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ÖNSÖZ

Üniversitemizin üç önemli kurumu bir araya gelerek, 7 Mayıs 2009 günü “Türk 
Deniz Ticaret Tarihi Sempozyumu”nu gerçekleştirdi. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
Enstitüsü, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu ve Deniz Bilimleri ve Teknolo-
jisi Enstitüsü’nün işbirliğinde gerçekleştirilen bu sempozyum, Türkiye’nin tarihsel 
süreçte deniz ticaret birikimini ortaya koymayı amaçladı. Üç tarafı denizlerle çevr-
ili olan ülkemizin yeterince araştırılmamış ve ortaya konmamış bir denizcilik biri-
kiminin olduğuna şüphe yoktur. Bu birikimi ne yazık ki bugün yeterince bilinmiyor. 
Genel anlamda tarih biliminin, günümüzde çözüm yolu aradığımız pek çok soruna, 
toplumların birikimlerini ve deneyimlerini anlatarak çözüm yolu sunduğu şüphesizdir. 
Bunu gerçekleştiren üniversitemiz, zor bir işi de başarmış oldu. Bu açıdan Atatürk 
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu ile 
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün değerli yöneticilerini ve bilim adamlarını 
yürekten kutluyorum. Yine üniversitemizin başka birimlerinden ve İzmir dışından çok 
sayıda bilim adamı bu sempozyuma katılarak bilgiler sunup; deniz ticaret tarihimizin 
değişik boyutlarını ele alıp irdelediler. Bütün arzumuz, bu bilimsel etkinliğin, son-
radan yapılacak yenileriyle yinelenmesidir.

İşte elinizdeki bu kitap, bu etkinlikte sunulan bildirilerin metinlerinden ve yapılan 
değerlendirmelerden oluşuyor. Türkiye’de, Deniz Ticaret Tarihi araştırmalarının 
yetersizliğini göz önüne getirdiğimiz zaman, sempozyumda sunulan bildiri metinlerinin 
de ne denli önemli bir boşluğu doldurduğu görülüyor. Kitabın yayınlanmış olmasını 
sempozyumun düzenlenmesi kadar önemli buluyor ve emeği geçenleri kutluyorum. 
Üniversitemiz bununla bir ilki daha gerçekleştirdi; etkinliğin her aşamasında Yüksek 
Lisans öğrencileri her an devredeydi. Bu çaba, bir bilimsel etkinliğin, öğretim üyeleri 
ve öğrencilerle nasıl planlanıp, düzenleneceğinin ilginç ve çok başarılı bir örneğiydi. 
Bu işin görünen yanıydı; ancak bir başka yanı olduğunu da hemen belirteyim: İşte 
elinizdeki bu kitap, bütünüyle Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğrencilerinin dizgi 
ve düzenlemesiyle gerçekleşti. Bu da öğrencilerimizin kendilerine imkan tanındığında 
neler başarabileceğinin en somut kanıtı oldu. 

Ben bütün emeği geçen çok değerli bilim insanlarını, üniversitemizin üç güzide 
kurumunun yöneticilerini ve geleceğimiz demek olan gençlerimizi yürekten kutluyor, 
esenlikler diliyorum...

Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü
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Doç. Dr. Kemal ARI

Sayın Rektörüm,

Çok değerli Akademisyen arkadaşlarım,

Sevgili Öğrenciler;

Bugün değerli katılımlarınızla, Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Rektörlüğümüzün çok değerli desteği ve üniversite-
mize bağlı üç kurumun ortak katkısıyla, Birinci Türk De-
niz Ticareti Tarihi Sempozyumu’nu şu an itibarıyla toplamış 
bulunuyoruz. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, 
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile başında bulundu-
ğum Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü  olarak böyle 
önemli bir etkinliği hayata geçirdik.

Denizcilik, tarih boyunca; yalnızca ulaşım ve ticarete büyük bir kolaylık ve imkan sağ-
lamakla kalmamış, bunun yanı sıra devletlerin, devletler eli ile toplumların, kültürlerin, 
ekonomik üretim biçimlerinin ve yaşam tarzlarının da birbirleri ile etkileşmelerine ve böy-
lece çeşitlenmelerine büyük katkılar sağlamıştır.

Henüz ne olduğu tam anlamıyla irdelenmemiş bir Denizcilik Tarihimiz var. Deniz-
ciliğin; Türklerin yaşamındaki yeri; ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlarıyla bir bütün 
olarak ele alınıp incelenmiş değil. Bu konu ne yazık ki henüz hak ettiği ilgiyi gerçek mana 
da görememiştir. Hiç kuşku yok ki bu büyük bir eksikliktir. Denizcilik, üzerinde her bo-
yutuyla yeni bilimsel araştırmalarla zenginleştirilmesi gereken bir alandır.

Türklerin denizci bir millet olup olmadığı gibi, bir parça da saçma bulduğum bir tar-
tışmaya gönderme yapacak değilim; ancak, öyle ya da böyle, yine de Türklerin sağlam bir 
deniz, denizcilik kültür ve geleneğinin bulunduğundan hiç kuşku duymuyorum. Çünkü 
Türklerin yüzyılları kapsayan denizlerle kesişmiş ve böylelikle biçimlenmiş zengin bir 
tarihi var. Önemli deniz adamları yetiştirmiş, büyük tersaneler, limanlar yapmış; kendile-
rine özgü gemi tipleri yaratmışız. Ancak bunları farklı bakış açıları ile yeniden keşfetmek 
gerekiyor. Yeter ki yeni yeni araştırmalar yapılsın ve tarihçiler, hamaset kokan bir anlayı-
şın dışında olaylara ve tarihsel süreçlere bakabilsinler. Bu,  Türk Ulusuna yeni bir özgüven 
verecektir. Ayrıca birer fert olarak da gelecekte kimi yanlışları yinelemek bireyleri koruya-
cak ve doğruları mutlaka onların önüne koyacaktır…

Sayın Rektörüm ve değerli katılımcılar;

Biz bu sempozyumla konusu denizcilik tarihi, denizcilik ve deniz ticareti olan değerli 
bilim insanlarını aynı platformda buluşturmayı amaçladık. Ülkemizin zengin denizcilik 
ve deniz ticareti birikiminin bilimsel araştırmalarla günışığına çıkmasını, tartışılmasını ve 
bu alanlardaki tarihsel zenginliğin, ülkemizin önüne konulmasını arzuluyoruz. Ortaya 
konulacak olan verilerin; hem ülkemizin denizcilik kimliğine katkılar sunacağına ve hem 
de bu zengin geçmişi bizlere yeniden hatırlatarak, geleceğe aydınlık bir yön vereceğine 
inanıyoruz.

Bugünkü etkinliğin bir başlangıç olduğunun elbette farkındayız ve umuyoruz ki iyi ni-
yetle yola çıktığımız bu etkinlik, gelecek yıllarda da başkalarının da katılımı ve çabalarıyla 
burada kalmayacak ve sürecektir.
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Prof. Dr. A. Güldem CERİT

Sayın Rektörüm ve değerli Akademisyen arkadaşlarım;
Biz burada, bu sempozyumu büyük bir heyecanla dü-

zenledik.
Üniversitemizin, denizcilik ile ilgili araştırma ve eği-

tim konularındaki yeri bambaşkadır. Bunu rektörümüz 
çok daha iyi anlatacaklardır. Üniversitemizde, denizcilik 
ile ilgili çalışmalarımızda, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Enstitümüzle birlikte başlayan çok şerefli bir geçmişimiz 
var. 1982 yılında bizim okulumuzun kurulması ve devamı, 
en sonunda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitümü-
ze denizcilik tarihi ile ilgili çalışmalar yapan bir hocamızın 
müdür olarak atanmasıyla çok daha taçlandı diye düşünü-
yorum. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdü-
rü Sayın Kemal Arı hocamızın, denizcilik tarihi bilgisinin 

binde birine sahip olmamız mümkün değil; sağolsun, o bu konuda bizleri aydınlatıyor; 
ancak bugüne kadar hep üzüntü ile işittiğimiz cümleler şunlardı: “Acaba bizim bir Deniz 
Ticareti Tarihimiz var mıydı?”. Aklı olan herkes binlerce yıllık bir toplumun, hem de deniz 
aşırı bölgelerde çok önemli varlık göstermiş bir toplumun, elbette ki bir deniz ticaret tarihi 
olduğunu düşünür. Biz de naçizane, daima okulumuzla ilgili gerek müfredat olarak ge-
rekse etkinliklerimizde Deniz Ticareti Tarihine ilişkin konulara önem vermeye çalıştık. Şu 
an aramızda bulunan Mustafa Daş ve Abdullah Martal hocalarımız, 1998 yılından bu yana 
daima konu ile ilgili çalışmalarıyla bize yol gösterdiler. 2003 yılında, İzmir’de, “Denizciliğe 
Sevgi Platformu” oluşturulunca, o dönemki Güney Deniz Saha Komutanımız Sayın Lütfü 
Sancar’ın öncülüğünde, deniz kültürü, deniz tarihi birikimimizi bir araya getiren çok de-
ğerli toplantılar yapıldı. O toplantılar esnasında Salih Özbaran ve Zeki Arıkan hocalarımızı 
tanıdık, onları davet ettik ve konferanslar, etkinlikler düzenledik. O dönemlerde, değerli 
Cevat Ülkekul komutanımızı tanıdık ve defalarca okulumuzda ağırladık.

2004 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız “Uluslararası Piri Reis Sempozyumu”nu 
düzenlediği zaman, orada bizim konularımıza, uluslararası alanda eğilen profesörlerimizi 
tanıdık. Piri Reis’imizin tarihçiler açısından ne kadar önemli olduğunu gördük. Bunları, 
tarih alanında uzmanlığı olmayan bir kişi olarak, paylaşma ihtiyacı duydum. Gölcük’te, 
“Deniz Harp Tarihi” seminerleri düzenlendi. Denizciliğimizle ilgili olarak, İstanbul’da da 
sempozyumlar düzenlendi. Bu etkinliklerin çoğunluğu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-
mızın öncülüğünde gerçekleştirildi. Şunu kendimize hep sorduk; “Biz de bir Türk Deniz 
Ticareti Tarihi Sempozyumu düzenleyebilir miyiz?”. Tabii ki tarihçi hocalarımızın öncülü-
ğü olmadan yapamazdık, onlara huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Arı 
hocamız sağ olsun, bu organizasyona bir tarihçi olarak önderlik etti. Bu sempozyumu 2008 
Eylül’ünde planladık. Salih Özbaran hocam, Lütfü Sancar komutanım ve Cevat Ülkekul 
komutanım birlikteydik. Onlar bizi cesaretlendirdiler, destek verdiler ve bugüne geldik. 
Gene Deniz Ticaret Odamız, Denizcilik Müsteşarlığımız, Bölge Müdürlüğümüz bu sene 1 
Temmuz Kabotaj Bayramı’nı çok görkemli kutlama kararı aldılar. Bize de bu sempozyu-
mu gerçekleştirme görevi verdiler. Böylece 1 Temmuz kutlamalarını bugünden başlatmış 
olduk. 

Biz, geçmişi olmayanın geleceğinin de olmayacağına inanan bir ekibiz; bir üniversiteyiz. 
Dolayısıyla zengin bir Deniz Ticaret Tarihimizin olduğunu bu sempozyuma katılan çok 
değerli hocalarımızın ve araştırmacıların destekleriyle bir kez daha görmüş olduğumuzu 
söyleyebilirim. Kendilerine şükran borçluyum. Önümüzdeki senelerde sempozyumumu-
zun değişik illerimizde dolaşarak devam edeceğine inanıyorum. Katılımlarınız için şükran-
larımı sunar, teşekkür ederim.       
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Prof. Dr. Hüseyin Avni BENLİ

Sayın Rektörüm, Sayın Bölge Müdürüm ve çok değerli 
katılımcılar;

Bölgemizin Deniz Ticaret Tarihine farklı açılardan bak-
makta çok fayda görüyoruz. Akdeniz’in Osmanlılar’ın 
kontrolüne geçmesini sağlayan Kaptan-ı Derya Barbaros 
Hayrettin Paşa, “Denizlere hâkim olan, Cihana hâkim olur” 
diyerek, stratejik görüşünü net olarak ifade ederek, uygu-
lamıştır. Korsancılık, deniz ticareti ve sonra da donanma 
komutanlığı yapan ve ilk Kaptan-ı Derya unvanı alan, 
amiral olan Barbaros Hayrettin Paşa’nın, deniz ve deniz-
cilik hakkındaki bilgi ve deneyimlerinin ürünü olan bu 
stratejik çıkarım, İngilizler’in II. Elizabeth döneminde be-
nimsenmiş ve uygulanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri 

Amirali Alfred Thayer Mahan ise dünyadaki mücadelelerin genellikle denizlerin kontrolü 
için yapıldığını tespitten hareketle, “dünya egemenliğinin anahtarı deniz yollarının kontrolün-
dedir” tezini savunmuştur. Birleşik Devletler’in, uçak gemileriyle deniz aşırı filolarını oluş-
turması, bu filoların uluslararası sularda seyir halinde olması, bu teoriyi benimsediğinin 
göstergesidir. Görüldüğü gibi bu stratejiyi benimseyip uygulayan devletler, uygulanan 
dönem içersinde dünya genelinde politik, ekonomik ve askeri açıdan en büyük güç düze-
yine ulaşmışlardır. 

Bu konuya biraz daha geçmişe giderek bakarsak, M.Ö. 9. ile 6. yüzyıllar arasında 
Akdeniz’e hâkim olan Fenikelilerle başlanmalıdır. Fenikeliler doğuda Kıbrıs’tan, batıda 
Ege Denizi’ne, İtalya, Kuzey Afrika ve İspanya’ya kadar uzanan büyük bir alanda tica-
ret merkezleri ve koloniler kurmuşlardır. Dışarıdan aldıkları değerli maddelerle, kendi-
leri ürettikleri şarap, zeytinyağı ve en önemlisi anayurtlarının kıyılarından başlayarak, 
Lübnan’ın dik dağlarını kaplayan Sedir ağacından elde ettikleri kereste ticaretiyle zengin 
olmuşlardır.

Ara dönemleri atlayarak günümüze geldiğimizde, Dünya ticaretinde taşınan malların 
%80’inin deniz yollarıyla yapıldığı bilinmektedir. İşte yukarıda belirtilen stratejinin temeli 
burada yatmaktadır. Denizciliğin, uluslararası ticarette vazgeçilmez teknik-lojistik unsur 
olduğunu göstermektedir. Günümüzde geliştirilen birçok teknolojik olanakların hızla de-
nizcilik alanında uygulanmasına yönelik girişimlerin bulunması da, bu girişimin önemini 
yitirmeyeceğinin kanıtıdır. Ülkemiz bu konuda ne yazık ki yeterli gelişmeyi göstereme-
miştir. Zira ülke kalkınmasıyla ilgili planlarda, gerek ekonomi, gerek siyasi ve gerekse 
askeri öncelikler arasında yeterli önem kazanmamıştır. Bunun ardındaki en önemli neden, 
konuya ekonomik, siyasi ve askeri pencerelerden ayrı ayrı bakılmış ve bakılmakta olma-
sıdır. Günümüzde Türkiye’yi çevreleyen denizler, aynı zamanda enerji hatlarının da geçiş 
yollarını oluşturmakta giderek daha önem kazanmaktadır. Dileğimiz bu sempozyumda 
ve bundan sonra yapılacak sempozyumda konunun bu yönü ile ele alınarak, değerlendi-
rilmesi yerinde olacaktır.

Saygılarımla…
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Alev TUNÇ

Sayın Rektörüm, Sayın Bölge Müdürüm, kıymetli öğ-
renciler;

İstanbul Ticaret Odası olarak, Dokuz Eylül 
Üniversitesi’yle her zaman bir arada yoğun çalıştığımızı 
ve karşılıklı desteklerimizin bilinmesini ve devam edece-
ğini teyit ederek konuşmama başlamak istiyorum.

Hocalarımızın bundan sonraki bölümlerde tahmin edi-
yorum değineceklerdir ki ülkemizde Deniz Ticareti Eği-
timi XIX. yüzyıldan itibaren başlamıştır. Ben de Yüksek 
Denizcilik Okulu’ndan mezun olmakla şeref duyuyorum.

Denizcilik eğitimi açısından, özellikle tarih konusuna 
değinilmesinin ve araştırılmasının çok önemli olduğunu 

belirtmek istiyorum. Bununla beraber biz milli eğitimimizde tarih okumamıza karşın tarih 
öğrenmediğimiz kanaatindeyim. Yani Tarih bize olması gerektiği gibi öğretilmedi; ancak 
bugün Denizcilik Tarihimizi öğrenmek açısından önemli bir adım atılmış oluyor. Arzu 
ediyorum ki bu sempozyumda olduğu gibi tarih derslerine, deniz tarihi ve deniz ticareti 
bölümleri girsin. Öğrencilerimiz ve hepimiz bu konuda daha çok bilgi edinelim. Böylece, 
bir anlamda denizlerimizden daha etkin yararlanabilmenin yollarını öğrenelim.

Başarılar diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla…  
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Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN

Sayın Bölge Müdürüm,

Sayın Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerim,

Çok değerli bilim insanları, çok değerli odalarımızın 
temsilcileri, değerli öğrenciler, değerli katılımcılar;

Ben denizci veya tarihçi değilim; ancak bu işle çok fazla 
ilgilenmememe rağmen bir birey olarak ve sade vatandaş 
olarak tarihin ve denizciliğin hayatımda çok ayrı bir yeri 
var.

Böyle bir toplantının, başında bulunduğum Dokuz Ey-
lül Üniversitesi tarafından yapılmasından büyük mutlu-
luk duyuyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi 27 yıllık tari-

hinde birçok ilke imza atmıştır. İşte bu ilklerden biri de şu an başlamak üzere olan Türk 
Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu’dur.

Böylesine önemli bir organizasyonu hayata geçiren, başta Sayın Güldem Cerit olmak 
üzere, katkıları bulunan diğer enstitü müdürleri Sayın Hüseyin Avni Benli’ye, Sayın Ke-
mal Arı’ya ve emeği geçen diğer herkese çok teşekkür ediyorum. 

Geçmişte ne kadar denizciydik sanırım bunu yeterince iyi bilemiyoruz. Bunu bugün 
bir ölçüde sizler konuşacaksınız, gündeme getireceksiniz ve konu ile ilgili yeni bilgiler 
ortaya çıkacaktır; ama ben gene sade bir vatandaş olarak şunu görüyorum; üç tarafı deniz-
lerle çevrili bir ülke; ama denizle ilişkimiz çok az. Avrupa’ya bir bakıyorsunuz, insanlar 
sadece su kanallarında bile onlarca tekneyle dolaşıyorlar. Onların su ile olan ilişkisi, bi-
zimki gibi sınırlı değil. Denizlerden yoğun bir biçimde faydalanıyorlar; büyüklü küçüklü 
birçok tekne, onların denizlerinde faaliyet gösteriyor. Ancak ülkemizde, örneğin, İzmir 
Körfezi’nde hiç kimse denizle ilgilenmiyor. Sade bir vatandaş olarak söylüyorum, şunu 
demeye çalışıyorum; tarihte neydi bilmem fakat bugün yeteri kadar denizlerimizden ya-
rarlanmıyoruz, yeteri kadar denizlerle iç içe değiliz. Dolayısıyla en azından bunu tespit 
edip; geleceğin denizlerde olduğunu… İstikbal göklerdedir deniyor, havacıların sloganı, 
ama para denizlerdedir demek lazım hakikaten. Çünkü birçok atılımın, denizlerde yapıla-
cak araştırmalardan sonra tekrar dünyada uygulamaya geçeceğini düşünüyorum. Gerek 
ulaşımda gerek deniz içi kaynaklarıyla birçok ekonomik gelişmenin sağlanabileceğini dü-
şünüyorum. 

Sözün özü, Dokuz Eylül Üniversitesi bu bilinçle denizciliğe çok önem veriyor. Üniver-
sitemizin bünyesinde konu ile doğrudan ilgili bir enstitümüz ve bir de yükseokulumuz 
var. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yükse-
kokulu bu türlü etkinlikleri daha ileriye götürecek. Yakında yüksekokulumuz bir fakülte 
olacak ve o zaman daha büyük hizmetler sunacaktır. Ben bu sempozyumun başarılı geçe-
ceğine inanıyorum. Sizlere katıldığınız için ve tüm organizasyon komitesine de emekle-
rinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

Hepinize sevgi ve saygılar sunarım.   
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Hızır Reis DENİZ

Sayın Rektörüm,

Sayın Hocalarımız ve saygıdeğer konuklar;

Hepinizi Denizcilik Müsteşarlığı adına selamlıyorum. 
Sayın Müsteşar Hasan Naiboğlu Bey bu sempozyuma ka-
tılmayı planlamıştı. Ancak bugün Sayın Başbakanımızla 
olan bir program dışı toplantısı nedeniyle buraya geleme-
di. Selamlarını iletti ve sempozyumun başarılı geçmesini 
diledi. Öncelikle Sayın Rektörümün başkanlığında oluştu-
rulan bu sempozyuma emeği olan herkese çok teşekkür 
ediyorum. Ben bugün burada bu toplantıyı izlemekten, 
böyle bir şans elde etmekten bir denizci olarak çok mutlu 
oldum. Sempozyumun bir an önce başlaması için konuş-
mamı kısa tutuyor ve saygılarımı sunuyorum…
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1925 yılında Van' ın Erciş İlçesinde doğdu. İlkokulu Bitlis' te, Ortaokulu
Muş'ta bitirdi. Lise öğrenimini parasız yatılı olarak Erzurum Lisesi'nde
tamamladı. 1943 yılında liseden diploma aldıktan sonra öğrenimine
bir yıl ara vermek zorunda kaldı. 1944 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü
Tarih-Coğrafya bölümüne kayıt yaptırdı. 1946 yılında buradan mezun
olarak aynı Enstitü’ye asistan olarak atandı. 1948 yılında Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’ne devam ederek 1951 yılında buradan
mezun oldu. Bu arada Enstitü'deki asistanlık görevinden ayrılmış, Ankara
Etnografya Müzesi Asistanlığı görevini sürdürmüştür.
Şerafettin Turan, 1952 Şubatı'nda Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Genel Türk 
Tarihi Kürsüsü Asistanlığına atandı. "Kemal Paşazade'nin
Hayatı, Eserleri ve Fatih Mehmet Dönemi'ne Ait Tevarih-i Ali Osman'ı"
adlı teziyle 1954'te Edebiyat Doktoru oldu. 1956'da da "Kanuni'nin Oğlu
Şehzade Bayezıd Vak'ası" adını taşıyan çalışmasıyla girdiği sınavlar sonucunda
Üniversite Doçentliği ünvanını kazandı. 1964'te Osmanlı Teşkilatında
Hassa Mimarları" konusunu içeren araştırmasıyla Üniversite Profesörlüğüne
yükseltildi.
1969-1972 yıllan arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı
yapan Şerafettin Turan, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Kültür Bakanlığı
Müsteşarlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. 1992 yılına kadar Dil
ve Taırih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyeliği görevini
sürdüren Prof. Dr. Şerafettin Turan, 1992 yılı Haziran ayında Yakınçağ
Tarihi Anabilim Dalı'ndan yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.

Prof. Dr. Şerafettin TURAN
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Saygıdeğer dinleyiciler...

Biraz önce bir dizi plaket verme onurunu kazandım. Yaşımın ilerlemiş olmasın-
dan yararlanarak arkadaşlarımın öngördükleri bu davranış için kendilerine teşek-
kür ederim. Beni onurlandırdılar. 

Bu sempozyumda Eski Dünya diye nitelenen Asya-Avrupa-Afrika kıtaları ara-
sındaki ticaret alanı olan ve Levant diye adlandırılan Doğu Akdeniz ticaretine esas 
olan bazı verileri belirtmeye çalışacağız.

Bilindiği gibi Fransızcada “Levant”, İtalyancada “Levante”, İngilizcede “Lövan” 
(Levant) diye okunan sözcük, güneş’in doğup yükseldiği yön anlamına gelmekte 
ve bu nedenle de Doğu ile eşanlamlı kullanılmaktadır. Kuşkusuz Avrupa’ya göre 
Doğu, Akdeniz ile sınırlı olmayıp Uzak Doğu’ya kadar uzanmaktadır. Nitekim 
İtalyanca Impero del Sol Levante “Güneş İmparatorluğu” diye tanınan Japonya an-
lamına gelmektedir. Ben bu konuşmamda İtalya çizmesinin doğusunda kalan ve 
Adriyatik’ten başlayarak İyon denizi, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’i çevreleyen kara-
ları da içeren Levant ticaretinin başlangıç döneminden söz edeceğim. 

Eski Çağlar’da bu bölgede ulaşımın ve ticaretin Doğu’dan Batı’ya, Asya’dan Av-
rupa ve Afrika’ya doğru olduğu, Doğu Akdeniz kıyılarına yerleşen Fenikelilerin 
ve öteki denizci kavimlerin Avrupa’da ve Afrika’nın kuzeyinde bazı ticaret kolo-
nileri kurdukları bilinmektedir. Birkaç gün önce gazetelerde yer alan bir habere 
göre; Foça’dan Kybele adını verdikleri bir gemiyle yola çıkan sualtı arkeologları-

Akdeniz Dünyasında 
"Levant" Ticareti

Şerafettin TURAN
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mız, 2.600 yıl önce buradan Marsilya’ya yapılan yolculuğu yinelemektedir. Roma 
İmparatorluğu döneminde siyasal bir bütünlük oluşturan Levant, imparatorluğun 
parçalanmasından sonra Bizans egemenliği altında bütünlüğünü korumuştu; an-
cak İslamiyet’in yayılışı ve Türklerin Orta Doğu’ya yönelmeleri ile burası etnik kö-
kenleri ve dinleri farklı devletlerin siyasal ve ekonomik çıkarlarının çarpıştığı bir 
alana dönüşmüştü. Haçlı Seferleri’nin başlaması da Hıristiyan Batı ile Müslüman 
Doğu’yu karşı karşıya getirmişti. Şimdi söz konusu dönemde ticarette belli başlı yol 
göstericilerin ve verilerin neler olduğunu belirtmeye geçebiliriz. 

Osmanlı dönemine ilişkin 
araştırmalarda günümüze dek 
hüküm süren bir varsayım ya 
da bir ön yargı vardır. Muhte-
şem sanıyla anılan Kanuni Sul-
tan Süleyman’ın Fransız Kralı 
1. François’nın ricalarına daya-
namayarak 1536 ‘da Fransızlara 
Osmanlı topraklarında serbest 
ticaret hakkını tanıdığı kabul 
edilmekte ve Kapitülasyon de-

nen ve giderek daha ağır koşulları içererek imparatorluğun çöküşünü hızlandıran 
sürecin bu tarihte başladığı varsayılmaktadır. Buna paralel olarak ekonomi tarihiy-
le uğraşanların büyük çoğunluğu da 1838 tarihli Türk - İngiliz Ticaret Antlaşması 
ile yabancıların Osmanlı topraklarında mülk edinme hakkını elde ettikleri tezini 
savunmaktadır. Ama tarihsel veriler durumun hiç de böyle olmadığını, Kapitü-
lasyonların salt bir Hıristiyan devlet ile Müslüman devlet arasında yapılan bir an-
laşma olmayıp Hıristiyan devletlerarasında da böyle anlaşmaların yapıldığını, ya-
bancı ülkede mülk edinme hakkını da içeren bu tür ticari anlaşmaların Türklerin 
Anadolu’ya gelişinden çok önceleri başladığını göstermektedir. 

Gerçekte Batı Roma İmparatorluğunun çöküşünden sonra kurulan denizci İtal-
yan kent devletleri, Bizans İmparatorluğu ile imzaladıkları ve giderek ticaret ve hu-
kuk alanında geniş ayrıcalıklar elde ettikleri anlaşmalarla Levant ticaretine egemen 
olmuşlardır. Haçlı Seferleri’nin başlaması ile Hıristiyan ordularını kutsal toprakla-
ra taşıyarak bölgedeki etkinliklerini artırmışlardır. Bizans’tan elde ettikleri hakları 
da Trabzon Rum İmparatorluğu, Küçük Ermenistan Krallığı, Anadolu Selçukluları, 
Menteşe Oğulları ve Aydın Oğulları ile imzaladıkları antlaşmalarla sürdürmüşler-
dir. Asıl önemlisi İtalyan devletleri bir tür geleneğe dönüşen bu geniş kapsamlı 
ayrıcalıklarını Osmanlı Padişahlarından aldıkları mektup ve belgelerle korumuşlar-
dır. 1536 Fransız antlaşmasına gelinceye kadar Osmanlı sultanlarının Cenevizlilere 
ve Venedikliler’e verdikleri ahitnameler bunun somut kanıtlarıdır. Dolayısıyla Os-
manlı kapitülasyonlarının kökleri çok gerilere dayanmaktadır. 



22

Osmanlılara gelinceye kadar İtalyan devletlerinin Levant ticaretine egemen 
oldukları dönemi 3’e ayırmak gerekir. X. yüzyıl başarından 1204’ e kadar geçen 
yıllar, söz konusu devletlerin birbiri arkasına Bizans topraklarında serbest ticaret 
hakkı elde ettikleri dönem olarak nitelenebilir. Bu dönem aynı zamanda Venedik 
ile Ceneviz arasında üstünlük mücadelesi ile dolu bir süreçtir. 1204 Haçlı Seferiyle 
başlayıp 1261 Ninfeo (Nif / Kemalpaşa) anlaşmasına kadar süren ikinci dönemde 
Bizans topraklarında Venedik’in ticari ve siyasi üstünlüğü vardır. 1261’den 1453’e 
Bizans’ın çöküşüne kadar geçen yıllarda ise Levant’ da Ceneviz’ in üstünlüğü söz 
konusudur. Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri ve Osmanlılar da IV. Haçlı 
Seferini izleyen yıllardan başlayarak birbiri ardına bu ticarette yer almışlardır. 

Bizans topraklarında serbestçe ticaret yapma hakkını alan İtalyan devletlerinin 
ilki Napoli’nin güneyindeki Amalfi olmuştu. X. yüzyıldan başlayarak Bizans baş-
kentinden aldıkları malları İtalya’ya taşıyan Amalfililer kısa sürede orada küçük bir 
koloni bile oluşturmuşlardı. Ana kent Amalfi’nin 1073’te Norman Krallığı’nın ege-
menliği altına düşmesine karşın Bizans’taki koloninin etkinliği 1204 Latin istilasına 
dek sürmüştü. 

İtalya’nın doğuya açık kapısı diye nitelenen Venedik, Avrupa ile Levant arasın-
da bir aracılık görevini üstlenmişti. Posta taşıma olarak başlayan bu gidiş gelişler 
kısa sürede ticarete kaydı. Giderek yoğunlaşan ilişkiler sonunda Venedik, 992’de 
İmparator II. Besileos’la imzaladığı bir anlaşma ile Bizans topraklarında serbestçe 
ticaret hakkı elde etti. Antlaşmaya göre; Venedikli tüccarlar İmparatorluk toprak-
larında alınan bazı vergilerden bağışık olacaklar ve kendilerine daha düzenli bir 
tarife uygulanacaktı. 1082’de yapılan yeni antlaşma ile Bizans toprağı sayılan bü-
tün yerlerde ticaret yapma hakkını elde ederlerken ticarette alınan bazı vergilerden 
de bağışık sayılmışlardı. Adana, Tarsus, Antalya, Efes, Foça onlara açık limanlar 
ve kentler kabul edilmişti. İstanbul’da ise kendilerine özel bir mahalle ayrılacaktı. 
Bunların dışında Venediklilere kısıtlı da olsa özel yargı yetkisi de tanınmıştı. Kendi 
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aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için özel mahkeme kurabileceklerdi. Böylece 
doğu’daki Sömürge İmparatorluğu’nun temeli de atılmıştı1. Bu anlaşmadan sonra 
uygulamada Bizans yönetimiyle yaşanan bazı anlaşmazlıklara karşın 1195’te varı-
lan yeni bir anlaşma ile Venedikliler’e tanınan haklar daha da genişletilmişti. 

Bizans topraklarında serbestçe ticaret hakkını elde eden üçüncü İtalya devleti Pisa 
olmuştu. Ancak Pisalılar etkinliklerini Selçuklu ve Beylikler dönemi Türkiyesi’nde 
sürdürememişlerdi. 

İtalyan çizmesinde Venedik’in rakibi olan Ceneviz ise önce Langobardların2, 
arkasından Fransa’nın egemenliği altına düşmüş ve bağımsızlığına ancak 1099’da 
kavuşabilmişti. Bu nedenle de Cenevizliler Venedikliler’den yaklaşık 150 yıl sonra 
Levant ticaretine başlamışlardı. 1142’de yapılan anlaşmaya göre Bizans toprakla-
rındaki alışverişlerde kendilerine herhangi bir vergi bağışıklığı tanınmamış, ad va-
lorem (malın değerine göre) % 10 oranında gümrük resmi ödemeleri öngörülmüştü; 
fakat birkaç yıl sonra 1155’te yenilenen antlaşma ile gümrük resmi %4’e indirilmiş 
ve kendilerine İstanbul’da özel bir iskelesi de bulunan yerleşim alanı ayrılması ka-
bul edilmişti. Ne var ki Venedik ile Ceneviz arasındaki rekabet Bizans başkentinde 
de sürmüş ve kanlı olaylara da yol açmıştı. 

1204 Haçlı Seferi’ne katılan Venedik, Bizans İmparatorluğu’nun toprakları-
nı paylaşırken Levant ticaretinde de egemen duruma gelmişti. Haçlılar, 13 Nisan 
1204’te İstanbul’u işgal ettiklerinde İmparator İznik’e kaçmak zorunda kalmış ve 
egemenliğini orada sürdürmeye çalışmıştı. Haçlılar İstanbul’da bir Latin Krallığı 
kurmuşlar ve imparatorluk topraklarını paylaşmışlardı. Venedik dükü Enrico Dan-
dolo, Despot sanıyla yönetimde yer alırken İmparatorluk topraklarının yaklaşık 
1/4’ü Venedik’e katılmıştı. Söz konusu bölge bugünkü Arnavutluk ve Yunanistan 
sahilleriyle İyonya adalarını, Mora’daki önemli limanları Ağrıboz, Andros, Salami-
ne ve Ciclad adalarını içeriyordu.
1 Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, (çev. Fikret Işıltan), 1981, s.331; Ayrıntılar için: Şerafettin Turan, Türkiye ve İtalya 
İlişkileri, I, Ankara, 2000, s.20 vd.
2 Camillo Manfroni, Le Relazioni fra Genova. I’impero Bizantino e i Turchi, Genova, 1898, s.s.47-49.
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Bizans başkentinde ve Ege’de mutlak üstünlük kuran Venedik, Anadolu içle-
rinde de ticaret üstünlüğünü sürdürebilmek için çok geçmeden İznik İmparator-
luğu ve Anadolu Selçuklu Sultanlığı ile ticaret antlaşmaları yapmaya yönelmişti. 
Marmara’nın doğusuna sıkışmış durumda kalan İznik İmparatorluğu, ticareti can-
landırabilmek için 1219 ‘da Venedikli tüccarlara istedikleri malları gümrük ya da 

başka bir vergi ödemeksizin 
getirip satma hakkı tanımıştı. 
Bu onlara Bizans’ta elde ettik-
leri ayrıcalıkların tanınması 
demekti. Venedik bir yıl son-
ra I. Alaaddin Keykubad’dan 
aldığı bir ahitname ile Selçuk-
lu topraklarında da ayrıcalıklı 
ticaret yapma hakkını elde et-
mişti. Osmanlı dönemi kapitü-
lasyonları yönünden çok önem 
taşıyan bu anlaşmayı biraz 
sonra özetlemeye çalışacağız. 

Venedik’in bu üstünlüğü 1261’e kadar sürmüştü. İstanbul Latin Krallığı’nın gü-
cünü yitirmesi İznik’e çekilmiş olan İmparatorluğun doğal başkentini ele geçirme 
umudunu artırmıştı; ancak bunun için güçlü donanması da olan bir müttefik bul-
maları gerekirdi. Sonunda Venedik’in rakibi Cenevizliler ile 13 Mart 1261’de bugün 
Kemalpaşa adıyla tanınan Nif (Nymphion)’te bir anlaşma imzalandı. Buna göre; Ce-
nevizliler Bizans’a ait eski toprakları yeniden ele geçirmek için İznik İmparatoru’na 
50 gemi donatarak yardım edeceklerdi. Bunun karşılığında Cenevizliler impara-
torluk topraklarında hiçbir gümrük ve vergi ödemeksizin serbestçe ticaret yapa-
bileceklerdi. İstanbul, Kadı Kalesi, Edremit, Selanik, Sakız ve Midilli’ de mülk ola-
rak kendilerine birer mahalle ile ticaret merkezi (fondaeo) verilecekti. İzmir’de de 
oturma ve ticaret için her türlü eklentileri bulunan bir yer ayrılacak ve limandan 
yararlanma hakkı tanınacaktı. Bütün bunların dışında Karadeniz Cenevizliler ve 
Pisalılar dışında başta Venedik olmak üzere öteki İtalyan devletlerinin gemilerine 
kapalı tutulacaktı3. İstanbul 25 Temmuz 1261‘de işgal edilerek Latin Krallığı’na son 
verilirken Ceneviz, Bizans topraklarında üstünlüğü Venedik’ten almış ve Levant’da 
kendi sömürge İmparatorluğunu kurma olanağına kavuşmuştu. İstanbul’a yerleşen 
Cenevizliler 1264‘te baş gösteren bir anlaşmazlık nedeniyle oradan çıkartılıp Mar-
mara Ereğlisi’ne gönderilmişler; fakat 3 yıl sonra geri dönmelerine izin verilirken 
kendilerine şehrin dışında Galata‘da bir yer verilmesi uygun görülmüştü. Ceneviz 
Galatası da böyle oluşmuştu. Karadeniz’e çıkma ayrıcalığını da kazanan Ceneviz-
liler kısa sürede Anadolu sahilleri ile Kırım’da ticaret kolonileri ve merkezleri kur-
mayı da başarmışlardı. 1351 tarihli bir portülanda Finogonya’dan (Kefken olabilir) 
3 Metin: Manfroni, i Colonizatori italiani durante il medio Evo e il Rinascimento, Roma, 1933 ,1, s.231.
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başlayarak Amasra, Sinop, Samsun, Fatsa ve Trabzon limanlarında Ceneviz bayrak-
larının dalgalandığı görülmektedir. Amasra’nın Fatih Mehmet Dönemi’ne, 1461’e 
kadar Cenevizlilerin elinde kaldığını da anımsamalıyız. 

Cenevizlilerin Bizans topraklarındaki üstünlükleri Anadolu Selçukluları ve Bey-
likler dönemine rastlamaktadır; ama söz konusu Türk devletleri ile ticaret antlaşma-
ları yaparak geniş haklar sağlayanlar Cenevizliler değil; yine Venedikliler olmuştu. 
1220’den 1453’e Bizans’ın çöküşüne kadar geçen sürede Venedikliler’in Selçuklular, 
İlhanlılar ve Menteşe, Aydınoğulları ve Karaman Beylikleri ile yaptıkları antlaş-
maların sayısının 12’yi bulması ticaretin boyutlarını ve önemini göstermektedir. 
Bunların en önemlisi 8 Mart 1220’de 1. Alaaddin Keykubad ile imzaladıkları Barış 
ve Dostluk Andlaşması’dır. Selçuklu Sultanının fermanına dayanan bu anlaşmanın 
günümüzde yalnızca Latince metni bulunmaktadır4. Bununla 2 yıl süreli bir barış 
ilan edilmişti. Antlaşmada ticaret serbestliği, tüccarların can ve mal güvenlikleri ve 
fırtınaya tutulan gemilere sığınma hakkı gibi hükümler karşılıklı olarak saptanmış-
tı; fakat bunun yanında Venediklilere önemli ayrıcalıklar tanıyan tek taraflı hüküm-
ler dikkat çekiciydi. Venediklilerin Selçuklu topraklarında % 2 oranında gümrük 
vermeleri öngörülürken Selçuklu tüccarları olanlar Venedik’e ait yerlerde alınan 
bütün vergileri ödeyeceklerdi. Ayrıca Venediklilere kıymetli taşlar, inci, hanı ve iş-
lenmiş gümüş, altın ve zahire için tam bir gümrük bağışıklığı tanınmıştı; oysa o yıl-
larda Mısır’da bu tür kıymetli ürünlerden % 4-10 oranında gümrük alınmaktaydı. 
Osman Turan bu bağışıklıkları Selçuklu ülkesinin zenginliğinin bir yansıması ola-
rak değerlendiriyorsa da5 bunun ülke zararına işleyen tek yanlı bir ayrıcalık olduğu 
kuşkusuzdur. Antlaşmanın bir başka özelliği de Venediklilere özel yargılama konu-
sunda da bazı hakların tanınmış olmasıdır. Venedikli tüccarlar arasındaki davalara 
onların kendi aralarında seçecekleri özel jüriler bakacaktı. Hırsızlık ve katı suçları 
ise Selçuklu mahkemelerinde (Divan-ı Adl) görülecekti. Bu ayrıcalıklara karşılık Sel-
çuklu tüccarlarına tipik bir ayrıcalık tanındığını da belirtmeliyiz. Anlaşmaya göre; 
Venedik limanlarına giren Selçuklu ticaret gemileri düdük çalınarak karşılanacaktı.
4 Metin: T. Tafel- M.Thomas, Urkunden zur Alteren Handels und Staatsgeschicte der Republik Venedik, Wien 1859 i II. 221 -n 225.
5 Osman Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara, 1985, s.s.127-129.
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Doğrusu pohpohlanmaktan hoşlananlar için geçerli bir ayrıcalık! Ne var ki Ve-
nedik Limanları’na giden bir Selçuklu gemisi olup olmadığını bilmiyoruz! Ayrıca, 
Venedik yönetimi korsanların tüccar gemilerine saldırmalarını önleyebilmek için 
Adriyatik’e girecek gemilerin savaş gemileri eşliğinde hareket etmeleri zorunlulu-
ğunu da getirmişti. Bu bağlamda sadece Selçuklu yönetiminin transit ticaretinden 
sağladığı kârı dikkate alarak Venedikliler’e bu tür ayrıcalıklar tanıdığı savunulabi-
lir. 

Söz konusu anlaşmanın Selçuklu Devleti’nin yıkılışına kadar yürürlükte kaldı-
ğı anlaşılıyor. Venedik ise Selçuklu egemenliğine son veren İlhanlılarla 22 Aralık 
1320’de yüz yıl önceki ayrıcalıkları içeren yeni bir ticaret anlaşması yapmayı başar-
mıştı6. 

Selçuklu ve Beylikler döneminde Levant ticaretinde büyük rol oynayan başlıca 
Ege Limanları’nın, Foça, Altoluogo (Efes Selçuk) ve Palatia (Balat, Milet) olduğu bilin-
mektedir. Cenevizliler 1261 Nif (Kemalpaşa) anlaşması ile İzmir’de ticaret yapacak-
ları özel bir yere kavuşmuş ve limandan yararlanma hakkını elde etmişlerdi. Bizans 
İmparatoru II. Andronikos’da 1304’te bu anlaşmayı onaylamıştı. Böylece, Aşağı İz-
mir ve Yukarı İzmir (Inferior -Superiore) diye 2 kesimden oluşan İzmir, bir bakıma 
Sakız’a ve Foça’ya egemen olan Cenevizli, Zaccariaların denetimine geçmişti. Ay-
dınoğlu Mehmet, 1317’de kentin üst istihkâmlarını (Kadifekale) Cenevizliler’den 
almıştı. Cenevizliler Şatosu diye anılan Sahil İzmir’i ise Umur Bey tarafından ele 
geçirilmişti; ancak çok geçmeden Aydınoğulları’nın ilerleyişine karşı oluşturulan 
Haçlı ittifakı (liga) 1344’te İzmir’i işgal etmişti. Kent 1402’de Timur tarafından geri 
alınmasına kadar Hıristiyanların elinde kalmıştı; ama ticarette ön plana çıkama-
mıştı. Bunun da başlıca nedeni pazar yeri olarak önemli sayılmamasıydı. Yöredeki 
müstahkem mevkiler Türklerin elinde olduğu için buraya düzenli olarak mal gel-
miyor ya da getirilemiyordu. 

6 Metin: Mas Latrie, “Privilége Commercial accordé en 1320 a la République de Verıise”, Bibliothégue de l’Ecole des Chartes, XXV (1870).
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Venedikliler Ege kıyılarındaki önemli limanlara sahip olan Türk Beylikleri ile 
Selçuklularla yapılan antlaşmadaki hakları içeren ticaret antlaşmaları imzalamada 
gecikmemişlerdi. 1331’de Menteşe ile 1337’de de Aydınoğulları ile anlaşmaya var-
mışlardı. Üstelik, beyliklerdeki değişikliklere göre söz konusu antlaşmaları yeni-
leme olanağını da bulmuşlardı. Böylece, Menteşe Beyliği ile 1331, 1358, 1375, 1403 
ve 1414’de olmak üzere 5; Aydınoğulları ile de 1337, 1348, 1353 ve 1371’de 4 ticaret 
antlaşması imzalamışlardı. 

Grekçe metninin Venedikliler tarafından hazırlandığı anlaşılan 13 Nisan 1331 
tarihli antlaşma Menteşeoğlu Orhan’ın fermanıyla bir ahitname biçiminde düzen-
lenmişti. Buna göre; Venediklilerin Menteşe topraklarında ticaret için ödeyecekleri 
vergi, özel tarifeli mallar dışında % 2 olacaktı. Özel tarifeler ise şöyle saptanmıştı: 

 Arpa ve kuru sebze (mud) için: 1 akçe,

 Buğday: 2 akçe,

 Öküz, Eşek: 2 akçe,

 At: 3 akçe,

 Esir-Köle: 10 akçe,

Başkent Palatia’da (Balat/Milet) Venedik tüccarlarının oturacakları ve ticaret ya-
pacakları yerler ayrılacak, ibadetleri için bir Kilise ayrılacaktı. Kente atanacak kon-
solos Venediklileri ilgilendiren davalarda özel yargılama yetkisine sahip olacaktı7. 

Yabancı tüccarların Menteşe topraklarından satın aldıkları malların başlıcaları 
şunlardı; safran, susam, bal, balmumu, meşe mazısı, üzüm, şap, maroken, halı, ka-
dın ve erkek köleler/esirler, buğday... 

7 E. Zachariadoıı, Trade and Crusade. Venetian Crete and the Emirates of Menteshe and Aydin (1300-1415), Venice, 1983, s.s.187-189.
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Buradan ihraç edilen şap, Kütahya’dan getiriliyordu. Satın alınan buğday da 
daha çok Rodos’a ve Kıbrıs’a götürülüyordu. 

Balat pazarına getirilip satılan malların başlıcaları ise yünlü ya da ipekli her türlü 
kumaş, sabun, kalay ve kurşun olarak görülmektedir. 

Aydınoğulları’na gelince, burada ticarette alınan vergiler oran olarak Menteşede-
kilerden yüksekti. Ayrıca zaman içinde bu rakamlar değişmişti. Beyliğin en önemli 
dışsatım ve dışalım merkezi o dönemde Altoluogo diye anılan Ayasulug (Efes/Sel-
çuk) idi. Çağdaş kaynaklarda belirtildiğine göre; Türkler kentin savunmasını kolay-
laştırmak için Ayasulug köyüne bakan yamaçta yeni bir kent kurmuşlardı. Kentin 
büyük kesimi de pazar yerine dönüştürülmüştü. 1324’te Bardi firması tarafından 
görevlendirilerek Anadolu ve Mısır dâhil Doğu Akdeniz ülkelerini gezerek buralar-
daki ticarete, kullanılan ölçülere ve alınan vergilere ilişkin çok önemli bilgiler veren 
Floransalı Balduci Pegolotti’nin belirttiğine göre; 1330’dan önceki yıllarda Aydın 
ilinde ithalat ve ihracattan alınan gümrük ve öteki vergiler birbirinden farklıydı.

Dikkati çeken, dışarıdan getirilen mallardan daha az vergi alınmasıdır. İhraç 
mallarından alınan gümrük genelde % 4, kimi mallarda ise % 2 olarak saptanmıştı. 
Örneğin; buğday, pirinç, şap, kenevir, canlı hayvan ve esir/köle için % 4 ve balmu-
mu için % 2 gümrük alınıyordu. Yabancıların getirip sattıkları mallardan yalnızca 
şaraptan ve sabundan gümrük alınıyordu. Bir fıçı (vegata/butla) şarap için “1” , 23,5 
batman ağırlığındaki sabun için “2” florin gümrük ödeniyor: kimi mallar için de 
özel tarifeler uygulanıyordu. Örneğin; Floransa yünü her çeşit kumaşlarda 1 zira 
(braccia) için 2 flori, altın işlemeli olanlar için 2,25 flori ödeniyordu. Buğday ticareti 
için bazı kısıtlamalar getirilmiş ve gümrük dışında başka vergilerin de ödenme-
si öngörülmüştü. İhraç edilmek istenen buğdayın her 100 kilesi (moggia) için aylık 
depo kirası olarak 0,20 flori, depolardan limana kadar yaklaşık 9 mil tutan nakliye 
için 2,5 flori veriliyor; ayrıca Aydınoğlu Beyi’ne % 4 oranında bir ödeme yapmak 
gerekiyordu8. 

8 Pegalotti, La Pratica della Mercatura, Cambridge, 1936, s.s.55-57.
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1337‘de yapılan dostluk ve barış antlaşması ile ticaret vergileri artırılmıştı. Şarap-
tan alınan gümrük % 1‘de tutulurken sabun için oran %2‘ye çıkarılmıştı. Dışsatım-
daki % 4 oranı korunmuş; fakat buğday, arpa, mısır ve kuru sebzede % 6‘ya yük-
seltilmişti. Ayrıca bazı mallar için ölçme ya da tartma bedeli olarak ayrı bir vergi 
getirilmişti. Bununla birlikte 1353’te yapılan anlaşmayla bu oranların değiştirildiği 
görülmektedir. 

Doğu Akdeniz’deki ticaret etkinliğinden söz ederken Foça’ya da değinmemiz 
gerekmektedir. 1261 Nif antlaşmasıyla İzmir’de bir oturma yeri elde eden Cene-
vizliler Foça’daki şap madenini işletme hakkını da sağlamışlar ve giderek bura-
nın yönetimini ele geçirmişlerdi. Sakız adasına yerleşen Cenevizli Zaccaria ailesi-
nin Foça’daki egemenliği kentin Fatih Mehmet döneminde Osmanlı topraklarına 
katıldığı 1455’e dek sürecekti. Şap, Avrupa sanayisinde aranan önemli bir maden 
olduğu kadar stratejik bir önem de taşıyordu. Bu nedenle ihraç edilmesi zaman 
zaman yasaklanıyordu. Anadolu’daki şap ocakları başlıca 3 merkezde toplanmıştı: 
Foça, Kütahya ve Şebinkarahisar. Pegalotti, Avrupa’da aranan en iyi kaya şapının 
Şebinkarahisar’dan çıkarıldığını ve yıllık üretimin 14.000 Ceneviz kantarını buldu-
ğunu belirtmektedir. Doğal olarak bu şap Trabzon üzerinden ihraç ediliyordu. Söz 
Karadeniz’e gelmişken buradaki limanlardan yapılan ihracatta Trabzon, Erzincan 
ve Kastamonu dokumaları ile Şebinkarahisar’dan çıkartılan gümüş ve Kastamonu 
Küre’den çıkartılan külçe ya da işlenmiş bakırın yer aldığını da eklemeliyiz; Rusya 
kökenli olan kürklerin ve kölelerin bir kısmı ihraç edilirken bir kısmı da Anadolu 
içerilerine gönderiliyordu. 

Levant ticaretini Anadolu, Rusya ve İran üzerinden Asya içlerine kadar genişlet-
mek isteyen İtalyanlar kendi tüccarlarına kolaylık olsun diye bu bölgede kullanılan 
dilleri içeren sözlükler de hazırlamışlardı. Bunların en önemlisi kuşkusuz 1303‘te 
Kırım‘da düzenlenen Codex Cumanicus‘tur. Bu sözlük Latince-Farsça ve Kumanca 
olmak üzere 3 dilde 2.500 sözcüğü içermektedir. 
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İtalyanlar daha kuruluş döneminden başlayarak Osmanlı topraklarında bazı ay-
rıcalıklarla ticaret yapma hakkını elde etmeyi başarmışlardı. İstanbul’daki Bailoları 
aracılığı ile Osmanlı Sultan I. Murad’la ilişkiye geçen Venedik, 1368‘de Üsküdar‘da 
bir ticaret yeri açma iznini almıştı. Bununla birlikte Osmanlı Sultanı ile ilk Ticaret 
Antlaşması’nı yapan Ceneviz olmuştu. Orhan Gazi zamanında Osmanlılarla dosta-
ne ilişkiler kuran Cenevizliler 3 Haziran 1387’de I. Murad ile bir Dostluk ve Ticaret 
Antlaşması imzalamışlardı. Antlaşma esas olarak Osmanlılarla Galata Cenevizlileri 
arasındaki ticaret ilişkilerini düzenliyordu. Osmanlı tebaası olanlar Pera’da güm-
rük vergisi yerine malların değerine göre 100 Bizans altını (hyperper) için 8 carat 
ödeyeceklerdi. Cenevizliler ise Türk topraklarında alınan bütün vergileri ödeyecek-
ler ve bedeli karşılığında Türk limanlarından yiyecek malları alabileceklerdi9. Dost-
luk anlaşmasına karşın Cenevizlilerin Osmanlılara karşı bir ittifak oluşturma içinde 
yer alması bu hükümleri kısa sürede geçersiz kılmıştı. Bundan yararlanan Venedik, 
Yıldırım Bayezid‘den kendilerine serbestçe ticaret hakkı tanıyan bir mektup almış-
tı. Doc A. Venier’e hitaben yazılan 21 Mayıs 1390 tarihli mektupta Venedikliler’e 
bütün Osmanlı topraklarında tam bir ticaret serbestliği tanındığı belirtiliyordu. Ser-
bestlik artık, Osmanlı ülkesi sayılan Aydınoğulları Beyliği topraklarını da kapsıyor-
du10. Venediklilere tanınan serbestliğin sınırları 1411, 1414, 1419 ve 1451‘de yapılan 
anlaşmalarla genişletilmiştir. İstanbul‘un alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmed 
Dönemi’nde 18 Nisan 1454‘te imzalanan anlaşma ile de Venediklilere özel yargıla-
ma hakkı tanınmıştır.

Bütün bu veriler Fransızların İtalyanlardan yaklaşık 150 yıl sonra Osmanlı top-
raklarında ticaret yapma hakkını elde ettiklerini göstermektedir. Öyle ki 1536‘da bu 
olanağı bulduklarında bile Osmanlı sularında Venedik bayrağı altında seyretmeleri 
zorunlu kılınmıştı. İngilizler Fransızlardan sonra 1580‘de, ABD ise 1831’de Osman-
lılarla ilk ticaret antlaşmasını imzalayarak Levant dünyasına girmişlerdi.

9 Silvestre de Sacy, Notes et extraits, XI, s.s.59-61.
10 Mektubun İtalyanca çevirisi: Diplomatarium Vrneto - Levantinuın, 11,222 vd.



31

LATRİE, Mas, “Privilége Commercial accordé en 1320 a la République de Verıise”,  
Bibliothégue de l’Ecole des Chartes, XXV (1870). 

MANFRONİ, Camillo, Le Relazioni fra Genova. I’impero Bizantino e i Turchi, Genova,  1898.

OSTROGORSKY, Bizans Devleti Tarihi, (çev: Fikret Işıltan), 1981.

___________________, i Colonizatori italiani durante il medio Evo e il Rinascimento, 
Roma, 1933.

PEGALOTTİ, La Pratica della Mercatura, Cambridge, 1936.

Silvestre de Sacy, Notes et extraits, XI.

TAFEL, T. - M.Thomas, Urkunden zur Alteren Handels und Staatsgeschicte der Republik 
Venedik, Wien 1859 i II.

TURAN, Osman, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara, 1985.

TURAN, Şerafettin, Türkiye ve İtalva İlişkileri, I, Ankara, 2000.

ZACHARİADOU, E., Trade and Crusade. Venetian Crete and the Emirates o[ Menteshe 
and Avdm (1300-1415), Venice, 1983.

KAYNAKÇA





33

1940 yılında Denizli’de doğdu. 1966 yılında Lisans, 1971 yılında da Doktora 
eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tamamladı. 1967-
72 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 
asistanlık yaptı. 1973- 1987 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’nde Asistan, Öğretim Görevlisi, Doçent, Öğretim Üyesi ve Anabilim 
Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1987- 2007 yılları arasında Profesörlük 
yaptı. Bu süre zarfında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tür-
kiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı’nda bulundu. 2007 yılının 
Temmuz ayında emekliliğe ayrıldı. 02.01.2009’dan itibaren de, yeni kurulan 
Uşak Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.
Prof. Dr. Tuncer Baykara orta düzeyde İngilizce, Fransızca ve Farsça, az 
düzeyde ise Rusça bilmektedir. Uluslararası CIEPO İcra Komitesi Üyeliği 
yapmış olan Baykara, ayrıca Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ve Türk 
Askeri Tarih Komisyonu asli üyesidir. 1998-1999 ders yılında (Kasım-Temmuz) 
Kırgızistan Bişkek’teki Kırgız-Türk Manas Üniversitesi’nde Tarih Bölümü 
Başkanlığı yapmıştır. 18-22 Eylül 2000’de Çeşme’de 20 ülkeden 102 katılımcı 
ile CIEPO-14’ü düzenledi.  İnceleme yapmak,  kongre ve toplantılara katılmak 
üzere sırasıyla  Belçika, Japonya, Taiwan,  Almanya (Münih, Berlin, Heidel-
berg, Bonn), İsrail, Yunanistan, Rusya (Moskova, Ufa, Kazan), Kazakistan 
(Almati, Yesi) , Azerbaycan, Fransa , Hollanda, Kırgızistan, Türkmenistan , 
Çek Cumhuriyeti, Özbekistan , Macaristan, Finlandiya, Avusturya, Hırvatistan 
(Dubrovnik, Zagrep), İngiltere, Polonya ve İtalya (Venedik)‘ya gitmiştir. 

Prof. Dr. Tuncer BAYKARA



34

Kuşadası, günümüzde daha çok turistik özellikleriyle bilinmektedir. Özellikle 
yaz mevsiminde hayli rağbette olup, ünlü antik şehir Efesos’a en yakın liman oldu-
ğundan, turistik seferlerde oldukça hareketlidir. 

Kuşadası, Türkçe adının da açık-
ça gösterdiği gibi, adını küçük bir 
adadan almaktadır. Bu adaya, uzak-
tan kuş kadar küçük olduğundan 
böyle dendiği rivayeti de vardır. Bir 
başka husus, bu küçük adanın üze-
rinde kuşların mekân tutmasından 
dolayı bu ismi almış olduğudur.

Batı Anadolu’da veya tüm 
Anadolu’da hemen her şehrin, 
Türkler’den önceki adı da bilinir ve 
yayınlarda zikredilir. Kuşadası’nın, 
Türk öncesi döneminin adı olarak 
genellikle Skala-nova  bilinmekte-
dir. Fransızca yazılan kitaplardaki şekli ile Echele-Neuve, yani Yeni İskele demek-
tir. Buradaki “yeni”lik, antik dönemin ünlü liman şehri Efesos’un limanının dol-
masından ve kullanılmaz hale gelmesinden sonraki “yeni” iskele olmasındandır. 
Burası öz olarak bir iskele, yani  deniz ulaşımının karayla birleştiği yerdir; ancak, 
Ortaçağ Batı kaynaklarında adı geçen Skala-nova’nın gerçekten Kuşadası’nı karşı-
layıp karşılamadığı tartışmalıdır1.

Hemen belirtelim ki, eğer Türkler geldiğinde bu yerde iskân olsaydı, yani  in-
sanlar yaşasaydı, Türk devrindeki  ismi de kesinlikle ya aynen Skala-nova olarak 
devam eder yahut da çevirisiyle anılırdı: Yeni İskele veya Yeni-liman2. 

Ona göre; Kuşadası, 1300’lerde yapılmış olması gereken bir Ceneviz=İtalyan 
kale yerleşkesidir. 
1 Machiel Kiel, “Kuşadası: Genoese colonial town of the 1300s or Ottoman Creation of the 17th Century?”,  CIEPO XIV 
Sempozyumu Bildirileri, 8-22 Eylül 2000, Çeşme; Tuncer Baykara, Osmanlı Taşra Teşkilatında XVIII. Yüzyılda Görev ve Görevliler, Va-
kıflar Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1990, s.403-415.
2 Kuşadası’nın geçmişiyle ilgili olarak ilk önemli araştırma Wolfgang Müller-Wiener tarafından yapılmıştır: “Mittelalter-
liche Befestigungen im südlicche Jonien”, Istanbuler Mitteilungen, No:11, 1961, sb.5-122; Yine onun diğer bir eseri: “Kuşadası und 
Yenifoça, Zwei Italiennische Gründungsstadte de. Mittelalters”, Istanbuler Mitteilungen, No:25, 1975, s.399-420.

Kuşadası’nın Tarih Sahnesine Çıkışı
ve Ekonomik Etkenler

(Kuşadası’nın Bir Deniz Ticaret Merkezi Olarak XVII. Yüzyıl Başlarındaki Doğuşu)

Tuncer BAYKARA
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Aksi yöndeki birçok kaynağa rağmen, W. Müller-Wiener’in kanaatine açıkça ay-
kırı olan araştırma 2000’lere kadar pek yapılmamıştır. M. Kiel’in yazısının başında 
da söz ettiği gibi, 1982’de çıkan Yurt Ansiklopedisi’nde, “Kuşadası’nın ne zaman ve 
kimler tarafından kurulduğu bilinmemektedir” denilmiştir. 

2000 yılındaki Kuşadası sempozyumunda, M. Kiel’in işaret ettiği gibi, bu satırla-
rın yazarı XVI. yüzyılın ikinci yarısı ile XVII. yüzyıl başlarındaki Batı Anadolu’daki 
siyasi olayları özetleyerek ve daha çok Kitab-ı Bahriye ve Osmanlı dönemi Tahrir 
Defterlerinin kayıtlarına dayanarak Kuşadası’nın XVII. yüzyıl başlarında ortaya 
çıktığını belirten bir bildiri sunmuştur. Nitekim, bu hususa M. Kiel de temas et-
mektedir: ”On these grounds Tuncer Baykara, during a congress at Kuşadası in the Spring 
of 2000, suggested an Ottoman ori-
gin for the town, founded at least 
after 1526. There is however much 
more material, pointing tin the same 
direction”3. 

Machiel Kiel, benim de da-
yandığım kaynakları (Piri Reis‘in 
Kitab-ı Bahriye’si ile Osmanlı tah-

rirlerinin verilerini) esas alarak 
aynı kanaate ulaşmıştır. Üstelik 
M. Kiel, XVII – XVIII. yüzyıllara 
ait birçok  seyahat kitaplarındaki bilgileri de nakletmiştir. Bundan çıkan neticeye 
gore; Kuşadası, kesinlikle XVII. yüzyıl başlarında ortaya çıkan bir iskân yeridir, 
yani yerleşmedir. Deniz kenarında olduğundan güvenliği için  ayrıca bir kale de 
yapılmıştır. Kuşadası, sadece bir  iskân yeri değil, aynı zamanda bir liman ve dış 
ticaret kapısıdır. 

 Kuşadası’nın XVII. yüzyıl başlarında ortaya çıkması, Anadolu’nun batı kıyı-
larındaki bazı siyasi ve ekonomik gelişmelerin ve oluşumların bir sonucudur. Bu 
gelişmeler ve oluşumlar erken bir zamanda, XIV. yüzyılda başlamıştır. 1261’den 
sonra İzmir’in Aşağı/Liman-Kalesinde bulunan Avrupalı (Cenovalı=Ceneviz) tacir-
ler, 1328’lerde buradan ayrılmaya icbar edilmişlerdir. Umur Bey (Gazi Umur Paşa)  
onlara mekân olarak Sakız’ı göstermiş ve bu oluşum  sonunda Sakız’ın karşı kı-
yısındaki Çeşme Limanı, Anadolu karasının bir dış ticaret kapısı haline gelmiştir. 
XVI. yüzyılda İzmir’in nispeten küçük bir kasabacık olmasına rağmen, Çeşme’nin 
oldukça önemli bir liman yerleşkesi olmasının sebebi budur. 

XVI. yüzyıl sonlarındaki olaylar değişik sonuçlar vermiştir. 1566’da, hayli geç 
bir tarihte gerçekleşen Sakız’ın fethi, ilk anda yöredeki ticari ilişkilerde bir deği-
şikliğe yol açmamıştır. S. P. Argenti ve Ş. Turan’ın da bazı yönlerini araştırdıkları 
Sakız’daki Ceneviz ticarî üstünlüğü ve hakimiyeti, yeni Osmanlı siyaseti ile uyuşa-
3 A.g.m., s.407.
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madı. Burada, muhtemelen, XVI. yüzyıl sonlarında, Ön Asya ticaretinde, Batı Avru-
pa Devletleri’nin ön plana geçmeleri de etkili olmuştur. Sakız Adası’ndaki Ceneviz 
etkisi veya gölgesindeki  Fransız, İngiliz ve Felemenk tacirleri, kendilerine Anadolu 
kıyılarında daha uygun bir yer ve daha elverişli bir liman aramaya girişmiş olma-
lıdırlar; çünkü deniz ticareti Akdeniz içindeki bir hareket olmaktan çıkmış, Cebeli-
tarık ötesinden, Atlantik kıyılarından da etkilenmeye başlamıştır. Bu yeni anlayışa, 
Osmanlı idaresinin bu sırada uygun durumda olması da belirli bir katkı sağlamıştır. 
Kısacası, XVI. yüzyıl sonlarından itibaren, Anadolu karasında yeni ve uygun bir yer 
aranmaya başlanmıştır. Bu yerler olarak, eskiden beri bilinen İzmir ve Foça yanın-
da, yepyeni bir yer olarak Kuşadası da dikkati çekmektedir.  

Kuşadası, XVI. yüzyıl sonlarında başlayan arama faaliyetleri sırasında, Osmanlı 
ülkesinin yeni dış ticaret kapısı adaylarından birisidir. Öteki eski ticaret merkezleri 
yanında, yepyeni özellikleriyle dikkati çeken bir yerdir. Gerçi Müller-Wiener, Ku-
şadası kalesinin yapı ve mimarî özellikleriyle İtalyan/Cenova/Ceneviz kimliğini 
yansıttığını söylemektedir. Eğer böyle olsa idi, XVII. yüzyıl başlarındaki yenileme 
sırasında elde hazır bir savunma tesisi bulunmuş olabilirdi; oysa burada XVI. yüz-
yıl başlarında bir kale-savunma  yapısı olmadığı, Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’sinden 
açıkça anlaşılmaktadır. Şu halde Kuşadası’nda XVI. yüzyıl sonlarında başladığını 
tahmin ettiğimiz yeni imar hareketi, kesinlikle Avrupalı tacirlerin arayışında etkili 
olmak amacını gütmektedir. 

Kuşadası, bazı Osmanlı devlet adamlarınca, geleceği parlak görünen bir yerdir. 
Bu devlet adamlarının başında, Öküz Mehmet Paşa gelmektedir. Gerçi daha önce, 
Sadrazam Cerrah Mehmet Paşa’nın Kuşadası’nda bir han yaptırdığı ve hafta paza-
rı kurduğu kaydedilmektedir (M. Kiel). XVII. yüzyıl başlarında bir ara sadrazam 
da olan Mehmet  Paşa, buraya bir han yaptırarak gelirini hayratına vakfetmiş idi. 
Benzer bir hareketi yüz yıl kadar önce Çeşme’de bir han yaptıran, Kanunî’nin sad-
razamlarından İbrahim Paşa yapmıştı. Sadece bu vakıa dahi,  Kuşadası’nın  aradan 
geçen yüz yıl içinde Çeşme’nin yerini almaya namzet olduğunu bütün açıklığıyla 
göstermektedir. 
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Öküz Mehmed Paşa, Kuşadası’nda bu hanı yaptırırırken, yeni iskan yerinin 
çevresine bir sur çektirmiş, koruma terbirleri aldırmıştır. Bu iskân yerinin hukuki 
statusü de artık bir ıssız yer değil, bir kaza olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, ticari 
bakımdan kolaylık sağlayacak liman tesisleri yapılmıştır. Limandaki  ticari hare-
ketliliğin kayıtlarıyla   ilgilenecek  görevlilerin bulunması da bu arada sağlanmıştır. 
Şaban 1199=Haziran 1785’te varlığını bildiğimiz “Leb-i Derya Kurbündeki Gümrük”4, 
bu devre kadar geri gidebilir. Nitekim, M. Kiel, 1623’te Holanda yetkililerinin bu-
rada bir gümrük tarifesi listesi temin ettiklerini ve belgenin Hollanda arşivlerinde 
saklandığını belirtiyor. Ayrıca, sadece  XVII. yüzyıl değil daha geç  yüzyıl kaynak-
larında da bazı gümrük kayıtları mevcuttur. Nitekim, Dr. Cahit Telci, 1135h=1723 
tarihli Gümrük Defterini yayınlamış idi5. 

Kuşadası’nın, uluslararası 
deniz ticaretindeki yeriyle ilgili 
bilgilerimiz ne yazık ki yeterince 
açık değildir. Bu ticaretin büyük 
hacimli olduğu dönem oldukça 
kısa sürmüş olmalıdır; çünkü 
Atlantik ötesi dış ticaret kapısı 
olma yarışında İzmir şehri geri-
de kalmayı kabul  etmiş değildir. 
Tahminlere göre 1630’lara, hat-
ta yüzyılın ortalarına kadar bu 
çekişme etkili ve canlı bir şekil-

de devam etmiştir. XVII. yüzyılın ilk çeyreğindeki asayişe yönelik olumsuzluklar 
Kuşadası’nı da etkilemiş olmalıdır. İzmir’e veya Kuşadası’na yönelik eşkiya sal-
dırılarının ardında, bu çekişmenin izlerini ve etkilerini bulmak mümkün müdür 
bilemiyoruz. Muhakkak olan bir husus, Kuşadası’nın XVII. yüzyılın ilk yarısında 
bir süre için, Osmanlı ülkesinin bir uluslararası deniz dış ticaret kapısı olduğudur. 

Kuşadası, XVII. yüzyılın ikinci yarısında, Osmanlı ülkesinin  deniz dış ticaret 
kapısı olma yolunda, İzmir ile giriştiği yarışı ve mücadeleyi ne yazık ki kaybetti. Bu 
neticenin ortaya çıkmasında bir kaç önemli nokta şunlar olmalıdır:

a. Kuşadası Limanı, fırtınalı havalarda  ticaret gemileri açısından İzmir Limanı’na 
göre daha az güvenlidir. 

b. Kuşadası Limanı, korsan saldırılarına ve denizlerden gelebilecek öteki saldırı-
lara açık gibidir. Güvercin-ada’daki tesisler bu hususta oldukça yetersiz kalmakta-
dır. Oysa; İzmir’de Sancakburnu’nda, XVII. yüzyıl ortalarında, Yeni-kale yapılarak 
körfezin içindeki limanın  güvenliği tam olarak sağlanacaktır. 
4 Tuncer Baykara, a.g.e., s.225.
5 Cahit Telci, ”Hicrî 1135 (M.1723) Tarihli Kuşadası Gümrük Defteri”, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, XII, İzmir 
1997, s.135-154.
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c. İzmir şehrinin hemen yakınındaki Manisa’nın bu hususta etkili olması da 
muhtemeldir. Kuşadası’na en yakın Türk merkezi olan Tire, Manisa kadar Osmanlı 
iç siyasetinde etkili değildir. 

d. İzmir’deki yöneticilerin (kadı v.b.) idarecilik  hususunda  Kuşadası’ndan çok 
daha fazla bir deneyime sahip olmaları ve İzmir şehir halkının yabancılara eskiden 
beri alışık olmaları etkili olmuştur. Burada yabancılar eskiden beri yadırganmaz idi.

e. Kuşadası yepyeni bir yerleşme olduğundan, buradaki sosyal hayat İzmir’deki 
kadar canlı  ve hoş değildir. 

f. Birbirlerini çekemeyen Osmanlı vezirlerinin, bu arada Öküz Mehmed Paşa’dan 
nefretin fazla olması sebebiyle, onun önem verdiği Kuşadası’nın hor görülmesi eği-
limi (bu bir tahmindir). 

