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CUMHURIYET'IN ILK NÜFUS SAyiMiNA GÖRE
ANTALYA'NIN DEMOGRAFIK YAPiSi
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ÖZET

Osmanli döneminde çesitli niilus sayimlari yapilmis olmakla beraber, Antalya niilusuna ait ilk

ayrintili bilgilere Cumhuriyei döneminde ulasilmislir. 1927 yilinda gerçeklesIirilen Cumhuriyei
döneminin ilk genel niiflis sayimina göre Antalya'da 93.2/2 erkek, /1/./60 kadin toplam

204.372 kisi bulunmakiaydi. Niilus yogunliigu bakiinindaii en lazla degere sahip ilçeler

Korkiiieli, Akseki, Anialya iie Alaiye olmiisiur. Antalya bu yillarda oldukça genç ve saglam bir
iiiifiisa sahipIiI'. Yani çalisabilirlik yöniinden geliskin bir yapidadir. DIe yandan ayiii genç

niifiisim okiima yazma orani oldukça diisiik seviyelenledir. Dolaysiyla, okumil yazma bilenlerin
oralii % 5 ile Türkiye or/alamas/l/in allinda kalmistir. Biinedenle çok sayida ögrelmen ve okiila

ihliyaç duyuldugii orladadir. Ülkenin iisl iisle gelen savaslardan çikmis olmasinin eikisiyle dul

mifiis oramnda 19.0/5 kadin ve sadece 958 erkek sayilmisiil'. Sayimda Anialya'ya olan ve

Anialya 'dan disariya gerçeklesen göçlerin demografik yapida önemli degismelere yol açtigi da
gözlenmekledir.

Aiia/itar Kelimeler: Anialya, Niifiis Sayimi, Demografi, Cumhuriyei.

ABSTRACT

Altliough dijJerenl census had been done in Olloman period, aboul ihe deiailed populalion

iiilormalions ol Anlalya reaelied firsily ihe period ol Republic. Accordiiig to census of /927 ihat
ihefirsi census of Repiiblic olTiirkey, ihere were 93.2/2 men, ///./60 women and total 204.372

people. They were Korkuleli, Akseki, Aiiialya and Alaiye districts thai had the mosl populalion
densily. Antalya had o young and healthy populalion. Thm is, populalion ol Anialya had grown-

up stniciurelrom the workabiliiy poini olview. On tlie contraiy, /t was rather lew level that the

literacy olihe young popiilmion. Consequenily, the rate olliteracy in Aiiialya was 5 percent that

was less than ihe average ol Turkey. Therelore, Li was obvious thm needed to o lot ol school and

teaelier. Because olmany wars whieli occured fl'equently, /9.0/5 women and merely 958 men

were cO/lnted in the rate ol widowed people. /t was observated that happened migrations to
Antalya andfrom Anialya that broughi on importaiit changes in demographic stl1lcture.
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GIRIs

Bu çalismada 1927 yilinda gerçeklestirilen Cumhuriyet'in ilk nüfus
sayiminda Antalya' da elde edilen veriler tarihi ve demografik açidan
irdelenmektedir. Bunun yaninda Antalya'nin Cumhuriyet dönemine kadar gelen
süreçte olusan profili ve 1927nüfus sayimina iliskin ek bilgiler sunulmaktadir.

Antalya ile ilgili olarak tarih öncesi dönemlere ait yeterli miktarda
aydinlatici bilgiler bulunmamasina ragmen Karain ve Beldibi magaralarinda
yapilan arastirmalarla bu bölgedeki insanlik tarihinin Paleolitik (Yontmatas)
döneme kadar uzandigi arkeolojik açidan ortaya konulmustur. i

Bölgenin bilinen ilk sakinleri Solimlerdi. ilk baslarda kendi dillerini
konusan Solimler daha sonra göçlerin etkisiyle Fenike, Karya ve Grek dillerini
kullanmislardir? Antalya kentinin kurulusu ise II. yüzyilda Bergama Krali II.
Attalos tarafindan gerçeklestirilmis ve adina izafeten "Attaleia" adi verilmistir.
Sonralari bu ad sirasi ile "Stela;", "Sa/alya", "Adalya" ve "Antalya"
biçimlerinde degistirilerek kullanilmistir.3

Ticari vejeopolitik konumuna binaen tarihin bütün dönemlerinde bölgede
egemen olan güçler Antalya ve çevresine sahip olmama lüksünü
gösterememislerdir. Bu durum, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanli devletleri
için de geçerli bir husustur. Selçuklular bölgede faaliyet gösterinceye kadar
egemen unsur Ortodoks Hiristiyanlardi. Selçuklular, Anadolu'nun büyük
kismini topraklarina katmalarindan sonra ve ticari faaliyetlere agirlik
vermelerinden dolayi dönemin etkin bir ticaret merkezi konumunda olan
Antalya ile ilgiienmeye baslamislar ve sonuçta 1207 yilinda kenti ele
geçirmislerdir. Bundan sonra Antalya ve çevresine çok sayida Türkmen
yerlestirilerek Türk-Islam hakimiyetinin pekismesi saglanmistir.4Zira, Antalya
ve çevresine yerlestirilen Teke Türkmenleri bölgeye hem adini vermis hem de -
gayrimüslim unsur tamamen yok olmamakla beraber - bölgenin
Türklesmesinde büyük pay sahibi olmuslardir.s

Antalya ve çevresi Yildirim Bayezid tarafindan Osmanli egemenligine
alindiktan sonra.Liva-yi Teke adinda sancak düzenine sokularak önemli sehzade
sancaklarindan birisi konumuna yükseltilmistir.6 XVI. yüzyil sonrasinda

Bilge Umar, Türkiye Halkinin Ilkçag Tarihi, C.i, Izmir, i 982, s.2.
Hüseyin Çimrin, Antalya, Antalya, 2002, s.45.
Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarliklan, Istanbul, i 998, s.462.
Osman Turan, Selçuklular Zamaninda Türkiye, istanbul, 2005, s.305-308.
Sehabeddin Tekindag, "Teke-eli veya Teke-iIi", tA., C. Xii/i, Istanbul, 1979, s. i 26.
Antalya'ya gönderilen 4 sehzade bulunmaktadir. Antalya'nin bir-sehzade sancagi konumu için
bkz. Haldun Eroglu, "Selizade Saiicagi Aii/alya", Antalya'nin Son Bin Vili Sempozyumu
(18-19 Aralik 2003), Antalya. 2006, s.15-2S.
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Akdeniz havzasinda görülen ticaretin azalmasi ve dolayisiyla kentlerin
gelisiminin yavaslamasi Antalya'da da hissedildI-gindensehir, Imparatorlugun
sonuna kadar klasik bir Anadolu kenti vaziyetini korumustur. Birinci Dünya
Savasi sonunda 29 Nisan 1919'da Italyanlar tarafindan isgal edilen bölgede,
isgal süresince Italyanlarin yerli halk ile çatisma olmamasina büyük gayret
harcadigi bilinmektedir. Kurtulus Savasi döneminde ise Antalya ve navalisi
gönüllü asker ve maddi yardimlarla Bati cephesindeki savaslarda ulusal güçlere
destek olmustur. Italyan isgali 1921 yilinin ortalarinda kalkmaya baslamis ve 5
Temmuz 1921'de Antalya Italyan isgalinden tamamen kurtulmustur.

1- Türkiye'de Nüfus Sayimlari ve Cumliuriyet'e Kadar Aiita/ya
Nüfusu

Bir Bölge ya da ülkede yasayan insan sayisina nüfus [population] denir.
Toplumlarin ilerlemesine ya da gerilemesine etkide bulunan en önemli
faktörlerden birisi olan nüfusun artip azalmasi savaslarin ve önemli tarihi
olaylarin bazen sebepleri bazen da sonuçlari arasinda yer almaktadir.

Nüfus sayimlari, toplumu meydana getiren fertlerin sayi, cinsiyet, yas,
meslek, dil, din ve ögrenim durumlarini ortaya koydugundan toplumlarin
sosyolojik, ekonomik ve tarihi yönlerinin bilinmesi, sosyal tarihlerinin
yazilmasi açilarindan oldukça önemlidir. Bu nedenle nüfus ile ilgili bilgi
edinme arzu ve ihtiyaci yine toplumlarin var olmasi ile baslamistir.? Gerçekten
de Misirlilarin, ÇinIilerin, Yahudilerin, Romalilarin, idari, mali ve askeri
amaçlarla sayimlar yaptiklari bilinmektedir. Ortaçag'da nüfusun miktarini tespit
için 'çesitli sayimlar yapilmakla beraber bu devirdeki sayimlar oldukça düzensiz
ve tahmini usullerle gerçeklestirilmekteydi.8

Modern sayimlarin yakin bir geçmisi vardir. Isveç'te ilk modem sayim
1749, Amerika'da 1790, Ingiltere'de 1801 yilinda yapilmistir. XIX. yüzyilda
Avrupa' da nüfus sayimi yapmak moda haline gelmis ve sayimlar ilkel
biçimlerden kurtularak daha geliskin yöntemlerle yapilmaya baslanmistir. Bu
yöntemler birliklerini tamamladiktan sonra nüfus sayimi yapan Italya ve
Almanya'da da görülmektedir.9

Sabahattin Alpat, Türkiye'de Nüfus Sayimlari ve Türkiye'nin Nüfus Yapisindaki
Degismeler, T.C. Basbakanlik Devlet Istatistik Genel Müdürlügü Yayin No: 99, yayim yili
yok. s.2.
M. Tayyip Okiç, "Isiamiyette ilk Niifus Sayili/i", Ankara Üniversitesi iiahiyat Fakültesi
Dergisi, C. VII'den Ayribasim, Ankara, 1960, s. i I.

