜ HÜSEYİN GÖDE 738 11 25
SERİK KARATAŞ KÖYÜ AHMET ÇIKLA 719 11 19

SERİK KARINCALI KÖYÜ ZAFER YILMAZ 722 21 29
SERİK KAYABURNU KÖYÜ SEYFULLAH TEKNECİ 727 23 11
SERİK KIRBAŞ KÖYÜ HALİL ÇAYAKSU 733 40 97
SERİK KOZAĞACI KÖYÜ HASAN ÇELİK 724 00 93
SERİK KOZAN KÖYÜ RAGIP YILDIRIM 733 40 74
SERİK KUŞLAR KÖYÜ AKİF KÜÇÜK 726 22 44
SERİK NEBİLER KÖYÜ ALİ KANTAV
SERİK PINARCIK KÖYÜ MAZHAR ÇELİK 716 80 94
SERİK SARIABALI KÖYÜ NAİF SARGIN 711 60 96
SERİK ŞATIRLI KÖYÜ HAMZA EKER 732 36 45
SERİK TEKKE KÖYÜ AHMET TOSUN 717 40 23
SERİK TÖNGÜÇLÜ KÖYÜ GALİP ŞİMŞEK 728 60 18
SERİK ÜRÜNDÜ KÖYÜ RAMAZAN YALÇIN 722 24 66
SERİK YANKÖY KÖYÜ DURMUŞ SARI 716 81 01
SERİK YEŞİLYURT KÖYÜ İSMAİL TOPUZ 726 24 73
SERİK YEŞİLVADİ KÖYÜ RIZA KARA 722 25 49
SERİK YUKARIÇATMA KÖYÜ YUSUF YILMAZ 728 61 75
SERİK YUMAKLAR KÖYÜ ARİF KİRLİ 728 63 04
SERİK ZIRLANKAYA KÖYÜ CENGİZ YEŞİL 

_______________________________________

Kaynak: 

Antalya Valiliği, Mahalli İdareler Müdürlüğü-
Şubat-2010

Antalya Cumhuriyet Meydanı
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3. İL ÖZEL İDARESİ VE TEŞKİLATI
İl Özel İdare Teşkilatı;

Vali, İl Genel Meclisi ve İl Encümeninden oluş-
maktadır. Biz burada kısa olarak  İl Genel Meclisi, İl En-
cümeni ve  İl Özel İdaresinin idari yürütücüsü olan Ge-
nel Sekreterliğe bağlı birimlerin bilgi ve faaliyetleri 
hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

1. Genel Bakış

Kurum İlimizde, İl Özel İdare Müdürlüğü olarak 
yakın tarihte 2004 yılında depreme dayanıklı olmadı-
ğı gerekçesiyle boşaltılan ve kendi adı ile anılan İlimiz 
Cumhuriyet Caddesi üzeri, Selekler Çarşısı doğusu, Or-
duevi batısında bulunan, inşa edildiği zamanda İlin en 
yüksek binası olma özelliğine sahip, onaltı katlı bina-
da, İl Genel Meclisi, Adli ve İdari Mahkemeler vb. ku-
rumlarla birlikte uzun yıllar hizmet vermiştir.

Daha sonra 2004 yılında, Kaleiçi’nde bulunan ve 
daha önce “Atatürk Ortaokulu” ve “Fen Lisesi” olarak 
hizmet verilen binaya taşınmış ve burada hizmet ve-
rirken, 5302 sayılı Kanun gereği “İl Özel İdaresi” olarak 
yeniden teşkilatlanmıştır. 2007 yılında da kendisine ait 
ve daha önce “Mülga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlü-
ğü” ne ait olan binalara taşınmış ve halen burada hiz-
met vermeye devam etmektedir.

Köy Hizmetleri Bölge ve İl Müdürlükleri de kanun 
gereği, personel, taşınır ve taşınmaz varlıkları ile birlik-
te kapatılarak İl Özel İdaresi bünyesine katılmıştır. 

Son düzenleme ile, İl Özel İdaresi Genel 

Sekreterliği’ne bağlı idari birimlerini  Antalya Valisi  
adına “Genel Sekreter” yönetir. 