Netice olarak Kuşadası, uluslararası deniz ticaret kapısı olma  özelliğini, yarım 
yüzyıllık bir çekişme ve mücadele sonrasında İzmir’e kaptırdı. Buna rağmen, Ku-
şadası bu sure içinde kazandığı birçok  idari ve mimari kazanımlarıyla sonraki dö-
nemlerde iç ticarette etkinliğini devam ettirecektir.

 Kuşadası, Ulusararası deniz dış ticaret kapısı özelliğini İzmir’e kaptırdıktan son-
ra, Osmanlı ülkesinin Akdeniz kıyısındaki liman- kasabalarından biri olmuştur. Bir 
başka deyişle, ülkenin deniz iç ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Buradan özel-
likle İstanbul’a yörenin ziraî mahsulleri deniz yolu ile gönderilmektedir6. Ayrıca, 
İzmir ile ilişkileri de önemli olup, oradan Avrupa’ya ihraç edilmek üzere, birçok 
ürün gönderilmektedir. Kuşadası’nın XVIII. ve XIX. yüzyıllardaki deniz ticareti ile 
ilgili olarak, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan  vesikalar zaman içinde ta-
rihçiler tarafından incelenip yayımlanmaktadır.

Önemli bir kesimini M. Kiel’in de incelediği, XVIII. yüzyıl Seyyahları da 
Kuşadası’ndaki deniz faaliyeti hakkında kimi zaman ayrıntılı bilgi vermektedirler.

6 Tuncer Baykara, a.g.e., s.225.
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi Kuşadası, bugün daha çok Efesos’a bağlı bir turis-
tik merkezdir. Ancak onun Efesos ile ekonomik  bağı, deniz yoluyla gelen turistler 
dolayısıyladır. Geçmiş yüzyıllarda da Kuşadası varlığını denize, deniz ulaşımına ve 
ticaretine bağlı olarak yaşatmış ve geliştirmiştir. Antik devirlerde olmasa da, Bizans 
devrindeki Ayasuluğ faktörü, günümüzde Efesos olarak tanımlanabilir. Bunlardan 
daha da önemlisi, Kuşadası’nın varlığını Akdeniz kıyısında olmasına borçlu olma-
sıdır. 
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1929 Trabzon doğumlu olan Ülkekul, 1950’de Kara Harp Okulu’ndan Harita 
Subayı olarak mezun olmuştur. 1953’te Harita Yüksek Teknik Okulu’ndan 
mezun olarak Harita Mühendisi olmuştur. Harita Genel Komutanlığı’nda 
çeşitli teknik ve idari görevlerde bulunan Ülkekul, 1962 yılında Ankara Hukuk 
Fakültesi’ni bitirmiştir. 1981 yılında Tuğgeneralliğe, 1986’da Tümgeneralliğe 
yükselmiş ve 1990 yılında Harita Genel Komutanlığı görevindeyken, kadrosuz-
luktan emekli olmuştur.
1990 yılından bu yana Türk ve Dünya haritacılığı ile Türk Denizcilik Tarihi 
üzerinde araştırmalar yapmaktadır. İkisi Türkçe ve İngilizce, ikisi Türkçe-
İngilizce ve Fransızca, kalanı Türkçe olarak yayınlanmış sekiz kitabı, biri 
yurt dışında olmak üzere eşitli dergilerde yayınlanmış otuza yakın makalesi 
vardır. Kitaplarından biri İmago MUNDİ’nin 2002 yılı bibliyografisinde yer 
almıştır. En son kitabı Deniz K. K.’lığı tarafından basılmış üç ciltlik “Yaşamı ve 
Yapıtlarıyla Piri Reis” adlı araştırması ile Türk Seyir Hidrografi ve Oşinografi 
Daire Başkanlığının tarihçesine ilişkin kitaplarıdır.
Halen, Deniz Müzesi Piri Reis Merkezi’nin, 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
projesinin “Altın Yollar, Piri Reis’in İzinde İstanbul” ayağının ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin yürüttüğü “Çaka Köy” projesinin 
gönüllü danışmanıdır.

Prof. Dr. Cevat ÜLKEKUL
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İzmir ve İzmir Limanı’nın tarihini ayrıntılı biçimde inceleyen eserlerden biri olan 
İzmir Hakkında Tetkikat1  adlı kitaptaki bilgilere göre İzmir kenti M.Ö. 1130 yılın-
da kurulmuştur2.  Seminer konusu İzmir ağırlıklı olduğundan, ister istemez, önce, 
sözü edilen kitaptaki İzmir’e ilişkin iki ayrıntıya değinilmekten kaçınılamamıştır. 
Bunlardan birincisi; İzmir Hakkında Tetkikat’ı aslından Fransızcaya çeviren Bona-
vantür F. Slars’ın koyduğu ve aşağıya alınmış dipnotta dile getirilen bir İzmir ger-
çeğidir:

“İlk kuruluş yılları sırasında şehrin büyük bir kısmı ovada bulunmaktadır. Ova daha 
ziyade kuzeydoğu istikametine doğru uzamaktadır; çünkü o zamanlar deniz şimdikinden 
ziyade karada ilerliyordu. İzmir’de deniz, karayı değil; kara, denizi istila ede gelmiştir ve 
hala da bu suretle devam etmektedir”3.  

Ne kadar ilginçtir ki, aynı içerikte olmasa da, İzmir Körfezi ve Limanı’nın dol-
masına ilişkin başka bir açıklama, Bonavantür F. Slars’dan 350 yıl kadar önce, bü-
yük Türk bilim adamı ve denizcisi Piri Reis tarafından da yapılmıştır. Piri Reis, 
Akdeniz’in ekonomik ve sosyal coğrafya kitabı da olan Bahriye adını vermiş oldu-
ğu eserinde, İzmir hakkında bilgi verirken, şunları da yazmıştır:
1 İkonomus’un  bu eseri Rumca’dan Fransızcaya çevrilmiştir. Çeviriyi yapan Bonavantür F. Slars  eseri naklederken kitaba,  
aslının beş misli kadar tutan  açıklamalar eklemiş ve 6 Nisan 1868 tarihinde kitabını yayınlamıştır.  Bu kitap, 1932 yılında “İzmir 
ve Havalisi Asar-ı atika Muhipleri Cemiyeti”  Başkanı İzmir Valisi Kazım (Dirik) Paşa’nın  isteğiyle, Arapzade Cevdet Bey tarafından 
İzmir Hakkında Tetkikat, adıyla Türkçeye çevrilerek basılmıştır.
2 Mithat Sertoğlu, daha ileri bir açıklama ile “İzmir Türklerin çok eski bir vatanıdır.  Kemalpaşa ilçesi ve civarında yapılan 
kazılarda ele geçen eserlerin Orta Asya’dan gelen Etilerin M.Ö. 1900 yıllarında buralarda hüküm sürmekteydi” diyerek,  (bak. Yazarın 
Belgelerle Türk tarihi’nin 16. Sayısındaki makalesi) Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı) gibi başka yazarların dile getirdiği 
(bak, C.Ş.Kabaağaçlı, Hey Koca Yurt, s.86-89) önemli bir gerçeği dile getirmektedir. 
3 Bonavantür F. Slars, a.g.e., s.170.

Mühimme Defterlerine Göre
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir,

İzmir Limanı ve Ticari Etkinlikleri

Cevat ÜLKEKUL

İzmir Limanı, İ.Ü. 6605 numaralı yazmadan…
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“…Buradan içeride (İzmir Kalesi’nden içeride) iç liman vardır. Bu limanın çevresi bir 
mildir. Buraya bir zamanlar, büyük ığrıbarlarla girmiştik; fakat daha sonra gittiğimizde 
(burası) dolmuş durumdaydı. Oraya artık, küçük gemiler girmekte…”4. 

Büyük Reis bunları yazmakla kalmamış, ayrıca, eserindeki İzmir Körfezi ve 
Limanı’nı anlatan bölümün sonuna koyduğu verilen haritalarda da, limanın dol-
makta olduğunu çizerek de göstermiştir.

İzmir hakkında tetkikat adlı kitaptaki, önemli bilgilerden biri de seminer konu-
sunu doğrudan ilgilendiren aşağıdaki açıklamadır:

“Bugün, İzmir’de, eski ailelerden çok az kalmıştır. Şehrin eski mebani-i müdebde-
besinden (gösterişli binalarından) hemen hepsi harap olmuştur. 1688 senesinde vukua 
gelen büyük hareket-ı arz (deprem) bilcümle evrakını mahvetmiş olduğu gibi birçok 
mahallâtı (mahalleleri) ve sahilde inşa edilmiş olan konsoloshaneleri de hak ile yek-
san (yerle bir) etmiştir. Binaenaleyh bu tarihten evvelki zamanlara ait evrak, şehirde 
tamamen mahvolmuştur. Eski yapılardan yalnız Jan Dükas tarafından eski Jüpiter 

Olempiyon Akropolu’nun 
bulunduğu yerde inşa edi-
len kale kalmıştır”5.  

Araştırmacının bu açık-
lamasına karşın elde, İzmir 
kenti ve Limanı’nın 1688 yı-
lından önceki durumu hak-
kında bilgi edinilebilecek 
çok önemli belge ve bilgiler 
bulunmaktadır. O yılların 
koşulları nedeniyle, doğal 
olarak, hem İzmir Hakkın-
da Tetkikat’ı aslından Fran-
sızcaya çevireni Bonavantür 
F. Slars’ın ve hem de eseri 
Fransızcadan Türkçeye çe-
viren Arapzade Cevdet’in 

gözünden kaçmış olan bu belge ve kayıtlar: Osmanlı Kanunnameleri, Başbakan-
lık Osmanlı Arşivi’ndeki Mühimme Defterleri, Mühimme Zeyl Defterleri, Gayr-i 
Müslim Cemaatlere ait Defterler, Şikâyet Defterleri, Tahrir Defterleri, Maliye’den 
Müdevver Defterler gibi arşiv belgeleridir.

Mühimme Defterleri (M.): Osmanlı İmparatorluğu bürokrasisinde alınan karar-
lar ile hükme bağlanan konular, Divan ve Maliye kalemlerindeki defterlere kaydo-
lunmaktadır. Kayıt yapılan defterlerden biri de “Divân-ı Hümayûn toplantılarında 
4 Piri Reis, Bahriye, İ.Ü., 6605, s.63 a.
5 Bonavantür F. Slars ve İkonomas, a.g.e., s.32.

İzmir - Limandan Görünüş
Thomas Allom ve J.C. Bentlet tarafından çizilmiş olan bu gravür,, 
Robert Walsch’ın  ‘Constantinople and Scenery of the seven Churches  of  
Asia Minor’ adlı kitabında bulunmaktadır.
(Gravürlerle Türkiye-Anadolu 2, s.68.)
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müzakere edilen dahili ve harici meselelere ait siyasi, askeri, içtimai ve iktisadi ka-
rarların kaydolduğu ve Mühimme Defterleri (MD) adı verilen defterlerdir. Osmanlı 
Arşivi’nde H/ 961-1333, M 1553-1919 tarihleri arasında tutulmuş 419 adet Mühim-
me Defteri bulunmaktadır6. 

Mühimme Zeyl Defterleri: Mühimme Defterleri serisinden, yanlışlıkla diğer def-
ter serilerine karışmış bulunan bazı Mühimme Defterleri daha sonra yapılan tasnifler 
neticesi, “Mühimme Zeyl Defterleri” adı altında ayrı bir grupta değerlendirilmiştir7.  

Gayr-i Müslim Cemaatlere Ait Defterler: Divan-ı Hümayun tarafından tutulan 
bu defterler, gayr-i müslimlerle ilgili konularla, gayr-i müslim cemaatin her türlü 
hak, imtiyaz ve muamelatına ait hükümleri ihtiva etmektedir8. 

Şikâyet Defterleri: Osmanlı devlet sistemi adalet prensibi üzerine vaz edilmiştir. 
Bu adalet kavramı halkın dilek ve şikâyetlerini icabında doğrudan padişaha suna-
bilmesi, onun emri ile isteklerinin yerine getirilmesi ve haksızlıkların giderilmesi 
ilkesine dayanıyordu. Bu temel anlayış, Osmanlı idaresinde bir takım teşekküllere 
vücut vermiştir ki Divan-ı Hümayun Şikâyet Kalemi bu teşekkülün en başında ge-
lenidir.

1649 yılına kadar bütün ferman, berat ve hükümler Mühimme Defterleri’ne kay-
dolunurken, bu tarihten itibaren yalnız devlete ait işler Mühimme Defterleri’ne ya-
zılmış, şahsi davalara ait ferman, berat ve benzeri kayıtlar için Şikâyet Defterleri adı 
verilen ayrı defterler tutulmaya başlanmıştır9.  

6 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s.7.
7 BOA Rehberi, s.18.
8 A.g.e., s.32.
9 A.g.e., s.23.

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi
R- 1633 numaralı Bahriye yazmalarındaki İzmir Limanı haritası ve limana ilişkin ayrıntı… 
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Tahrir Defterleri:  Osmanlılar bir yeri fethettiklerinde o bölgeye yetkili bir emin 
gönderip nüfus ve gelir kaynaklarını ayrıntılarıyla araştırıp, deftere geçirirler, böy-
lece her sancak için ayrı bir nüfus ve gelir defteri meydana gelirdi. O bölgede vergi 
kaynakları çeşitli etkenlerle değiştiği zaman her 10-20-30 yılda bir tahrir işlemi ye-
nilenirdi.

Bugün, Osmanlı Arşivi’nde ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-i Kadi-
me Arşivi’nde bulunan bu defterler arşivimizin en değerli koleksiyonlarından biri-
ni meydana getirmektedir.

Tahrir Defterleri, Osmanlı İmparatorluğu’na dâhil memleketlerin sosyal, de-
mografik ve ekonomik tarihine ait, benzeri başka hiçbir yerde bulunmayan mufas-
sal istatistik kaynaklarıdır. Osmanlı Arşivi’nde H. 835-1300, M. 1431-1882 yıllarına 
ait 1100 olan Tahrir Defterleri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde bulunan 2.322 
defterle bir seri teşkil ederler10. 

Maliye’den Müdevver Defterler: 1945 yılında Maliye Bakanlığı’ndan yığın ha-
linde devralınan 26.000’e yakın defterin tasnifidir. Muhtelif Maliye Kalemleri’ne ait 
defterler olduğu gibi arazi tahriri, saray, yeniçeri mevacib vb. gibi diğer cins defter-
leri de ihtiva etmektedir11.  

Osmanlı Arşivi’ndeki belgeler, ülkemiz kadar, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ay-
rılmış kırka yakın ülkenin (Orta ve Yakındoğu, Balkan, Akdeniz, Kuzey Afrika ve 
Arap ülkeleri) kültür, iktisat ve siyasi durumlarının gün ışığına çıkarılmasında özel 
bir önem taşımakta, bunlar üzerinde çalışmalar, araştırmalar ve değerlendirmeler 
yapılmaktadır. 

Bu bildiride, başta Osmanlı Arşivi’nde bulunan defterler olmak üzere çeşitli 
kaynaklardan yararlanılarak İzmir Kenti ve Limanı’nın XVI. yüzyıl sonundaki eko-
nomik ve sosyal durumu incelenmeye çalışılacaktır; ancak ana konuya girilmeden 
önce kısaca Batı Anadolu kıyılarının incisi güzel İzmir hakkında özetle de olsa, bazı 
bilgilerin sunulmasına çalışılacaktır.  

İzmir Kenti, Limanı ve Türkler

İzmir, Roma İmparatorluğu’nun M.S.395 yılında, ikiye bölünmesi üzerine Doğu 
Roma İmparatorluğu’nun (Bizanslıların) payına düşmüştü. Türkler’in Anadolu’yu 
yurt edinmelerinin önünü açan Malazgirt Meydan Muharebesi’nden kısa bir süre 
sonra, 1076’da, kapılarını Kutalmışoğlu Süleyman’a açan İzmir12, ardından Süley-
man Şah’ın komutanlarından Çaka Bey tarafından fethedilmiştir. Bizans komuta-
nı Kabalika Aleksandar’a esir düşmüş olan Çaka Bey, III. Nikepheros’un sarayına 

10 A.g.e., s.97.
11 A.g.e., s.270.
12 Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya İlişkileri, s.50.
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verilmiş ve sarayda bulunduğu 1078-1081 yılları arasında iyi bir eğitim görmüş, 
Homeros’u Grekçe aslından okuyup anlayacak kadar dillerini öğrenmişti; ancak, 
yeni imparator I. Aleksios’un Çaka Bey’e verilen unvan ve yetkileri elinden alma-
sı üzerine saraydan ayrılıp İzmir’e gitmiştir. Önce İzmir’i; sonra da Midilli ve Sa-
kız Adaları’nı ele geçirerek buralarda küçük bir devlet kurmuştu. Çaka Bey, daha 
Bizans’ta iken deniz kuvvetlerine sahip olunmasının öneminin bilincinde olduğu 
için İzmir’i ele geçirir geçirmez, kırk gemiden oluşan bir donanma kurmuş, kıyı 
kentleri ile Adalar Denizi’ndeki13  adaları ele geçirmeye başlamıştır. 

Kılıçaslan’a kızını vererek Anadolu Selçukluları ile akrabalık kuran Çaka Bey’in 
başarılarından telaşa kapılan Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos, düzenlere baş-
vurarak Kılıçaslan ile Çaka Bey’in arasını bozmayı başarmış ve bir söylentiye göre 
Çaka Bey, Anadolu Selçuklu hükümdarı ve damadı Kılıçaslan tarafından, 1096 yı-
lında öldürülmüştür. Başka bir söylentiye göre de 1096’da eceliyle ölmüştür. Onun 
ölümünden sonra, İznik’i ele geçiren Haçlılarla güç birliği yapan Bizans generali 
Dukas, 1097’de İzmir’i de alarak kent halkından 10.000 Türkü kılıçtan geçirmiştir; 
ancak, Haçlı seferleri sırasında Akdeniz ticaretini ele geçiren Cenevizliler, Bizans’ın 
zayıf durumundan yararlanarak imparatorluktan aldığı geniş imtiyazlarla İzmir’in 
yönetimine de el koymuşlardı.

Böylelikle Bizans, dolaylı da olsa, İzmir, Milet (Balat), Efes (Ayasuluğ) ve Edremit 
gibi Batı Anadolu kıyılarındaki en önemli ticaret kent ve limanlarındaki hakimiye-
tini Menteşe ve Aydınoğlu Beylikleri’nin bu yörelere egemen oldukları XIII. yüzyıl 
sonuna kadar sürdürmeyi başarmıştır14.   

Sözü edilen kent ve limanlar Anadolu’nun ekonomik yaşamında ve Avrupa 
ile Asya arasındaki ticarette oynadıkları oldukça önemli rolleri nedeniyle elbet-
te beyliklerin ilgilerini çekecek, onların buraları ele geçirmek istemelerine neden 
olacaktır. Nitekim, Aydınoğlu Mehmet Bey, Türkmen geleneklerine uyarak, daha 
13 Bugün Ege Denizi olarak bilinen coğrafi alan, Türkler tarafından, ta 1935’li yıllara kadar “Akdeniz” olarak adlandırılmış, bazen 
de “Adalar Denizi” olarak çağrılmıştır. Bu nedenle bu incelemede, zorunlu olmadıkça “Ege Denizi” adının kullanılmasından kaçınılmıştır.
14 Cenevizli Tüccarların egemen olduğu ve önemli şap ocaklarının bulunduğu  Foça ise, Fatih Sultan Mehmet zamanında 
Türk topraklarına katılmıştır.

Çaka Bey’in yaptırdığı ilk yelkenli (temsili resim)
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sağlığında, beyliğinin topraklarını, erkek çocukları arasında bölüştürmüş ve ikinci 
erkek çocuk olan Gazi Umur Reis’e de Yukarı İzmir’in yönetimini vermişti. Umur 
Bey yönetiminin ilk yıllarında “…Maiyetinde 1000 kişilik bir kuvvetle, Frenklerle mü-

temadiyen harp ederek, en nihayet ‘Gavur İzmir’ ismi verilen sahildeki asıl İzmir’i zapt etti 
(723H- 1322M) Umur Bey, İzmir’i elde ettikten sonra Ümera’dan Hoca Selman’a bir ka-

dırga yaptırıp, adını ‘Gazi’ koydurttu ve bunun ardından yedi kayık daha yaptırarak, küçük 
bir donanma vücuda getirdi”15.  1326 yılından önce Sahil İzmir veya Türkler’in elinde 
olmadığı için o zaman Gavur İzmir de denilen Sen Piyetro hisarı ile İzmir’in öteki 
kalesi olan Kadifekale, yerleşim bakımından birleşmemiş olup, iki ayrı yerleşim yeri 
durumundaydılar.

Burada yeri geldiği için, İzmir’e ilişkin olarak 
yukarıda kullanılmış olan, coğrafi adlandırmaya da 
değinmek gerekir: 

“Eskiçağ’da Efes ve Milet kadar önem taşımasa bile. 
Ortaçağ’da bu şehirlerin eski etkinliklerini yavaş yavaş 
yitirmeleri sonucu önemli bir deniz üssü haline gelen 
İzmir (Smyrna)16, daha B. İskender Dönemi’nde iki ayrı 
kısımdan oluşuyordu. Körfezin güney kısmında deniz-

den içeride, yüksekliği 186 metreyi bulan Pagos Tepesi 
üzerindeki ‘Yukarı İzmir’(Smyrina Superiores) yani bu-

günkü ‘Kadifekale’ ve sahilde liman kesiminden oluşan 
‘Aşağı İzmir’(Smyrna İnferiores). Burada limanı koru-

mak amacıyla, gerektiğinde önüne zincir de gerilen bir 
kule yapılmıştır”17. 

O yıllarda, (Aydınoğlu Beyliği, Sen Piyetro hi-
sarını ele geçirmeden önce)  Türkler’in elindeki 
Kadifekale’nin bulunduğu “Yukarı İzmir”e “Türk 

İzmir” ve kıyıdaki Sen Piyetro Hisarı’na da “Aşağı 
İzmir” veya hıristiyanların elinde olduğu için “Gavur İzmir” denilmekteydi; ancak 
Gazi Umur Bey’in Sahil İzmir’i ele geçirmesiyle kent tümüyle “Türk İzmir” olmuş,  
yalnız “İzmir” adıyla çağırılmış ve “Gavur İzmir” adı tarihe karışmıştır.

Bu gibi durumlara ve adlandırmalara, Anadolu’nun Türkleştirilmesi esnasın-
da, Samsun’da da olduğu gibi başka yerlerde de rastlanmaktadır. “…Gerçekten de 
Samsun’da Türkler’in yaşadıkları kısma, Müslüman Samsun, Cenevizliler’in elin-
deki bölüm ise Kafir (Gavur) Samsun diye anılmıştır. Cenevizliler’in Amisos (Simi-

so) dedikleri kendi şehirleri, Kalyon Burnu’nun gerisindeki sırtta kurulmuştu. Türk 

15 İsmail Hakkı, Kitabeler, s.s.122-123.
16 Şerafettin Turan’ın sözünü ettiği İzmir’in önemli bir kent durumuna gelmesi XVI. yüzyılın sonunda gerçekleşmeye 
başlayacaktır ki, buna ilişkin ayrıntılar, ileride verilecektir.
17 Şerafettin Turan, a.g.e., s.50.

Çaka Bey’in kurduğu düşünülen 
Çeşme’nin Çeşmeköy mevkiindeki 
yerleşim yerinde bulunan cami hara-
besi ile önündeki eski Çakabey anıtı…
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ya da Selçuklu şehri ise, bu burnun önünde deniz kıyısından başlayarak yamaçlara 
doğru uzanıyordu. Her iki şehrin ayrı ayrı kaleleri olup, bunların etrafı surlarla çev-
riliydi. Türk ve Ceneviz kesimi arasındaki uzaklık ise ‘bir sapan atımı’ ya da ‘yarım 
ok menzili’ kadardı. Samsun, siyasal çekişmeler kadar ekonomik çıkarların orta-
ya çıkardığı bu ekonomik bölünmüşlüğünü 1420’li yıllara dek korudu… 1420’de 
Candaroğlu İsfendiyar’ın elinde bulunan ‘Türk Samsun’ Osmanlı topraklarına ka-
tılınca, yanı başındaki Cenevizliler oturdukları kesimi boşalıp, şehirden çekilince”18  
Kent artık tümüyle Türk Samsun oldu, öteki ad ortadan kalktı ve İzmir gibi, yalnız 
“Samsun” olarak adlandırıldı…

İzmir Limanı’nda kurduğu büyük deniz üssü sayesinde Adalar Denizi’nde üstün-
lüğü sağlayan Umur Bey’in buralardaki hakimiyetine son vermek isteyen Papa Cle-
mens VI’nın girişimiyle ona karşı bir Haçlı seferi düzenlendi. Rodos Şövalyeleri’nin 
yönetiminde harekete geçen Haçlılar, ani bir baskınla, 28 Ekim 1344’te, İzmir’in iç 
limanını koruyan San Pietro hisarını alarak, Sahil İzmir’i ele geçirdiler ve burayı ye-
niden Gavur İzmir durumuna getirdiler. Umur Bey, kentin bu kesimini geri almak 
için kaleyi kuşattığında, kaleyi ele geçirmek üzereyken, şehit olmasıyla (1348) ama-
cına erişemedi. Böylelikle Aşağı İzmir, uzun bir süre Rodos Şövalyeleri’nin elin-
de kaldı. 1390’da, Yıldırım Bayezid, Batı Anadolu seferleri sırasında Aydınoğulları 
Beyliği ile birlikte Yukarı (müslüman) İzmir’i de alarak, Osmanlı topraklarına kattı; 
ancak, Aşağı (Gavur) İzmir, hala Rodos Şövalyeleri’nin egemenliği altında kaldı. I. 
Bayezid, Yukarı İzmir’i aldıktan sonra burada Kara İbrahim Ağa’yı subaşı olarak bı-
rakarak Anadolu içlerine doğru sefere çıktı; ancak, daha sonra, Ankara Savaşı’nda 
(1402) I. Bayezid’i yendikten sonra İzmir’e giren Timur Rodos Şövalyeleri’nin elin-
de bulunan Gavur İzmir’i alarak Sen Pietro hisarını temelinden yıktırdı (1403) ve 
bütünleştirdiği kentin yönetimini yeniden canlandırdığı Aydınoğulları Beyliği’ne 
verdi. Böylelikle, yeniden, bütünüyle, Türk topraklarına katılan İzmir, günümüze 
değin yalnız “İzmir” olarak adlandırılıp, bu adla çağrıldı ve çağrılacaktır…

Bu noktada, İzmir Limanı’nın tarihi ile ilgili olduğu için, Timur’un İzmir’i ele 
geçirişine ilişkin iki ayrıntıya yer verilmesi gerekir. Bunlardan biri İkonomas’un 
kitabındaki aşağıya alınan bilgidir:

“1402 senesinde meşhur Timurlenk Küçük Asya’yı istila ettiği sırada İzmir’in müslü-
manlarla Latinler arasında taksim edilmiş olduğunu öğrenerek İzmir’i berren ve bahren mu-
hasara etti (denizden ve karadan kuşattı). İndelicap (gerektiğinde) kapatılan limanını tahrip 
etmek için Timur askerlerinden her birinin limana bir taş atmasını emretti ve bu suretle 
İzmir’in Limanı’nın büyük bir kısmı kara halini aldı ki bu mahalle elan (günümüzde) Ali 
Paşa Meydanı denmektedir. Timur on dört gün muhasaradan (kuşatmadan) sonra İzmir’i 
zapt etti. Muharebede birçok mebani (bina) ve bu meyanda Sen Piyer Kalesi yıkıldı. Rodos 
Şövalyeleri, kaleden gemilerine binerek, sahili takiben firar ettiler (kaçtılar)”19.  

18 Şerafettin Turan, a.g.e., s.50.
19 Bonavantür F. Slars ve İkonomas, a.g.e., s.s.29-30.
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Başka bir ayrıntılı açıklama da Bonavantür F. Slars’ın İzmir Hakkında Tetkikat’ı 
çevirirken eklediği notlarda yer almakta olup, aşağıya alınmıştır:

“Timur, İzmir’in zaptını maiyetindeki prens ve kumandanlara emir etti ve kendisi de 
1402 senesinde Kanunuevvel’in birinde (1 Aralık 1402) ve muhasaranın (kuşatmanın) baş-

ladığından birkaç gün sonra İzmir’e muvasalat ederek burada elli yedi seneden beri hü-

kümran olan Rodos Şövalyeleri’ne ya İslam olmalarını veyahut kaleye kendi bayraklarını 
asmalarını teklif etti ve teklifinin ademi kabul (kabul edilmemesi) halinde cümlesinin kı-
lıçtan geçirileceğini bildirdi. Rodos Şövalyeleri’nin İzmir’i müdafaa için oraya gönderdi-
ği Hospitalierlerin başrahibi Guillaume de Mine bu teklifi nefretle reddetti ve derhal har 
trampetleri çalınmaya ve harp naraları işitilmeye başlandı. Şehre bütün vesait-i harbiye 
(savaş araçları) ile hücum ediliyordu. Kalenin etrafında bir nevi muvazi (koşut, paralel) kale 
vücuda getirilmişti. Tekerlekler ve çıkrıklarla, her birinde merdivenli iki yüz asker bulunan 
kuleler kalelere yaklaştırıldı ve tahtezzemin (yer altında) çalışan on bin amelenin açtıkla-

rı lağımların duvar ve tavanlarına istinagah (dayanak) teşkil eden kerestelere ateş verildi. 
Bunlar yanınca lağımlar çöktüler ve beraberlerinde kalenin de duvarlarını yıktılar. Sonra, 
Tatar askerleri limanın açılan ucuna birçok taşlarla kaya parçaları taşıdılar ve bunları deni-
ze atarak limanı sed ettiler. Bereket versin ki kadırgalar geceden körfeze çıkmışlardı; yoksa 
bir az daha kalsaydılar yakılacaklardı. Bu imla (doldurma) ameliyesinde ordunun onda biri 
istihdam olunmadığı (kullanılmadığı) halde akşama doğru limanın iki ucu birleşmiş idi. 
Sonra, limanın içine dünyalar kadar direkler getirildi ve bunlar denize çakılarak üzerlerine 
mıhlanan keresteler mükemmel bir döşeme meydana getirdi ve bu döşemeden geçen askerler 
kaleye sokularak yakından harp etmeye muvaffak oldular. Hücum müthiş bir yağmur tufanı 
altında başladı ve kemali şiddetle devam etti. Yağmurun şiddeti ne muhasırların (kaleyi 
kuşatanların) hücumlarını azalttı ne de müdafilerin (kaleyi savunanların) faaliyetini kesr 
edebildi (kırabildi). Nihayet, bütün ordu her taraftan son bir hücumda bulunarak, on beş 
gün harpten sonra kaleyi zapt etti”20.  

Yıldırım Bayezid İzmir’i aldıktan sonra buranın subaşılığına, İbrahim Ağa’yı ata-
mıştı. İşte, bu İbrahim Ağa’nın oğlu Cüneyt Bey, Fetret Dönemi’nde Şehzade Sü-
leyman Çelebi’nin de yardımıyla, 1405’te İzmir’i ele geçirmişti. O’nun bağımsızlık 
peşinde olduğunu anlayan Süleyman Çelebi, Cüneyt Bey’i 1406’da, Rumeli’de bir 
valiliğe atayarak İzmir’den uzaklaştırdı. 

Kardeşler arasındaki taht kavgasından yararlanan Cüneyt Bey, bir fırsatını bu-
lup, 1413’te bir kez daha İzmir’e egemen oldu. Daha sonra, tahtın tek sahibi olmayı 
başaran Çelebi Mehmet, ordusuyla İzmir’e girerek Cüneyt Bey’i tutsak aldıysa da 
(1415), Cüneyt Bey’in annesinin yalvarmalarına dayanamayarak O’nu affetmişti; 
ancak Cüneyt Bey uslanmamış ve II. Murat Dönemi’nde yine ortaya çıkarak, Düz-
mece Mustafa olayına karışmış, 1422’de yeniden İzmir’i alıp, burada da beyliğini 
ilan etmişti. Bu kez de beyliği uzun sürmemiş ve 1425’te, İkinci Murat’ın Anado-

20 Bonavantür F. Slars ve İkonomas, a.g.e., s.247-249.
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lu Beylerbeyisi Hamza Bey, Cüneyt Bey’i yenip, kendisini, ailesiyle birlikte idam 
ettirdi ve İzmir’i de Osmanlı topraklarına kattı. Böylelikle yeniden Osmanlı ege-
menliğine giren İzmir, devamlı olarak Türk İzmir, daha doğrusu İzmir adıyla, Türk 
egemenliği altında gözde bir vatan parçası oldu. 

Osmanlı yönetimindeki İzmir, önce bir kaza olarak Ayasuluğ’a (Sığla Sancağı), 
sonra Saruhan Sancağı’na 16. yüzyılda da Aydın Eyaleti’ne bağlandı. 17. yüzyılda 
Gelibolu’daki Kaptan Paşa (Cezayir-i Bahr-i Sefid) Eyaleti’ne bağlanıp tersane kethü-
dalarının “hâssı” oldu. 1811 yılında Aydın Eyaleti’nin yeniden kurulması üzerine, 
buraya bağlandı ve 1850 yılında vilayet merkezi İzmir’e nakledildi. Birinci Dünya 
Savaşı sonunda Batı Anadolu’nun bir kısmı ile birlikte Yunan İşgaline uğrayan bu 
güzel kentimiz, 9 Eylül 1922 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında-
ki Türk ordusu tarafından ebediyen kurtarıldı ve Cumhuriyetin ilanının ardından 
kendi adını taşıyan ilin merkezi oldu21.  

XVI. yüzyılın başlarında, İzmir’in Aydın Sancağı’nın bir kazası olduğuna ilişkin 
belgelerden biri olan, 935 (1528) tarihli Aydın Sancağı Kanunnamesi’nde, sancağın 
kazaları aşağıdaki biçimde sayılmaktadır: “Aydın Livâsı’nın kazaları şunlardır: Bay-

ram karakoyunlusu, İzmir, Çeşme Ayasloğ (Karaçadır), Tire, Birgi, Güzelhisar, Sultanhisa-

rı, Yenişehir, Alaşehir, Sart, Kestel, Bozdoğan ve Arpaz.”22.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde kent, biri 1472 ve diğeri 1473’te iki kere 
Venedikliler’in saldırısına uğrayınca, savunması zayıflayan İzmir’i berketmek için 
padişah iç limandaki eski kaleyi yeniden yaptırmıştı; ancak, buna karşın İzmir san-
cağın bir kazası durumundaydı ve uzun süre bu durumda kalmıştı. Dolayısıyla 
İzmir ve İzmir Limanı Batı Anadolu’nun ikinci derece önemi olan kentleri arasın-
da yer almaktaydı. Hatta, önem bakımından Batı Anadolu’nun Çeşme, Kuşadası, 
Balat, Foça Sığacık (Seferihisar), Mordoğan gibi liman ve ticaret kentlerinden sonra 
gelmekteydi; ancak bu durum zamanla değişecek, İzmir ön plana çıkacaktı.

İzmir, Venedik ve Cenova

XVI. yüzyıl ve sonrasındaki İzmir kentinin gelişmesi ve İzmir Limanı’nın ticari 
etkinliklerinin göze batar biçimde öne çıkmasında Venedik, Ceneviz gibi İtalyan 
kıyı kenti devletlerinin önemli etkisi olmuştur. Bunların başında gelen Venedikliler 
Adriyatik Denizi üzerinden Doğu Akdeniz’e açılışından kısa bir süre sonra Bizans 
ile ticaret yapmaya başlamışlardı. Doğu Roma İmparatorluğu’nun zayıflamaya baş-
lamasıyla, ticaret ve denizcilikle uğraşan Venedik başta olmak üzere, Cenova, Pisa 
gibi öteki küçük İtalyan kıyı kenti devletleri, Bizans’tan sağladıkları hak ve ayrıca-
lıklardan yararlanarak İstanbul ve Batı Anadolu kıyılarındaki belli başlı liman kent-
leri ile buralara giden ticaret yolları üzerindeki şehirlerde yerleşmiş ve kimi yer-
21 Mithat Sertoğlu, “VI. Asırda İzmir”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S.16, s.75.
22 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, 5. kitap, s.73.
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lerde de özerk koloniler oluşturmuşlardı23. 992 yılında Venedik ile Bizans arasında 
yapılan bir anlaşma ile Venedikliler’e Bizans’ta ticaret yapma hakkı tanınmış, ayrı-
ca İstanbul’a gelecek Venedik gemilerine uygulanacak gümrük resmi belirlenmiş, 
Venedikli tüccarlara bazı vergi bağışıklığı tanınmıştı. Bu anlaşmayı izleyen başka 
anlaşmalarla da Venedikliler değişik zamanlarda değişik haklar ve ticari ayrıcalık-
lar elde etmeyi başarmışlardı. 

Venediklileri, Ekim 1111 yılında Bizans’tan Venediklilere tanıdığı ayrıcalıklara 
benzer hakları alan Pisalılar izlemiştir.

Cenevizliler ise İtalyan Yarımadası’ndaki en büyük rakipleri olan Venedik’ten 
ancak 150 yıl kadar sonra, 1142 yılında Bizans’la ilk ticari ayrıcalık anlaşmasını im-
zalayabilmişlerdir. Bu anlaşmaya göre Cenevizliler Bizans topraklarında yapacak-
ları alış-verişlerde, ödeyecekleri gümrük resmi % 10 olarak saptanıyordu. Bu an-
laşmayı 1155’te imzalanan ve Cenevizlilere yeni bazı haklar tanıyan daha kapsamlı 
bir anlaşma izlemiş, daha sonra 1162 yılında yapılan yeni bir anlaşma ile Bizans’ta 
bulunan Cenevizlilerin sayısı 300’ü bulmuştur. Özellikle 1170 ilkbaharındaki an-
laşma ile Bizans, Cenevizlilere İstanbul’da bir mahalle kurup yerleşmelerine izin 
verilmiştir. Daha sonra yapılan 1267’deki anlaşma ile Ceneviz kolonisi, o yıllarda 
İstanbul dışında bir yer olan Galata’ya sahip olup, buraya yerleşecekler, Batı Ana-
dolu ve Karadeniz’de önemli koloniler kuracaklardır. Şerafettin Turan bu durumu 
şöyle açıklamaktadır:

 “Böylelikle İtalya’nın denizci şehir devletleri, XII. yüzyıla gelinceye dek ‘Levante’24  ti-

caretine yönelmişler ve Bizans İmparatorluğu ile imzaladıkları anlaşmalarla yalnızca ticaret 
alanında büyük kolaylıklar, indirimler, bağışıklıklar değil, kendilerini ilgilendiren yönetim 
ve yargı alanlarında da önemli ayrıcalıklar sağlamayı başarmışlardı. Bu hak ve ayrıcalık-

ların doğurduğu ortamdan yararlanarak, Bizans başkenti İstanbul’dan başlayarak önemli 
liman kentlerinde yerleşip koloniler oluşturmuşlardı”25.  

Cenevizlilere ticaret alanındaki kolaylıklar, indirimler, bağışıklıkların yanı sıra 
yönetim ve yargı alanlarında da önemli ayrıcalıklar sağlayan anlaşmalardan biri 
de Bizans’la 1261 yılında yapılmış olan Kemalpaşa (Nif) anlaşmasıdır. Bu anlaşma 
ile Cenevizlilere İzmir’de oturmak ve ticaret yapabilecekleri özel bir yer verilmesi 
öngörüldüğü için, sözü edilen anlaşma seminer konusunu yakından ilgilendiren 
anlaşmalardan biri olarak görülmektedir...

Doğal olarak, Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinden sonra Venedik ve Ce-
nevizliler Bizans’tan elde ettikleri ayrıcalıkları sürdürmek isteyecek ve bu kez de, 
aşağıda açıklandığı biçimde, Türklere yöneleceklerdi:  

23 Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya İlişkileri, s.3.
24 Levante; Doğu Akdeniz Bölgesi.
25 Prof. Dr. Şerafettin Turan, a.g.e., s.32.
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“Ortaçağlar boyunca Avrupa ile Asya arasındaki ticarete egemen olan İtalyanlar, Bizans 
İmparatorluğu döneminde elde etmiş oldukları kolaylık ve ayrıcalıkları Anadolu Selçukluları 
ülkesinde de sürdürebilmek için onlarla da bunu içeren anlaşmalar yapmaya çalışacak ve 
bunda da başarılı olacaklardır. Böylece Bizans’tan sonra Selçuklularca da tanınan bu ayrıca-

lıklar ve haklar, İlhanlı egemenliği ve Beylikler Dönemi’nde de geçerliliğini koruduğu gibi, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda da varlığını sürdürecektir”26.  

Böylelikle, zaman içinde gelişen ticari ilişkiler ekonominin birçok alanına yayıl-
dığı gibi, Türklerin ve İtalyanların kültürel hayatlarını da etkileyecektir. Bu nedenle 
günümüzün Türkiye Türkçesinde bile İtalyanca kökenli 523 sözcük ve İtalyancada 
da 150’ye yakın Türkçe sözcük bulunmaktadır.

Özetle, Ortaçağlar boyunca Avrupa ile Asya arasındaki ticareti hemen hemen te-
kellerine almış olan İtalyanlar, Bizans döneminde elde etmiş oldukları haklar ve ay-
rıcalıkları, Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinden sonra, önce Anadolu Selçuk-
lularından, sonra Beyliklerden ve daha sonra da Osmanlı İmparatorluğu’ndan elde 
etmek isteyecekler ve alacaklardır. Burada önemle vurgulanması gereken bir husus 
da; giderek Osmanlı İmparatorluğu için büyük sorun olacak “Kapitülasyonlar”ın ilk 
olarak burada değinilen anlaşmalarla verilen ayrıcalıklarla başlamış olmasıdır27. 

Ancak, Türklerin İtalyan kıyı devletleri ile olan ticari ilişkilerinin, ilk yıllarda 
yeterince gelişmiş olduğu söylenemez; çünkü Türklerin Anadolu’yu yurt tutmala-
rından kısa bir süre sonra başlayan Haçlı Seferleri’nin sebep olduğu karışıklıklar, 
yıkımlar ve Papalığın Müslüman ülkelerle ticaret yapılmasını yasaklaması gibi ne-
denler; doğu ticaretine ve doğal olarak Anadolu Selçukluları’nın Batı ile olan ticari 
ilişkilerine oldukça büyük olumsuz etkiler yapmıştı; ancak Selçuklu Sultanları al-
dıkları önlemlerle Anadolu’yu doğu-batı ticaretinin merkezi yapmayı başarmışlar-
dı. Böylelikle, Anadolu Asya ve Avrupa ülkelerinin ürünlerinin alınıp satıldığı bir 
coğrafi alan durumuna gelmişti. 1332’de ölen Todoro Lamenti, Anadolu’ya ilişkin 
ağıtlarında burasını ‘zorunlu ihtiyaç mallarından, hatta lüks maddelerden hiçbir şe-
yin eksik olmadığı’ bir ülke olarak tanımlamaktadır28.    

Türklerin Avrupa ile olan ticareti ve bu ticareti elinde tutan Ceneviz ve Venedik-
lilerle olan ilişkilerinde, ticaretin başladığı ve sona erdiği yerlerden biri de İzmir ve 
İzmir Limanı olmuştur. Nitekim, zamanla buradan tarım ürünleri; pamuklu, ipek, 
yünlü dokumalar gibi sanayi malları ve canlı hayvanlar dış ülkelere yollanacaktır. 
Buna karşın, özellikle, İtalya başta olmak üzere yabancı ülkelerden de Anadolu’ya 
çeşitli dokumalar, ibrişim, sabun, cam eşya, kristal, ayna ve kağıt gelecektir… Dola-
yısıyla, Bizans’tan elde ettikleri ayrıcalıkları Türklerden de almak isteyen Venedik 
ve Cenevizliler ister istemez Türklere yöneleceklerdir ki Şerafettin Turan, Venedik 
ve Cenevizlilerin Türklere yönelmelerini şöyle özetlemektedir:  
26 A.g.e., s.7.
27 Bu anlaşmalar  ilk kapütilasyonlar olup, sözcüğün aslı,  o yıllarda “Kral veya Kilise emirnamelerinin  bölümler” anlamında 
ki (Latince Capitulum’dan türeyen İtalyanca Capitolazione, Fransızca Caputulation) sözcüklerinden gelmektedir. Daha fazla bilgi için 
bakınız: Şerafettin Turan, a.g.e., s. 6 ve devamı.
28 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız: Şerafettin Turan, a.g.e., s.134.



55

“Ortaçağlar boyunca Avrupa ile Asya arasındaki ticarete egemen olan İtalyanlar, Bizans 
İmparatorluğu döneminde elde etmiş oldukları kolaylık ve ayrıcalıkları Anadolu Selçuklula-

rı ülkesinde de sürdürebilmek için onlarla da bunu içeren anlaşmalar yapmaya çalışacak ve 
bunda da başarılı olacaklardır. Böylece Bizans’tan sonra Selçuklularca da tanınan bu ayrı-
calıklar ve haklar, İlhanlı egemenliği ve beylikler döneminde de geçerliliğini koruduğu gibi, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda da varlığını sürdürecektir.”29. 

Aslında sözü edilen gelişme, o yılların ticaretini elinde tutan Venedik ve 
Ceneviz’in önce Bizans’ın son bulmasının ardından, adı geçen İtalyan Kıyı Kenti 
Devletleri’nin önce Anadolu Selçukluları, sonra da Osmanlı İmparatorluğu arasın-
da gelişen siyasi ilişkilerin, rekabetin ve çatışmaların ortaya çıkardığı beklenen bir 
sonuçtu. Nitekim, Alaettin Keykubat’ın 8 Mart 1220’de Venedik Cumhuriyeti ile 
yapmış olduğu ilk ticari anlaşmadan, Fatih Sultan Mehmet’in 1453 tarihinde verdi-
ği ahitnameye kadar Türklerle Venedik arasında yirmi üç anlaşmanın bulunduğu 
saptanmıştır30. 

Burada yeri geldiği için, başka bir konuya değinilmeden önce, İzmir ve İzmir 
Limanı’nı da ilgilendiren “Kaban veya Kapan” sözcüğünün, bugün pek bilinmeyen 
anlamını da açıklamak yararlı olacaktır. Kaban veya Kapan; yiyecek ve giyecek 
maddelerinin toptan satıldığı yerlere denir ki, günümüzün hal veya genel pazarları 
denilen yerlerdir.  İstanbul’da, günümüzde,  en azından adları yaşayan “Unkapanı”, 
“Yağkapanı”, “Balkapanı”, “Gülkapanı” gibi bu yerlerde eskiden un, yağ, bal, erzak, 
hububat ve benzeri mallar satılırdı. Sözü edilen mallar; önce kapan, mizan, menge-
ne ve çardak denilen bu gibi yerlere getirilir, buralardaki görevli emin ve naibler 
tarafından, mallardan devletçe alınacak vergiler alınarak, günlük narh (narh-ı rûzi) 
üzere satılırdı. Özellikle, dışarıdan ithal edilen malların, kapanlara getirilmeden sa-
tılması mümkün değildi. Kapandaki tüccarlara “Kapan Hacısı” denirdi.

Örneğin; II. Bayezid devrindeki kapan resmi, alınan mallar ile kapan resminin 
miktarı hakkındaki kanunnamede inceleme konusuna ilişkin, yani İzmir Kapanı 
için ayrıcalık tanıyan aşağıdaki hüküm bulunmaktadır.

“…Ammâ İzmir kapanında bunun hilafıdır. Şol meta’nın ki gümrük alınır, kantarda bir 
buçuk alına. Ve şol meta’nınki gümrüğü alınmaz, anın gibide bir akçe alandan ve bir akçe 
satandan alına...

İzmir’de dahi mecmu kapanda çekilen davarda her ne olursa andan dahi kapan resmi 
alınır, yük bâcı alınmaz.

Ve İzmir iskelesinde gemiye girmek için gelen kurı armudın kilesinden ve zeytin yükün-

den gümrük alunmayub bâc deyu ikişer akçe alınur. Ve pekmez yükünden bir akçe alınur”31. 

29 Şerafettin Turan , a.g.e., s.7.
30 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Şerafettin Turan, a.g.e.
31 Ahmed Akgündüz, a.g.e., 2. kitap, s.160.
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Bildiri Konusunun “Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir, İzmir Limanı ve Ticari 
Etkinlikleri” Olarak Seçilmesinin Nedenleri

Bildiri konusunun bu biçimde belirlenmesinin en büyük nedeni, İzmir ve 
Limanı’nın XVI. yüzyılda bir ticaret merkezi konum ve görünümünde olmaması-
dır; ancak yukarıda değinildiği üzere, XVI. yüzyıl sonunda başlayan süreçle birlikte 
Batı Anadolu kıyıları boyunca uluslararası ticaretin şaşırtıcı bir biçimde gelişme-
si ve zaman içinde İzmir Limanı’nda yoğunlaşmasıdır32. Bu nedenle XVI. yüzyılın 
sonlarında oluşan bu gelişme, İzmir’in kültürel varlığını ticari etkinliklerle de zen-
ginleştirerek burayı Batı Anadolu’nun, günümüze değin, en önemli kenti durumu-
na getiren oluşumun başlangıcıdır.

Kentin sözü edilen gelişmesini, özellikle Osmanlı Arşivi’ndeki belgelerden ya-
rarlanarak açıklayan ve değerlendiren en önemli araştırmalardan biri, belki de en 
ayrıntılısı, Daniel Goffman tarafından yapılmıştır. Araştırmacı sözü edilen çalış-
masını, Chicago (Illinois) Üniversitesi, Tarih Bölümü, Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 
doktora tezi olarak hazırlamıştır. Aralık 1985’te tamamlanmış olan tezin başlığı 
İzmir as a Commercial Center The Impact of Western Trade on an Ottoman Port 
1570-1650 olup, yaklaşık 460 sayfadır. Bu tezde, aşağıda verilen konu başlıklarında 
görüldüğü gibi İzmir yöresi ve Limanı’nın 1570-1650 yılları arasındaki ticari etkin-
likleri ve nüfus hareketleri gibi çok önemli konulara değinilmektedir:

I – Introduntion

II – Izmir and its Hinterland in the Sixteenth Century

III – The Economic and Social Situation in Western Anatolia (1590-1610)

IV - The Commercial Deveplopment of the Port of Izmir (1590-1620)

V – International Patterns of Trade and the Port of Izmir at the Turn the Seven-
teenth Century

VI – The Venetians in İzmir and Competition from the Atlantic Seabord (1604- 
1624)

VII – The Ottoman Involement in Intra-Commercial French Dispute in Izmir 
(1635-1650)

VIII – The Jewish Setlement in Izmir

IX – Conclusion: Some Thoughts About Future Research

Birinci Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu: (İzmir ve Doğu Akdeniz) konulu top-
lantının daveti alındığında, önce Daniel Goffman’ın doktora tezinin özetlenerek 
sunulması düşünülmüştü; çünkü tezin Mühimme Defterleri, Tahrir Defterleri gibi 
Osmanlı Arşivi’ndeki belgelere dayandırılmış zengin ve önemli bir içeriği bulun-

32 Daniel Goffman, İzmir as a  Commercial Center The Impact of Western Trade on an Ottoman Port 1570-1650, s.137.
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maktaydı; ancak sempozyum bildirisinin Prof. Dr. Şerafettin Turan’ın “Türkiye-

İtalya İlişkileri I, Selçuklulardan Bizans’ın Sona Erişine” adlı eseri gibi başka kaynakla-
ra da dayandırılarak hazırlanmasının, sempozyumun amacına daha uygun olacağı 
düşünüldü. Dolayısıyla bu seminer bildirisi sözü edilen doktora tezi ile Prof. Dr. 
Şerafettin Turan’ın eserinin yanı sıra konuya ilişkin başka birkaç eser ve Mühimme 
Defterleri ağırlıklı olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki defterlerden yararlanı-
larak hazırlanmaya çalışıldı.

Doğal olarak böyle bir araştırmanın, seminerde öngörülen süre içinde sunula-
bilmesi için fazla uzun ve ayrıntılı olmaması gerekmekteydi. Bu nedenle elden gel-
diğince kısa tutulmaya ve fazla ayrıntıya girilmemeye özen gösterildiyse de, bazı 
konuların daha iyi açıklanabilmesi maksadıyla, sunum için ayrılan süre ister iste-
mez aşılmış oldu; ancak seminerdeki sunumda verilen süreye uyularak, kısaltılmış 
biçimde arz edilecektir. Seminer bildirileri daha sonra, bir kitap haline getirilerek 
yayınlanacağından, ilgilenenler, böylelikle, ileride bildirinin bazı ayrıntılarına eri-
şebilecek, bildiriyi daha iyi inceleyip, eleştirebileceklerdir.

Bildiri metninin böyle uzun bir içerikte hazırlanmasının bir başka nedeni de:, 
etkinliğin “Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu: I” başlığını taşımasıdır. Başlıktan anla-
şıldığına göre, bu ilk sempozyumu “Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu: II” gibi başka 
sempozyumların izlemesi öngörülmüştür. Dolayısıyla, bildiri oldukça uzun biçimde 
hazırlanarak, üniversiteleriyle de bir eğitim ve kültür kenti olan Batı Anadolu’nun 
incisi İzmir’e ilişkin yapılacak yeni akademik çalışmalarda, genç araştırmacılara 
kendi kaynaklarımız hakkında bilgi verilmek istenmiştir. Böylelikle, “Mühimme 
Defterlerine Göre XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir Limanı ve Ticari Etkinlikleri” 
başlıklı bildiri hazırlanmış oldu.

İzmir Limanı’nın Ticari Öneminin Artması ve Bunun İzmir Kenti’nin Ge-

lişmesine Etkisi

İzmir Limanı’nın ticari etkinliği ve öneminin artmasını, tezinde, Başbakanlık Os-
manlı Arşivi’ndeki defterlerine dayanarak inceleyen Daniel Goffman XVII. yüzyılın 
başlarında İzmir’in gümrük gelirlerini, öteki Batı Anadolu Kent ve Limanları ile 
kıyaslayarak ortaya koymuştur. Araştırmacının kıyaslamaya ilişkin, aşağıya alın-
mış çizelgesinde de görüldüğü gibi, Batı Anadolu kıyılarındaki diğer limanların 
gümrük gelirlerinin değişmemesi veya gerilemesine karşın, İzmir’in (Osmanlılardan 
önce bir Ceneviz kolonisi olan Urla’yla birlikte), ilerlediği ve öneminin arttığını ortaya 
koymuştur.

Halbuki, İzmir Limanı’nın 1575 yılındaki gümrük vergisi gelirinin yalnız 80,000 
akçe olduğu göz önüne alınırsa, çizelgelerdeki gelişmenin daha iyi değerlendirile-
bileceği düşünülmektedir.
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XVI. yüzyılın sonuna doğru değişmeye başlayan ve giderek doğu Akdeniz’in en 
işlek ve en büyük ticaret limanlarından biri durumuna gelen İzmir Limanı’ndaki 
sözü edilen gelişmenin önemli sonuçlarından biri de Yukarı İzmir’in büyüyerek 
Aşağı İzmir’e doğru sarkmaya başlamasıdır.

İzmir’in Doğu Akdeniz’in işlek ve önemli ticaret limanı haline gelişini, ayrıca, 
Tahrir Defterleri’ne de dayanarak; 1528-1529 ve 1575-1576 yıllarındaki ticari duru-
mu ve sıra nüfus hareketleriyle de inceleyen Daniel Goffman, aşağıdaki değerlen-
dirmeyi yapmaktadır33: 

“İzmir’deki 1528-29 ve 1575–76 yıllarında yapılan nüfus sayımları, nüfusta meydana 
gelen az bir artışı gösterse de 1570’lerdeki liman şüphesiz büyük bir popülasyon ya da ti-
cari merkezi değildi ve hala İskenderiye, Halep ve yakın bir zamanda rekabet içine gireceği 
Bursa’daki yoğun antrepo limanlarının oldukça gerisindeydi. İzmir, Aydın ilindeki kentsel ağı 
dahi yönetmiyordu: Tire güneydoğuda bölgedeki en büyük ilçeydi ve kuzeyde Bergama, gü-

neydoğuda Denizli, kuzeydoğuda Manisa ve Demirci oldukça büyük nüfuslara sahipti. Aynı 
zamanda bölge ticareti sadece İzmir’de de yoğunlaşmamıştı; Çeşme, Urla, Kuşadası, Balat, 
Foça ve Seferihisar da ili idare eden bölgesel ticarete katılmışlardı. 1520 ve 1570’ler arasında 
İzmir demografik ve ekonomik açıdan adım adım önemini arttırmıştır. Erder ve Faroqui 
bu gelişimi nüfustaki genel artış ve Anadolu’nun ekonomik hayatı açısından irdeleyerek 
ortaya koymuşlardır. Akdeniz havzasının tamamından bahsetmeden, Küçük Asya genelinde 
benzer bir artış görüldüğünü belirtmişler ve yarımadada, başından sonuna, küçük ticaret 
merkezlerinin ortaya çıkışının buradaki gelişimin içsel olduğunu kanıtladığını iddia etmiş-

lerdir. Kentsel büyümenin deniz ticareti ve uluslararası ticaretteki gelişmeye pek faydası 
olmamıştır. Osmanlılar, tahılın ana ürün olmadığı bir bölgedeki limanların gelişmesine çok 
da ön ayak olmamışlardır. Aynı dönemde Avrupalı tüccarlar ticareti Halep, İskenderiye ve 
imparatorluğun ana kervan yollarındaki diğer alanlarda yoğunlaştırmayı tercih etmişlerdir.”
33 Daniel Goffman’ın doktora tezinin 137-183 sayfaları arasında, “The Commercial Development of the Port of İzmir 150-
1620” başlığı altında incelenmiş olan konu, önemli  kısımları özetlenerek alınmıştır.

XVII. Yüzyıl Başında, Batı Anadolu Limanları’nın Gümrük Vergisi Gelirleri (Akçe olarak)

Liman Adı    3 Mayıs 1604-3 Mayıs 1605    3 Mayıs 1605-3 Mayıs 1606    3 Mayıs 1606-3 Mayıs 1607

Çeşme                       1.064.025                                           859.005                                      600.192

İzmir                               981.854                                        1.171.958                                   1.322.733

Urla                                112.523                                           105.500                                      103.423

Kuşadası                         33.402                                              55.458                                       48.012

Balat                                 6.000                                                5.200                                         6.000

Foça                             135.434                                            155.328                                      158.434

Mordoğan                       4.000                                                4.000                                          4.000
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Aslında Batı Anadolu sahili boyunca denizcilik ticareti oldukça canlıydı. Osman-
lılar bölgenin sahil kesimindeki ova ve vadilerinde kazanç elde edebilecek şekilde 
tarım yapabilecekleri öncelikli bir destek alanının farkına vardılar. Ayrıca kara ulaşı-
mının aşırı maliyetini azaltarak Batı Anadolu sahil yolu sınırlarının desteklediği sa-
yısız küçük limanı da aktif bir şekilde kullandılar. Erder ve Faraqui’nin nüfusla ilgili 
kaynaklarına başka bir bakış, Osmanlıların bu limanları yüzyıl boyunca yoğun ve 
gittikçe artan bir biçimde kullandıkları sonucunu desteklemektedir. 1520’lerde Urla 
ve Menemen, Batı Anadolu’daki tek sahil kasabalarıyken 1570’lere kadar daha fazla 
sahil kasabası ortaya çıktı. Bunların içinde Edremit, Ayazmend, Foça, Seferihisar, 
Balat ve tabi ki İzmir bulunmaktaydı. Buna rağmen 16. yüzyılda Batı Anadolu sa-
hil yolu boyunca herhangi bir limanın egemen olamayışının birçok sebebi vardı. Bu 
sebeplerin içinde bölge içindeki aktif tüccarların çoğunun İstanbul’da konuşlanmış 
olması, öncelikli belirleyicilerin karayolu nakliyatının en büyük masrafları olması ve 
taşınılan ürünlerin çoğunun büyük meyveler, pamuk ve tohumun olması sayılabi-
lirdi. Dağıtımı sadece uzun bir karayolu seyahatinden sonra ulaşılabilen bir limanda 
konuşlandırmaktan çok bu şartları / durumları verdikten sonra bu tür malları en ya-
kın gemilerin rahatlıkla yanaşabileceği bir limana taşımak ve nakliyatın masraflarını 
azaltmak için denizden faydalanmayı mümkün kılmak anlam taşımaya başlamıştı. 
Aynı zamanda, Osmanlı Hükümeti 16. yüzyılın ikinci yarısında tohumların, kuru-
tulmuş meyvelerin ve Batı Anadolu’nun diğer ürünlerinin yabancı gemilerin ambar-
larında olmayacağına dair söz vererek önemli bir miktarda enerji harcadı. Ekilebilir 
toprağın kullanılabilirliği tarımsal erzakları sınırlandırdığı için Avrupa’dan gelecek 
bir talebin fiyatları arttıracağından haklı olarak korkuluyordu34.    

İzmir Limanı ekonomik bakımdan gelişirken, doğal olarak, nüfusu da çoğalma-
ya ve İzmir bir köy görünümünden kent görünümüne dönmeye başlamıştır. Ken-
tin gelişmesi ve nüfusun artması Kadifekale’den limana doğru olmuştur. Aslında 
Timur’un İzmir’i almasıyla belli belirsiz durumda başlayan bu genişleme, uzun sü-
ren bir hareketsizliğin sonunda, XVI. yüzyılda, artık fark edilir duruma gelmiş ve 
giderek daha somut bir hüviyet kazanmıştır. Doktora tezinde, İzmir’in nüfus hare-
ketlerini de inceleyen Daniel Goffman açıklamalarına bazı çizelgeler de eklemiştir. 
Çizelgelerden biri H. 935 (1528-1529) yılında İzmir’in Kadifekale dışındaki mahalle-
leri ile buradaki hane35  ve nefer36  sayısını göstermektedir. Buna göre H. 935 (1528-
1529) yılındaki İzmir, biri dışında hepsi Türklerin yerleşmiş olduğu altı mahalleden 
oluşmaktaydı. Mahallelerin hane sayısından anlaşıldığına göre bu yıllarda İzmir’in 
nüfusu 1000 civarındadır37. 

34 Daniel Goffman, a.g.e., s.137-138.
35 Hane ile ev halkı  anlatılmıştır. Ancak bir evde yaşayan  ailenin fertlerinin mişktarı araştırmacıdan araştırmacıya göre 3 
ila 5 arasında değişmektedir. 
36 Neferan:  vergi mükellefi erkek kişileri göstermektedir.
37 Daniel Goffman, bu çizelgeyi Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki 148 numaralı Tapu Tahrir Defteri’nin 8-10 sayfalarına 
dayanarak hazırlamıştır.
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XV. yüzyılda bir Osmanlı köyünün altmış hane38 olduğu göz önüne alınırsa, XVI. 
yüzyıl başlarında İzmir’in çok büyük bir kent olmadığı görülmektedir. Bir mukaye-

se yapmak gerekirse, 1500 yılında 
İstanbul’da 219 müslüman mahal-
lesi olduğuna göre, aynı yıllarda 
İzmir’in müslüman mahallelerinin 
sayısının, İstanbul’un en fazla beş-
te biri kadar olduğu söylenebilir.

Daniel Goffman açıklamaları-
na eklediği ikinci çizelge, İzmir’in 
H.983 (1575-1576) yılına ilişkin 
mahallelerini, mahallelerin hane 
ve neferan sayısını gösteren aşağı-
daki çizelgededir.

Çizelgelerin kıyaslanmasından ve değerlendirilmesinden İzmir’in elli yıl içinde 
hem mevcut mahallelerinin nüfus artışı ile hem de yeni mahallelerin oluşmasıyla, 
yalnız neferan bakımından (vergi mükellefi), üç misline yakın büyüdüğü görülmek-
tedir… Buna karşın yeni oluşan mahallerdeki neferan (vergi mükellefi) sayısı dikkati 
çekecek kadar azdır. Ayrıca Liman mahallesindeki yüzde 21’lik artış da, yeni gelen-

lerin liman bölgesinden çok yeni 
oluşan mahalleleri tercih ettik-
lerini göstermektedir. Cemaat-i 
Gebran’daki yüzde 250’lik artış 
miktarı yabancıların da İzmir’e 
olan ilgilerinin arttığını orta-
ya koymaktadır. Bu vesileyle, 
Cemaat-i Gebran’daki değinilen 
nüfus artışına Musevilerin dahil 
olmadığını söylemek gerekir; 
çünkü Daniel Goffman’ın incele-
mesine göre Musevilerin İzmir’e 
gelip yerleşmeleri 1590-1650 yıl-
ları arasında olmuştur ki araştır-
macı İzmir’in ticari gelişmesinin 

en kritik döneminin XVI. yüzyılın son on yılı ile XVII. yüzyılın ilk on yılı olduğunu 
ve bu gelişmenin özellikle komisyoncular, acenteler, bankerler, idareciler, toptan ve 
perakende mal satıcıları gibi profesyonel meslek sahipleri ile dolmaya başladığını 
vurgulamaktadır39. 

38 Daniel Goffman, a.g.e., s.18, 2 numaralı dipnot.
39 Daha fazla bilgiiçin bak.Daniel Goffman, a.g.e., s.289 v.d.

H. 935 (1528-1529)’da, İzmir’in Mahalleleri ile
Bunların Hane Sayısı ve Neferan Durumunu

Gösteren Çizelge

Mahalle Adı                        Hane                 Neferan

Faikpaşa                                 45                        70
Mescid-i Selatinzade             38                        61
Han-Bey (pazar)                    27                        39
Liman-ı İzmir                           17                        33
Boynuzseküsü                        50                        60
Cemaat-ı Gebran                29                        43

Toplam                                 206                      307

H. 983 (1575-1576)’da İzmir’in Mahalleleri ile
Buralardaki Neferan Durumunu gösteren Çizelge

Mahalle Adı                 Neferan    935 H yılına göre değişim

Faikpaşa                             83                         +13 (%19)           
Mescid’i Selatinzade        56                          -5 (%9)                
Han-Bey (pazar)                92                         +53 (%235)         
Ali Çavuş                            35             Yeni oluşmuş mahalle   
Yazıcı                                  32             Yeni oluşmuş mahalle   
Liman-ı İzmir                       54                         +21 (%64)            
Şaphane                            30             Yeni oluşmuş mahalle   
Boynuzseküsü                   166                         +105 (%272)       
Cemaat-ı Gebran           110                         +67 (%256)                       

Toplam                             658                          +351 (%215)          
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Daniel Goffman, tezine, sözü edilen çizel-
gelerin dışında bir de İzmir’in 935 H (1528-
1529 M) yılındaki eski mahalleleri ile 983 H 
(1575- 1576) yılındaki yeni mahallelerini de 
içeren, yandaki krokiyi de eklemiştir. (Re-
sim, Daniel Goffman’ın doktora tezindeki çi-
ziminden alınarak, Cevat Ülkekul tarafından 
yeniden çizilmiştir.

Mühimme Defterlerine Göre

XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir’in Ticari Etkinlikleri

Daha önce de tanımlandığı gibi Mühimme Defterleri; “Osmanlı İmparatorluğu 
bürokrasisinde alınan kararlar ile hükme bağlanan konular, Divan ve Maliye kalem-
lerindeki defterlere kaydolunmaktadır. Kaydolunan defterlerden biri de  “Divân-ı 
Hümayûn toplantılarında müzakere edilen dahili ve harici meselelere ait siyasi, askeri, içti-
mai ve iktisadi kararların kaydolduğu”40  defterlerdir. Osmanlı Arşivi’nde H/961-1333, 
M 1553-1919 tarihleri arasında tutulmuş 419 adet Mühimme Defteri bulunmaktadır.

İzmir Limanı’nın XVI. yüzyıl ikinci yarısındaki etkinliklerinin inceleneceği bu 
bildirinin hazırlanmasında, kısmen Osmanlı Arşivi’ndeki H. 961-968 (M1553- 1560) 
tarihli hükümleri içeren 1-4 numaralı defterlerden, ayrıca Topkapı Sarayı Müzesi 
Arşivi’ndeki H 951- 852 tarih ve E 12321 numaralı MD’den ve çoğunlukla da H 
973-993 (M1565-1585) tarihli hükümleri içeren öteki defterden yararlanılmış, ayrıca 
H 1018, (M1609-1610) tarihli hükümleri içeren defterlere de göz gezdirilerek, ör-
nek olarak, birkaç hüküm seçilmiştir; çünkü 1553-1610 yılları arasındaki hükümleri 
içeren 78 defterde, yalnız İzmir limanına ilişkin 140 kadar hüküm bulunmaktadır. 
Bunların tümünün, bir bir incelenmesi, bir seminer bildirisinin çerçevesini aşaca-
ğından, böyle ayrıntılı bir çalışma genç araştırmacılara bırakılmış, burada amaca 
uygun sayıdaki örneklerle verilmiştir. Buna karşın, ayrıntılarda görüleceği üzere, 
bu kadar dar bir çerçevede tutulan bir örneklemenin bile, İzmir yöresi ve Limanı’nın 
XVI. yüzyıl sonlarında başlayan ticari gelişmesini  aydınlatmaya yeterli olduğu sa-
nılmaktadır… 

Verilecek örneklerin daha iyi sunulabilmesi için özellikle MD’ne ilişkin kısa 
bir açıklamaya gerek görülmektedir. Şöyle ki; Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü’nce basılarak yayınlanmakta olan MD’nin her biri, bir veya birkaç def-
terden oluşmaktadır. Defterlerde hükümlerin özetleri, bazılarında hem özetleri ve 
40 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s.7.
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ardından da özgün metnin transkripsiyonu (çevrim yazısı) verilmektedir. Bu gibi 
defterlerin başında “Özet, transkripsiyon ve İndeks” olarak içeriği açıklanmıştır. Ayrı-
ca özgün defterlerin tıpkıbasımı da yapılarak, araştırmacıların hizmetine sunulmak-
tadır. MD’nin dışında, Osmanlı kanunnameleri de taranmış, MD’deki hükümlerle 
bağlantılı Osmanlı Kanunnameleri41 de gözden geçirilerek, bir bakıma MD’deki 
bazı hükümlerin ayrıntılarına girilmiştir. Ayrıca özgün defterlerin tıpkıbasımı da 
yapılarak, araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. 