9 Ratip Yüceulug, Nüfus Sayimlan, Cihandaki Tarihçesi ve Gayesi, Türklerde Nüfus
Sayimlari ve Tarihçesi, Türkiye'de Istatistik Teskiiati ve Tarihçesi, Ankara, 1947, s.8.
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Nüfus sayimlarinin Türkiye'de tarihsel bir geçmisi vardir. Selçuklularin
ve Ilhanlilarin Iran bölgesinde nüfus sayimlan yaptiklari bilinmektedir. Osmanli
impanitorlugunda son dönemlere kadar nüfus sayimi gerçeklestirilmemis
olmakla birlikte, vergi amaçli yapilan "talirir"lerden tahmini nüfus hakkinda
önemli degerler elde edilebilmektedir. Osmanli imparatorlugu bir bölgeyi
topraklarina dahil ettiginde yapilan ilk islemlerden birisi, il yazicilari denilen
görevliler gönderilerek tüm vergi kaynaklarinin kayit ve vergiye tabi bütün
mükelleflerin tespit edilmesiydi. Bu tür sayimlara hangi tarihte baslandigi kesin
olarak bilinmemekle beraber günümüze ulasan en eski defter olan 1431 tarihli
Arvanid Sancagi Defterilo ve diger bazi belgelerin isiginda XIV. yüzyilda
mevcut oldugu ortaya çikarilmistir.ii

1530 yilinda düzenlenen Teke Sancagi tahrir defterinde [937 tarihli Icmal
Defteri] Antalya'da Müslümanlarin bulundugu 20 mahalle ve bu mahallelerde
474 hane kaydedilmistir. Gayrimüslimler "Cema 'clt-i Gebri'm" ve "Cema 'cZt-i
Yalii'idiyan"olarak ayri ayri yazilmislardir. Cema'at-i Gebran'da 96, Cema'at-i
Yahüdiyan'da 18 hane bulunmaktaydi ve Antalya sehrinde toplam 588 hane
mevcuttu. Defter üzerinde yapilan çalismalarda 1530 yili dolaylarinda Antalya
kentinin tahmini nüfusu gayrimüslimlerle beraber 3.866 olarak tespit
edilmistir. i 2

Tahrir defterleri nüfusu degil, topragi ve vergi veren mükellefleri
belirlemeyi hedef alan bir yöntemdi. Osmanli imparatorlugunda toprak sayimini
esas almayan ilk sayim 1246 [1830/1831] yilinda gerçeklestirilmistir. Yeniçeri
Ocagi'ni kaldirdiktan sonra köklü islahat hareketlerine girisen II. Mahmut, 1828
yilinda bir genel nüfus sayimi yapmaya karar vermis, ancak Rusya'yla baslayan
savas nedeniyle bu girisimini hayata geçirememistir.13Sayima ancak savasin
bitimi müteakip baslanabilmis ve genis hazirliklardan sonra Rumeli ve Anadolu
sancaklariyla kasabalarinda basariyla tamamlanmistir.14II. Mahmut bu sayimla,
Müslim ve gayrimüslim nüfusu ortaya çikartarak Yeniçeri Ocagi'nin yerine
kurulan ordu için ülkedeki aktif gücün, yani askere alinabilecek Müslüman
erkek nüfus ve cizye mükellefi gayrimüslim nüfusun tespitinin yapilmasi

LO Bkz. Halil Inalcik, Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara, 1987.
11 Mehmet öz, "Ta/irir Defterleriiideki SaV/saf Veri/er", Osmanlilarda Bilgi ve Istatistik.

(Edit.H.Inalcik-S. Pamuk), Ankara, 2000, 5.19-22.
12 Beh5et Karaca, XV. ve XVi, Yüzyillarda Teke Sancagi, Isparta, 2002, 5.123.
IJ Kemal H. Karpat, Ottoma.n Population 1830-1914, London, 1985,5.18.
14 Mahir Aydin, "Il. Ma/iiiiiidDöiieminde Yapi/aii Niiflis Tafirirlcri", Sultan II. Mahmud ve

Reformlari Semineri, (28-30 Haziran 1989), Ayribasim, Istanbul, 1990, 5.82; Enver Ziya
Karai, Osmanli imparatorlugu'nda Ilk Nüfus Sayimi, Ankara, 1943,5.7-10.



CUMHURIYETIN ILK NÜFUS SAYiMiNA GÖRE ANTALYA'NIN DEMOGRAFIK YAPisi - 69

amacini gütmüstür. Yapilan sayimda Rumeli ve Anadolu'da toplam 3.753.642
vergiye tabi ve asker olacak yasa gelmis erkek nüfus sayilinistir.IS

Yapilan bu ilk nüfus sayiminda Antalya sehir merkezinde 2.879, tabi
nahiye ve köylerde 1.963 nüfus tespit edilmistir. Anadolu eyaletine bagli16Teke
Sancagi genelinde bakildiginda ise toplamda 35.839 nüfus bulunmaktadir. Bu
toplam rakama Mora'dan göç eden muhacirler [522 kisi] dahil iken gayrimüslim
nüfus dahil degildL17

Ilk nüfus sayimindan sonra 1844, 1852 ve 1856 yillarinda Rumeli,
Anadolu ve Suriye topraklarinda kismi ve arzu edilen basarinin elde edilemedigi
nüfus sayimlari gerçeklestirildigi bilinmektedir.is

XIX. yüzyilortalarinda Antalya nüfusu hakkindaki bilgilere dolayli
yollardan ulasabilmektedir. Bu döneme dair yapilan bir incelemedel9 Antalya
kentinin tahmini nüfusu 13.000 dolaylarinda saptanmistir. Bu tahmini nüfusun
% 5'lik diliminin gayrimüslimlerden olustugu bilinmektedir. Ayni döneme ait
Antalya'da aile kurumu üzerine yapilan bir çalismada2Dise, bir ailenin ortalama
5 kisiden olustugunu tespit edilmistir.

19. yüzyilin son çeyregine dogru (1872-73/1289) Antalya sehir
merkezinde vergiye tabi 4.967 erkek nüfus vardi.21Bu tarihten kisa bir süre
sonra, 1877/78 [1294] yilinda 80.391 tahmini erkek nüfus yasamaktaydi.22
Osmanli imparatorlugunda gerçeklestirilen en önemli nüfus sayimlarindan birisi
olan 1881/82 sayiminda, Teke Sancagi genelinde 92.071 kadin, 92.061 erkek
toplam 184.132 kisi sayiimisti. Mezhep farkliliklarinin gösterildigi sayim
sonuçlarinda, Antalya kentinde Rum, Ermeni ve Yahudi olarak 4.324 [% 6]

15 Stanford Shaw, "T/ie Otloma/l Ce/lsus System and Popula/ion, 183/-1914", International
Journal of Middle East Studies, Vol. 9, No: 3, Oct. 1978 s.325-326.

16 Fazila Akbal, "1831 TarifiindeOsman" ImparatorlugundaIdari Taksiiiiatve Nüjiis",
Belleten, C.XV, S.60, Ankara, 1995, s.619-620.

17 Karpat, a.g.e., s.112; Karai, a.g.e., s.122; 1820'1i yillarda meydana gelen Yunan isyani
döneminde Yunanistan'dan çok sayida göçmen Anadolu'ya gelmis, bunlardan büyük bir
kismi da Antalya'ya yerlesmistir. Bkz. Süleyman Fikri Erten, Antalya Livasi Tarihi,
Antalya, Antalya, 1997,5.89.

18 Shaw, a.g.ni., 327; Vedat Eldem, Osmanli imparatorlugu'nun iktisadi Sartlari Hakkinda
Bir Tetkik, ITK, Ankara 1994, 5.11.

19 Rifat Özdemir, "Osmanli Döneminde A/ltalya'nm Fiziki ve Demografik Yapisi (1800-1867),
E.Ü. Tarih incelemeleri Dergisi, S.VII, 1992, 5.152.

20 Güven Dinç, "Ser'iyye Sicilieriiie Göre XiX. Yüzyil Orfalar",da Allfalya'da Aileliili Sosyo-
EkOllOniikDimini,,", OTAM, S. 17, Ankara, 2005, s.117.

21 Muhammct Güçlü, XX. Yüzyilin Ilk Yarisinda Antalya, Antalya, 1997,5.42.
22 Karpat, a.g.e., s. 119. Ayni yilOsmanli Devleti'nin toplam tahmini nüfusu ise Ravcnstein'a

göre 25.986.868 idi. Bkz. E.G. Ravenstein, "Tfie Populations of Russia and Turkey", Journal
of the Statistical of London, Vol. 40, No. 3, (Sept. 1877),5.455.
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gayrimüslim yasamaktaydi.231888/1889 [1306] yilinda ise 1.569 Kipri, 3.735
Rum, 11.112 asayir [asiret mensuplari] ve 156.168 Müslüman olmak üzere
toplam 172.854 kisi mevcuttu.24

XX. yüzyilin hemen basinda, 1899/1900 [1317] tarihinde Teke
sancaginda; Antalya, Alaiye, Akseki, Elmali ve Kas kazalari ile 12 nahiye ve
bunlara bagli 524 köy bulunmaktaydi. Kaza, nahiye ve köyler itibariyle Teke
Sancagi genelinde 190.062 Müslüman ve 6.647 gayrimüslim nüfus
kaydedilmistir.25

1904/05 [1322] tarihli Konya vilayet salnamesinde nüfus millet ve
cinsiyet temelinde listelenmistir. Sözkonusu tarihte Antalya kazasinda toplam
97.089 kisi yasamaktaydi. Teke sancagi toplam nüfusu ise gayrimüslimlerle
beraber 232.740 kisi idi.26

Osmanli imparatorlugunda 1905/06 yilinda yapilan son nüfus sayiminda
Teke [Antalya] sancaginin toplam nüfusu 236.754 olup, bunun 119.332'sini
erkek, 117.422'sini de kadinlar olusturmaktaydi. Müslüman nüfus [Türkler] %
95'lik bir oranla büyük çogunlugu olustururken i0.255 Rum sayilmistir.2?