2.  Kuruluş Tarihçesi*

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1839’da Gülha-
ne Hatt-ı Hümayunu’nu kabul ettikten sonra iktisa-
di, siyasi ve sosyal bir değişim sürecine girerek, mer-
kezde ve yerel düzeyde çeşitli meclisler oluşturarak 
gayrimüslimler ile Müslümanların eşitliğini ve kanun 
hâkimiyetinin sağlanması amaçlanmıştır. Bunun ilk ör-
nekleri de eyalet ve sancaklardaki idare meclisleridir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemindeki 
yenileştirme çalışmaları, İdare sistemini de etkilemiş 
ve bunun sonucunda bir mahalli idare birimi olan İl 
Özel İdareleri, Osmanlı İdare sistemine Fransa mode-
li olarak girmiştir. 

İlk defa 22 Eylül 1858 tarihli “Vali, Mutasarrıf ve 
Kaymakamların Vazifelerini Şamil Talimatname” ile 
ülke; eyalet, kaza ve kariye’lere ayrılmış, eyaletin ida-
releri valilere, kaza ların (liva, sancak) idaresi kayma-
kamlara verilmiştir. Müstakil sancaklar, yani eyalete 
bağlı olmayan sancaklar ise, birer mutasarrıf idaresi-
ne terkedilmiştir 

Eyaletlerdeki sıkı merkeziyet, hem merkezin işle-
rini artırmakta, hem de mali işleri aksatmakta idi. Bun-
ları önlemek amacıyla yeni düzenlemeler getirilmek 
istenmiştir. Bugünkü İl Özel İdaremizin temeli,7 Ka-
sım 1864 tarihli “ Teşkili Vilâyet Nizamnamesi”  ne göre 
İl’lerin kuruluşu ile ortaya çıkmıştır. 

19. Yüzyıl sonlarında çeşitli karışıklıklara sah-
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ne olan Nis, Silistre ve Vidin eyaletleri birleştirilerek, 
(Tuna Vilayeti ) adıyla yeni bir düzenlemeye kavuştu-
rulmuş, böylece Osmanlı İmparatorluğu’nun taşra ida-
resinde “Eyalet” sisteminden “İl” sistemine geçişin ilk 
adımı atılmıştır. 

Daha gelişmiş bir Mahalli İdare anlayışı, ilk kez 
1876 Anayasası’nda görülmektedir. Bu anayasada Ge-
nel Meclisin yılda bir kez İl merkezinde toplanacağı, 
üye seçimlerinin ve genel meclisin görevlerin özel bir 
kanunla tespit edileceği belirtilmiştir. Ancak hazırlan-
ması gereken kanun (Teşkili Vilayet Kanunu) adıyla ele 
alınmışsa da II Abdulhamit’in millet meclisini dağıt-
masıyla bu kanun çıkarılamamıştır. 

1908 yılında ikinci Meşrutiyet’in ilanıyla 1876 
Anayasası yeniden yürürlüğe konulmuş, bu dönemde 
illerde genel meclis toplantıları yapılmış ve Vilâyet Ka-
nunu yeniden ele alınmıştır. İki bölümden oluşan tasa-
rının birinci bölümü ilin genel idaresini, ikinci bölümü 
ise İl Özel İdaresini kapsamaktaydı. 

Ancak hükümetçe hazırlanan tasarı encümence 
değişikliğe uğramış, uzun tartışma ve görüşmelere yol 
açmıştır. Bu görüşmeler 1912 yılına kadar aralıklı ola-
rak devam ettikten sonra “ İdare-i Umumiye-i Vilâyet 
” ve “ İdare-i Hususiye-i Vilâyet ” şeklinde ikiye ayrıla-
rak meclise tekrar sevkedilmiştir. Meclis de tasarı gö-
rüşülürken Balkan Savaşı çıktığı için meclis tatil edil-
miştir. Fakat Kanun-u Esasi’nin verdiği yetkiye dayanı-
larak hükümetçe 13 Mart 1329 tarihinde İdare-i Umu-
miye Vilayet Kanun-u Muvakatı ismiyle yürürlüğe ko-
nulmuştur. 

Bu geçici kanun iki bölümdür.İkinci bölümde yer 
alan İdare-i Hususiye-i Vilâyet Kanunu Muvakatı 75. 
maddeden sonra özel idareleri düzenlemektedir. Bu 
kısmın çeşitli zamanlarda bazı hükümleri kaldırılmış, 
bazı hükümleri değişikliğe uğramış ve günümüze ka-
dar gelmiştir. Bu hükümlere göre İl Özel İdaresi; taşınır 
ve taşınmaz mallara sahip, kanunlarla belirli ve sınırlı 
görevleri yerine getiren, geliri, gideri, bütçesi olan tü-
zel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olup bütün Anaya-
salarımız da yer almıştır. 