Bu incelemede, bazı defterlerin yalnız “Özet, transkripsiyon ve İndeks” biçimindeki 
yayımlardan yararlanılmış, bazılarının da 3 numaralı defterde olduğu gibi tıpkıba-
sımlara başvurulmuştur. Bunun nedeni, MD’deki hükümlerin numaralandırılma-
larında uygulanan değişik yöntemlerdir; çünkü özgün MD’deki bazı hükümlerin 
iptal edilmiş olmaları veya yazılışlarındaki karışıklıklar gibi nedenlerle… Osmanlı 
Arşivi, daha anlaşılması kolay bir sunum için, yayınlanmış defterlerde, hükümle-
rin numaralanmasında değişik numaralama biçimini kullanmıştır. Bu nedenle aşa-
ğıdaki hükümlerde görüldüğü gibi Arşiv tarafından verilmiş olduğu için, özgün 
MD’deki numara ile uyumlu değildir. Örneğin; 978-979 (1570-1572) yılına ait 12 
numaralı MD’de bulunan 28 numaralı hüküm, Osmanlı Arşivi’nin yeni Türk Alfa-
besi ile yapılan yayında (transkripsiyon yayında) aşağıdaki biçimde numaralanıp 
gösterilmiştir:

“28 Tire’deki ambarlarda bulunan urgan ve kendirlerden daha önce İzmir İskelesi’ne 
gönderilip teslim olunanların dışında kalan ve gönderilmeyen urgan ve kendirlerin de acilen 
gönderilmesi42

İskender Çavuş oğlu Mehmet Çavuş’a verildi. Fi 22 Ramazan, sene 978

Tire kâdîsına hüküm ki:

Südde-i Saâdetüm’e mektûp gönderüp; ‘emr mûcebince der-mahzen olan urgan u kendiri 
yiğirmi bin adet urgan İzmir İskelesi’ne gönderiliüp kâdîsına teslim olundığın ve ‘Bakisi 
dahi fıusat elvirdükçe gönderilmek üzeredür’ ‘diyu i’lâm eylemişsin. Bu husus mühimm 
olmağın ‘Mu’accelen gönderilen urganı mu’accelen irsâl eyleyesin’ diye İzmir kâdîsına 
hükm-i şerifüm gönderilüp ve bâkî kalan dahi tâ’cilen iskele-i mezûreye gönderilmek emri-
düp buyurdum ki:

Vardukda, te’hir u terâhî itmeyüp der-mahzen olan urganun gönderilmeyüp bâkî kalanın 
dahi ta’cilen irsâl eylemekte dakîka fevtitmeyüp envâ-ı ikdâm ü ihtimâm üzre olasın”

Buradaki “28” rakamı Osmanlı Arşivi tarafından verilmiş olup, transkripsiyon 
yayında bulunan hükümlerin sıra numarasını göstermektedir.

41 Bakınız: Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, 1/9 kitap.
42 Bugünkü Türk Alfabesi ile yayınlanmış Mükümme Defterleri’ndeki kararların başında bulunan ve kalın italik harflerle 
yazılmış  olan  kısım, hükmün özeti olup, Osmanlı Arşivi tarafından hazırlanmıştır. Bunu özgün MD:’deki, hükmün transkripsiyo-
nu izlemektedir.
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Buna karşın, 1026-1027 (1617-1618) yılına ait 82 numaralı MD’nin Osmanlı 
Arşivi’nin yeni Türk Alfabesi ile yapılan transkripsiyon yayınında, aşağıda görül-
düğü gibi, hükümlere verilmiş iki ayrı numara bulunmaktadır. 

“222 Venedik’e palamut götürmek üzere izin alan Midilli keferesinin, [151]    gemilerine 
Anadolu yakasından bir miktar palamut ile bez, pamuk ipliği, balmumu gibi küffara satı-
şı yasak olan emtiayı da yükleyip gemileri kontrol eden memurlara rüşvet vererek küffara 
götürüldükleri bildirildiğinden, yasağın uygulanmasında gerekli titizliğin gösterilmesi ve 
gemilerin güvenilir kişilerce kontrol edilip satışı yasak olan emtia bulunursa geçerli narh 
üzerinden satılması.

Bâhatt-ı Sâfi Efendi

Midillü sancağı beğine ve Midillü kâdîsına hüküm ki:

 Cezîre-i Midillü cezîresi halkı arz-ı hâl gönderüp; ‘Midillü keferesi bundan akdem 
Venedik’e palamut alup gitmeğe bir tarîkle emr almağla Anatolı yakasından bir miktar pa-

lamut tâhmil idüp ol bahâne ile biz ü balmûmı vü panbuk ipliği ve sûyir bunun emsâli 
memnû’âtdan olan nesneleri yükledüp gemi yoklamapğa me’mûr olanlara bir mikdâr akçe  
virmekle yoklandukta:’ memnû’âtdan nesne yokdur’ diyü ellerine temessük virup alup 
küffâra gitmekle zikrolunan emti’a ziyâde bahâya çıkup  Müslimânlara müzâyaka  virüp o 
makûle gemiler yüklenüp Venedik’e gitmek istedüklerinde bî-garaz müslimânlar ile yokla-

yup gemi içinde memnû’âtdan nesne bulunursa çıkarup narh-ı câri üzre fürûht  olunursa 
küffâra emti’a-i memnû’a gitmediğinden gayri gümrüğünden  mîrîye küllî nesne hâsıl ola-

cağın’ i’lâm eyledükleri ecilden,küffara memnû’âtdan bir nesne virilmeyüp men’ olunmak 
bâbında fermân-ı âlî-şânum sâdr olmışdur. Buyurdum ki:

Vardukta, emrüm üzre şimden sonra memnû’âtdan küffâra bir nesne virdürmeyüp vi-
renleri men’ u def idiüp bu husûsa küllî tekayyüd ihtimâm üzre sarf-ı ikdâeyleyesiz. Anun 
gibi Midillü keferesinün  gemileri yüklenüp Venedik’e gitmek istedüklerinde bî-garaz  
müslimânlar ile gemiyi siz yoklyup tecessüs idüp göresiz; içinde emti’a-i memnû’adan  nes-

ne bulunursa çıkarup narh-ı câri üzre müslimânlar içinde fürûht itdürüp gümrüğin mîrî 
içün aldurasuz. Ammâ bu bahâne ile mücerred ahz ü celb içün ‘ Geminüzü yoklarum’ diyü 
birkaç akçaların alup gemilerin salıvirüp memnû’âtdannesne gitmekten ziyâde ihtiyât üzre 
olasız. Şöyle ki; siz dahi ihmâl idüp memnû’âtdan nesne küffâra virildüğü i’lâm oluna, sonra 
âzim nedâmetin çekersiz;  ana göre basîret üzre olasız.”

Hükümde bulunan üstteki numara, 12 numaralı MD’de bulunan 28 numaralı 
hüküm, Osmanlı Arşivi’nin yeni Türk Alfabesi ile yapılan yayında (transkripsiyon 
yayında) aşağıdaki biçimde numaralanıp gösterilmiştir:

Transkripsiyon yayındaki hükümlerin (82 numaralı tıpkıbasım defterde olduğu gibi) 
sıra numarasıdır. Alttaki köşeli ayıraç içindeki numara ise, özgün MD’deki hükme, 
Osmanlı Arşivi tarafından verilmiş numaralardır; ancak bu numaralar da özgün 
defterde yoktur ve Osmanlı Arşivi tarafından sonradan yazılmıştır.
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Konuyu daha iyi açıklatabilmek için, 82 numaralı MD’nin tıpkıbasımının 79’uncu 
sayfasındaki 150 ve 151 numaralı hükümler aşağıya alınmıştır. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki 
defterler incelenirken, Mühimme 
Defterlerinin tutulmalarına baş-
landığı tarih nedeniyle ister iste-
mez XVI. yüzyılın ilk yarısında 
tutulmuş olan defterlerden başla-
nılmıştır. Bu durum, daha önceki 
yıllarda, İzmir ve yöresine ilişkin 
başka belgelerin bulunmadığı-
nı göstermemektedir. Nitekim, 
“Kapanlar” hakkında bilgi sunu-
lurken, II. Bayezid devrindeki bir 
kanunnameden de söz edildiği 
hatırlanacaktır. Ayni biçimde Fa-
tih Sultan Mehmet döneminden 
alınmış iki başka kanunname de 
örnek olarak aşağıdadır: Bunlar-
dan birincisi “Foça Sabunhanesi 
Yasaknamesi” ve sabunların ağır-
lıkları ile ilgili bir kanunname-
dir43. İkincisi de Aydın ili ve ona 
tabi yerlerde susam alım satımla-

rı ve susam stokçuluğu yapanlarla 
ilgili “Aydın-Eli’ndeki Susam Yasağı 
Hükmi”44 dir. 

Mühimme Defterleri’ndeki İzmir Limanı’na İlişkin Bazı Hükümler ve 
Bunların Değerlendirilmeleri 

1553-1610 yıllarına ait MD’de İzmir ve Limanı’na ilişkin hükümlerden bir kısmı, 
aşağıdaki örnekte olduğu gibi, asayişle ilgi hükümlerdir ve bu nedenle incelemede 
bu gibi hükümler göz önüne alınmamıştır.

H. 966 / M. 1558-1559 Yılına Ait 3 Numaralı MD.’deki 47 Numaralı Hüküm:

“İzmir Limanı’nda bulunan Donanma-i Hümayun gemilerinden on üç kürekçi mücri-
min, filo İzmir demirlemişken, kaçtığına ve bunların yeniden ele geçirilmesine” 

43 Ahmed Akgündüz, a.g.e., 1. kitap, s.594.
44 A.g.e., s.592.

82 numaralı MD’nin tıpkıbasımının 79’uncu sayfasındaki 
150 ve 151 numaralı hükümler
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İzmir Limanı’nın faaliyetleri hakkında öteki hükümlerin çoğu da, aslında ticari 
düzenlemeler veya limana gelen-giden mallarının denetlenmesine ilişkin kararlar-
dır; ancak içeriklerinin incelenmesinden İzmir Limanı’ndan gönderilen veya İzmir 
Limanı’na gelen ticaret malları ile bunların hangi ülke ve kentlerden geldiği veya 
hangi ülke ve kentlere ticari mal gönderildiği hakkında bilgi sahibi olunabilmek-
tedir. Nitekim hükümlerin incelenmesinden ve değerlendirilmesinden, aşağıdaki 
haritada görüldüğü gibi:

1- Rodos, Sakız, Sisam gibi Batı Anadolu kıyıları önündeki adaların hububat ve 
canlı hayvan başta olmak üzere, önemli ihtiyaçlarının İzmir yöresinden sağlandığı,

2- İzmir Limanı’nın İtalyan kıyı kentlerinden başlayarak Fransa ve İngiltere da-
hil geniş bir coğrafi alandan gelen ve giden ticaret mallarının yükleme ve boşaltma 
limanı olduğu,

3- Mısır ve ayrıca İstanbul ile İstanbul Boğazı üzerinden Kırım’a kadar olan 
Karadeniz yöresiyle de ticari ilişkilerin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

İzmir Limanı’ndan ve yöresinden Venedik, Cenova, İngiltere, Fransa, Mısır ve 
hatta Kırım’a değin uzanan geniş bir coğrafi alana mal gönderilip getirildiğine ve 
Midilli, Sakız, Sisam gibi Batı Anadolu kıyıları önündeki adaların önemli ihtiyacı-
nın sağlandığına ilişkin Mühimme Defterleri’nde bulunan bazı hüküm örnekleri 
aşağıdadır:

İzmir Limanı’ndan Kuzey Akdeniz Limanları ve İngiltere’ye yapılan ticareti gösteren harita örneği
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Gurre-i Muharrem 972- Zilhicce 972 (9 Ağustos 1564 - 28 Temmuz 1565) yılına ait 
6 Numaralı Mühimme Defterindeki 658 Numaralı Hüküm:

“Rumeli’den ve İzmir’den İstanbul’un ihtiyacı için gemilerine buğday üzüm ve incir 
yükleyip İstanbul’a getirmeyerek, Kite ve İznikmid iskelelerinde satan reislerin gemilerine el 
konulup, kendilerinin de hapsedilmeleri45. 

Yazıldı,

Mezbûra virildi,

Kite ve İznikmid kâdîlarına hüküm ki:

Ba’zı re’îsler Rûmili yakasından tereke ve ba’zıları dahi İzmir’den üzüm ve incir alup 
gemilerine tahmil idüp mahrûse-i İstanbul’a getürmeyüp taht-ı kazânızda vâkı’ olan iskele-

lerde yanaşup bey’ itdükleri istimâ’ olunmağın buyurdum ki:

Çavuşum Ahmed varıcak, varan kimesneler Rûmili yakasından ve âhar yirden tereke ve 
sâyir zahîre alup gemilerine tahmil idüp emre mugâyir taht-ı kazânuza iletüp bey’ iderlerse 
anın gibilere mecâl virmeyüp gemilerin girift idüp ve kendülerin kayd (ü) bend ile müşârun-
ileyh çavuşuma teslim eyleyüp Südde-i Sa’âdetüm’e gönderesüz ve der-anbâr olmuş tereke-

leri gemilerde bulunan zahîreleriyle cümlesün mühürleyüp kaziyelerin yazup defter idüp 
Dergâh-ı Mu’allâm’a gönderesüz. Sonra gemileri ve zahîreleri husûsında emrüm ne vechile 
olursa mûcebi ile amel eyleyesüz”46. 
45 Hükümlerin başındaki kalın harflerle yazılmış olanlar, o hükmün özetidir. Alttaki normal karakterle yazılmış olanlar ise 
özgün hükümlerin Yeni Türk Alfabesine dönüştürülmüş  transkripsiyonlarıdır.
46 Bu hükümde ve ileride verilecek başka “tereke” sözcüğünün kullanıldığı görülmektedir.  F. Devellioğlu’nun Osmanlıca- 
Türkçe Sözlüğü’nde,  Mehmet Salahi’nin  Kamus-ı  Osmani’sinde  ve  Naci’nin  sözlüğüne, “Tereke” sözcüğün  anlamı, günümüzde 
de  olduğu gibi, “miras”  olrak açıklanmaktadır. Ancak, hükümdeki  “tereke” sözcüğü  Ahmet Vefik Paşa’nın Lehçe-i Osmani’sinde 
gösterildiği gibi “tarlanın mahsulü, tahıl” anlamındadır.

İzmir Limanı’ndan Mısır, İstanbul, Kırım’a yapılan ticareti gösteren harita örneği
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5 Numaralı MD.ndeki 27 Rebiülahir 973 (21 Kasım 1565) tarih ve 533 numaralı hüküm:

Foça Kadısı’na

Bazı Frenklerin Foça’dan, Dubrovnikliler adına zahire ve koyun götürdükleri bildirildi-
ğinden, bundan sonra kâfirlere ancak ellerinde Südde-i saâdetten alınmış hükm-i şerif var ise 
zahire satılması, elinde hüküm olmayan kimselere zahire verilmemesi”.

Limni Adası’ndan Urla’ya tahıl getirilmesine ilişkin hüküm:

7 Numaralı MD’indeki 17 Rebî’u’l-âhır 975 (20 Ekim 1567) Tarih ve 352 Numaralı 
Hüküm:

“İzmir’den Venedik gemilerine tereke ve kuru meyve verildiği haber alındığından, İstan-

bul zahiresi dışında Venedik ve diğer gemilere tereke ve kuru meyve verilmemesi ve emre 
aykırı iş yaptırılmaması.

Yazıldı.

Muhtesib Vâsi’ Çavuş’a virildi. Fî 16 Rebî’u’l-âhır, sene: 975 (19 Ekim 1567)

İzmir ve Foça kâdîlarına hüküm ki:

Venedik gemileri taht-ı kazânuzdan gemilerine kuru meyve vü tereke virdükleri istimâ’ 
olundı. İmdi; küffâr-ı hâksâra emrüme muhâlif meyve vü tereke virilmek memnû’dur. Bu 
bâbda mu’âtebsiz. Buyurdum ki:

Varıcak, dâyimâ mukayyed olup min-ba’d mahrûse-i İstanbul zâhiresinden gayri em-

rüme mugâyir Venedik gemilerine ve gayra kuru meyve vü tereke virdürmeyesiz. Şöyle 
ki; ba’de’l-yevm hılâf-ı emr küffâr-ı hâksâra meyve vü tereke virildüği mesmû’-ı şerîfüm 
ola, aslâ mecâl virmeyüp muhkem hakkınuzdan gelinür; ana göre mukayyed olup emrüme 
muhâlif iş olmakdan hazer eyleyesiz.”

7 Numaralı MD.’indeki 8 Ca., sene: minh. 975 (9 Aralık 1567) tarih ve 364 Numa-
ralı Hüküm:

“Kuru meyve ve tereke almak üzere İzmir ve Foça’ya iki adet Venedik gemisi geldiği ha-

ber alındığından, söz konusu gemilerin ne zaman ve ne almak için geldiklerinin araştırılıp 
bildirilmesi ve o gemilerle sâir kâfirlere kuru meyve ve tereke verilmemesi.

Yazıldı.

İzmir ve Foça kâdîlarına hüküm ki:

Hâlâ taht-ı kazânuza iki kıt’â Venedik gemileri gelüp kuru meyve vü tereke tahmîl itmek 
üzre oldukları istimâ’ olunur. İmdi, küffâr-ı hâksâra emrüme muhâlif meyve vü tereke viril-
mek memnû’dur. Bu bâbda siz mu’âtebsiz. Buyurdum ki:

Varıcak, zikrolunan gemiler taht-ı kazânuza ne zamânda gelüp ve ne almak içün gelmiş-

lerdür; bi’z-zât mukayyed olup görüp dahı sıhhati üzre yazup bildüresiz ve min-ba’d mezkûr 
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gemilere ve sâyir diyâra ve küffâr-ı hâksâra hılâf-ı emr meyve ve sâyir tereke ve gayri nesne 
virdürmeyesiz. Şöyle ki; ba’de’l-yevm eger ol gemilerdür ve gayridür; meyveden ve sâyir te-

rekeden mahrûse-i İstanbul zahîresinden gayri emrüme mugâyir nesne alduğı istimâ’ oluna, 
aslâ özrinüz makbûl olmayup kâdîlığınuz âhara virilmek ile iktifâ olunmayup envâ’-ı itâb ile 
mu’âteb olursız; ana göre mukayyed olasız.”

7 Numaralı MD.’ndeki [Yev]mü’s-Sülâsâ, fî 14 Safer, sene: 975 (19 Ağustos  1567) 
tarih ve 96 Numaralı Hüküm:

“Devlet Giray Hân tarafından meyve almak üzere gemi ile İzmir’e gönderilen Muham-

med Reis’e o tarafa meyve götürmek istediğinde hiç kimsenin mâni olmaması.

Yazıldı.

Yayabaşı Süleymân Çavuş’a virildi. Fî 15 Safer, sene: 975 (20 Ağustos 1567)

İstanbul kâdîsına:

Devlet Giray Hân Dergâh-ı Mu’allâm’a mektûb gönderüp; “İzmir meyvesinün 
envâ’ından matbahı levâzimi içün Muhammed nâm re’îs ile bir gemi irsâl idüp mezbûr re’îs 
tahmîl idüp alup gitmek istedükde kimesne mâni’ olmamasın” recâ itmeğin buyurdum ki:

 Mezbûr re’îs müşârun-ileyhün zikrolunan gemisine İzmir meyvesinün envâ’ından 
tahmîl idüp ol cânibe gitmek istedükde kimesne mâni’ olmaya.”

5 Numaralı MD.’ndeki 27 Rebüilevvel 973 (22 Ekim 1565) tarih ve 416  Numaralı 
Hüküm:

“Boğazhisarı’na varıncaya kadar Rumeli yakasında bulunan kazaların kadılarına.

Mısır ve İzmir’den İstanbul’a zahire getiren gemilerin kıyıya yanaşıp getirdikleri za-

hireyi sattıkları haber alındığından, bu hususa dikkatli olunup bu gemilerdeki zahirenin 
başkalarına satılmasına izin verilmemesi ve bu gemilerin doğruca İstanbul’a gönderilmesi.”

7 Numaralı MD’ndeki [Yev]mü’l-Erbi’â, fî 5 Ra., sene: 975 (4 Mart 1568) tarih ve 
1130 Numaralı Hüküm:

“Rodos için Menteşe, Teke ve Hamid sancaklarına, koyun almaya gelenlere engel olun-

maması.

Yazıldı.

Menteşe ve Teke ve Hamîdili sancağı beğlerine ve zikrolunan sancaklarda vâkı’ olan 
kâdîlara hüküm ki:

Hâliyâ kıdvetü’l-ümerâ’i’l-kirâm Rodos Sancağı Beği Yahyâ dâme ızzühû Dergâh-ı 
Sa’âdet-me’âbum’a mektûb gönderüp; “Rodos halkı ve kal’a-erenleri ve azeb tâyifesi ve ceng-

ci yeniçeri kullarumdan ve ımâret-i âmire mütevellîsi gelüp Menteşe ve Teke ve Hamîd 
sancaklarından koyun gelüp satılup ve kassâblar varup alup getürüp müslimânlar müntefi’ 
olup bir nice yıldur ki, rencber tâyifesinden kendü rızâlarıyla koyun getürüp ve kassâblar 
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evvelki gibi koyun alup getürürken Menteşe ve Teke ve Hamîd sancaklarında tağlarda ve 
billerde ve tenhâ yirlerde bâ’zı kimesneler ve sancakbeği âdemleri; “Hâric-i sancağa koyun u 
zahîre virilmek memnû’dur.” diyü tavarların hılâf semte* gönderüp ziyâde te’addî iderler; 
müslimânlar et bulmayup muzâyaka çekerler.” diyü arzitmeğin buyurdum ki:

Hükm-i şerîfümle Rodos sancağı beği ve kâdîsı mektûbları ile varan rencber tâyifesinden 
ba’zı kimesneler vardukda, taht-ı kazânuzdan rızâlarıyla bey’ iden kimesnelerden Rodos 
Kal’ası içün koyun götürürken yollarda ve billerde kimesneye ol vechile dahlitdürmeyesiz; 
eslemeyenleri sekidüp ziyâde ınâd idenleri yazup bildüresiz.”

Bazı hükümler, Adalar Denizi adalarından İzmir yöresine bazı tarım ürünlerin 
getirildiğini göstermektedir: Konuya ilişkin bir örnek aşağıdadır:

7 Numaralı MD.’indeki 8 Ca., sene: minh. 975 (9 Aralık 1567) tarih ve 423 numa-
ralı hüküm:

“İzmir’den meyve getirmek için gönderilen Südde-i Saâdet kapıcılarından Meşaleci 
Kurd’a kılavuzluk yapmak üzere yeteri kadar hisar-eri görevlendirilmesi.

Yazıldı.

Lapseki kâdîsına hüküm ki:

Hâliyâ Südde-i Sa’âdetüm’ kapucılarından Meş’aleci Kurd İzmir’den ba’zı meyve getür-

mek içün irsâl olunmışdur. Buyurdum ki:

Mezkûra kulaguzluğa kifâyet mikdâr hısâr-eri koşup ber-vech-i isti’câl gönderüp avk u 
te’hîr itdürmeyesin.”

7 Numaralı MD.’indeki 8 Ca., sene: minh. 975 (9 Aralık 1567) tarih ve 426 numa-
ralı hüküm:

“Meyve getirmek için İzmir’e gönderilen Dergâh-ı Muallâ kapıcılarından Meşaleci 
Kurd’a Gelibolu kadısı tarafından gereken yardımın yapılması; hava denizden gitmeye elve-

rişli olursa Tersâne emini tarafından bir kayık donatılarak deniz yoluyla gönderilmesi.

Yazıldı.

Kapucılar kethudâsına virildi.

Gelibolı kâdîsına ve Ters-hâne emînine hüküm ki:

Hâliyâ meyve getürmek içün İzmir’e Dergâh-ı Mu’allâm kapucılarından Meş’aleci Kurd 
irsâl olunup buyurdum ki:

Te’hîr itmeyüp mezkûrı eger karadan ve eger deryâdan mu’accelen irsâl eyleyesiz. Şöyle 
ki; hevâ elvirüp deryâdan gitmek mümkin olursa sen ki emînsin, mu’accelen bir kayık dona-

dup irsâl eyleyesin.

[Yev]mü’l-İsneyn, (?) [Fî] 26 Ramazân, sene: 975 (25 Mart 1568)
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5 Numaralı MD’ndeki 2 Ramazan 973 (24 Mart 1566) tarih ve 1282 numaralı hüküm.

Gelibolu, İznikmid, Rodoscuk, Enez, Gümülcüne, Karasuyenicesi ve Akdeniz47 sahille-

rinde bulunan kazaların kadılarına

İstanbul zahiresi için bazı rençber gemilerine yüklenen arpa, buğday, pirinç, üzüm ve in-

cir gibi yiyecek maddelerinin İstanbul’a getirilmeyip sahillerde satıldığı haber alındığından 
rençber gemileriyle İstanbul’a gelen yiyeceklerin sahillerde satılmaması için gerekli tedbir-

lerin alınması”

5 Numaralı MD.indeki 5 Recep 973 (26 Ocak 1566) tarih ve 917 numaralı hüküm: 

“Urla kadısına

Urla halkının ihtiyacının karşılanması amacıyla, Cezayir Beylerbeyi’nin Limni’deki 
hâslarından getirilecek terekenin miktarının deftere kaydedilip, Südde-i saâdet’e bildirilmesi.

Bazı hükümlerden de İstanbul için İzmir Limanı’ndan yüklenen tarım mallarının, 
İstanbul’a götürülmeyip Adalar Denizi adalarında satıldığı anlaşılmaktadır.”

5 Numaralı MD’ndeki 19 Recep 973 (9 Şubat 1566) tarih ve 948 numaralı hüküm: 

“Sığacık beyine

İstanbul’a zahire ve pirinç götürmek için gidip halen geri dönmemiş olan reislerden biri-
nin, aldığı zahireyi, Sakız’a götürüp sattığı haber alındığından, söz konusu reislerin durum-

larının ve iddiaların aslının araştırılarak, neticenin ayrıntılı olarak arz edilmesi.”

Bazı hükümlerde ise, ihtiyaç fazlası malların yabancılara satılmasına izin veril-
mektedir

5 Numaralı MD’ndeki 27 Rebüilahir (21 Kasım 1565) tarih ve 543 numaralı  hü-
küm :

“İznikmid Kadısına

Daha önce kendisinden, İzmir’den İznikmid’e gittiği haber alınan kuruyemiş yüklü ge-

mileri İstanbul’a göndermesi istendiği halde kendisinin sırf tamahkarlığından dolayı bu 
geminin İzmir’den gelmemiş olduğunu bildirdiği, halbuki kendisinden geminin durumu 
değil geminin İstanbul’a gönderilmesi istendiğinden derhal söz konusu geminin yükleri ile 
birlikte İstanbul’a göndermesi”

6 Numaralı MD.’indeki. 22 Rebî’u’l-âhır  972 (26 Kasım 1564) tarih ve 395 numa-
ralı hüküm:

“Bergama, Tarhala ve Ayazmed kazâları ile Bergama nâhiyelerinde yapılan penbe ipli-
ğinden, halkın kendisine yetecek kadarını satın aldıktan sonra kalanının dışarıya satılması.

Yazıldı.

47 Buradaki Akdeniz ile bugünkü Batı Anadolu kıyıları anlatılmaktadır ve bu nedenle yukarıdaki hüküm buraya alınmıştır.
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Mezkûr hallâclardan arzla gelen Mehmed’e virildi. Fî 15 Rebî’u’l-âhır, sene: 972 (19 
Kasım 1564)

Bergama ve Tarhala ve Ayazmend ve Nevâhî-i Bergama kâdîlarına hüküm ki:

Sen ki Bergama kâdîsısın, mektûb gönderüp; “nefs-i Bergama’da sâkin olan hallâc tâyifesi 
cem’ olup; “Tarhala ve Ayazmend ve Nevâhî-i Bergama Kâdîlıkları’nda hâsıl olan penbe ip-

liğin ba’zı kimesneler cem’ idüp der-mahzen idüp küffâr-ı hâksârdan gelen gemilere bey’ it-
dükleri ecilden şehre âhar yirden iplik gelmemeğin mîrî içün ta’yîn olunan astarı edâ itmeğe 
küllî ac[zi]müz vardur.” didüklerin bildirmişsin. Buyurdum ki:

Hükm-i şerîfüm varıcak, bu husûsa bi’z-zât mukayyed olup tenbîh ü yasağ eyleyesiz 
ki, min-ba’d kimesne kasaba-i mezhûre halkı kendülere kifâyet kadar penbe ipliği almadın 
hârice virdürmeyesiz. Ammâ; bunlar kendüler kifâyet kadar aldukdan sonra fukarâyı ta’cîz 
ü tazyîk itdürmeyesiz ve küffâra dahı penbe ipliği virdürmeyüp gereği gibi yasağ idesiz. 
Ba’de’t-tenbîh memnû’ u mütenebbih olmayanları sıhhati ve vukû’ı üzre isimleri ile yazup 
bildiresiz.”

Bazı hükümlerde, aşağıda görüldüğü gibi, ülke adı yazılmadan, doğrudan küf-
far veya Frenk sözcükleri kullanılarak Müslüman olmayan ülkeler ve bunlara ya-
pılan ihracat anlatılmak istenmiştir. Ayrıca 6 numaralı HD’ndeki 395 numaralı hü-
kümdeki “penbe ipliği (pamuk ipliği)” sözcükleri ile aşağıdaki hükümde geçen “yelken 
ve çadır bezi” sözcüklerinden, İzmir yöresinden pamuğun yanı sıra ipliğinin ve pa-
muktan dokunmuş mamullerin de ihraç edilmekte oldukları anlaşılmaktadır.

6 Numaralı MD’ndeki 18 Rebî’u’l-evvel 972 (24 Ekim 1564) tarih ve 299 Numaralı 
Hüküm:

“İstanbul zahîresi için İzmir vesâir yerlerden gemiler ile gelen üzümün Rodosçuk 
İskelesi’nde sattırılmayıp İstanbul’a gönderilmesi

Yazıldı.

Muhtesibe virildi; Dîvân’da. Fî 24 Rebî’u’l-evvel, sene: 972 (30 Ekim 1564)

Tekfurtağı kâdîsına hüküm ki:

Hâliyâ İzmir İskelesi’nden ve etrâfından ba’zı kimesneler gemiler ile üzüm getürüp 
Rodoscuk İskelesi’ne çıkarup Rûmili câniblerine perâkende itdükleri istimâ’ olundı. İmdi; 
mahrûse-i İstanbul zahîresiyçün olan nesneler hılâf-ı emr âhar yirde çıkmak câyiz değildür. 
Buyurdum ki:

Hükm-i şerîfüm vardukda, bu bâbda mukayyed olup min-ba’d zikrolunan iskeleye üzüm 
gemisin yanaşdurmayup anun gibi üzüm ile gelen gemileri toğrı mahrûse-i mezbûreye gön-

deresin. Bu husûs içün mukaddemâ dahı hükm-i şerîfüm gönderilmişdür. Şöyle ki; ba’de’l-
yevm zikrolunan iskeleye gemi ile üzüm çıkduğı mesmû’ ola, özrün makbûl olmaz. Ana göre 
ihtimâm idüp hılâf-ı emr iş olmakdan ziyâde sakınasın.”
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7 Numaralı MD.’indeki 14 Safer, sene: 975 (19 Ağustos 1567) tarih ve 72 numaralı 
hüküm48: 

“Bazı kimselerin İzmir’de yelken ve çadır bezi için lâzım olan iplikleri Frenk tüccarlarına 
satmalarından dolayı sıkıntı çekildiği bildirildiğinden, harice yelken ve çadır bezi ile balmu-

mu satılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması.

Yazıldı.

Sahn Müderrisi Sinân Çelebî’nün âdemi Hâcî Îsâ’ya virildi.

İzmir ve Menemen ve Tarhala ve Akhısâr ve Gördük kâdîlarına:

Akhısâr kazâsında sâkin olan bezzâzlardan Südde-i Sa’âdetüm’e gelüp; “bunlara mîrî 
içün biz ü bal mûmı emrolunup lâzim olan yelken ü çadır bizleri cem’ olunmak üzre iken 
Hâcî Muhammed ve Mustafâ nâm kimesnelerile Bâlî-oğlı dimekle ma’rûf kimesne ve oğul-
ları ve Toğan nâm kimesneler mîrî nâmına emr çıkarup vâkı’ olan ipliği kendüler cem’ idüp 
gice ile yükledüp İzmir İskelesi’nden Frengistân’dan gelen Frenk bâzergânlarına virüp 
hâliyâ memleketde iplik bulunmaz olup mîrî içün yelken ü çadır bizi taleb olundukda tahsîli 
mümkin olmayup ve aslâ bal mûmı dahı bulunmaz olup küllî muzâyaka virdüklerin” bil-
dürmeğin buyurdum ki:

Bu husûsda vârid olan emr-i şerîf muktezâsınca eger çadır u yelken bizidür ve eger bal 
mûmıdur; mîrî içün cem’ itdürüp hârice ve kâfire virdürmeyesiz; memnû’ olmazlarsa ism ü 
resmleriyle yazup arzeyleyesiz.”

Bunlar gibi, çeşitli yıllara ilişkin MD:’de konuya ilişkin pek çok hüküm bulun-
maktadır ki bunlardan bazıları, konuları kısaca özetlenerek aşağıya alınmıştır:

 6 numaralı defterdeki ”Kapitülasyonlar gereğince, İzmir’deki Venedik  Konso-
losu kendilerine özgü ayrıcalıkların tanınmasının yanı sıra yeni bir rehber sağlan-
ması konusunda” onay isteyen [5] numaralı hüküm; “İngiliz gemilerine yüklenen 
Venedik malları üzerinden kimin konsolosluk harcı alacağı hususunda İngiliz ve 
Venedik konsolosları arasındaki çekişmeye” ilişkin [6] numaralı ve “İngiliz ge-
misi Eagle’insöz verilen kumaşları İzmir’deki Venedik tüccarlarına teslim etme-
sinden doğan şikayete” ilişkin {8] numaralı hükümler veya 7 numaralı MD’deki 
“Seferihar’da gühercile işlendiğini gösteren” 2250 numaralı hüküm veyahut 26 nu-
maralı MD’deki “İstanbul’daki hububat ve kuru üzüm sıkıntısı nedeniyle, bunların 
toplanıp, gemilerle İstanbul’a gönderilmesi hakkında İzmir kadısına yazılan [428] 
numaralı hüküm veya ayni defterdeki “İzmir ve Foça kazalarından, Müslüman ka-
firlere yanlışlıkla hububat, üzüm, incir yiyecek maddesi satıldığına” ilişkin 687 nu-
maralı hüküm veya 40 numaralı MD’deki ”Mısır’dan İstanbul’a ihtiyaç mallarının, 
İzmir’de satılmasının, İstanbul’da kıtlık yarattığı” na ilişkin [471] numaralı hüküm 
veya 45 numaralı MD.’deki “Edremit, Foça, Ayazmend, Midilli gibi yerlerde şa-
rap yapmak için üzüm toplayan Hıristiyanların bunların başka amaçla kullanılma-

48 Bu hükümdeki “Frenk” sözcüğü ile, bütün yabancı ülkeler anlatılmak istenmektedir. O yıllarda “Pamuk ipliği”ne “Penbe 
ipliği”de denilmekteydi.
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ması” hakkındaki [415] ve “batı Anadolu’dan donanma gemilerine gerekli kendir, 
pamuklu kumaş, balmumu alınmasına ilişkin” [451] numaralı hükümler veya 68 
numaralı MD.’deki “ Ege ve Akdeniz kıyılarından, yabancılara koyun derisi ve ru-
gan deri satılmasını yasaklayan” [13] numaralı hüküm veya 71 numaralı MD:’deki 
“Urla’daki sabun imalatçılarına ilişkin” (148] numaralı hüküm veya “Mısır’dan 
İstanbul’un ihtiyacı için İzmir’e taşınılan tahıl ürünleri, demir gibi ihtiyaç malları” 
na ilişkin [220] numaralı hüküm veya 75 numaralı MD.’deki “ İzmir limanından bal-
mumu yükleyen Fransız gemilerinin kontrolü” hakkındaki [295] numaralı hüküm 
veya 79 numaralı MD’deki “Urla sabun üreticilerinin ürettikleri sabunun nicelik 
(gramaj) ve niteliklerinin kontrol edilmesi” hakkındaki (595) numaralı hüküm veya 
80 numaralı MD’deki “Manisa ve Saruhan sancağındaki diğer  kadılara balmumu 
fiyatlarına dikkat edilmesi ve tütün ekilmesinin önlenmesi ve tütün satan yerlerin 
kapatılmasına” ilişkin [582] numaralı hüküm ve daha niceleri.

Bu arada, burada konuyla ilgisi olmasa bile, 26 numaralı MD’de bulunan, çev-
re korumaya ilişkin ve” sakız ağaçlarının kesilmemesi” yolundaki [279] numaralı 
hüküm veya 85 numaralı MD’deki “Foça’daki eski kalenin üst tarafındaki yüksek 
yerlerde bulunan çam ağaçlarının kesilmemesi” hakkındaki [417] numaralı hüküm-
lerden de söz edilmesi gerekir 

Konuya ilişkin açıklamalara son verilmeden önce, konuyla doğrudan ilgisi olma-
sa da Türklerin hoşgörülerini yansıtan bazı hükümlere de yer verilmesinin yerinde 
olacağı düşünülmektedir. Bilindiği gibi Müslümanlar için şarap haramdır. Ancak, 
Türkler, Hıristiyanların şarap içmeleri haram olmadığı için, onların şarap dahil içki 
yapmalarına karışmamış, ancak ihtiyaçlarından fazla yahut ticari amaçla üretim 
yapmalarını yasaklamıştır. Bu konuya ilişkin bazı hükümler aşağıdadır.

H. 973 (1565-1566) yılına ait 5 numaralı MD’ndeki 362 numaralı hüküm:

İzmir ve Foça Kadılarına hüküm;

“Gelibolu’da bâzı zimmîlerin ihtiyaçlarından fazla içki üretip sattıkları iddialarının araş-

tırılarak ihtiyaç fazlası içkilerin sirke haline getirilerek sattırılması.

Yazıldı.

Gelibolı kâdîsına hüküm ki:

Mahmiyye-i Gelibolı’da sâkin ba’zı kefere tâyifesi kendü nefslerine kifâyet ider hamrdan 
ziyâde evlerinde hamrları olup âhara bey’ itmekle hılâf-ı şer’-ı şerîf muttasıl şürb-i hamr 
olunmakdan hâlî olunmaduğı istimâ’ olunmağın buyurdum ki:

Hükm-i şerîfüm varıcak, bu husûsı kimesneye i’timâd itmeyüp bi’z-zât kendü nefsünle 
mahmiyye-i mezbûrede olan kefere tâyifesinden hamr ihtimâli olan evlerin yoklayup gereği 
gibi tetebbu’u tefahhus idüp kefere tâyifesine kendü nefsleriyçün kifâyet mikdârı hamr alıko-

yup dahı mâ-adâsın sirke itdürüp bey’ itdüresin. Bu bahâne ile kimesneye dahlolunup celb ü 
ahz olunmakdan ve şer’a ve emre muhâlif iş olmakdan ziyâde hazer eyleyesin.”
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İzmir ve Yöresi’nde Üretilen, Ülke İçine ve Dışına Satılan Mallar

İzmir ve yöresinden,hangi ülkelere mal gönderildiğine ilişkin yukarıdaki hü-
kümlerden, İzmir ve yöresindeki üretilen mallar hakkında da fikir sahibi olunabil-
mektedir. Ancak sözü edilen hükümlerde geçen mal türleri, yörenin tüm zenginli-
ğini yansıtmadığından, başka örneklerle, konu daha çok açıklığı kavuşturulmaya 
çalışılacaktır.. 

5 Numaralı MD’ndeki 13 Rebüilevvel 973 (8 Ekim 1565) tarih ve 362 numaralı 
hüküm:

“İzmir ve Foça Kadılarına

İzmir ve Foça’da yetişen kuru meyve, madrabazlar tarafından satın alınıp, stoklandığı 
için İstanbul’da kuru meyve sıkıntısı baş gösterdiğinden, bu durumun ortadan kaldırılması 
için madarabazların ambarlarının açtırılıp ne kadar kuru meyve varsa madrabazlara aldık-

ları fiyattan sattırılıp, gemilere yüklenerek İstanbul’a gönderilmesi”

6 Numaralı MD’ndeki 7 Cumade-l-ûlâ 972 (11 Aralık 1564) tarih ve 514 numaralı 
hüküm:

“Hâssa kadırgalar yelkeni için alınıp Foça İskelesi’ne getirilen bezin Südde-i Saâdet’e 
getirilmesi.

Yazıldı.

Midillü beğine hüküm ki:

Hâssa kadırgalaruma yelken eylemeği çün kifâyet mikdârı biz cem’ıne kulumla hükm-i 
şerîfüm gönderilüp cem’ olup Foça İskelesi’ne gelmek üzre olmağın buyurdum ki:

Hükm-i şerîfün varıcak, zikrolunan bizi Foça İskelesi’ne geldüğine haber vârid olduğu 
gibi bir ân ve bir sâ’at te’hîr ü terâhî eylemeyüp senün yanunda olan kadırga ile iskele-i 
mezbûreye varup tahmîl idüp zikrolunan bizi ber-vech-i isti’câl Südde-i Sa’âdetüm’e getü-

rüp teslîm eyleyesin; şöyle bilesin.”

6 Numaralı MD’ndeki 25 Cumade’l- evvel 972 (29 Aralık 1564) tarih ve 568 nu-
maralı hüküm:

“İzmir’de İstanbul zahîresi için gelen gemilere üzüm satmayıp, dilediklerine ve fâhiş fi-

yatla satan madrabazların hapsolunup stokladıkları üzümün günlük fiyatı üzerinden İstan-

bul zahîresi için gelen gemilere satılması.

Yazıldı.

Muhtesib âdemi Muzaffer’e virildi. Fî selh-ı Cumâde’l-ûlâ, sene: 972 (Ocak 1565)

İzmir kâdîsına hüküm ki:

Hâliyâ taht-ı kazânda sâkin Hacı Şa’bân ve Muhyiddîn ve Kündebâzoğlı ve Yılankır-
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kan ve Saruca dimekle ma’rûf kimesneler matrabâz olup mahrûse-i İstanbul zahîresiyçün 
olan kurı kara ve kızıl üzümi anda der-mahzen idüp ziyâde bahâ ile kendü murâdları olan 
kimesnelere virüp gemiler ile ve emr-i şerîfle varan tüccâr tâyifesine virmemekle mahrûse-i 
mezbûrede ol bâbda ziyâde muzâyaka olmağın buyurdum ki:

Hükm-i şerîfüm varıcak, ol asıl matrabâzlarun ne mikdâr der-mahzen olmış kara ve kızıl 
üzüm bulunur ise te’hîr itdürmeyüp mahrûse-i mezbûre zahîresiyçün varan gemilere narh-ı 
rûzî üzre tahmîl itdürüp ve her gemiye ne mikdâr üzüm virilür ise sicill idüp sûret-i sicilli 
ile gönderesin ki, bunda geldükde ana göre yoklanup ma’lûm ola ve emr-i şerîfüme muhâlif 
hârice üzüm bey’ idenleri kimler ise ele getürüp habsidüp arzeyleyesin.”

7 Numaralı MD.’indeki 2 Rebi’u’l- ahır 975 (5 Ekim1567) tarih ve 314 numaralı 
hüküm49:

 “İzmir’de bulunan zahirenin bazı madrabazlar 
tarafından dışarı satıldığı haber alındığından, zahi-
renin dışarı sattırılmayıp İstanbul zahiresi için ge-

len gemilere verdirilmesi.

Yazıldı.

İzmir kâdîsına hüküm ki:

Taht-ı kazânda vâkı’ olan terekeyi ba’zı 
matrabâzlar alup der-anbâr idüp hâric-i vilâyete 
gitdükleri i’lâm olundı. İmdi; mahrûse-i İstanbul 
zahîresi mühimmâtdandur; hâric-i vilâyete kimesne 
tereke alup gitmek câyiz değildür. 

Buyurdum ki:

Varıcak, bu bâbda bi’z-zât gereği [gibi] mukay-

yed olup anun gibi taht-ı kazânda matrabâzlar ve 
gayriler der-anbâr itdükleri terekeyi hılâf-ı emr 
hâric-i vilâyete virdürmeyüp mahrûse-i mezbûre 
zahîreyçün varan gemilere virdüresin. Şöyle ki; 

ba’de’l-yevm taht-ı kazânda olan terekeden emrüme mugâyir hâric yire bir habbe tereke vi-
rildüği istimâ’ oluna, sen mes’ûl olursın. Mu’âteb ü mu’âkab olmanı mukarrer bilesin; ana 
göre mukayyed olasın.”

Buraya kadar yapılan açıklamalardan, İzmir’den gönderilen tarımsal ürünler, 
daha doğrusu İzmir yöresinin başlıca tarım ürünleri hakkında bilgi sahibi oluna-
bilmektedir. Yalnızca XVI. yüzyılda değil; 1950’li yıllara kadar İzmir ve yöresinin 
temel tarımsal ürünleri olan arpa, buğday, üzüm gibi malların tarımının yapıldığı 
yerler aşağıdaki haritada görülmektedir. 

49 Bu hükümdeki “Frenk” sözcüğü ile, bütün yabancı ülkeler anlatılmak istenmektedir. O yıllarda “Pamuk ipliği”ne “Penbe 
ipliği” de denilmekteydi.

İzmir ve yöresinde,
XX. yüzyıl ortaklarında

tütün ekimi yapılan yerler
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Ancak hemen belirtilmelidir ki, burada işaret 
edilen ürünler, üretim hakkında bilgi vermek 
üzere seçilmiş ve yaygın biçimde bilinen üre-
tim kalemlerdir. Bunlara bal, balmumu, susam, 
sakız, işlenmiş mallar olarak pamuk ipliği, pa-
muklu dokumalar, yelken bezi, denizci giysisi 
gibi başka malların da eklenmesi gerekirdi; an-
cak krokiyi karışık duruma getirmemek için ko-
nulmamıştır. 

Amerika’nın keşfinden sonra Avrupa’ya ge-
tirilen tütün, 1605 yılında Türkiye’ye de gelecek 
ve bu yıldan sonra İzmir ve yöresinin önemli 
tarım ürünleri arasında yer alacaktır. Aşağıdaki 
ilk haritada 1950’li yıllardaki tütün ekimi yapı-
lan yerler gösterilmiştir. İkinci harita ise tütün 
ekiminin, diğer tarım ürünlerine göre nasıl yay-
gın ve  egemen tarım ürünü durumuna geldiği-
ni göstermek üzere hazırlanmıştır. 

Değerlendirme ve Sonuç

Buraya değin yapılan açıklamalarla bir zamanların küçük bir kasabası olan 
İzmir’in ve yine Batı Anadolu kıyılarının bir zamanlar ikinci derece iskelesi du-
rumunda olan İzmir Limanı’nın XVI. yüzyıl sonlarında başladığı yolculuğun ilk 
yılları anlatılmaya çalışılmıştır. Batı Anadolu kıyılarının incisi ve çağdaş kenti İzmir 
kenti ile ticari etkinliği büyük İzmir Limanı’nın oluşması, işte burada açıklanma-
ya çalışılan gelişmeyle başlamış ve yıllarca süren bir yolculuk sonunda, özellikle 
Cumhuriyet döneminde yapılanlarla bugünlere ulaşılabilmiştir… Emeği geçen ve 
katkısı olan herkesi şükranla anar, bu semineri düzenleyenlere ve beni dinlediğiniz 
için hepinize candan teşekkürlerimi sunarım. 

İzmir ve yöresinin
tütün ve diğer tarımsal ürün alanları
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06.04.1945 yılında İzmir-Bergama’da doğmuştur. Yüksek öğrenimini 1962-
1966 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve 
Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nda yapmıştır. 1966-1969 yılları arasında Siirt 
Lisesi’nde tarih öğretmenliği yapmıştır. 1969-1979 yıllarında Ankara Üni-
versitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’nde asistan 
olarak çalışan Ergenç, 1974 yılında “1580-1596 Yılları Arasında Ankara ve 
Konya Şehirlerinin Mukayeseli İncelenmesi Yoluyla Osmanlı Şehir Müessesel-
eri ve Sosyo-Ekonomik Hayatı Hakında Bir Araştırma Denemesi” başlıklı tezi 
ile “Edebiyat Doktoru”; 1979 yılında aynı kürsüde “XVI. Yüzyılın Sonlarında 
Bursa, Yönetsel, Sosyal ve Ekonomik Durumu Hakkında Bir Araştırma” konulu 
tezi ile “Üniversite Doçenti”; 1988’de aynı bölümde “Üniversite Profesörü” 
ünvanını aldı.
1974-1979 yılları arasında Kara Harp Okulu’nda, 1986-1989 ve 1998 yılından 
bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, 1990-1997 yılları arasında Bilkent 
Üniversitesi’nde “yarı zamanlı” görev yaptı.1977-1978 yılları arasında 
Freiburg ve Köln’de bilimsel çalışmalarda bulundu. 1995-1997 yılları arasında 
A. Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1995-
1998 yılları arasında Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde 
bulundu. 7 Mart 1996’da Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcılığına atanmış, 
14.10.1997’de bu görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır. Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde akademik görev yapmıştır. Özer Ergenç, 
şu an Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmakta olup Türk Tarih 
Kurumu üyesidir. İngilizce ve Almanca olarak iki dil bilmektedir.

Prof. Dr. Özer ERGENÇ
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İzmir Limanı’nın deniz ticaret tarihindeki yerini belirlemek üzere düzenlenmiş 
olan bu sempozyumda, Ankara merkezli sof üretim ve ticaret alanı ile İzmir ara-
sında XVII. yüzyılda oluşan ve XVIII. yüzyılda çok canlanan bağlantıya dayalı bazı 
analizler yaparak bu konuya katkıda bulunmak istiyorum. 

Bildirimin iki önemli so-
rusu vardır. Birincisi şudur: 
Ankara merkezli sof üretim 
ve ticaret alanında üretilen 
kumaşlar, XVII. yüzyılda 
neden ve nasıl yol değişti-
rerek İzmir üzerinden ihraç 
edilmeye başlamıştır? Bilin-
diği gibi, bu tarihe gelinceye 
kadar Batılı tacirler, bunlar 
içinde ağırlıklı olarak yer 
alan Venedik, Lehistan ve 
İngiltere tüccarları ya “ker-

van düzenleyerek” Ankara’ya 
gelip orada belirli sürelerle ikamet ederler ve satın aldıkları kumaşları ülkelerine 
götürürlerdi ya da Ankaralı veya Ankara’ya gönderdikleri memleketlisi olan vekil-
leri aracılığıyla alım yaparlar ve bu kumaş denklerini İstanbul veya Selanik üzerin-
den ihraç ederlerdi. Bu ticaret ağı içinde Karadeniz limanları ile Anadolu’yu çap-
razlama kesen ve Halep’e, daha sonra da Şam’a ulaşan kervan yolu da yer alırdı. Bu 
ikinciler, daha çok Doğu ülkelerine meta naklederlerdi. Bu sözünü ettiğim yollar, 
XVII. yüzyıl ortalarına kadar canlı bir ticareti gerçekleştiren ve bu ülkeleri birbirine 
bağlayan kanallardı. XVII. yüzyılda neler oldu da bu ticarette daha önce hiç adı 
geçmeyen İzmir, diğerlerinin önüne geçti? 

Bildirinin ikinci önemli sorusu da şöyle belirlenebilir: Yeni bir liman kenti olarak 
yükselen İzmir, XVII. ve XVIII. yüzyıllarda ticaretin yönü bakımından nasıl bir rol 
oynadı? Bu rol, İzmir’e ne gibi nitelikler kazandırdı? 

Yerleşme kuramları açısından, şehirlerin birbirleriyle kademelenmesi ve bağlan-
tıları çeşitli biçimlerde incelenir. Birincisi, şehirler etraflarındaki kırsal alanla ilişki 
içerisinde olan yerleşim alanlarıdır. Şehirler, etraflarındaki kırsal alandan besle-
nirler, buna karşılık beslendikleri bu alana da tarım dışı üretim metaı (sınaî meta), 

İç Batı Anadolu’nun
Kuzeybatı Ucundaki Sof Üretim Alanının

İzmir İle Bağlantısı

Özer ERGENÇ
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yönetim ve kültür hizmeti sunarlar. Kırsal alanın büyüklüğü ve bütünleşme kapa-
sitesi, bazen bu alan içinde küçükten büyüğe doğru sıralanan kasaba ve köylerin 
oluşmasına neden olur. Bu entegrasyon içinde büyüklü küçüklü şehir ve kasabalar 
birbirleriyle fonksiyonel ilişki içindedirler. Bu ilişki, mekân entegrasyonunun en 
önemli belirleyicisidir; ancak bazen bir faaliyetin sınırları öylesine genişler ki bü-
tünleşecek alan, bölgeler ve hatta uluslar arası merkezlere ihtiyaç duyar. Genişle-
yen ve büyüyen faaliyet alanının bu birbirinden uzak; fakat belirli bir faaliyetin için-
de buluşmuş olan merkezleri, yanı başlarındaki şehir veya kasabalardan ziyade, bu 
uzak diyarlardaki yerleşim alanlarıyla daha sıkı ve fonksiyonel bağlantı içindedir-
ler. Bu şehirlerin uzun veya kısa süreli misafirleri ve iş yerlerinde faaliyet gösteren 
çeşitli kurumların mensupları, yakın yerlerden ziyade bu uzak diyarlardan gelmiş 
kimselerdir. Örneğin; Avrupa’da sanayi devrimiyle birlikte belirli metaın yoğun 
üretimini ve ticaretini gerçekleştiren şehirler, Akdeniz havzasında veya Asya’nın 
daha uzak bölgelerinde kurdukları acentelerle, yanı başlarındaki kasabalardan zi-
yade buralarla bütünleşmişlerdir. Bu şekilde bütünleşme ağı içinde olan ve sadece 
yoğun ticaretin karada veya denizde kavşak noktasını oluşturan liman kentleri için 
de bu durum söz konusudur. Nitekim, İzmir de böyle bir ticaret liman şehri olarak 
gelişmiştir. O zaman ikinci sorumuzun arayacağı ana cevap, İzmir’in bu ticarette 
nasıl bir rol oynadığıdır. Yani İzmir’i ortaya çıkaran, Anadolu’da yükselen yeni bir 
sanayi faaliyetinin ürünlerine yeni pazarlar arama ihtiyacı mıdır; yoksa bunun tam 
tersi, Avrupa’daki gelişmeler yeni arayışlar mı yaratmıştır? Her iki halde de -içten 
ya da dıştan gelmiş olsun- bu yeni arayışların, İzmir’i neden seçmiş olduğu sorusu 
önem kazanmaktadır.

Bu soruları Ankara örneği ile cevaplamaya çalışayım:

Ankara, biraz sonra sözünü edeceğim çalışmalarda ve sunulan bildirilerde de 
daha önce açıklandığı gibi, Orta Anadolu’nun kuzeybatı ucunda batıdan güneye 
doğru Sivrihisar, Beypazarı, Ankara, Kalecik; kuzeyde Çankırı, Koçhisar (Ilgaz) ve 
Kastamonu’yu içine alan bir alanın merkezi idi. Bu alan, tiftik keçisinin yününden 
iğrilen ipliklerle dokunmuş sof denen ve döneminin en makbul yünlü kumaşı olan 
bir metaın üretim alanı idi. Bu alanda dokunan kumaşlar Ankara üzerinden ülke 
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içinde ve ülke dışında isteklilerine ulaştırılıyordu. Bu konuda birçok araştırma ya-
pılmıştır. Bunlar içinde benim 1970’lerdeki doktora tezim bir öncelik taşır. 1995’te 
Ankara ve Konya1 başlığı altında basılan bu eserde, şer‘iyye sicillerinden çıkarıl-
mış kayıtlara dayanarak somut bilgiler derlemiştim. Benden sonra, aynı konuda iki 
doktora öğrencim benim çalışmalarımı sürdürdüler ve daha geniş bilgilere ulaş-
tılar. Dr. Hülya Taş, Türk Tarih Kurumu yayınları arasında çıkan XVII. yüzyılda 
Ankara başlıklı kitabında2, bu bölgenin ayrıntılı değerlendirmesini mukâta‘a kayıt-
ları üzerinden yapmak suretiyle, konuya çok önemli açıklamalar getirdi. Dr. Jülide 
Akyüz de XVIII. yüzyıl Ankara’sını konu alan doktora tezinde3 bu döneme ilişkin 
somut belgeleri değerlendirdi. Her üç çalışmanın da ortaya koyduğu sonuç şudur: 
Sözü edilen alan, XIX. yüzyılın başlarına gelinceye kadar çok yoğun bir sof üreti-
mine sahne olmaktaydı; ancak XVI. yüzyıldan sonra XVII. ve XVIII. yüzyıllarda sof 
üretiminin ve ticaretinin seyrinde önemli değişiklikler meydana geldi. XVII. yüzyı-
lın ortalarına kadar, kumaşlar dokunup Ankara’daki boyahane ve cenderelerde son 
şeklini aldıktan sonra yoğun olarak dış pazar için satışa sunuluyordu. XVII. yüzyıl-
dan itibaren görülen bu değişiklik belgelerde açık olarak sergilenmiştir. Nitekim, 
Ankara’nın sof üretim ve ticareti ile İzmir arasındaki bağlantı da İzmir’de yapılan 
sempozyumlarda ve diğer bilimsel toplantılarda ele alınmış ve çeşitli sunumlarla 
İzmir’in bu faaliyet içindeki yerine ışık tutulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda be-
nim Çeşme’de yapılan CIEPO toplantısında sunduğum bildiride4, Ankara merkezli 
alandaki üretimin, kumaş dokumasından iplik iğrilmesine dönüştüğünü ve XVIII. 
yüzyıl ticaretinin tümünü “İzmir harcı” diye nitelenen bu ipliğin oluşturduğunu 
açıklamış ve bunun nedenlerini tahlil denemesine girişmiştim. Bu konuya daha faz-

1 Özer Ergenç, XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara Vakfı Enstitüsü Yayınları, Ankara 1995.
2 Hülya Taş, XVII. Yüzyılda Ankara, TTK Yayınları, Ankara 2006.
3 Jülide Akyüz, Ankara’nın Bütüncül Tarihi Çerçevesinde XVIII. Yüzyılda Ankara (Şer’iye Sicillerinin Sayısal ve Muhteva Analizi 
Denemesi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2003.
4 Özer Ergenç, XVIII. Yüzyılda Ankara-İzmir İlişkisi: Tiftik İpliği Ticareti, CIEPO-XIV, 18-22 Eylül 2000, Çeşme-İZMİR (ba-
sılmamış bildiri metni).



87

la ışık tutan ve ayrıntıları irdeleyen ikinci bildirim, yine İzmir’de sunulmuştur5. Bu 
toplantıda Ankara ile İzmir arasındaki bağlantının niteliğini ve tiftik ipliği ticare-
tinin hacmini belirlemeye yönelik bilgiler sunmuştum. Bu konuda mekân analizi 
yapmaya olanak sağlayan ve İzmir ile Ankara arasındaki ticareti mekân boyutun-
da ele alan önemli bir bildiri, Hülya Taş’a aittir6. İzmir Ticaret Odası’nın düzenle-
diği sempozyumda, o da İzmir limanından ihraç edilen emtia arasında sofun ve 
tiftik ipliğinin yerini belirlemek istemiş ve bu ticaretin düzenini sağlayan damga 
mukâta‘asının hem iktisadî faaliyet, hem de yönetsel denetim açısından fonksiyonu 
üzerinde durmuştur. Taş’ın bu bildirisinin verilerini bir başka yönden destekleyen 
ikinci bir çalışması vardır7. Bu ikinci makalesinde Taş, Ankara-İzmir ticaret faali-
yetinin bir başka yönü için önemli bilgiler sunan ihtisâb mukâta‘asını ele almakta-
dır. Bu mukâta‘anın yetki alanının Ankara ile İzmir arasındaki yol güzergâhını da 
kapsadığını ve bu güzergâh üzerinde seyreden tacirlerin emtiası arasında görülen 
hangi maddelerin ihtisâb rüsûmuna tâbi olduğunu açıklamaktadır. Bu veriler bize, 
İzmir’in dış ticaret açısından önem yönünü anlamamıza yardım etmektedir. 

Ankara-İzmir ticaretinin Anka-
ra yönüne ait olan bu çalışmalardan 
sonra İzmir’le ilgili olanların da baş-
lıcaları şunlardır: Kuşkusuz bu konu-
da en önemli eser Elena Frangakis-
Syret’e aittir8. Frangakis, eserinde 
XVIII. yüzyıl dünya ticareti içinde bir 
liman kenti olarak yer alan İzmir’le 
ilgili bilgilerini Avrupa arşivlerinden 
derlediği verilere dayandırmakta-
dır. Kitabında Avrupalı tacirleri ve 
bunların ticaretteki rollerini ayrı ayrı 
ele almakta ve İngilizler, Fransızlar, 

Hollandalılar hakkında bilgiler sunmaktadır. Yine bu bağlamda tacirlerin içinde 
Osmanlıları da zikretmektedir. Bu bilgiler, biraz sonra yapacağım değerlendir-
meler için çok önemlidir. Frangakis’in bu çalışmasını tamamlayan ve konuya bir 
başka yönüyle değinen bir diğer araştırıcı, yine benim öğrencim olan Gülay Webb 
Yıldırmak’tır9. Yıldırmak, Ankara’dan İzmir yoluyla İngiltere’ye ihraç edilen sof 

5 Özer Ergenç, “İzmir Harcı Tiftik İpliği: Ankara Sofunun İzmir Üzerinden İngiltere Serüveni (1700-1800)”, I. Uluslar arası 
Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri: Geçmiş ve Gelecek Sempozyumu Bildirileri (25-26 Eylül 2008-İzmir), (baskıda).
6 Hülya Taş, “İzmir Ticaretini Besleyen Anadolu Şehirleri: Ankara Örneği”, I. Uluslar arası Akdeniz Ticareti ve Liman Kent-
leri: Geçmiş ve Gelecek Sempozyumu Bildirileri (25-26 Eylül 2008-İzmir), (baskıda).
7 Hülya Taş, “İhtisâb Mukâta‘ası Verilerinin Şehir Ekonomisi Açısından Anlamı: Ankara Örneği”, Uludağ Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.13, C.13, Y.8, 2007/2, s.409-436.
8 Elena Frangakis-Syret, The Commerce of Smyrna in the Eighteenth Century (1700-1820), Athens 1992; Not: Eserin Türkçe 
çevirisi Çiğdem Diken tarafından yapılmıştır. Bkz. Elena Frangakis-Syret, 18. Yüzyılda İzmir’de Ticaret (1700-1820), İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi Kültür Yayını 2006.
9 Gülay Webb Yıldırmak, XVIII. Yüzyılda Tiftik İpliğinin Osmanlı-İngiliz Ticaretindeki Yeri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Tarih (Yeniçağ Tarihi) Anabilim Dalı, basılmamış doktora tezi, Ankara 2006.
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hakkında İngiliz arşivlerinden yararlanmıştır. Bir yandan Frangakis gibi bu ticaretin 
hacmini anlamaya yönelik kayıtlar derlemiş, Levant Company’ye bağlı gemilerin 
İzmir ile İngiltere limanları arasındaki seyr ü seferini ve taşıdıkları emtiayı gösteren 
tablolar düzenlemiştir. Diğer yandan da İngiltere’ye ihraç edilen sof denen kumaş 
ile tiftik ipliğinin İngiltere’deki kullanım alanlarını tespit etmiştir. Bu tespitleri son 
derece ilginçtir. Giyimden kuşama, mefruşata ve askerlikte top namlularının temiz-
lenmesine kadar geniş bir kullanım alanı bulmuş olan sof kumaşı ve tiftik ipliği, 
XVIII. yüzyılın sonlarına kadar İngiltere’nin önemli ithal maddelerinden birisidir. 

Buraya kadar anlattıklarımdan sonra sözünü ettiğim çalışmalardan edindiğim 
bilgiler ışığında yukarıda sorduğum iki sorunun cevabını vermeye çalışayım.

Ankara merkezli alanın soflarının XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yön 
değiştirerek İzmir’e yönelmesinin nedenleri şöyle açıklanabilir: XVII. yüzyılın or-
talarından itibaren Batı’dan gelen talep değişmiştir. Daha önce Batılı tacirler doğ-
rudan Ankara’ya gelerek veya Ankara’daki vekilleri aracılığıyla kumaş satın alı-
yorlar ve ülkelerine götürüyorlardı. Bu faaliyeti Ankara’da düzenleyen “damga 
mukâta‘ası” ve “cendere ve boyahâne mukâta‘ası” diye adlandırılan iki mukâta‘a 
idi. Bu mukâta‘aların mültezimleri ticareti düzenliyor ve ihraç edilecek metaın ver-
gilerini alıyorlardı. Bu bakımdan kumaşın Ankara’da satın alındığı bölgeden, eğer 
meta karadan ihraç ediliyorsa kervanın Osmanlı ülkesini terk ettiği noktaya kadar; 
denizden götürülecekse ihraç iskelesine kadar geniş bir alanda bu mukâta‘aların 
mültezimleri yetkiliydiler. XVII. yüzyılın ortalarına kadar kervanlar, Rumeli’nin 
orta kolundan ülkelerine gidiyorlardı. Denizden de daha önce söylediğim gibi, ku-
maşlar ya İstanbul’dan ya da Selanik’ten çıkarılıyordu. XVII. yüzyılın ortalarından 
itibaren dış talep kumaştan tiftik ipliğine, yani yarı mamul metaa dönüştü. Tiftik 
ipliğinin ilk alıcıları, Ankara’daki sof dokuyucu esnafı olduğu için, bu maddenin 
bölge dışına çıkarılması, ilk zamanlar yasaktı. Ankara’da “iplik pazarı”nda önce-
likle sofçuların alımına sunulan iplikler, ihtiyaç fazlası olursa başkalarına satıla-
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bilirdi. Bu yasaktan dolayı mukâta‘a mültezimlerine verilen beratlarda neyin ne-
rede satılacağı, satılan metaın eğer ihraç edilecekse hangi yolu izleyerek ve hangi 
iskelelerden dışarıya çıkarılacağı, “kadîmden olıgelen” diye nitelenen bir geleneksel 
uygulamaya tâbi idi. Yani, tacirler satın aldıkları metaı bilinen yolun ve iskelenin 
dışında bir başka yerden ihraç edemezlerdi; oysa XVII. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren, talep ipliğe yönelince ve artınca, doğal olarak tacirler mültezimlerin ya-
saklarıyla karşılaştılar. Bu, onları yeni arayışlara sevketti ve XVII. yüzyıl içinde bu 
emtia yoğun bir şekilde yasak ticaretin konusu haline geldi. İşte, Taş’ın sözünü etti-
ğim mukâta‘a kayıtlarına dayanarak yaptığı değerlendirmelerinde ortaya çıkan ilk 
gerçek budur. Yani, İzmir’in XVII. yüzyılın ikinci yarısında önemli bir ihraç iskelesi 
olarak önem kazanmasının sebeplerinden biri, ticaretin nitelik değiştirmesi; diğeri 
ise, Osmanlı maliyesinin önemli bir uygulama alanı olan mukâta‘alar yoluyla yap-
tığı düzenlemelerdir. Bu durumda XVII. yüzyılın ortalarına doğru talep nedeniyle 
dışarı çıkarılmak istenen tiftik iplikleri İstanbul ve Selanik’ten ihraç edilemezdi. Ta-
cirlerin yeni bir yol bulmaları gerekiyordu. Bu nedenle başlangıçta mallarını gizlice 
İzmir’e getirdiler; ancak XVIII. yüzyıla gelindiğinde, bu durum öylesine belirgin-
leşti ki, devlet yasak emtiaya el koymakla durumu önleyemedi. Yasak sürdürül-
düğü müddetçe, hazine vergi gelirinden mahrum kalacaktı; buna karşılık tacirler, 
yasak ticarete göz yummaları için mültezimlere rüşvet verecekler ve faaliyetlerini 
devam ettireceklerdi. Bu nedenledir ki devlet, ortaya çıkan bu yeni durumu ka-
bullenmek zorunda kaldı. XVIII. yüzyılda, daha önceki mukâta‘alar birleştirilerek 
damga mukâta‘asına dönüştürüldü ve yasak ticaret olağanlaştırıldı. Bundan sonra 
İzmir, süratle büyüdü. İzmir’in gelişmesinde bu yön, pek ele alınmamıştır. O yüz-
den Hülya Taş’ın makaleleri dikkat çekicidir. 

İzmir, XVIII. yüzyılda bir ihraç limanı haline gelince doğal olarak İzmir’den meta 
götürecek olan gemiler, buraya yabancı malları da getiriyorlardı. Bu, taşımacılığı 
olabildiğince ucuzlatmanın bir yoluydu. Getirilen ve götürülen malların niteliği ve 
niceliği ve gelen gemici ve tacirlerin sayısı; İzmir’in hinterlandından şehre gelenle-
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rin sayısı ve özellikleri, İzmir üzerinden yapılan ticaretin boyutunu ve özelliklerini 
anlamamıza yardım edecek veriler olarak kullanılmalıdır. Ayrıca, İzmir’in bir şehir 
olarak yerleşikleriyle ve gelişen planıyla kazandığı kent karakterini de bu açıdan 
incelemek gerekir. 

Frangakis’in çalışmalarından göre; İzmir’de XVIII. yüzyılda buluşan tacirler, 
şöyle bir kompozisyon göstermektedirler: İzmir’de İngiliz, Fransız, Hollandalı ve 
diğer ülke tacirleri olarak Avrupalılar önemli bir yer tutmaktadır. Buna karşılık, Os-
manlı tacirleri de şehrin ekonomik hayatına faal olarak katılmaktadırlar. Frangakis, 
bunların büyük bölümünün yabancı tacirlerle işbirliği içinde olan ve devletin gay-
rımüslim tebasına mensup işadamları olduğunu söylemektedir. Osmanlı tebasının 
müslüman olan diğer bir bölümü ise, İzmir çevresindeki Batı Anadolu Ovaları’nda 
yetişen tütün, incir, zeytin, pamuk gibi tarım ürünlerini ihraç eden tacirlerdir. Bu 
kompozisyon, bize İzmir’in nasıl bir ticaret kenti olduğunu açıklamaktadır. Diğer 
yandan Hülya Taş’ın ihtisâb mukâta‘ası kayıtlarına dayanarak yaptığı tespitler de 
Frangakis’in bu açıklamalarını desteklemektedir. Bilindiği gibi ihtisâb mukâta‘ası, 
esnaf gruplarının ürettiği ürünlerle dışarıdan gelen ürünlerin perakende satışı sıra-
sında alınan vergiler üzerinde oluşturulmuş bir mukâta‘adır. Bu mukâta‘a beratla-
rında sayılan ürünler; dış kaynaklı metaın Avupa’dan getirilen tekstil ürünleriyle, 
baharat ve boya gibi bazı memleketlere has maddeler olduğunu göstermektedir. 
İşte, İzmir’in ticaretinde bunları perakendeciye aktaranlar ve Anadolu’dan tarım 
ürünü ihraç edenler, tarım ürünü ihraç eden tacirlerle birlikte düşünülmesi gereken 
ticaret erbabıdır. Buna bir de yine Hülya Taş’ın açıkladığı mekkârî taifesini eklemek 
gerekir. Mekkârîler, bu ticarette kadı mahkemesinde yaptıkları sözleşmelerle tacir-
lerin mallarını ücret karşılığı İzmir’e getirip teslim eden nakliyecilerdir. Bunların 
ticarî faaliyetteki payı, daha öteye gitmemektedir. 
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İzmir’de faaliyet gösteren kısa ya da uzun ikametleriyle İzmir’in hemşehrileri 
arasına giren bu gruplara baktığımız zaman, İzmir’in Avrupa sanayine entegre ol-
muş bir nitelik gösterdiğini anlayabiliriz. 