K. Karpat, 1914 yili nüfus istatistikleri için, 1905/06 sayim sonuçlarini
içeren ve tarihi belirtilmemis olmakla beraber yaklasik 1906 yilina tarihlenen
bir nüfus defteriyle 1914 yili için verilen ve 1905/06 sayiminin esas alindiginin
belli oldugunu belirttigi bir çizelge vermistir.28Cinsiyet ayriminin gözetilmedigi
çizelge din esasi üzerine oturtulmustur. Buna göre Teke sancagi genelinde
235.762 Müslüman ve 12.385 Rum nüfus gösterilmis olup, toplam nüfus
249.686'dir.29

XiX. yüzyilda ve XX. yüzyilin baslarinda meydana gelen savaslar ve göç
dalgalari Osmanli imparatorlugunda etnik ve dini dönüsümlere yol açmistir. Bu
durumu kismen Antalya'da da tespit etmek mümkündür. Antalya'ya gelen Mora
ve Girit muhacirleri bölgede hissedilir bir etkide bulunmuslardir. Özellikle

23 Kemal H. Karpat, "Oltoman Popiilalion Records and ihe Census of 1881/82-1893",
International Journal of Middle East Studies, Vol. 9, No. 3, Oct. 1978 s.271.

24 Bu nüfusa kadinlar dahildir. Güçlü, a.g.e., s.43.
2S Konya Vilayeti Salnamesi, 13i 7, s.225.
26 Konya Vilayeti Salnamesi, 1322,s. i51.
27 Karpat, a.g.e., s.164.
28 Karpat, a.g.e., s. 35:
29 Karpat, a.g.e., s.J 82; Justin McCarthy, bu çizelge üzerinde bazi düzeltmeler yaparak Rum

nüfusu 15.740 ve Ermeni nüfus 800 olarak sunmaktadir. Bkz. Justin McCarthy,
Müslümanlar ve Azinliklar-Osmanli imparatorlugu'nda Nüfus ye Imparatorlugun
Sonu, (Çev. Bilge Umar), Istanbul, 1998, s.88 ve 101.
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Girit' in Osmanli hakimiyetinden çikmasindan sonra 1897-1~12 yillarinda
Antalya 'ya 4.690 muhacirin yerlestigi saptanmistir.30

2- Cumhuriyet'in Ilk Yillarlilda Antalya Niifusu

Kurtulus savasi yillarinda Antalya ve çevresinde büyük bir nüfus
hareketliligi meydana gelmemistir. Italyanlarin bölgede izledigi isgal
politikasinin bir sonucu olarak Antalya ve çevresinde büyük çapli bir silahli
çatisma meydana gelmezken Antalya'nin nüfus yapisinda da büyük degisimler
yasanmamistir. 3\

Türkiye'de nüfus konusu ulusal politika baglaminda ilk kez Atatürk
tarafindan ele alinmistir. Atatürk, Türkiye nüfusunun artmasi, ulusal saglik
sorunlarinin çözülerek ölümlerin azaltilmasi, bireylerin ülkeye faydali birer
vatandas olarak yetistirilmesi yönünde görüslerini açiklamis ve bunu büyük
millet olmanin geregi olarak nitelemistir.

1 Mart 1924'te TBMM'nin ikinci dönem birinci. toplanma yili açis
konusmasinda; "Nüfusumuzun muhafazasi ve tezyidi gayesini eliemmiyetle
nazarz dikkate vaz' ederim. Feyyaz ve velut olan Türk milleti, mütemadi vefenni
tekayyüdat-i sihhiyeye mazhar olunca Türk vatanini süratle dolduracak ve
senlendirecek kuvvette olduguna kimsenin süphesi yoktur"n sözleriyle nüfus
konusunun önemini vurgulamistir.

Türk nüfusunun, ülkenin kalkmmasinda etkin bir roloynamasi, yeni
Türkiye'nin çagdas yönetici kadrosunun en önemli amaçlarindan biriydi.
Ayrica, uzun savas yillarinda azalan nüfusun, ekonomik, sosyal, siyasal ve
askeri yönlerden olumsuz etkiler yarattigi da hissedilmekteydi.33Bu nedenle,
Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde ülkenin genel nüfus yapisi degerlendirilirken
bu hususlarm göz önünde bulundurulmasi gerekmektedir. .

1923'teki nüfus miktari ancak dolayli [fakat teknik olarak yine de çok
güvenilir yöntemler kullanan] tahminler yapilarak elde edilmistir. 1935 yili
nüfus sayimindan geriye dogru projeksiyon yöntemiyle yapilan bu tahminler,

30 Fahriyc Emigli, "Girit'ten Antalya:va Yönelik Göçler (1897-1912)", Antalya'nin Son Bin
Yili Sempozyumu (18-19 Aralik 2003), Antalya, 2006, 5.157.

31 Ayrintili bilgi için bkz. Mevlüt Çelebi, Milli Mücadele Döneminde Türk-Italyan Iliskileri,
Ankara, 2002.

32 Atatürk'Un Söylev ve Demeçleri-I, Ankara, 1997,5.346-347.
33 Irene B. Taeubcr, "Popiilalion and Modernization in Tiirkey", Population Index, Vo1. 24,

No.2 (Apr. 1958),5.101.
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1923 yili için 13 milyon 100 bin kisilik bir rakam ortaya çikarmistir. Bu
tahminin alt siniri 12milyon 967 bin, üst siniri da 13milyon 219 bindir.34

Cumhuriyet' e kadar Antalya nüfusu çogunlukla, Köylerde yerlesmis,
çiftçilik ve hayvancilik ile geçimini saglamaktaydi. Bunun yaninda sehir
merkezlerinde meskfin halkin bir kismi yine çiftçilik ve hayvancilik yaparken
bir kismi da çesitli esnafliklarla hayatlarini kazanmaktaydi. % 5 civarindaki
gayrimüslim nüfus ise çogunlukla ticaret ve esnaflik ile mesguldü.

Cumhuriyetdöneminde Antalya nüfusuna dair ilk saglikli bilgiler 1926-
27 yillarindan itibaren alinabilmektedir. Bu tarihte Antalya vilayeti 8 kaza, 16
nahiye ve 577 köyden mütesekkildi.35Belirtilen yilda vilayet genelinde 226.704
nüfus olup, 4.192 dogum, 1.981 evlenme, 288 bosanma olayi gerçeklesmistir.36

Antalya nüfusuna iliskin önemli bir veri nüfus sayiminin hemen
öncesinde, 1927 milletvekili seçimleri dolayisiyla her ilin nüfus miktarina göre
çikaracagi milletvekili sayisi hesaplamalarinda görülmektedir. Dilhiliye
Vekilleti'nden Basvekillete verilen 16 Agustos 1927 tarihli listede Türkiye
genelinde 316 milletvekili seçilmesi planlanirken Antalya vilayeti için 95.228
erkek (seçmen) nüfusa karsilik 5 milletvekili gösterilmistir.37

3- Cumliuriyet Türkiyesi'nin Ilk Nüfus Sayimi ve Antalya Nüfusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanli'dan devraldigi miras içerisinde ülkede
bulunan tüm nüfusu bütünlük içerisinde betimlemeyi saglayacak bir kayit
sistemi ya da veritabani bulunmuyordu. Osmanli imparatorlugundan kalma
düzenli ve karsilastirilabilir olmayan nüfus bilgilerine hizla meydana gelen
demografik degisimler eklendiginde nüfusun büyüklügü ve yapisina dair
bilinmezlik daha da artmaktaydi. Bu ise nüfusun modem kriterlere göre
sayilmasi ve belirli bir sisteme oturtulmasi noktasinda Türkiye'de
modernlesmenin tepe noktasi sayilan Cumhuriyet yönetimi açisindan büyük
önem arz etmekteydi.38

Cumhuriyetin ilk nüfus sayiminin kurulustan hemen sonra ya da daha
sonraki bir tarihte olmayip, 1927 yilinda yapilmis olmasi rastlantinin ötesinde

34 Frederic C. Shorter, "The Popiilation of Turkey Afler War of Independence", International
Journal of Middle East Studies, V01.17,No. 4, (Nov. 1985), s.4i9-42) .

35 T.C. Devlet Salnamesi, 1926-1927, s.548. Bir yil önceki yil 18 nahiye bulunmaktaydi. Bkz.
T.C. Devlet Salnamesi, )925- i926, s.354.