1982 Anayasası’nın kabulünden sonra 1984 yılın-
da yapılan ilk mahalli idare seçimleri sonucu ve 5. Beş 
Yıllık Kalkınma Planlarına göre yeniden önem kazan-
mış ve böylece günümüz şartlarına uygun hale geti-
rilebilmesi için 26.05.1987 gün ve 3360 Sayılı Kanunla 
değiştirilmiş, değiştirilen bu kanun 04.03.2005 tarih 
25745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

5302 sayılı Kanun ile İl Özel İdaresinin kuruluşu, 
organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalış-
ma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir.

3.  Misyon ve Amacı*

İlimiz halkına mahalli müşterek nitelikte öncelik-
le eğitim, sağlık, tarım, kültür, turizm, spor, bayındır-
lık, çevre-orman ve sosyal hizmet alanlarında olmak 
üzere yasalarla belirlenen tüm hizmetleri; katılım-
cı, açık, etkin, süratli, yenilikçi, hesap verebilir biçim-
de ve en az maliyetle, rekabetçi bir anlayışla yürüte-
rek, Antalya’nın kaynaklarını sürdürülebilir, planlı, ve-
rimli ve rasyonel biçimde kullanarak, halkın yaşam ka-
litesi ve refah düzeyini yükseltmek, kırsal ile kent mer-
kezi hayat standartlarını dengelemektir.

4. İl Genel Meclisi

Görev ve Yetkileri*
a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programla-

rını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin perfor-
mans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçe-
de kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyo-
nel sınıfl andırmanın birinci düzeyleri arasında aktar-
ma yapmak.

c) İl çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışın-
daki alanların imar planlarını görüşmek ve karara bağ-
lamak.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanunu’na 
tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ay-
rılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım or-
taklığı kurulmasına karar vermek.

f ) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edil-
mesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya 
tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç 
yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geç-
memek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisi-
ne karar vermek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş 
milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf 
konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfi-
yesine karar vermek.

i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel 
idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret 
modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işlet-
me ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyele-
rini seçmek.

k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetme-
likleri kabul etmek.

l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve 
bağlı kuruluşların kadrolarının ihdas, iptal ve değişti-
rilmesine karar vermek.
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m)Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahalli idareler 
ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılma-
sına karar vermek.

n) Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, ku-
rulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar ver-
mek.

o) İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve 
hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hiz-
metler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

5. İl Encümeni

Görev ve Yetkileri*

a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile büt-
çe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisine görüş 
bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili ka-
mulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama 
yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıfl andırmanın ikinci 
düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f ) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 
beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafl arın sulhen 
halline karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve 
tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geç-

memek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin 
açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş 
bildirmek.

j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak

6. Bağlı Hizmet Birimleri*

-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
-İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
-Tarım Ve Altyapı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
-Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
-İmar Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
-Hukuk Müşavirliği
-Encümen Müdürlüğü
-İlçe Özel İdare Müdürlükleri

7. Verilen Başlıca Hizmetler*

• Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve 
bunlara bağlı yerleşim birimlerinin yol ağını tespit et-
mek; bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yol-
larını yapmak, mevcutlarını geliştirmek, trafik güven-
liği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları 
ile diğer işaretleri düzenlemek,

• Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, içmesuyu, 
köy içi düzenlemeleri ile kanalizasyon tesislerinin etüt 
ve proje çalışmalarını yapmak, 

• Belediye mücavir alanları dışında bulunan köy 

Tünektepe’den Kemer Yolu
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ve bağlı yerleşim birimleri ile askeri garnizonlara sağ-
lıklı, yeterli içme ve kullanma suyu tesislerini yapmak, 
yaptırmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, 
sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular 
ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş 
ya da köyün veya köylerin eskiden beri kullanımında 
bulunan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin 
ve askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, 
kısmen veya tamamen başka köylere, köye bağlı yer-
leşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve 
tahsis şeklini değiştirmek, sahipli veya köyün bedeli 
mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, 
Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya 
gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek,

• Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke 
ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kay-
naklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliş-
tirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek 
üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara 
ait program ve projeleri yapmak, yaptırmak, tasdik 
etmek, bunlardan tasvip edilenleri uygulamak veya 
uygulatmak,

• Gölet ve sulama tesislerini yapmak, aynı mahi-
yette evvelce yapılmış tesisleri ikmal etmek, büyük 
onarımlarını yapmak, gerektiğinde yenilenmelerini 
sağlamak, ıslah ve tevzi etmek, 

• Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alı-
nan sular veya her ne suretle olursa olsun tarım alan-
larında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili 
arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve 

drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu 
konularda gerekli proje sahası toprak etütleri, toprak 
ve su tahlilleri ile diğer işleri yapmak,

• Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel 
mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer 
toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale 
getirmek, yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk, 
fundalık, makilik, alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya 
etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, 
hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulat-
mak,

• Hizmet ve görevleri için lüzumlu her türlü harita, 
istikşaf, araştırma, etüt, proje, rasat, istatistik, envan-
ter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak.

• 3213 sayılı Maden Kanunu ve I (a) Grubu Ma-
denler ile İlgili Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak 
I (a) grubu maden işletme ruhsatı vermek,

• Maden Kanununa aykırı faaliyetleri engellemek 
ve aykırı faaliyetlerin tespiti halinde ilgililer hakkında 
işlem yapmak üzere 4 sabit noktada 24 saat vardiya 
suretiyle oluşturulan ekiplerle denetimlerde bulun-
mak,

• Maden Kanunu’nun 12. maddesi gereğince uy-
gulanan idari para cezalarını 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu gereğince ilgilisine tebliğ etmek, dava konu-
su edilmesi halinde Mahkemelerce istenen bilgi ve 
belgelerin Mahkemeye intikalini sağlamak, kesinleş-
mesinden sonra tahsil için ilgili vergi dairesine gön-
dermek,

Kaş - KALKAN (Foto: Hamit SEÇİL)
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• 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında olan I 
(a) grubu dışındaki madenlere Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce veri-
len ruhsatların, ruhsat sahibi tarafından müracaatta 
bulunması halinde Maden Kanununun 7. maddesi 
gereği alınması zorunlu izinler ile ilgili Madencilik Fa-
aliyetleri İzin Yönetmeliği kapsamında değerlendiril-
mek üzere Valilik tarafından oluşturulan komisyonda 
görüşülmesi, ruhsat alanında yer tetkiki yapılması, 
kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve Ko-
misyondan çıkan kararların Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne, müracaat 
sahibine ve ilgili kurumlara bildirilmesi gibi sekretarya 
görevini yürütmek,

• İdarece verilen I (a) grubu maden işletme ruhsat 
alanlarının kontrolünü ve denetimini yapmak,

• Belediye sınırları ve mücavir alanları dışındaki 
sıhhi, gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat 
ve eğlence yerlerine “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatla-
rına İlişkin Yönetmelik” ile “Madencilik Faaliyetleri İzin 
Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde ruhsat vermek, 
bu işyerlerinin denetlemek ve ruhsatsız olarak faali-
yette bulunan işyerlerinin faaliyetine son vermek,

• 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
5259 Sayılı Kanunla değişik 6. ve 8. maddesinde be-
lirtilen hükümlere aykırı hareket eden işyerinin işlet-
meci (şahıs/şirket) adına idari para cezası uygulamak, 
işyerlerini faaliyetten men etmek ve ruhsatlarının iptal 
edilmesine yönelik işlemleri yapmak,

• Su ürünleri üretim yerlerini kiralamak ve yeraltı 
suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi işlemlerini 
yapmak,

• İl Özel İdaresinin görev alanı içindeki plansız ve 
çarpık yerleşmelerin oluşumunun önlenebilmesi için 
ileriye yönelik uygulamalara yön verecek planlama ve 
yapılaşmayı oluşturmak, 

• Kırsal yerleşmelerin gelişimlerine yön vermek ve 
kaçak yapılaşmayı önlemek, 

• İl Özel İdaresinin yatırım programında yer alan 
ve yatırımcı kuruluşlar tarafından yatırım ödenekleri 
İl Özel İdaresi bütçesine aktarılan yapım işlerini proje-
lendirmek, yaklaşık maliyetlerini hazırlamak, 

• Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylan-
mış olan 1/100000 ölçekli çevre düzeni planının ge-
rektirdiği alt planlama bölgelerinde yapılacak olan 
çevre düzeni planlarını kontrol etmek ve onaylamak,

• Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak 
1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarını yapmak ve 
kontrol etmek,

• 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımını 
kontrol etmek,

• Ruhsat ve imar çapını vermek, yapı kontrollerini 

yapmak, kaçak yapıları tespit etmek, köy yerleşik alan-
larını tespit etmektir.