Son olarak şunları söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum: İzmir, XVII. yüzyıl-
dan itibaren hem Osmanlı, hem dünya ticaretinde önemi gittikçe artan bir liman 
kenti olmuş ve bu özelliğini günümüze kadar sürdürmüştür; ancak dünya ticare-
tindeki yeri, Osmanlı ekonomisinin konjonktürel durumuna bağlı kalmış ve daha 
çok bir yarı mamul emtianın ihraç edildiği, mamul emtianın ithal edildiği şehir hü-
viyetini kazanmıştır. Bu kimliği ile, hatırı sayılır sayıda yabancı, kentin yerleşikleri 
arasına katılmış ve İzmir’in hemşehrisi haline gelmiştir. Bunlar edindikleri emlak 
ve yaptırdıkları binalarla İzmir’in fizikî görüntüsünü de etkilemişlerdir. Öyle ki ya-
bancılar sadece İzmir’e yerleşmekle kalmamışlar, İzmir ticaretini besleyen Anadolu 
içlerindeki şehirlerde de İzmir’deki gibi yabancı tacir kolonileri oluşturmuşlardır. 
Bunun en canlı örneği, Ankara’dır ve Ankara’da evlenen, 36 yıldır burada ikamet 
eden İngiliz tacir Abbot’tur. Bunun gibi, 6 ile 17 sene arasında değişen ikametle-
riyle göze çarpan Fransız ve Felemenk tacirleri vardır10. Bunların hepsinin İzmir 
ve İstanbul’la bağlantısı bulunmaktadır. Bu tacirler, kış ayları boyunca Ankara ve 
çevresindeki köylerde iğrilen iplikleri köylülerden vekilleri aracılığıyla satın alıp 
toplayarak baharda bunları İzmir’e nakletmektedirler. Bu faaliyetlerinden dolayı 
zaman içinde hem İzmir’de hem de Ankara’da mülk edinerek her iki şehrin de sos-
yal ve iktisadî hayatına katılmışlardır. 

10 Bu bilgiler, 22 Safer 1173 (15 Ekim 1759) tarihli bir belgeden alınmıştır. Bu belge Ankara’daki müste’min tüccarların 
tespit edilmesi için gönderilen bir fermandır. Bu fermanda “… müste’min tüccârlardan ba‘zıları, dârü’s-selâmda te’ehhül ve niceleri 
mutlakâ emlâk ve akâr iştirâ ve temellük ve arâzî tasarruf edüb … bunların nizâ‘ları zuhûrundan nâşî te’ehhül edenlerin, emlâk ve arâzîye 
mutasarrıf olanların ismleriyle, tasarruf eyledikleri bağ ve bağçe ve emlâk ve arâzîleri ve ne makûle nesneler olduğu mahalleri tasrîhiyle 
ibtidâ-i mekslerinin ma‘lûmiyyeti ve i‘lâm olunması” emredilmiş ve bu emre dayanarak Ankara kadısı, Ankara’daki müste’min tacirleri 
mahkeme defterine kaydetmiştir. Ankara Şer‘iyye Sicili 145, belge:238.
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Giriş

Dünya ekonomik bunalımı, bütün ekonomik göstergeleri alt üst eden önemli bir 
tarihsel gelişim olarak ortaya çıktı. Bütün dünya ülkeleri gibi, Türkiye de bundan 
yoğun biçimde etkilendi. Ekonominin pek çok sektöründe olduğu gibi, Liman faa-
liyetleri de bunalımdan etkilendi. O tarihlerde Türkiye tarımın yaygın olduğu bir 
ülkeydi. İzmir Limanı da Türkiye’nin gerek yükleme ve boşaltma kapasitesi ge-
rekse Türkiye ekonomisine katkılarından dolayı, en önemli limanlarından biriydi. 
Limanın ekonomik etkinlikleri, ister istemez bölgenin tarım ürünlerine bağlı olarak 
oluşmaktaydı. Bölgede yoğun biçimde üretilen tarım ürünleri bu limandan başka 
ülkelere gönderiliyor, başka limanlardan gelen ürünler bu liman aracılığıyla yakın 
çevreye kara ve demir yoluyla dağılıyordu. O tarihlerde Türkiye yeni bir ekonomik 
anlayışa yöneldi. Devletçilik politikaları hız kazanmış, planlı ekonomiye geçilmişti. 
İzmir Limanı da bu politikalardan ister istemez etkilendi. 

1.1. Bölgede Tarımsal Faaliyetler ve Liman

İzmir, üretim potansiyeli, yetiştirilen ürün çeşitliliği ve ürün kalitesi ile Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ve imparatorluk sonrasında da Cumhuriyet Türkiyesi’nin en 
gözde üretim ve ticaret merkezlerinden biri olmuştur. İzmir’in tarımsal verimliliği-
ni tamamlayan en önemli unsurlardan birisi şüphesiz dünyaya açılan bir limanının 
olmasıdır. Kimi seyyahların bıraktığı İzmir’in denizden itibaren resmedilen çok sayıdaki 
karşıdaki görünümleri, en azından dağlar arasındaki yuvasında, demirli ya da yelkenli ge-

milerin canlandırdığı bir limanın güçlü bir izlenimini vermektedir1. Günümüze ulaşmış 
yazılı ve görsel malzemeden, eski çağlarda İzmir’in korunmuş bir doğal limanı ol-
duğu anlaşılmaktadır2. 17. yüzyıldan itibaren İzmir Limanı Doğu Akdeniz Ticare-
tinde yükselen bir çizgi izledi. İzmir, Avrupa ile Asya arasında orta yolda bulunan 
Avrupa’ya en yakın bir Asya Limanıdır3. Coğrafi olarak iyi konumlanmış olan İz-
mir Limanı’nın dağlarla çevrili dar körfezi, onu çok iyi korunmuş bir koy haline ge-
tirmiştir4. Bu limanın kullanılmasındaki yoğunluk, onun önemini ortaya koyarken 
Avrupalı kimi seyyahlarda bu duruma bakarak İzmir’i “Doğu’nun ticaret başkenti” 

1 Fransız Seyahatnameleri ve Tarihin Aynasında İzmir Kolokyumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür yay., İzmir, 2002, s.64.
2 Ayrıntılı bilgi İçin Bkz.Umut Karabulut, Ticari Açıdan İzmir Limanı 1923-1929, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri 
ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 2003.
3 Olaf Yaranga, XIX.Yüzyılın İlk Yarısında Fransız Gezginlerin Anlatımlarında İzmir, (çev: GürhanTümer) İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Kültür yay., İzmir, 2002, s.29.
4 A.g.e., s.s.28-29.

Dünya Ekonomik Bunalımı Sonrasında
İzmir Limanı

Alev GÖZCÜ
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ve “Osmanlı İmparatorluğu’nun birinci ticaret kenti” olarak tanımlamışlardır5. Seyyah-
ların gözlemeleri İzmir’in, Levant’ın en çok uğranan pazarı ve Küçük Asya’nın ant-
reposu olduğudur6. 

İzmir yöresi, meyva ve 
sebze açısından zengin oldu-
ğu için, İstanbul’un aksine, 
çok sayıda tarım ürünü de 
ihraç etmektedir7. Osmanlı 
Devleti’nin ihracatında İzmir, 
özellikle tarımsal ürünler ba-
kımından her zaman önemini 
korudu8. İzmir ve çevresinde 
üretilen tarım ürünleri, Avru-
pa pazarlarında kıymet bulan 
ürünlere dayanır ve liman ara-

cılığıyla bu ürünler Avrupa’ya taşınırdı. Bunlar arasında üzüm, incir, zeytin ile bu 
ürünlerden yapılan ara ürünler; palamut ve değerli madenler bulunurdu. Zeytin, 
zeytinyağı, palamut ve afyonun en önemli alıcıları, İngiltere, İtalya, Fransa, Mısır, 
Suriye, Almanya, Romanya, Bulgaristan ve Hindistan’dı. Bir başka önemli tarım 
ürünü olan pamuk; Bayındır, Tire, Ödemiş, Menemen, Bergama, Aydın, Nazilli, Ma-
nisa, Kasaba, Akhisar ve Kırkağaç’da yetiştirilirdi. Pamuk, Avrupa’da, özellikle de 
İngiltere’de dokuma sanayinde kullanılan önemli bir hammaddeydi. İngiltere’nin 
yanı sıra Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan da pamuk satın alırlardı. Bunların 
yanı sıra tütün de İzmir Limanı’ndan ihraç edilen önemli bir tarım ürünü olup; 
Ödemiş, Akhisar ve Manisa’da yetiştirilir ve Amerika, Almanya, Hollanda ve İtalya 
gibi ülkelere gönderilirdi9.

İzmir ile iç bölgeler arasında başta tarım ürünleri olmak üzere, hammadde alımı, 
işlenmiş ürün satımına dayalı ticaret hareketleri İngiliz sermayesiyle 1857’de yapı-
mına başlanan İzmir-Aydın demiryolu ve Fransız sermayesiyle 1864’te başlanan ve 
1866’da tamamlanan İzmir-Kasaba demiryolu aracılığıyla daha da arttı10.

 Demiryollarının yapımına dek İzmir çevresinden gelen üzüm, incir, tütün, 
pamuk palamut gibi ürünler “Batı Anadolu’nun en yaygın taşıma biçimi olan deve 
kervancılığıyla”11 limana getirilirdi. İzmir’de 19. yüzyıldan itibaren demiryollarının 
devreye girmesiyle birlikte İzmir ile iç bölgeler arasındaki mal akımı; hızlanıp artın-
ca İzmir Limanı’nda büyük tonajlı gemilerin, yükleme-boşlatma işlemlerini kolay 
5 A.g.e., s.28.
6 Fransız Seyahatnameleri ve Tarihin Aynasında İzmir Kolokyum…, s.66.
7 Yaranga, a.g.e., s.29.
8 Abdullah Martal, Değişim Sürecinde İzmir’de Sanayileşme, Dokuz Eylül yay., İzmir, 1999, s.86.
9 Karabulut, a.g.t., s.37.
10 Martal, a.g.e., s.79.
11 A.g.e., s.79.
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bir şekilde yapabilmesi için bir rıhtım yapılması gereksinimi doğdu. 1868’de yapı-
mına başlanan rıhtım 1873’de tamamlanarak işletmeye açıldı12. Rıhtımın yapılma-
sından sonraki sürece bakıldığında, İzmir Limanı’na gelen büyük tonajlı gemilerin 
sayısında önemli bir artış olduğu görülmektedir13. 1875 yılında Sultan Abdülaziz 
İzmir Limanı’nın yapım ve işletme ayrıcalığını Fransız Şirketi M. Gifre’ye verdi. 
Gifre Şirketi, 1877-1919 yılları arasında liman işletme görevini yürüttü. 

1.2. Milli Mücadele Sonrasında İzmir Limanı

9 Eylül 1922’de İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunu izleyen süreçte, liman 
işletmesi ulusallaştırılarak hükümet kararnamesi ile Urla ile Foça arasında gemi 
işletme ayrıcalığını Uşakizade Muammer Bey aldı. 5 Ağustos 1925 tarihinde ise, 
Körfez İşleri İnhisarı Türk Anonim Şirketi tarafından rıhtımda İzmir ve çevresinde 
gemi işletme imtiyazı satın alındı14.

1926 yılına dek liman işletmeciliği ve yan liman hizmetleri yabancıların elindey-
di. Pek çok yabancı işletme, limana yanaşan gemilerdeki yükleri boşaltma, taşıma 
ve depolama hizmetlerini yerine getiriyor; aynı şekilde trenlerden depolara getiri-
len malları gemilere yükleme işlerini gerçekleştiriyordu. 1926 Kabotaj uygulaması, 
yabancıların yerine getirdikleri bu hizmetlere son verirken;  yerli işletmeler bu sü-
reçleri üstlenmeye başladı. Bu süreçte en önemli sorunlardan biri de İzmir Rıhtım 
Şirketi’nin devletleştirilmesi oldu. 

Kurtuluş Savaşı sonrası büyük İzmir yangını şehrin pek çok bölgesini olduğu 
gibi limanı da, olumsuz etkiledi. Yangının tahribatını temizlemek 1930’lara kadar 
uzadı. Bu temizlik devam ederken,  liman çevresinde de onarım faaliyetleri başladı; 
ancak yine de uzunca bir süre tamamlanamadı. Sel baskınları nedeniyle limanın 
12 A.g.e., s.80.
13 Abdullah Martal’ın, verdiği bilgilere göre İzmir limanına gelen gemilerin 1863 yılında 507.800 olan tonajı 1888’de üç 
kattan fazla artarak 1.586.193’e ulaşmıştır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Abdullah Martal, Değişim Sürecinde İzmir’de Sanayi-
leşme, Dokuz Eylül yay., İzmir, 1999.
14 Kemal Arı, İzmir’den Bakışla Türk Ticareti Bahriyesi ve Mübadele Gemileri Lozan’dan Kabotaja, Deniz Ticaret Odası İzmir 
Şubesi yay., İzmir, 2008, s.s.92-93.
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çevresinde büyük bataklıklar oluştu. Deniz dibinin balçıkla dolması ve liman de-
rinliğinin azalması nedeniyle, yavaş yavaş liman eski işlevini yerine getirmekten 
uzaklaştı15. 

2. Dünya Ekonomik Bunalımı ve Bunalımın

İzmir Liman Faaliyetlerine Etkileri
Bu olumsuz etkenlerin gölgesinde bulunan İzmir’de, deniz ticareti ve liman iş-

leri yürütülmeye çalışılırken; bu kez İzmir’i de etkisi altına alan dünya ekonomik 
bunalımı liman ticaretinde önemli zorluklar yarattı. Dünya ekonomik bunalımının 
etkileri uzunca bir süre devam ederken, bu durumun yalnızca iktisadi politikalarla 
çözümlenememesi kimi devletleri siyasal rejim değişikliklerine götürerek bir an-
lamda buhran sonrası ortaya çıkan bu yeni yönetimler dünyayı yeni bir savaş süre-
cine götürdü ve bu savaşın sonuçları, ekonomik krizden yarattığından daha büyük 
bir tahribatı dünyaya yaşattı16.

Dünya ekonomik bunalımı, Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni sarstı ve büyük 
ölçüde ithalata bağımlı yaşayan ülke-
de fiyatlar genel düzeyinin artmasına 
neden oldu. İthal- ihraç malları ara-
sındaki fiyat makasının ithal malları 
lehine önemli ölçüde açılması; tarım 
kesimindeki nüfusu giderek daha da 
yoksullaştırdı ve “bin bir yamalı” giy-
silerine yeni yamalar ekledi17.

Dünyada yaşanan derin ekonomik kriz, savaş sonrasında ulusal ekonomisini 
yeni oluşturmaya çalışan Türkiye’yi, daha da büyük bir yükün altına sokmuştu. 
İzmir İktisat Kongresi’nden dünya ekonomik bunalımının çıktığı 1929 yılına kadar 
Türkiye’de devlet, ekonomik hayata fazla müdahale etmeyerek daha “liberal” bir 
politika izlemeye çalıştı; ancak ekonomik bunalımın etkisiyle bu liberal politikadan 
giderek uzaklaşan Türkiye, kalkınmayı devlet eliyle yapacak bir yolu seçmek du-
rumunda kaldı18. Türkiye, sanayileşme çabalarına karşın, hala ekonomisi neredeyse 
bütünüyle tarıma ve kısmen de tarımsal nitelikli sanayiye dayanan bir ekonomiydi. 
Ekonomik bunalımın etkisi başta ihracatın yapıldığı liman kentleri olmak üzere iç 
kesimlere kadar giderek yayıldı. Buna verilecek örneklerden biri; İzmir’in hinter-
landı olan Manisa’da üzüm fiyatları 1927-1930 arasında %40 gerilemiş olmasıdır19.

15 Detaylı bilgi için bkz. Kemal Arı, a.g.e.
16 İlhan Tekeli-Selim İlkin, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, Bilge Kültür Sanat yay.,, İstanbul, 
2009, s.s.3-4.
17 Tevfik Çavdar, Türkiye Ekonomisi’nin Tarihi (1900-1960), İmge yay., İstanbul, 2003, s.225.
18 Yüksel Ülken, Atatürk ve İktisat, İş Bankası Kültür yay., Ankara, 1981, s.32.
19 Bkz. Alev Gözcü, Bir İntiharın Sosyo-Ekonomik Arkaplanı: Dünya Ekonomik Bunalımının İzmir Örneğinde Gündelik 
Yaşama Yansımaları, ÇTTAD, C.VI S.14 Yıl: 2007/Bahar, İzmir, 2008, s.s.85-101 .; Ayrıca bkz. Cem Emrence, 99 Günlük Muhalefet 
Serbest Cumhuriyet Fırkası, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006, s.52.
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Türkiye’de bunalım yıllarında görülen bu sıkıntılar bir bütün olarak genç Türk 
ekonomisini oldukça olumsuz etkiledi20. 1936 yılında; Doktor Esat Sabit tarafından 
Merkez Bankası adına hazırlanan bir raporda 1929 yılında yaşanan dünya ekono-
mik bunalımının dünya ticaretindeki etkileri ele alındı. Bu raporda ayrıca bunalım 
yıllarında Türk dış ticaretindeki düşüşleri de yıllara göre verdiği rakamlarla gör-
mek mümkündü21. 

Bu tablolardan da görüldüğü gibi, 
ekonomik etkinlikler bunalım yılla-
rında eski yıllara göre önemli bir ivme 
kaybetmiştir. Bu ivme eksilmesi, İzmir 
Limanı’ndaki ticari faaliyetlerde ve taşı-
ma hizmetlerinde de hissedildi. Bu dö-
nemde İzmir’de çıkan yerel gazeteler, bu 
ticari durgunluk ve liman faaliyetlerin-
deki yavaşlamayı büyük bir endişe ile 
takip etmişler, gün gün borsa haberleri-
nin yanı sıra fiyatlar, üreticinin ve tüc-
carın durumu ile liman faaliyetleri hak-
kında bilgiler vermişlerdir. Aynı şekilde, 
dönemin Ticaret Bakanlığı oluşturduğu 
komisyonlar ile genel ekonomik sorun-
ların yanı sıra, limandan kalkan ve lima-

na yanaşan gemilerin taşıdığı, boşalttığı ya da yüklediği mallar hakkında ayrıntılı 
bilgiler derlenmiştir. Örneğin, 23 Haziran 1929 tarihli Anadolu Gazetesi’ne göre 
İzmir Limanı önceki yıllara göre durgun bir dönem geçirmektedir.

Haberde “İzmir Limanı işsizlikten bunalırken yanı başımızdaki Pirede nasıl çalışıyor-

lar?” diye soru sormakta ve bunu büyük ölçüde Türkiye’nin bir eksikliği olarak de-
ğerlendirmektedir. Gazetenin yorumu, ekonomik bunalımı dikkate almaktan çok, 
yaşanılan sıkıntıların etkisiyle, göreceli bir anlam taşımaktadır. Ancak Akdeniz’in 
bu iki limanı arasında düşen ekonomik potansiyele karşın, bir rekabet olduğu da 
ortadadır. Gazetenin haberine göre 1929 yılından birkaç yıl öncesine kadar aslında 
İzmir Limanı sürekli çalışan ve ürün yükleyen bir limandı; bu dönemde Pire Limanı 
“uyuklıyordu”22; ancak Pire Limanı, yeni dönemde bütün transit işlerini kendisine 
çekmek suretiyle İzmir Limanı’nı çok geride bırakmıştı23. Bu yıllarda İzmir Limanı 
senede asgari 200 bin ton mal ihracat kapasitesi olan bir limandı. Aynı orana yakın 
ithalat da yapıyordu24. 

20 Bkz. Gözcü, a.g.m.
21 Bkz. Gözcü, a.g.m.; Ayrıca bkz. Başkanlık Cumhuriyet Arşivi 030.10.166.155.5.
22 Anadolu, 23 Haziran 1929.
23 A.g.g.
24 Anadolu, 7 Temmuz 1930.

“Cihan Ticareti 1929 senesinden
1934 senesine kadar, kıymetinden
takriben üç misli kaybetmiştir.”

 Yıllar                  Miktar (milyar)
 1929                   142.5             
 1930                   114.4             
 1931                     81.9             
 1932                     54.9             
 1933                     49.5             

1929 ve 1933 yılları arasında
Türk Dış ticaretindemeydana gelen düşüş

 Yıllar                Miktar (milyon)
 1929                   411              
 1930                   293              
 1931                   253              
 1932                   187              
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1929 yılının ortalarında İzmir Limanı’nda görülen bu durgunluk sadece Pire 
Limanı’nın daha aktif olmasından kaynaklanmıyordu. İzmir Liman faaliyetlerinin 
azalması asıl nedeni dünya ekonomik bunalımıydı. Bu tarihlerde ekonomik bu-
nalım yalnızca Türkiye’de değil, başta Akdeniz Limanları olmak üzere dünyanın 
pek çok yerinde açık bir biçimde hissedilmektedir. Ekonomik bunalımın hemen 
sonrasında krizin en çok etkilediği ülkelerden biri olarak İtalya görülmektedir. O 
günlerde Türkiye’nin Roma Büyükelçisi’nin gönderdiği rapora göre İtalya’da da 
ekonomik bunalıma bağlı işsizlik günden güne artmıştır25. Ekonomik bunalımın 
yaşandığı yılın hemen sonrasında liman ticaretinde önemli yer tutan tütün, üzüm, 
incir vb. ihraç ürünlerine baktığımızda, bunlarda görülen ihracat düşüşleri ekono-
mik bunalımın İzmir Limanı’na etkisini açıkça göstermektedir. Dünya ekonomik 
bunalımı kadar İzmir’in doğal koşullarından kaynaklanan sıkıntılar da mevcut bu-
nalımın şiddetini arttırmaya neden oldu. 

1930 yılının Ekim (Teşrinievvel) ayında İzmir’de yağmurlar, ticareti büyük za-
rara uğrattı. Yağan yağmurların verdiği zararlar ticaret odasının tespiti ile üzüm, 
incir, palamut, tütün, hububat, halı, petrol gibi ürünlerde görüldü. Yağmur, yakla-
şık olarak 350-500 bin liralık bir zarar verdi26. Doğal koşulların yarattığı sıkıntıların 
gölgesinde İzmir’de ticari yaşam varlığını devam ettirmeye çalıştı. Özellikle ticaret 
odası şehrin ekonomik nabzını tutmaya çalışıyordu. İzmir Ticaret Odası tarafından 
hazırlanan bazen genel bazen de tek bir ürünle ilgili raporlarla ekonomiyle ilgili de-
ğerlendirmeler yapıldı. Bunlardan biri de tütünle ilgilidir.  Bu raporda son yapılan 
tahminlere göre İzmir İktisadi mıntıkasının 1930 senesi tütün rekoltesinin 25 milyon 
kilo olması beklenmişti. Buna karşın 1930 yılında İzmir Limanı’ndan ihraç edilen 
tütün miktarı 16.957.494 kilo olmuş ve bu miktar 26.103.102 liralık bir değer oluş-
turmuştur. Tütün üretimi dalgalı bir seyir izlemiştir27. Tütün üretimi 1929 yılında 
15,5 milyon kilo olan tütün üretimi, 1928 yılında 23 milyon kilo olarak gerçekleşti.

Tütün dışında ihracatta önemli yer tutan bir diğer önemli tarım ürünü önceki yıl-
larda olduğu gibi üzüm olmuştur. Türkiye’de, 1930’lu yıllarda bağ alanları 345.983 
hektar olarak tahmin edilmiş ve bunun 41.700 hektarı İzmir ve Manisa vilayeti sınır-
ları içinde toplanmış, çekirdeksiz üzüm alanları oluşturmaktadır ve bunun önemli 
bir kısmı da ihraç edilmiştir28.
25 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030.10.237.599.7.
26 Anadolu, 31 Teşrinievvel 1930.
27 Ülker Zengin Sönmez, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının İzmir Ekonomisine Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk 
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İzmir, 1998, s.54.
28 İlhan Tekeli-Selim İlkin, Cumhuriyetin Harcı Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi II, İstanbul Bilgi Üni-
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1930 yılında İzmir Limanı’ndan Avrupa’ya yapılan ihracat ürünleri içinde en çok 
gelir getirenlerden biri üzüm olmuştur29. İzmir Limanı’ndan gönderilen üzümle-
rin gittiği Avrupa ülkeleri arasında başta İtalya gelmektedir. Bu dönemde İtalya’ya 
sevkiyat aralıksız devam etti30. Ekonomik sıkıntıların yoğun olarak hissedildiği bu 
dönemde, üzümün rahat bir şekilde alıcı bulması büyük bir coşku ve ümit yarattı. 
13 Ağustos 1930 tarihli Anadolu Gazetesi’nin verdiği bilgilere göre, 1930 yılının ilk 
üzüm mahsulü büyük bir bayram havası içinde Avrupa’ya sevk edilmişti. Gazete 
haberinde şöyle devam ediyordu: “Memleketimize milyonlarca lira getiren mahsulle-

rimizden birisi üzümdür. Yeni seneye ait işlenmiş ve kutulara yerleştirilmiş altın sarısı 
rengindeki yeni mahsul üzümün bu sene Avrupa’ya ilk defa sevk ve ihracı nedeniyle dün 
merasim yapılmış, amele ile tüccar ihracat şerefine bugünü kutlamışlardır.” Yeni mah-
sulün ilk defa sevki nedeniyle limandaki bütün vapurlar düdük çalarak bayramı 
kutlamışlardı. 

Dış satımdaki bu güzel gelişmelere karşın, ürün rekoltesinde ve fiyatlarında düş-
meler de yaşandı. Üzüm rekoltesi 1929 yılında 1.250.000 kantar olarak gerçekleş-
ti; ancak yeni yılda bu oran, 850.000 kantar olarak tahmin ediliyordu. Türkiye bu 
yıllarda yoğun bir kuraklık dönemi geçirdi. Buna karşın, dünyada üzüm üretimi 
geçen yıla göre yüzde otuz arttı. 

Üzüm ihracatı özellikle Hamburg, Rotterdam, Nevyork, Liverpol, Trieste, 
Venedik’e gibi önemli merkezlere yapıldı. Mevsim başlangıcından 30 Eylül 1930 ta-
rihine kadar çeşitli ülkelere yapılan üzüm ihracatı 11.401.241 (11 milyon 401 bin 241) 
kilodur. 1929 yılında ise aynı tarihlerdeki üzüm ihracatı ise 14.358.594 kilodur. Bu 
iki yılın karşılaştırmasına bakıldığında 1930 yılı ihracatının, 1929 yılı ihracatından 

2.861-303 kilo daha az olduğu görülmektedir31. İhracat mevsiminin sonlarına doğru 
yaklaşık üzüm ihracat miktarı da ortaya çıkmaya başlamıştır. 23 Kasım (Teşrinisani) 
1930 kadar Avrupa, Amerika ve Avustralya’ya 26.645.902 kilo üzüm sevk edilmiştir. 
Geçen sene ayni tarihlerdeki sevkiyat miktarı 35,5 milyon raddesinde idi.  Üzüm kali-
tesine göre 1928 ve 1929 yılındaki ihracat miktarları da aşağıdaki gibi belirlenmiştir32.

versitesi yay., İstanbul, 2004, s.261.
29 Anadolu, 13 Ağustos 1930.
30 A.g.g.
31 Anadolu, 1 Teşrinievvel 1930.
32 Hizmet, 2 Eylül 1929.
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Ege Bölgesi -İzmir- ihracatı içinde incirin önemi, tütün ve üzümden sonra üçün-
cü sırada gelmektedir33. Yaklaşık olarak %50’si Aydın olmak üzere Ödemiş, Nazilli, 
Bozdoğan, Kuşadası gibi yerlerde incir üretimi gerçekleşmektedir. 1930 yılında in-
cir ihraç mevsimi başlangıcında, yeni mahsul incirin piyasaya ilk gelişi nedeniyle 
bütün amele ve halk birinci kordonu doldurmuştur. Limandaki bütün vapurular 
düdük çalarak mahsulün ilk gelişini selamlamıştır34. Üzüm gibi incir de gün gün 

İzmir basının da hak ettiği ilgiyi görmüş 
ve ticaret odası tarafından hazırlanan haf-
talık satış raporları ve ihraç miktarlarına 
kadar incir hakkında detaylı bilgilere yer 
verilmişti. 

 İncir, 1930 yılında da genel ihracat ge-
rilemesinden kendine düşen payı almıştır. 
İngiltere’ye; 1930 yılında 4.883.628 kilo; 
1929 da ise 5.316.630 kilo incir ihraç edil-
miştir. Yine ihracat mevsiminin başlangı-
cından 28 Ekim tarihine kadar Amerika’ya 
1930 yılında 3.242.463 kilo; 1929 da ise 

6.316.680 kilo incir ihracatı gerçekleşmiştir. Fransa’ya 1930 yılında 295.814 kilo incir 
ihraç edilirken bir önceki yıl ise 203.082 kilodur. İtalya’ya ise 1930 yılında 1.643.153 
kilo incir ihracat edilirken bu haliyle 1929 (468.168 kilo) yılından bir hayli fazla ol-
muştur. Avustralya’ya 1930 yılında 490.182 kilo 1929’da ise 469.046 kilo incir ihraç 
edilmiştir. Genel olarak incir ihracatı dünya ekonomik bunalımın orta çıktığı yıl 
olan 1929 da 1930 yılına göre daha yüksek kapasitede kalmış buna karşın ekonomik 
bunalımın etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte bu durum İzmir Limanı’nda da 
kendini göstermiştir. Toplam olarak 1930 yılında İzmir Limanı’ndan gerçekleşen 
ihracat miktarı 14.809.206 kilo bir önceki sene ise miktar 16.852.672 kilodur. 1930’lu 
yıllarda dünyada incir rekoltesi 200-250bin ton arasında değişmekte; Türkiye ise 
bunun içinde 23-33 bin tonluk bir yer tutmaktadır. İncir üretiminin 22-28 bin tonluk 
kısmı ihraç edilmiştir35.

Yine İzmir Limanı’n önemli ihraç ürünlerinden biri olan pamukta üretim sürecin-
de önceki yıllarla kıyaslandığında dalgalı bir seyir izlemiştir. 1928 yılında 5.000.000 
kilo üretilen pamuğun, 2.902.827 kilosu ihraç edilmiş ve 2.275.623 liralık bir eko-
nomik değer oluşturmuştur. 1929 yılında üretilen pamuğun miktarı; 7.000.000 kilo 
olup yaklaşık 3.704.908 kilosu ihraç edilmiştir. 1930 yılında ise 4.425.884 kilo pamuk 
İzmir limanından ihraç edilerek 2.672.657 liralık ekonomik değer oluşturulmuştur. 
1928, 1929, 1930 yıllarında İzmir limanından ihraç edilen pamuk miktarlarına ba-
kıldığında sürekli bir artış olmasına karşın; aynı oranda ihracat gelirine dönüşme-
miştir. Bu durum dünya ekonomik bunalımının etkisiyle özellikle tarım ürünlerinin 
fiyatlarında yaşanan düşüşlerden kaynaklanmıştır36.
33 İlhan Tekeli-Selim İlkin, Cumhuriyetin Harcı…, s.248.
34 Anadolu, 20 Ağustos 1930.
35 İlhan Tekeli-Selim İlkin, Cumhuriyetin Harcı…, s.248.
36 Sönmez, a.g.t., s.54.

1928 ve 1929 yılındaki
Üzüm ihracat miktarlarının bir kıyaslaması

Tip alyoti    30 Ağustos 929    30 Ağustos 928

                           (Florin)                            (Florin)

          7                     33                           43

          8                  35.5                           47

          9                  40.5                           53

          10                   48                           60

        11                   59                           71
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Sonuç

1929 Dünya ekonomik bunalımı pek çok ülke gibi Türkiye’yi de derinden etkile-
di; ancak Türkiye, bunalımın ortaya çıktığı yıllarda henüz genç bir devletti ve ardılı 
olarak kurulduğu Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı sorunları çözmekle uğ-
raşıyordu. Ekonomik bunalımın olumsuz etkileri özellikle başta ihracat merkezleri 
olmak üzere Türkiye’yi zor bir sürece soktu. Özellikle Türkiye’nin en önemli ihra-
cat limanlarından biri olan İzmir’de buhranın etkisi açık şekilde görüldü. Bu etki, 
bildirinin konusu olan buhranın hemen sonrasında: özellikle İzmir Limanı’ndan 
ihraç edilen ürünlerin önceki yıllara göre 1930 yılında belirgin düşüşlerinden de 
anlaşılmaktadır. Buhranın, etkisini yo-
ğun olarak hissettirdiği 1930 yılında 
İzmir, “civarındaki yerlerde açlık ve sefalet 
içindeki köylülerin ahlat yiyerek hayatların 
kurtarmaya mecbur oldukları”37 tartışma-
ları meclise taşınmış ve araştırılması 
istenmiştir. Bu tartışmalar sadece mec-
lisle de sınırlı kalmayıp, özellik krizin 
yoğun olarak hissedildiği İzmir’de çe-
şitli yayın organlarında da yer bulmuş-
tur. Öyle ki açlık ve sefalet haberlerine 
köşelerinde yer veren kimi gazetelerin 
yorumlarında Türkiye’deki yoksulluğun “cihan buhranına” bağlanamayacağı üze-
rinde durulmuştur. “Cihan buhranı vasıtaların bolluğundan, istihsalin artmasından ileri 
geliyor. Bizde ise bunun tamamen aksi olarak vasıtaların azlığı ve azalması, istihsalin tena-

kusu buhrana amil olmaktadır”38. Hatta, İzmir’de ticari hayatı olumsuz etkilenen pek 
çok iş yeri iflas etmiş ve bu iflaslar ve alacaklarını tahsil edemeyen simsarlar intihar 
ederek yaşamlarına son vermişlerdir39. 

37 BCA,030.10.8.48.8.
38 Serbes Cumhuriyet, 8 Kânunuevvel 1930.
39 Ayrıntılı bilgi için bkz., Gözcü, a.g.m.
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Giriş

Yazının ilk bulunduğu “Sümerlerin Diya-

rı”, yaratılan uygarlıkla birlikte kabuğundan 
dışarılara doğru yönelmişti. Bu bağlamda 
M.Ö.3000’lerde Fırat-Dicle ülkelerinde teker-
lekli araç geliştirilmişti. Uygarlaşan Mezo-
potamya kentlerinin tüketim talebi için uzak 
diyarlara olan bağımlılık erken çağlarda de-
veden daha fazla yük taşıma kapasitesine sa-
hip olan bir aracın keşfini gerektirmiş olmalı-
dır. Bir büyük sandığa iki veya dört tekerlek 
takıp buna eşek ya da öküz koşulmuştu. Bu 
süreçte zamanla birkaç ağaç gövdesi yan yana 
getirilerek sal, bir ağacın içi oyularak kayık 
ve deri kullanımı, kalafatlama yöntemleri ile 
de direk ve yelken sayesinde su üzerinde de 
yük taşınmaya başlandı1.

Doğu Akdeniz Limanları Osmanlı sürecinden çok önce Antik Dönemde Hint-
Çin mallarının aktarım alanı olmuştur. Roma Çağı’nda hem payitahtın lüksünü 
karşılamak ve hem de Akdeniz Dünyası’nın tüketim talebi için önce Hindistan tica-
ret yolu kullanıldı. Sonra Uzakdoğu’ya ikinci bir yol açıldı. Özellikle Çin ipeğine ve 
Çin porselenine uzanan bu yol önce gemiyle başlayıp Antakya’ya kadar sürüyordu. 
Oradan Suriye Çölü aşılarak Fırat’a, Part Ülkesi, Baktirya üzerinde Pamir yaylasına 
varılıyordu. Nihayet, Gobi Çölü’nden Çin Seddi’ne ulaşılmaktaydı2. Yüzyıllar bo-
yunca kazandıkları deneyimle Muson rüzgarlarının ve Hint Denizi’nin özelliklerini 
öğrenmişlerdi. Romalılar onlardan yararlandılar. Birinci aşamada Akdeniz geçile-
rek İskenderiye’ye varılıyordu. İkinci aşamada Nil üzerinde akıntı yukarı gidildik-
ten sonra Kızıldeniz kıyısında Berenice Limanı’na ulaşılmaktaydı. 70 günlük deniz 
yolculuğu Malabar kıyısında sona eriyordu. Buraya kadar taşıma işi Mısırlıların ve 
Suriyelilerin elindeydi. Roma, Hindistan’a şarap, maden, lamba ve vazo gönderir-
di. Karşılığında baharat, değerli taşlar ve pamuklu bez alırdı3. 

1 René Sedillot, Dünya Ticaret Tarihi, Çev. E.M. Erendor, İstanbul 1983, s.26.
2 Romalılar ticari ve askeri amaçlarla su yollarından da yaralandılar. Avrupa’da Esko, Ren, Loire ve Tuna ırmaklarında 
tahıl, tuz ve bez taşımaktaydılar.
3 Sedillot, a.g.e., s.113.

Hint - Basra Mallarının
Akdeniz Ticaretine Aktarımı:

İskenderun ve Payas Limanları
(XVI.–XIX. Yüzyıllar)

Yusuf OĞUZOĞLU
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XII. yüzyılda İskenderun Körfezi’nin en önemli limanları Ayas (Lajazzo, Bugünkü 
Yumurtalık) ile Korykos (Bugünkü Kız Kalesi) idi. Eski Çağlarda adı Aigai (Aegae) olan 
Ayas, Tarsus Limanı’nın alüvyonlarla dolmaya başlamasından sonra önem kazan-
mıştı. Buraya ticaret için gelen Venedikliler adını da İtalyancalaştırarak Aiazzo’ya, 
giderek Lajazzo’ya çevirmişlerdir. XIII. yüzyıl sonlarına doğru buradan geçen Mar-
co Polo şehir hakkında şöyle diyor:

“Deniz kıyısında Ayas denen kasaba var. Önemli bir ticaret merkezi burası. Ülkenin 
diğer bölgelerinde imal edilen mallar, bu liman kasabasına getiriliyor. Ayas, dış ülkelere 
açılan büyük pazarlardan biri. Venedikli ve Cenovalı tacirler, mal almak için buraya geli-
yorlar. Hatta ülkeyi ziyaret etmek isteyenler bile ilkin buraya uğruyor, buradan ülkenin iç 
bölgelerine gidiyorlar”4. 

Çin içlerinden başlayıp Suriye sahil-
lerinde Akdeniz’e ulaşan İpek Yolu bu 
dönemde Anadolu yol şebekesine bağ-
lanmıştı. İpek Yolu, Afganistan-İran-Irak-
Suriye’den geçerek Akdeniz’e varıyordu. 
Ünlü coğrafyacı Ptolameus, Suriye’deki 
Hierapolis ile Ch’Ang-An arasındaki yo-
lun uzunluğunu yaklaşık 11.000 km. ola-
rak göstermektedir. Grek, Yahudi, Arap 
ve Tacik tüccarlarının kervanlarla Akde-
niz sahillerinden getirdikleri Asya ürün-
leri buradan deniz yolu ile Avrupa’ya 

götürülüyordu. Haçlı Seferleri sırasında XI. yüzyıl sonlarında Suriye ve Filistin’de 
birtakım prenslikler kuran Latinler böylece İpek Yolu’nun batı ucuna yerleşmiş, kı-
talar arasındaki ticarette daha etkili olmaya başlamışlardı; ancak bir süre sonra kut-
sal topraklardaki Prensliklerin ortadan kaldırılması ve Suriye-Filistin limanlarının 
kendilerine kapatılması karşısında, Asya içerilerine giden yollar, köprübaşı olacak 
limanlar aramak zorunda kalınca, Anadolu’ya yönelmişlerdi5.

XI. yüzyılda işleyen süreçte Batı-Doğu ticaretini sürdüren tüccarlar için Anadolu 
üzerinden İran içlerine Tebriz’e uzanan kervan yolları, Akdeniz’de Ayas ve Antal-
ya gibi iki limandan Karadeniz’de ise Trabzon’dan başlıyordu. Haçlı prensliklerinin 
ortadan kaldırılıp Suriye sahillerinin Mısır’a bağlanmasının sonra Avrupalılar için 
Levante’den İran ve Asya içlerine giden en kısa ve güvenilir yolun başlangıç nok-
tası Ayas (Lajazzo-Yumurtalık) Limanı idi. Onun yanıbaşındaki Gorigos (Korykos-Kız 
Kalesi) Limanı da ikinci derecede bir etkinlik taşıyordu. Öte yandan Halep’ten gelen 
kervanlar İskenderun’da sahile ulaşıyordu. XIII.-XIV. yüzyıllarda İskenderun he-
nüz ıssız bir yer olup daha sonraki dönemlerde gelişecekti. 
4 Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya İlişkileri I, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2000, s.91.
5 A.g.e., s.147.



112

XIII. ve XIV. yüzyıllarda 
Ayas’tan başlayarak bir yandan 
Tebriz’e ulaşan öte yandan da 
Karadeniz’e uzanan karayol-
ları hakkında birçok Avrupalı 
gezgin ve tüccar oldukça ay-
rıntılı bilgiler vermektedirler. 
Bunlar arasında tacirler için ya-
rarlı bilgiler vermek amacıy-
la Levante’de bir gezintiye çı-
kan ve Pratica della Mercatura  
adlı ünlü kılavuz kitabı yazan 

Floransalı Pegolotti’nin kayıtları ayrı bir önem taşımaktadır. Kaydettiğine göre 
Ayas’tan başlayan yol, Anabad’a kadar Ceyhan nehrini izliyor, orada nehirden ay-
rılarak onun bir kolu olan Anabad Su’yu izliyordu Geben surlarının altından geçen 
yol Göksun’dan sonra kuzeydoğuya kıvrılıp Seyhan (Sarus) nehrinin çıktığı yere 
varıyor ve Antitorosları aşarak Kızılırmak (Halys) boyunca ilerleyip Sivas’a ulaşı-
yordu6. Ayas-Sivas yolculuğu sekiz gün sürüyordu7.

Ayas’tan başlayan bu yol dışında XIII. yüzyılda Selçuklular’ın elindeki 
Türkiye’den geçen kervan yolunun Akdeniz sahilindeki başlangıç limanı ise An-
talya idi8.

Ayas, o dönemde Levante ticaretinin en önemli merkezlerinden biri sayılıyordu. 
Karadeniz yöresinin ve İç Anadolu’nun tarımsal ürünleri ile hayvanları; kervanlar-
la getirilen Asya’nın baharatı, burada Avrupa ürünü mallar ve özellikle de şeker 
ve çivitle değiştiriliyordu. Selçukluların I. Alaeddin Keykubad’dan başlayarak bu 
liman kentini ele geçirmek için yaptıkları seferler umulan sonucu vermemişti. 

Güney sahillerindeki bu iki liman dışında, Tarsus’un özelliğini daha Romalılar 
döneminde yitirmeye başladığını, İskenderun (Alexandreia)’un ise Selçuklular çağın-
da henüz etkinlik kazanamamış olduğunu eklemeliyiz. Gerçekten de geniş hinter-
landı nedeniyle önemli bir liman olacak durumda bulunmasına karşın İskenderun, 
yüzyıllar boyunca ya yakınındaki başka bir iskelenin rekabeti ya da Amanosları 
aşan karayolunun güvensizliği ve çevresindeki bataklıklar yüzünden ikinci planda 
kalmaktan kurtulamamıştı. Selefkuslar zamanında Âsi vadisi ağzındaki Selecia Pi-
eria Limanı daha işlek bir hale gelmiş. Araplar ise bunun yerinde El-Suvaydiya’yı 
kurmuşlardı9. Daha sonraları Ayas etkinlik kazanınca İskenderun XIV. yüzyıla ka-
dar yalnızca tenha bir konaklama yeri olarak kalmıştı10.
6 A.g.e., s.s.148-149.
7 A.g.e., s.149.
8 A.g.e., s.149.
9 A.g.e., s.159.
10 A.g.e., s.160.
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1432’de Doğu Akdeniz’den geçen Broquiére yöre limanlarına ve ticarî ortama ili-
şim bilgiler bırakmıştır11:  “…Oradan Şam’a döndüm ve Türkler hazır olunca yola çıkmak 
üzere ben de hazırlandım. ….Sultan (Memluk Sultanı) gönderdiği mektuplarla Katalonyalı 
ve Cenevizli bütün tüccarların yakalanmalarını Beyrut ile Suriye’nin Trablus şehri arasın-

daki limanlarda bulunan Tarente Prensliğine ait kadırgalara ve kalyonlara Magripliler tara-

fından yüklenmiş malların zarar verilmeden zapt edilmesimi emrediyordu. Sultanın bütün 
emirleri yerine getirilirdi”. 

“…Buradan ayrılıp yola çıktık ve konaklamak amacıyla, bir fersah uzaklıkta bulunan ve 
Suriye’deki hanlara benzeyen küçük bir kervansaraya geldik. Burası sözü edilen körfezden 
ve Ayas adı verilen şehirden daha yukarıdaydı”12. Kitabın editörü Ch.Schefer söz ko-
nusu şehrin Ayas değil; Payas olduğunu belirtir. Payas, deniz kıyısında kurulmuş 
olup içinde camiler, kervansaraylar ve taş yapılı dükkânlar vardır. Bu dükkânların 
oluşturduğu çarşılardan birinin orta yerine, cepheleri bir birine bakan iki büyük 
kervansaray inşa edilmişti. Daha uzakta bir hamam bulunmaktaydı ve şehrin ucun-
da da bir kale yükseliyordu13. “…Ramazan’ın ülkesi, Suriye tarafında Sultan’a komşu 
durumundaydı; ister tüccar ister diğerleri olsun her kim onun ülkesinden Suriye’ye geçmek 
isterse onlardan geçiş parası alıyordu”14. 

İskenderun Körfezi’ndeki Ayas Limanı XIII-XIV. yüzyılda bölgeyi etkileyen siya-
sal ortamda önem kazandı. Bursa, İtalya tüccarı için başlıca ihraç merkez haline gel-
meden önce ipek yükleri Tebriz üzerinden İstanbul’a iniyor, oradan İstanbul’a sevk 
ediliyordu. Akdeniz için ikinci transit merkezi Halep’ti. İskenderun Körfezi’nde 
Ayas (Lajazzo) İlhanlılar döneminde (1256-1336) başlıca transit merkezi oldu15. 

XVI. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı egemenliği Orta Doğu’ya genişleyince Porte-
kizlikler Hint Denizi’nde ciddi bir rakip olarak karşılarına çıktılar. Portekizliler al-
tın ve baharat ülkelerine Vasco de Gama’nın ünlü deniz yolculuğu sonunda (1498) 
ulaşmışlardı. Ünlü denizci Hindistan’da Kalikat Limanı’ndan ülkesinde dönerken 
sembolik armağanlar olarak karabiber, kuru karanfil ve tarçın getirmişti. Güney-
doğu Asya kıyılarına uzanan Portekizliler Arap tüccarları Hindistan’dan ve Mala-
yalıları Endonezya’dan kovmuşlardı. Bu zengin ticaret yolu sayesinde Avrupa’ya 
kumaşlar (ipekli, pamuklu, yünlü), ateşli silahlar, baharat, değerli taşlar ve şap gibi 
maddeler taşınıyordu16.

11 Ch.Schefer (Ed), Bertrandon de la Broquiére’in Denizaşırı Seyahati, (çev: İlhan Arda), Eren Yay., İstanbul 2000, s.151.
12 A.g.e., s.169.
13 A.g.e., s.169, dp.2.
14 A.g.e., s.169.
15 Halil İnalcık, Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul 2008, s.218.
16 Sedillot, a.g.e., s.231.
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Osmanlı Sürecinde Doğu Akdeniz-Basra Ticaret Bölgeleri

Sultan I. Süleyman 1534’te Bağdat’ı bir yıl sonra da Basra’yı Osmanlı egemenliği-
ne katınca, Osmanlılar İran Körfezi’ne gelen dağıtımı yapmaya başladılar. Bu bağ-
lamda bir adım daha ileri giderek Hint Denizi’ne donanma gönderdiler. Bu taraftan 
gelen lüks maddeler arasında ipekli ve diğer lüks kumaşlar, kokular, değerli taşlar, 
Çin porselenleri ile baharat bulunuyordu17. Fetihten önceki zamana ait I. Süleyman 
Dönemi’nin bir kanunnamesi Bağdat-Âna-Hit-Halep yolunun işlek bir ticaret yolu 
olduğunu gösteriyor. Mısır, Halep ve Şam’dan gelen kumaşların da buradan geçtiği 
anlaşılıyor18.

Salih Özbaran Portekiz Arşivlerin-
den de yararlanarak 16. yüzyıldaki 
Osmanlı-Portekiz rekabetini ortaya 
koymuştur. Bu bağlamda konu siya-
sal ilişkilerle birlikte Hint mallarının 
ticaretine yönelik özgün bilgilerle ele 
alınmıştır. Özbaran ayrıca Basra’daki 
Osmanlı yönetimsel örgütlenmesini de 
incelemiş, konunun Osmanlı ve Akde-
niz dünyası ile ilişkilerini ele almıştır19. 

1536’da Hint Okyanusu’nda Porte-
kizlilere karşı başlatılan mücadele otuz 
yılı aşkın bir süre devam etti. Osmanlı-
lar bir ara Açi Sultanlığı ile ittifak da ya-
pılarak sürdürdükleri bu mücadele sı-

rasında Portekizlilerin tüm çabalarına rağmen 1551’de Aden’i, 1552’de de Maskat’ı 
alarak, yüzyılın sonlarına değin onları Yemen sularına sokmadılar20. Osmanlıların 
Hint Okyanusu’nda tam egemenlik kurma teşebbüsü hiçbir zaman için mümkün 
olmadığı gibi askerî bakımdan tam bir başarısızlıkla sonuçlandı. Buna karşın Os-
manlılar Kızıldeniz ve Basra Körfezi üzerinden gelen Hint mallarının, transit ticare-
tini yeniden Yakındoğu’ya çektiler. 

Osmanlı düzeniyle birlikte Doğu Akdeniz Limanları’na arka planda aktarım 
noktaları olan şehir ve kasabalar önemli bir iktisadî hareketlilik içine girdi. Bu geli-

17 Rober Mantran, XV.-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu, (çev. M. A. Kılıçbay), Ankara 1995, s.131.
18 İnalcık, a.g.e., s.83.
19 Salih Özbaran, Ottoman Expansion Towards the Indian Ocean in the 16th. Century, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay. İstanbul 
2009. Ayrıca bkz. Salih Özbaran, “XVI. Yüzyılda Basra Körfezi Sahillerinde Osmanlılar, Basra Beylerbeyliğinin Kuruluşu”, İ.Ü. Ede-
biyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı:25, (Mart 1921); Salih, Özbaran, “Osmanlı İmparatorluğu ve Hint Yolu, Onaltıncı Yüzyılda Ticaret 
Yolları Üzerinde Türk-Portekiz Rekabet ve İlişkileri”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı: 31 (Mart 1977).
20 Özer Küpeli, “Osmanlılar ve Doğu Ticaret Yolları Üzerine (XV. –XVII. Yüzyıllar)”, Prof. Dr. Nemci Ülker’e Armağan, (Haz. 
N. N. Kara, L.Taşdemir, Ö.Küpeli), Meta Basım Matbaacılık, İzmir 2008, s.395. Krş. Giancarlo L. Casale, The Otoman Age of Exp-
loration: Spices, Maps and Conquest in the Sixteenth Century Indian Ocean, Ph.D. disertation, Cambridge-Massachusetts: Harvard 
University 2004, s.130-286
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şim Basra’dan başlayarak tüm bölgede eyalet ve sancak yönetimlerinin oluşması ve 
daha da önemlisi, kadılıkların hukukî işlemleriyle üretim ve ticaret hayatının istik-
rarını sağlamış olmalarıdır. Osmanlı mukataa sistemi de limanlara gelen her çeşit 
malın sorunsuz sevk edilmesini sağlayan ayrı bir etken olarak gözüküyor. 

Doğu Akdeniz Limanları’nın Osmanlı sürecindeki gelişmesinde etken olan bir 
başka husus da Basra’ya ve bölgenin hinterlanttaki başka merkezlere mal akışını ger-
çekleştiren ulaşım sisteminin düzenli işleyişidir. Bu bağlamda özellikle Fırat nehir 
taşımacılığı dikkati çekmektedir. Cengiz Orhonlu’nun Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Şehircilik ve Ulaşım21 adlı çalışması (Salih Özbaran tarafından yayına hazırlanmış-

tır)  Hindistan’dan gelen gemilerin Basra’ya kadar ilerledikleri nehir gemilerinin 
Fırat üzerinden Birecik’e oradan deve kervanlarıyla Halep, İskenderun, Trablus-
şam ve diğer limanlara ticarî malları sevk ettikleri bu düzen içinde aydınlatılmıştır. 
Birecik’ten Basra’ya 15-16 günde gerçekleştirilen Fırat taşımacılığı 17. yüzyılda 300 
civarında nehir gemisiyle gerçekleşiyordu. Aşağıda Ayıntab sicillerinin yardımıy-
la sunduğumuz bilgiler nehir gemilerinin inşasında ve Birecik’ten Doğu Akdeniz 
Limanları’na sevk edilen malları taşıyan mekkarîlerin örgütlenmesinde Ayıntab’ın 
önemli bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yusuf Halaçoğlu, Osmanlılar’da Ulaşım ve Haberleşme (Menziller) başlıklı araş-
tırmasında İskenderun, Payas, Halep, Birecik gibi ulaşım merkezlerinin uzaklığını 
ve menzil örgütünün işleyişini ortaya koymuştur. Bu bağlamda Payas menzilinin 
İskenderun menziline uzaklığının 3 saat, İskenderun menzilinin Antakya menziline 
13 saatte gidildiğini görüyoruz. Antakya Halep arası 22 saat, Halep Birecik arası ise 
26 saat alıyordu22. 

Bu dönemde Osmanlı Devleti’nde demiryolları dört ana kol üzerinde toplanmış-
tı. Akdeniz yönünde sol kıyıları takiben Üsküdar-İzmir-İskenderun-İskenderiye 
güzergâhında Payas ve İskenderun İskeleleri yer alıyordu. 

21 Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Şehircilik ve Ulaşım Üzerine Araştırmalar, (haz.: Salih Özbaran), İzmir, 1984.
22 Yusuf Halaçoğlu, Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller), Ankara, 2002, s.132-133.
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İncelediğimiz dönemde İskenderun-Payas Limanları’nın arka tarafında Halep 
önemli bir merkez olarak yükselirken ikincil bir kent olarak Ayıntab (Gaziantep) 
göze çarpmaktadır. 

Ayıntab, Osmanlı Dönemi’nde 
her şeyden önce, bir ulaşım merkezi 
görünümündeydi. Halep üzerinden 
Anadolu’ya giren işlek ticaret yolu 
Ayıntab-Malatya-Kayseri doğrultu-
sunda seyrediliyordu23. Gerçekten, 
Anadolu’da yoğun Türkmen nü-
fusunun oturduğu bölgeyi batıdan 
doğuya doğru baştan başa kateden 
Evliya Çelebi Maraş-Kınık-Besni-
Ayıntab-Kilis üzerinden Halep’e 
geçmişti24. Ayıntab, aynı zamanda 
Doğu Akdeniz’in önemli iskelele-
ri olan İskenderun ve Payas’ı işlek 

Fırat nehir yoluna bağlayan kara yolu üzerinde de bulunmaktaydı. Fırat üzerinde-
ki nakliyatın başlangıç noktası olan Birecik’te 1565 yılında 300 kadar nehir gemisi 
bulunuyordu. Bu gemiler bir yandan Hint-Basra emtiası taşımakta, bir yandan da 
Osmanlı topraklarına dahil olan Irak’taki merkezler için deniz yoluyla gönderilen 
ikmal ve hububat maddelerini iletmekteydi25. İskenderun-Payas ile Birecik arasın-
daki hacmi geniş gözüken kara taşımacılığı genellikle Ayıntablı mekkârî’ler26 eliyle 
yürütülüyordu. Örneğin, H. 1143/M.1730 tarihli bir sicil kaydında 300 mekkarîden 
bahsedilmektedir27. 

H. 982/M. 1574 tarihli Ayıntab Tahrir Defteri’nde28 önce “Kanunname-i Liva-yı 
Ayıntab” yani Ayıntab Livası Kanunnamesi yer almaktadır29. 

Bu düzenlemede Antep’in ticaret hayatını düzenleyen esaslar da mevcuttur: “ve 
adet-i kaban ve revgan ve asel ve gayr-ı kabana müte’allik satılmağa gelen her ne ise yedi yüz 
yirmi dirhem (ki bir batman olur. Her yüz batmana bir kantar dirler) her kantardan ikişer 
para alınır… Amma satılmak içün olmayıp bir kimesne evine yemek içün getüre…talep 
olunmaya…” Görüldüğü gibi, bu bölümde şehre dışarıdan gelen yağ, bal, hububat 
gibi ürünlerini tartılıp vergisinin alındığı Kapan Hanı’nın işleyişini düzenleyen ku-
rallar getirilmiştir. Bu hükümlerden sonra ise, Antep bazarına ve çarşılarına gelen 
23 Franz Taeschner, Das Anatolische Wegenetz. Nach Osmanischen Quellen. II, Leipzig 1926, s.56.
24 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, IX, İstanbul, 1935, s.312.
25 Cengiz Orhonlu, a.g.e., s.117-119.
26 Mekkarîler taşımacılık için deve, katır, beygir gibi hayvanları kiraya veren profesyonel nakliyecilerdi. Yusuf Oğuzoğlu, 
“XVI. ve XVIII. Yüzyıllarda Gaziantep Şehrinin İdarî ve Kültürel Durumu”, Şahinbey Semineri Bildiri Kitabı, ODTÜ Gaziantep Mü-
hendislik Fakültesi, Gaziantep, 1985, s.11.
27 Gaziantep Şer. Sic. 82/60, 75; ayrıca bkz. 28/29, 40. Yay. C.C. Güzelbey-H.Yetkin, Gaziantep, 1970.
28 Bkz. TK Kuyud-ı Kadime, 161.
29 Bkz. V. 3-5.
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malların ticareti tanzim edilmiştir. “…. ve 
resm-i keyl deve yükünden bir para ve at ve ka-

tır yükünden birer akça ve merkep yükünden 
buçuğar akça alınur… kadimden bazara satıl-
mağa geleninden ve bazardan satın alub yük 
tutub ve taşra alub gidenlerden bal ve yağ ve 
bekmez ve gallât ve peynir ve odun ve ağaç ve 
tahta yüklerinden gayr-ı sa’ir  me’kulât ve ku-

maş yüklerinden” alınacak vergi yükün bü-
yüklüğüne göre belirlenmiştir. Bu arada 
köylere ticaret yapmak üzere giden küçük 
tüccardan eskiden alınan vergi de kaldı-
rılmıştı. “… bazı tüccar ta’ifesi köylere ge-

lüb ba’zı esbâb getürüb bekmez ile tebdîl idüb 
gitdüklerinde anlardan dahi bac taleb olunur 
imiş, alınmaya…”30.  

Yine bu tahrir defterindeki bilgilere göre, XVI. yüzyılda Antep’in ticarî merkezi 
durumunda olan, Bedesten ile çarşı ve pazarlarının “ihtisab” yani işletme vergisi 
toplamı 100.000 akça olarak gözükmektedir. Boyahane vergi gelirleri ise yılık 50.000 
akçaya ulaşmaktaydı. 

İngilizlerin ve Hollandalıların Doğu Hindistan şirketlerinin raporlarında, Basra 
Körfezi’ne gelen yüklerin çoğunu Hint tekstil ürünlerinin oluşturduğu görülmekte-
dir31. Osmanlı belgelerinde genel olarak “Basra malı” olarak belirtilen bu ticarî eşya 
iç tüketime de sunulduktan sonra Doğu Akdeniz Limanları üzerinden sevk edili-
yordu. 

Doğu Akdeniz Limanları’na ve Orta Doğu’ya yönelik özellikle tekstil üretimi 
gerçekleştiren yörede birçok kent ve kasaba vardı. Örneğin; Ayıntab’ın beyaz ve 
mavi hafif pamukluları Halep, İskenderun üzeriden Fransa’ya ihraç ediliyordu. 
İngiliz donma erleri ve genellikle Afrika’dan Amerika’ya getirilen zenci köleler 
Marsilya’dan getirilen bu aşağı kalite mavi pamukluları (günümüzdeki blue jean) gi-
yiyorlardı. Ayıntab Acemîler32 ihracı 1728 yılını izleyen kırk yılda yaklaşık 280.000 
parçayı bulmuştu33. 

İskenderun Limanı bu süreçte önem kazandı. 1772’de İskenderun’dan yapılan 
pamuklu imalatı 3.381.000 gümüş ile Mısır, Sayda ve Akka Limanları’ndan fazla 
idi34. 1770’lerden sonra İzmir; güvenilir ticaret yolları, elverişli limanı ve sundu-
ğu hazır yükleri ile diğer Osmanlı Limanları’nın önüne geçti. 1780’lerde İskende-
30 Bkz. V. 4.
31 İnalcık, a.g.e.,  s.15.
32 Acemî: İranî, İranlı, Farsî. Bkz. Şemseddin Samî, Kamûs-ı Türkî, s.929
33 İnalcık, a.g.e., s.113.
34 İnalcık, a.g.e., s.120.
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run, Selanik, Kavala ve İskenderiye’nin ancak %65’i kadardı35. 1782-1785 yıllarında 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Marsilya’ya ihraç edilen pamuk ipliğinin ortalama 
%13’ü İskenderun Limanı’ndan sevk ediliyordu36. Marsilya’ya Osmanlı ihracatını 
gerçekleştiren limanlar arasında İskenderun 1720’den sonra İzmir, Mısır ve Sayda  
ile başa baş değerleri taşıyordu37. Tüm Osmanlı ihracat liman ve bölgeleri içinde 
İskenderun 1700-1789 yılları arasında İhraç otalaması %10’du38.

Enver Çakar, arşiv belgelerine göre, Halep üzerinde yaptığı araştırmasında XVI. 
yüzyıldaki iktisadî değişimi ortaya koymuştu39. Avrupa’dan Halep’e gelen malla-
rı Efrenc Gümrüğü ve Akmişe-i Efrenc Dellâliyesi Mukataası vergilendirirdi. Bu 
mukataanın gelirinin 1520-1584 yılları arasında 5.200 akçeden 340.000 akçeye yük-
selerek %1.249 artış göstermesi dikkati çekiyor. Halep’e Mısır, Gazze ve Basra’dan 
gelen kumaş, yünlü ve pamuklu dokumalardan (akmişe) Damga vergisi alınırdı. Bu 
mukataa bedeli 1520’de yıllık 100.000 akçe iken 184 yılında 266.417 akçeye yüksel-
mişti. %166 artış Halep’te şehirde satılan mallardan, dokunan kumaşlardan ve ke-
silen hayvanlardan Pazar-ı Bac (Bac-ı Bazar-ı Siyah) alınırdı. Bac-ı siyah vergisinin 
mukataa bedeli 1536’da 25.000 akçe iken 1584 yılında 65.000 akçeye yükselmişti. Bu 
artış Halep’in kara ticaretinde 16. yüzyılda %160’lık bir artışa işaret etmektedir40. 

Doğu Akdeniz Limanları’na gelen ticarî mal-
lar arasında önemli bir yeri olan yerli dokuma 
ürünlerinin kapasite artışını belirlemede Boya-
hane Mukataalarının gelirlerini izlemek gerek-
mektedir. Bu bağlamda Ümit Koç tarafından ger-
çekleştirilen arşiv çalışmasında limanların arka 
planındaki tekstil üretim alanlarındaki boyahane 
gelirlerinin 1550-1605 yılları arasında önemli artış 
gösterdiği ortaya çıkmıştır41. 

Osmanlılar Hint Denizi’ndeki askerî harekâtı sürdüremeyince Hürmüz’de yeni-
den Portekiz egemenliği tesis edildi42. Hürmüz bu yeni süreçte Doğu Akdeniz bağ-
lantılı ticaretin antreposu haline geldi. Bu arada Halep pazarı gelişti43. Halep aynı 
zamanda Avrupa’ya Orta ve Yakındoğu’dan sevkedilen malların da antreposu du-
rumuna gelmişti. Tebriz’den gelen kervanları Diyarbakır’a inen yol Fırat üzerinden 
Birecik geçidinden Halep’e ulaşıyordu. Hollanda ve İngiliz tüccarlarının bulundu-
ğu İskenderun Limanı, XVIII. yüzyılda Trablusşam’ın yerini aldı44.
35 Elena, Frangakis-Syrett, 18. Yüzyılda İzmir’de Ticaret (1700-1820), (çev.: Ç.Diken), İzmir Belediyesi yay., İzmir, 2006, s.109.
36 A.g.e., s.220.
37 A.g.e., s.236.
38 A.g.e., s.s.256-262.
39 Enver Çakar, XVI. Yüzyılda Halep Sancağı, Elazığ, 2003.
40 A.g.e., s.258.
41 Ümit Koç, XVI. Yüzyıl Anadolusunda Sanayi, Ankara, 2006, s.165 vd.
42 Salih Özbaran, “Basra Beylerbeyliği’nin Kurulması”, TÜEF Tarih Dergisi, C.XXV, 1971, s.51-72.
43 İnalcık, a.g.e., s.84.
44 A.g.e., s.113.

Tekstil üretim alanlarındaki
boyahane gelirleri

                     1550 (akçe)     1575-1605 (akçe)

Adilcevaz            12.000                        21.168

Ahlat                      6.000                        24.000

Ayıntab                50.000                           -      
Behinsi                  17.000                           -      

Diyarbakır          213.618                           -      
Gerger                 20.000                           -      

Harput                       -                            80.000

Hısn-ı Keyfa          60.000                            -     
Malatya               35.000                           -      
Mardin               113.000                           -      
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17. yüzyıl başlarında Doğu Akdeniz ‘de Venedik en başta gelen tüccar devletti;  
ancak 1535 yılında Osmanlılar’da kapitülasyon elde eden Fransa, 1581’de Levant 
Company’yi kuran İngiltere ve 1612’de ticarî kolaylıklara kavuşan Hollanda Doğu 
Akdeniz ticaretinde varlıklarını hissettirmeye başladılar. 

Girit Savaşı (1645-1669) Venediklilere pahalıya mal olmuş, çoğu kez Yahudiler 
ve diğer “millet”lerin tüccarlarının aracılığına başvurmak zorunda kalmışlardı. 
Venedik’in 1683-1699 savaş yıllarında “Kutsal Liga”ya başvurması ticaretini daha da 
kötüye götürecektir. 1715 yılında Osmanlı Devleti ile sürekli bir barış imzalayan Ve-
nedik 1765’ten sonra toparlanmıştır. Robert Mantran’a göre Doğu Akdeniz’de yirmi 
kadar Venedik şirketi vardı. Bunlardan 3 veya 4 tanesi İskenderun’da, 5 veya 6 tane-
si Halep’te idi. Bu şirketlerden yaklaşık 3’te biri Venedik Yahudilerinin elindeydi45. 

Doğu Akdeniz Limanları’nın konumu Basra ticaretini de etkileyecek biçimde 
Sanayi Devrimi ile değişti. Makinenin talep ettiği bol hammaddeyi, doğal olarak 
ortaya çıkan yoğun ticarî eşyayı en çabuk ve ucuz biçimde nakletmek için arayışlara 
başlandı. 19. yüzyıl sonunda Ortadoğu üzerinde bizzat yerinde incelemeler yapan 
Paul Imbert bölgedeki iktisadî gelişmeleri özgün bir biçimde aktarmıştır46. “Altmış 
yıl kadar önce Londra’da Fırat üzerinden su yolu taşımacılığıyla Bağdat’a ulaşmaktan sık sık 
söz ediliyordu. Avam Kamarası’nda çoğu kez ileri sürülen öneriler, kamuoyunu Avrupa’yı, 
Mezopotamya’dan geçerek Hindistan’a bağlayacak bir demiryolu düşüncesine alıştırdı. İs-

kenderun Körfezi’ndeki Suédieh’den (eski Séleucie)47 Basra Körfezi’ndeki Kuveyt’e bir de-

miryolu döşeme amacıyla 1852’de bir şirket kuruldu. Bu şirketin yönetmenleri olan Gene-

ral Sir Francis Chesney ile M.William Andrew, 1856’de Bab-ı Âli’den imtiyaz fermanıyla 
kullanılacak sermayenin geliri için güvence vaadi kopardılar. Ama, bu güvence için gerekli 
teminatı elde edemedikleri için, halka hisse senedi satmaya girişemediler. Böylece imtiyazları 
suya düştü”.
45 Mantran, a.g.e., s.143-144.
46 Paul Imbert, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Hareketleri Türkiye’nin Meseleleri, (çev.: Adnan Cemgil), Havas yay., 
İstanbul 1981, s.s.25-27, s.s.32-33.
47 Séleucie: Dicle üzerinde Bağdat yakınlarında esli bir Asya kenti.
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1872’ye doğru Séleucie-Kuveyt projesi yeniden ilgi gördü. Bin dört yüz kilomet-
re uzunluğundaki hattın maliyeti on milyon sterlin olarak hesaplanıyordu. Akde-
niz üstündeki başlangıç noktası geleceği olmayan körfezi gemiler için İskenderun 
Körfezinden daha az güvenilir önemsiz bir iskeleydi; buraya ancak yelkenli büyük 
fakata az tonajlı mavnalar yanaşabiliyordu. Halep’in dışında, hiçbir önemli kente 
açılamıyordu. Hemen bütün Suriye Çölü’nden geçmesi gerekiyordu. İskenderun 
Körfezi’ne egemen olan Kıbrıs adası İngilizlerin eline geçtikten sonra bile bu proje 
ciddi olarak ele alınmadı.

Süveyş Kanalı açıldıktan sonra İsmailiye’yi Kuveyt’e bağlama söz konusu oldu. 
Yolu belirleyen Necid vahaları artık daha iyi biliniyor. Bundan başka Arap şeyhle-
rinin koruyucusu ve Mısır’ın egemeni olan İngiltere’nin İskenderiye ile Hindistan 
arasında bir demiryolu yapılması tasarısından vazgeçtiğini kimse söyleyemez.

Ruslar da, bir ara, Akdeniz’i, Basra Körfezi’ne bağlayan bir demiryolu projesi yap-
mışlardı. Sendikaca, Kerbelâ üstünden Bağdat’a gidecek bir kol ile Trablusşam’dan 
Bağdat’a gidecek bir hattın daha kısa yoldan gerçekleşebileceğini tasarlıyorlardı. 
Aşağı yukarı sekiz yüz kilometre kadar Suriye Çölü’nden geçecek olan bu yol boyu 
(güzergâh) kesin bir başarısızlıkla sonuçlandı.

1856’da Aydın Demiryolu Şirketi İzmir’le Dinar arasındaki hattın yapımına baş-
lamıştı. Birkaç yıl sonra, başka bir İngiliz şirketi İzmir-Kasaba (Krezüs’ün başketi 
Sard) şube hattını döşedi, bu hat az sonra Alaşehir’e uzatıldı. 

Eskişehir-Konya hattı 1896’da tamamlandı. 1899’da Anadolu Demiryolları yö-
netim kurulu başkanı Doktor Siémens, ilke olarak, Konya’dan Basra Körfezi’nde 
gidecek bir hattın imtiyazını aldı. Yeni hat Avrupa’dan Hindistan’a en doğrudan 
ve en hızlı yol olacaktı. Uzakdoğu’ya giden yolcuların bir bölümünü hafif ve hava-
leli olmayan yüklerin ve dahası, kimi günlerde Hindistan postasının Süveyş yolun-
dan gitmesini önleyecek. Londra’dan Bombay’a, Brindizi üstünden ve Kızıldeniz 
yoluyla ondört günde gidilirken Viyana, İstanbul, Bağdat ve Kuveyt yolu on gün 
sürecekti. 