36 T.C. Devlet Salnamesi, 1926-1927,s.548.
37 Basbakanlik Cumhuriyet Arsivi (BCA), 30. i0/74.486.4.
38 Aytül Tamer,AlanurÇalvinBozbeyoglu,"/927 Nüfiis SayimliiliiTürkiye'deUlus Devlet

insasilidaki Yeri: Basiilda Yansimalar", Nüfusbilim Dergisi, 8.26,2004, s.73.
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bir vakadir. Türkiye Cumhuriyeti'nin modernizasyonu Mostafa Kemal'in
tasarladigi gibi belirli bir program dahilinde ilerlemistir. 1923 yilinda kurulan
Cumhuriyet ancak 1925 yiliyla beraber belirli bir sükUnetekavusabilmis; 1925-
26 yillarinda kilik kiyafet, tekke, türbeler ve tarikatlarin kaldirilmasi, takvim ve
saat degisikligi, Hukuk Fakültesinin açilmasi ve Yurttaslik Yasasi, 1927 yilinda
milletvekili seçimleri ve Nutuk'un okunmasi gibi gelismeler insasina çalisilan
devletin saglam temelleriydi. 1923-1929 yillarinin Türkiye' de geçmisle kesin
kopusu ifade ettigi göz önünde bulunduruldugunda, 1927 yili bu süreçte genç
Cumhuriyetin olgunluk adimlarinin ilk basamagini teskil ettigi söylenebilir.39

Cumhuriyet yönetimi tarafindan genel bir nüfus sayimi yapilmasi
planlandiktan sonra bu is için hizla bir takim hazirliklara girisiimistir. Nitekim 3
Mayis 1926 tarihinde, Basvekalete bagli Merkezi Istatistik Dairesi kurularak
tasarlanan nüfus s~imi için ilk resmi hazirlik yapilmistir. Bu yeni kurumun
basina alaninda tecrübeli ve profesyonel bir kisi, Belçikali Istatistikçi, Uluslarasi
Istatistik Enstitüsü üyesi Camille Jacquart atanmistir.40

29 Mayis 1926 tarihinde "Müddeti Zarfinda Nüfus Kütügüne
Yazdirilmayan Dogum, Ölüm, Evlenme Veya Bosanma Vakalariyla Mektum
Kimse/erin Cezadan Ajlari Hakkinda Kanun',4)çikarilarak yapilacak olan nüfus
sayimi için önemli bir adim atilmistir. Bu kanunla halkin, nüfus sayimi için
görevli memurlardan saklanmasinin önüne geçilmek istenmistir. Zira,
Cumhuriyet'in ilk yillarinda dogum, ölüm, evlenme ve bosanma gibi olaylarin
nüfus kütüklerine geçirilmesi konusunda önemli sikintilar bulundugu
bilinmektedir.

2 Haziran 1926 tarihinde, nüfus sayimi konusu meclis gündemine
tasinmistir. Bu tarihte "Umumi Tahrir-i Nüfus Icrasi Hakkinda 1/954 Numarali
Kanun Layihasi ve Dahiliye, Adliye ve Muvazene-i Maliye Encümeii/eri
Mazbata/ari" hükümet tarafindan meclise sunulmustur. Basvekil Ismet Pasa
tarafindan verilen kanun teklifinde, bir devletin en önemli zenginliginin halki
oldugu, ahalinin gerçek miktarinin ve özelliklerinin bilinmesinin modem
devletin geregi bulundugu, özellikle savas ve mübadele gibi gelismelerden
sonra umumi nüfus sayimi yapmanin zaruri hale geldigi açiklanmistir.42
Meclis'te yapilan görüsmelerin sonrasinda ayni gün tasarlanan nüfus sayimi ile

39 Tamer, n.g.m., s.77.
40 Tamer, a.g.ni., s.74.
41 Türkiye Cumhuriyeti Sicillit-) Kavanin, Birinci Kisim, Üçüncü Cilt, Istanbul, 1927, s.36-

37. Sözkonusu kanun 19 Haziran 1926 tarihli 403 numarali Resmi Ceridede yayimlanmistir.
42 T.n.M.M. Zabit Ceridesi, C. 26, Devre II, 113. Içtima, s.I-5. (02.06.1926 Çarsamba).
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ilgili dokuz maddeden mütesekkil "Umumi Talirir-I Nüfiis Icrasi Hakkinda
Kaniiii" çikarilarak nüfus sayimi isi kanuna baglanmistir.43

Kanuna bakildiginda, 1927 yilinda yapilmasi planlanan sayimla ilgili
olarak 1926 yilinda bazi bölgelerde tecrübe sayimlan yapilmasi öngörülmüstür
(mad. 1-2). Üçüncü maddede sayimin hangi kurallara ve hangi tarihte
yapilacaginin Merkezi Istatistik Müdüriyeti tarafindan tayin olunacagi
belirtilmektedir. Diger taraftan Türkiye'de umumi bir nüfus sayimi ilk kez
yapilacagindan bilumum devlet memurlarina, ordu görevlilerine ve okur-
yazarlara verilecek görevlerin yerine getirilmesi, eger getirilmedigi takdirde
verilecek cezalar belirlenmistir (mad. 5-6 ).44

Sayim tarihi olarak 28 Ekim 1927 gününün belirlenmesinden sonra
yapilmasi planlanan sayimdan önce kanunun ikinci maddesine göre 1926 yili
içinde ülkenin bazi yerlerinde genel nüfus sayimindan farkli olarak tecrübe
sayimlari yaptlmasi kararlastirilmistir. Bunun üzerine 1927 sayimindan evvel
Sivas, Ankara, Mersin, Tekirdag ve Ödemis'te tecrübe nüfus sayimlari
gerçeklestiri1mistir.45Farkli tarihlerde yapilan tecrübe sayimlarini Merkezi
Istatistik Dairesi Umum Müdürü Camille Jacquart, bizzat yerinde izlemeye özen
göstermistir.46Jacquart, Basveka1etMüstesari Kemal Bey'e sundugu 14 Aralik
1926 tarihli raporunda sayim dolayisiyla yapilacak islemler ve propaganda
faaliyetlerini aktarmistir.47

27 Eylül 1927 tarihinde, Dahiliye Vekaleti'nin istegi üzerine, Diyanet
Isleri Baskanligi 'ndan yayimlanan genelgede, Nüfus sayiminda dönemin okuma
yazma bilen ve halk üzerinde etkili din görevlilerinin -yardimci olmalari
istenilmekteydi.48

Öte yandan sayim öncesi tüm kurumlar sayim konusunda bilgilendirilmis
ve özellikle gazetelerde genis çapli bir propaganda faaliyetine girisiImistir.
Sayimin vergi ya da askere almayla ilgili olmayip, sadece mevcut nüfusu ortaya

~3 Türkiye Cumhuriyeti SicilIit-. Kavanin, Birinci Kisim, Üçüncü Cilt, Istanbul, 1927, s.698.
Ayrica bu kanuna bagli olarak Dahiliye Vekaletinin istegi üzerine 4 adet talimatname
yayimlanarak bakanlar kurulu kararnamesiyle yürürlüge konulmustur. BCA,
030.18.01.01/019.43.11 (21 Temmuz 1926).

44 Türkiye Cumhuriyeti Sicillit-. Kavanin, Birinci Kisim, Üçüncü Cilt, Istanbul, 1927, s.36-
37.

4S Tamer, a.g.m., s.78.
46 BCA, 30.10/25.145.4; BCA, 30.10/25.145.8.
47 BCA,30.10/25.145.5;BCA,30.10/25.145.20.
48 BCA,51.145/13.108.5.
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çikarmak hedefinde oldugu halka anlatilmaya çalisilmistir. Ülkede sayim
konusunda, deyim yerindeyse tam bir seferberlik hali söz konusudur.49

TÜm hazirliklar tamamlandiktan sonra Cumhuriyet'in ilk nüfus sayimi 28

Ekim 1927 [28 Tesrinievvell927] tarihinde gerçeklestirilmistir. Sayimda kayda
tabi tutulan nÜfus prensip olarak, sayim gÜnÜ muayyen bölgede hazir bulunan
nÜfustur. Fakat ayni zamanda hem nüfus-i hazira ve hem de nüfus-i mukimeyi
tespit için sayim gÜnÜ geçici bir nedenle hazir bulunmayan nüfus, mukime
deftedere yazilmistir. Ancak, daimi ikametgah itibariyle toplanan veriler
yeterince açik olmadigindan tasnif te sadece nÜfus-i hazira dikkate alinmistir.
Sayim konusunda kaymakam ve valiler tarafindan tayin ve hazir edilen sayim
memurlari kullanilmistir. Sayim memurlari önceden hazirlanan sayim
cetvelleriyle esami listeleri kullanarak kendi mintikalarindaki nÜfusu kayitlara
geçirmislerdir. Sayim mintikalarinin sinirlandirilmasindan önce bÜtün binalar
numaralandirilmistir.5o

Sayim sonuçlarinin gelmesiyle beraber verileri bir an önce tasniflemek ve
kesin sonuç haline getirmek için çalismalara hiz verilmistir. Bu amaçla geçici
görevle alinan memurlarin yani sira kadrolu memurlarin da fazla mesai
yapmalari Basvekalet Müstesarligi tarafindan Merkez! Istatistik Dairesi 'nden
istenmistir.5! Zira, basinda nüfus miktariyla ilgili gerçegi yansitmayan rakamlar
yayimlanmaya baslanmisti. Bunun Üzerine Merkez! Istatistik Umum MÜdÜrü
Camille Jacquart tarafindan Basvekil Ismet Pasa 'ya yazilan 5 Nisan 1928 tarihli
yazida kaynagi Merkez! Istatistik Umum MÜdÜriyeti olmayan rakamlara itibar
edilmemesi gerektigini bildirmistir.52 Sonuçta yapilan hizli çalismalar ile kisa
sürede muvakkat neticeler hazirlanmis ve 1928 yilinda Osmanlica olarak
nesredilmistir. Hazirlanan Osmanlica nesrin bir nüshasi 16 Haziran 1928
tarihinde Camille Jacquart tarafindan Basvekil Ismet Pasa'ya sunulmustur.53