8. Bazı Tesisleri*

8. 1.  Bozova Meyve -Sebze -Tahıl Pazarlama 
ve Soğuk Hava Deposu Birliği 

1986 tarihinde Bozova Meyve sebze -Tahıl Pazar-
lama ve Soğuk Hava Deposu adıyla kurulan birlik, yö-
rede yetişen Meyve-sebze-tahıl ve hayvan ürünlerinin 
sağlığa,teknik şartlara ve mevzuata uygun olarak so-
ğuk hava deposunda muhafaza etmek, pazarlamasını 
yapmak, üreticinin ürünlerini değerlendirmek, tüke-
ticiyi korumak, söz konusu ürün ve malların üretimi-
ni arttırmak için üreticiye tohumluk gübre, ekipman 
ve benzeri yollarla desteklemek ve teşvik etmek, bu 
konularla ilgili her türlü ham madde, yan mamul ve 
mamul sanayi ve gıda ürünleri ile çevrede üretilen ve 
ekonomik değeri olan tüm ürün ve malların yurt için-
de ve yurt dışında pazarlamasını sağlamak, söz konu-
su malların ithalatını kolaylaştırmak amacıyla Antalya 
İl Özel İdaresi’nin ve Bozova Belediyesinin iştiraki ile 
kurulmuştur. 

5000 ton kapasiteli Soğuk hava Deposu Antal-
ya İli Korkuteli ilçesi Bozova beldesi sınırlan içerisinde 
15.244 m2 alanlı arazi üzerinde kurulmuştur. 

1999 yılına kadar amacına uygun olarak faaliyet 
gösteren birlik bu tarihten sonra verimli çalıştırılma-
ması nedeniyle birliğe üye idarelerin yetkili organ-
larınca 10.06.2002 tarih ve 36 sayılı kararı ile fesih 
edilmiş birliğin mal varlığı İl Özel İdaresi tarafından 
devralınmıştır. 

Korkuteli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 
kiraya verilmiş olup, halen adı geçen birlik tarafından 
amacına uygun olarak işletilmektedir.