Padişah’ın temsilcisi Turhan Paşa, 25 Ekim 1904’te, Konya-Ereğli hattının açı-
lış töreninde “…… Geçtiği yerlerde ticaret ve refah artacak, buralarda yaşayanlar mutlu 
olacak, kalkınacaklar. Yeni uygarlık ve zenginlik merkezleri fışkıracak ve her yanda refah 
artacak” demişti48.

48 Imbert, a.g.e., s.33.
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5000 yıla kadar uzanan tarihi boyunca, farklı kimliklere sahip birçok topluluğu 
içinde barındıran İzmir, Akdeniz coğrafyasında her zaman adından söz ettiren ve 
önem taşıyan bir şehir olarak varlığını koruyabilen, Antik Çağ’dan günümüze ula-
şan ender şehirlerden biridir. Coğrafî konumu itibariyle, her yönden verimli bir 
bölgenin güvenli bir çıkış limanı olması, İran ve Anadolu’dan gelen uzun mesafeli 
kervan yollarının varış noktası ve Avrupalı tüccar gemilerinin uğrak limanı olma-
sıyla, İzmir, Doğu ve Batı dünyalarının bir buluşma ve kaynaşma yeriydi. Özellikle, 
17. yüzyıldan başlayarak hızla büyüyen ve 19. yüzyıl ortalarından itibaren yıldı-
zı daha da parlayan İzmir, “Osmanlı’nın dış kapısı” ya da “Doğu’nun Batı’ya açılan 
penceresi”, “Doğu’nun parlayan yıldızı” benzetmelerini fazlasıyla hak eden bir liman 
kentti. Genellikle, herhangi bir etnik ya da dinsel topluluğun bir diğeri için tehdit 
olarak algılanmadığı, herkesin barış içinde bir arada yaşamayı tercih ettiği bir yer-
leşimdi. Bu şehirde yaşayanları korkutan ve ürküten başlıca tehlike, sık sık maruz 
kalınan deprem, yangın, salgın hastalık gibi doğal afetlerdi. Bu tür felaketler, çoğu 
kez alışıldık biçimde birlikte göğüslenmeye çalışılırdı.

Bütün bu birlikteliği sağlayan, şehirlerin oluşumundaki başlıca unsurlardan biri 
olan ticaretti. Kara ve deniz ticaretinin buluştuğu bir noktada bulunan İzmir, sanayi 
devriminden sonra yaşanan gelişmelerle, coğrafî konumunun sağladığı avantajları 
iyi kullanarak, 19. yüzyılın ortalarından itibaren Akdeniz’in en önemli ticaret mer-
kezlerinden biri haline geldi.

Özellikle, 17. yüzyıldan başlayarak Doğu-Batı arasındaki ticarî rolü, Avrupa ile 
olan ticarî ilişkileri sayesinde İzmir, diğer bölgesel merkezleri geride bırakarak, 
zenginlik ve nüfuz bakımından başkent İstanbul ile yarışacak bir konuma yüksel-
di1. Bununla birlikte, Anadolu’nun Avrupa ile ticareti 18. yüzyılda henüz sınırlı bir 
düzeydeydi ve 19.yüzyılın başlarında İzmir, Anadolu’nun Avrupa’ya yönelik tek 
ihracat limanı konumundaydı2. 
1 E. Eldem-D.Goffman-B.Masters, Doğu İle Batı Arasında Osmanlı Kenti, İstanbul, 2003, s.93.
2 Ş. Pamuk, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme, İstanbul, 1994, s.12.
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İzmir’in ve Batı Anadolu’nun 19. 
yüzyıl boyunca gerçekleşen ekono-
mik büyümesinde ve gelişmesinde, 
saniye devriminden sonra yaşanan 
Dünya ekonomik sistemindeki geniş-
leme ve deniz ticaretindeki büyük ar-
tışların çok önemli rolü oldu. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 18. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren Avrupa ile geliştir-
diği ticarî ilişkilerde İzmir’in oynadığı 
rol, Ege Bölgesi’nin tarımsal yapıların-
da gerçekleşen dönüşümle birlikte, bu 

bölgenin toplumsal ve kültürel gelişimini de sağlayan bir sürece yol açtı. Bu nedenle 
günümüzde Ege Bölgesi’nin Anadolu’nun diğer bölgelerine göre, en gelişmiş, mo-
dernleşmiş ve dış dünyaya açık bir coğrafya haline gelmiş olması tesadüf değildir.

19. yüzyılda İzmir’in, İmparatorluğun diğer ihraç merkezlerini geride bıraka-
rak büyük bir liman şehri haline gelmesinde, 1838, 1866 ve 1876 tarihleri şüphesiz 
büyük önem taşıyordu. Önce Balta Limanı Ticaret Antlaşmaları, sonra demiryolu 
ulaşımı ve nihayet rıhtımın hizmete girmesi, İzmir’in çok uluslu ve çok kimlikli ya-
pısını tamamen belirgin bir hale getirdi. 1838 sonrası İzmir, Anadolu’da yetişen ve 
kervanlarla gelen tarım ürünlerinin yegâne ihraç merkezi durumundaydı ve İzmir’e 
bol miktarda ucuz sanayi ürünleri taşıyan yabancı ticaret gemileri, ambarlarını Batı 
Anadolu’nun zengin tarım ürünleriyle doldurarak geri dönüyorlardı. 1839-1855 
arası İzmir’in ticaret hacmi ikiye katlandı. 1839’da 52 milyon Frank olan toplam dış 
ticareti 1855’te iki kattan fazla artarak 120 milyon franga yükseldi ve bundan sonra 
100 milyonun altına hiç düşmedi3. 1855 tarihli ticaret hacmindeki yükselişte, Kırım 
Savaşı sırasında,  en çok askerî malzeme ve lojistik desteğin, İstanbul hariç, İzmir 
üzerinden yapılmasının da rolü vardı4. Hatta, Reşat Kasaba, İzmir’in ticaretindeki 
1850-1873 arasındaki çarpıcı yükselmenin istikrarlı bir büyümeden değil, Kırım Sa-
vaşı ve Amerika İç Savaşı’nın yol açtığı canlı bir ticaret ortamından kaynaklandığını 
öne sürer5. Anılan olayların büyümede katkısı olmakla birlikte, çeşitli kaynaklar 
bu süreçte yaşanan gelişmelerin, sadece iki olayla açıklanamayacak kadar yoğun 
olduğunu yansıtmaktadır.

1839’da İzmir’in dış ticaretinin %68’i İngiltere, Fransa, ABD ve Rusya ile ger-
çekleşirken, İngilizler ithalatta %35, ihracatta %30 pay ile en geniş ticaret hacmine 
sahiplerdi6. 1840-1845 arası İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu ile ticaretinin ya-
rıdan fazlası İzmir Limanı’ndan yapılıyordu. 1839’da İzmir’den İngiltere’ye giden 
3 M. Kütükoğlu, İzmir Tarihinden Kesitler, İzmir, 2000, s.203.
4 C. Scherzer, İzmir 1873, (çev.: İ.Pınar), İzmir, 2000, s.54.
5 R. Kasaba, Dünya, İmparatorluk ve Toplum, İstanbul, 2005, s.19,
6 O. Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, İstanbul ,1974, s.42.



130

91 gemi 15.000 tonaj civarındayken, 1845’de gemi sayısı 196’ya tonaj ise 35.000’e 
yükseldi7. Altı yıl gibi kısa bir sürede iki kattan fazla bir artışı belgeleyen bu rakam-
lar, aynı zamanda,1838 tarihli ticaret sözleşmelerinin de Osmanlı İmparatorluğu ve 
İzmir açısından ne derece önem taşıdığını yansıtmaktadır. Tanzimat Fermanı’ndan 
sonra, Avrupalılar, Batı Anadolu’da ekonomik çıkarlarına uygun çeşitli yatırımlar 
yapmak için oldukça hevesli görünüyorlardı.

19. yüzyılın ortalarında İzmir’de 
farklı ülkelere ve farklı dinsel toplu-
luklara ait çok sayıda işyeri, ticaret-
hane, acente, ibadethane, konsolos-
hane, okul vb. binalar ve kuruluşlar 
bulunuyordu. Ekonomik faaliyet-
lerdeki yoğunlaşmanın gereği ola-
rak, 1850’de İzmir Ticaret Meclisi 
ve 1862’de İzmir Ticaret Mahkeme-
si kuruldu. Ticaret mahkemesinin 
kuruluş gerekçesinde, “İzmir şehri 
Dersaadet’den sonra memâlik-i mahru-
sanın en büyük ticaretgâhı olarak ora-

da bir mahkeme-i ticaretin teşkili iktiza-yı hal ve maslahatdan bulunduğu…” ifadesiyle 
İzmir’in İstanbul’dan sonra ülkenin en büyük ticaret şehri olduğu vurgulanıyordu8.

Ticaret potansiyelindeki gelişmeler, yabancı tüccarları İzmir’in art bölgeleriyle 
ulaşım kolaylığını sağlama arayışlarına yöneltti. Bu doğrultuda, bölge ticaretinde 
en büyük paya sahip İngilizlerin girişimiyle 1866’da İzmir-Aydın ve bir Fransız şir-
ketince yapılan İzmir-Kasaba (Turgutlu) demiryolu hatları işletmeye açıldı. Aynı 
tarihlerde, haberleşmeyi hızlandırmak için İzmir ile yakın çevresi arasında telgraf 
hatları çekildi. Bu gelişmelerle İzmir Limanı’na büyük tonajlı gemilerin rahatça ya-
naşabileceği bir rıhtımın yapılması planlandı. 1867’de bir İngiliz şirketine verilen 
rıhtım imtiyazı, 1869’da el değiştirerek Fransız Daussaut firmasına geçti. Halk ara-
sında “Kordon” adıyla şöhret yapan ve etrafındaki birçok gösterişli binalarla birlikte 
İzmir’in sembollerinden biri haline gelen rıhtım, 1876’da hizmete girdi9.

Bu süreçte, ulaşım, haberleşme ve diğer alanlarda gerçekleşen yatırımlarla, İzmir 
adeta bir açık şehir kimliğine büründü. Bu dönemin yabancı gözlemcileri İzmir’i, 
“Anadolu şehirlerinin kraliçesi, İyonya’nın tacı ve Asya’nın mücevheri” olarak tanımlıyor-
lardı10. 1863’te, İzmir yöresinde işlenen toprakların büyük bölümü köylü mülkiyetin-
deyken, İngiliz yatırımcılar 1868’e kadar bölgedeki tüm işlenebilir toprakların üçte 
birini, 1878’e gelindiğinde ise büyük bir kısmını satın almışlardı11. Bununla birlikte, 
19. yüzyıl boyunca Batı Anadolu’da küçük toprak mülkiyeti, genellikle varlığını ve 
önemini korudu.
7 M. Kütükoğlu, Osmanlı-İngiliz İktisadi Münasebetleri II, İstanbul, 1976, s.86.
8 BA. İrade, Meclis-i Vâlâ, 21944, 23 S 1279.
9 Rıhtım imtiyazı hakkında geniş bilgi için bkz. M.Kütükoğlu, İzmir Tarihinden Kesitler, s.s.201-248.
10 Kasaba, a.g.e., s.79.
11 Pamuk, a.g.e., s.112.
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19. yüzyılın ikinci yarısında, İzmir Limanı’na giriş-çıkış yapan gemi sayısındaki 
ve taşınan yük kapasitesindeki artışlar, yabancıların bu bölgeye olan ilgilerini açık 
biçimde yansıtıyordu. 1852’de İzmir Limanı’na gelen 167 posta vapuru, 88 ticarî 
vapur ve 1207 yelkenli gemi, toplam 246.000 tonaja sahipken; 20 yıl sonra 1872’de, 
498 posta, 212 ticarî, 950 yelkenli gemi, 640.000 tonluk kapasiteyle ticaretin ulaştığı 
boyutların göstergesi oluyordu12.

Görüldüğü gibi, İzmir Rıhtımı’nın yapımından sonra limana gelen yabancı ge-
milerin çoğu buharlı ve büyük tonajlıydı. 19. yüzyılın ortalarından itibaren 45-50 
yıllık bir süreç içinde, İzmir Limanı’na giriş çıkış yapan gemi sayısında ve taşınan 
yük kapasitesinde 5 kata varan bir 
artış gerçekleşti. 1890 ve 1896 yılla-
rına ait yelkenli sayısındaki artış ya-
nıltmamalıdır. Zira, 1890 öncesine ait 
kayıtlarda, 30 tondan küçük gemiler 
yer almıyordu. Yelkenliler, genellikle 
Osmanlı ve bir kısmı Yunan bandıralı 
küçük tonajlı gemilerdi.

 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden 
itibaren, yeni keşfedilen vapurlar 
Osmanlı sularında da kullanılmaya 
başlanmıştı. 1840’dan itibaren, yaban-
cı bandıralı vapurlarla birlikte, Os-
manlı vapurları da dolaşmaya başla-
dı. 1871’de Aziziye Kumpanyası’nın kuruluşundan sonra, Osmanlı vapurlarının, 
İzmir’in yanı sıra Ayvalık, Sisam, Sakız, Çeşme, İstanköy, Rodos gibi bölgedeki bü-
tün limanlara da uğraması İngiliz şirketlerinde bir rahatsızlık yaratmıştı13. Bunun 
yanısıra, Osmanlı ve Yunan bandıralı ticaret gemileri, daha ziyade küçük tonajlı 
ve yelkenlilerden ibaretti. Osmanlı sancağı taşıyanların haricinde, gemi sayısı ve 
yük kapasitesi bakımından ilk sırada İngilizler yer alıyor; onları, Fransa, Avustur-
ya, Rusya ve İtalya izliyordu. Osmanlı deniz ticaretinin gelişimi açısından büyük 
önemi olan 1884 tarihli kararlardan sonra, İzmir Limanı’na giriş yapan Osmanlı 
bandıralı gemi sayısında önemli bir artış yaşandı14. Bu tarihde, deniz ticaretinin ge-
lişimi için kurulan komisyonda yapılan görüşmelerde, Osmanlı sancağı taşıyan ge-
milerin yabancı gemilerden daha çok liman vergisi ödediklerinden bahisle bundan 
böyle Osmanlı gemilerinin ferman resminden başka her türlü liman rüsumatından 
(şamandıra resmi, duba resmi, fener resmi vb.) muaf tutulması, ayrıca, deniz ticaretine 
önem verilmesi ve bu ticaretin geliştirilmesi için bilgili kaptanlar ve mühendisler 
yetiştirilmek üzere iki yüksek okul açılması kararlaştırıldı.

12 Ch. De Scherzer, La Province de Smyrne, Vienne 1873, s.89.
13 Kütükoğlu, a.g.e., s.253.
14 Geniş bilgi için bkz. A.Martal, Değişim Sürecinde İzmir’de Sanayileşme, İzmir, 1999.

İzmir  Limanına Gelen Gemiler

  Yıl             Buharlı           Yelkenli             Toplam Gemi           Tonaj
 1852             255                 1207                        1462                  245.929
 1862             592                   956                        1548                  507.826
 1872             710                   950                        1640                  639.332
 1886           1299                   102                        1401               1.340.000
 1889           1385                   273                        1658               1.621.741

İzmir Limanına Gelen-Giden Gemiler

   Yıl           Buharlı             Yelkenli             Toplam Gemi           Tonaj
 1890           2368                 3750                        6118               1.633.529
 1896           2543                 3960                        6503               2.016.748
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Bütün bu gelişmelerin ardından, Osmanlı sancağı taşıyan gemi sayısında büyük 
bir artış görüldü. 1883’te kurulan Hamidiye Şirketi, İzmir Körfezi’nde seferlere baş-
ladı. 1890 tarihli Aydın salnamesine göre, İzmir Limanı’na bir yıl içinde giriş-çıkış 
yapan gemi sayısı bakımından ilk sırada yer alan Osmanlı bandıralı gemileri, İngil-
tere, Fransa, Avusturya, Rusya ve İtalya izliyordu.

İzmir Rıhtım Şirketi’nin verilerine göre 1889’da İzmir’in ticaret hacmi, 135 mil-
yon ihracat, 119 milyon ithalat olmak üzere toplam 254 milyon frank civarındaydı. 
Bu rakama 72 milyon franklık yurt içi ticaret dahildi. Bu miktar hariç tutulursa, 
1850’lerde toplam 67 milyon civarında olan dış ticaret hacmi, kırk yıl içinde üç kata 

yakın bir artış göstererek, 182 milyon 
franga ulaşmıştı. Bu ticarette yarıdan 
fazla bir paya sahip olan İngiltere’yi, 
Avusturya-Macaristan, Fransa, Ame-
rika ve Rusya izliyordu. 1889 verileri-
ne göre başlıca ihraç malları, kökboya, 
arpa, kuru üzüm, incir, pamuk, yün, 
afyon, meyankökü, halı ve zeytinyağı 
gibi tarımsal ürünlerden meydana ge-
lirken, ithalat, ağırlıklı olarak pamuk-
lu, yünlü, ipekli kumaşlar ve kağıt, 

kahve, şeker, pirinç gibi tüketim mallarıyla birlikte, her türlü sanayi ürünlerinden 
oluşuyordu. Tarımsal ürün ihracatı ve sanayi ürünü ithalatına dayalı bu ticaretin 
niteliği, 19. yüzyıl boyunca pek az değişebildi. İhracatta işlenmiş ürün olarak, başta 
zeytinyağı olmak üzere sıvı yağlar, el tezgahlarında dokunmuş halılar ve şaraplar, 
toplam içinde %8-10 kadar payla, anılmaya değer birkaç maldan ibaretti. 1890’larda 
İzmir’in şarapları dünyaca ünlenmişti15.

1838 sonrasında Batı Anadolu dış ticaretin en hızlı geliştiği bölge haline gelir-
ken, gayrimüslim Osmanlı tüccarları da, ekonomik faaliyetlerde daha etkin olma-
ya başlamışlardı. Özellikle,19.yüzyılın ortalarında Avrupa ile olan ticarî ilişkilerde 
aracılık işlerini üstlenen Rumlar; Ermeni, Yahudi ve diğer topluluklara göre daha 
aktif bir konumdaydılar. İzmir ve çevresinde yabancı sermaye yatırımlarının gi-
derek yaygınlaştığı bu süreçte, birçok yabancı şirket ortaya çıkarken, gayrimüslim 
Osmanlılar, bazen aracılık bazen ortaklık biçiminde bu faaliyetlerde rol alıyorlardı. 
Rum ve Ermenilerin Batı Anadolu’daki tefecilik ve sanayi girişimlerine müdahalesi, 
zaman zaman yerli ve yabancılar arasında gerilimlere yol açtı. Özellikle, Rumlar ve 
Yahudiler arasında çıkar çatışmaları yaşandı. Bunun yanısıra, 1870’lerden itibaren 
yerli aracıların gücü, yabancı varlığı karşısında gerileyen bir görüntüdeydi. 1847-
1880 yılları arasında İzmir’deki yabancı sayısı 15.000’den 50.000’e çıkarken, nüfusa 

15 A. Bilget, Son Yüzyılda İzmir, İzmir, 1949, s.67.

1890’da İzmir Limanına Gelen Gemiler
Sancak             Buharlı             Yelkenli             Toplam Tonaj
Osmanlı              1001                  3259                     381.286
İngiltere                653                      20                     400.187
Fransa                   212                        -                     281.928
Avusturya             188                        4                    180.835
Rusya                    103                        2                    152.928
İtalya                      52                      14                       88.595
Felemenk               30                         -                      64.520
Yunanistan             86                   354                       37.022
Danimarka             26                         -                      30.022
İsveç-Norveç           8                         -                      30.032
Almanya                  7                         -                        5.669
Toplam               2366                  3750                 1.633.529
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oranları %15’den %25’e yükseldi16. 1890 tarihli Aydın salnamesine göre, rıhtımın 
yapımından sonra, hızla gelişen İzmir’in nüfusu o tarihlerde 200.000’i aşmıştı.Gi-
rişimci ve misyonerlerin kurduğu, hastaneler, demiryolu bağlantıları, sanayi ku-
ruluşları gibi yapılarla, iş adamları, İzmir ve civarında, biçimsel ve işlevsel açıdan 
Batı’dan esinlenen, büyük konaklar ve malikaneler de yaptırdılar17.

19. yüzyılın ortalarından itibaren, çeşitli iş dallarında faaliyet gösteren zengin 
tüccar ve iş adamları arasında, bazı Türklere de rastlanmaya başlandı. Anılan dö-
nemde, İzmir tereke kayıtları-
na yansıdığı kadarıyla, başlıca 
servet sahipleri, genellikle ih-
racatla ilgili alanlarda faali-
yet gösteriyorlardı. Osmanlı 
uyruklu iş adamları arasında, 
gayrimüslimlerden, Arapyan, 
Essayan, Farkuh, Akas, Kasa-
poğlu, Balyozoğlu, Ispartalı 
gibi aileler, müslümanlardan, 
Kapanizade, Kantarcızade, 
Katipzade, Salepçizade ailele-
ri, İzmir’in ekonomik yaşantı-
sında rolü olan zenginlerdi.

İzmir’in Akdeniz ticaretinde önem kazandığı 17. yüzyıldan 19. yüzyıl sonlarına 
kadar uzanan süreçte, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden gelen büyük kervanlar, 
mallarını, Vezir Hanı, Karaosmanoğlu Hanı, Kızlarağası Hanı, Mirkelam Hanı, Pi-
rinç Hanı. Uzun Han, Cezayir Hanı gibi hanlarda depoluyor ve buralarda ticaretini 
yapıyorlardı. Demiryolu ulaşımı ve rıhtımın yapılışından sonra Müslüman tüccar-
lar da Rum ve Ermeni komisyoncular aracılığıyla ihracat işlerine girişmeye başla-
dılar. Böylece ticarî ilişkilerin yoğun ve karmaşık bir hale gelmesi, İzmir’de bir tica-
ret odası ve borsanın kurulmasını gündeme getirdi. Bu amaçla, İzmir Valisi Nazif 
Paşa’ya yapılan başvurular olumlu sonuçlanarak tüccar ve işadamlarını örgütleyen 
kurumlar ortaya çıkmaya başladı. 

1885 yılında kurulan İzmir Ticaret Odası ve 1891’de faaliyete geçen İzmir Tica-
ret ve Sanayi Borsası gibi kurumların yönetim kurulları, birkaç üye dışında, gayri-
müslim işadamlarından oluşuyordu. Halid Ziya Uşaklıgil, anılarında, 19. yüzyılın 
sonlarına doğru İzmir’in ticari yaşantısından söz ederken: “Bu ticaret savaş alanının 
kurbanları üreticiler, yararlananları ise yabancı ya da yarı yabancı soydan olanlar; seyirci-
lerine gelince; Onlar da Türklerdi.” sözleriyle hüzün dolu bir gerçeği ifade ediyordu18.

16 Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri (Ed. Ç. Keyder-E. Özveren-D. Quataert), İstanbul, 1994, s.11.
17 Doğu-Batı Arasında Osmanlı… s.147.
18 H. Ziya, Kırk Yıl, (haz.: Ş. Kutlu), İstanbul, 1987, s.165.
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Özetle, 19. yüzyılda deniz ticaretinin gelişmesiyle, İzmir’in toplumsal ve ekono-
mik yaşantısında da önemli değişimler gerçekleşti. Yüzyılın sonlarında İzmir şeh-
ri, dünyanın en tanınmış kültürel ve ticari merkezlerinden biri haline geldi19. 20. 
yüzyılın başlarında İzmir’i ziyaret eden bir Alman gezgini, çok kimlikli bu şehirde 
gördüğü güzelliklerden ve  dostluklardan etkilenerek, şöyle diyordu: “Burada her 

şey tatlı bir karışım halinde! Manzara karışık örnekleri ve alaca renkleriyle önümüzde serili 
bir İzmir halısı gibi.”20.

İzmir ve Çevresinde Sanayileşme

İzmir ve art bölgesinde gerçekleşen sa-
nayi faaliyetleri genellikle deniz ticaretine 
bağlı olarak ortaya çıkmış ve gelişme gös-
termiştir. Deniz ticaretine konu olan ürün-
lerin işlenmesine ve ambalajlanmasına 
dayalı sanayileşme, İzmir’in ihracatındaki 
hızlı büyümeye paralel olarak büyümüş, 
çeşitlenmiş ve Ege Bölgesi’ni Anadolu’nun 

diğer bölgelerine göre emeğin en yoğun olduğu bölge haline getirmiştir. Osman-
lı İmparatorluğu’nun son yüzyılında, makineli üretim ve fabrikalaşma açısından 
İzmir ve çevresi, başkent İstanbul ve çevresinden sonra en çok kuruluşun ortaya 
çıktığı merkez olmuştur. 

16. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar İzmir’de sanayi, basit araç gereçlerle 
ve el emeğiyle gerçekleşen, genelde tarıma dayalı bir yapıdaydı. Debbağhane, sa-
bunhane, boyahane gibi küçük işletmelerin yanında, genellikle Levantenlerin ve 
gayrimüslimlerin tekelinde bulunan kutuculuk, fıçıcılık, kasacılık gibi işler yaygın 
iş alanlarını oluşturuyordu. Bölgede yetişen meyve, pamuk, susam, zeytin, haşhaş, 
meşe palamutu gibi ürünler, İzmir’de işlendikten ve gerekli işlemlerden sonra, baş-
ta İstanbul olmak üzere yurt içine ve tüccar gemileriyle yurt dışına ihraç edilirlerdi. 
16. yüzyılın sonlarından itibaren İzmir’in ihraç malları arasında, işlenmiş deri, pa-
muklu ve yünlü dokuma, sabun gibi sanayi ürünleri de yer almaya başladı.

17. yüzyılın başlarından itibaren İngiliz ve Hollandalı tüccarların İtalyanların ye-
rini almaya başlaması, Ege Bölgesi’nde pamuk ekim alanlarının genişlemesine ve 
bu ürünle ilgili ticaret hareketlerinin yoğunlaşmasına yol açtı. Bu süreçte, İzmir’de 
pamuk ipliği pamuklu dokuma, çarşaf, gömlek, keten bezi ; Manisa’da, yünlü, halı, 
kilim, battaniye; Tire ve Birgi’de, çuval, pamuk ipliği, pamuklu dokuma; Bayın-
dır, Bergama, Akhisar ve Gördes’te, pamuk ipliği ve pamuklular; Çeşme’de, de-
ricilik gibi üretim dalları yaygınlaştı. Sanayi devriminden sonra İngilizlerin Batı 
Anadolu’dan ham pamuk alımı ve pamuklu dokuma satımına dayanan ezici reka-
betine rağmen, pamuklu dokumacılığı bölgede her zaman önemini korudu.
19 Doğu-Batı Arasında Osm... s.144.
20 P. Lindau, “1900’lerde İzmir”, (çev.: S. Ünlü), Türk Dünyası Araştırmaları, Ekim, 1985. İstanbul, s.180.
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Zeytin ve susam gibi yağ bitkilerinin bol yetiştiği bölgede, sabun üretimi de ol-
dukça önemliydi. İzmir ve çevresindeki sabunhanelerde üretilen sabunlar yerel 
ihtiyaçları karşıladıktan sonra büyük ölçüde başkent İstanbul’a ihraç edilirdi. 19. 
yüzyılın başlarında İzmir’de 25 sabunha-
ne vardı ve sabun üretiminde kullanılmak 
üzere çevre kazalardan İzmir’e bol miktar-
da yağ getiriliyordu21.

Pamuk, keten, kenevir, kökboya gibi, do-
kumacılığın hammaddelerinin bolca yetiş-
tiği Ege Bölgesi’nde, iplik ve dokumacılık 
sanayi her zaman yaygın bir iş alanı oldu. 
Bölgenin ticaret ve sanayi merkezi konu-
munda olan İzmir’de de çeşitli boyahane 
ve basmahaneler bulunuyordu. 18. yüzyılın 
sonlarında İzmir’de, Terifon adlı bir Fran-
sızın, 500-600 işçi çalıştırdığı bir pamuk işletmesi vardı22. Yine arşiv belgelerinden 
öğrendiğimize göre, 19. yüzyılın ilk yarısında İzmir’de 18 basmahane faaliyetde bu-
lunuyordu. Ancak, 1838 tarihli Osmanlı-İngiliz ticaret antlaşmasından sonra, İngi-
liz pamuklularının bölge pazarlarını istilası karşısında, rekabet gücü bulamayan bu 
işletmelerden 16’sı 1850’lerde kapanmak zorunda kaldı23.

19. yüzyılın ortalarından itibaren İzmir ve çevresinde, deniz ticaretindeki büyük 
artışlarla birlikte, yeni yöntemlerin benimsendiği çeşitli sanayi kuruluşları ortaya 
çıkmaya başladı. İhracatla ilgili tarımsal ürünlerin işlenmeleriyle ilgili fabrika ve 
işletmelerin yanında, bölge ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bazı fabrikalar, anılan 
süreçte Ege Bölgesi’nin sanayileşme karakterini belirledi. Tanzimat’tan sonra Os-
manlı yönetiminin sanayileşme yolunda gösterdiği çabalar, yabancı sermaye yatı-
rımlarını özendirici ve destekleyici politikalar,  İstanbul ve çevresinde olduğu gibi 
İzmir ve çevresinde de dış sermayeli çeşitli kuruluşların ortaya çıkmasını sağladı. 
Özellikle 1860 sonrasında, tekstil ve gıda sektörlerinde gözlenen, modern tekno-
lojilerin kullanıldığı yeni kuruluşlarla birlikte, ulaşım teknolojisinde gerçekleşen 
alt yapı yatırımları (demiryolu, rıhtım vb.), İzmir’i, Dünya ekonomisine eklemlenmiş 
olan vazgeçilmez bir liman haline getirdi.

Tarımsal ürün zenginliğiyle şöhret salan İzmir’de ilk modern üretim tesisi ola-
rak bir kağıt fabrikasının kuruluşu ilk anda şaşırtıcı gelmekle birlikte hiç tesadüf 
değildi. Çünkü İzmir, 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesinin öncü merkezlerinden 
biriydi. Daha 1840’larda İzmir’de, Fransızca, İngilizce, Ermenice ve Rumca gaze-
teler çıkıyor, bu bölgeyi ziyarete gelen batılı gezginler şehrin sanatsal ve kültürel 
yaşantısından övgüyle söz ediyorlardı. Böyle bir atmosferde, Düzoğlu Hoca Agop 
21 BOA., Cevdet-Belediye, 6477, 24 S 1219.
22 BOA., Cevdet-Hariciye, 4653, 3 B 1210.
23 Bu konuda geniş bilgi için bkz. A. Martal, a.g.e.
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adlı Ermeni bir Osmanlı vatandaşı, 1843 yılında aldığı imtiyazla, İzmir’in Halka-
pınar semtinde bir kağıt fabrikası kurmayı başardı. 1846’da üretime geçen İzmir 
Kağıt Fabrikası, kısa zamanda kaliteli ürünleriyle şöhret yaptı ve bölgedeki ihtiyacı 
karşıladıktan başka, Osmanlı bürokrasisinin de taleplerini karşılamaya başladı. Bu 
fabrika açılışından sonra geçen 5-6 yıl içindeki başarılarıyla ümit veren bir kuruluş 
görünümündeydi; ancak Avrupa’dan gelen kağıt fiyatlarındaki büyük düşüşler ve 
hammadde sağlanmasında karşılaştığı güçlükler nedeniyle rekabet gücü bulama-
yarak, 1860’larda kapanmak zorunda kaldı. İzmir Kağıt Fabrikası’nın kapanışından 
sonra kağıt fiyatları tekrar yükselmeye başladı ve Osmanlı İmparatorluğu son dö-
nemlerine kadar kağıt konusunda dışa bağımlı kalmaya devam etti.

Batı Anadolu’ya modern teknolojilerin giri-
şinde pamuk üretimi ve pamuklu   dokumacılı-
ğındaki gelişmelerin büyük rolü oldu. Özellikle 
1860’lardan itibaren, Amerika İç Savaşı’nın yol 
açtığı olumsuzlardan etkilenen İngilizlerin, Batı 
Anadolu’ya yönelerek pamuk üretimini yay-
gınlaştırmaya çalışmaları, İzmir’de pamuk ih-
racatının gerektirdiği geniş bir ticaret ağı oluş-
masını sağladı. Kabaca belirtmek gerekirse, 
Akhisar-Salihli-Ödemiş üçgeninde pamuk tarım 
alanları genişlerken, pamuk ayıklama ve balya-
lama işlemlerinde de yenileşmeler oldu. Rumlara 

ve Türklere ait ilkel çırçır makinelerinde yapılan pamuk temizleme ve balyalama 
işlerinin yetersiz kalması üzerine, 1862’den itibaren bölgede, İngiliz girişimcilere 
ait yeni çırçır fabrikaları ve hidrolik presleme tesisleri kurulmaya başlandı. 1863-
1864 yıllarında Batı Anadolu’da çırçır fabrikası kurmak isteyen İngilizlerin sayısı 
6’ya yükselmişti ve bunlardan J. B. Gout’un İzmir, Aydın, Manisa, Menemen, Tire 
ve Bayındır’da kurduğu 10 çırçır fabrikasında, 266 çırçır makinesi ve bu makineleri 
çeviren 298 beygir gücünde 10 buhar makinesi vardı24. 1870’lerde Ege Bölgesi’nde, 
buhar gücüyle çalışan 34 çırçır fabrikasında toplam 700 çırçır makinesi bulunuyordu. 
Bu fabrikalarda, pamuğun yıkanması ve makineye verilmesi gibi beceri gerektirme-
yen işlerde yerli işçiler kullanılırken, teknik işler tamamen yabancı teknisyen ve mü-
hendislerin elindeydi.

1863-1872 yılları arasındaki yaklaşık 10 yıllık süreçte, pamuğun İzmir’in ihraca-
tında büyük bir payı vardı. 1864 verilerine göre, İzmir’in toplam ihracat değerinin 
yarıdan fazlasını pamuk oluşturuyor ve bunun yarısına yakını (%44) İngiltere’ye 
satılıyordu. Ancak, 1870’lerden itibaren pamuğun ihracattaki payı giderek azal-
maya başladı ve 1890’larda %5’lere kadar geriledi. Bu süreçte artık en büyük alıcı 
İngiltere’nin yerini İspanya almaya başladı.
24 O. Kurmuş, a.g.e., s.126.
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19. yüzyılda İngilizlerin pamuk ve pamuklu ticaretine egemen olmalarına karşı-
lık, yünlü ve ipekli pazarı büyük ölçüde, Fransız, Alman ve Avusturyalı tüccarların 
denetiminde kaldı. 1862-1872 döneminde İngilizler, Ege Bölgesi’nde pamuk üreti-
mindeki işgücü sorunu karşısında, köle ticaretinin yasaklandığı bir sürece rağmen, 
Afrika’dan kaçak yollarla getirilen siyahî köleleri kullanmaktan çekinmediler. Böy-
lece, anılan süreçte Batı Anadolu’da sayıları 10.000’i aşan siyahî köleler, yasal olma-
yan bir biçimde pamuk tarlalarında çalışmak zorunda bırakıldı. 

Günümüzde, Türkiye’nin, pamuk üretimi, pamuk ihracatı ve pamuk tüketimi 
açısından dünyanın ilk on ülkesi arasında yer almasında, lif verimi bakımından 
dünyada üçüncü olmasında, Ege Bölgesi’nin %35-40 civarında payı vardır. Bu veri-
min alınmasında, 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen, andığımız gelişmelerin 
önemli rolü olmuştur. 

1870’lerden itibaren pamuğun ihracattaki payının azalmasında, İngiliz tekstil sa-
nayicilerinin, Amerika İç Savaşı’nın sona ermesinden sonra tekrar eski pazarlarına 
dönmesinin yanında, İzmir’de pamuk ipliği üretimine yönelik yeni gelişmeler ve 
pamuğa olan  iç talep artışının da rolü oldu. 1876’da Öjen Prokal ve D. Ferika isimli 
2 Avrupalı girişimci aldıkları ruhsat ve imtiyazla, İzmir’in Halkapınar semtinde bir 
iplik fabrikası kurdular. Osmanlı yönetimi bu tür yeni fabrikaların kuruluşu için 
her türlü desteği vermeye hazırdı. 5 Nisan 1877 tarihli İzmir Gazetesi, pamuk ipliği 
fabrikasından övgüyle söz ederek, ithalatın azaltılması için buna benzer yeni tekno-
lojilerin desteklenmesini öğütlüyordu25. İzmir’de ikinci iplik fabrikası 1891’de Şarl 
(Charles) Kuzinir adlı bir Levanten tarafından kuruldu.

İplik fabrikalarının kuruluşundan sonra, İzmir’in ithalatında %13 civarında olan 
pamuk ipliğinin payı, 1890’larda %3’lere geriledi.

Ege Bölgesi’nin el emeğine dayalı geleneksel ihraç ürünlerinden biri de halıcı-
lıktı. Anadolu’nun birçok yöresinde olduğu gibi, Ege’de de halı, kilim, seccade vb. 
dokumacılığı en küçük yerleşim birimlerine kadar yaygınlaşmış bir ev sanayisi idi. 
Genellikle köylü kadınların ve çocukların kullandığı el tezgahlarında gerçekleşen 
bu üretim dalında; Gördes, Kula, Demirci ve Uşak’ın halı ve seccadeleri; Eşme, Tak-
mak ve Milas’ın kilimleri çok ünlüydü. 
25 Bu konuda geniş bilgi için bkz., A. Martal, a.g.e.
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Ege Bölgesi’nde halıcılık ve kilimcilik 1860’lara kadar köylülere sipariş üzeri-
ne iş yaptıran Türk tüccarların denetimi altında sürerken, bu tarihten sonra İngiliz 
tüccarlar da oldukça kârlı gördükleri bu alana girmeye başladılar. 1880’lere gelin-
diğinde, İngiliz girişimciler, kurdukları ticarethaneler, iplik boyama atölyeleri ve 
aracı kurumlar yoluyla Batı Anadolu’da halıcılığı tekellerine almayı başardılar. 
1890’larda, İzmir’in ihracatında %7 paya ulaşan halıcılıkta, bu ihracatın %70’e yakı-
nı İngiltere’ye yapılıyordu.

1870-1890 arası 20 yıllık bir süreçte halı 
üretimi yaklaşık 4 kat artmasına rağmen, 
üretim tekniklerinde önemli bir değişik-
lik yaşanmadı. 19. yüzyılın sonlarına ka-
dar halı üretim ve ihracatını tekellerinde 
tutan İngilizler, sipariş üzerine iş yap-
tırmanın kendilerine sağladığı yüksek 
kazançlar nedeniyle, bu dalda üretimin 
modernleşmesi yönünde bir çaba harcamadılar. Bununla birlikte, geleneksel üre-
tim biçimlerinin varlığını sürdürmesi, dokumacılık sektöründe Avrupalıların Batı 
Anadolu’da güçlü bir direnişle karşılaşmalarını sağladı.

1913 tarihli sanayi istatistiklerine göre, 10’un üzerinde işçi çalıştıran kuruluşlar 
içinde, İzmir’de 3 pamuk ipliği ve pamuklu ve 3 diğer dokuma türlerinde olmak 
üzere toplam 6 fabrika bulunuyordu.

19. yüzyılın ortalarından itibaren, deniz ticaretinde yaşanan hızlı büyümeye bağ-
lı olarak ortaya çıkan sanayi dallarından biri de demir fabrikaları ve dökümhane-
ler oldu. Özellikle, demiryolu ve çeşitli sanayi yatırımlarıyla birlikte, İzmir’de bu 
alanda yabancı sermaye yatırımı olarak bazı önemli kuruluşlar ortaya çıkmaya baş-
ladı. Bunlardan en eskisi ve en büyüğü, 1850’de Punta (bugünkü Alsancak) semtin-
de kurulan Dimo İssigonis’e ait demir fabrikasıydı. 60-70 kadar işçinin çalıştığı bu 
fabrikada, buharlı makineler, buhar kazanları, hidrolik presler, pompalar ve çeşitli 
araçlar üretiliyordu. 1880’lerde, İzmir’de demir-döküm işleriyle uğraşan 16 kuruluş 
arasında en büyük 6’sı, D. İssigonis, M. Rankin, G. J. Papps, S. Watkins, J. Clarke ve 
Rice Brothers adlı İngilizlere aitti26.

Bu kuruluşlar içinde en gelişmişleri olan İssigonis ve Rankin fabrikaları arasında, 
19. yüzyılın sonlarına doğru büyük bir rekabet yaşandı. İki fabrika da, Aydın De-
miryolu Şirketi atölyelerinde yetişen teknisyenleri kadrolarına katarak ve bölgede-
ki un, yağ, çırçır fabrikalarıyla bağlantılar kurarak işlerini büyüttüler, fabrikalarını 
genişlettiler ve yeni makineler getirdiler. Bu fabrikalarda, buhar makineleri, motor, 
kazan, tarım araçları vs. üretiminden başka, İzmir’deki bütün matbaalara yetecek 
miktarda harf kalıbı dökülüyordu. Çivi, tel, dikenli tel gibi basit işlerde hurda me-

26 Kurmuş, a.g.e., s.155.
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tal kullanılıyor, incelik ve sağlamlık gerektiren parçaların yapımında, İngiltere, Al-
manya ve Belçika’dan iyi kalite demir ve çelik getiriliyordu. Rankin, buhar makine-
leri üretiminde, İssigonis, içten patlamalı motorlar üzerinde uzmanlaştı27.

19. yüzyılın sonlarına ait Aydın 
Salnameleri’nde, İzmir’de buhar gü-
cüyle çalışan 4 demir fabrikasının adı 
yer alıyordu. Sahipleri olarak, Dimo 
İssigonis, Rankin Rima, Paps ve An-
ton Kili adı geçen bu fabrikaların hep-
si de Punta semtinde kurulmuştu. 
1913 sanayi sayımına göre, madeni 
eşya sanayinde İzmir’de 10’dan faz-
la işçi çalıştıran kuruluş sayısı 7 idi. 
Bu istatistikleri yayınlayan Gündüz 
Ökçün’ün belirttiğine göre, İstanbul’a 
oranla daha gelişmiş olan İzmir’deki bu fabrikalarda, buhar makineleri, içten yan-
malı motorlar, fabrika araçları yapılabildiği gibi, İssigonis fabrikasında çeşitli bü-
yüklükte çiviler üretiliyordu28. Birinci Dünya Savaşı sırasında, İssigonis, Rankin ve 
Rice fabrikalarına hükümet tarafından el konuldu.

19. yüzyılın ortalarından itibaren Ege Bölgesi’nde gözlenen sanayileşme çaba-
larında öne çıkan alanlardan biri de gıda sektörüydü. Kağıt fabrikasından sonra 
İzmir’de kurulan çağdaş teknolojili ilk kuruluş bir un fabrikası oldu. 1849’da bir 
İngiliz şirketine verilen ruhsat ve imtiyazla kurulan un fabrikası 1850’de işletmeye 
açıldı; ancak, bu fabrika da Kağıt Fabrikası gibi fazla uzun ömürlü olamadı ve ye-
terince kazançlı olamaması, kötü yönetim ve   rekabet gücünün kısıtlı olması gibi 
nedenlerle 1865’lerde kapanmak zorunda kaldı. Bununla birlikte, 1870’de Yani Kos-
tantin adlı bir gayrimüslime verilen izinle, İzmir’de yeni bir un fabrikası kuruldu ve 
bu tarihden sonra buharlı un fabrikaları giderek revaç bulmaya başladı. Nitekim, 
1880/81 tarihli Aydın Salnamesi’ne göre İzmir’de, hayvan, su ve buhar gücüyle 
çalışan toplam 23 un değirmeni vardı29. 1890-1900 yılları arasındaki Aydın salna-
melerinde, eski değirmenler hesaba katılmaksızın, İzmir’de 13 un fabrikasının adı 
geçiyordu. Bunlar, 2 su, 3 su-buhar ve 8 buhar gücüyle üretim yapan fabrikalardı ve 
yıllık üretim kapasitelerinin toplamı 1.770.000 kile idi. Üretim kapasitesi açısından 
en büyükleri, Kuzinir-Yanako, Patterson, Memiko ve ortaklarına ait kuruluşlardı. 
Bu 3 fabrikanın üretiminin bir kısmı ihraç edilir ve kalanı İzmir fırınlarında tüketi-
lirdi30. 1890’larda İzmir’de, 1 ekmek fabrikası, 30 ekmek fırını ve 80 katmer(börek) 
fırını vardı. Ekmek fabrikasının 15 fırına bedel üretim kapasitesi vardı.
27 A.g.e., s.157.
28 G. Ökçün, Osmanlı Sanayi 1913, 1915 Sanayi İstatistiki, Ankara, 1971, s.205.
29 Aydın Salnamesi, 1880/81., s.113.
30 Aydın Salnamesi, 1890/91, s.755.
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İzmir’de faaliyette bulunan 13 un fabrikasından Halim Ağa ve Çakıroğlu’na ait 
2 fabrika dışındaki diğerleri, gayrimüslim veya Avrupalılara ait kuruluşlardı. 19. 
yüzyılın sonlarında, anılan un fabrikalarının dışında, Bornova, Seydiköy(Gaziemir), 
Karaburun, Torbalı, Tiryande (Ayrancılar) ve Nif (Kemalpaşa) nahiyeleriyle İzmir ka-
zasında, su ve rüzgar gücüyle üretim yapan 105 un değirmeni vardı. Daha geniş bir 
bölgeyi kapsayan İzmir Sancağı’nda ise 500’den fazla değirmen bulunuyordu.

19. yüzyılın ortalarına göre 1870’lerde İzmir’in deniz ticareti hacminde iki kattan 
fazla bir artış gerçekleşmişti. Aynı zamanda hızlı nüfus artışı ve yoğun sirkülasyon, 
İzmir ve Ege Bölgesi’ni her açıdan cazib bir merkez haline getirmişti. Bu nedenle, un 
üretiminde olduğu gibi yağ üretiminde de modern teknolojilerin girişi 1870’lerden 
sonra yaygınlaştı. İzmir’de bir susam ve zeytinyağı fabrikası kurulması için ilk im-
tiyaz 1851 yılında İzmir Zaptiye Meclisi üyelerinden Lazarkis’in kardeşi Yorgaki’ye 
verilmişti. 10 yıl için verilen bu imtiyazın dışında, İzmir’de bu alanda 1875’e kadar 
başka bir fabrika kurma girişimine kayıtlarda rastlanmıyor.

1875 yılında, Hadkinson adlı bir İngiliz tüccar, İzmir’de bulunan ticarethanesini 
kapatarak sanayici olmayı seçti ve kârlı bir iş alanı olarak gördüğü zeytinyağı üre-
timine başladı. Ticaret sermayesinin sanayi sermayesine dönüşümüne somut bir 
örnek olan Hadkinson, Avrupa’dan getirdiği makinelerle birkaç yıl içinde İzmir ve 
çevresinde çeşitli fabrikalar kurarak, kısa zamanda zeytinyağı üretimini tekeline 
almayı başardı. 19. yüzyılın sonlarında Ege Bölgesi’nin en büyük yağ üreticisi ko-
numuna gelen Hadkinson’un, 10 zeytinyağı, 6 pamuk tohumu, 4 susam, 2 ayçiçek 
yağı olmak üzere toplam 22 fabrikası bulunuyordu31.

1890’larda İzmir Sancağı’nda, 24 İzmir, 1 Karaburun, 1 Torbalı, 2 Tire ve 8 
Çeşme’de olmak üzere, eski yöntemlerle yağ üreten toplam 36 yağ değirmeni bulu-
nuyordu. Ayrıca, Bayındır ve Menemen kazalarında buhar gücüyle çalışan 4 zeytin-
yağı fabrikası faaliyetini sürdürüyordu. Bayındır’da, Periklis-Vagic ortaklığı ve Cor-
ci Orfanus’un fabrikalarının her birinde, yılda 5000 kantar zeytinyağı üretiliyordu32. 

31 Kurmuş, a.g.e., s.150.
32 Aydın Salnamesi, 1890/91, s.757.
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Zeytinyağı üretimindeki bu artışların sonucu, 19. yüzyılın sonlarına gelindiğin-
de İzmir’in ihracatında sıvı yağların payı %10’u aşacak bir düzeye yükseldi.

19. yüzyılın ikinci yarısında 
deniz ticaretine bağlı sanayileş-
me girişimlerine bir başka örnek 
içki fabrikalarıydı. Bağlarıyla 
ünlü Ege Bölgesi’nde, toplanan 
üzümlerin bir kısmı yaş meyve 
olarak iç pazarda tüketilir, bir kıs-
mı kurutularak ihraca hazır hale 
getirilir ve kalanı da pekmez ve 
şarap yapımında kullanılırdı. Ge-
nellikle Rumların ilgilendiği alkollü içki üretiminde, İzmir ve çevresinde, rakı, şa-
rap, konyak yapılan çok sayıda küçük imalathane vardı. İzmir’in ihracatında sanayi 
ürünü olarak alkollü içkiler de (özellikle şarap), belli bir paya ulaşıyordu. Bununla 
birlikte, içki üretiminde fabrikalaşmaya geçiş, 19. yüzyılın son çeyreğinde gerçek-
leşti. 1890’larda İzmir’de, 1 bira, 1 bira-cin, 4 cin ve 2 ispirto fabrikası bulunuyordu. 
Ayrıca, Çeşme Kazası’nda rakı ve şarap üreten 3 fabrika vardı. 1894’te, İzmir’in  Es-
kipazar semtinde 1855’ten beri konyak üreten Yorgi Nikoladis, Avrupa’dan getir-
diği makinelerle modern bir konyak fabrikası kurdu. Aynı tarihte, Fransız uyruklu 
Vasil Kıryıcis, konyak, rakı, şarap ve ispirto üretmek üzere Urla’da bir alkol fabrikası 
kurmak için ruhsat aldı33.

1913 yılına ait sanayi istatistiklerine göre, İzmir ve civarında 10’dan fazla işçi 
çalıştıran 8 içki fabrikası bulunuyordu.

Anılan fabrikalardan başka, 19. yüzyılın ikinci yarısında Ege Bölgesi’nde, bölge-
de yetişen ürünlere ve bunların ihracatına bağlı çeşitli sanayi dallarında gelişmeler 
yaşandı ve bu gelişmeler doğrultusunda İzmir, sadece ticaret açısından değil, aynı 
zamanda sanayileşmiş bir liman-kent olarak da cazip bir iş merkezi haline geldi. 
Aşağıda kısaca değinilen iş kolları, İzmir ve Ege Bölgesi’nin sanayileşme çabalarını 
anlamamıza yardımcı olacaktır.

1852’de, tüccar Hüseyin Ağa’nın girişimiyle, keten tohumundan bezir yağı çıkar-
mak üzere kurulan bezir yağı fabrikası; 1859’da, İngiliz Edwars’ın aldığı 40 yıllık 
imtiyazla kurulan  İzmir Gaz Fabrikası; 1863’te, tüccar Şahinoğlu Artin’in Söke’de 
kurduğu meyan balı fabrikası;  1854-1875 tarihleri arasında Forbes ve ortaklarınca, 
Aydın, Söke, Nazilli ve Alaşehir’de kurulan meyan balı fabrikaları; 1878’de, Hacı 
Abdülhafız efendinin İkiçeşmelik semtinde kurduğu şişe fabrikası; 1889’da, Şura-
yı Devlet üyelerinden Abdullah ve Şükrü beylerin kurduğu İzmir Buz Fabrikası; 
1891’de, İngiliz Whittal Şirketi’nin tanin üretmek amacıyla kurduğu Palamutözü 
fabrikası; 1909’da, Mc Arthur anonim şirketinin kurduğu palamutözü fabrikası34.
33 Hizmet, 12 Eylül 1894.
34 Bu konuda geniş bilgi için bkz., Abdullah Martal, a.g.e.
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Anılan süreçte, bu girişimlerden başka İzmir ve çevresinde, kereste fabrikaları, 
kutuculuk, dericilik faaliyetleri (sayıları 60’ı aşan debbağhaneler), şeker imalathaneleri 
(30 civarında), tütün işletmeleri, kuru üzüm ve kuru incir işletmeleri gibi irili ufaklı 
çok sayıda sanayi kuruluşu bulunuyordu. Aydın Salnameleri’ne göre, 19. yüzyılın 
sonlarında İzmir’de, modern yöntemlerle üretimini sürdüren 30 fabrika vardı. Ege 
ve Marmara bölgelerini kapsayan 1913 yılına ait sanayi sayımında ise, İzmir’de, 10 
kişiden fazla işçi çalıştıran sanayi kuruluşlarının sayısı 60 idi35. Bunların işkollarına 
dağılımı yandaki tablodaki gibidir.

1915 sayımında, dokuma sektöründe 2 kuruluşun daha eklenmesiyle bu sayı 
62’ye yükseldi. Bu veriler, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İzmir ve çevresin-
de, deniz ticaretindeki gelişmelere bağlı olarak önemli bir sanayileşmenin gerçek-
leştiğini ve İzmir’in, İstanbul’dan sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci büyük 
sanayi bölgesi haline geldiğini yansıtmaktadır.

Sonuç

19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ile ekonomik ilişkilerinin gide-
rek genişlediği ve yoğunlaştığı bir süreç oldu. Bu ilişkilerin yaygınlaşmasında ve 
İmparatorluğun Dünya ekonomisinin genişleme sürecine katılmasında İzmir ayrı 
bir öneme sahipti. Aslında İzmir, 17. yüzyıldan başlayarak Doğu-Batı ticaretinde 
önemli bir liman-kent haline gelmişti. 17. yüzyıldan itibaren hızla büyüyen İzmir, 
kısa zamanda, bütün Osmanlı denizcilik dünyasını birbirine bağlayan bir liman ko-

numuna yükselmişti. Karadeniz’den Akdeniz’e, Kızılde-
niz ve Akdeniz’den Karadeniz’e giden gemilerin çoğunun 
durak yeri İzmir Limanı’ydı. Akdeniz’in en sık kullanılan 
denizcilik rotası, İstanbul-İzmir-İskenderiye hattıydı ve İz-
mir, aynı zamanda Anadolu’nun büyük bir bölümünü İm-
paratorluğun kıyı bölgelerine bağlayan bir limandı36.

19. yüzyılda Dünya ekonomisinin genişleme sürecine 
girmesi ve bu süreçte deniz ticaretinin giderek yoğunlaş-
masıyla birlikte, İzmir’in Akdeniz’deki önemi ve işlevi de 
aynı ölçüde büyüdü. 19. yüzyılın başlarında 100.000 civa-
rında olan İzmir’in nüfusu, yüzyılın sonlarında iki kattan 

fazla artarak 200.000’i aştı. Bu süreçte yaşanan gelişmeler, İzmir’i dünya deniz ti-
caretinin en önemli limanlarından biri haline getirdi. Böylece İzmir ve art bölgesi, 
dünya ekonomik ve siyasal gelişmelerinden daha çabuk etkilenen ve bu bağlamda 
oluşan dalgalanmalara daha açık bir hale geldi (örneğin, Amerika İç Savaşı’nın yol aç-

tığı bunalımda Ege Bölgesi’nde pamuk üretiminin gelişmesi, İspanya ve Fransa’da floksera 

35 Ökçün, a.g.e., s.14-15.
36 Marie C.Smyrnelis (Der.), İzmir 1830-1930 (çev.: I. Ergüden), İstanbul, 2008, s.28.
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salgınları sırasında Batı Anadolu’da üzüm rekoltesindeki artışlar ve üzüm fiyatlarının buna 
göre oluşması vb.). 19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupalıların Osmanlı İmpara-
torluğu ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için harcadıkları çaba, özellikle İngiliz 
ve Fransızların Batı Anadolu’ya duydukları ilgi, İzmir’i yabancı sermaye açısından 
cazip bir hale getirdi. Böylece, İzmir, 19. yüzyılın ikinci yarısında, İmparatorluğun 
diğer bölgelerine oranla daha sanayileşmiş bir kent konumuna yükseldi. Bu süreç, 
ana hatlarıyla şöyle özetlenebilir :

1- İzmir, 19. yüzyılın ikinci yarısında deniz ticaretinde gerçekleşen büyümeye 
bağlı olarak sanayileşme yolunda önemli adımlar attı. İzmir’in Akdeniz ticaretinde 
büyük bir rol oynaması, ürün çeşidi bol ve zengin hammadde kaynaklarına sahip 
bir bölgenin en uygun çıkış limanı olmasından kaynaklanıyordu.

2- 1860’lardan sonra, demiryolu, rıhtım, ulaşım, haberleşme ve diğer alt yapı ya-
tırımları, İzmir’in yanında bölgenin de fiziksel ve ekonomik yapısında önemli de-
ğişimlere yol açtı.

3-  Deniz ticaretinin boyutlarını büyültmek için yapılan girişimlerin tamamı ya-
bancı sermaye yatırımı olarak gerçekleşti. Bu konuda İngiliz ve Fransız girişimciler 
başı çekerken, aralarındaki rekabette İngilizler öne çıktı.

4-  İngilizler, demiryolu gibi kâr garantili yatırımların yanında, pamuk üretimi 
gibi tarımsal ürünlerde modern teknolojileri getirerek (çırçır fabrikaları, yağ fabrikala-

rı), çeşitli fabrikalar kurarak, kısa vadeli ve bol kazançlı işlere girmekten çekinme-
yerek, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve İzmir’in dış ticaretine büyük ölçüde egemen 
olmayı başardılar.

5-  19. yüzyılın ikinci yarısında, gıda sanayi (un, sıvı yağ, içki fabrikaları), metal 
sanayi (demir fabrikaları), ağaç işleri sanayi (kereste fabrikaları), İzmir’in sanayileşme-
sinde önemli rol oynayan sektörlerdi. Dericilik ve halıcılık gibi iş dalları yanında, 
büyük ve  kozmopolit bir nüfusu barındıran İzmir’in ve bölgenin ihtiyaçlarına yö-
nelik çeşitli sanayi kuruluşları da sanayileşme çabalarını yansıtıyordu.
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6-  Bölgedeki sanayi kuruluşlarının çoğu yabancılara ait ve yabancı sermaye ya-
tırımı olarak ortaya çıkan kuruluşlardı. Ender yerli sermayeli işletmeler arasında, 
buz fabrikası, şişe fabrikası ve bazı un fabrikaları bulunuyordu. Yabancı sermayeli 
kuruluşların, yönetici ve teknik personeli yabancı, işçileri ise Osmanlı uyrukluydu.

7-  19. yüzyılın sonlarında dış ticarette Türklerin de rolü artmaya başladı. II. 
Meşrutiyet’ten sonra izlenen milli iktisat politikaları bu süreci hızlandırdı.

8-   Bu süreçte İzmir, Anadolu’nun her bölgesinden işgücü çekebilen cazip bir 
merkez konumundaydı. İş umuduyla Batı Anadolu’ya göç eden ve bölgeye yerle-
şen nüfusun çoğu nitelik gerektirmeyen işlerde istihdam edildiler.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda büyük kayıplara uğrayan İzmir, 
uzun süre yaralarını sarmaya uğraştı ve yirminci yüzyılın başlarındaki nüfusuna 
ancak 1960’larda ulaşabildi. 1960’dan günümüze kadar uzayan yaklaşık 50 yıllık bir 
süreçte nüfusu 20 kattan fazla artan (3.750.000) İzmir’in, bugün yine Akdeniz’in en 
önemli ve en güzel merkezlerinden biri olduğu söylenebilir.
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1958 Ankara doğumludur. 1980 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun olmuş 
ve donanmanın çeşitli gemilerinde görev yapmıştır. 1991 yılında Deniz Harp 
Akademisi’nden, 1993 yılında ABD Deniz Kurmay Koleji’nden 1998 yılında 
Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun olmuştur. 
Harp Akademileri Komutanlığı’nda Harp Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nda 
öğretim üyeliği yaparak Deniz Harp Tarihi dersleri vermiştir. Deniz Harp Tar-
ihi konusunda çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiriler sunan 
ve çeşitli konferanslara katılan  Sn. İŞİPEK’in “1770 Çeşme Deniz Savaşı” ve 
“Cezayirli Gazi Hasan Paşa” isimli yayınlanmış iki kitabı ve çeşitli makaleleri 
bulunmaktadır. 

Ali Rıza İŞİPEK
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Son binyıl süresince gemi inşa tasarımcıları tekneleri mükemmel hale getirmek 
için oldukça yoğun bir çaba göstermişlerdir. Temel amaç; daha güçlü,  daha de-

nizci, daha hızlı ve daha konforlu ge-
mileri dizayn etmek olmuştur. Yelkenli 
ve kürekli tekne dizaynı M.Ö. II. yüzyıl-
da antik Mısır’da kullanılmıştır. Doğu 
Akdeniz’in diğer sakinleri olan Antik 
Yunan ve Romalılar M.S. II. yüzyıla ka-
dar uzak mesafelere seyredebilen ticari 
ve savaş gemileri yapmayı başarmışlar-
dır; ancak, bunlar sadece kıyı hatları bo-
yunca seyir yapıyorlardı. 

8. ve 12. yüzyıllar arasında ise 
Akdeniz’in en maharetli gemi inşacıları 
olarak Venediklileri görüyoruz.  15. ve 17. 
yüzyıllar arasında ise çok daha modern 
sayılabilecek tekneler dizayn edilmeye 
başlamıştır. Ticari tekne dizaynında önce-
likle Portekiz ve İspanyolları sayabiliriz. 
Daha sonra İngiltere, Hollanda ve Fransa 
bu konuda söz sahibi olan ülkelerdir. 

Bu dönemde Osmanlı gemi inşa 
sanayi neredeyse tamamen savaş ge-
misi inşaatına ağırlık vermiş, deniz 
ticareti genellikle, Venedik ve Cene-
vizlilerin tekelinde kalmıştır.  

XVI. ve XX. Yüzyıllar Arasında
Tekne Tipolojisinin Gelişimi
ve Deniz Ticaretine Etkileri

Ali Rıza İŞİPEK
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Kadırgaların yüksek bir manevra kabi-
liyeti vardı ve bunlar denizci teknelerdi. 
Bu yüzden, tüm Avrupa donanmalarının 
temel tekne tipini teşkil etmiştir. Ticari ola-
rak da kadırgalar kullanılmıştır; ancak çok 
mahsurları vardı. Her şeyden önce yük ta-
şıma kapasitesi yani ambarları çok kısıtlıy-
dı. Çok fazla sayıda kürekçiye gereksinimi 
vardı ve bu da maliyet demekti. Bu kadar 
çok kürekçi-

nin su ve yiyecek ihtiyacı için bir depolama alanı ge-
rekliydi. Bu nedenle de yük taşıma kapasitesi daha 
da azalıyordu. Kıyı boyunca seyir yapma ihtiyacı 
vardı; bu da seyir süresinin artmasına ve mesafenin 
uzamasına neden oluyordu. Bu nedenlerden dolayı 
kadırgalar ticari maksatlarla kullanılmış olmasına 
karşın çok fazla gelir bırakmadıklarından tercih edil-
memiş ve hep ikinci planda kalmışlardır.  

XIX. yüzyılın sonuna kadar üç farklı tip donanım 
kullanan yelkenli gemiler kullanılmıştır. Bunlar kare 
yelkenlerin kullanıldığı kabasorta donanım, üçgen 
yelkenlerin kullanıldığı sübye donanım ve bunların 
karışımının kullanıldığı teknelerdir.  

Yelken Devri’nin zirve noktası “clipper” denilen ti-
caret gemileridir. Bu gemilerde artık yelken sanatının 
tüm imkânları en ince ayrıntılarına kadar uygulan-
makta, 18-20 deniz miline erişen süratlerle intikaller 
gerçekleşebilmekte, gemi kaptanları mesleklerinin en 
üst noktasına erişmiş bulunmaktadır. 

Bu gemilerin stabilitesi çok yüksek ve en yüksek de-
nizlerde dahi güvertesinde çok az su tutma kabiliyeti-
ne sahiplerdi. Sakin ve hatta durgun denizlerde dahi 
hareket edebilme imkânına sahiptiler.  
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Bütün direkleri serenli ve dört köşe 
yelkenlere sahip olan gemilere kaba-

sorta armalı gemiler denir. Serenler di-
reğe dik olarak çekilirler. Aslında bu 
arma arkadan gelen rüzgârdan fay-
dalanmak için bir direğe bağlanmış 
serendeki dört köşe yelkenin kullanıl-
dığı, tarihteki en eski armadır. Önce-
leri sabit olan bu yelkenler daha sonra 
teknenin rüzgâra karşı seyir yapabil-
mesini sağlamak maksadıyla belli bir 

açı ile çevrildi. Zamanla ihtiyaçlar doğrultusunda tekneler büyüyünce armanın 
kapsamı da oldukça gelişti ve karmaşık bir hal aldı.  

Önce direk sayısı artarak iki ve üçüncü 
direkler monte edildi. Bununla da yetinil-
medi ve gabya çubukları ana direklerin üze-
rine sürülmeye başlandı. Gabya çubukla-
rını daha sonra babafingo çubukları takip 
edecek ve direkler üç parçalı olacaklardır. 
XVI. yüzyılın sonuna gelindiğinde gemi-
lerde 3 direk bulunması artık bir standart 
haline gelmişti: Pruva, Grandi ve Mizana. 
Mizana Direği ismini diğer iki direk gibi 
gemide bulundukları mahalden dolayı 
değil, üzerinde taşıdığı Latin yelkeninden 
almıştır.  

Direklerin gelişmesi bununla da kalma-
mış sürati daha da artırmak için bu sefer 
baş üstünün kullanılması gündeme gelmiş 
buraya monte edilen ve civadra tabir edilen 
direkler de daha fazla yelken basmak için 
kullanılmaya başlamıştı. Civadralara da aça-
vele ismi verilen kare yelkenler monte edil-
mişti. 
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Daha hızlı gidebilmek büyük bir 
avantaj olduğundan, denizcilere, açılan 
bu yelkenlerde yetmemiş XVII. yüzyıl-
da bu seferde direkler arasındaki ıstral-
yalara da velena yelkeni denilen yelken-
ler çekilmişti. Bununla da yetinilmemiş, 
belli bir müddet sonra cıvadralar, bas-

tonlar takılarak uzatılmış ve açavele yel-
keninin yerini, pruva direğinden cıvad-
ra ve bastona çekilen ıstralyalara sarılan 
ve flok tabir edilen yelkenler almıştı.  

Artık, teknede direk monte edecek bir alan kalmamış, 
insanoğlu bu seferde gözünü serenlere dikmiş ve onların 
boyunu dışarıya doğru uzatarak bunlara cunda yelkenleri 
takmıştır. 

Yelkenlilerde bu gelişmelerin ve buluşların ardında 
değişik maksatlarda bulunmaktaydı. Örneğin; büyük bir 
yelkeni kontrol etmek fazla sayıda küçük yelkeni kontrol 
etmekten daha zordu,  bu yüzden XIX. yüzyıl sonlarında 
Gabya yelkenleri alt ve üst olarak iki parçaya bölündü. Belki 
görünüm olarak o kadar güzel değildi ama kullanım açısın-
dan büyük kolaylık sağlamıştı.    
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 İki Direkli Gemiler XV. Yüzyıl Başları

Yelkenli gemilerde en önemli ve yoğun 
olarak kullanılmış olan yenilik XIV. yüzyı-
lın ortalarında kare yelkenlerin tekrar Ak-
deniz ülkelerinde kullanılmaya başlanması-
dır. Yaklaşık bin yıldır Akdeniz de özellikle 
pruva ve mizana direklerinde üçgen yani 
Latin yelkenler kare yelkenlerin yerine kul-
lanılmaktaydı. Bu esnada Kuzey ülkelerine 
ait gemiler kare yelkenleri kullanmaya devam ettiler ve geliştirdiler. Haçlı Seferleri 
nedeniyle bu gemiler, Akdeniz’de görünmeye başlar ve benzer gemilerin burada da 
inşa edilmeye başlanmasına sebep olur. 

Kuzey ülkeleri ile Akdeniz gemile-
ri arasındaki temel farklılık kaplama 
yöntemleri ile ilgilidir. Kuzey ülkeleri 
teknenin dışında bindirme kaplama 
metodunu kullanırken Akdeniz ülke-
leri armuz kaplama yöntemini tercih 
etmiştir. Gemi ebatları XV. yüzyılda 
büyüdükçe, bindirme kaplama yeteri 
kadar sıkı olamadığından dolayı uy-
gun olmamaya başlamıştır.

XV. yüzyıla kadar Akdeniz’deki yelkenli gemilerde 
aynen kuzey ülkelerinde olduğu gibi sadece tek bir di-
rek ve tek kare yelken bulunmaktaydı. Başta ve kıçta 
yüksek üst binalar inşa edilirdi. Kale olarak da tabir edi-
len bu üst binaların bir avantajı savunma ve saldırı için 
kolaylık sağlamaları, ayrıca gemide daha fazla iç hacme 
olanak sağlamalarıdır. Kıç binalar veya kasaralar daha 
sonra subaylar için kıç tarafta yaşam alanları inşa edil-
mesini sağlamıştır.    

Büyük ana yelken yatay bir seren üzerine çekilir-
di. Bu seren sayesinde indirilir veya basılırdı. Ayrıca, 
seren uçlarındaki halatlar (prasyalar) vasıtasıyla direk 
çevresinde döndürme imkânı vardı.  Bu tür yelken 
rüzgârın kıçtan alınması durumunda oldukça kifa-
yetli bir tahrik gücü olmasına rağmen, baştan alınan 
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rüzgârlarda kifayetli olmuyordu. Yelkeni daha iyi kavrayabilmek için baş üstünde 
cıvadra denilen yeni bir sabit donanıma gereksinim duyuldu ve gemilerdeki yerle-
rini aldı. 

Direğin üstünde bulunan ve çanaklık 
tabir edilen bölümlerde aslında Akdeniz 
tekneleri için alışıla gelmiş bir yerdi. An-
cak bu mahal müteakip yüzyıllarda daha 
da geliştirildi ve gözcüler ve keskin ni-
şancı ve okçular için en kritik yerlerden 
biri haline geldi. 

XIV. yüzyılın sonlarına doğru seyrekte olsa kıçta ila-
ve bir direk daha konulduğunu görmekteyiz; ancak, XV. 
yüzyıla kadar bu direk donanımı yaygınlaşmamıştır.  Bu 
ikinci direk veya mizana direği doğrudan Akdeniz tekne-
lerinden alınmış Latin bir yelken taşırdı. Bu yeni yelken 
gemiye daha iyi kumanda etmeye en azından rüzgâra kar-
şı daha rahat manevra yapmayı sağlamaktaydı. 

Akdeniz teknelerine diğer bir ilave de kıçta dümenin 
monte edilmeye başlanmasıdır. Kuzey ülkelerinde bu me-
tot XIII. yüzyılın başlarından itibaren kullanılmaktaydı. 
Daha önceleri küreğe benzeyen ve teknenin bordasından 
sarkıtılan dümenler vardı. Şimdi, kıça monte edilen ve 
Yeke denilen bir kol ile kumanda edilebilen tek bir dümen 
inşa edilmeye başlanmıştı. Gemilerin ebatları büyüdükçe 
dümeni kullanan serdümenler, verilen kumandalara göre 

dümene güverte altından kumanda etmek zorunda kalmaya başladılar. Nasıl olur-
sa olsun yelkenli gemilerin idaresi her zaman için, dümenci ile yelkenleri kullanan-
ların son derece ahenkli çalışmasına bağlı kalmıştır.
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Karakalar; XV. Yüzyıl Ortaları

İki direkli tekneler aslında bir yerde öze-
likle keşiflerin yapılmasını sağlayan “karaka” 
lardı. Bu karakalar aslında bir tam armalı tabir 
edilen yelkenli gemilerde mevcut tüm temel 
donanımı ihtiva etmekteydiler. Bu karakala-
rın temel özellikleri yuvarlak kıç formları, baş 
kasaranın doğrudan baş bodoslama üzerinde 
inşa edilmesi ve üzerinde cıvadranın yer al-
masıdır.  Bu gemilerde personel ve yiyecekler 
için çok geniş alanlar ve personeli evine geri 
getirmeye yetecek kadar yük taşımasına imkân tanıyan depolama kapasitesi mev-
cuttu. Bu sayede, ikmal yapmak için her limana uğramaya gerek kalmadan en kes-
tirme rotaları kullanabilmek varış limanlarına intikal etme serbestîleri vardı.