Alinan muvakkat neticelere göre Antalya'da 111.150 kadin, 95.120 erkek
olmak Üzere toplam 106.270 kisi kayitlara geçirilmistir.54 Türkiye genelinde ise
8.075.801 kadin, 6.584.474 erkek, toplam 13.660.275 kisi tespit edilmistir.55

Sayimdan elde edilen rakamlarin kesin sonuçlar haline gelmesinden sonra
kati sonuçlar 1929 yilinda iki .cilt halinde yayimlanmistir. Osmanli dönemi

49 Tamer, a.g.In., s.78.
so TC. Basvekalet Istatistik Umum Müdürlügü (Tc.B.Lu.M.), 1927 Umumi Nüfus Tahriri,

Muvakkat Neticeler-I (Mintikalar Itibariyle Türkiye Nüfusu), Ankara, 1928, s.3.
5\ BCA, 30. i 0/26. 146.5 (22 Nisan 1928).
52 BCA, 30.10/26.146.4.
53 BCA, 30.10/26.146.9.
54 TC.B.I.U.M., a.g.e., s.19.
ss Tc.B.Lu.M., a.g.e., s.33.
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sayimlarina göre daha güvenilir bilgiler edinilebilen bu sayimda ülke genelinde
6.563.879 erkek, 7.084.391 kadin olmak üzere toplam 13.648.270 kisi kayitlara
geçirilmistir.56Ne var ki, bu ilk nüfus sayiminin birkaç yüz bin kisilik bir
eksiklik içerdigi bilinmektedir. Osmanli dönemi nüfus sayimlan vergi ya da
askeri gayelerle yapildigindan yine ayni amaçla sayim yapildigini düsünen
halkin bir kismi ya sayimdan kaçinmis ya da yanlis bilgi verme yoluna gitmistir.
Bilhassa göçebe vatandaslarin sayiminda bu güçlükler belirmekteydi.57
Dolayisiyla, 1927 yilindaki gerçek/resmi olmayan Türkiye nüfusunun 14
milyona ulastigina dair iddialar bulunmaktadir.58

Uluslararasi Istatistik Enstitüsü üyesi olan Celal Aybar, 1936 yilinda adi
geçen enstitünün Atina toplantisindaki konusmasinda, 1927 sayimi için, bazi
göçebe vatandaslarin sayiminda "alakadar mintika valilerin tahminlerine göre
tespit edilmisti" demekle bu görüsü dogrulamaktadir.59

3.1 Antalya Ili Genel Nüfus Miktari ve Cinsiyet Itibariyle Nüfus

Yapilan ilk sayimda Antalya'da, sehir merkezinde 17.365, merkez köyler
ve kasabalar ile beraber 36.324 kisi bulunmaktaydi. Antalya ile beraber toplam
9 ilçede 204.372 kisi sayilmistir. Bu nüfusun 93.212'sini erkek, 111.l60'ini
kadinlar olusturmaktadir. Diger bir ifadeyle vilayet nüfusunun % 54,39'unu
kadin, % 45,61 'ini erkek nüfus teskil etmekte idi. Kadin erkek nüfus farkliligi
bakimindan en belirgin ilçe % 60,26'lik kadin nüfusa karsilik % 39,74 erkek
nüfus barindiran Akseki idi. Bu konuda farkin en az oldugu ilçe ise % 51,58'lik
kadin nüfusa karsilik % 48,42'lik erkek nüfusu bulunan Serik idi.

Alan bakimindan genis vilayetlerden birisi olan Antalya'da km2'ye düsen
kisi sayisi ortalama io,4'tür. Ayni sayimda Türkiye ortalamasi km2'ye düsen
kisi sayisi 18 oldugundan bu konuda Antalya Türkiye ortalamasiIiin altinda
kalmistir. Rakamlara bakildiginda Antalya merkez nüfusunun vilayetin genel
nüfusuna orani % 8'lerde kalmaktadir.60

56 T.C.B.I.U.M., 1927 Umumi Nüfus Tahriri, FasikUl-I, Mufassal Neticeler, Ankara, 1929,
s.XX.

57 Bu gibi nedenlerle halkin sayimdan saklanmasi dolayisiyla, 1935 yilinda gerçeklestirilen
ikinci nüfus sayiminda, sayimin amacinin askerlik veya baska bir mükellefiyet olusturulmasi
amacini tasinmadigi, sadece bir sayim isleminden ibaret oldugunu köylere varincaya kadar
bütün halka anlatmak için ayrintili ve yogun bir propaganda yapilmistir. Bkz. Celal Aybar,
"Türkiye Ikil/ci Genel Nüfus Sayiml-J935" (Beynelmilel Istatistik Enstitüsü'nün 1936 Atina
Içtimaina Arzedilen Fransizca Tebligin Tercümesidir), Ankara, 1937, s.7

58 Shortcr, ".g.m., s.422.
59 Aybar, ".g.m., s.3-4.
60 T.C.B.I.U.M., 1927 Umumi Nüfus Tahriri, FasikUl-I, s.JII.
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Tablo i: Antalya Ili Genel Nüfus Sayisi ve Cinsiyet Itibariyle Nüfus

Kaynak: T.C.B.i.U.M., 1927 lJmumi Nüfus Tahriri, Fasikül-I, s.1I1.

3.2 Medeni Hale Göre Antalya Nüjiisu

Yapilan sayimda bireylere medeni durumlari da sorulmustur. Nüfus,
bekar, evli, dul, bosanmis ve durumu tespit edilemeyenler olarak
siniflandinlmistir. Buna göre Antalya' da 204.372 kisi içerisinde 102.780 bekar,
79.891 evli, 19.973 dul, 1.638 bosanmis ve 90 adet durumu tespit ediIememis
kisi vardi.6I Yani Antalya'da bekflrlar büyük farkla çogunluktaydi. Dul birey
sayisi toplam içerisinde % 9,7 gibi yüksek sayilabilecek bir orana sahipti. Fakat
asil dikkat çekici nokta 19.973 kisi olan dul nüfusun 19.015'inin kadin ve
sadece 958'inin erkek olmasidir. Bu durum Antalya'daki evli erkek nüfusun
Cumhuriyetin kurulusuna kadar gelen süreç boyunca, uzun savas yillarinda
büyük kayiplar vererek arkalarinda çok sayida dul es biraktiklarinin açik
kanitidir.

61 T.C.B.i.U.M., 1927 Umumi Nüfus Tahriri, FasikUl-I, s.129-130.

Cinsiyet Bazinda Nüfus Toplam Yüzölçümü
Nüfiis

Ilçe
Erkek Kadin (Ilçeler (km')

Y ogiin/iigii

Bazinda) (km')

Antalya
17.373 18.951 36.324

(%47,83) (%52,17) (% 17,77) 2.989 /2.2

Alaiye
15.167 19.275 34.442

(% 44,04) (% 55,96) (% 16,85) 3.380 /0.2

Korkuteli
i 1.863 13.553 25.4 16

(% 46,68) (% 53,32) (% 12,44) 1.605 /5.8

Akseki
9.807 14.872 24.679

(% 39,74) (% 60,26) (% 12,08) 1.910 /2.9

Kas
9.042 10.821 19.863

(% 45,42) (% 54,48} (% 9,72) 2.490 8.0

Manavgat
8.168 9.273 17.441

(% 46,83) (% 53,17) (% 8,53) 2.140 8./

Elmali
7.418 8.794 16.212

(% 45,76) (% 54,24) (% 7,93) 1.565 10.4

Finike
7.168 7.945 15.116

(% 47,43) (% 52,57) (% 7,40) 1.850 7.6

Serik
7.206 7.676 14.882

(% 48,42) (% 51,58) (% 7,28) 1.550 9.6

Toplam
93.212 111.160 204.372

(%45,61) (% 54,39) (% 100) 19.479 /0.4
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3.3 Yas Gruplarma Göre Aiitalya Nüfiisii

Cumhuriyet'in kuruldugu yillarda ve hemen öncesinde ülke nüfusu
savaslarda büyük kayiplar verdiginden özellikle erkek nüfusta hatin sayilir bir
azalma görülmektedir. Agir nüfus kayiplarina ragmen ülkede genç nüfus büyük
farkla çogunluktaydi. Ayni husus Antalya vilayeti için de geçerlidir. Antalya'da
nüfusun yas gruplarinda yogunluk 20 ile 45 yaslari araligindadir (% 35,58).
Ancak belirtilmesi gereken asil nokta, bu yas araliginda kadin-erkek nüfus
rakamlarinda 44.120 (%60,68) kadin ve 28.593 (% 39,32) erkek ile belirli bir
fark bulunmasidir. Daha büyük yas gruplarinda da benzer bir özellik söz
konusudur. Ancak yas gruplari küçüldükçe bu durumun farklilastigi ve hatta
tersine döndügü gözlemlenmektedir. Örnegin, nüfusun yogunlastigi yas
gruplarindan 13-16 araliginda büyük miktarda nüfus bulunmasina ragmen
kadin-erkek sayilarinda durum tersine dönmektedir. Bu durum elbette ki
yukarida belirtildigi üzere uzun savas yillarinin dogurdugu bir sonuçtur.62

Tablo 2: Yas Gruplarina Göre Antalya Nüfusu

Kaynak: T.C.B.l.U.M., 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül-I, s.XXI.

Bu verilere bakarak Antalya'da sosyo-ekonomik ve kültürel gelisimi
saglayacak demografik bir alt yapinin var oldugu ilerI sürülebilir. Toplumsal
gelisimi saglayacak temel unsurun çalisip üretebilecek insan gücünün
bulunmasi gerekliligi düsünüldügünde bu görüsü söyleyebilmek Antalya için
hiç de zor olmamaktadir.