8.2. Tünek tepe Tesisleri

8.3. Akev Koleji

9. İlimizde Görev Yapan Genel Sekreterler*

1- Zülkif DAĞLI      : 30/01/2006- 30/11/2007

2- Dr.Birol  EKİCİ : 17/12/2007- 2009

3- Zülkif DAĞLI        : 22/06/2009- 2009

4- Faruk KARAÇAY  : 05/11/2009-…

*Kaynak:http://www.antalyailoz.gov.tr-
20/10/2008

Adres: Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı /07030 /
ANTALYA

 web: www.antalyailoz.gov.tr - 
 e-posta: info@antalyailoz.gov.tr

Tel.: 0242 238 05 41- Fax: 0242 238 05 44
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KISALTMALAR CETVELİ
AB   : Avrupa Birliği 
AGİD  : Akdeniz Girişimci İş Adamları Derneği
AEC  : Antalya Expo Center 
AESOB   : Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
AKEDAŞ  : Akdeniz Elektik Dağıtım Anonim Şirketi
AKM   : Antalya Kültür Merkezi
AKSAV   : Antalya Kültür Sanat Vakfı
ANFAŞ   : Antalya Fuarcılık ve İşletme ve Yatırım Anonim Şirketi
ANTGİAD  : Antalya Genç İş Adamları Derneği
ANTSİAD  : Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği
AOSB                         : Antalya Organize Sanayi Bölgesi
ART  : Akdeniz Radyo Televizyon
ARO  : Antalya Rehberler Odası
ASAT   : Antalya Su ve Atıksu İdaresi
ASO   : Antalya Su ve Otobüs
AŞ   : Anonim Şirket
ATSO  : Antalya Sanayi ve Ticaret Odası
BATEM  : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
DHMİ  : Devlet Hava Meydanları Başmüdürlüğü
DSİ   : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
DPT   : Devlet Planlama Teşkilatı
EDS  : Elektronik Denetleme Sistemi
TEİAŞ  : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
TÜRÇEV  : Türkiye Çevre Eğitim Vakfı 
ETV  : Eyilik Televizyonu
EÜAŞ  : Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Ha   : hektar 
İSO   : İstanbul Sanayi Odası
İŞKUR  : İş ve İşçi Bulma Kurumu
KETEM  : Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi
KİT    : Kamu İktisadi Teşebbüsü
Km   : Kilometre 
M.S.  : Milattan sonra 
M.Ö.  : Milattan önce
MÜSİAD  : Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Antalya Şubesi
PTT  : Posta ve Telgraf  Teşkilatı Genel Müdürlüğü 
SSK   : Sosyal Sigortalar Kurumu
SGK  : Sosyal Güvenlik Kurumu
TASİŞ  : Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü
TBMM  :  Türkiye Büyük Millet Meclisi
T.C.   :  Türkiye Cumhuriyeti 
TEDAŞ  :  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 
TEK  :  Türkiye Elektrik Kurumu
TİGEM  :  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
THY  :  Türk Hava Yolları 
TMSF  :  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TMO  :  Toprak Mahsulleri Ofisi
TRT  :  Türk Radyo Televizyon 
TSE   :  Türk Standartları Enstitüsü
UKOME  :  Ulaşım Koordinasyon Merkezi
YİD   :  Yap İşlet Devret
YURTKUR  : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
yy.   :  yüzyıl
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K A Y N A K Ç A
1. İNTERNET KAYNAKLARI

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Portrait_of_M._Kemal_Ataturk.jpg
http://cankaya.gov.tr/ 
http://www.tbmm.gov.tr/  
http://www.basbakanlik.gov.tr/ 
www. akdeniz.edu.tr.
www.akdenizsuurunleri.gov.tr
www.antalya.gov.tr
www.atam.gov.tr/index.php?Page=Yazar&YazarNo=69
www.antalya.bel.tr/tr/kent_profili/cografya.cfm.
www.antalya.bel.tr/tr/kent_profili/iklim.cfm?tanitimId=761.
www.antalya.bel.tr/tr/kent_profili/cografya.cfm?tanitimId=858.
www.antalya.bel.tr/tr/kent_profili/cografya.cfm?tanitimId=855.
www.antalya.bel.tr/tr/kent_profili/cografya.cfm?tanitimId=853.
www.antalya.bel.tr/tr/kent_profili/cografya.cfm?tanitimId=852.
www.antalyaborsa.org.tr.
www.antalyaosb.org.tr.
www.antalyailoz.gov.tr
www.antalyabarosu.org.tr.
www.antalya.bel.tr/tr.
www.antalyabeldibi.bel.tr
www.asat.gov.tr.
www.asvhospital.com/siteindeksi.html
www.atso.org.tr.
www.aesob.org.tr.
www.antbirlik.com.tr
www.altinportakal.org.tr.
www.antalyamuhasebe.com/component/option,com_joomlaboard/Itemid,152/func,view/catid,13/id,370/
www.aib.org.tr.
www. antalya.bel.tr.
www.ant-free-zone.org.tr.
www.antalyakulturturizm.gov.tr.
www.die.gov.tr.
www.geography.learnontheinternet.co.uk/topics/urbanisation) .                                        
www.tnb.org.tr/ACIK/NoterBul.aspx.              
www.bayindirlik.gov.tr/iller/Antalya.
www.byegm.gov.tr.
www.batem.gov.tr.
http://www.demre.gov.tr
www.elmali.gov.tr
www.elmali.bel.tr
www.dosemealti.bel.tr
www.ibradi.gov.tr/
www.kas.bel.tr
www.kas.gov.tr
www.kemer.gov.tr
www.korkuteli.gov.tr
www.korkuteli.bel.tr
www.muratpasa-bld.gov.tr
www.konyaalti-bld.gov.tr
www. kulturturizm.gov.tr.
www.kumluca-bld.gov.tr 
www.tuik.gov.tr
http://www.varsak.bel.tr
http://www.yesilbayir.bel.tr
www.yurtkurantalya.gov.tr.
http://tr.wikipedia.org.
http://www.akiltopu.com/tarik/mainpages/bolum1,2.htm
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/?i=19431&y=HarunTokakPazar
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=944486&title=turkiyenin-nufusu-72-milyon-561-bin-312
http://oyuncakmuzesi.antalya.bel.tr
http://www.antalyakentmuzesi.org.tr