Karakalarda baş ve kıç kasaralar ile bordalarının 
yüksek oluşu bu gemilere küçük teknelerin taaruz 
ederek ele geçirmesini çok güçleştiriyordu. Mevcut 
dört yelken ve gelişmiş donanımı gemiye bir an-
lamda kullanım kolaylığı sağlıyordu. Büyük kare 
yelkenler ana itici gücü sağlarken, gerektiğinde fır-
tınalı havalarda camadana vurulabiliyordu. Başta 
ve kıçta daha küçük olan yelkenler manevralarda 
kolaylık sağlıyor, üçgen Latin yelken ise rüzgâra 
karşı seyretme imkânı veriyordu. 

Yelkenlilerde donanım gittikçe karmaşık hale gelmeye başlamıştı. Ana yelken git 
gide büyüyordu. Ayrıca, bir veya iki adet takılıp çıkartılabilen parça ana yelkenin 
alt kısmına ilave edilmeye başlandı. Rüzgâr sürati çok arttığında bu parçalar çıkar-
tılıyor diğer zamanlarda yelken alanını genişletmek maksadıyla ana yelkende takılı 
bırakılıyordu.



155

Üçüncü direk olan mizana direği ve yelkeni ilk önceleri, bir itici güç aracından 
ziyade geminin kumanda edilebilmesine yardımcı olunması maksadıyla geliştiril-
miştir. Daha sonraları yelkenin alanı ve direğin yüksekliği artmış ve ana yelken gibi 
donanımın itici güç sağlayan parçalarından biri haline gelmişlerdir.    

XV. yüzyılın sonlarında ana yelke-
nin üzerine birer yelken daha konul-
maya başlanmıştır. Bu yelken, öncele-
ri bayrak gönderine takılan küçük bir 
serene açılırken daha sonraları grandi 
direğine çekilen ve adına grandi gab-
ya direği denilen kendi direği ve sereni 
olan tam boyutlu bir yelkene dönüş-
müştür. Daha sonraları pruva direğine 
de gabya yelkeni çekilmeye başlanır.

Karaka döneminin sonlarında gabya direğinin de üstünde üçüncü bir yelken olan 
babafingo yelkenleri de gündeme gelmeye başlamış  ve gemilerdeki yerlerini almıştır.

Latin yelken taşıyan yeni bir dördün-
cü direk te bazı büyük gemilerde mizana 
direğinin arkasına monte edilmeye baş-
lanmıştır. Bu gelişmeyi Latin gabya yel-
kenlerinin mizana direklerinde yerini al-
ması izler; ancak bu yelkenlerin pratikte 
kullanımları oldukça sınırlı olduğundan 
nadiren basılırdı.

Akdeniz teknelerindeki diğer bir gelişme ise di-
rekleri borda sancak iskele istikametinde destekleyen 
çarmıhlara takılan  “ıskalara”lar olmuştur. Kuzey Av-
rupa gemilerinde yaklaşık iki asırdan beri kullanılan 
bu donanım da sonunda Akdeniz teknelerindeki yeri-
ni almıştır.
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Donanımların daha fazla direk ve yelken ile 
artması sonucunda karakaların da boyutları ol-
dukça artmıştır; ancak karakaların geniş üst bi-
naları donanımı ve seyir karakteristiğini çok 
etkilemektedir.  Baş ve kıç kasaralar ağırlık mer-
kezini yukarı çıkardığından karakalar şiddet-
li rüzgârlara karşı oldukça hassas oluyorlardı.  
Aşırı yükleme durumlarında ise kolayca alabora 
olma ihtimalleri artıyordu. Geniş üst binalar ay-
rıca bir yerde rüzgâra engel teşkil ediyorlar özel-
likle alt yelkenlerin rüzgârlarını kesiyorlardı.

Kalyon; XVI. Yüzyıl Ortaları 
XVI. yüzyılda kalyonların deniz ticaretinde başat 

rolü üstlenmelerindeki en önemli sebeplerden biriside 
işte karakaların bu uygun olmayan tekne formu idi.  
Kalyonların 4:3:1  (tekne boyu – omurga boyu – genişlik)  
oranındaki yeni tekne formu karakaların 3:2:1 oranın-
daki formuna göre çok daha avantajlı idi. Bu yeni tekne 
formu suyun direncini azaltmış, geminin manevra ka-
biliyetini artırmış ve daha denizci olmasını sağlamıştır. 
Karakaların yuvarlak olan kıç formu da kalyonlarda 
değişmiş ve düz olarak inşa edilmeye başlanmış ve bu 
surette kıç kasaradaki yükün daha dengeli dağıtılması 
ve desteklenmesi sağlanmıştır.

Son zamanlarda inşa edilmiş olan karakalarda baş ve kıç kasaralarının kaplamış 
olduğu büyük hacim bu gemilerin seyir karakteristiğini çok etkilemiştir. Bu aynı 
zamanda ilk inşa edilen kalyonlar içinde geçerli idi; fakat sonraları baş kasara baş 
bodoslamanın daha gerisine alınmış, cıvadra ise daha önden dışarı sürülmeye baş-
lanmıştır. Böylece, baş kasaraya rüzgârın çarpma ve gemiyi istenmeyen bir şeklide 
döndürme riski azaltılmıştır. Bu husus kalyonların rüzgâra daha yakın seyretme 
imkânını da artırmıştır.
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Bu devirde baş tarafa ayrıca yeni bir bölüm 
daha ilave edilmiştir. Baş kasaranın önünden iti-
baren ve baş bodoslamanın üzerinde cıvadrayı da 
içine alan ve bir baş figürünün de bulunduğu bu 
kısma “head“ veya baş denmiştir. Bu alan persone-
lin tuvalet ihtiyaçlarını da giderdikleri bir alandır 
ve bugünkü İngilizce denizci terminolojisinde tu-
valetlere halen “head“ denme sebebi de budur.

1575 yılında Revenge gemisi ile birlikte modifiye edilmiş kalyonların sahneye çık-
tığını ve yelkenli gemileri yeni bir kademeye getirdiğini görmekteyiz. İngiliz kal-
yonları daha küçük ebatlarda olmalarına karşılık üst binalarının azlığı dikkati çek-
mektedir. İngilizler tam anlamıyla özellikle baş ve kıçtaki kasaraları tıraşlamışlar ve 
donanımı daha da geliştirmişlerdir.

Kıç tarafta ayrıca, galeri tabir edilen bölmelerinde yine bu yüzyılda gelişmeye 
başladığını görmekteyiz. Bunlar bir nevi açık balkonlardı ve tüm kıç tarafı dolaşıyor-
du. Özellikle, büyük kalyonlarda bu galeriler bordalarda grandi direği çarmıhlarına 
kadar uzanabiliyordu. Sonraları bu açık balkonların bir kısmının üzeri kapatılmaya 
başlandı. Kapanan bu bölmeler gemi subaylarının yaşam alanlarını oluşturdu. Bu 
galeriler XIX. yüzyıla kadar yelkenli gemilerin ayırt edici bölmelerinden biri olarak 
kalmaya devam etti.
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Uzun dümen yekesine dikey bir kolun monte edil-
mesi ve bu surette serdümenin yelkenlerin durumunu 
da görmesinin sağlanması gemiye kumanda edilmesini 
oldukça kolaylaştırır. Gelişerek dümen yekesi güverte 
üstüne kadar getirilir ve XVIII. yüzyılda günümüzde 
de halen kullanılmakta olan dümen dolapları ile değiş-
tirilmeye başlanır.

1570’lerde Hollandalılar ilk kez gabya direklerinin 
ve babafingoların mayna edilebilmelerini sağlayan 
dizayn değişikliklerine gittiler. Bu surette indirilen di-
rekler güverte üzerinde ana direkle yan yana durabili-
yordu. Bu yenilikte çok çabuk diğer ülkeler tarafından 
benimsendi. Böylece, gabya yelkenlerinin ebatları da 
büyümeye başladı.

XVII. yüzyılın başında baş kasaranın önünde olan pruva direği daha geriye alın-
dı ve baş kasaranın üzerine bina edilmeye başlandı.
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1620’lerde kare bir gabya yelke-
ni mizana direğinde Latin yelkenin 
üzerine çekilmeye başlandı ve pek 
pratik olmayan Latin yelkeni kulla-
nımı kalktı. Bu dönemde özellikle 
büyük gemilerde hala nispeten çok 
geniş bir alanı kapsayan kıç üst bi-
naların etkisini azaltabilmek için 
geminin baş tarafına daha fazla yel-
ken çekme çareleri aranmaktaydı. 
Buna çare olarak cıvadra bastonunun 

üzerindeki sancak gönderine bir seren montesi ve buraya yelken basılmasına baş-
lanmıştır. Kaba ve oldukça kullanışsız olmasına karşılık civadralar ile pruva direği 
arasında çekilen flokların keşfedilmesine kadar kullanılmaya devam etmiştir.

XIX. yüzyıl başına kadar yelkenler genellikle karınlı 
olarak yani orta kısımları kendiliğinden torba şeklinde 
şişmiş biçimde imal edilirlerdi. Daha önceki yüzyıllar-
da bunların daha da karınlı olduğunu gözlemleyebiliriz. 
Üst serenlere doğru çıkıldıkça daha az karınlı yelkenler 
kullanılırdı. Donanımlarda önemli bir değişiklik olarak, 
1830’lardan itibaren yelkenlerin nispeten daha yassı ola-
rak dizayn edilmeye başlandığını görmekteyiz. Özellikle, 
ilk olarak İngiliz Donanması’nda başlayan bu uygulama 
hem geminin seyir kabiliyetini artırıyor hem de rüzgâra 
karşı daha rahat seyredilmesini sağlıyordu.

XVII. asırdan itibaren kabasorta donanım-
lı gemilerin yapıları ve görünüşü doğrudan 
bu asrın kalyonlarına benzer olarak alınmış-
tır. Genel düzenleme, üst yapılar ve dona-
nım bazında bazı ufak tefek modifikasyonlar 
olmakla birlikte, özellikle kasaraların dizay-
nı, baş kısmının formu ile direklerin yerleşi-
mi ve fonksiyonları tam armalı bu yelkenli 
gemilerin ömrünü tamamlayarak yerlerini 
stimli gemilere terk etmesine kadar aynı kal-
mıştır.
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Kabasorta donanımlı veya tam armalı 
olarak tabir edilen bu yelkenlilerde ana yel-
kenler, en büyük hacmimde havayı tutarak 
teknenin ileri yol almasını sağlayan kare yel-
kenlerdi.   Büyük yelkenlilerde sadece kare 
yelkenlerin toplam alanı 8.000 m2, ağırlığı 
ise 10 tonu buluyordu.  Floklar ve velenalar 
ise teknenin manevra kabiliyetinin artması-
na büyük katkı sağlamışlardır.

Trafalgar Deniz Savaşında Amiral Nelson’un gemisi H.M.S. Victory bir seferde 
37 parça yelken basabiliyordu. Bu yelkenlere ilave olarak yaklaşık 20 parça yelken-
de yedek olarak ambarlarında muhafaza ediliyordu. Yelkenlerin toplam alanı 5.468 
m2 olup, donanımında 26 Deniz mili uzunluğunda halat kullanılmış ayrıca  bu ha-
latlarla birlikte 768 adet değişik çap ve tipte makara yer almıştı.

Kabasorta donanımlı yelkenliler XVIII. yüzyıl sonlarına kadar yaygın olarak kul-
lanılmıştır. En büyük dezavantajları özellikle ticari maksatla kullanım için fazla ca-
zip olmamasıydı. Çünkü bu kadar fazla hareketli donanıma sahip yelkenleri kont-
rol edebilmek için oldukça fazla sayıda personele ihtiyaç duyuluyordu.



161

Tam armalı bu gemiler zamanla, her direkte 6 seren 
olmak üzere 5 direkli olarak inşa edilmeye başlanmış, 6 
flok, 8 velena yelkeni ve 1 randa yelkeni ihtiva eder hale 
gelmişti.

XIX. yüzyıl ortalarına kadar ahşap gemilerin ege-
menliğini görürüz. Bundan sonra artık, denizlerde 
metal gemiler dolaşmaya başlar. İlk kez XVIII. yüzyıl 
başlarında geminin ahşap karinasını korumak için ince 

bakır levhaların kaplanmasına başlanmıştır. Tekne inşasında bu dönemde görülen 
diğer bir yenilik ise özellikle postaların yekpa-
re doğal kıvrımlı ağaçlardan yapılması yerine 
artık modüler olarak yapılmaya başlanması-
dır. Belki de zaruretlerden doğan bu gelişme 
nedeniyle artık doğal olarak posta kıvrımları-
na sahip olan ağaçları arama sıkıntısı ortadan 
kalkmış oluyordu.

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında daha sık posta-
ların kullanılmaya başlamasıyla da gemilerin mu-
kavemeti daha da artmaya başlamış ayrıca keme-
relerde daha sağlam yapılmaya başlanmıştır.

Deniz ticaretindeki hacmin çok artması kar-
şısında doğal olarak büyük tonajlı gemileri inşa 
etmek gerekiyordu; fakat ebatlardaki büyüme 
ahşap teknelerde bekli bir aşamadan sonra müm-

kün olmamaktaydı. Bu nedenle, ahşaptan demire doğru 
bir geçiş mecburen başlamıştır. Öncelikle bazı müstakil 
parçaların inşa edilmesinde metal kullanılmıştır. Bunla-
ra kompozit tekneler deniyordu. Bu gemilerin omurga ve 
postaları metalden inşa ediliyor; daha sonra üzerleri ah-
şap ile kaplanıyordu.

1787 yılında ilk kez tamamen demirden bir geminin 
İngiltere’de inşa edilmesiyle ahşap tamamen yerini demir 
gemilere bırakmış oluyordu.
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Prof. Dr. Necmettin Akten, 1942 yılında İzmit’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
İzmit’te tamamladı. Daha sonra Yüksek Denizcilik Okulu’nun Güverte 
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Ulaştırma Bakanlığı hesabına İngiltere’de University of Wales, Institute of 
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1982 yılları arasında sürdürdü.
Yüksek Denizcilik Okulu’ndaki görevi sırasında 1973–1974 öğretim dönemi-
nde Norveç Hükümetinin bursunu kazanarak Det Norske Shippingakademi’de 
deniz işletmeciliği ihtisası yaptı. 1975 yılında aynı yüksekokulun Ulaştırma-
İşletme Bölümü’nü kurdu ve ilk bölüm başkanlığı görevini yürüttü. 1979–1982 
Dönemi’nde de Güverte Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.
Bu arada, 1987–1991 döneminde İÜ. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı En-
stitüsü bünyesinde açılan Deniz İşletmeciliği programında öğretim elemanı 
olarak görev aldı.
1990–1993 yılları arasında İÜ. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde 
Deniz İşletmeciliği bilim dalında yüksek lisans öğrenimi gördü. 1993–1997 
Dönemi’nde İÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 
Anabilim dalında doktora öğrenimini tamamlayarak 12.06.1997 tarihinde 
Doktor unvanı aldı. 16.11.1999 tarihinde Doçentlik sınavını başararak Gemi 
Yönetim Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Doçent oldu. 13.02.2006 tarihinde 
Profesörlüğe atandı.
Prof. Dr. Necmettin Akten, 17.03.2006 tarihinde öğretim üyesi olarak görev 
yaptığı İÜ. Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm 
Başkanlığı’na atandı. Öğretim üyeliği meyanında Bölüm Başkanlığı görevini 
de sürdürmektedir. Prof. Dr. Akten, 02.07.2007 tarihinde Mühendislik Fakül-
tesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.  28.01.2009 tarihine kadar bu görevini 
sürdürdü. 28.01.2009 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.
Evli ve iki çocukludur.

Prof. Dr. Necmettin AKTEN
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Necmettin AKTEN

1. Posta Taşımacılığı:

Posta taşımacılığı, belirli limanlar arasında ve belli bir tarifeye göre yapılan yük 
ve yolcu taşımacılığı hizmetidir. Yükün veya yolcunun tek başına geminin seferini 
çevirebilmesinde potansiyel olarak yetersiz kaldığı bir hatta (taşıma bölgesinde) yükü 
ve yolcuyu karmaştırarak taşıma kapasitesi oluşturmayı amaçlar. 

Yelken çağından buhar çağına geçişle birlikte posta taşımacılığı, sadece Akdeniz, 
Karadeniz ve Marmara’da değil; Atlantik’te ve Kuzey Denizi’nde de yaygın taşıma-
cılık tarzı olmuştur. Yıllar içinde, verimli taşıma uğruna gemiler yüke ve yolcuya 
göre uzmanlaşmış; posta taşımacılığı gelişerek layner (yük) ve kruvaziyer (yolcu) 
taşımacılığı tarzlarına dönüşmüştür.

 Dünyada ilk düzenli (tarifeli) sefer 
Samuel Cunard tarafından 1833 yılın-
da Kuzey Atlantik’te uygulamaya kon-
muştur. Uygulaması da Royal William 
isimli tek gemiyle İngiltere-Kanada 
hattında başlamıştır. Bir yıl sonra da 
İngiliz hükümeti kraliyet postasının ge-
milerle ve üçüncü kişilerce taşınmasına 
olanak tanıyan ilk taşıma sözleşmesi-
ni imzalamıştır. Bu bağlamda General 
Steam Navigation Company İngiltere 
ile Rotterdam ve Hamburg limanları 
arasında posta taşımasına başlamıştır. 
Akabinde de Süveyş, Bombay ve İskenderiye hatlarında posta taşımacılığına ge-
çilmiştir. Bu taşımaları yapan denizcilik kumpanyaları da East India Company ve 
Peninsula and Oriental Steam Navigation Company (P&O)’dir.

 ABD’de ise sözleşmeli posta taşımacılığı 1845 yılında Amerikan Senatosu’nun 
Posta genel müdürünü yetkilendirmesiyle uygulama alanı buldu.

Türkler’de de posta taşımacılığı uygulaması hemen hemen aynı dönemdedir. 
Osmanlı limanları/iskeleleri arasında ilk düzenli ve tarifeli seferler (posta seferle-

ri)  yapılması Sultan II. Mahmut döneminde başlamıştır. İstanbul uğraklı olarak İz-
mir, Trabzon, Tekirdağ, Bandırma, İzmit ve Gemlik limanlarına bu dönemde posta 
seferleri düzenlenmiştir.  1837–1839 Döneminde Aynalıkavak’ta yapılmış yandan 

Türklerde Posta Gemileri
ve Posta Taşımacılığı
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çarklı gemilerin ilki olan  “Eseri Hayır”,  yabancıların Boğaziçi’ne sefer başlatmaları 
üzerine Boğaziçi’ne, “Mesiri Bahri”  posta vapuru da İzmit, Gemlik, Bandırma ve 
Tekirdağ limanlarına yük ve yolcu taşımaya başladı. 

Posta seferlerinin aksaksız ve organize biçimde bir şirket eliyle yürütülmesinin 
uygun olacağı düşünülerek Devletçe “Şirketi Osmanî” kuruldu (1838).Bu, Türklerin 
denizcilik alanında kurmuş olduğu ilk kamu şirketidir. Sultan Abdülmecit’in başa 
geçmesiyle birlikte Şirketi Osmanî, “Mecidiye Şirketi” adını aldı.  Ancak, buharlı ti-
caret gemilerinin İstanbul ve civarında boy göstermeye, yaygınlaşmaya başlaması 
üzerine 1843 yılında Padişah Abdülmecit’in buyruğuyla Fevaidi Osmaniye İdaresi 
kuruldu. Posta seferleri yapmak üzere kurulan bu şirkete Tersanei Amire’nin elin-
deki gemiler devredildi.

Osmanlı döneminde düzenli ve tarifeli posta taşımacılığı kamu öncülüğünde 
başlatılmıştır. Bahriye Nezareti’ne bağlı Tersanei Amire tarafından İzmit, Tekirdağ, 
Gemlik, Bandırma ile Boğaziçi hatlarının açılmasıyla birlikte düzenli posta (yük ve 
yolcu) işletmeciliğine ihtiyaç duyulmuştu. Bu yüzden Tersanei Amire bağlısı ola-
rak Tersanei Amire Vapurculuk Nezareti adıyla bir işletme kuruldu. İşletmenin başına 
Çeltikçioğlu Salih Paşa getirildi. 

Posta taşımacılığı dünyada sübvansiyon (devlet desteği) uygulamasının bir an-
lamda öncüsü olmuştur.

2. Posta Taşımacılığının Öncüsü: Buğ Gemileri

Modern denizcilik buharın gemiye uyarlanmasıyla başlar. 

Pistonlu buhar makinesi sayesinde gemilerin limanlar arasındaki seferleri prog-
ramlanabildi. Gemiler sürekli seyir olanağına kavuştu. Deniz taşımacılığı “tarife” 
ile tanıştı. İlk olarak denizde uygulanan “tarifeli hizmet” sonradan diğer taşıma 
sistemlerine de sıçradı. 

Türk denizciliğinin ilk buharlı gemiye kavuşması 1827 yılındadır. Swift (hızlı) 
adını taşıyan İngiliz gemisi 20 Mayıs sabahı İstanbul limanına demir attı. Swift aynı 
zamanda İstanbul’a gelen ilk makineli gemiydi. Gemiyi İngiliz kaptan Kelly yönet-
mekteydi. Dersaadet (İstanbul) halkı bu gemiye,  buğu (buğ) gemisi demiştir1. 
1 Akten, N., Türk Deniz Ulaştırması, 2. Türkiye İktisat Kongresi, IV Altyapı, Enerji ve Ulaştırma Tebliğleri, İzmir 1981, s.307-311.
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Swift sayacı2 Artemis (Artimi)’nin temsil ettiği tüccar grubunca satın alınıp II. 
Mahmut’ a armağan edilmiş ve gemiye Osmanlı bayrağı çekilmiştir3.

Osmanlı arşivlerinden anlaşıldığı kadar Swift,  bir tüccara satılmak üzere önce 
İzmir’e gelmiş; Sultan II. Mahmut’un isteği üzerine 1200 kese akçeye satın alınmış-
tır4.

Geminin ilk olarak İzmir’e gelişi konusunda 27922-n sıra sayılı Hattı Hümayun 
şu kaydı içermektedir5:

“Bundan iki sene mukaddem Londra’da inşa olunub füruht olunmak üzere sahibi  tara-

fından bezirgan mersume gönderilmiş olan oniki-onbeşbin kile hamuleyi mütehamil sefine 
boyunda bir kıt’a Buğ gemisi bu günlerde İzmir’e vürud etmiş olduğundan bahisle sefine-i 
mezbur taraf-ı devlet-i aliyyeden görülüb ve beğenülüb matlub olunur ise fürüht olunaca-

ğını ve matlub buyurulduğu halde ruhsat buyurulur ise bezirgan mersum bu tarafda aşağı 
ve yukaru istihdam edileceğini ve ona dahi müsaade buyurulmaz ise yine gerüye iade eyliye-

ceğini ledel ifade…. ve bu gemi gerçi güzel şey ama küçük deniyor ve daha büyüğü matlub 
olunur ise mahallinden getireceğini ve bunun bu tarafa vüruduna müsaade buyurulur ise 
bezirgan mersum on gün kadar bu tarafa getireceğini ve kıymeti dahi altıyüzbin kuruş oldu-

ğunu mesfur Bulak bezirgan ifade ve takrir eder” 

27922-s sıra sayılı Hattı Hümayun’da ise bu konuda şu kayda yer verilmiştir:

“Serasker kullarının tezkiresidir.

Bundan akdam Londra’da inşa olunub İzmir’e gönderilmiş olan BUĞ gemisine dair sa-

adetlü kapudan paşa hazretleri bendeleri tarafından takdim-i hakipay-ı alileri kılınan tez-

keresiyle Bulak bazirganın  sefine-i mezkur mütedair takrir-i irsaliyle bilmütalaa ol babda 
mütebadir huzur-ı hakipanem olan suretin işaretiyle evrak-ı mezkurenin iade olunmasını 
2 Bazı kaynaklara göre de ipek tüccarı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Türk Deniz Ticareti ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Tarihçesi, C.I, TDİ Kültür yayınları 1, İstanbul 1994, s.87.
3 Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, geminin Tersanei Amire tarafından satın alındığını belirtmiştir. Hayat Tarih Mecmuası, 
S.2, 1968. Tersanei Amire, Osmanlı donanmasının ana üssüydü. İstanbul ve civarındaki deniz ulaşımı kamu adına Tersanei Amire 
tarafından yürütülmekteydi. Dolayısıyla, buharlı gemiciliğin ilk döneminde yurtdışından satın alınmış ve içerde yaptırılmış buharlı 
gemilerin hepsi Tersanei Amire’nin malıydı.
4 Hattı Hümayun, 27922-S,1827; Türkiye Denizcilik İşletmeleri, a.g.e., s.105.  
5 A.g.e., s.107.
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amir enmele zib tanzim vürud olan fermanname-i aliye asafaneleri mazmun-ı münifi ve tak-

rir mersum meali meczum kem-teranem olmuştur. Sefine-i mezkurün Tersane-i Amire’de 
bulunması faideden hali olmayub aşağı yukarı istihdam olunur…”  

Swift, ilk yapılışında yelkenli iken 1822’de boy verilerek istimli (buharlı) hale ge-
tirilmişti6. Pruva direğinde yelken donanımı bulunan, yandan çarklı, ince uzun ba-
calı, ahşap bir gemiydi. 

Swift’in adı sonradan Sürat olarak Türkçeleştirildi. 

Gemi, yürütme gücü olarak hem yelkenle, hem de buharla7  seyredebilmekteydi.  
1827 Yılına (Hicri) 1243 ait 27922-n sayılı Hattı Hümayun’da belirtildiği üzere, aza-
mi 375 ton kapasiteli Sürat’in işletilme ve seyir tekniğini yeterince öğrenene kadar 
gemide 20 İslam gemiadamı kullanılması gerekeceği, oysa 12 Frenk gemiadamıyla 
geminin çekip-çevrildiği Sultan’a söylendikte, Sultan II. Mahmut, dönemin çağdaş 
gemilerini idareye muktedir (kullanabilecek) kaptan ve neferat (tayfa) yetiştirilmesini 
irade etti8.    

Bu amaçla,  Kaptan Kelly’i de kaptanlar yetiştirmek üzere Tersanei Amire bün-
yesinde görevlendirdiği söylenir9.  

II. Mahmut buğ gemisinin donanma emrine verilerek kullanılmasını buyurdu ve 
Sürat için halk, ”marifetli çarh gemisi, İngiliz’den gelir iyisi” diye türkü yaktı; ancak bu 
geminin bozuk havalarda içeri girilebilecek mekânı (kamaraları) pek yoktu. 

Sürat, 12–15000 kile10 (300–375 ton) yük taşıma kapasitesindeydi.  Seferlerini 12 
gemiadamıyla çevirmekteydi. Londra’da yapılmış olan gemi,  İstanbul’a geldiğinde 
2 yaşındaydı11. 1879’da da hizmet dışı bırakıldı.

6 Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Türk Deniz Ticareti ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tarihçesi, Cilt-II, TDİ Kültür yayınları 
2, İstanbul 1999, 2.
7 Pistonlu buhar makinesi.
8 Türkiye Denizcilik İşletmeleri (1994), a.g.e., s.107; ayrıca Lütfi Efendi Tarihi, C.1.
9 Kızıldemir M. O., İlk Buharlı Geminin Türkiye’ye Gelişi ve Türk Deniz Ticareti Resmi ve Özel Kuruluşları, Türkiye Denizciler 
Sendikası, Eğitim Dizisi–13, İstanbul, s.22.
10 Kile: 25 kilograma eşdeğer bir ağırlık ölçüsü.
11 Türkiye Denizcilik İşletmeleri (1994), a.g.e., s.107
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Dünyada,  buhar gücüyle yürütülen ilk makineli gemi olan Savannah 1807’de 
Hudson nehrinden denize indiğine nazaran, Türkler yelken ve kürek çağından bu-
har makineli gemi çağına geçişi 21 yıl sonra gerçekleştirdiler12.

Padişah, buğ gemisinin (Sürat’in)  benzerlerinin ülkede yapılmasını ve ilk gemi-
ler yapılana kadar dışardan yeni gemilerin satın alınmasının uygun olacağını irade 
etti. Bu çerçevede, İngiltere’den 1829 yılında “Kebir”  ve “Sagir” isimli yolcu gemile-
ri satın alınarak donanma hizmetine verildi. Yine, 1837’de Fransa’da Toulon tersa-
nesinde posta gemisi olarak 465 GT’luk “Peyki Şevket” yaptırıldı. Aynı yıl içinde 581 
GT’luk “Eseri Hayır”  isimli buğu gemisi Haliç’te Aynalıkavak’ta inşa edildi. 

“Eseri Hayır”, Türklerin yaptığı ilk maki-
neli gemi olma özelliğine sahiptir.  İlerleyen 
yıllarda 1838’de “Mesiri Bahri”, 1839 yılında 
II. Mahmut’un emrine verilen “Tahiri Bah-

ri” gemileri denize indirildi. Tekneleri yer-
li olan bu gemilerin kazan ve makineleri 
İngiltere’den getirtilmişti. Sultan II. Mah-
mut, 1832 yılında bir Arjantin korvetiyle 
İstanbul’a gelmiş Amerikalı gemi inşa mü-
hendisi Foster Rhodes’u Aynalıkavak tersa-
nesinde görevlendirdi. Foster Rhodes, 1837 
yılında tersane ustalarından Mehmet Kalfa ile birlikte ilk buharlı gemiyi kızağa 
koydu13. “Eseri Hayır”  adı verilen vapur 26.11.1837 tarihinde denize indirildi14.     

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ticaret amacıyla kullanılan ilk gemi, kayıt-
lara göre, “Peyki Şevket”tir. “Peyki Şevket”, İmparatorluk limanları arasında yük 
ve yolcu (posta) taşımacılığı yapan ilk Türk gemisi olmuştur. “Peyki Şevket”, II. 
Mahmut’un Tersanei Amire’deki gemilerden bazılarının deniz ticaretinde kullanıl-
masını irade etmesi üzerine posta seferlerine başlamıştır. Peyki Şevket vapurunun 
İstanbul-İzmir arasında çalıştırıldığı 28289 sıra sayılı ve Hicri 1255 yılına ita Hattı 
Hümayun’dan anlaşılmaktadır.

Bu Hattı Hümayun’un içeriği aynen şöyleydi:

“ Hattı Hümayun

  No: 28289   Yıl 1255 (Hicri)(1839)

Seniyy-ül himema Kerim ül şiyema Devletlü Atufetlü Efendim Hazretleri

12 Akten N. ve Gönençgil B., “Türk Deniz Kabotajı AB’ne hazır mı?”, Türk Denizcilik Gücü Sempozyumu, 2004, Bildiri No:2.5, 
Tuzla, s.s.2-3.
13 Kızıldemir  M. O., a.g.e., s.23.
14 Sultan II. Mahmut’un iradeyle özendirdiği yerli buğu gemileri yapımı İstanbul dışına da taştı. 193 GT’luk “Peyki Ticaret” 
adlı yolcu gemisi 1840 yılında İzmit Tersanesi’nde bitirilerek denize indirildi. Tekneleri ahşap yapılan buharlı gemilerin kereste 
gereksinimi Bolu, Kocaeli, Kastamonu ve Selanik ormanlarından sağlanıyordu.  Türkiye Denizcilik İşletmeleri (1994), a.g.e., s.30.
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Sayei şevketvaye-i hazreti 
şehinşahide Tersanei Amire’de 
mevcud olan vapur süfun-i 
hümayunundan bazılarının 
umur-ı ticaretde istihdamı emir 
ve ferman isabetünvan  hazreti 
züll-i Allahı mukteza-yı kera-
met ihtivasından bulunmuş ve 
Peyk-i Şevket nam vapur-ı hü-
mayunun her bir şeysi münhe-
mi edilmek hasebiyle şimdilik 
İzmir iskelesine işlettirilmesi 
münasib görülmüş olduğun-

dan usul-i seyr ve hareketine dair şerait-i lazımasının divan-ı hümayun kalemine 
kaydiyle Bahri sefid muhafızı ve İzmir muhassılı bendelerine hitaben iktiza iden 
mahallere alem-i zecrilerinin ihsası hususu devletlü kapudan paşa hazretleri tara-
fından biltazrir inha edilmesine ve takrir-i mezkür manzur-ı hümayun hazreti hila-
fetpenahi buyurulmak için mersul sui atufileri kılınmış olmağla husus-ı mezkürün 
ber mucib takrir icra-ı iktizası muvafık irade-i seniyye cenab-ı cihandari buyurul-
duğu halde tesviyesine ibtidar olunacağı beyaniyle tezkire-i senaveri terkimine mü-
baderet kılındı efendim.

Maruz-ı bende-i müstedimleridir ki

İşbu tezkire-i aliyyeleriyle müşarun-ileyha kapudan paşa hazretlerinintakriri 
takdim atebe-i aliye-i hazreti şahane kulları ve manzur-ı hümayun-ı cenab-ı mulü-
kane buyurulmuş istizan-ı alileri vechile hususu mezkürün bermucib takrir icra-ı 
iktitasına irade-i seniyye hazreti cihanbaniye müteallik buyurularak takrir-i mez-
kür leffen iade kılınmış olmağla ol babda emir ve hümam hazreti veliyül emrindir”

 II. Mahmut,  bu yönüyle kamuyu deniz ticaretine yönelten ilk padişah olma 
özelliğine de sahiptir.

II. Mahmut’un, sarrafların ortaklaşa Londra’da yaptırıp  “Eseri Ticaret” adını 
verdikleri gemiyi İstanbul-Trabzon hattında sefere koymaları üzerine -  Tersanei 
Amire elindeki gemilerden bazılarının deniz ticaretinde kullanılması buyruğunu 
vermiş olduğu kayıtlarda yer almaktadır15.  

“Peyki Şevket”  ile 1839 yılında İstanbul-İzmir arasında düzenli seferler başlatıldı. 
Hatta, dönemin uluslar arası normlarına uygun ve kar edebilecek biçimde bu gemi-
nin işletilmesi için devlet de bazı önlemler aldı. Bu kapsamda, İstanbul, İzmir ve ara 
iskelelerde bu gemi yeterince yolcu ve yük almadan yabancı gemilere yolcu ve yük 
verilmemesi kuralı getirildi. Dolayısıyla, Türklerin ilk “bayrak kayırma” uygulaması, 
“Peyki Şevket” posta gemisinin etkin çalıştırılabilmesi için getirilmiş yük ve yolcu 
kotası düzenlemesidir; 1839 yılına kadar uzanır.

15 Türkiye Denizcilik İşletmeleri (1994), a.g.e., s.141.
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Osmanlı limanları/iskeleleri arasında ilk düzenli ve tarifeli yük-yolcu seferleri  
(posta seferleri)  yapılması Sultan II. Mahmut döneminde başlamıştır. İstanbul uğ-
raklı olarak İzmir, Trabzon, Tekirdağ, Bandırma, İzmit ve Gemlik limanlarına bu 
dönemde posta seferleri düzenlenmiştir.  1837–1839 Dönemi’nde Aynalıkavak’ta 
yapılmış yandan çarklı gemilerin ilki olan “Eseri Hayır”16,   yabancıların Boğaziçi’ne 
sefer başlatmaları üzerine Boğaziçi’ne, “Mesiri Bahri”  posta vapuru da İzmit, Gem-
lik, Bandırma ve Tekirdağ limanlarına yük ve yolcu taşımaya başladı17.

Posta seferlerinin aksaksız ve organize biçimde bir şirket eliyle yürütülmesinin 
uygun olacağı düşünülerek Devletçe “Şirketi Osmanî” kuruldu (1838).Bu, Türklerin 
denizcilik alanında kurmuş olduğu ilk kamu şirketidir. 

Osmanlı Dönemi’nde düzenli ve tarifeli posta taşımacılığı kamu öncülüğünde 
başlatılmıştır. Bahriye Nezareti’ne bağlı Tersanei Amire tarafından İzmit, Tekirdağ, 
Gemlik, Bandırma ile Boğaziçi hatlarının açılmasıyla birlikte düzenli posta (yük ve 
yolcu) işletmeciliğine ihtiyaç duyulmuştu. Bu yüzden Tersanei Amire bağlısı olarak 
Tersanei Amire Vapurculuk Nezareti adıyla bir işletme kuruldu. İşletmenin başına 
Çeltikçioğlu Salih Paşa getirildi18. 

Hayriye tüccarlarının da kendi gemileri vardı. Bu gemiler Karadeniz’e ve 
Akdeniz’de de İskenderiye’ye kadar giderlerdi. Hayriye tüccarları, müslüman tüc-
carlar için kullanılan bir sıfattı. Özellikle, II. Mahmut döneminde, müslüman tüc-
carlar Hayriye tüccarları unvanıyla Avrupalı tüccarlar statüsüne kavuşturulmuş; 
aynı hak ve ayrıcalıklara sahip 
kılınmışlardı. Ne var ki, Avrupalı 
ve gayrimüslim tüccarlar karşı-
sında rekabete dayanacak güçleri 
yoktu19.    

II. Mahmut, kapitülasyonların 
arkasına sığınarak Osmanlı tica-
retine egemen olmuş Avrupalı 
tüccarlar ile gayrimüslim tüccar-
lara karşı Osmanlı deniz ticaret 
filosunu güçlendirmek ve rekabet 
düzeyini yükseltmek üzere bir 
dizi önlemlere başvurdu. Bu ön-
lemleri de bir tüzükte toplayarak 
1823 yılında yayımlattı.

16 Aynalıkavak’ta yapılmış ilk Türk Buğu Gemisi olan “Eseri Hayır” 1855 yılında Malta’ya satıldı: Türkiye Denizcilik İşlet-
meleri (1994), a.g.e., s.100; Türkiye Denizcilik İşletmeleri (1999), a.g.e., s.3.
17 Türkiye Denizcilik İşletmeleri (1994), a.g.e., s.100; Türkiye Denizcilik İşletmeleri (1999), a.g.e., s.3.
18 Kızıldemir M. O., a.g.e., s.23.
19 A.g.e., s.20.
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Bu tüzüğün içeriğine nazaran, önlemler:

a- Devlet ticaret gemileri yük ve liman önceliklerine sahip olacak,

b- Bazı gümrük vergilerinden bağışık olacak,

c- Gemi alımı teşvik edilecek; gerekli öz kaynak tersane hazinesinden sağlanacak,

d- Yaptırılacak gemiler 8000 kileden (200 ton) küçük olmayacak,

e- Her geminin kumanyası Tersane zahire ambarından sağlanacak,

f- Tersanei Amire her gemiye birer usta kaptan ve gediklilerden birer reis verecek;  
         ayrıca gemilerin masraf ve hesaplarını tutacak birer nazır gönderilecek,

g- Gemilerin uğrak limanlarına ve ülkelere göre yük kotası belirlenecek; kota       
          kapsamındaki yükler yabancı gemilerle taşınamayacak,

h- Gemilerde çalışacak kaptan ve mürettebat müslüman olacak,

şeklindeydi20.  

1823 Tüzüğü, İmparatorluk deniz tica-
retinin müslüman halk arasında yaygın-
laştırılmasını ilke ediniyor, milli gemilere 
kayırıcı önlemler getiriyordu. Ne var ki, 
tüzük birkaç gemi için uygulanabildi. Hay-
riye tüccarlarının yelken çağından buhar 
çağına geçebilmelerini hızlandıracak yeter-
li sermayeye sahip olamamaları yüzünden 
Avrupalı gemi sahipleriyle rekabet edebil-
meleri pek kolay olmadı.

Aslında Sürat’in Osmanlı bayrağı çekmesiyle başlayan Türkler’de buhar çağına 
geçiş, önceleri (denebilir ki izleyen ilk on yıl içinde) yavaş seyretti; ancak özellikle, II. 
Mahmut’un gayreti ve iradeleriyle sonradan ciddi bir silkinmeye dönüştü. II. Mah-
mut, Osmanlı donanmasının emrine verilmiş buharlı gemileri İmparatorluk ekono-
misinin yararına  -başka bir deyişle de ticari kullanıma- yönlendirmekle kalmadı. 
Dönemin ileri teknolojisini simgeleyen buhar makineli gemilerin dışardan satın 
alınmasına ve İmparatorluk tersanelerinde yapılmasına önayak olarak ulusal bir 
filo kurulmasını özendirdi. Posta vapurlarının işletmeciliği konusunda ciddi adım-
lar attı ve deniz taşımacılığı yapılan hatlarda ulusal gemileri kayıracak önlemleri 
uygulamaya sokarak yıkıcı rekabete engel oldu.

Bu bakımdan, kamu eliyle de olsa, Türklerin deniz ticaretinde sermaye-yoğun 
ölçekte girişimlere yönelerek yeni bir ticaret filosu kurulmasında ve yerine göre 
filonun yenilenmesinde,  hem de gemi işletmeciliği alanında şirketleşme yoluyla 
organize olunmada Sultan II. Mahmut’un imzaları bulunmaktadır.
20 A.g.e., s.s.20-21.
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Öte yandan, yabancı gemilerin yıkıcı rekabetini göğüsleyebilmek için, hem de 
ulusal gemilerin ayakta kalabilmesini sağlamak adına,  yük himayesi ve liman ön-
celiği gibi –dünya ölçeğinde uygulanmış/uygulana gelmekte olan– bayrak kayırma 
önlemleri hayata geçirilmiştir.  

Gerek filo kurma, gerek yönetimi şirket eliyle yaparak gemileri verimli çalıştır-
ma,  gerekse – en azından hat oturana kadar – bayrak himayesine yönelme uygula-
maları da Tanzimat Fermanı’yla yaşıttır.

3. Osmanlıda Posta Taşımacılığı Yapmış Denizcilik Şirketleri

Deniz taşımacılığında amaca uygun özerk ve organize yönetim, şirketleşmeyle-
dir. Türklerde şirketleşme kamu armatörlüğü şeklinde başlamıştır. Şirketi Osmanî  
Türklerin bu uğurda ilk girişimidir. Bunda da Sultan II. Mahmut’un yönlendirmesi 
vardır. Peyki Şevket posta vapurunun İstanbul-İzmir hattında çalıştırılmasıyla ka-
zanılan deneyim sayesinde, gemi işletmeciliğinin bir şirket eliyle yapılmasının en 
uygun ve verimli yol olacağı anlaşılmış ve bu yüzden de şirketleşmeye gidilmiştir.

Osmanlı kamu armatörlüğü, Şirketi Osmani (1838-18..), Mecidiye Şirketi (..  ..), 
Fevaidi Osmaniye İdaresi (1843-1870), İdarei Aziziye (1870-1878), İdarei Mahsusa 
(1878-1909) ve Osmanlı Seyrisefain İdaresi (1910-1923) kurumlarında bütünleşmiş-
tir. Hizmet anlayışı yönünden de aynı işletmenin değişik isimler altında sürdürül-
mesi şeklinde sürgit olmuştur.

Şirketi Osmanî, tarifeye bağlı, düzenli ve sürekli hizmet yoluyla kamu gemilerinin 
daha çok sosyal fayda üretir duruma getirilmeleri amacıyla oluşturulmuş ilk kamu 
kuruluşuydu. Sultan Abdülmecit’in başa geçmesiyle birlikte Şirketi Osmanî, “Meci-
diye Şirketi” adını aldı;  ancak buharlı ticaret gemilerinin İstanbul ve civarında boy 
göstermeye, yaygınlaşmaya başlaması üzerine 1843 yılında Padişah Abdülmecit’in 
buyruğuyla Fevaidi Osmaniye İdaresi kuruldu. Posta seferleri yapmak üzere kuru-
lan bu şirkete Tersanei Amire’nin21 elindeki gemiler devredildi.

Türkler’de posta taşımacılığının serpilmesi, daha iyi hizmet verir duruma gel-
mesi ve ticaret yaparak yeni yatırımlara yönelinmesi Fevaidi Osmaniye İdaresi ile 
olmuştur. 
21 Tersanei Amire, Osmanlı Donanmasının merkez üssünün adıydı. İstanbul Tersanesi olarak da geçmektedir: İdris Bostan, 
Osmanlı Bahriye Teşkilatı, XVII. Yüzyılda Tersanei Amire, Türk Tarih Kurumu Yayınları 1992,VII-101 Ankara, ISBN 975-16-0431-1,1
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Fevaidi Osmaniye, Hürriyet gazetesin-
de yayımlanmış (Fevaidi Osmaniye’den De-

nizcilik Bankası’na) başlıklı ilana nazaran, 
“kapitülasyonlar nedeniyle özel teşebbüsün ce-

saret edemediği deniz işletmeciliğine Devletin 
el atması” sonucu kurulmuştur22. Türklerin 
deniz taşımacılığı hizmetlerini kamu arma-
törlüğü eliyle yaygınlaştırmaları Fevaidi 
Osmaniye İdaresi ile olmuştur. 

Fevaidi Osmaniye İdaresi, Osmanlı denizlerinde ticaret yapan yabancı gemilere 
karşı Şirketi Osmanî’yle başlatılmış posta seferlerine süreklilik kazandırılsın için 
kurulmuştur. Bir anlamda da, Türk gemilerinin o dönemin uluslar arası normlarına 
uygun hizmet vermeye başlaması Fevaidi Osmaniye İdaresi iledir.

Fevaidi Osmaniye İdaresi, Sultan Abdülmecit’in buyruğuyla kurulmuş bir kamu 
armatörlük şirketidir. Kuruluşu 29 Muharrem 1260 (Miladi 1843) tarihli Hattı Hü-
mayun iledir23. İdare, Tersanei Amire Vapurculuk Nezareti’nin elindeki 4 posta ge-
misinin bu kuruluşa devredilmesiyle Boğaziçi ve Marmara’da (Tekirdağ, Bandırma, 
İzmit, Gemlik) posta seferlerini başlattı.

Fevaidi Osmaniye gemilerinin hizmet alanları sevahili mütecavire (civar seferler), 
sevahili karibe (yakın seferler) ve sevahili baide (uzak seferler) olarak özde üç grupta 
toplanmaktaydı. Civar seferler Üsküdar, Kadıköy ve Adaları, yakın seferler İzmit, 
Gemlik, Tekirdağ, Bandırma ve Gelibolu’yu, uzak seferler de İzmir, Selanik, Varna, 
Samsun ve Trabzon’u kapsıyordu24.

Fevaidi Osmaniye döneminde posta taşımacılığı hizmetleri 5 düzenli hatta odaklandı: 

 • İstanbul - İzmir hattı

 • İstanbul - Selanik hattı

 • İstanbul - İzmit hattı

 • İstanbul - Gemlik hattı

 • İstanbul - Trabzon hattı

İstanbul - İzmir hattı Peyki Şevket vapuru ile açıldı (1839). Gemi her Salı 
İstanbul’dan, Pazar günleri de İzmir’den kalkarak yük ve yolcu taşıması yapardı.

İstanbul Selanik hattı ise haftada bir yapılırdı. Gemi her Cumartesi İstanbul’dan 
kalkar, ertesi Cumartesi İstanbul’a dönerdi.

İstanbul İzmit hattında haftada iki sefer yapılırdı. Gemi, Çarşamba ve Cumartesi 
günleri İstanbul’dan, Pazartesi ve Perşembe günleri de İzmit’ten hareket ederdi.
22 Hürriyet, 06.04.1982.
23 İstanbul Şehir Hatları Sendikası, Şehir Hatları Tarihçesine Toplu Bakış, İstanbul, 1979, s.3.
24 Türkiye Denizcilik İşletmeleri (1994), a.g.e., s.143.
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İstanbul-Trabzon hattında hizmet onbeş günde birdi. Gemi Cuma günü 
İstanbul’dan kalkar, dönüşünü ertesi hafta Cumartesi yapardı25. 

Fevaidi Osmaniye, Sultan Abdülaziz’in başa geçmesiyle birlikte İdarei Aziziye 
adını alana dek 27 yıl kesintisiz hizmet verdi. Hizmet döneminde Fevaidi Osmaniye 
İdaresi filosuna, yıl sırasına göre:

 “Hümapervaz”(1843), “Sudaver”(1844), “Vasıtai Ticaret”  ve “Seyri Bahri” (1845), 
“Eseri Nüzhet”(1846), “Vesile Ticaret”(1847), “Eseri Ticaret” ve “Girit”(1851), ”Dol-
mabahçe” (1856), ”Bursa”(1859),  “Ticareti Bahri” ve “Musul” (1860), “Medarı Tev-
fik” ve “Şeref Resan” (1864),”Pendik”(1866), “Maltepe”, “Medarı Fevaid”, “Hey-
beli” ve “Hereke” (1869), “İzmit“ (1870), 
“Fuat” (?) adlı gemiler  katıldı26.

Fevaidi Osmaniye’nin posta seferleri 
yapmak üzere organize olduğu, gemileri-
nin yük ve yolcu taşımak üzere tasarlanmış 
olmasından anlaşılmaktadır. 

Fevaidi Osmaniye döneminde 
Galata’da yedi yabancı gemi acentesi hiz-
met vermekteydi. Bunlara rakip olarak, 
Perşembepazarı’nda Kalafat yerindeki Kur-
şunlu Mahzende ilk Türk “Ticaret Vapur 

Acenteliği” açıldı. 1863 Yılında da Ticareti 
Bahriye Yasası çıkartılarak aynı yıl içinde 
Ticareti Bahriye Mahkemesi kuruldu27.

Fevaidi Osmaniye Mustafa Fazıl Paşa ile Boğos Beyin yönetiminde kuruldu. Za-
man içinde Mösyö Bonal isimli bir Fransız tarafından yönetildi. Mösyö Bonal yakla-
şık 10 yıl kadar görevde kaldıktan sonra kötü niyetinin anlaşılması sebebiyle görev-
den uzaklaştırıldı ve yerine Osmanlı Rumlarından John Avramidis Efendi atandı. 
John Avramidis Efendi Fevaidi Osmaniye İdaresinde yönetim kurulu başkanı ola-
rak da görev yaptı. Adı geçen, Fevaidi Osmaniye,  İdarei Aziziye adını aldıktan son-
ra da müdürlük görevini sürdürdü. Bu husus, İdarei Aziziye gemi kaptanlıklarına 
yazılmış 03.08.1872 tarihli İdare genelgesinden de anlaşılmaktadır28.

Sultan II. Mahmut’tan sonra tahta Sultan Abdülaziz geçti. Fevaidi Osmaniye’nin 
adı da, dönem padişahının adına izafeten İdarei Aziziye olarak değiştirildi. Dola-
yısıyla,  Osmanlı kamu armatörlüğünün ikinci dönemi,  İdarei Aziziye dönemidir. 
1870-1878 yılları arasında sürmüştür.

25 A.g.e., s.141.
26 A.g.e., s.144.
27 A.g.e., s.143.
28 Kızıldemir M. O., a.g.e., s.s.30-34.
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İdarei Aziziye dönemi, posta hizmetlerinin kapsamı yönünden büyük ölçüde Fe-
vaidi Osmaniye’nin devamı şeklindeydi. Bu dönemde de gemi alımı ve yurtiçinde 
gemi yapımı sürdü. 03.12.1874 tarihinde İstanbul Taşkızak Tersanesi’nde yapılan ve 
1875 yılında hizmete giren 137 NT’luk İzmit isimli yandan çarklı vapur bu konuda-
ki örneklerden bir tanesidir. Kayıtlar, İdarei Aziziye’nin elinde 20 gemi bulunduğu-
nu göstermektedir29.  

İdare, 1874 yılında, elindeki bu 20 gemiyle, Marmara’nın Anadolu ve Rumeli 
kıyıları (Kadıköy, Haydarpaşa, Adalar ve Yeşilköy) ile Karadeniz’de Varna ve Trab-
zon, Ege Denizinde de Selanik hatlarında düzenli seferler yapmaktaydı. Ancak, Sira 
(Syra) (Yunanistan) ile Sakız ve Antalya, Kıbrıs bağlantılı Girit düzenli seferleri mev-
cut hatlara  ilaveten kurulmuştu30.

İdarei Aziziye’nin önemli bir göstergesi, 
Sultan Aziz’in, İdarei Aziziye’yi Avrupa’daki 
gibi büyük bir denizcilik anonim şirketi olarak 
yeniden yapılandırma yönündeki gayretiydi. 
Denize ve denizciliğe büyük ilgi duyan Sultan 
Aziz, özellikle Şirketi Hayriye’nin göstermekte 
olduğu büyümeden ve hamlelerinden de et-
kilenerek, İdare’yi bir milyon lira sermaye ile 
büyütmek ve yeni bir denizcilik anonim şirketi 
oluşturmak istedi.  Bu arzusunu da, 02.09.1871 
tarihli padişah iradesiyle açıkça ortaya koymuştu. Zira Sultan Aziz’in özlemi, buhar 
makineli gemilerden oluşan güçlü bir deniz ticaret filosu kurmak idi. Ancak, o dö-
nemde patlayan Almanya-Fransa savaşından Avrupa sermaye piyasasının olum-
suz etkilenmesi yüzünden bu hamle olumlu gelişemedi. 

O dönemde Prens Rodetsof gemisinin 20.800 İngiliz altınına, Okzapis vapurunun 
28.000 İngiliz altınına, Socrates vapurunun da 29.000 Osmanlı altınına satın alınmış 
oldukları düşünülürse, böylesi bir atılım, mevcut filonun 30-35 gemilik (yani mevcut 
İdare filosunun en az 1.5 katı)  büyümesi demekti.

İdarei Aziziye’nin yeniden yapılandırılması konusundaki Sultan Aziz iradesi, 
Bahriye Nezaretine yazılmış 02 Eylül 1871 tarihli tezkereye (gerekçeye) nazaran şu 
özellikleri içermektedir:

a- Fevaid İdaresi (İdarei Aziziye) yeni oluşturulacak bir anonim şirketin çatısı  
         altında olacak,

b- Şirketi Aziziye adıyla kurulacak yeni ortaklığın 25’er liradan 50.000 pay ve 1  
         milyon lira sermayeli olarak teşkili,

c- Mevcut Fevaid vapurlarının işlemekte oldukları hatlardaki seferlerine devam  
         ederek elde edilecek gelirin yeni ortaklığın kuruluş sermayesine katılması,
29 Türkiye Denizcilik İşletmeleri (1994), a.g.e., s.146.
30 A.g.e., s.146; Kızıldemir  M. O., a.g.e., s.37.
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d- Fevaid vapurlarının yeniş şirkete devri,

e- Şirketin yeni vapurları gelene ve hisse senetleri satılana kadar eski İdarenin  
         devamı.

İdarei Aziziye döneminde de gemilenme çalışmaları sürdü. Bu bağlamda Asur, 
Canik, Kemal, Marmara, Musul ve Şems posta vapurları filoya katıldılar.

İdarei Aziziye, kısa sayılabilecek 8 yıllık faaliyet döneminde 6 müdürün yöneti-
mine girdi. John Avramidis Efendi (Con Paşa), üçambarlı süvariliği unvanına sahip 
Tekirdağlı Mehmet Bey, Binbaşı Şükrü Bey, Ferik Salih Paşa, Hasan Paşa ve Ziya 
Bey İdarei Aziziye’de değişik sürelerle müdürlük görevi yürüttü31. 

Sultan II. Abdülhamit 1876’da tahta çıktı. Saltanatının ikinci yılında İdarei 
Aziziye’nin adı değiştirildi ve İdarei Mahsusa adını aldı. Yeni İdarenin ilk müdür-
lüğüne Rasim Paşa atandı32. Rasim Beyden sonra Tayyar Bey, Hasan Bey, Halit Bey 
ve Mehmet Bey işletmede müdür olarak görev yaptılar. Bu görevlendirme dönemi,  
kayıtlara göre 1878-1880 yıllarıdır.

İdarei Mahsusa, 1 Mart 1885’ten sonra Bahriye Nezareti’ne bağlı olarak hizmet-
lerini sürdürdü. Bahriye Nezaretine bağlandığı dönemde İdarei Mahsusa’nın 80 ge-
misi bulunmaktaydı; ancak II. Meşrutiyet’e gelindiğinde (1908) işletmenin elinde 
bakımsızlık yüzünden çalışamayan,  hurdaya (çürüğe) çıkan ve hatta olduğu yerde 
batan vapurlardan ötürü sadece 15 gemi kaldı. Gemisizlik sebebiyle de hatların sür-
dürülmesi zorlaştı; hatta, Marmara ve Karadeniz hatları değişikliğe uğradı. 

İdarei Mahsusa, deniz ulaşımına olan ve gelişen taleplere bağlı olarak, mevcut 
İzmir, Selanik, Karadeniz, Marmara, Girit, Kıbrıs, Beyrut seferlerine ilaveten Suriye 
vilayeti, Hayfa, Cidde, Hüdeyde limanları/iskelelerine de düzenli seferler yapma-
ya çalışıyordu33. Ne var ki İşletme, adının değiştirilişinden beri bir düzene soku-
lamamıştı. İşletmenin kötü gidişi sürgit olmaktaydı. Hatta, İşletmenin yabancıya, 

31 Türkiye Denizcilik İşletmeleri (1994), a.g.e., s.146.
32 Kızıldemir M. O., a.g.e., s.57.
33 A.g.e., s.58.
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bir İngiliz şirketine satılması 
konusu da gündeme geldi. 
İdare, kurtarılsın diye Nafıa 
Nezareti’ne (Bayındırlık Ba-

kanlığı)  bağlandıktan sonra, 
dönemin nazırı Norodokyan 
Efendi, İdareyi yabancı bir 
şirkete devretmekten başka 
bir çare düşünmedi. Noro-
dokyan Efendi, İzmir Millet-
vekili İstepan Ispartalıyan ve 

kendisinden sonra nafıa nazırı olan Hallaçyan Efendilerle birlikte, imtiyaza bağ-
lanmış Hicaz Demiryollarını, Posta-Telgraf Nezaretini örnek göstererek, İdarei 
Mahsusa’yı,  75 yıl imtiyaz süresiyle ve 350.000 altın liraya İngiliz Fairfield kum-
panyasına verdirdi.  Fairfield Kumpanyasına verilmiş imtiyaz; gemileri, hatlarını, 
indirim ve bağışıklık haklarını (gümrük resimleri bağışıklığı, fener, liman ve şamandıra 
resimlerinde indirim hakkı gibi)  kapsıyordu. İmtiyaz anlaşmasını da Osmanlı Hü-
kümeti adına nafia nazırı Hallaçyan Efendi ile İngiliz sermayedarlar adına İzmir 
milletvekili İstepan Ispartalıyan Efendi 03.11.1909 tarihinde imzaladılar34. Ancak, 
Sözleşmeye konmuş, hükümetin talebi talebi halinde gemilerin bir bölümünü/ta-
mamını hükümetin emrinde bulundurma ve bu durumda ödemelerin özel tarife 
hükümlerine göre yapılma gereğini kayıt altına alan 18.Madde hükmünü İngiliz 
şirketi kabule yanaşmadı. Ayrıca, Şirket, hem süresi içinde kurulma işlemlerini ta-
mamlayamadığından, hem de hisse senetlerini satamadığından Sözleşme Hükü-
metçe feshedildi. 10.000 Altın tutarındaki teminat Hazineye gelir kaydedildi35.  

Şirketin kurulması boşlukta kalınca İdarei Mahsusa, 26.08.1910 tarihinde tezke-
reyle Harbiye Nezareti’ne bağlı olarak “Osmanlı Seyrisefain İdaresi” adıyla yeniden 
yapılandı. İdarenin başına 09.12.1910 tarihinde Bahriye Nezareti miralaylarından 
Aziz Bey getirildi.

Osmanlı Seyrisefain İdaresi, elden çıkmış gemilerin yerine hızla yenilerini koy-
maya girişti ve bu kapsamda Karadeniz, Akdeniz, Gülcemal, Bahri Ahmer, Nilüfer, 
Plevne, Derne, Kızılırmak ve Gülnihal gemileri satın alındı. Ayrıca,  iç hatlarda ça-
lıştırılmak üzere Kadıköy, Moda, Burgaz vapurları Fransa’ya sipariş edildi. Daha 
sonra Kınalıada, Maltepe ve Pendik vapurları yurtdışına ısmarlandı36.  

Osmanlı Seyrisefain İdaresi Cumhuriyet döneminde Türkiye Seyrisefain İdaresi 
olarak yoluna devam etti.

34 Türkiye Denizcilik İşletmeleri (1994), a.g.e., s.147; Orhan Kızıldemir, a.g.e., s.61.
35 Orhan Kızıldemir, a.g.e., s.69; Türkiye Denizcilik İşletmeleri (1994), a.g.e., s.147.
36 Türkiye Denizcilik İşletmeleri (1994), a.g.e., s.s.151.153-154.
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İstanbul’da doğmuştur. Lisans,Yüksek Lisans ve Doktora sahalarındaki 
öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Bilimsel seminerlerde takdimci-
katılımcılı olarak görev almaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Basılmış Olan  Bazı Kitapları:
1. Bahriye’nin Haliç Serüveni İstanbul’un Fethi’nden Son Divanhane’ye, 
İstanbul, Mart, 2005.
2. Osmanlıda İnce Donanma, İstanbul, Ekim, 2005.
3. Deniz Tarihimizde İz Bırakanlar, İstanbul, Kasım, 2007.
4. Deniz Tarihimizde İz Bırakanlar-2, İstanbul, Kasım, 2008.

Danışmanlık Çalışmaları:
1. “Kurtuluş Savaşında Donanmamız” adlı belgesel çalışması,yaklaşık yirmi 
beş dakikalıktır, kaynak metin yazarı ve danışmanı 12 Eylül 2005 TRT-2’de 
20.30’da yayınlandı.
2. “İnce Donanma” adlı belgesel çalışması, dört bölümden oluşmaktadır. 
Danışman ve Metin Yazarı, İstanbul, Kasım, 2007.

Dr. Rasim ÜNLÜ
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Bildiri konumu oluşturan Turgut Reis’in, Akdeniz’in genelindeki askeri faali-
yetleri incelendiğinde baskın, karakol, refakat, destek görevlerini yapmış olduğu 
görülmektedir. O yıllardaki fetihlerde, savaşlarda, askeri, ticari ve bölgedeki siyasi 
faaliyetlerde Turgut Reis’in büyük etkisi görülmektedir. Onun bu bildirideki biyog-
rafisinin ağırlık merkezi olarak, denizciliğini esas alarak şöyle aktarılabilir.

 Türk deniz tarihinde yer almış denizciler 
içerisinde, çok sayıda isim bulunmaktadır. Bun-
ların arasında Turgut Reis’in konumu bir baş-
kadır1. Bu büyük denizcinin hayatı iki yönlü 
şekilde gelişmiştir. Bir yönünde acılar ve ıstı-
raplar; diğer yönünde zaferler ve sevinçler var-
dır.

Osmanlı kaynaklarından ziyade batılı kay-
naklarda Turgut Reis’in hakkında bilgiler bu-
lunmaktadır. Bizim kaynaklarda niçin daha 
fazla bilgi yok diye düşünüldüğünde, kanımca, 
saraya uzak bir insan olduğu için, saray tarihçi-
lerinin ilgisini yeterince çekememiştir diye dü-
şünüyorum.

Turgut Reis, aynı zamanda görevi ve yapısı gereği, yaşarken olması gereken 
yerde görev alamamıştır. Bunun da nedeni Osmanlı saray bürokrasisini aşamamış 
olmasına bağlayabiliriz. Genel olarak tarihçiler bu konuda ortak düşüncede birle-
şirler. Turgut Reis bu durumun manevi acısını da, sürekli özünde taşımıştır. Onun 
hakkında kaynaklar, kahramanlığı ve denizciliğinin büyüklüğü konusunda da uz-
laşmışlardır. 

Ne yazık ki bu uzlaşmada, Kanuni Sultan Süleyman ve saray bürokrasisi Turgut 
Reis lehinde yer almamıştır. Saray bürokrasisinin kendi iç hiyerarşisinin yıkılma-
ması uğruna yaptığı görevlendirmeler, aynı zamanda denizcilik üzerindeki olum-
suz bir karabulut olmuştur. Bu açıdan bakıldığında deniz stratejisini bilmeyenler 
eliyle, denizlerin yönetilemeyeceği gerçeği de açığa çıkmıştır. Ne yazık ki açığa 
çıkan bu gerçek, daha çok tarihsel zeminde olmuştur. Osmanlı tarihinin o döne-
minde, vazifeden vaziyet çıkarma Turgut Reis’in şahsında gerçekleştirilmemiştir. 

1 Kâtip Çelebi, Tuhfetü’l Kibar Fi Esfari’l Bihar (Deniz Savaşları Hakkındaki Büyüklere Armağan), Açıklamalarla Yayınla-
yan: Orhan Şaik Gökyay, İstanbul, 1980, C.I, s.103: “Bu kapudan İslâmlığın sıyrılmış kılıcı olup denizin yarar ve ünlü kapudanı idi.”

Tarihimizde
Şehit Turgut Reis

Rasim ÜNLÜ
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Turgut Reis’in hakkı, Hayreddin Paşa’nın ölümünden sonra Kaptan Paşalık ma-
kamına saray bürokrasisi içinden gelen Sokullu Mehmet Paşa (1546-1550)2,  Sinan 
Paşa (1550-1554) ve Piyale Paşa (1554-1568)3 ile  kesilmiştir4.  Adı geçen denizci kö-
kenli olmayan paşaların denizcilik becerilerine süreç içersinde sahip olmalarında, 
ya da dönemlerinde denizcilik konusunda büyük sorunlar yaşanmamasındaki, en 
büyük pay yine Turgut Reis’indir. 