62 T.C.B.I.U.M., 1927 Umumi Nüfus Tahriri, FasikOl-I, s.129-120; Türkiye genelinde de
nüfus yogunlugu 4.949.520 kisi ile 20-45 araliginda ve kadin-erkek sayilarinda en büyük fark
yine bu yas dilimindeydi. Ülke genelinde bu yaslarda 2.797.916 kadin 2,151.604 erkek vardi.
T.C.B.I.U.M., 1927 Umumi Nüfus Tahriri, FasikOl-I, s.XXXII.

;: ".. ..
'iS. 0\ ?i'L C C ,.,"

i
... ... ; J; ... '7 +

=- E.. , rJ, , ;:::c - .... t') \D >-,§- ........ iii>-

"
4.030 7.460 9.757 9.959 J7 .834 44.120 12.456 3.500 1.901 143.o;..

(%44.33 ) (0/046.42) (%49,36) (%46,62) (%49,67) (%60,68) (%61,83) (%56,55) (%65,94) (%57.89)-..
"
ü ...

5,060 8,609 10,009 11.402 18,074 28.593 7.690 2.689 982 104
..

(%55,68) (%53,58) (%50,64) (% 53,38) (%50,33) (%39,32) (%38,17) (0/043,45) (%34,06) (0/042,1i)L0I

Toplam
9.090 16.069 19,766 21.361 35.908 72.713 20.146 6.189 2.883 247

(%4,45) (%7,86) (%9,67) (%10.45) (%17,57) (%35,58) (%9,86) (%3.03) (%1,41) (%0.12)
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3.4 Meslekleriiie Göre Aiitalya Nüfusu

Anadolu nüfusunun büyük bir yeki1nu yüzyillardir tarim ve hayvancilik
ile hayatini kazanagelmistir. Cografi sartlarin getirdigi bu duruma siyasi
faktörler de etkide bulunmustur. Osmanli imparatorlugunda bir reayanin
topragini birakip gitmesi kanun geregi suç sayilmis ve cezalandirilmistir. Böyle
bir ortamda Cumhuriyet'in ilk yillarina kadar gelen süreçte Müslüman halk dini
yapinin da etkisiyle ticarete yeterince atilmamis ve bu alan gayrimüslimlere
birakilmistir. Cumhuriyetin ilk yillarina gelindiginde Osmanli'dan alinan bu
ekonomik yapi ayni biçimde devam etmekteydi. Bu vaziyetin farkinda olan
genç Cumhuriyet, bütçede önemli bir paya sahip olan asar vergisini 1925
yilinda kaldiffi1a cesaretini sergileyerek çiftçinin destekçisi oldugunu
gösteffi1i stir.

Ülke geneli için belirtilen bu hususlarin nüfus sayim sonuçlarina
bakildiginda Antalya için de geçerli oldugu görülmektedir. 1927 yilinda
Antalya'da bir meslegi oldugu tespit edilen 85.656 kisiden 75.018'i ziraat ile
mesguldür. Bu da yaklasik % 87,5'lik bir orana isabet etmektedir.63 Yani
Antalya halki geçimini büyük çogunlukla zirai faaliyetlerden saglamaktadir.
Dolayisiyla Cumhuriyetin ilk yillarinda Osmanli'dan alinan geleneksel yapinin
bir devami biçiminde zanaata veya ticarete dayanmayan ekonomik profilin ayni
sekilde muhafaza edildigi anlasilmaktadir.

Tablo 3: Mesleklerine Göre Antalya Nüfusu

Kaynak: T.C.B.I.U.M., 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül-I, s.XLVI.

63 T.C.B.I.U.M., a.g.e., s.XXXV; ayni durum ülke genelinde de geçerlidir ülke genelinde
meslegi bilinen ve çalisan 5.35\.215 kisiden 4.368.061 'i ziraatla ugrasmaktadir.
T.C.B.I.U.M., 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül-I, s.XLVI.

.. ::: .. . :g" ;:: .. e " =:i2 "::. = = i. (; i:-.. .. .. " e ::2 ." i-: ::!:... c .. ..c:i .. ..c -=N .. '" ... " ... o ii.: =" '" i:: " ::!: :c ::!: i>
" ...... '"
::!: t."" ;-

c
32.626 742 311 60 16 324 34.079 77.081.;; - - -

.. (0/043,49) (%19.97) (%10,07) (%11.39) (%1.74) (%0) (%0) (%0) (%22.01) (%39,79) (%64,93);::
..
c
Ü .:<

42.392 2.776 903 804 33 1.148 51.577 41.635" 2.973 467 81""
i:J (%56,51) (%80,03) (%89.93) (%88.61) (%98,26) (%100) (%100) (%IOO) (%77,99) (%60,21) (%35,07)

Toplam
75.oi8 3.715 3.087 527 919 81 804 33 1.472 85.656 118.716(%87.58) (0/04,34) (%3.60) (%0,62) (%I,07) (%0,09) (%0.94) (%O,04) (%I,72)
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Diger meslek gruplarina bakildiginda önemli bir kisim [6.802] sanayi ve
ticaret hayatinda çalismaktadir ve bu gurubun sadece 1.053'ü kadindir. Yani
sanayi ve ticaret mesleklerinde kadin nüfus orani oldukça düsük seviyelerdedir.
Mesleksiz veya meslegi meçhul bireyleri gösteren rakamlar incelendiginde ise,
kadin birey sayisinin erkek birey sayisindan bir hayli fazla olmasi kadin nüfus
içerisinde önemli sayilabilecek bir miktarin çalismadigini göstermektedir.

3.5 Okuma Yazma Durumuiia Göre Aiitalya Nüfusu

Türk milleti Islamiyeti kabul ettikten sonra yazi dili olarak Arapça'yi
kabul etmis ve daha sonra kurulan devletlerde bu uygulama sürdürülmüstür.
Osmanli imparatorlugunda halk Türkçe konussa da resmi yazi dilinde Arap
alfabesi kullanilmaktaydi. Dolayisiyla egitim dili de Arap harfleri ile
gerçeklestiriliyordu ve temelde dine dayali bir egitim anlayisi mevcuttu.
Imparatorlugun batili devletlerin üstünlügünü kabul etmesinden sonra dine
dayali egitim disinda farkli okullar açilmaya baslandi. Özellikle Tanzimat
dönemiyle beraber ülkede okullasma oranini arttirma çabalari görülmektedir.
Buna ragmen okullasma düzeyi ve okuma yazma orani oldukça düsük
seviyelerde seyretmistir.

1926-1927 yili T.c. Devlet Salnamesi'ne göre Antalya'da 236 ögrencili 1
orta, 38 ögrencili 1 imam hatip okuluyla, 1.036 ögrencili 9 ilkokul ve merkez
köylerinde 645 ögrencili 18 ve 6'si kiz olmak üzere 36 mevcutlu orta
derecesinde 1 ticaret okulu bulunmaktaydi. Antalya vilayetinin kazalarinda ise
3.400 ögrencili 70 adet ilkokul vardi.64

1927 yili nüfus sayimina göre, ülkenin okuma yazma bilen birey sayisina
paralelolarak Antalya genelinde sadece 11.001 kisi okuma yazma bilmektedir
[% 5,38]. Bu rakamin 9.316'si erkek, 1.685'i kadindir. Bunun da ötesinde
okuma yazma bilen kadinlarin 964'ü Antalya sehir merkezinde bulunmaktadir.
Yani toplam nüfus içerisinde okuma yazma oraninin düsük olmasinin yaninda
kadin nüfus oranina göre okuma yazma orani neredeyse hiç düzeyindedir. Bu
sonuca göre, Antalya ili genelinde kadin nüfus içerisinde okuma yazma oraninin
ne kadar düsük seviyelerde oldugu anlasilabilir. Ilçe bazinda
degerlendirildiginde; okuma yazma bilen birey miktarinin en fazla oldugu yerler
Antalya merkez ilçesi [3.984 % 10,97], Elmali [1.419 % 8,75], Akseki [1.882 %
7,63] ve Korkuteli [1.123 % 4,42] idi. Bu konuda en geride bulunan ilçeler ise
239 kisi [% 1,37] ile ~anavgat ve 526 [% 1,53] kisi ile Alaiye idi.65Il genelinde

64 T.C. DevletSaloarnesi,1926-1927,5.555.
65 T.C.S.I.U.M., 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül-l, 5.129.
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193.371 kisinin okuma yazma bilgisi yoktur, Yani okuma yazma bilenlerin
orani % 5,38 ile Türkiye ortalamasinin altinda kalmistir.66

Egitim sorunu, Cumhuriyetin ilk yillarinda okuma yazma ve egitim
seferberliginin hizlanmadigi, Latin alfabesinin henüz kabul edilmedigi bu
yillarda Osmanli döneminden kalan yapinin önemli çarpikliklarindan biri olarak
Antalya'da devam etmektedir. Nüfusun 57.269'unun 7-19 yaslari arasinda
oldugu göz önünde bulundurulursa okula gitme yasinda oldukça önemli bir
nüfusun var oldugu ortaya konulabilir.

Tablo 4: Cinsiyete Göre Okuma Yazma Oranlari ve Ilçeler

66 T.C.B.I.U.M., 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül-I, s.xXXV; ülke genelinde de sadece
i.i i 1.496 kisi ve % 8 oraninda okuma yazma bilen nüfus vardi. T.C.S.I.U.M., 1927 Umumi
Nüfus Tahriri, Fasikül-I, s. XLVI.