483
Dünden
Bugüne
Antalya

A L T I N C I   B Ö L Ü M

2. MAKALELER BİBLİYOGRAFYASI

ABDULLA, Tarana; Antalya Halk Edebiyatı, Antalya 2008.
ATILGAN, A.Kerim; Atatürk’ün Antalya’ya Gelişi, Antalya 2008.
AYDIN, Öznur;  Antalya Kadın ve Erkek Giyim Kuşamı, Antalya 2008.
AYDIN, Elif Özlem; Osmanlı Döneminde Antalya, Antalya 2008.
AYDIN, Elif Özlem; Cumhuriyetin Kentteki Etkileri, Antalya 2008.
BAYKARA, Tuncer; Türkiye Selçukluları Devrinde Antalya, Antalya 2008.
BÜYÜKYILDIRIM, Galip; Antalya’da Akarsu İstikşaf Seferberliği Genç Cumhuriyet’in Mühendisleri, Antalya 2008.
ÇİMRİN, Hüseyin; Eskiden Antalya’da Ulaşım,  Antalya 2008.
ÇİMRİN, Hüseyin; Bayramlar, Antalya 2008.
ÇİMRİN, Hüseyin; Halk Oyunları, (Dansları) Antalya 2008.
ÇİMRİN, Hüseyin; Geleneksel Meslekler, Antalya 2008.
ÇİMRİN, Hüseyin; Geleneksel Meslekler, Antalya 2008.
ÇİMRİN, Hüseyin; Antalya ve Deniz, Antalya 2008.
ERTEN, Süleyman Fikri; Milli Mücadele Döneminde Antalya,  (Der: Saadettin ERTEN), Antalya 2008.
GÖKALP, Nuray;  Roma İmparatorluk Dönemi Lykıa- Pamphylıa Tarihi, Antalya 2008.
GÖNÜLLÜ, Ali Rıza;  Antalya’da Basın Hayatı (1920–1949), Antalya 2008.
KARACA, Behset;  XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı, Antalya 2008.
MANAVOĞLU, Ebru – KUTLU N., Özgür; Antalya Kenti’nin 1950’den Günümüze Kentleşme Sürecinin Değerlendiril-
mesi, Antalya 2008.
ORAL, Emel M.; Antalya Kentinde  Plastik Sanatlar “Heykel Sanatı” , Antalya 2008.
ORAL, Mustafa; Antalya Mutfak Kültürü, Antalya 2008.
ORAL, Mustafa;  Edebiyatçı Gözüyle Antalya: “Herşey Akdeniz’in Diliyle Konuşuyor”, Antalya 2008.
ÖNAL, Murat;  Afyon-Antalya Demiryolu Hattı Projesi, Antalya 2008.
ÖZDEMİR, Saadettin; Antalya’nın Yetiştirdiği Diyanet İşleri Başkanları, Antalya 2008.
SARI, Cemali; Yaylacılık, Yayla Kültürü ve Antalya Yaylaları, Antalya 2008.
SARI Cemali - İlksen KOÇAK;  Kumluca İlçesi’nin Genel Coğrafya Özellikleri, Antalya 2008.
ŞİMŞİR, Emrah;  Türk Dili ve Antalya Ağzı, Antalya 2008.
TAĞIZADE-KARACA, Nesrin; ‘Beş Şehir’ Yazarına Mektup Yazdırtan Şehir “Antalya”, Antalya 2008.
TANAL, Öznur; Geleneksel Antalya Mutfağı, Antalya 2008.
TEKOĞLU, Recai; Prehistorya’dan Tarihi Dönemlere Kadar Antalya Bölgesi, Antalya 2008.
TIZLAK, Fahrettin; Antalya ve Korkuteli’nin 1835 Tarihindeki Köyleri, Antalya 2008.
TIZLAK, Fahrettin; Türk Hâkimiyetinde Teke Yöresinin Sosyal Tarihi (XX. Yüzyıla Kadar), Antalya 2008.
VARKIVANÇ, Burhan;  Selçuklu Öncesi Dönemi Antalyası ve Kaleiçi, Antalya 2008.
YELTEN,  Muhammet; Bir Yazar, Bir Şehir: Cahit Uçuk’un Antalyası, Antalya 2008.