O kendisine verilmesi gereken ma-
kamın konumunu elbette biliyordu. 
Denizciliğe yönelik bilgi ve ilgileri 
daha az olan kişilere, o görevin veril-
mesi hususu elbette onu da üzüyordu. 
O şartlarda elinden gelenlerle bunları 
önlemesi mümkün değildi. Fakat ke-
sin olan bir şey varsa, o hak ettiği şeyi 
görüp, yönetimde dışlanmasının ezik-
liğini muhakkak ki yüreğinde taşımış-
tır. Yukarıda adı geçen şahısların kap-
tanpaşalık makamındayken denizcilik açısından en büyük şansları, genelde Turgut 
Reis gibi bir devin yanlarında bulunması hususuydu. Onlar bu şansı,  donanmayla 
Akdeniz’e çıktıklarında kullanmışlardır. Bazen savaşlarda, bazen fetihlerde, bazen 
karakol görevi yaparken ya da zaferlerde tatmışlardır. Turgut Reis, cesaretini, ak-
lını ve becerisini yurt dışında duyurarak, pek çok insanı etkisi altında bırakmıştır. 
Turgut Reis, bugünkü Muğla ili sınırları içerisinde doğmuştur. Bu durumu Kâtip 
Çelebi şöyle yazar5: “Bu Turgutça Bey Menteşe sancağından Saravuloz6  nahiyetinden7  

bir köyde8, Veli adlı raiyettin oğlu idi”9.  Kâtip Çelebi, köyün adını eserinde vermedi-

2 Tevfik İnci, Kadırgalar Devrinin Derya Kaptanları, İstanbul, 1974, s.109: “Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayata gözlerini ka-
paması üzerine Derya Kaptanlığı’na, Barbaros’un (Benden üstündür) diye övdüğü büyük şöhret Turgud Reis’in getirilmesi gerektiği halde, 
Kanunî Süleyman, Tarihilerimizin de belirtiklikleri gibi, Turgud’un hakkını yemek suretiyle büyük hata işlemiştir.”
3 Alphonse De La Martine, Osmanlı Tarihi, C.1,İstanbul, 1991, s.462: “Yine ünlü Türk deniz akıncılarından, Avrupalıların 
Dragut, Osmanlıların Turgud dedikleri deniz kurdu, Kaptanıderya tarafından donanmada görev alması için aranıyordu.”
4 Ahmet Rasim, Osmanlı Tarihi, Günümüz Türkçesi: Hakkı Dursun Yıldız, İstanbul, 1966-1967, s.76.
5 Çelebi, C.1, s.101.
6 Ernle Bradford, Turgud Reis (Son Sefer), İstanbul, 1973, s.105: ‘Sıravoloz’ diyor.; Afif Büyüktuğrul, Osmanlı Deniz Harp 
Tarihi, C.I. s.253: “Turgud Paşaya gelince: Muğla’nın Seroloz ilçesine bağlı bir köyde doğmuştu; çiftçi oğlu idi. Baba mesleğini sevmedi; de-
nizlerde çalışmayı tercih etti. Denizciliğe çabuk da intibak etti. Gündelik ile çalışmağa baş¬ladığı halde kısa zamanda reis oldu. Denizlerde 
değerli avlar yakalar; yakalayamazsa kıyıları vurarak büyük servetlerle üssüne dönerdi.”
7 Ali Rıza Seyfi, Turgud Reis, İstanbul, 1932, s.13: “Turgud takriben 890 hicret senesinde İzmir’in Menteşe Sancağı’nda, Sera-
loz yahut Seravelez nahiyesindeki bir köyde doğmuştur. Babası Veli isminde bir çifçi idi.”
8 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II., Ankara, 1975, s.384: “Muğla’nın Serdaloz nahiyesi köylerinden birinde…” 
diyor. Aynı kitabın aynı sayfasındaki 1 numaralı dip notta “Tuhfetü’l kibar’ın matbu nüshasında (s.67) Seroloz imlasiyle kayıtlı ise de 
kütüphanemizdeki Âli’nin basılmamış nüshasında Serdaloz diye yazılmıştır.” denmekte…
9 Haluk Şehsuvaroğlu, Deniz Tarihimize Ait Makaleler, İstanbul, 1965, s.24-25: “Büyük Türk denizcilerinden Turgud Reis, Veli 
isminde bir çobanın oğludur, 1485 senelerinde Menteşe’nin Seroloz nahiyesinde dünyaya geldi. Daha ilk çocukluk yıllarında, ok atmakta, 
güreşmekte maharet göstermiş ve köyünün dikkatini çekmişti. Turgud, denizciliğe duyduğu büyük sevgiyi yenemeyerek, genç yaşında İzmir 
ve Menteşe yalıları ahalisinin donattıkları korsan gemilerine, mürettebat olarak girdi. Bu atılgan, kavgada mahir gencîn şöhreti korsanlar 
arasında, pek çabuk yayıldı.”Ayrıca aynı eser bkz.s.27: “Turgud Reis, Veli adında bir çobanın oğludur. Tahminen 1485 yılında, Menteşe’nin 
bir köyünde dünyaya gelmiş ve genç yaşlarında İzmir, Menteşe yalıları ahalisinin donattıkları korsan gemilerine tayfa olarak girmişti. Bu 
atılgan, kavgada mahir gencin şöhreti korsanlar arasında, pek çabuk yayılmış.”
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ği için, bu konuyla ilgili çalışma yapan-
lar, farklı tutumlarda bulunmuşlardır10. 
Bunlardan Feridun Fazıl Tülbentçi, Tur-
gut Reis’in köyünün adını bilemediği 
için, roman kahramanını konuşturur-
ken; “Menteşe ilinin bir köyünde dünyaya 
gelmişim.”diye okuyucularına yansıtır. 
Elbette, romanda konuşturulan Turgut 
Reis’in kendi köyünün adını bilememesi 
diye bir şey olamaz. Hâlbuki bu köy ile 
ilgili Piri Reis’in Kitab-ı Bahriyesinde de 
geniş bilgiler mevcuttur. Turgut Reis11 
üzerine batıda çalışma yapmış olan Ern-
le Bradford ise, Kâtip Çelebi’nin konu-

ya yönelik verdiği bilgileri incelemekle kalmamış, Turgut Reis’in köyünün adını 
da öğrenmeye çalışmış ve şu görüşü ileri sürmüştür12: “Karabatak köyünde dünyaya 
gelmiş yoksul bir köylü çocuğuydu”13.  Görüldüğü gibi Ernle Bradford, köyün adına 
“Karabağ” adı yerine “Karabatak” adını yeğlemiştir. Turgut Reis’in babası bir reaya, 
yani köylü idi. 1480’lerin ekonomisindeki Batı Anadolu’daki bir kıyı köyünü tahlil 
ettiğimizde, halk deyişiyle sonuçlar, üç aşağı beş yukarı benzer olarak gözükür. 
Gerçekten de bu dönemin üretim-dağıtım-tüketim zincirine baktığımızda, deniz 
kıyısındaki bir köyde yaşayanlar neyle uğraşabilir? Turgut Reis’in babası Veli Bey 
gibi binlerce köylü çoğunlukla hayvancılık ile uğraşırdı. Bölgedeki diğer köylüler 
gibi ihtiyacına yönelik tarımsal ürünleri de yetiştirmeye de çalışıyordu. Veli Bey’in 
oğlu Turgut, babasının koyunlarını günümüzde “Tezek Dağı”denilen birkaç tepe-
den oluşan arazilerde otlatıyordu. Bu tepeler, sahilin birkaç yüz metre ötesinden 
başlayarak yükselir. Bu tepelerden denize baktığınızda, “Çatal Adaları” adı verilen 
yerleri görebilirsiniz. Hatta bunların hemen yanı başında bulunan, adacıkları da 

10 Feridun Fazıl Tülbentçi, Turgud Reis, İstanbul, 1985, s.12: “Örneğin Turgud Reis hakkında tarihi bir roman yazmış olan Feri-
dun Fazıl Tülbentçi, şu tespiti yapmıştır: “Ulu Hakan Fatih Sultan Mehmet Han hazretle¬rinin ölümünden dört yıl sonra, Menteşe ilinin bir 
köyünde dünyaya gelmişim. Babam Veli adında fakir bir çiftçi idi. Çocukluğumdan hatırımda kalan tek şey, tahtadan oyup yaptığım kayık-
ları denizde yüzdürmeye uğraştığımdır. Çiftçilik bize gelmedi yahut biz ondan hoşlanmadık. Küçük yaşta ok atar, güreş tutardık. Bay¬ram 
günlerinde babamla beraber limana gider, saatler¬ce yelkenlilere bakar ve onların engin denizlere açılma¬sını hayranlıkla seyrederdim. Bir 
gün geldi ki, deniz ko¬kusunu duymadan, yelkenlilerin ufukta kayboluşunu seyretmeden duramaz olmuştum. Bu teknelerin birinin içinde, 
neden ben yokum diye üzülür, ağlamaklı olur¬dum. Sanki denizler için doğmuş bir çocuktum.”
11 İbrahim Alaeddin Gövsa, Meşhur Adamlar Ansiklopedisi, C.IV, s.1531: (1485-1565) “Türk deniz kahramanlarının en büyük-
lerinden biridir. Menteşe civarında bir köyde doğdu. Malta cenginde vurularak öldü. Veli adlı çiftçilik ve çobanlıkla uğraşan fakir bir köylü-
nün oğludur. Çocukluğunda çobanlık etmiş ve gençliğinde korsan gemilerine tayfalıkla girerek zeki, cüretli ve kuvvetli bir delikanlı olduğu 
için az zamanda kaptanlığa geçmiş ve Cezayir’e giderek Barbaros Hayreddin ile birlikte çalışmıştır.”
12 Bradford, a.g.e., s.105.
13 La Martine, a.g.e., s.462: “Turgud Reis, Menteşe yöresinde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Çocukluğundan 
beri ünlü bir okçu, yetenekli bir güreşçi olan Turgud Reis, savaşa ve serüvenlere olan içgüdüsü sayesinde bir gün kendisini denizi köpür-
terek yaran bir Korsan gemisinde bulmuştu. Daha sonra cesareti ve talihi sayesinde kısa zamanda bir grup korsan gemisini yönetmiş ve 
Korsika’ya bir akın düzenlemişti; ‘O sıralarda yapılan bir deniz savaşı sonunda Andreya Doria’ya tutsak düşmüş ve Doria’nın kalyonunda 
kürek mahkûmu olarak yıllarca kürek çekmişti. Nihayet Barbaros tarafından fidyesi ödenerek kurtarılmıştı. Napoli’ye yapılan bir sefere 
katılmış, binlerce: çocuk ve yüz bin duka altınlık hazinesini eline geçirmişti. Sonunda, Barbaros’un donanması kadar geniş bir filoya sahip 
olmuş ve Ege Denizi üzerinde adeta yüzen bir imparatorluk kurmuştu.”
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seçebilirsiniz.  Günümüzde meşhur olan bu adacıklar “Kardak” ismiyle tanınmıştır. 
Sultan II. Bayezid Dönemi’nde doğmuş olan Turgut Reis’in çocukluğu, böylesi bir 
ortamda başlamıştır. Bir yanda dağlar-tepeler ve karşıda berrak ve hoş manzaralı 
bir deniz. İşte Turgut Reis’e deniz sevgisini veren de bu ortam olmuştur. 

Osmanlı Devleti’nde denizciler nasıl adam yetiştiriliyordu? Devletin böyle bir 
hedefi var mıydı? Örneğin, karacı kökenli askerleri yetiştirmek için birimler vardı. 
Peki, denizciler için ne vardı? 1770’lerden sonraki devreyi buraya almıyorum. Al-
dığım dönem, Osmanlı Devleti’nin “Yükselme Dönemi” denilen evreyi kapsar. Bu 
açıdan bakıldığında; Turgut Reis, Osmanlı Devleti bünyesinde 1500’lü yıllarda nasıl 
denizci olabilirdi? Niçin Osmanlı Devleri Hayreddin Paşalara, Turgut Reislere ihti-
yaç duyuyordu? Osmanlı Devleti’nin tersaneleri, gemi inşa tezgâhları vardı. Bunlar 
deniz kıyısındaki şehir ve kasabaların dışında, büyük nehir boylarında da bulun-
maktaydı. Binlerce insan, buralardan ekmek yiyordu. Üretim yapıyorlardı. 1485’li 
yıllarda doğmuş olan Turgut Reis, o dönemde yetişen her Türkmen çocuğu gibi 
yaşamın ve mücadelenin öğrettiği değerlerle birlikte yaşayarak büyümüştür. Bu 
gerçekler arasında, ok atmak14, güreş tutmak ve at binmek de vardır15; fakat çocuk 
Turgut’un en önemli isteği, deniz sevgisi ve onun üzerinde giden o zamanki adıy-
la kayıklardı. Bu kayıklar ve küçük çekdiriler gerçekten de deniz üzerinde kayar 
gibi giderlerdi. Bunlardan bazıları bölgede durur, sandal ya da filika diyebileceği-
miz küçük teknelerini sahile doğru hareket ettirirlerdi. Kürektekiler sahile yanaşan 
tekneden iner ve o zamanlar kıyıda bulunan su kuyularına özellikle yönelirlerdi. 
Bu kuyular, gemilerinin tatlı su ihtiyacını da giderirdi. Gemiciler suları ya ücreti 
mukabil ya da mal takası yöntemiyle köylülerden alırlardı. Bu kuyulardan elbette 
Anadolu’nun başka kıyılarında da bulunmaktaydı. Turgut Reis’in köyünün sahilin-

14 Uzunçarşılı, a.g.e., s.384: “Gençliğinde ziraatle meşgul olmayarak ok atmak ve pehlivanlık etmek gibi spor hareketleriyle vakit geçirmiş…”
15 Çelebi, C.I, s.101: “Yaratılışında yiğitlik ve cılasunluk olduğundan ok atmağa ve güreş tutmağa çalıştı.”
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de bulunan bu tatlı su kuyuları bir insanın kaderini değiştirecektir. Bu kaderi deği-
şen kişi Turgut adını taşıyan genç bir insandır16. Karabağ köyünün yamaçlarından 
ya da Tezek dağlarında koyunları otlatırken denize bakar17  ve gelip geçen gemileri 
seyrederdi18.

Ali Rıza Seyfi Bey ise bu tabloyu şöyle 
anlatır19: “Turgut’un, vatanındaki rivaye-

te göre, denize çıkması şöyle olmuştur. Dü-

şüncesi ve hissiyatı vatanının sade ve asude 
muhitine sığışamıyan genç Turgut, bir gün 
köyünün sahiline bir Türk korsan filosunun 
yanaştığını görmüştür; korsanlar burada bir 
iki gün kalmışlar ve gemilerinde temizlik ya-

parak,  karaya da çıkıp çamaşır yıkamışlar-

dır. Maceraperest çocuk zaten hikâyelerini 
heyecanla işittiği bu silâhlı, pusatlı deniz 
kahramanlarını görünce, heyecan âlemi için-

de kalmış... Bu gamsız, pervasız cemiyetin 
içine sokularak, onların sergüzeştlerini merakla dinlemeğe başlamıştır. Nihayet çocuk bu 
bulunmaz fırsattan istifadeye karar vererek, ailesinin muvafakatim talebe lüzum görmek-

sizin, korsan filosuna girip vatanından uzaklaşmıştır”20.  Aslında böylesi durumlar pek 
çok Anadolu gencinin ailelerinden gizlice kaçarak şehirlerde tutunma çabalarının 
örnekleriyle doludur. Bunlardan bazıları başarılı olmuşlar, bazıları olamamışlardı; 
fakat genç Turgut, akıllı bir insan olduğunu süreç içerisinde gösterecektir. Denize 
duyduğu sevgi ve istek onu bölgesinden biraz daha kuzeye çıkmasına yol açacak 
ve bir delikanlı olarak Menteşe kıyılarından da öte İzmir Limanı’nda kendisini bu-
lacaktır21.  O bundan sonraki yaşantısında, kafasına koyduğu gemiyi almak için ça-

16 Seyfi, a.g.e., s.14: “Turgud’un en küçük yaşından beri ok atmak ve güreşmek gibi sporlarla uğraştığını; ve bunda bütün akranla-
rına üstün geldiğini tarih bize haber veriyor.Çocukta daimi bir kararsızlık vardı. Akdeniz’in mavi ve köpüklü dalgalı sahilinde yetişmiş olan 
bu Türk yavrusunu, sanki her dalganın sesi, her deniz rüzgârının tatlı nefesi uzak ve meçhul ufuklara doğru çağırıyordu... Çifçi hayatının 
muttarit akıp gidişi ve değişmeyen muhiti onu sıktıkça sıkıyordu.”
17 A.g.e., s.13: “Ve tabiatta ona tam bu ruha yakışacak bir cisim hediye etmiştir... En latif ve daima kahramanlar yetiştirmiş bir 
iklimin, bir memleketin bahşedebileceği bütün gürbüzlük, bütün sıhhat ile pervasızlık ve nihayetsiz şetaret onda ziyadesiyle mevcuttur.”
18 Inci, a.g.e., s.109: “Turgud, korsanların yaşantıları ile yakın ilgisi bulunan Bodrum’un Karabağ köyünde dünyaya gelmiştir. 
Karabağ yakınlarında, zamanında korsanlara peksimet yaptığı için böyle bir isim alan Peksimet köyü ile korsanların getirdikleri ganaimi 
ve yabancı paralarının alış yeriş olduğundan Akça Alan ismini almış bulunan bu gibi köyler vardır. Bunlar, Turgud’un daha çocukluğundan 
itibaren korsanlarla ilgili bir çevrede yetişmiş olduğunu açıklamaktadır. Turgud, genç yaşında Karabağ köyünün Erenler tepesi kıyılarından 
açılarak. Kendisine büyük şöhret yaratacak korsan hayatına atılmıştır.”
19 Seyfi, a.g.e., s.s.19-20
20 Uzunçarşılı, a.g.e., s.384: “Ege mıntıkasında adet olduğu üzere gönüllü olarak bir Türk korsan (levend) gemisine yazılmış…”
21 Seyfi, a.g.e., s.14-15: “Turgud, bizim Türk muharrirlerinin beyanına göre, daha pek genç iken, İzmir ve Aydın yiğitlerinin kendi 
hesaplarına teçhiz ve teslih ettikleri –o zamanın tabirince (levent) yani- korsan gemilerinden birine girmiş, şecaati, fevkalade bedeni kuv-
vetiyle, zekavet ve mahareti sayesinde pek çabuk parlayarak başlı başına bir tekne sahibi olmuştur. Müverrihler: “Derya levendine karışıp 
şecaatla iştihar bulmağın» cümlesini kullanarak, onun, evvela resmi Türk donanmasından değil Türk korsanları arasından yetiştiğini tasdik 
etmektedirler. Turgud’un bu maharet ve şöhreti, hususiyle denizcilik ve topçulukta arkadaşları arasında teveffuku herhalde yirmi iki, yirmi 
üç yaşından evvel olamaz, onun için kahramanımızın mukadderatını intihap edecek muayyen ve müstakil icraata girişmesi de 915 (hicri) 
tarihlerine müsadif olmak lazımdır. Aydın ve Karaman sahili ahalisinin, denizler üzerinde şiddetli ve ateşli bir faaliyet sahasına girdikleri 
devreye tesadüf eder.”
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lışacaktır22:  “Şimdi genç Turgud düşünüyordu ki: kaza ve belâsı kendisinden mes'ul bir 
teknesi olsa; onunla, başkalarının tasavvur bile etmediği fırsatlardan istifade eyleyecek, o 
tek gemi ile küçük bir filonun yapabileceği kadar büyük işler görecekti. Bunun için bütün 
gayretini bir gemi23 parası biriktirmeğe hasretmişti24. Nihayet, kendi malına kendi bayrağını 
kaldırdığı zaman25,  büyük bir itimadı nefsile kısmet aramak için ‘Küffar yakası’na geçti. Ar-

tık her an yeni, tehlikeli bir sefere atılıyor ve her atıldığı tehlikeden sağ ve muzaffer çıktıkça, 
nefsine ve taliine itimadı ziyadeleşiyordu...” 

Cesur, gözüpek26,  onurlu27,  gururlu28  ve girişken bir yapıya sahip olan Turgut 
bölgedeki gemiler içersinde görev almaya başladı. Denizlerdeki gözüpekliği, yiğit-
liği ilgilerin üzerine çekilmesine yol açacaktır29. Ernle Bradford onun hakkında şu 
saptamayı da yapmıştır30: “Gençlik yıllarında köyünde konaklayan bir devlet adamı onun 
zekâsına ve karakterindeki yüceliğe hayran olarak babasından asker yapmak üzere istedi”. 
Aynı Bradford, Turgut Reis ile ilgili olarak şu olumlu tespitleri de yapmıştır31. “Ger-

22 Seyfi, a.g.e., s.s.21-22.
23 Peçevi İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi, 1981, Ankara, 1981, s.245: “Turgudça Bey’ın ortaya çıkması ve bazı   gazaları: Tur-
gudça Bey Menteşelidir. Deniz leventlerine katılıp birçok yiğitlikler göstermiş, denizcilik biliminde tam bir ustalık kazanmıştı, tikin levent 
kayığı, sonra kalitesiyle dolaşıp dururken bir forsa gemiye sahip olmuştur. Giderek gemisi artmış, bir iken beş olmuş, en sonunda tam yirmi 
beş parça forsa gemi İle levent kaptanlığına yükselmişti.”
24 Çelebi, C.1, s.102: “Hayreddin Paşanınki gibi batı tarafında çok gazalar edüp zenginleştikçe gemilerini arttırdı. Giderek yirmi 
beş parça gemi ile gezmeğe başladı.”
25 Uzunçarşılı, a.g.e., s.384: “Bir Türk korsan (levend) gemisine yazılmış ve orada iyice yetiştkten sonra kendi hesabına bir levend 
gemisi donatarak ona reis olmuştur.”
26 Seyfi, a.g.e., s.137: “Turgud tabiat ve meşrepçe Hayreddin Barbaros’dan ziyade, onun ağabeyi ve Barbaros şöhretinin asıl mües-
sisi olan Oruç Reis’e benziyordu. Şataretli, metin, merhametli, mert, delice cessur, minnet ve riyadan son derece müteneffir, vicdani hürriye-
tin aşığı, namus ve haysiyet cihetiyle zerre kadar şakaya gelmez bir şahsiyetin bütün tecelliyatını, bu iki zatta çok parlak olarak görebiliriz. 
Ve işte bu serazatlığı içindir ki: Preveze muharebesinden ve evvel sonra Turgud Reis’in ismini, bizim tarihlerden ziyade Ceneviz, İtalyan, 
Fransız ve İspanyol tarihlerinde görüyoruz.”
27 A.g.e., s.136: “Lâkin, Barbaros’un arkadaşları veya maiyeti arasında öyleleri de vardı ki: kışın İstanbul halicinde rahat yatmak; 
şu devletle müttefikiz, bu devletle müsalahalıyız diye ummanlardaki hareketlerini tahdit eylemek; yahut İstanbul çelebilerine boyun eğmek 
onların kârı değildi. İşte koca Turgud’ta bunlardan biri ve en birincisiydi.”
28 A.g.e., s.136: “Koca Turgud’ta, fıtratındakı ateşinlik, serazadelik saikası ile yörük kalitesinin dar kamarasını, bir devlet kadırga 
veya baştardesinin ihtişamlı çadırına tercih etti.”
29 Çelebi, a.g.e.,  C.1, s.101: “Sonunda deniz levendine karıştı, yüreklilikte ün aldığından giderek levend takımının kapudanlığı 
kendisine verildi.”; İnci, a.g.e., s.109: “Keskin zekâsı, cesareti, atılganlığı, uyguladığı savaş tekniği bakımlarından kısa zamanda şöhrete 
ulaşmış ve Akdeniz çevresinde yabancılar tarafından (Korkunç Dragot) diye anılarak korku yaratmıştır.”
30 Bradford, a.g.e., s.105.
31 A.g.e., s.s.108-109.
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çekten Turgut Reis 16. yüzyılda yaşamış yüce bir Türk denizcisidir. Mertliği kötülük bilme-

yişiyle sarayda çevrilen dolaplara tiksinerek bakmış ve Osmanlı İmparatorluğu donanması 
için Turgut Bey'in Kapudan-ı Deryalığı bir şeref iken, Kubbealtı oyunlarını fark ettiği anda 

başını alıp Akdeniz'e açılmıştır. Yabancı 
tarihçiler Turgut Reis'ten ‘Akdeniz'de 
Hıristiyanlık âleminin baş belâsı ve efendi 
korsanı’, ‘Sultanların amirali’ diye say-

gıyla söz eder. Yalnızca Turgut Reis adı-
na yazılmış eserler büyük bir toplama va-

rır. Onu öven satırlar, yiğit bir düşmana, 
zeki ve cesur bir korsana armağan edilmiş 
gerçek methiyelerdir. Batı'nın tarihçile-

rinin kaleminde Turgut Reis, Barbaros 
Hayrettin'ne denk, ünlü Venedik Amirali 
Andreya Dorya'dan üstün, bir Timurlenk 
kadar usta, Fatih Sultan Mehmet kadar 

zeki ve ünlü, kendini beğenmiş Şarlken’in en büyük komutanlarını perişan edecek kadar 
askerî yetenekleri olan bir kişiliğin sahibiydi. Değeri bilinmedi, ama vatanı darda kalınca 
yürekten göreve koşmayı hak kabul etti. Bu kadar da temiz yürekliydi.” Bir Batılı’dan bu 
sözleri duymak ne kadar onur verici bir durum değil mi? Genç Turgut, Karabağ kö-
yündeki evinden ayrıldıktan sonra, İzmir bölgesiyle de yetinmeyecek, Akdeniz’de 
boy göstermeğe başlayacaktır. Aynı Kemal ve Piri Reisler, Hızır ve Oruç Reisler 
gibi… Sonuçta, bu Türk denizcilerinin birbirleriyle bağlantıları da ortaya çıkacaktır. 
Bunun sonunda, Hızır Reis, Piri Reis ve Turgut Reis gibi ünlü denizcilerin faali-
yetleri birbirleriyle bütünleşecektir. Örneğin; Piri Reis, Cezayir bölgesini ele geçir-
miş olan Hızır Reis’in İstanbul’a gelen bir çeşit elçisi olacaktır. Aynı şekilde Turgut 
Reis’te Hayrettin Paşa’nın en güvendiği denizci olarak belirecektir32. Turgut Reis’in 
başından kimbilir ne kadar çok tehlike geçmişti. Dile kolay 1500’lerden 1538’e kadar 
yaklaşık kırk yıl geçmişti. 

Venedik Devleti ile Osmanlı Devleti arasındaki Akdeniz’deki mücadele 1537 
yılında sürmüş 1538 yılına gelindiğinde sorunlar daha da ilerlemişti. 1538’in yaz 
aylarında Adalar denizinde İstanköy-Eğriboz hatlarında bulunan Hızır Hayrettin 
Paşa’ya Turgut Reis’in kuvvetleri de katılmış ve bunlar 20 gemiyle öncü birlik ola-
rak görev yapmışlardır. Barbaros 150 gemi ile Mayıs 1539 ayında33  İstanbul'dan ha-
reket ederek, mutat olarak vergileri toplayarak 13 Temmuz’da Castello Nova önüne 
geldi. Maiyetinde Turgut Reis, Murat Ağa, Salih Reis; Seydi Ali Reis ve Hacı Mak-
sut gibi çok kudretli denizciler de vardı. Donanma Castello Nova’yı hemen istirdat 
32 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s.25-26.
33 Rasim Ünlü, Deniz Tarihimizde İz Bırakanlar - Türbe ve Mezarları, İstanbul, 2007, s.67: “Büyük Amiral Hızır Hayreddin Paşa 
1539 Mayısında gemileriyle İstanbul’dan hareket edip Adriyatik Denizi’ne girmiş 17 Temmuzda Dalmaçya’nın güney kıyılarında olan Cas-
telnova şehri önüne geldi. Karadan da Rumeli beğlerbeyi Hüsrev Paşa’nın askerleri saldırırken denizden Hayreddin Paşa Turgud Reis, Sinan 
Reis, Salih Reis, Murad Reis, Seydi Ali Reis, Hacı Maksut Reis gibi komutanlar saldırmışlar ve bu kale 10 Ağustos 1539’da feth olunmuştur.”
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edip Avlonya'ya döndü. Bu harekât sonucunda Venediklilerle barış antlaşması ya-
pıldı. Buna göre:  “Barbaros Hayrettin'in zaptettiği adalar Osmanlı Devleti hâkimiyetine 
geçecekti; Dalmaçya kıyılarındaki Nadin ve Oran’a kaleleri Osmanlı devletine verilecekti; 
Venedik'in işgal etmiş olduğu iki Mora Kalesi (Dirama ve Malovazi) Osmanlı devletine 
iade edilecekti; Venedik Osmanlı Devletine savaş tazminatı verecekti; Kıbrıs Adası Osmanlı 
Devletine vergi vermeye devam edecekti”.

Aslında, Büyük Amiral Hızır Hayreddin Paşa’nın Hıristiyan ülkelerin donan-
masıyla yapmış olduğu mücadelede en güvendiği insan hiç şüphe yok ki Turgut 
Reis idi. Büyük Amiralin Akdeniz’de geliştirmiş olduğu bir savaş taktiği vardı. Bu 
savaş taktiği hedefi yönlendirip, dikkati dağıtmak üzerineydi. Bu konuda Turgut 
Reis’in donanması düşmana hedef olarak gösterilir. Düşman o hedefi esas aldığın-
da, Büyük Amiral Düşmanı etkisiz kılardı34. Bu bakımdan Amiral Turgut, Büyük 
Amiral Barbros’un sağ kolu oluyor ve aynı cesaret ve atılganlıkla büyük hizmetler 
görüyordu. Hızır Hayrettin Paşa sonrası için Turgut Reis’in Padişah’ın denizlerdeki 
baş nazırı olduğunu söyleyen batılılar da vardır35: 

15 Haziran 1540 tarihinde, Korsika Adası’nın Kalvi ve Bastia limanları arasın-
da Jiralana Koyu’nda gemilerini yağlamakla meşgul olan Turgut Reis esir düştü36. 
1543 yılı Turgut’ Reis için olumlu bir yıl olacaktır. Üç yılı aşkın süreçteki esareti de 
34 Afif Büyüktuğrul, Cumhuriyet, 28 Eylül 1962; Ayrıca bkz.:  Poyraz’ın Getirdikleri - Amiral Afif Büyüktuğrul’un Gazetelerde 
Yayımlanmış Makaleleri 1954-1971, Derleyen: Dz. Kur. Kd. Alb. Cem Gürdeniz. s.198: “Barbaros Batı Akdeniz’e sık sık girdi. Fakat 
büyük bir muharebe yapmadan maksadına ulaşmak için güzel bir çare bulmuştu. Emrine ufak bir filo verdiği Turgud reis aldatıcı bir hedefe 
sevk ederek, yakar yıkar ve Andreya Dorya’ya Turgud Reis’in üzerine gidince de kendi asil filosuyla Napoli, Sicilya Adası ve diğer servet 
sahibi şehirleri vurur, topladığı servet ve insanlar alıp Türkiye’ye getirirdi.”
35 Jurien De La Graviere, Malta Muhasarası, (çev.: Mustafa Şerif Kurdoğlu), İstanbul, 1936, s.41-43.
36 Fevzi Kurtoğlu, Turgud Paşa, İstanbul, 1936, s.356-359.
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1543 yılında sona ermiştir37. 1543 yılındaki gelişmelerin bir boyutu da Türk Fransız 
ilişkilerine dayanmaktaydı38:  “28 Mayıs 1543’te Barbaros Hayrettin Paşa kumandasın-

daki Türk donanması, Fransa’nın 
Türkiye’deki elçisi Baron Polin de 
la  Garde da beraber olduğu halde 
İstanbul’dan hareket etti. 11 Tem-

muz 1543’te Fransa’nın Tulon 
limanına vardı. Buradaki Fran-

sız gemileri direklerine Türk bay-

rakları çekerek Hayrettin Paşa’yı 
selamladılar. 20 Temmuz 1543’te 
bayraklarını açmış olduğu halde 
mehter çalarak büyük bir düzenle 
Marsilya Limanı’na gelen Türk 
donanması büyük bir törenle kar-

şılandı.. 5 Ağustos 1543’te Fran-

sız donanmasını da yanına alan 
Hayretin Paşa,Tulon’a geldi. Ka-

leyi Fransa kralı I. Fraçois’in emriyle Türk bayrağı çekilmişti. 16 Eylül 1543’te Türkiye ile 
Fransa arasında imzalanan andlaşma gereğince Fransa, Türk donanmasının masrafları için 
Barbaros Hayrettin Paşa’ya 800.000 duka ödedi. Hayrettin Paşa, üç yıldır Cenevizliler elin-

de tutsak bulunan Turgut Reis’i fidye karşılığı serbest bırakılması ve Cenevizlilerin kürek ve 
salre satmaları şartı ile bunu kabul etti. Turgut Reis 3.000 altın karşılığı serbest bırakıldı.”

1540-1543 yılları arasında Cenevizlilere esir düşmüş olan ve her türlü hakarete 
uğramış olan ve forsalık dahi yapmış bulunan Turgut Reis’i niçin öldürüp böyle 
bir düşmandan kurtulmadılar diye bir soru aklımıza geldiğinde, bunu iki açıdan 
cevaplayabiliyoruz. Bunlardan birincisi Turgut Reis gibi değerli bir esir her za-
man para getirebilecek kişiydi. Diğeri ise dönemin Büyük Amirali Hızır Hayrettin 
Paşa’nın hışmına uğramamak içindi. 

Turgut Reis esaretten kurtulduktan sonra, Akdeniz’de kuş uçmaz hale gelmiştir. 
Örneğin, 1548 yılında Malta Hazinesi ele geçirilmiş39  ve 1549 yılında Mehdiye kale-
sinde İspanyollarla önemli çarpışmalarda bulunmuştur. Bu süreçte,  Şarlken’in hu-
sumetini, Kanuni’nin de stratejik anlamda ilgisini çekmiştir40.  Batılı istihbarat kay-
naklarına göre41:  Ağustos 1550’de, “Dragut'un Taranto Körfezinden geçtiği”, “Venedik 

Filosu’nun hazırlanmakta olduğu”; Ekim 1550’de, “Hristiyanlara zarar vermek ve sal-
dırmak için Rodos'tan 13 tane kadırganın çıktığı”; Kasım 1550’de, "Dragut'un Modon'a 
hareket etmekte olduğu” belirtilir. Şarlken, Turgut Reis’i yok etmek isterken; Kanuni 
37 Büyüktuğrul, a.g.e., C.1, s.254.
38 Ünlü, a.g.e. s.70.
39 Kurdoğlu, a.g.e. s.363-364.
40 Muzaffer Arıkan- Paulino Toledo, a.g.e., s.284.
41 Kurdoğlu, a.g.e., s.370-377.
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ise Turgut Reis ile irtibata geçmeye çalışır42; çünkü Turgut Reis, saraya hep uzak 
durmuştur43. Hayreddin Paşa sağ iken Akdeniz’deki bağımsız Türk denizcilerini 
organize ettiği için, o dönemde Kanuni Sultan Süleyman’ın Turgud Reis’e pek ih-
tiyacı yoktu. Hayreddin Paşa’nın ölümünden sonra, Turgud Reis’e büyük ihtiyaç44  
duyulmaya45  başlandı46. Bu süreçte47: “Tunus halkı kurtuluşları için esasen Türkleri 
bekliyorlardı. Bu bakımdan Turgud Reis Tunus’un en kuvvetli kalelerinden Mehdiye'yi ve 
şehri kolaylıkla eline geçirdikten başka daha üç sahil şehrini de zapt ederek hükmü altında 
bir Mehdiye prensliği kurdu. Ve devlet hizmetine çağrıldığı 1550 yılına kadar prensliğîni 
korudu. Böylece, Sicilya’nın her iki yanındaki geçitleri dolayısıyla de Doğu Akdeniz’le Batı 
Akdeniz ticaret yollarını kontrol etme kolaylığını elde etti”48.  Yine bu süreçte; Kanuni 
Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olan kızı Mihrimah’ın kocası olan Rüstem 
Paşa, damat olmanın avantajını kullanarak saray içerisinde bir çeşit iç hâkimiyet 
kurmuş gibidir49. Bu anlayışına karısını, kaynanasını ve kaynatasını da alet etmiştir. 
Özellikle, kaynanası Hürrem Sultan ile pek çok konudaki ortak hedefleri, Osmanlı 
sarayında kanlı mücadelelere yol açmış, Kanuni Sultan Süleyman’ın evlatları ara-

42 La Martine, C.1, s.462: “Milletinden ender olarak çıkan usta denizcileri bir araya getiren Kanuni Sultan Süleyman, Turgud 
Reis’i İmparatorluk hizmetine aldı ve bundan böyle donanma komutanı olduğunu gösterecek bir feneri kadırgasına asmasını istedi. Andreya 
Doria, Venedikliler ve Malta Şövalyelerine karşı düzenlediği akınlardan sonra Turgud Reis’in İstanbul limamna dönüşünde Hıristiyan dün-
yasının ganimetleri sergilendi. Kaptanıderya Piyale Paşa’nın bindiği öncü kadırganın kıç tarafına suların; içinde Afrika sahillerinde mağlup 
edilen büyük İspanyol Armadasının haçam geçirilmiş İsa’yı tasvir eden sancağı bağlanmıştı. Amirallerin kadırgalarının arkasından gelen 
kalyonların köprülerinde zincire vurulmuş Napolili, Sicilyalı ve ispanyol amiraller görûnüyordu. Ele geçirilen düşman gemileri, serenleri 
kırılmış, dümenleri bozulmuş bir halde Osmanlı kalyonlarının yedeğinde yol alıyordu, Bütün halk ve ordu Boğaz”ın kıyılarını doldurmuştu. 
Kanuni Sultan Süleyman donanmasının bu şanlı dönüşünü denize bakan köşklerinden birinin pençesinden mutlu bir biçimde izliyordu.”
43 Seyfi, a.g.e., s.137: “Akdeniz’in bu kurdu, başını hükümet boyunduruğuna asla uzatmamıştı.”
44 A.g.e., s.136-137: “Hayreddin Paşa’nın, İstanbul’dan Cezayir’e avdet ettiği zaman, Turgud’u bütün mağrip Türk korsanlarına 
gönüllü serdarı, unvanı ile kumandan tayin eylediğini bazı tarihlerde görüyoruz; fakat Hayreddin Barbaros’un bu tayini, acaba bütün Akde-
niz Türk korsanları üzerine müessir olabilmiş miydi? O zaman -bugün isimleri unutulmuş- birçok Türk kaptanları vardı ki: Akdeniz’de kendi 
hesaplarına dolaşıp kılıç sallıyorlardı. Bu kaptanlar büyük bir hadise, düşman tarafından kuvvetli bir taarruz olunca, heman biribirine 
yardım için toplanarak fırtınayı geçirirler, sonra gene herbiri kendi işine giderdi. Vakıa, Hayreddin Paşa’nın İstanbul’a gelişinden sonra, her 
ilkbaharda sefere çıkan donanmamıza, bütün Akdeniz korsan reisleri gönüllü filosu,  namı altında ve Cezayir  beylerinin kumandasında 
iltehak ettiklerinden; Turgud senenin bir kısmında devlet donanması hizmetinde bulunuyor demekti.”
45 A.g.e., s.139: “Zaten bir müddetten beri Venediklilerle aktedilmiş olan müsaleha, devleti deniz işleri ve kuvvetlerİ ile itinalı 
surette meşgul olmak mecburiyetinden kurtarmıştı. Diğer cihetten, Barbaros’un mesaisi İle donanmada görülen azamet ve kuvvet, Levent 
(korsan) kaptanlarının fedakarane sarfeyledikleri gayret; İstanbul paşalarınca adeta tabii bir cereyan suretinde görülmeye başlanmıştı.” 
46 A.g.e., s.120.
47 İnci, a.g.e., s.109-111.
48 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s.27.
49 La Martine, a.g.e., s.459.
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sındaki mücadelelerde subjektif 
tavır almasına da yol açmışlardır. 
Sadrazam Rüstem Paşa’nın hiyle-
lerinin en önemlilerinden birisi, 
Turgut Reis’e oynadığı oyundur50. 
Bu oyun çerçevesinde, Turgut 
Reis’i, Kanuni Sultan Süleyman’a 
kötüleyerek kardeşi Sinan Paşa’yı 
Kaptanpaşalık makamına otur-
masına vesile olmuştur51. Sadra-
zam Rüstem Paşa’nın hiylelerin-
den çekinen Hızır Hayrettin Paşa 
bile, alacağı olan 210.000 dukayı 

Rüstem Paşa’nın şerrine uğramamak için isteyememiştir52. Rüstem Paşa’nın etkisiy-
le Kaptanpaşalığa Sinan Paşa gelince, Kanuni Sultan Süleyman, Turgud Reis’e de 
ancak Karlıeli Sancak Beyliği’ni vermekle yetinmiştir. Karlı Eli sancak beyliği’nin 
merkezi Preveze idi53. Fevzi Kurtoğlu, Karlı Eli Sancak Bey’i olmasını Trablusgarb’ın 
fethinden sonra yapıldığını söyler54.  Ayrıca, bu süreçte Akdeniz’de karakol görevi 
yapan Turgut Reis ve beraberindekiler, bazı Venedik gemilerinin usulsüzlükleri-
ne kızarak onları bertaraf etmişler, bu durum Venedikliler tarafından İstanbul’daki 
balyozları aracılığı ile Sadrazam Rüstem Paşa’ya ulaştırılmış, o da Turgud Reis’i 
sevmediği ve Venedikliler’den rüşvet aldığı için bu olayı kendi çıkarına yönelik ola-
rak padişaha sunmuştur55. Tüm bu olumsuz gelişmeleri gören Turgut Reis Sancak 
Beyliği’nden uzaklaşıp Fas’a gitmişse de, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 
bu ülkenin veraset bağı olduğu İspanya’nın baskılarını kara ve deniz üzerinde his-
seden Kanuni Sultan Süleyman, geçmişte bu baskıya nasıl Hızır Hayrettin Paşa ile 
direnmişse, şimdi de Turgut Reis ile direnmek56  istemiştir57; çünkü dönemin saray 
bürokrasisinden yetişme Rüstem Paşa’nın kardeşinin denizcilikten anlamadığını 
bildiği için yeterli bulmuyordu58; fakat damadı Rüstem Paşa’nın gönlü kırılmasın 
diye görevden de almıyordu. Turgut Reis’i de ülkenin çıkarları için dışlamak iste-
miyordu. Bunun üzerine Turgut Reis59  tekrar dönecektir.

1550 yılında haksız ve ağabeyinin sayesinde Kaptanpaşalığa getirilen Sinan Paşa 
kendisini Padişaha gösterebilmek ve deniz sahasında olumlu görünebilmek uğruna 
İstanbul’daki tersanede yoğun bir malzeme toplanmak sürecini başlatır. Bu durum 
50 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s.27-28.
51 İnci, a.g.e., s.111.
52 Ünlü, a.g.e., s.87.
53 Uzunçarşılı, a.g.e., s.386.
54 Kurdoğlu, a.g.e., s.s.378-384.
55 Seyfi, a.g.e., s.s.142-146.
56 Çelebi, C.1, s.s.104-105.
57 Seyfi, a.g.e.,s. s.148-149.
58 İnci, s.s.111-112.
59 Ali Rıza Seyfi, a.g.e., s.20.
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son bahar boyunca batılılara casusları aracılığıyla rapor edilir60: “İstanbul tersanesi 
için büyük bir malzeme toplanmasının görünmekte olduğu". Kanuni Sultan Süleyman’da 
Mehdiye’deki olaylardan sonra Malta ve Trablusgarb’a sefer yapılmasını istiyordu. 
Fakat Sinan Paşa’nın denizciliğine güvenmiyordu. Turgut Reis’in bu bölgede ve bu 
savaşta olmasını hedefliyordu61. 1550 sonbaharından 1551 yılına geçimle sürecinde 
de İstanbul Tersanesi’nde, Trablusgarp seferi için hazırlıklar devam eder. Bu hazır-
lıkları Tepebaşı bölgesinden 
sürekli takip eden başta Ve-
nedikliler olmak üzere batı-
lılar raporlarını bu düzlem-
de hazırlarlar. Buna göre: 
Şubat 1551’de62,  “Cezayir ve 
Tunus Krallarının İstanbul'a 
elçiler gönderdikleri için ha-

zırlanmakta olan donanmanın 
Afrika seferi için olabileceği”;  
Mart 1551’de, “Tersanenin 
büyük bir hazırlık içinde oldu-

ğu” ve “Topçuluk ve atlar için 
40 tane büyük kadırganın inşa 
edilmekte olduğu”; Nisan 1551’de, “Tersane'de gece gündüz 700 adamın çalışmakta oldu-

ğu”, ”Pera fırınlarında donanma için ekmek hazırlanmakta olduğu”, “Tersane için çeşitli 
malzeme taşıyarak Rodos'tan bir kadırganın geldiği”, ”Donanma için 8 bin kental ekmek 
yapılmış olduğu”; İstanbul ve İstanbul haricinde de istihbarat63  birimlerinin verdiği 
bilgiler batıya akar: “Zanta'da İstanbul'dan kürekçi istenmesi”; ”Kefalonya çevrelerin-

de donanma için ekmek yapılmakta olduğu”, ”Preusa'da ekmek yapılmakta olduğu, ayrıca 
2000 altın bulunduğu”; “İstanbul'da 1500 kürekçinin bulunduğu, bu sayının daha da art-
masının beklendiği” yazılmıştır.

1551 yılının Mayıs ve Haziran aylarına yönelik bazı istihbarata yönelik bilgiler 
de şunlardır64:  “Denizde 110; hazır durumda 50 kadırganın bulunduğu, Haziran orta-

sında donanmanın hazır durumda olabileceği; Donanmanın ekmek miktarının üç ay için 
olduğu; Donanmanın asker sayısının 80 bine ulaşmakta olduğu; Donanmanın Mayıs'ın 
22'sinde hazır durumda olacağı; Donanmanın Lepanto'dan ekmek ve asker alacağı, Donan-

mada yalnız bin kürekçinin eksik olduğu" şeklindedir. Türk Donanması’nın İstanbul 
çıkışından sonra da takip edildiği şu raporlardan anlaşılmaktadır65: “Türk Donan-

masının İstanbul'dan Negroponte'ye 108 kadırga ve 3 bin yeniçeri ile hareket ettiği”, "Türk 

60 Muzaffer Arıkan- Paulino Toledo, XIV-XVI.Yüzyıllarda Türk-İspanyol İlişkileri ve Denizcilik Tarihimizle İlgili İspanyol Belge-
leri, Ankara, 1995, s.285.
61 Seyfi, a.g.e., s.s.151-152.
62 Muzaffer Arıkan- Paulino Toledo, a.g.e., s.s.285-286.
63 Garviere, a.g.e., s.89.
64 Muzaffer Arıkan- Paulino Toledo, a.g.e., s.286.
65 A.g.e., s.287.
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Donanması’nın hiçbir saldırıya uğramaksızın Korfu Kanalı’ndan 137 gemi ile geçtiği", 
"Türk Donanmasının Levant'a gitmekte olduğu”, "Türk Donanmasının bir fırtınaya yaka-

landığı, Velona ve Preusa'da yardımına koştukları, donanmanın kayıplarının 18 gemi, 8 bin 
adam ve 200 top civarında olduğu", “Donanmanın İstanbul'a hareket etmek için Sultanın 
emrini beklemekte olduğu”, “Kadırga inşa etmek amacıyla kereste ve çeşitli malzemelerle 
yüklü bir geminin İstanbul'a geldiği” belirtilir.

1551 donanma harekatı ile il-
gili olarak Seyfi Bey bilgileri ver-
miştir66. TurgutReis’in yönlen-
dirmesinde 1551 yılı harekatı iki 
aşamada gerçekleşmiştir. Birinci 
aşamada Malta Adası üzerindeki 
St. Jean Şovalyeleri’ne 14 Temmuz 
1551’de güç gösterisi yapılmıştır67: 
Sonraki aşamada ise gerçek hedef 
olan Trablusgarb şehrinin fethedil-
mesi içn üzerine yürünüp  harekata 
geçilmştir. 15 Ağustos 1551 Cumar-
tesi: Trablusgarp'ın fethi sağlanmış-

tı68. Kanunî, Trablusgarp valiliğini vilâyetin fethi şartıyla Turgut. Reis'e vadetmiştir: 
Buna rağmen, Sinan paşa Padişahın bu vadine rağmen valilik makamına Tajura 
Sancak Beyi Hadım Murat Ağa'yı oturtmuş ve bunun üzerine Trablusgarp Fatihi 
Turgud Reis Mağrıb’a doğru yelken açınca bütün donanma peşine takılmışsa da 
Sinan Paşa araya vasıtalar koyarak rica ve minnetle gönlünü alıp geri çevirmiştir! 
Şehid Turgut Reis’in yaşadığı yıllarda Libya kıyılarının en önemli şehri Trablus-
garp idi. Türkler bölgede Trablusgarp’tan önce buraya çok yakın olan Tajura’yı ele 
geçirdiler. Çünkü Tajura’nın savunma anlamında büyük yapıları yoktu. Halbuki 
Trablusgarp kalesi tahkimatı daha iyi bir yapı arz ediyordu. Bu nedenle önce Tajura 
fethedildi. Gerçi Tevfik İnci ve bir grup tarihçi ilk etapta sanki Trablusgarp fethedil-
miş gibi olayları anlatmaktadır69.

Trablusgarp’ın fethi sonrasında da batılıların istihbarat faaliyetleri de devam et-
miştir70. 1551 Sonbaharında: "Ege'nin gözetlemesi görevinin 40 tane kadırgalık bir filo 
ile Dragut'a verileceği”ne yönelik yapılan istihbarat  gibi… Batılıların istihbarat fa-
aliyetleri 1552 yılında da devam etmiştir71: Ocak 1552’de: “Sultan Süleyman'ın Do-

nanmanın hazırlanmasını emrettiği”; Şubat 1552’de: “Fransızların, filoyu tamamlamak 
için Sultan'dan 50 tane kadırga istedikleri, bunun cevabı olumsuz olduğu”, “Donanma-

66 Seyfi, a.g.e., s.s.152-157.
67 Danişmend, C.2., s.s.264-265.
68 A.g.e., s.s.265-266.
69 İnci, a.g.e., s.s.112-113; Şehsuvaroğlu, a.g.e., s.29; Kurdoğlu, a.g.e., s.s.378-384.
70 Muzaffer Arıkan- Paulino Toledo, a.g.e., s.288.
71 A.g.e., s.s.288-289.
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nın hazırlanmakta olduğu", "Donanmanın bütçesinin tamamlandığı”; Nisan 1552’de: 
”Sultan Süleyman'ın Donanma Amirali'ne en yakın zamanda hareket etmesini emrettiği”, 
“Topçuluk ve mühimmatın hazırlanmakta olduğu”; Mayıs 1552’de: “Çok sayıda asker ve 
levazımın gemiye yüklenmekte olduğu", "Donanmanın ayın 5'inde hareket edebileceği”; 
Temmuz 1552’de: “Türk Donanmasının Preusa'da Fransa Filosu ve Cezayir kadırga-

ları ile birleşeceği”; ”Donanmanın Adriyatik Denizine girmeyeceğinin tahmin edilmekte 
olduğu”; Eylül 1552’de: “Zanta Kanalından 40 tane Türk kadırgasının geçtiği”; Ekim 
1552’de: “Türk Donanmasının Ege'yi gözetleyen 40 tane kadırga hariç Çanakkale'de bu-

lunduğu”, Kasım 1552’de: "Dragut'un 60 tane gemi ile Preusa'da bulunduğu, burada Sa-

lermo Prensi ile birlikte, kışı geçireceğinin tahmin edildiği”, “Türk Donanmasının kadırga-

larının İstanbul'a dönmeleri emredildiği”, “Salermo Prensi'nin İstanbul'a hareket etmekte 
olduğu” rapor edilmiştir. 

15 Haziran 1552 tarihinde Turgut Reis, 
Fransa’yı himaye için Akdeniz seferi-
ne başlamıştır72. Bu sürecin peşinden de 
Beştiye Seferi yapılır73:  Tarihçi Münne-
cimbaşı da bazı tespitlerde bulunur74. Bu 
seferden Turgut Reis büyük başarı75 ile 
döndü76. 1553 yılında batılıların Türk do-
nanması üzerine yapmış olduğu istihba-
rata yönelik çalışmalardan bazı örnekler 
de şöyledir:  Mart 1553’te: “Takımada'yı 
gözetlemek için Dragut'un idaresinde 50 

tane kadırganın inşa edilmekte olduğu”, ”Bu sene Türk Donanmasının sefer yapmayaca-

ğı, Denizlerde yalnız hazır durumda olacağının söylentisi”, “Sinan Paşa'nın yönetiminde 
50 tane kadırganın hazırlanmakta olduğu”; Mayıs 1553’te, “Denizde 57. inşa edilmek-

te olan 5 kadırganın bulunduğu", "Çok sayıda denizcinin toplanmakta olduğu”, “Donan-

manın Mayıs'ta hareket edebileceğinin tahmin edildiği”; Haziran 1553’te, “Donanmanın 
gemi sayısının 70 olduğu, Haziran'da hareket edileceğinin söylendiği”; Temmuz 1553’te 
“İstanbul'dan Çanakkale'ye 54 kadırga, 1 kalyon ve 4 yük gemisinin hareket ettikleri, Sakız 
Adası'nda Fransa filosu ite birleşecekleri”, “Negroponte'den 70 tane Türk kadırgasının ve 
25 Fransız kadırgasının geçtiği", "Cezayir'den 40,Marsilya'dan 30 Fransız kadırgasının 
geleceği";  Kasım 1553’te, “Sultan Süleyman'ın 100 kadırganın inşa edilmesini emrettiği", 
"50 kadırga için kerestenin getirildiği”; Aralık 1553’te, “Dragut'un filosunun İstanbul'da 
bulunduğu” hususunda bilgiler verilir77.

72 Danişmend, a.g.e., s.s.277-278.
73 Seyfi, a.g.e., s.s.159-160.
74 Müneccimbaşı Ahmed Dede, Sahaif-ül Ahbar fi Vakayi-ül Asar (Müneccimbaşı Tarihi), Türkçeleştiren: İsmail Erünsal, C.II, 
İstanbul, Tarihsiz, s.s.569-570.
75 İnci, a.g.e., s.113.
76 Kurdoğlu, a.g.e., s.s.387-389.
77 Muzaffer Arıkan- Paulino Toledo, a.g.e., s.s.290-291.
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Trablusgarp yakınlarındaki Tajura’nın 1551’de 
ele geçirilmesi ve buradaki oluşturulan yönetimin 
Hadım Murat Ağa verilmesi Turgut Reis’i üzmüştü. 
Bundan sonraki süreci Tevfik İnci’den izleyelim78: 
“Fransa’ya yardım maksadı ile 1553  Haziran’ında gönde-

rilen yüz yirmi parçadan kurulu Osmanlı Donanması’nda 
Derya Kaptanlığı makamında Sinan Paşa bulunmasına 
rağmen79, Kanuni Süleyman bu Osmanlı Donanması’nı da  
Turgut’un  komutası altına vermiştir. Bu şekilde Akdeniz’e 
açılan Turgut’un komutasındaki Osmanlı Donanması’na 
da üç adet Fransız teknesi katılmıştı. Turgut Reis, Napo-

li ve Sicilya sahillerini vurduktan sonra, İspanya Kralı 
Şarlken'in müttefiki bulunan Ceneviz Hükümeti’ne ait 
Korsika adasına yüklendi. Adanın merkezi olan Bastia'yı 
kuşatarak zaptetti. Burada bulunan 7.000 müslümanı kur-

tardı, daha sonra da Korsika’nın diğer kıyı şehirlerini de vurdu ve bir ara Andreya Dorya'yı 
da kovaladıktan sonra, büyük bir esir kafilesi ve ganimet ile İstanbul’a döndü80. 

Turgud Reis’in   hizmetinden,   parlak   başarılarından  memnun  kalan Kanuni Süley-

man, çok geç kalmış olmakla beraber, nihayet insafa gelerek Turgut’un hakkını teslim etme-

ye yöneldi ve Cezayir Beylerbeyliği’ni de vermek suretiyle Turgut’u Derya Kaptanlığı’na 
tayin etti; fakat kıskançlığın, çekememezliğin pençesinde olan hain Sadrazam Rüstem Paşa, 
zamanda kardeşi Derya Kaptanı Sinan Paşa’yı kayırmak için, tarih nazarında nasıl alça-

lacağını düşünmeden; ‘Efendimiz, Turgut taşrada81 yetiştiğini ileri sürerek Padişahımızın 
ulu katına yakın olarak hizmette bulunmayı istemiyor’, diye tezvirde bulunarak, Kanuni 
Süleyman’ın bu konudaki iradesini felce uğratmayı başardı. Bu Saray entrikaları, denizle-

rin bu tertemiz çocuğu Turgut Reis’in sabrını nihayet taşırdı. Bir gün Kanuni Süleyman, 
sefere çıkmak üzere atına bindiği bir sırada, Turgut Reis, yaklaşıp atın üzengisini tutarak;  
‘Trablusgarp'ı fethettiği takdirde82 Beylerbeyliğini kendisine vaat etmiş olduğunu’ hatırlat-
tı83. Bunun üzerine Kanuni Süleyman, hayatta kaldığı sürece 'Turgut Reis’e Trablusgarp 
Beylerbeyliği’ni ve Paşalık Rütbesi’ni verdi. Turgut Reis Paşa, Trablusgarp Beylerbeyi ol-
duktan sonra denizlerden çekilmiş değildi. Zaman zaman yelken şişirerek, Malta, Venedik, 
Ceneviz, İspanyol ve Papalığın ticaret gemilerini vurmaya, bu devletlere ait sahil şehirleri 
ile müstahkem mevkileri tahrip etmeye, esir ve ganimet alamaya devam etti. Özellikle, kötü 
bir geleneğe saplanmış olan Osmanlı Donanması’nın Haliç'e kapandığı sonbahar ve kış ay-

78 İnci, a.g.e., s.s.113-114.
79 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.5, İstanbul, 1971, s.181: “Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı 
Vezirazam Kehle-i ikbal Rüstem Paşa’nın kardeşi olduğu için Derya kapdanlığına çıkarılmış olan bu Koca Sinan devrinde donanmanın en 
mühim hareketlerin Barbaros merhumun şanlı talebesi Turgud Reis idare etmiş ve Sinan Paşa’da Kehle-i İkbal’e istinaden Turgud’un mu-
vaffakıyatleriyle fütuhattanı benimsemekten başka bir şey yapamamıştır.”
80 Kurdoğlu, a.g.e., s.s.390-391.
81 Seyfi, a.g.e., s.s.134-135.
82 Kurdoğlu,a.g.e., s.391.
83 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s.s.29-30.
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larında' Turgut Reis Paşa, Akdeniz’i sahipsiz bırakmamak için daha sık denizlerde kendisini 
gösterdi. Bu arada Kanuni Süleyman büyük deniz seferlerinde Osmanlı Donanması’nı yine 
Turgut Paşa’nın komutası altına veriyordu.”

Bu gerçeğin en somut ka-
nıtı padişahın vermiş olduğu 
hükümdür84:  Padişahın bu 
hükmü dikkatle okununca 
anlaşılıyor ki Turgut Reis, 
donanmanın asıl amiri idi. Pi-
yale Paşa adeta onun vesaye-
ti altında bulunacaktı. Piyale 
Paşa 962 hicreti ilkbaharında 
denize çıktı. Turgut ve sair 
gönüllü filoları ile birleşerek 
Navarin Limanı’na geldi. 
Turgut Reis, 1553’te Fransız 
gemilerini de yanına alarak85 
Bonifaccio'yu, Alicato'yu ve 
Pantalino'yu zaptetmişti86. 
1553 yılının Temmuz’undaki 
Sardinya  Krallığı’nın Ter-
ranova kasabasına yapılan 
baskın tarihte iz bırakmıştır87: 
1554 yılında batılıların Türk 
Donanması üzerine yapmış 
olduğu istihbarata yöne-
lik çalışmalardan bazı örnekler88: “Dragut'un 20 tane kadırga daha istediği”; Nisan 
1554’te, “Donanmanın hazırlıklarının devam ettiği”, “Donanmanın gemi sayısının 70-80 
arasında olduğu, bu donanmanın Takımada'nın gözetlenmesi için olacağı”; Mayıs 1554’te, 
“Valona çevrelerinde 25 tane korsan gemisinin Dragut'u beklemekte oldukları”, “Türk 

Donanmasının Şark'a gitmeyeceği”, "Türk Donanmasının Levant'te büyük veba salgını 
olduğu için yalnız Türk denizlerinin gözetlenmesi görevinde bulunacağı”, “Denizde bulu-

nan 60 kadırgadan 10 tanesinin İskenderiye'nin hizmetine geçecekleri”;  Haziran 1554’te, 
“Donanmanın 50 tane kadırga hazır durumda bulunduğu, gideceği yer bilinmemekte oldu-

ğu”;  Temmuz 1554’te “Dragut'un 50 tane kadırga komuta ettiği, kadırgalarda yeniçeri 
bulunduğu” konusunda bilgiler verilir. 1554 yılındaki faaliyetleri Müneccimbaşı89 ve 
84 Seyfi, a.g.e., s.s.161-165.
85 La Martine, a.g.e., s.461.
86 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s.29.
87 Giovanni Sereli, “Sardinya Krallığının Savunma Sistemleri ve Terranova’nın TurgudReis Tarafından Yağmalanması”, 
Türkler ve Deniz, Makaleyi Çeviren ve Editör: Özlem Kumrular,İstanbul, 2007, s.s.175-183.
88 Muzaffer Arıkan- Paulino Toledo, a.g.e., s.s.291-292.
89 Münecimbaşı, a.g.e., s.s.574-575.
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Peçevi anlatır90. 26 Haziran 1555/6 Şaban 962 Çarşamba günü Piyâle Paşa ve Tur-
gut Reis, Fransa'yı himaye için Akdeniz seferine çıkmışlardı91. 1557’de Akdeniz’de 
Fransız-İspanya mücadelesi vardır92: Bu savaş nedeniyle Türk Donanması ancak 
karakol görevi yapmıştır. Bu süreçte bazı yerleri de ele geçirmiştir93: 1558’de Tur-
gud Reis, dönemin Kaptanpaşası Piyale Paşa ile birleşip, İspanya üzerine gitmiş-
tir94. 1559 yılında Malta’ya akın yapıldığı sırada, Papalık, İspanyol ve Ceneviz bir-
leşik donanması 109 parça gemi ve 14.000 askeri ile Cerbe adasını ele geçirmiştir95.

Bu durum Osmanlı Devleti için bir savaş sebebi olacaktır; çünkü bu bölgenin 
Kanuni nezdinde stratejik anlamında önemi yüksekti. Bunun için Cerbe öncesin-
de istihbarat açısından da Osmanlı Devleti Akdeniz’de harekete geçer. Buna göre; 
Turgut Reis’in emrindeki denizcilerden Süleyman ve Mehmet Reisler ilk istihbarat 
bilgilerini veren denizciler arasındadır96. Topkapı Sarayı’nda bulunan birbaşka bel-
geye göre; Kaptan-ı Derya Piyale Paşa’nın donanma ile Nove’den Polya’ya gitti-
ği, Uluç Ali’nin Piyale Paşa ile görüştüğü, Don Garsiya’nın altmış dokuz gemi ile 
Mesina’da olduğunun işitildiği hakkında bilgi mevcuttur97. Bu sürecin sonucunda 
Cerbe’de Osmanlı Devleti savaşa girer. Osmanlı dönemi tarihçilerinden Müneccim-
başı Ahmed Dede, bu savaşı kitabında aktarır98. Ayrıca, Cerbe Savaşı ile ilgili olarak 
en önemli Osmanlı kaynaklarından birisi hiç şüphe yok ki, Hoca Zekeriyazade’nin 
çalışmasıdır. Olayın bizzat içinde bulunduğu için pek çok yerli kaynak ona da-
yanmaktadır99. Cerbe Akdeniz’deki deniz harp tarihine yönelik savaşlar arasında 
önemli bir yeri olmasına karşın, bazı batılılar tarafından daha farklı değerlendiri-
90 Peçevi,a.g.e., s.248.
91 Danişmend, a.g.e., s.296.
92 Kurdoğlu, a.g.e.,s.394.
93 A.g.e., s.394.
94 Çelebi, a.g.e., s.110; Kurdoğlu, a.g.e., s.394.
95 İsmail Kayabalı - Cemender Arslanoğlu, Deniz Kuvvetleri Sayısı, Türk Kültürü, S.117, Temmuz 1973, s.821.
96 Topkapı Sarayı Müzesi  Arşivi, E- 595.
97 Topkapı Sarayı Müzesi  Arşivi, E- 5491.
98 Müneccimbaşı, C.2, s.s.575-579.
99 Zekeriyazade Ferah, Cerbe Savaşı, Açıklamalarla Hazırlayan: Orhan Şaik Gökyay, İstanbul 1980, s.s.35-112.
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lir. Cerbe Deniz Zaferi sonrasın-
da Türk Donanması’nın başarısı 
Avrupa’yı çok rahatsız etmiştir. 
Türklerin Akdeniz’de bu dönemde 
başarılı olması ve bu başarıyı sü-
rekli hale getirmesi, Turgut Reis’le 
sağlanmıştı. Bu onur ve gurur tab-
losu Piyale Paşa’nın da güçlenme-
sine ve ünlenmesine yol açmıştı. 
Kanuni Sultan Süleyman’ın Batı 
dünyasındaki “Muhteşem” lakabı 
da tam yerine oturuyordu. Bu dö-
nem Türk Deniz Kuvvetleri’nin 
güç ve üstünlük anlamında altın 

yıllarını oluşturmaktadır. Yaklaşık olarak on beşinci yüzyıl sonlarından on altıncı 
yüzyıl sonlarına dek bir altın-saadet/mutluluk vardır ki işte bu yüzyılın en merkezi 
noktası da Kanuni dönemidir. Bu konuda İstanbul’da bulunan batılı bir görevli olan 
Busbecg yaşadığı bir hatırayı anlatmıştır. Cerbe’de kazanılan zaferden sonra, Şeh-
zade Selim’in kızı Gavherhan Sultan ile Piyale Paşa’nın evlendirilmesine izin veril-
di. Böylece, Piyale Paşa, Osmanlı hanedanının damadı olmuştur. Türk Tarihi’nin 
en büyük zaferlerinden birisi olarak kabul edilen Cerbe’deki Savaşı, günümüzün 
Amerikalı harp tarihçilerinden John Francis Guılmartin, “Cerbe Deniz Savaşı (1560)” 
adlı makalesinde, konuyu çok daha değişik açılardan değerlendirir: Bu konuda o 
dönemin İspanyası’nın ekonomik koşullarını da ele alan yazar, bu savaş sonucunda 
İspanyolların büyük ölçüde bazı değerlerini yitirdiğine dair görüşlerni ileri sürer100. 
Lord Kinross’da görüşünü belirtenler arasındadır101. Osmanlı dönemi tarihçisi Ka-
tip Çelebi102, Peçevi103 ve yirminci yüzyıl tarihçilerinden Fevzi Kurdoğlu104 ve Afif 
Büyüktuğrul Cerbe Zaferini değerlendirmiştir105. Topkapı Sarayı’nda bulunan bir 
belgeye göre de dönemin Kaptanpaşası olan Piyale Paşa, gelişmeleri Padişaha sun-
muş olduğu belgede arz etmiştir106.
100 Guilmartin, a.g.e.: “Amerikan altın ve gümüşü, İspanya’ya stratejik esneklikte de avantaj sağladı. Etki sağlamak için altın 
nakli, birlik naklinden çok daha kolaydı. Askerlerin Flanders’de terhis edilerek Napoli’de yeniden kiralanması suretiyle birliklerin, daha az 
masraf ve çaba ile, nakli sağlanmış olurdu. Buna ilâveten İspanyollar malî kaynaklarını son limitine kadar zorlayabilirlerdi. Bunu birkaç kez 
yaptılar da, fakat ne onlar ne de hasım-ları insan kaynaklarını kullanırken bu kadar kayıtsız olamazlardı. İspanya, malî kaynaklarını birkaç 
kez tüketmiş olmasına rağmen asıl zararı savaşan eğitilmiş. insan gücünü yitirdiği zaman gördü. Bu olaylardan biri Cerbe’dir. İspanyolların 
kıymetli maden rezervlerinin, Fransızların ve Türklerin insan gücü rezervleri kadar kısıtlı olmasına rağmen onların yeniden toparlanması 
daha kolaydı. Böyle bir toparlanmanın 1559 yazında meydana geldiği görülmektedir. Büyük bir donanma seferi için Messina’daki hazırlıklar 
temmuza kadar devam etti. Bu zamana kadar hazır olmak için İspanyollar Cateau Cambresis Antlaşmasından hemen sonra mali kaynak-
larını genişletmiş olmalıydılar. Malta’nın kadırgaları Messina’ya 31 Temmuzda geldi. Bu olaydan, bir donan¬ma seferine başlamak için ilk 
kararın, antlaşmanın imzalanmasından hemen sonra alınmış olduğu anlaşılmaktadır.”
101 Kinross, a.g.e., s.310.
102 Çelebi, a.g.e., s.s.102,103,111-118.
103 Peçevi, C.1, s.246.
104 Kurdoğlu, a.g.e., s.s.394-415.
105 Büyüktuğrul, a.g.e., s.s.260-262.
106 Topkapı Sarayı  Müzesi Arşivi, No:3465.
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Malta Şövalyelerinin Kuzey Afrika ve kıyılarına yaptığı baskılar bölgedeki ti-
cari ve askeri dengeleri sarsar hale gelmişti107:  Bunun sonucunda ve diğer değişik 
faktörlerin de etkisiyle Malta Kuşatması’na gidildi108.  Malta Kuşatması’nın tetikle-
yenler arasında, Padişahın kızı Mihrimah Sultan’ın olduğunu söyleyen kaynaklar 
vardır109. Bunun da sebebi, Batılı kaynaklara göre Mihrimah Sultan’ın Malta’da esir 
olan sütninesi olsa gerekir110. Malta Kuşatması bittikten sonra bile Mihrimah Sultan 
halen bu adanın alınmasını savunuyordu111; fakat Kanuni Sultan Süleyman’ı üzün-
tüye boğan etkenlerden birisi olarak bilgi verilir112. Malta Kuşatması Türk Deniz 
Harp Tarihi’nin en önemli dönemeçlerinden birisidir. Belki de en birincisidir. Bu 
durum Osmanlı Harp Tarihi açısından da çok önemlidir; çünkü Malta Kuşatması 
sadece bir deniz harekâtı olarak düşünülmemiş, bilakis ağırlığı kara harekâtı olarak 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, Mustafa Paşa serasker olarak bölgeye 
atanmış ve savaşın genel harekat planını da o belirlemiştir. Bu belirleme de adanın 
jeo-stratejik konumu tam anlamıyla tahlil edilmeden bir anlayış içerisinde oluştu-
rulmuştur. 
107 Kurdoğlu, a.g.e., s.s.422-437: “Şövalye (Doremega) kumandasına tevdi edilen Malta filosu 1561 senesi ilk baharında İsken-
deriye sahillerine kadar uzandı; burada birkaç ticaret gemisi zaptetti ve İskenderiye sancak beyinin kadırgaları ile karşılaşmak için Kıbrıs 
sularına çekildi. İskenderun ile Ayas arasında, Antalyalı Durmuş Reis tarafından sevk ve idare edilen büyük bir yelken gemisine rast geldi. 
150 Türk ve 90 zenci mürettibi olan bu gemide Hac seferinden dönen yüzlerce yolcu ile yüz bin altın kıymetinde eşya vardı. Romega, rampa 
etmeği muvafık görmeyerek uzak mesafeden top ateşi açtı. Durmuş Reis, Maltızların hücumuna mukavemet etmekle beraber yolcularını 
kurtarmak üzere yakın olan sahile baştan kara etmeğe çalıştı; fakat top darbeleriyle direkleri kırılmış ve dümeni parçalanmış olan gemi 
sahile pek yakın bir mesafede battı. Yolculardan bir kısmı yüzerek, bir kısmı da geminin sandalları ile sahile kaçmağa muvaffak oldular. 
Romega, deniz üzerinde çabalayan insanlar¬dan 300 kişiyi toplayarak esir ettikten sonra Malta’ya döndü. Yakaladığı esirler içinde Mısır 
Vali’si Süleyman Paşa’nın kethü¬dası olan Mehmet bey ile Mihrimah Sulta’nın süt anası olan 107 yaşında ihtiyar bir kadın bulunuyordu.
Şövalye Doremega, 1563 senesi ilk baharında Rodos sula¬rına bir sefer yaptı. Kerpe adası civarında Antalya limanına mensup olan Seyit 
Mehmet oğlunun kumandasındaki bir kal¬yona rast geldi. Uzak mesafeden açılan top ateşi ile delik deşik olan Türk gemisi batmağa başlar-
ken teslim oldu. Gemi bat¬mazdan evvel şövalyeler içinde olan insanlar ile en kıymetli eşyayı kendi gemilerine nakletmeğe muvaffak oldular. 
Bu gemide yakalanan esirler arasında İskenderiye sancak beyliğinde bulunmuş olan sağır Ahmet oğlu Mustafa bey de bulunuyordu. Mustafa 
bey Malta’ya götürüldü. Serbestisini satın almak için 18.000 altın teklif etti ve bu paranın bir kısmını tediye dahi etti ise de üst tarafıikmale 
muvaffak olamadan vefat etti. Mus¬tafa  bey, esareti esnasında İstanbul’a yolladığı mektuplarla Kanuni Süleyman’ı Malta seferine teşvik 
etmiştir.Kürek çeken forsalara karşı yaptığı zalimane muamele ile fena bir şöhret kazanan şövalye Doremega, Sicilya sularına yaptığı bir 
seferde gene kendisi gibi forsalara şiddetli muamele eden Kalaberyalı mühtedi Yusuf Konçininin kalitasına rastgelir; iki gemi rampa ederler, 
Yusuf elindeki mızrakla iki şövalyeyi öldürür ise de kendisi de yaralanarak hepsi Hıristiyan esirlerinden olan forsaların bulunduğu oturakla-
rın arasına dü¬şer, onu yakalayan forsalar, elden ele atarak ve kudurmuş köpekler gibi dişleriyle ısırarak parçalarlar. 200 forsanın isyan ve 
şövalyelere iltihakı üzerine Romega galip gelir ve korsan gemisinin mürettibi olan 130 Türk gemicisini esir ederek kürek sıralarına oturtur.”
108 Büyüktuğrul, C.I, s.s.254-255: “Bu esnada Turgud Reis, filosuyla, İstanbul’a gelmiş ve Kanunî Sultan Süleyman tarafından 
büyük törenle kabul edilmişti. Turgud Reis Kanunî Sultan Süleyman’a İspanya devleti ile Malta şövalyelerinin yapmakta oldukları hazırlık-
lar hakkında bilgi verdi. Bu bil¬giye göre İspanyollar Kuzey Afrika’da Oran, Bugia ve Tunus gibi önemli stratejik noktaları işgal etmişlerdi. 
Bu noktalardan özellikle Tunus, İspan¬yol deniz hakimiyetini Orta Akdeniz’e getirebilirdi. Malta Şövalyelerinin büyük savaş gemisi yap-
makta olmaları da, onların, tekrar Doğu Akde¬niz’e girmek emelinde bulunduklarını anlatmakta idi. Nitekim Doğu Akde¬niz’deki ticaret 
yolları Malta Şövalyeleri tarafından ‘Doğu Hazinesi’ diye anılmakta idi. Turgud Reis’e göre İspanya ve Malta Şövalyeleri bu hareket¬lerinde 
serbest bırakılmamalı idi. Zira onların tecavüzkâr emelleri bir ta¬raftan Turgud Reis’in üslerini tehdit ederken, diğer taraftan ve bundan 
daha önemli olarak Osmanlı imparatorluğunun kıyılarını tehdit etmekte idi. İspanyollar Tunus’u almakla bir yandan da, kara yoluyla, 
Mısır’ı teh¬dit edebilirlerdi. Bütün bunlar İspanyolların lehine Hıristiyan âleminde büyük bir prestij sağlayacak ve bu prestij de, bol sayıda 
müttefik bulmak bakımın¬dan, Osmanlı İmparatorluğu’nun kara harekâtı için de tehlikeli olacaktı.Turgud Reis, Kanunî Sultan Süleyman’a 
Osmanlı İmparatorluğu ka¬derinin Avrupa’dan daha evvel Akdeniz’de olduğunu söyledi. İspanya’nın bu prestij ve amaçlarını kırmanın 
birinci basamağının Malta Adası’nı al-makta olduğunu söyledi. Malta Adası’nı almak Osmanlı İmparatorluğu kıyıları için uzak bir emniyet 
sağlamak olduğu gibi; Batı Akdeniz’deki ha¬rekât için de iyi bir tecavüz üssü hazırlamak olacaktı. Bundan başka Mal¬ta Adası İtalya yarı-
madası, Sicilya ve Afrika’da yapılacak kara harekâtı için de önemli bir stratejik nokta oluyordu.Kanunî Sultan Süleyman’ın topladığı savaş 
meclisi Turgud Reis’in fikirlerini kabul etti.”
109 La Martine, C.1, s.461.
110 Garviere, a.g.e., s.80.
111 La Martine, a.g.e., s.464: “Çok sofu bir Müslüman olan kı/.ı Mihrinıah Sultan uzun zamandır babasını Kur’anı Kerim’in en 
önemli hükümlerinden olan, kafirlerle dövüşerek kanını er meydanında akıtmak koşulunu ihmal etmiş olmakla suçluyordu.”
112 Garviere, a.g.e., s.81.
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Malta kuşatması yanlış harekat pla-
nına yönelik geliştiği için, Osmanlı 
kuvvetlerinin savunma yapan St. Jean 
Şovalyeleri’ne karşı genel anlamda etkili 
olamadıklarını göstermiştir. Bu sayede 
moral bulacak olan Haçlılar, altı sene 
sonraki İnebahtı’nın da hazırlıklarına 
başlamışlardır. Aslında: “Perşembe’nin 
gelişi Çarşamba’dan belli olur” anlayışı ge-
reği, Malta başarısızlığı, İnebahtı mağ-
lubiyetinin habercisi gibidir. Bu utanç, 
bazı Osmanlı yöneticilerinin gururunu 

da kırmıştur113. Savaş öcesi süreçte İstanbul’daki Divan-ı Hümayun karalarına göre; 
Trablusgarp Bey’inden Kerame oğlu Nasıruddin’in teftiş olunması ve durumu-
nun bildirilmesi istenmekte114 ve hizmetten alınması115 talep  edilmektedir116. Trab-
lus Sancak Bey’i Murad Bey’den Rodos Bey’inin yanında miri forsa kürekçisiyken 
firar edip, Trablus Sancak Bey’i Murad Bey’in yanında olduğu söylenen Dimitri 
Mestene’nin İstanbul’a gönderilmesi istenmektedir117. Trablus Bey’i ve kadısına 
gönderilen hükümde, İbrahim Mercan adlı Habeşi’nin yalanlar söylemesi ve ahaliyi 
yönlendirmeğe çalışması nedeniyle, İstanbul’a gönderilmesi istenmekte ve burada 
küreğe konulacağı belirtilmekte118. Trablus Bey’i ve kadısına gönderilen hüküm-
de, hırsızlıkla suçlanan Hamallar Mukaddimi Muhammet bin Zeytun’un Rodos’a 
sürgün gönderilmesi istenmekte119. 7 Ekim 1562 tarihli İtalyanca bir belgeye göre, 
Ugo Capones adlı Malta uyruklu bir kalyonu Turgud Reis’in rehineden kurtardığı 
anlaşılmaktadır120.