Cinsiyet Itibariyle Ilçeler Bazinda
iiçeler Cinsiyet Okuma Okuma Yazma Genelltlbarivle i Genelltibariyle

Yazma Bilmeyenler

Okuma Yaza i Okuma Yazma
Bilenler Bilenler Bilmeyenler

Kadin 964 17.987 i
Antalya --- __(% 5,09) -1% 94,91) 3.984 i 32.340

Erkek 3.020 14.353 (10,97) i (89,03)
(% 17,38) (%82.62) i

Kadin 263 14.609 iAkseki _____!'!..!2?1___ ___J!__L___ 1.882 22.797-------------

i

Erkek 1.619 8.188 (% 7.63) (% 92,37)
(% 16,51) (% 83,49)

Kadin 64 19.211
Alaiye -- (% 0,33) (% 99.67) 526 33.916

Erkek 462 14.705 (% 1.53) (% 98,47)
(% 3,05) (% 96,95)

Kadin 140 8.654 T
Elmah --------- _-11.22.L_ ____!.!O 98,411___ 1.419 14.793

Erkek 1.279 6.139 (% 8,75) (% 91,25)
(% 17,24) (% 82,76)

Kadin 34 7.911
Finike

Erkek ---Qi..Q)-- ___Jr- 99,57L_ 577 14.536
543 6.625 (%3,82) (%96,18)

(%7,58) (%92,42) i
Kadin 80 10.741

iKas (%0,742_ __99,26L_ 862 19.001
Erkek

-
(%4,34) (%95,66)782 8.260 i

(%8,65) (%91,35) i
Korkuteli Kadin 66 13.487 i

------------ _____!_0A2____ ____?J2S_!L____ 1.123 i 24.293
Erkek 1.057 10.806 (% 4,42) i (% 95,58)

(% 8,91) (% 91,09) i
Kadin 36 9.237

iManavgat (% 0,39) (% 99,61)_ 239 17.202
Erkek 203 7.965 (% 1,37) i (% 98,63)

(% 2,49) (% 97,51) i
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Kaynak: T.C.B.i.U.M., ]927 Umumi Nürus Tahriri, Fasikül-], s. 129-130.

3.6 Dilsel ve Dini Mensubiyete Göre Antalya Nüfu.'IlI

Osmanli imparatorlugu çok dinli ve çok dilli bir yapiya sahipti. Ülkenin
birçok sehrinde farkli dinlere mensup baska dilleri konusan gruplar gönnek hiç
de zor degildi. Antalya ise eskiden beri gayrimüslim unsurlarin yerlestigi bir
bölgeydi ve Osmanli döneminin sonlannda % 5 oranmda gayrimüslim nüfus
bulunuyordu. Böyle dinsel belirginlikler üzerine kurulu bir yapisi olan Osmanli
imparatorlugunda tebaa, Müslüman, Ortodoks, Katolik, Protestan, Enneni,
Musevi vb. dini farkliliklara göre ayrimlanmaktayd1. Dolayisiyla Osmanli
dönemi nüfus sayimlannda bu ayrim gözetilmisti. Ayni uygulama Cumhuriyetin
ilk sayimlannda da devam ettirilmistir. Buna göre 1927 yilinda 204.372 kisilik
nüfusa sahip Antalya'da 204.272 Müslüman bulunmaktaydi. Diger dini gruplar
ise; 25 Katolik, 2 Protestan, 12 Ortodoks, 4 Enneni, 18 Hiristiyan, 38 Musevi ve
1 de dini meçhul biçimindeydi. Belirtilen gayrimüslim nüfusun büyük kismi da
Antalya sehir merkezindeydi.67Osmanli imparatorlugunun son dönemlerinde
Antalya'da % 5'lik dilimle 13-15 bin civannda olan gayrimüslim nüfusun
böylece %00,5 nispetine düstügünü gönnekteyiz. Anlasilan odur ki gayrimüslim
nüfus Antalya'yi terk etmistir. Elbette bu yapiyi dönüstüren 1923 yilinda Lozan
Antlasmasi kapsammda Türkiye ile Yunanistan arasinda imzalanan "TÜrk ve
Rum Aha/inin Miihade/esine Dair lvfukavelenameve Protokol" idi.68

Anadili itibariyle tasnife tabi tutulan nüfusun büyük çogunlugu Türkçe
konusmaktadir. [202.118 kisi]. Ayrica, 1.324 Rumca, 3 Ennenice, 7 Italyanca,
78 Arapça, 35 Ibranice, 603 Çerkezce, 151 Kürtçe, 3 Amavutça, 3 Bulgarca
konusan kisi bulunmaktadir.69 Burada dikkat çekici husus 1.324 kisinin
Rumca'yi anadili olarak göstennesidir. Sayima göre Antalya'da 99 gayrimüslim
bulundugundan 1.324 Rumca konusan nüfusun büyük kismi Müslümandir. Bu
ise mübadele öncesinde ve sonrasmda Yunanistan'dan veya Yunanca konusulan
bölgelerden belirli miktarda Müslüman Türk unsurun Antalya'ya gelmis

67 T.C.B.I.U.M., 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül-I, s.141-143.
68 Nüfus mübadelesinde Antalya için bkz: Ramazan Tosun, "Türk-Rum Mübadelesi ve Antalya",

Son Bin Yilda Antalya Sempozyumu, (18-19 Aralik 2003), Antalya, 2006, s.245-254.
69 T.C.B.I.U.M., 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül-I, s. 147-148.

Kadin 38 7.638

Serik ._------------- _____gl?_gl____ _______2!S_QL____ 389 14.493
Erkek 351 6.855 (% 2.61) (% 97,39)

(% 4.87) (% 95,13)
Kadin 1.685 109.475

Toplam -----------------____J_!l?_l________J__!_SL____ 11.001 193.37\
Erkek 9.316 83.896 (% 5,38) (% 94,62)

--------------- (% 9,99) (% 90,01)
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oldugunu kamtlamaktadir. Nitekim sayilan nüfusun 387'sinin Yunanistan
dogumlu olmasi bu görüsü teyit etmektedir.70

Tablo 5: Anadil Itibariyle Antalya Nüfusu

Kaynak: T.C.n.I.U.M., i927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül-I, 5.147-148.

3.7 Dogum Yerleri ve Tabiyet Itibariyle Aiitalya Nüfusu

Osmanli imparatorlugunun son dönemleri büyük savaslar ve göçlerle
geçirilmisti. Bu göçler Kafkaslar'dan, Balkanlar'dan, Kmm'dan ve Akdeniz
adalanndan gerçeklesirken, çok sayida Türk, Çerkes, Bosnak, Arnavut, Pomak,
Tatar gibi eski Osmanli tebaasina mensup fakat ana dilleri Türkçe olmayan
gniplar Anadolu'ya gelmisti.71

Antalya 'ya ise Osmanli imparatorlugunun son dönemleri ve
Cumhuriyetin ilk yillarinda Mora, Girit, Rusya ve degisik Balkan ülkelerinden
çok sayida göç gerçeklesmistir. Öte yandan Kurtulus Savasi'nin ardindan

70 T.C.B.I.U.M., 1927 Umumi Nilfus Tahriri, FasikUl-I, s. 160.
71 Karpat, a.g.e., s.16.

Cinsiyet Itibariyle Anadil
Anadiller

Kadin Erkek Anadil Itibariyle
Toplam Oranlar

Türkçe 110.012 92.106 202.118
(%54,4) (%45,6) (% 98,9)

Rumca 713 611 1.324
(% 53,9) (% 46,1) (% 0,6)

Ermenice. - 3 3
(%0) (% 100) (% 0,001)

Italyanca - 7 7
(% O) (% 100) (% 0,003)

Arapça 16 62 78
(% 20,5) (% 79,5) (% 0,03)

Ibranice 19 16 35
(% 54,3) (% 45,7) (% 0,01)

Çerkezce 326 277 603
(% 54,1) (% 45,9) (% 0,02)

Kürtçe 56 95 151
(% 37,1) (% 62,9 (% 0,7)

Arnavutça - 3 3
(% O) (% 100) (% 0,001)

Bulgarca - 3 3
(%0) (% 100) (% 0,001)

Sair veya Meçhul 18 29 47
(% 38,30) (%61,70) (% 0,02)
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Antalya'daki çok sayida Rum sehri terk ederek Yunanistan topraklarina göç
etmistir. Meydana gelen bu hareketlilik tabiatiyla sehrin etnik, dini ve dilsel
yapisinda degisikliklere neden olmustur. 1923 yilinda Yunanistan ile imzalanan
Nüfus Mübadelesi Anlasmasi sonucunda Antalya'da bulunan çok sayida Rum
Yunanistan'a giderken, Yunanistan'dan Antalya'ya bir kisim Türkler
yerlestirilmistir.n Bu durumu 1927 yili nüfus sayiminda görmek mümkündür.
Bu yilda Antalya ilinde 203.364 kisi Türkiye dogumludur. Sayim aninda bir
bölgede daimi olup olmadigi gözetilmeksizin hazir bulunan bütün bireyler
yazildigindan Türkiye sinirlari disinda dogumlu olan 987 kisinin dogum
bölgeleri incelendiginde, büyük bir yekfinunun Balkan ülkelerinden gelip
Antalya'ya yerlesen Türk-Islam unsuru olusturmaktadir. Bunlarin büyük kismi
Balkan savaslari döneminde gelmis olmakla beraber bir kismi da nüfus
mübadelesi sonucu gelenlerdir.73

Tablo 6: Dogum Yerleri Itibariyle Antalya Nüfusu

Ülkeler

Türkiye

Misir

Iran

Suriye

Sair Afrika
ve Asya

Almanya

Arnavutluk

Avusturya

72 Mübadele döneminde Antalya'ya Bigadiça köyü, Serfiçe, Kesriye, Yenice-i Vardar, Lankaza,
Karaferye, Girit, Selanik, Gelmeriye, Nasliç, Natrin, Kesendire gibi yerlerden mübadiller
getirildigi bilinmektedir. Tosun, a.g.m., s.251.