484
Dünden
Bugüne
Antalya

A L T I N C I   B Ö L Ü M

3. BİBLİYOGRAFYA

AKINCIOĞLU, Cahit; Antalya Tarihi, 1. Cilt, Ece Ofset, Antalya 1998.
Antalya İl Yıllığı, Antalya Valiliği Yayınları, Ankara Ajans Türk Matbaacılık, 1967
Antalya İl Yıllığı, Antalya Valiliği Yayınları, Duran Ofset Matbaası, 1973
Antalya Turizm Envanteri, Antalya İl Turizm Müdürlüğü Yayınları, 1997
Antalya 2000 İl Yıllığı, Antalya Valiliği Yayınları, İletişim Ofset, 2000
BAYBURTLUOĞLU, Cevdet; Lykia, Akmed Yayınları, 2004
ÇİMRİN, Hüseyin; Antalya Kent Kronolojisi, ATSO Yay, Antalya 2005.
______; Antalya Folkloru, Birinci Kitap, Tuğrul Matbaası-İstanbul, 1984
______; Antalya Folkloru, İkinci Kitap, Çağdaş Ofset Matbaası, Antalya 1991
______; Antalya Folkloru, ATSO Yay, Antalya 2008.
______; Bir Zamanlar Antalya 1, 2,  ATSO Yay, Antalya 2006.
______; Benim Antalyam, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Antalya 2008. 
DUMAN, Hasan; Kültür Stratejileri ve Milli Kültür Politikamız, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, An-
kara 2008.
______; Zamandan Taşan Notlar, Seçme Yazılar, Türk Kütüphaneciler Derneği, Antalya 2008. 
EKİNCİ, Yusuf; Ahilik, Özgün Matbaa, Ankara 2008.
EKİZ, Abdullah ; Dünden Bugüne Elmalı, Akdeniz Yayınları, Damla Ofset Matb., 2001
Ellinci Yılında Kumluca, Kumluca Belediyesi Yay, Antalya 2008.
Elmalı  Hamdi Yazır ve Tefsiri, Huzur Yayınevi
ERTEN, Süleyman Fikri; Milli Mücadelede Antalya, ATSO Yay, Antalya 2007.
GÜÇLÜ, Muhammet; II. Meşrutiyet Döneminde Antalya’nın Coğrafi ve İktisadi Vaziyeti, Antalya 2008.
GÜNAY, Reha; Elmalı ve Yöresel Mimarlığı, Ege Yay, İstanbul 2008.
İkinci Antalya Yöresi El Sanatları Sempozyumu Bildirileri, Antalya İl Kültür Müdürlüğü ve AESOB-Antalya Esnaf Sa-
natkarlar Odaları Birliği Yayınları, 2001 
İNCİ, Ahmet Refik; Manavgatlı Sözlüğü, Koçlar Matbaacılık, Manavgat 2008.
İslam Ansiklopedisi, Türk Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, İSAM, c.11, İstanbul 1995.
KARACA, Behset; XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Antalya 2008. 
Korkuteli, Korkuteli Belediyesi Yayınları, Es Basım Yayın Gaz.San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
KAYA, Galip, Korkuteli, Sadrigrafik Matbaa, Antalya 2008.
Kumluca, Kumluca Belediyesi Yay, Antalya 2008. 
MOĞOL, Hasan; Antalya Tarihi, Mehter Yay, Ankara 1997. 
Olympos-Çıralı Adrasan Gezi Rehberi, Günışığı Yayınları, Seçil Ofset, İstanbul 2003
ÖZEREN, Mehmet ; Dünden Bugüne Gündoğmuş, Şehzade Kültür Merkezi Yayınları, Nesil Matbaacılık, 2008
ÖZTEKİN, Ali; Antalya’nın Yönetimi, Akdeniz Üni. Yay, Antalya 2008.
Son Bin Yılda Antalya Sempozyumu 18-19 Aralık 2003, Akdeniz Üni. Yay, Antalya 2006.
TATÇI, Mustafa; Elmalı’nın Canları, AKİK Yay, Antalya 2007.
ZAMAN, Serhat; Antalya Beydağları Yaylaları, Eser Ofset Matbaa, Erzurum 2007.










	1-62
	121-172
	261-280
	281-330
	331-400
	401-488


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