73 Nüfus mübadelesi sonucu Antalya'ya esas göçün 1927 yilindan sonra gerçeklestigi 1935 yili
nüfus sayimindan rahatlikla anlasilabilmektedir. 1935 yili sayiminda Antalya'da Yunanistan
dogumlu 2.883 kisi bulunmaktaydi. Bkz. T.C. Basvekiilet Istatistik Genel Direktörlügü, 20
ilktesrin 1935 Genel Nüfus Sayimi-Antalya Vilayeti, Istanbul, 1936, s.89; Türk ve Rum
nüfusun degisimi Türkiye ve Yunanistan arasinda uzun yillar sorun olmustur. Iki ülke
arasinda "etabiis meslesi" olarak bilinen bu sorun iO Haziran 1930 tarihinde imzalanan
antlasma ile çözülmüs ve iki ülke arasindaki mübadele sorunu ortadan kaldirilmistir. Nitekim
meydana gelen mübadele bu tarihten sonra hiz kazanmistir. Israfil Kurtcephe-Aydin Beden,
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I, Ankara, 2006, s.420-422.
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Bulgaristan

Fransa

Yunanistan

Macaristan

Italya

Lehistan

Romanya

Rusya

Sirbistan

Meçhul

Kaynak: T.C.B.l.U.M., 1927 Umumi Nüfus Tahriri. Fasikül-I, 5.159-160.

1927 nüfus sayiminda bireylerin vatandaslik durumlari da
sorgulandigindan Türkiye disinda dogumu bulunan 987 kisinin Antalya'ya
yerlesmek amaciyla mi yoksa bazi geçici nedenlerle mi geldigi daha rahat
anlasilabilir. Buna göre toplam nüfus olan 204.372 kisi içerisinden sadece 61
kisinin Türkiye vatandasi olmadigi tespit edilmistir. 11 kisinin de durumu
meçhul bulunmustur. Burada da en büyük payi tamami erkek olan 23 kisiyle
Italya almaktadir. Bu rakamin 15'i de Antalya sehir merkezinde sayilmisti.74
Anlasilan Cumhuriyetin ilk yillarinda Italyan isgali sonrasinda Italyanlarin
Antalya üzerinde olan ticari faaliyetleri azalmis olsa da tamamen kopmamistir.
Sayim sirasinda Antalya'da bulunan diger ülke vatandaslari miktari da söyleydi:

7 Iran, 5 Alman, 3 Avusturya, 3 Belçika, 4 Fransa, 2 Yunanistan, 7
Macaristan, 2 Lehistan, 3 Sirbistan, 1 Rusya ve 1 kisi de hangisine ait oldugu
belirlenemeyen 1Avrupa ülkesi vatandasi bulunmaktaydi.75

3.8 Sakatliklar Itibariyle Aiitalya Nüfusu

1927 sayiminda ülke nüfusu sakatliklar itibariyle de sayima tabi
tutulmustur. Bu sayede hangi ilde ne kadar sakat vatandas oldugu

74 T.C.B.I.U.M.. 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül-I. s.152-153.
75 T.C.B.I.U.M., 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül-I. s. 153.
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anlasilabilmekte ve uzun savas yillarinin bedensel etkisi izlenebilmektedir. Bu
baglamda, Antalya ilinde, toplam 3.221 özürlü vatandas bulunmaktaydi. Bu
rakam toplam nüfus içerisinde yaklasik % 1,58'lik bir nispete tekabül
etmektedir. Öncelikle sayimda elde edilen bu oran sayesinde Antalya halkinin
fiziki yönlerden saglam oldugunu söylemek mümkündür. Zira bu rakamin 1.806
gibi önemli büyük bir bölümünün önemli sayilmayan sakatliklar oldugu
söylenebilir. Böylece Cumhuriyetin ilk yillarinda çalisabilirligi ve saglamligi
bakimindan Antalya ve çevresinin büyük yararlar saglayacagi asikardir. Öte
yandan nüfusun en fazla etkilendigi sakatlik 1.086 kisi ile topalliktir. Bu
kisilerin büyük kisminin i. Dünya Savasi ve Milli Mücadele yillarindan kalmis
oldugunu söylemek yanlis olmayacaktir.76

Tablo 7: Sakatliklara Göre Antalya Nüfusu

Kaynak: T.C.B.t.U.M., 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikiil-I, s.141-142.

Sonuç

Antalya, cografi konumu münasebetiyle tarih boyunca bölgeye hakim
bütün devletlerin hakimiyet sahasi içerisinde yer aldigindan demografik açidan
çesitli unsurlarin yerlestigi kozmopolit bir kent görünümÜlldeydi. Türk
egemenligi döneminde ise Türk unsurunun dogalolarak artmasi neticesinde,
Cumhuriyet dönemine kadar çesitli etnik gruplarin bulundugu klasik bir
Anadolu kenti vaziyetini muhafaza ettigi Osmanli salnameleri ve nüfus
sayimlarindan anlasilmaktadir.

Osmanli imparatorlugu döneminde nüfus kütüklerinin kayit altina
alinmasi usulü yeterli olmadigindan alinan sonuçlar kesin sonuçlar olarak

76 T.C.B.I.U.M., 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül-1, s. 142.

i- i- i-- N i-,t),I)-- = i- l. er;; C; .:i:: = E,.Q:Ci )OJ)-- c.
Q 5 :ri;:- Q ci.:i::

.:i:: 5 V'J Eo< U- U-
V'J- >

V'J O V'J

=
110.102 86 449-a 176 78 9 260- (%54,74) (%46,19) (%36,44) (%41,34) (%18,53) (%27,27) (%24,44)

>.
';;;=
Ü .:i::

91.049 150 637 24205 343 804.:i::i- (%45,26) (%53,81) (%63,56) (%58,66) (% 81,47) (%72,73) (% 75,56)

201.151
381 236 1.086 421 33 1.064

(%11,83) (%7,33) (% 33,72) (%13,07) (%1,02) (%33,03)
Toplam (%98,42)

(%1,58)
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degerlendirilmemelidir. Dolayisiyla Antalya 'nin demografik yapisina Iliskin ilk
kesin veriler Cumhuriyet döneminde elde edilmistir. Zira Cunhuriyet
yönetiminin 1927 yilinda gerçeklestirdigi ilk nüfus sayimi, her ne kadar eksik
taraflari bulunsa da, Osmanli sayimlari ile karsilastirilamayacak derecede
basarili bir sayim olmustur.

Antalya'nin, Cumhuriyetin ilk nüfus sayimi sonuçlarina göre irdelenmesi
Cumhuriyetin ilk yillarindaki demografik profilini ortaya koymaktadir. Antalya
204.372 kisi ile nüfus bakimindan orta büyüklükte kentler sinifinda
bulunmaktaydi ve bu rakamin büyük bir kismini genç nüfus teskil etmekteydi.
Genç nüfusun yüksek düzeyde bulunmasi, çalisabilirlilik, üretebilirlilik
yönlerinden, Cumhuriyetin ilk yillarindaki kosullar dikkate alindiginda, Antalya
için büyük avantajlar saglayacagi asikardir. Ancak bu genç nüfus da dahil
olmak üzere Antalya halkinin çok .büyük bir yekfinu okuma yazma
bilmemekteydi; ki bu durum Osmanli döneminden Cumhuriyet'e kalan önemli
sorunlarin basinda gelmektedir.

Antalya nüfusu ülke genelinde oldugu üzere sehir merkezlerinden ziyade
kirsal kesimde yasamaktaydi. Bir bireyin kent merkezinde yasamasi için
öncelikli üretim faaliyetinin esnaf, zanaat ticaret vb. meslekler olmasi gerektigi
düsünüldügünde; Osmanli'dan beri devam edegelen ekonomik yapiya bagli
olarak Türk-Islam ahalinin bu gibi ekonomik faaliyetlere egiliminin sinirli
olmasindan dolayi zirai faaliyetler agirlik kazanmistir. Dolayisiyla
Cumhuriyetin ilk yillarinda Antalya halkinin büyük kismi kent merkezlerinden
ziyade kirsal kesimde yasamaya devam etmekte ve geçimini tarim ve
hayvancilikla saglamaktaydi.

Türk halkinin uzun ve yorucu savaslardan çikmis olmasindan dolayi
Cumhuriyetin ilk yillarinda ülke genelinde oldugu gibi Antalya'da dul kadin
sayisi dul erkek sayisina oranla çok daha fazla çikmistir. Vefat nedeniyle
eslerinden ayrilmis çok sayida kadinin bulunmasi toplumun belirli bir kesimini
psikolojik yönden etkilemis olabilecegi gerçegi göz ardi edilmemelidir.

Sayim sonuçlarindan varilan önemli tespitlerden biri de Osmanli
döneminde % 5 nispetinde bulunan gayrimüslim nüfusun Cumhuriyetin bu ilk
yillarinda artik çok düsük seviyelere çekilmis oldugudur. Antalya'daki
gayrimüslim nüfus çekilirken az sayida Türk mübadil gelmistir. Bu degisim
tabiatiyla Antalya'nin demografik yapisini etkileyen önemli gelismeler arasinda
yer almaktadir.