113 La Martine, a.g.e., s.463: “İki aylık kuşatma, on iki sal¬dın, altı bin ölüden sonra, La Valette, Şövalyelerin dayanma gücü sa-
yesinde Osmanlılar’a üstün gelmeyi başarmıştı.Kaptanıderya.Piyale Paşa, Başkent halkının üzülmesine neden ol¬mamak için Donanmayı 
geceleyin İstanbul’a getirmek üzere buyruk almıştı. Serasker Mustafa Paşa beşinci vezir olarak Padişah’ın huzuruna çıktığı zaman Sultan 
Süleyman onunla konuşmadı.”
114 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 76; BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 224.
115 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 225.
116 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 1191.
117 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 168.
118 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 212; BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 389.
119 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 1436.
120 Venedik Devlet Arşivi, Türk Belgeleri 11994, s.201.
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Malta adası civarındaki topraklara sürekli basınç yapan şövalyalar üzerinde et-
kili olunması düşüncesini Turgut Reis gündeme getirmiştir. Mehdiye’deki savaş 
Kanuni Sultan Süleyman’ı da etkilemiştir. Özelikle saraydaki etkili kişilerin yönlen-

dirmesi bölgedeki mücadeleye 
çok olumlu bir durum sağlama-
mıştır. Bu duruma Kaptanpa-
şalık yapmış olan Sinan Paşa, 
serasker Mustafa Paşa açık 
örneklerdir. Turgud Reis’in 
Malta öncesinde donanmasına 
yönelik ihtiyaçları olduğu an-
laşılmaktadır. Bu amaçla devle-
tin başkenti olan İstanbul’daki 
yönetime bir adamı aracılığıyla 
sunmuş olduğu istekler uygun 
bulunmuştur. Bu ihtiyaçları 
arsında kadırga sınıfı gemile-

ri için özellikle kürekler bulunmaktadır. Bu küreklerin satın alınacağı yer, Ahyolu 
kasabasıdır. Bilindiği üzere Ahyolu’nda bir tersane de mevcuttur. Keresteler  bu 
tersanede işlenerek kürek haline getirilecektir.

Konuya yönelik Payitah’ta yapılan divan görüşmesinde, Sokullu Mehmet 
Paşa’nın da bilgisi dahilinde  istekler uygun bulunmuş ve bu konuda Kanuni Sul-
tan Süleyman’da  Turgut Paşa’nın isteğine yönelik  hükmü şerifini çıkarmıştır. Bu 
hüküm şöyledir121: 

“Yazıldı. Beylerbeyi ademi Sefer’e virildi. Ahyolu kadısına hüküm ki Cezayir-i Garb 
Trablus Beylerbeyisi Turgud dame ikbalühu adem gönderip; ‘gitdüğü yanında olan kadırga-

ların  küreği kalmayup gayet  ile ihtiyaç olduğunu’  bildirmeğin akçasıyla bin beş yüz kürek  
almasın emridüp buyurdum ki: Hükm-i şerifimle ademi vardıkda, emrüm üzre bin beş yüz 
kürek almak istedüklerinde hılaf-ı emr kimesneyi dahlitdürmeyesin ve bu bahane ile kimes-

neye zulm ü hayf olmakdan hazer idesin, şöyle bilesin.”

1565 yılı içersinde organize edilecek olan Malta Seferi’nin önemini bilen Kanuni 
Sultan Süleyman özellikle Turgut Reis’in bu sahadaki yeteneğini bildiği için ona 
güvenmekte ve de vezir Mustafa Paşa’ya destek olmasını, ana donanmaya destek 
olmasını, düşman yardımlarını engellemesini istemektedir122: Turgut Reis’in Vezir 
Mustafa Paşa ile birlikte Malta seferine katılması,  Malta Kalesi’nin muhasarası es-
nasında emrindeki gemi ve askerlerle donanmayı koruyarak çevreden düşmana 
yardım etmek maksadıyla gelebilecek yardımları önlemesi için emir alır.

121 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 373.
122 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 429.
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“Turgut Paşa'ya hüküm ki: Şimdiki hâlde Hak sübhânehû ve te'âlâ hazretlerinün ulüvv-i 
inayetine tevekkül-i tâm ve Hazret-i Risâlet-penâh'un salevâtu'llâhi aleyhi ve selârnühû 
mu'cizât-ı hidâyet-âyâtlarına tevessül-i tamâm idüp düstûr-ı mükerrem Vezîrüm Mustafâ 
Paşa'yı işbu sâl-i mübarek-fâl-i hueeste-âsârda vâki' olan nevruzda kupudânumla alâ-
niyyeti'l-gazâ Malta Kal'ası üzerine Tonanma-i Hümâyûn-ı Nusret-karînimüz irsal olun-

mak tedârük olunup senün dahi vüfûr -ı celâdet ü şehâmet ve hüsn-i firâsetüne i'timâdum 
olmağın bu gazâ-yı zafer-âsârda bile bulunup Donanma-yı Hümâyûnum'da olan asâkir-i 
fevz-me'serüm kal'a muhasara¬sında iken derya tarafı hâlî kalmayup donanma gemileri-
mün hıfzı ve kal'ada mahsur olan küffâr-ı sakar-mekîne i'ânet ü istimdâd içün deryadan 
gelen melâ'în [ü] hâsirınün def'-ı darrı içün hâzır olman lâzim olduğı ecilden mukaddem 
tenbîh ü agâh kılınup ve hem bunca zamandan berü ol câniblerde olmağla beher-hâl kal'a-i 
mezbûrenün feth u istihlâsına müte'allik ahvâle vukuf u şu'ûrun mülâhaza olunup fethi 
ne veçhile müyesser idüği arzolunmasın emridüp buyurdum ki: Hükm-i şerîf-i vâcibü'I-
ittibâ'um varıcak, te'hîr eylemeyüp yanunda olan kadırga ve kalitelerim kalafatlarına ve 
sâyir levâzimâtına ol cevânibde olan gönüllü levend reislerin gazâ-yı şerîfüme terğîb itdü-

rüp hıdmetde ve yoldaşlıkda bulunanlar ınâyet-i husrevânemle muhassılü'l-âmâl olacaklarm 
bildürüp gereği gibi istimâlet virüp gemileriyle yanuna cem' idüp dahi ta'yîn olunan vakte 
değin hâzır ve Donanma-i Hümâyûnum varmasına nazır olup dahi kal'anun fethine ne cins 
yarak lâzimdür ve ne veçhile fethi müyesserdür; bi'l-cümle ol bâbda re'y-i isabet-karînün 
neye müncer ü müncezim ise ale't-tafsîl yazup bildüresin. İnşâ'a'llâhü'l-Meli-kü'l-Fettâh 
Donanma-i Hümâyûnum ol câniblere varup vâsıl oldukda, yanunda olan kadırgalar ve gö-

nüllü gemileriyle gelüp Donanma-i Hümâyûnum'a mülâkî olup hüsn-i ittifakla hıdmetde ve 
yoldaşlıkda bulunmakda enva-ı mesa’i-i cemilen zuhura getüresin şöyle bilesin”

 İstanbul’da Padişahın Hükm-ü Şerifi ile  Turgut Paşa’nın da desteği alınmak 
istenir. Vezir Mustafa Paşa ile Cezayir Beylerbeyi Piyale Paşa'nın Nevrûz'da Malta 
üzerine donanma ile sefere çıkacağı, Turgut Paşa'nın da bu sefere hazırlanıp bu se-
fer ile alakalı görüşlerini bildirmesi istenir123. 
123 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 562.
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“Turgut Paşa'ya hüküm ki: Hâliyâ Hak sübhânehû ve te'âlâ hazretlerimin ulüvv-i ina-

yetine tevekkül-i tâm ve Hazret-i Risâlet-penâh'un salevf(â)tu'ilâhi aleyhi ve selâmühû 
mu'cizât-ı hidâyet-âyâtına tevessül-i tamâm idüp düstûr-ı mükerrem Vezîrüm Mustafâ 
Paşa'yı diyâr-ı garbda vâki' olan Malta Kal'ası'nun feth u istihlâsı içün alâ -niyyeti'l-gazâ 

ta'yîn idüp işbu sâl-i ferhunde-fâlde 
vâki' olan nevrûz-ı mübârekde emîru'l-
ümerâ'i'l-k Cezayir Beğlerbeğisi Piyâle 
dâme ikbâlühû Donanma-i Hümâyûn-ı 
nusret-karînı ile koşılup irsal olunmak 
tedârük olunup senün dahi vüfûr-ı 
celâdet ü şehâmet hüsn-i şecâ'at ü 
firâsetüne tamâm i'tikâd-ı hümâyûnum 
olmağın bu gazâ zafer-âsârda bile olup 
Donanma-i Hümâyûnum'da olan 
asâkir-i fevz-me'serum kal'a muhasa-

rasında iken derya tarafı hâlî kalmayup 
donanma gemilerimün hıfzı ve kal'ada 
mahsur olan erbâb-ı sakar-mekîne 

i'ânet ü istimdâd içün deryadan gelen mela'în-i hâsirînün def u ref'ı içün hâzır olman lâzim 
olduğı ecilden mukaddem tenbîh ü agâh kılınup ve hem bunca zamandan berü ol câniblerde 
olmağla beher-hâl kal'anun fethine müte'allik ahvâle vukuf u şu'ûrun mülâhaza olunup ne 
veçhile feth u fütûhı müyesser idüği arzolunmasın emridüp buyurdum ki: Hükm-i şerîfüm 
vardukda, te'hîr itmeyüp yanunda olan kadırga ve kalitelerimi ve sâyir uydurılacak gemi-
leri kalafat idüp sâyir levâzim ü mühimmatı ne ise tedârük idüp ol cevânibde olan gönüllü 
levend reislerine gereği gibi istimâlet virüp gazâ-yı şerîfüme terğîb itdürüp hıdmetde ve 
yoldaşlıkda bulunanlar envâ'-ı ınâyet-i husrevâ-nemle muhassılü'l-âmâl olmaların bildü-

rüp gemileriyle ve yat u yaraklarıyla yanuna cem' idüp ta'yîn olunan vakte değin hâzır ve 
Donanma-i Hümâyûnum varmasına nazır olup kal'a-i mezbûrenün fethine ne cins yarak 
lâzimdür ve ne tedârükle fethi müyesserdür; bi'l-cümle ol bâbda re'y-i isâbet-karînün neye 
müncerr ü müncezi ise ale't-tafsîl yazup bildüresin. İnşâ'a'llâhü'l-Melikü'l-Azîzü'l-Fettâh 
Donanma-i Hümâyûnum ol câniblere varup vâsıl oldukda, yanunda olan gemiler ve gönül-
lü levend gemileriyle Donanma-i Hümâyûnum'a gelüp mülâkî olup hüsn-i ittfâ hıdmetde 
ve yoldaşlıkda bulunmakda envâ'-ı mesâ'î-i cemîlen zuhura getüres şöyle bilesin. Yevlmü's-
Sebt, fî 25 Cumâde'l-evvel, sene: 972”

Bu arada Turgut Paşa’nın daha önce istemiş olduğu kerestelerin bir Karamürsel 
gemisi ile boğazdan geçmesine engel olunmaması hükm-ü şerif ile istenmektedir124. 
“Yazıldı. Bazergan Mustafa Çelebi’nin ademi Hacı Reis’e verildi. Fi 4 Cumade’l-ahira, sene 
972 Gelibolu kadısına ve eminine ve Boğaz Hisar dizdarlarına hüküm ki: Haliya Turgud 
Paşa’ya alup gitmek için bir Karamürsel gemisine ağaç tahmil olunup ol canibe irsal olun-

124 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 587.
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mağın buyurdum ki:  Hükm-i şerifim vusul buldukda, müşarun-ileyhe alup gitmek için ağaç 
tahmil olunan Karamürsel gemisi Boğaz’dan geçüp gitmek istedükde mani olmayasız,şöyle 
bilesiz.” 

Turgut Reis Osmanlı Devleti 
yöneticilerinden, savaşabilmek 
için 972 yılının Şaban-Ramazan sü-
recinde barut istemektedir125. “Ya-

zıldı. Bazergan Mustafa Çelebi’nin 
ademine virildi. Fi’t-taribı’l-mezkur. 
Vezir Mustafa Paşa’ya  hüküm ki: 
Cezayir-i Garb Beylerbeyisi Turgud 
dame ikbalübü Dergah-ı Mu’allam’a 
mektub gönderüp, Trablus- Garb 
Daru’l- cihad olmağla kal’a-i mez-

burenün halkı havf ü hatardan hali 
değillerdür. Düşmen düşerse cenge 
barut ve  topcı lazimdir.’ Diyu barut 

lazim idüğün bildirmeğin buyurdum ki: Donanma-i Humayunumla inşa’a’llahü’l –E’azz 
derya seferi tamam olup, muraca’at itüğunde baki kalan barutdan  iki yüz kantar barut teda-

rük idüp viresin ki, ol diyarda hıfz u sıyanet-i Müslüman için sarfoluna..” 12-14 Ramazan 
972 tarihli padişah hükmüne göre, Turgut Reis’in İstanbul’da bulunan gemisine, 
Vezir Pertev Paşa’nın haslarından bedeli karşılığı tereke verilmesi istenmektedir126.

“Karaferye kâdîsına hüküm ki:

Mağrib Trablusı Beğlerbeğisi Turgud dâme ikbâluhu âdem gönderüp; ‘Mahrûse-i 
İstanbul'a gelen kalyonına bir mikdâr tereke virilmek’ babında isticâze itmeğin taht-ı kazan-

da vâki' olan Vezîrüm Pertev Paşa Hâsları'ndan akça ile iki yüz müd tereke virilüp Çetros 
İskelesi'nden tahmil olunmasın emridüp buyurdum ki: Hükm-i şerîfümle müşârun-ileyhün 
kethüdası Alî varıcak, mûmâ-ileyh vezîrüm hâslarından narh-ı rûzî üzre akça ile iki yüz 
müd tereke aldurup iskele-i mezbûreden kalyonına tahmîl itdüresin ve ne mikdâr tereke vi-
rildüğin bu hükm-i şerîfumün zahrına kaydidüp karadan Südde-i Sa'âdetüm'e gönderesin. 
Bu bahane ile emirden ziyâde deryaya ve küffâr-ı hâksâra bir habbe tereke virilmekden hazer 
idesin. Sonra özrün makbul olmaz; bilmiş olasın.”

(9) Şevval  tarihli padişah  hükmüne göre, Turgut Reis’in İstanbul’da  bulunan 
gemisine Vezir Mehmed Paşa’nın haslarından bedeli karşılığı tereke verilmesi is-
tenmektedir127: 

125 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 950.
126 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 1035.
127 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 1115.
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 “Yazıldı. Zihne kâdîsına hüküm ki: Mağrib Trablusı Beğlerbeğisi Turgud dâme ikbâlühû 
mektûb gönderüp mahrûse-i İstanbul'a gelen kalyonına bir mikdâr tereke virilmek recâ it-
dükde iki yüz müd tereke virilmek emrüm olup hükm-i hümâyûnum virilmiş iken ol hükm-i 

şerîfüm alınup hâliyâ taht-ı kazanda düstûr-ı 
mükerrem Vezîrüm Mehmed Paşa edâma'ilâhü 
te'âlâ iclâlehûnun taht-ı kazanda vâki' olan 
vezâret hâslarınun mahsûlinden akça ile iki yüz 
müd tereke virilmesin emridüp Buyurdumki: 
Hükm-i şerîfüm ile müşârun-ileyhün âdemi va-

rıcak, mûmâ-ileyh vezîrüm hâslarından narh-ı 
rûzî üzre akça ile iki yüz müd tereke aldurup 
kalyonuna tahmîl itdüresin ve ol mikdâr tereke 
virildüğini bu hükm-i şerîfümün zahnna kaydit-
dürüp karadan Südde-i Sa'âdetüm'e gönderesin. 
Amma; bu bahane ile emirden ziyâde virilmek-

den ve deryaya ve küffâr-ı hâksâra tereke gitmek-

den ziyâde hazer eyleyesin; şöyle bilesin.”

İstanbul’a gelmiş olan Trablus Beylerbeyi 
Turgut'un gemisindeki askerler için, talep 
edildiği takdirde Akdeniz yalısındaki kadı-
lar tarafından bedeli karşılığında peksimet 
tedarik edilmesi hükmü, yine Şevval 972 ta-

rihinde yazılmıştır128: “Yazıldı. Erbâb-ı tımardan Mustafâ'ya virildi. Fî 23 Şevval, sene: 
972  Akdeniz yalısında vâki' olan kadılara hüküm ki: Mağrib Trablusı Beğlerbeğisi Turgud 
Südde-i Sa'âdetüm'e gelen kalitesinün her kankınuzun taht-ı kazasında zahîresi dükenürse 
akçaları ile kifayet kadar peksimad virilmesin emridüp Buyurdumki: Mûmâ-ileyhün kalite-

sinün neferlerinün her kankınuzun taht-ı kazasında zahireleri dükenürse narh-ı rûzî üzre 
akçaları ile kifayet kadar peksimad alıviresiz. Bu bahane ile emrüme muhalif deryaya ve 
küffâr-ı hâksâra [peksimad] virilmekden ziyâde hazer eyleyesiz.”

Trablus Beylerbeyi Turgut Paşa’ya kadırga küreği ve gemi aletleri götüren Se-
fer ve Süleyman Reislerin gemilerinin Boğaz'dan geçmelerine Gelibolu kadısı ve 
dizdarı tarafından engel olunmaması hususundaki Padişah hükmü129. “Yazıldı. 
BâzergânMustafâ Çelebî'nün âdemine virildi. Fî 19 Zi'l-ka'de, sene: 972  Gelibolı kâdîsına 
ve dizdarına hüküm ki: Sefer nâm Re'îsün gemisiyle Turgud Paşa'ya bin aded kadırga küre-

ği irsal olundı. Buyurdüm ki: Varıcak, Boğaz'dan geçmelü oldukda mâni' olmayasız. Emrü-

me muhalif iş olmakdan hazer eyleyesiz. Yazıldı. Bu dahi. Bir sureti; "Süleyman nâm Reis 
gemisiyle gemi âlâü irsal olundı." Diyü yazıldı. [Yev]mü's-Sülâsâ, fî 21 Zi'l-ka'de, sene: 
972, Kostantıniyye”

128 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 1184.
129 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 1290.
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Trablus Beylerbeyi Turgut Paşa'ya tereke götüren Bâlî Reis’in gemisine Gelibolu 
kadısı ile Kilidü'l-Bahr ve Boğaz Hisarı dizdarları tarafından müdâhalede bulunul-
maması istenmiştir130: “Yazıldı. Bâzergân Mustafâ Çelebi âdemi Pîri oğlı Bâlî'ye virildi. 
Fî 18 Zi'l-hıcceti'ş-şerife, sene: 972 Gelibolı kadısına ve Kilidü'l-Bahr ve Boğaz Hisarı diz-

darına hüküm ki: Turgud Paşa'nun İstanbul'a gelen kalyonına iki yüz müd tereke tahmil 
olunup irsal olunmışdur. Buyurdum-

ki: Bâlî Re'îs varıcak, müşârun-ileyhe 
gönderilen ol mikdâr tereketye] mâni' 
olmayasız. Amma; bu bahane ile 
ziyâde tereke virilmekden ve emrüme 
muhalif iş olmakdan hazer eyleyesiz.”

Malta Kalesinin fethi için do-
nanma ile sefere çıktığından beri 
kendisinden haber alınamayan ve-
zir Mustafa Paşa’nın kalenin fethi, 
Turgut Paşanın kendisine katılıp 
katılmadığı ve ordunun durumu 
hakkında bilgi vermesi istenir131:  

“Yazıldı. Murâd Çavuş'a virildi. Fî 17Zi'l-htcce, sene: 972  Vezîr Mustafâ Paşa'ya hü-

küm ki: Hak sübhânehû ve te'âlâ hazretlerimin ulüvv-i ınâyet-i fütûh-âyâtlanna tevekkül 
ve Hazret-i Risâlet-penâh'un mu'cizât-ı hidâyet-asarlarına tevessül olunup derya yüzinden 
ehl-i İslâm'a dâyimâ zarar u husrân irişdürmekden hâlî olmayan Malta Kal'ası'nun fethi 
içün Donanma-i Hümâyûn-ı nusret-karînüm ile irsal olunalı hayli zaman olup ol vakıtden 
berü Südde-i Sa'âdetüm'e haberim vârid olmayup dâyimâ Cenâb-ı Hak celle ve alâ hazretine 
asker-i İslâm'un feth u nusreti ve ashâb-ı cahîm-i sakar-mekînün kahr u zilleti içün tazarru' 
u niyazda olup velâkin yanunda olan asker-i İslâm'la ne hâlde olduğunuz ma'lûm olma-

sı lâzim ü mühimm olmağın Buyurdumki: Hükm-i şerîfüm varıcak göresin; Donanma-i 
Hümâyûnum'la kal'a-i mezbûreye varup fethine mübaşeret olunmış mıdur ve Trablus Beğ-

lerbeğisi Turgud dâme ikbâlühû yanında olan donanma gemileri ve sâyir gönüllü levend ge-

mileriyle yanuna gelüp derya  yüzinden Donanma-i Hümâyûnum hıfzında ve karadan sâyir 
lâzim olan hıdemâtda mu'âvenet ü muzâheretde midür, küffâr-ı hâksâr donanmasınun ol 
taraflarda hareketi var mıdur ve kal'a-i mezbûreden bi-ınâyeti'llâh şimdiye değin fetholun-

mış mahal var mıdur, metanet ü hasâneti ne yüzdendür, yarağ u zahireye ihtiyâç var mıdur, 
bi'l-cümle asker-i hümâyûnumun zahire husûsında vüs'ati ve sıhhat üzre olmağla fetha 
tamâm ikdamları var mıdur, dîn gayretine ve İslâm hamiyyetine gereği gibi istimâlet virüp 
guzât-ı müslimîni kefere-i fecereye tegallüb itdürüp dahi kal'anun feth u teshirinde şimdiye 
değin neye vâkıf olmış isen cümle-i ahvâlinüzi te'hîr itmeyüp Atebe-i Ulyâm'a ale't-tafsîl 
i'lâm eyleyesin ki, kemâ-kân bu diyarda olan ulemâ vü sulehâ ile mansûr u muzaffer olma-

mız içün du'âdan hâlî olunmaya; şöyle bilesin.”
130 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 1419.
131 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 1423.
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Malta’da kuşatma sürerken, bu sırada Mısır’ın İskenderiye şehrinden yola çık-
mış olan bir Fransız ticari gemisine, Cerbe yakınlarında kalyata sınıf üç muharip 
gemi tarafından el konulmuş ve insanlar esir olunmuş ve mallar da ele geçirilmiştir. 
Bu durumu Fransa Kralı öğrenince İstanbul’da bir mektup yazmış ve bu mektup 
İstanbul’daki temsilcisi aracılığı ile saraya sunulmuş ve duruma tepki koyan devrin 
Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, peşi sıra hükümler yollamıştır. Savaş halindeki 
bir ülkenin, başka bir olayı dahi hassasiyetle incilemesi ve değerlendirmesi açısın-
dan bu olay, son derece ilginçtir132. 

Turgut Reis, 18 Haziran 
1565 tarihinde San Elmo ka-
lesinin kuşatması sırasında 
başına isabet eden bir şarap-
nel parçasının etkisiyle şerhit 
düştü. Naaşı beş gün sonra 
Trablusgarp şehrindeki tür-
besine gömülmüştür. Bu ara-
da Malta’daki savaş bütün 
şiddetiyle devam etmiştir.  

4 Ağustos 1565 tarihinde Gelibolu kadısı ile şehir Emin’i Halil’e gönderilen hü-
küm kararında, Malta’da savaşan askerler için gönderilecek zahirelerin Hasan, Abdi 
ve Cafer reislerin idaresindeki üç gemiyle gönderilmesi konusu ele alınmıştır133.   

24 Ağustos 1565 günü vezir Mustafa Paşa’ya gönderilen hüküm’de Malta 
Limanı’nda bulunan kalelerin ele geçirilmesinin üzerinden uzun zaman geçtiği, son 
durumun bilinemediği, ordunun silah, mühimmat ve erzak durumu ile İstanbul’dan 
gönderilen yedi adet zahire gemisinin ulaşıp ulaşmadığının bilgisi istenmiştir134. 
Yine aynı tarihli bir başka hüküm kararında, Kavala Kaptanı Hüseyin’den Donan-
maya zahire götüren gemilere destek ve Ağrıboz’dan peksimet, buğday yüklenece-
ğinden bunun bedelinin kadıdan alınacak sicil suretinin İstranbul’a gönderilmesi 
istenmiştir135. Aynı Hüseyin Bey’den en hızlı gemisini seçerek, önemli bir hükmün 
Malta’daki Mustafa Paşa’ya gönderilmesi ve aynı reis tarafından cevabın alınması 
istenir136. 

25 Ağustos 1565 günü vezir Mustafa Paşa’ya gönderilen hükümde İstanbul’dan 
zahire gemisi yol çıkmış ve Malta’ya gitmekde, bu gemiyle kırk sekiz azep askeri de 
savaşa katılmak için yollanmış ve bnunların maaşlarının verilip, savaşta istihdam 
edilmesi istenmektedir137. 
132 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 1359.
133 BOA: 5 numaralı Mühimme Defteri 29.
134 BOA: 5 numaralı Mühimme Defteri 146.
135 BOA: 5 numaralı Mühimme Defteri 149.
136 BOA: 5 numaralı Mühimme Defteri 157.
137 BOA: 5 numaralı Mühimme Defteri 162.
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27 Ağustos tarihli hükümde ise zahire taşımacılığında kiralık olarak tutulan Ve-
nedik ticari gemisindeki yüklerin boşaltılıp daha fazla para ödenilmemesi hedeflen-
mektedir138. 

29 Ağustos 1565 tarihinde, Kava-
la Kaptanı Hüseyin’e görevli olduğu 
için adam desteğinin sağlanması ve 
sağlanan desteğin sayısının  arz edil-
mesi Rumeli Yakası kale dizdarların-
dan139 ve bu arada Mora Bey’inden 
de daha önce alınmış olan barut ve 
yuvalak kadar, ilgili kalelere alınıp 
muhafazası istenmektedir140.

6 Eylül 1565 tarihli bir hükümde 
Kavala Kaptanı Hüseyin’e verilen 
görev çerçevesinde Bozcaada Kale 
Kethüdası Bekir’in emri uygulama-
dığının öğrenildiği, bundan sonra 
kimsenin emre aykırı hareket etme-
mesinin gerekli olduğu, fakat kale-
lerden insan alınırken adı geçen yer-

lerin güvenlik hizmetlerinin de aksamaması istenmektedir141.  Aynı günlü bir başka 
hüküm Cezayir Garb Beylerbeyliği’ine  gönderilir. İstanbul’daki Fransız elçisinin 
verdiği bilgiler çerçevesinde esir edilen, malları alınan Fransızların teslim edilme-
leri ve Fransa’yla yapılmış olunan anlaşmaya aykırı işlem yapılmaması istenmekte-
dir142. Kanuni Sultan Süleyman, Malta’daki ordunun seraskeri olan Vezir Mustafa 
Paşa’nın oradaki olayların gelişimini, TurgutReis’in şehadetini, Sen Elmo kalesinin 
ele geçirilmesi ile ilgili mektubuna, karşılık gönderilen hüküm143: 

“Yazıldı. Abdi Çavuş'a virildi.

Vezîr Mustafâ Paşa'ya hüküm ki: Hâlâ mektûb gönderüp ınâyetu'llâh ile Donanma-i 
Hümâyûn-ı zafer-karî-nimüzle cezîre-i Malta'ya vusul buldukda, limanı ağzında vâki' 
olan Santermiye nâm burc-ı azîme yapışılup niçe eyyam ü leyâlî muhasarasına mübaşe-

ret olunup âhıru'l-emr inayet-i Hayy ü Nasîr asker-i İslâm'a mu'în ü zahir olup kal'a-i 
mezbûreye râyât-ı feth-âyât nasbolunup içinde vâki' olan ashâb-ı cahîm ve erbâb-ı sakîm 
tu'me-i şemşîr-i guzât vâki' olup Donanma-i Hümâyûnumuzla limana duhûl ve ehl-i mel-
ce' ü me'v[â]-yı şeyâtîn-penâh olan kal'asına vusul bulup ke-ihâta-ti'l-atvâk top-ı kal'a-
138 BOA: 5 numaralı Mühimme Defteri 168.
139 BOA: 5 numaralı Mühimme Defteri 189.
140 BOA: 5 numaralı Mühimme Defteri 190.
141 BOA: 5 numaralı Mühimme Defteri 212.
142 BOA: 5 numaralı Mühimme Defteri 215.
143 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 1479.
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kûb ve asker-i zafer-vifâk u nusret-ittifâkla ihata olunup debdebe-i şevket-i İslâm küffâr-ı 
nâ-bekârı mağlûb u menkûb kılup leyi ü nehâr ceng ü âşûb üzre olduğunuzı ve vâki' olan 
muharebelerde guzât-ı dîn-penâhımuz-dan vefat iden Turgud Beğ ile Süheyl'ün cenâb-ı 
civâr-ı Rahmeten-li'l-âlemîn'e irtihâli sebebi ile lâzim olan manâsıb* içün vârid olan arz-

larımız Pâye-i Serîr-i Sa'âdet-masîrüm'e arzolunup vech ü münâsib görüp tevcîh itdüğün 
üzre cümle arzlarun makbûl-i hümâyûnum olup vâki' olan feth-ı zafer-eserinüzle cümle-i 
ahvâlinüze ılm-i şerîf-i cihân-ârâ-yı husrevânem muhît u şâmil olup ve Cezayir Beğlerbeğisi 

Piyâle dâme ikbâlûhû derya canibinden donan-

ma gemileriyle asâkir-i fevz-me'serüm muhafa-

zasına hâzır ve kal'a muhasarasına müte'allik 
hıdemât-ı hümâyûnuma nazır olup her veçhile 
bu gazâ-yı şerîfümde küllî hıdmetde ve yoldaş-

lıkda bulunmışsız. Vâkı'â cibilletinüzde merkûz 
olan celâdet ü şehâmet ve hüsn-i firâset ü kiya-

setimizden umılan bunun emsali âsâr-ı feth u 
ikdam idi, zuhura gelmiş. Eyle olsa; Buyurdum-

ki: Hükm-i şerif vancak, kemâ-kân re'y-i isâbet 
karîninüz muktezâsınca ümerâyla yeniçeri kul-
lanıma ve sâyir asâkir-i fevz-me'serüme gere-

ği gibi istimâlet viresin ki, bu gazâ-yı azîmün 
sevabında bile bulunduklarından gayri dîn ba-

bında ve uğur-ı hümâyûnumda olan hıdmet-
leri ve yoldaşlıkları husûsında her ne vech ü 
münâsib görüp arzidersen kabûl-i husrevânem 
olup her biri yoldaşlıklarına göre behre-mend ü 
ber-murâd olurlar. Hemân hıdmete ve yoldaşlı-
ğa terğîb eyleyesin. Bi-ınâyeti'llâhi te'âlâ feth u 

nusret asker-i İslâm'undur. Küffâra tegallüb ü hücum itdürüp kal'a-i mezbûrenün feth u 
istihlâsına sa'y ü ihtimam idüp içinde mahsur olan fırka-i dâllîn ve zümre-i şeyâtîni tu'me-i 
süyûf idüp ol câniblerden ve derya yüzinden şerr ü sûrların def u ref itmek babında enva'-ı 
mesâ'î-i cemîlen zuhura getüresin. Dâyimâ ol cânibün feth u zafer-eserine intizârda olup 
mahrûse-i İstan¬bul'da vâki' olan mecâmi' u mecâlis-i şerîfede evkât-ı müstetâbede Hakk 
celle ve alâ hazretlerine tazarru' u niyazdan hâlî olunmaz. Ümîzdür ki, Hazret-i Risâlet'ün 
uu'cizatı berekatıyil kuilî feth u fütûh müyesser olmış ola; şöyle bilesin.”

Kanuni Sultan Süleyman’ın vezir Mustafa Paşa'dan, Trablus Beylerbeyi iken şe-
hid olan Turgut Reis’in  yanındaki reislerden kaptanlık yapabilecek reislerle müsta-
kil gemi kullanabilecek reisleri Asitâne-i Sa'âdet'e getirmesini istemesi144.

“Yazıldı. Vezîr Mustafâ Paşa'ya hüküm ki: Mağrib Trablusmi kullandurup kapudân u 
re'îs nâmına olanlara istimâlet ile Südde-i Sa'âdetüm'e getürilmesin emridüp Buyurdumki: 
144 BOA: 6 numaralı Mühimme Defteri 1464.



213

Anun gibi müteveffa-yı müşârun-ileyhün yanında olan gönüllü reislerden kapudân olmağa 
ve müstekıl gemi kullanmağa kadir olan yarar reislerine vech ü münâsib gördüğün üzre 
istimâlet virüp gemileri ile yanuna alup Âsitâne-i Sa'âde¬tüm'e getüresin. İnşâ'a'llâhu'r-
Rahmân istihkaklarına göre ri'âyet olunurlar.”

Turgut Reis’in şehit olmasından sonra, hazinedar başısı Murat’ın İstanbul’a 
gelmek istemesi sebebi ile kendisinin ve eşyalarının güvenilir adamlar yardımıyla 
İstanbul’a getirilmesinin uygun olacağını, Cezayir Garp Trablus Beylerbeyine gön-
derilmiş olan hüküm kararından öğreniyoruz145. Bir başka hükümde, Beylerbeyi 
iken şehid olan Turgut Reis’in vakfiyelerinin varisinin şeri vekili olan kimseye tes-
lim edilmesi istenmiş, ayrıca alınan duyumlar çerçevesinde Trablusgarp’ta bulu-
nan fazla topların işe yaramıyorsa Murat, Mahmut ve Sinan reislerin kadırgalarıyla 
İstanbul’a getirilmesi istenmektedir146. 

Seksen yıllık ömrü, Malta’daki kuşatma sırasında şehit olarak sona eren Tur-
gut Reis, ömrünün yaklaşık altmış beş yılını Akdeniz’in ticari, askeri ve siyasi yö-
nünü belirleyen bir yapı içerisinde geçirmiştir. Onun yaşamındaki bu kesit, Türk 
denizciliği adına da belirleyici faktörlerden birisi olmuştur. Bu süreçte Avusturya-
Macaristan İmparatoru Şarlken ile onun veraset yoluyla etkili olduğu İspanya kuv-
vetlerine karşı da belirleyici insanlardan birisi haline gelmiştir. Gerçek anlamda on-
lara Akdeniz’i dar etmiştir. 

145 BOA: 5 numaralı Mühimme Defteri 537.
146 BOA: 5 numaralı Mühimme Defteri 1300.

Turgut Reis’in kabri
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Giriş

Türkiye’de genellikle denizcilik ile ilgili söze “üç tarafı denizlerle çevrili bir ül-
kede yaşıyoruz; ama...” diyerek başlanır. Bu ifade, denizlerle iç içe bir ülke olan 
Türkiye’nin, benzer coğrafi özelliklere sahip başka ülkelerle karşılaştırıldığında de-
nizlerden yeterince yararlanılmadığını vurgulamak için kullanılır. Bu yazının ko-
nusu, Türkiye’de denizlerden ne kadar yararlanıldığının veya yararlanılmadığının 
nedenlerini ortaya koymak değildir1. Türkiye’de denizlerden yeterince yararlanılıp 
yararlanılmadığını yalnızca ekonomik göstergeler yansıtmamaktadır. Denizin gün-
delik hayatın ne kadar içinde olduğunu, tarih yazınında denizcilik tarihinin ağırlığı 
dahi gösterir. Buradan hareket edildiğinde Türkiye tarihinde denizciliğin ağırlıklı 
bir tema olmadığı, var olan denizcilik tarihi yazınının da önemli bir bölümünü bah-
riye tarihinin oluşturduğu ilk bakışta görülebilir. Başka bir ifade ile denizlerden 
yeterince yararlanılmamasının ve denizlere yeterli ilgi duyulmamasının göstergele-
rinden biri de, potansiyeline karşın, sivil denizcilik tarihi alanında henüz yolun çok 
başında olunduğudur.

Yine yazının başında bir baş-
ka konuyu da belirtmekte ya-
rar var. Buradaki “sivil” ifadesi 
bahriye dışı yani askeri deniz-
cilik dışında kalan denizcilik 
faaliyetlerini nitelemek için kul-
lanılmaktadır. Bu alanı “ticari 

denizcilik” veya “ticaret denizcili-
ği” biçiminde de isimlendirmek 
mümkündür; ancak “sportif de-

nizcilik” veya, örneğin, yatçılı-
ğın tarihi de göz önüne alınırsa, 
“sivil denizcilik” ifadesinin daha 
kapsayıcı olduğu düşünülebilir. 

1 Kuşkusuz denizden yararlanmak biraz da coğrafi koşulların belirlediği bir durumdur. Bir ada ülkesinin denizden ya-
rarlanması ile üç yanı denizlerle çevrili de olsa Türkiye gibi bir ülkenin denizden yararlanması aynı oranda olmayabilir; ancak 
Türkiye’nin bugün denizlerden yararlanma oranı ise hiç de mevcut coğrafi konumu ile paralellik gösterir oranda ve tatminkâr bir 
düzeyde değildir. Örneğin, İstanbul coğrafi özellikleri itibariyle bir deniz kentidir; ancak İstanbulluların çoğu denize sırtlarını dö-
nük bir vaziyette yaşamaktadırlar. İstanbul’da ulaşımın ancak % 3’nün denizyolundan sağlandığını belirtmek denizlerden ne kadar 
yararlanıldığının gösteren önemli bir delildir.

Murat KORALTÜRK

Gemi Nostaljisinden
Bilimsel Araştırmalara

 Türkiye Ticaret Denizciliği Tarihi
Çalışmaları Hakkında Bir Değerlendirme 
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Bahriye veya askeri denizcilik/sivil deniz-
cilik ayrımında bulunulmasının bir diğer ne-
deni ise birer bağımsız araştırma alanı olarak 
denizciliğin bu iki kanadının tarihine dair 
alanlarda yapılmış çalışmaların, daha doğru-
su alanların birikim ve seviyeleri arasındaki 
büyük bir farkın var olmasıdır. Bahriye Ta-
rihi ile ilgili araştırmaların ulaştığı seviye ile 
karşılaştırıldığında sivil denizcilik alanında 
yapılanların henüz yolun çok başında oldu-
ğu görülür2. Hatta, bu yazının başlığında da 
ifade edildiği biçimiyle sivil denizcilik tarihi 
alanında gemi nostaljisinden bilimsel araş-
tırmalara yeni ulaşılmaya başlandığı söyle-
nebilir. İşte, bu yazıda, sözü edilen bu süreç 
özetlenmektedir ve bir araştırma alanı olarak 
sivil denizcilik tarihi çalışmalarının geliştiril-
mesi için yapılması gerekli olduğu düşünü-
lenler ifade edilmektedir. 

İlk Araştırmalar ve Gemi Nostaljisi Üreten Kitaplar

Bugün, Türkiye sivil denizcilik tarihi ile ilgili yayınların ilk örnekleri olduğu 
söylenen yayınların bir bölümü, ne bir tarih metni olarak kaleme alınmıştır, ne de 
bir gün içerdikleri bilgiler itibariyle tarihsel araştırmalara kaynak olacağı düşünül-
müştür. Bunlara verilebilecek ilk örnek Süleyman Nutki’nin hazırladığı ve 1913’te 
yayımlanan Bahriye-i Ticariye Salnamesi’dir3.  

19. ve 20. yüzyıl Türkiye Sivil Denizcilik Tarihi çoğu kez bir ulaşım tarihine indir-
generek ele alınmıştır. Burada da daha çok konu edilen kurum Şirket-i Hayriye’dir. 
Şirket-i Hayriye üzerine ilk çalışma Şirket-i Hayriye Salnamesi olarak bilinen kitaptır. 
1914’te yayımlanan Şirket-i Hayriye Salnamesi daha sonra konu üzerine yazanların 
ve yazılanların büyük bir bölümünün kaynağını oluşturur4. Ali Fahri’nin 1915’te 

2 Bu alanda Türkiye’de çalışan birçok araştırmacı ve yapılmış araştırma bulunmakla birlikte akademik nitelikli çalışma-
lar olarak önemli kilometre taşları olan araştırmalar ve araştırmacıların başlıcaları şunlarıdır: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı 
Devleti’nde Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara, 1948; Ali İhsan Gencer, Bahriye’de Yapılan Islahat Hare-
ketleri ve Bahriye Nezareti’nin Kuruluşu (1789-1867), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayını, İstanbul, 1985; Ali İhsan Gen-
cer, Türk Denizcilik Tarihi Araştırmaları, Türkiye Denizciler Sendikası yayını, İstanbul, 1986; İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı: 
XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire, Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara, 1992; İdris Bostan, Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, 
Kitap yayınevi, İstanbul, 2006; İdris Bostan, Osmanlılar ve Deniz: Deniz Politikaları, Teşkilat, Gemiler, Küre yayınları, İstanbul, 2007.
3 Süleyman Nutki, Bahriye-i Ticariye Salnamesi, Matbaa-i Bahriye, 1329/1913; Bu kaynağı konu edinen bir tez için bkz. 
Kasım Sözer, 1913 Tarihli Bahriye-i Ticariye Salnamesindeki Bilgiler Işığında Cumhuriyet’in İlk Yıllarındaki Deniz Ticaret Yapısının De-
ğerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Hazırlanmış-Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 
2006. Anılan teze şu adresten ulaşmak mümkündür: acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext/1940.pdf 
4 Boğaziçi, Şirket-i Hayriye, Tarihçe, Salnâme, Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaası, İstanbul 1330/1914.
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yayımlanan “Osmanlı Ticaret-i Bahriyesi” başlıklı 
makalesi de öncü çalışmalardan biridir. Başlan-
gıçtan İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde kurulan 
milli vapur kumpanyalarına kadar geniş bir ta-
rihsel dönem bu makalede özetlenir5. 

Şirket-i Hayriye Salnamesi’nde Birinci Dünya 
Savaşı’na kadar olan gelişmeler anlatılır. 1921’de 
yayınlanan ve Salnamenin bir anlamda devamı 
mahiyetinde olan bir başka kitap ise yani Harb-i 
Umumi’de Şirket-i Hayriye olarak bilinen ve 
1921’de yayınlanan eserde Şirket-i Hayriye’nin 
Birinci Dünya Savaşı sırasındaki faaliyetleri an-
latılır6.  1926’da Abdülahad Nuri Bey’in yazdığı 
Türkiye Seyri Sefain İdaresi’nin Tarihçesi adlı kitap 
yayınlanır7.  Aynı yıl iki önemli yayın daha ger-
çekleşir: Biri, ilk sayı olarak yayımlanan ancak 
devamı gelmeyen Türk Deniz Ticareti Yıllığı’dır. 
Diğeri ise Türkiye Seyri Sefain İdaresi Rehberi’dir. 
Rehber 1927 ve 1928’de de güncellenerek yayım-

lanır8. 1937’de Türk Deniz Ticareti9 adlı resmi kitap ve 1949’da Zihni Bilge’nin İstan-

bul Rıhtımları’nın Tarihçesi adlı kitabı yayınlanır10.  

Denizcilik ile ilgili çeşitli kurum ve kuruluşların sonraki yıllarda da yayımla-
dıkları broşür ve kitaplarda 19. ve 20. yüzyıl sivil denizcilik tarihinin bilinen gelişi-
minin tekrarlanması sürer. Yani; ilk buharlı geminin İstanbul’a gelişi, yabancıların 
gemi işletme girişimleri, Tersane-i Amire’ye ait gemilerin Marmara’da işlemeye 
başlaması ve Fevaid-i Osmaniye’den itibaren denizcilik işletmelerinin kurumsal 
gelişiminin dile getirildiği metinler yeniden üretilirler11.  

Bu çoğu resmi yayının yanı sıra, özellikle İstanbul ve denizcilik üzerine yazan 
devrin kimi yazarları, makale ve kitaplarında Şirket-i Hayriye başta olmak üzere 
İstanbul’da deniz ulaşımının diğer aktörlerine de yer verirler. Bazen bir kurum, ba-

5 Ali Fahri, “Osmanlı Ticaret-i Bahriyesi”, Mecmua-i Seneviye-i Bahriye, Sene 1, (1331/1915), s.s.129-169.
6 Harb-i Umumi ve Şirket-i Hayriyye 1330-1334. Harb Esnasında Şirket-i Hayriyye’nin Muamelâtı Umûmiyyesini ve İfâ 
Eylediği Hidemât-ı Vatanperveraneyi Musavver ve Ba’zı Mülahazât-ı İktisadiyyeyi Havidir,  İstanbul, 1921.
7 Abdülahad Nuri, Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi’nin Tarihçesi, Ahmet İhsan Matbaası, İstanbul, 1926.  
8 Yıllık: Türk Deniz Ticareti, Yıl 1, Sayı 1, İstanbul Ticaret-i Bahriye Müdüriyeti Neşriyatı, İstanbul, 1926; Türkiye Seyr-i 
Sefain İdaresi Rehberi, 1926 - Birinci Sene, Ahmet İhsan Matbaası, İstanbul 1926; Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi Rehberi, 1927 - İkinci 
Sene, Ahmet İhsan Matbaası, İstanbul, 1927; Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi Rehberi, 1928 - Üçüncü Sene, Ahmet İhsan Matbaası, 
İstanbul, 1928.
9 Türk Deniz Ticareti, Halk Basımevi, İstanbul, 1937.
10 Zihni Bilge, İstanbul Rıhtımlarının Tarihçesi, Devlet Denizyolları ve Limanları Matbaası, İstanbul, 1949.
11 Buna somut örnekler şu kitaplardır: Şehir Hatları Tarihçesine Toplu Bakış, Derleyen: İstanbul Şehir Hatları Denizciler 
Sendikası, İstanbul, 1979; Türk Deniz Ticareti ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tarihçesi I, Derleyen: Bayram Camcı-Cezmi Zafer-
Şükrü Yaman, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Kültür yayınları, İstanbul, 1994; Türk Deniz Ticareti ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Tarihçesi II, Derleyen: Şükrü Yaman, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Kültür yayınları, İstanbul, 1999.

Türkiye Seyri Sefain İdaresi’nin Tarihçesi 
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zen bir kaptan ama daha çok gemilerin konu 
edildiği yazılar kaleme alınır. Bu isimlerin ba-
şında Sermet Muhtar Alus12, A. Cabir Vada13, 
Abidin Daver14, Haluk Y. Şehsuvaroğlu15, Ah-
met Cemaleddin Saraçoğlu16, Rıza Lebip Asal17 
ve İffet Evin18 gibi yazarlar gelir. Bu yazarla-
rın ardından Orhan Kızıldemir19, Eser Tutel20, 
Oktay Sönmez21, Refik Akdoğan22 ve Ahmet 
Güleryüz’ü de anmak gerekir23. Bu kişilerin 
hemen hepsi İstanbul’da yaşamış ve yaşamak-
tadırlar. İlk kez İstanbul dışından bir yazar, 
İzmirli gazeteci Yaşar Ürük de benzer türde 
çalışmalar yapar24.  

Bir yanda tarihçi İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı’nın yazdıklarından bugüne uza-
nan süreçte bahriye tarihi ile ilgili yazılmış ki-
taplar, öte yanda ise çok kısaca seyri özetlenen 
yayınlar konur. Niteliksel bir karşılaştırma ya-
pılacak olursa sivil denizcilik tarihine ilişkin 
yapılmış yayımların daha az bilimsel ve daha çok nostalji içerdikleri görülür. Ra-
dikal Gazetesi’nin kitap ekinde konu ile ilgili olarak yazan Cem Erciyes “...Türkiye 
toplumunun hayatında hiçbir zaman çok önemli bir rol oynamayan denizciliğin de bir nos-

talji öğesi olması ilk bakışta epey tuhaf bir durumdur. Bu biraz, eskiden uzun yolculukların, 
nakliyenin simgesi olan gemilerin tek tek kişileşip toplumsal hafızalara kazınmasıyla ilgili. 

12 Sermet Muhtar Alus, Eski Günlerde, İletişim Yayınları, İstanbul 2001.
13 A. Cabir Vada, Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi, İstanbul, 1943: Kitabın yeni baskısını Kitapevi Yayınları 2004’te 
gerçekleştirdi.
14 Abidin Daver, Gemi, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932; Abidin Daver, Türk Denizciliği, Varoğlu yayınevi, İstanbul 
(tarih yok).
15 Haluk Y. Şehsuvaroğlu, Deniz Tarihimize Ait Makaleler, Deniz Basımevi, İstanbul, 1965.
16 Saraçoğlu’nun çeşitli dergilerde yayınlanmış aralarında denizcilik tarihi ile ilgili de olan makalelerinin bir araya geldiği 
bir kitabı yakın zamanda yayınlandı. Bkz. Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu, Eski İstanbul’dan Hatıralar, Hazırlayan: İsmail Dervişoğlu, 
Kitabevi yayınları, İstanbul, 2005; Saraçoğlu’nun daha çok askeri denizcilik tarihi ile ilgili yayınlanmış diğer kitapları ise şunlardır: 
Gazi Gemilerimiz, İstanbul, 1953; Kahraman Gemicilerimiz, İstanbul, 1954; Gazi Hamidiye’nin Şanlı Maceraları, İstanbul, 1960.
17 Rıza Lebip Asal, Deniz Ortasında Ölümü Yenen Adamlar..., Kervan Kitapçılık Matbaası, İstanbul, 1976.
18 İffet Evin, Yaşadığım Boğaziçi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999.
19 M. Orhan Kızıldemir, Şirket-i Hayriye İdaresi, Türkiye Denizciler Sendikası yayını, İstanbul, 1992; M. Orhan Kızıldemir, İlk 
Buharlı Geminin Türkiye’ye Gelişi ve Türk Deniz Ticareti Resmi ve Özel Kuruluşlar, Türkiye Denizciler Sendikası yayını, İstanbul, 1992.
20 Eser Tutel, Şirket-i Hayriye, İletişim yayınları., İstanbul, 1994; Eser Tutel, Seyr-i Sefain - Öncesi ve Sonrası, İletişim yayın-
ları, İstanbul, 1997; Eser Tutel, Gemiler... Süvariler... İskeleler..., İletişim yayınları, İstanbul, 1998; Eser Tutel, İstanbul’un Unutulma-
yan Gemileri, Kitabevi yayınları, İstanbul, 2005.
21 Oktay Sönmez, Anılarda Gemiler Ufkun Ötesinde Kayboldular, Türkiye İş Bankası Kültür yayınları, İstanbul, 2001.
22 Refik Akdoğan, Türk Ticaret Gemileri ve Denizcileri 1919-2005, Biz Bir Aileyiz Albümü, İstanbul, 2005.
23 Ahmet Güleryüz, Şirket-i Hayriye’nin Boğaziçi Vapurları, Denizler Kitabevi, İstanbul, 2002; Ahmet Güleryüz, Yandan 
Çarklıdan Günümüze İstanbul Vapurları, Denizler Kitabevi, İstanbul, 2005; Güleryüz’ün diğer kitapları için bkz. Bernd Langensiepen-
Ahmet Güleryüz, 1828-1923 Osmanlı Donanması, Denizler Kitabevi, İstanbul, 2000; Ahmet Güleryüz, Kadırgadan Kalyona Osman-
lıda Yelken ve Mikyas-ı Sefain, Denizler Kitabevi, İstanbul, 2004; Ahmet Güleryüz, Ertuğrul-Savarona & Türk Devlet Yatları, Denizler 
Kitabevi, İstanbul, 2007; Ahmet Güleryüz, Yavuz ve Midilli, Denizler Kitabevi, İstanbul, 2007.
24 Yaşar Ürük, Martı Sevdalısı Bergama Vapuru’nun 50. Yaşına Merhaba, İzmir Büyükşehir Belediyesi yayını, İzmir, 2001.

Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi Rehberi, 
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O gemiler çok önemsendikleri dönemlerin 
ayrılmaz birer parçası, o günlerin simgesi 
olarak nostaljinin aktarımında da birer aracı 
rolü üstleniyorlar. Gemi nostaljisinin sade-

ce yolcu gemileri için yaşanması, yük gemi-
lerinin özellikleri, hikayeleri ne olursa olsun 
aktarılan bir merakın öznesi olamamaları 
da bu toplumsal hafıza meselesinden kay-

naklanıyor. Araştırmacılar gündelik hayata 
sızabilen, kamusal bir kullanım kazanabilen 
yolcu gemilerini anlatırken yük gemilerini 
anmayı da Türkiye’nin bir gün yazılması 
umut edilen ticaret tarihi kitaplarına bıra-

kıyorlar.” demektedir25.  Son yıllarda bu 
tür kitapların sayısı artmaktadır. Bu ar-
tışın nedeni, Erciyes’in de dile getirdiği 
gibi, gemi nostaljisi olsa gerek. Özellik-
le; yayınevlerinin satış kaygıları, talep 
yaratmak için arayışları burada belirle-
yici olabilir. Örneğin; Deniz Nakliyatı’ın 
tarihçesinin veya gemilerinin anlatıldığı 
bir kitaptansa, Şirket-i Hayriye vapur-

larının anlatıldığı bir kitap satış kaygılarından dolayı yayınevleri açısından tercih 
edilmektedir. Ancak gemi nostaljisi içeren bu kitaplar denizcilik tarihine ilgi uyan-
dırmakta ve yeterince bilimsel araştırmanın henüz ortaya konmadığı alanda popü-
ler bilgi ihtiyacını karşılamaktadır. Başka bir açıdan bakıldığında bu yayınlar ve ya-
zarlar akademianın denizcilik tarihi için yapması gerekenleri beklemeksizin kendi 
kaygılarından hareketle bir “ön sivil denizcilik tarihi” yazmışlardır denebilir. Artık 
son yıllarda örneklerine daha çok rastlanmaya başlanan akademik çalışmalarla sivil 
denizcilik tarihi alanındaki büyük boşlukların dolacağı umut edilmektedir.   

Üniversitelerden Üretilen Sivil Denizcilik Tarihi Araştırmaları
Üniversitelerin sayıca artışı, lisansüstü eğitimin gördüğü rağbet niteliğine dair tar-

tışmalar bir yana yüksek lisans, doktora tezi ve diğer bilimsel araştırmaların nicel 
olarak arttığı bir gerçektir. Bu eğilimden bir bilim dalı olarak tarih ve onun içinde 
bir araştırma alanını oluşturan sivil denizcilik tarihi çalışmalarının da artış yönün-
de etkilendiği söylenebilir. Bu bağlamda ana hatları ile ortaya konmuş çalışmalara 
bakmakta yarar var. Bu çalışmalar türlerine göre tezler, makaleler ve kitaplar olarak 
sınıflandırılabilir. Burada az sayıda yazılmış tezden çok yayımlanmış araştırmalar 
dikkate alınmaktadır. 
25 http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=ktp&haberno=4724

Türk Deniz Ticareti kitabının kapağı
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Akademik anlamda sivil denizcilik tarihi ile ilgili 
öncü çalışma, daha çok eser bırakması beklenirken za-
mansız bir biçimde hayatını yitiren merhum tarihçi Cen-
giz Orhonlu’nun, “İstanbul’da Kayıkçılık ve Kayık İşletme-

ciliği” başlıklı makalesidir. Orhonlu’nun bu makalesi 
yanında “Nehir Gemiciliği”, “Dicle ve Fırat Nehirlerinde 
Nakliyat” başlıklı makalelerini de anmak gerekir26. Bir 
diğer önemli adım ise, IRCICA’nın 1989’da düzenledi-
ği sempozyumda konuya ilişkin bildirilerin sunulması-
dır27.  Bu öncü çalışmaları son yirmi yıl içinde çoğu de-
niz, göl veya nehirlerdeki ulaştırma girişimlerini konu 
edinen kitap ve makaleler izler28. Bunların yanında, ka-
yıkçılıktan kılavuzluğa ve genel denizcilik politikasını 
konu edinen kitaplardan da az sayıda yayım yapılır29.  
Bir yanda alanın bakirliği, diğer yanda Türkiye’de her 
geçen gün artarak tarihe daha çok ilgi duyulması, bu çok 
sayılmayacak araştırmalar ve yayımlara yakın gelecekte 
yenilerinin ekleneceği umudunu doğurmaktadır. An-
cak, bu umudun gerçeğe dönüşebilmesi için bu alanda 
yapılmasının yararla olacağı düşünülen hususlar ise ya-
zının son bölümünde dile getirilecektir.

26 Orhonlu’nun bu ve ulaşım konulu diğer makaleleri derlenerek yeniden yayınlandı. Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda Şehircilik ve Ulaşım Üzerine Araştırmalar, Derleyen: Salih Özbaran, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayını,  İzmir, 1984.
27 Bu sempozyumda sunulan bildiriler için bkz. Mücteba İlgürel, “Buharlı Gemi Teknolojisini Osmanlı Devleti’nde Kurma 
Teşebbüsleri”, Çağını Yakalayan Osmanlı - Osmanlı Devleti’nde Modern Haberleşme ve Ulaştırma Teknikleri, Yayına Hazırlayan: Ekme-
leddin İhsanoğlu-Mustafa Kaçar, IRCICA yayını, İstanbul, 1995, s.s.143-158; Ercüment Kuran, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde 
Deniz Ulaşımı: İdare-i Mahsusa’nın Kuruluşu ve Faaliyeti”, Çağını Yakalayan Osmanlı - Osmanlı Devleti’nde Modern Haberleşme ve 
Ulaştırma Teknikleri, s.s.159-163; Mübahat S. Kütükoğlu, “Osmanlı Buharlı Gemi İşletmeleri ve İzmir Körfezi Hamidiye Şirketi”, 
Çağını Yakalayan Osmanlı - Osmanlı Devleti’nde Modern Haberleşme ve Ulaştırma Teknikleri, s.s.165-206.
28 Kronolojik sıralamaya göre bir seçki için bkz. Sadık Kurt, “İzmir Hamidiye Vapur Şirketi (1884-1915)”, Çağdaş Türkiye 
Tarihi Araştırmaları Dergisi, S.1, 1991, s.s.71-107; Fahrettin Tızlak, “İngiltere’nin Fırat Nehrinde Vapur İşletme Girişimi Hakkın-
da Yeni Bilgiler (1834-1836)”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.6, 1991, s.s.293-301; Fahrettin Tızlak, “Van 
Gölü’nde Vapur İşletme Teşebbüsleri, 1897-1907”, Belleten, S.240, 2000, s.s.467-486; M. Salih Mercan, “Osmanlı Döneminde Van 
Gölü’nde Nakliye ve Ulaşım”, Tarih ve Toplum, S.204, 2000, s.s.39-44; Nejat Göyünç, “Dicle ve Fırat Nehirlerinde Nakliyat”, Belleten, 
S.243, 2001, s.s.657-664; İlhan Ekinci, “Hacı David Vapur Kumpanyası ve Amerikan Boykotu”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 
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Sonuç ve Öneriler
Sivil denizcilik araştırmalarının nostalji 

üreten bir yazın sahası olmaktan çıkıp bi-
limsel araştırmalar ile zenginleşen bir di-
siplin haline gelmesi için özellikle yapıla-
cak araştırmalara uygun zemin hazırlamak 
amacıyla yapılması gerekenleri kısaca bir-
kaç başlık altında toplamak mümkündür: 

Arşiv Oluşturmak:
Başbakanlık Devlet Arşivleri ve Tarihi 

Deniz Arşivi, Türkiye denizcilik tarihi araş-
tırmalarının beslendiği başlıca kaynaklar-
dır; ancak bu arşivlerin yanı sıra bugün atıl bir şekilde kalan, Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri başta olmak üzere, ilgili diğer kurumların arşivlerinin araştırmacılar için 
çalışılır bir hale getirilmesi gerekmektedir. Mümkün olur da bir gün tek çatı altında 
hem bu arşivlerdeki hem de diğer arşivlerdeki belgeler veya belgelerin kopyaları 
toplanabilirse bu çok daha yararlı olur.    

Kütüphane ve Bilgi-Belge Merkezi Oluşturmak:
Sivil denizcilik tarihi ile ilgili eski-yeni, yerli-yabancı kitap, dergi, gazete ve diğer 

yayınların bir arada olduğu bir ihtisas kütüphanesi kurulmalıdır. Kütüphanenin 
yanı sıra fotoğraf, film, ses kaydı, plan, proje gibi dokümanların da derlendiği bir 
bilgi-belge merkezine ihtiyaç vardır. Bu merkez bünyesinde yürütülecek sözlü tarih 
projeleri ile denizcilik tarihinin sözlü belleği de kayıt altına alınmış olacaktır. 

Araştırmaları Özendirmek:
Yukarıda ifade edilenler sivil denizcilik tarihine ilişkin bilimsel araştırmaların 

gelişimine doğrudan zemin hazırlayacak adımlar olarak değerlendirilebilir. Bunla-
ra ilave olarak üniversiteler bünyesinde araştırma merkezleri kurulabilir ve bugün 
için uzak bir hedef olmakla birlikte lisansüstü programlar açılabilir. Süreli yayınlar 
çıkarılabilir, daha çok sayıda bilimsel toplantılar düzenlenebilir. 

Bütün bunların yapılmasını beklemek çok zaman alacaktır. Bu nedenle yakın ge-
lecekte yapılabilecekleri de ifade etmek gerekir. Burada kolayca yapılabilecek olan-
ların başında konuyla ilgili daha çok tez çalışmasının yaptırılabileceği gelmektedir. 
Ayrıca, kurumsal destekler sağlanarak sivil denizcilik tarihi konulu tez, kitap ve 
makalelerin değerlendirilebileceği yarışmalar düzenlenebilir. 

Eser Tutel
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Denizcilik Müzesi Kurmak:

Bütün bunlar bilimsel nitelikli çaba-
lar olarak akademik alanda ortaya kona-
bilecek faaliyetlerdir; ancak daha geniş 
kesimlerin Türkiye’nin sivil denizcilik 
tarihinden daha çok haberdar olmaları 
amacıyla da bir yandan popüler yayıncılı-
ğa önem vermek öte yandan müzeler ku-
rarak, sergiler düzenleyerek geniş kitlelere 
bu birikimi aktarmak mümkün olabilir. 
Bu bağlamda yapılabileceklerin başında 
Türkiye’nin yegane deniz müzesi olan İs-
tanbul Beşiktaş’taki müze yanında sivil 
denizcilik konulu bir müze kurulmalıdır. 

Bütün bunların her birinin hayata geç-
mesi halinde, Türkiye’nin sivil denizcilik 
tarihi gemi nostaljisi çemberini kıracak ve 
tarihsel birikimin gerektirdiği bilimsel üre-
tim daha çok yapılacaktır. Bu birikimden 
beslenmesi halinde ise popüler denizcilik 
tarihi daha geniş kitlelere daha doğru ve 
fazla bilgi ile ulaşabilecektir.

Seyr-i Sefain - Öncesi ve Sonrası kitabının kapağı
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Mustafa DAŞ

Ortaçağ’da Cenevizlilerin
Foça Şap Madenlerini İşletmeleri

Ortaçağ’da sanayinin önemli bir hammaddesi olan şap; özellikle kumaşın yıp-
ranma, tepelenme, güneşe dayanıklılık yani haslık derecesinin artmasını ve boya-
nın sabitleşmesini sağlamada, dericilikte ve altının parlatılmasında kullanılmıştır1. 
Sanayinin vazgeçilmez hammaddesi konumunda olan şapın bulunduğu topraklar, 
bu hammaddenin üretim ve ticaretinden çıkarlar sağlayan güçlerin her zaman iş-
tahını kabartmış ve bu yer altı zenginliğine sahip olabilmek için Ortaçağın büyük 
güçleri arasında kıyasıya rekabet yaşanmıştır2.  XIII. yüzyıldan itibaren Avrupa ül-
keleri ihtiyaç duydukları şapın önemli bir kısmını özellikle, Venedik ve Cenevizli 
tüccarlar vasıtasıyla Anadolu’dan temin etmekteydi. Anadolu’nun birçok yerinde 
mevcut olan şap bilhassa 
Şebinkarahisar, Kütahya 
ve Foça’daki ocaklardan çı-
kartılıyordu3. Zamanımızın 
petrolüyle kıyaslanabilecek 
kadar, o dönem için stra-
tejik bir hammadde olarak 
değerlendirilen şapın üre-
tildiği bu yerlere hâkim ol-
mak veya kontrolünü elin-
de bulundurmak, denizcilik 
ve ticari faaliyetleriyle te-
mayüz etmiş Ceneviz ve 
Venedik için yaşamsal nitelikte idi. Dönemin süper güçleri konumundaki Ceneviz 
ve Venedik, şap da  dahil olmak üzere ekonomik çıkarlarını korumak veya yeni 
çıkar alanları yaratmak maksadıyla kendilerinden daha zayıf gördükleri ülkeleri 
sömürgeleştirmek, savaşlara girmek, ittifaklar yapmak vb. faaliyetler yürütmekten 
geri durmamışlardır4. Bu sempozyum vesilesiyle sunumumda sizlere XIII. yüzyı-
lın ikinci yarısından itibaren Cenevizlilerin Foça’daki şap madenlerine hakim olup 
işletmek için geliştirdikleri siyaseti ve bu siyaset sonucunda yaşanılan gelişmeleri 
özetlemeye çalışacağım.  

1 “Şap”, Türk Ansiklopedisi, C.XXX, Ankara 1981, s.209.
2 C. Cahen, “L’alun avant Phocée. Un chapitre d’histoire économique islamo-chrétienne au temps des Croisades”, Revue 
d’histoire économique et sociale, C.XLI, Paris 1963, s.s.433-447.
3 M. Ersan, “XIII-XIV. Yüzyıllarda Şap Ticareti ve Şebinkarahisar”, Şebinkarahisar I. Tarih ve Kültür Sempozyumu, 30 Hazi-
ran-1 Temmuz  2000 Bildiriler, İstanbul  200, s.s.55-61.
4 E. A. Zachariadou, Trade and Crusade Venetian Crete and the Emirates of Menteshe and Aydin (1300-1415), Venedik 1983; 
M. Balard, La Romanie Genoise (XII-Debut du XV siecle), Roma 1978.
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1261 yılında Bizans, elli yıldan fazla süren Latin egemenliğine son vererek 
İstanbul’dan Latinleri kovmuş, eski başkentinde İmparatorluğunu yeniden ihya 
ettikten sonra, bütün dikkatini Batı’ya vermesi gerekmişti. İstanbul’daki Latin 
İmparatorluğu’nun varlığından büyük Batılı güçlerin farklı çıkarları vardı. Bu im-
paratorluk, Papalık için, Katolik öğretisini tüm Hıristiyan dünyasına kabul ettire-
rek, kendi liderliğini hâkim kılmanın bir aracıyken, Venedik için, 1204 sonrasında 
tesis ettiği Levant’daki deniz-ticaret sömürgelerinin garantisiydi. Anjou gibi kimi 
Batılı hanedanlar içinse siyasi-askeri açıdan önem taşıyordu. Dolayısıyla, Latin 
İmparatorluğu’nun Bizans tarafından yıkılması, Batılılar tarafından asla kolayca 
kabullenilmedi ve Latin İmparatorluğu’nun yeniden kurulması için çok uzun süre 
batı başkentlerinde içerisinde Haçlı Seferleri de olan planlar yapılmaya hatta, silaha 
da başvurmak da dâhil hareketler de bulunulmaya devam edildi5. Batı Hıristiyan 
dünyasının bu tehdidini bertaraf etmek ve Batı Ege’de, Mora’da, İon Denizi’nde 
ve Yunanistan’da eskiden Bizans’a aitken 1204 sonrası Venedikliler ve diğer Batılı 
güçlerin eline geçmiş olan, ekonomik askeri açıdan stratejik öneme sahip olan yer-
leri kurtarabilmek için Bizans yönetimi, özellikle, Batılı müttefikler bulma ihtiyacı-
nı duyuyordu. Bu sırada, gelişimini sağlamakta oldukça geç kalmış olan Ceneviz, 
rekabet halinde olduğu Venedik’e karşı üstünlük sağlamak için Bizans’a yanaşma 
siyaseti takip ediyordu. Bizans’ın askeri ve ekonomik bakımlardan güçlü müttefike 
duyduğu ihtiyaç ve Ceneviz’in başta Ege ve Karadeniz bölgeleri olmak üzere doğu-
da ticari sömürgeler kurma siyaseti, bu iki gücü özellikle Venedik’e karşı birleştirdi 
ve işbirliğine yöneltti. Daha 1261 yılında, henüz İstanbul geri alınmadan önce İm-
parator VIII. Mikhail Palaiologos, Nif’te Ceneviz’le bir anlaşma imzalayarak Bizans 
ülkesinde Cenevizlilere serbest ticaret yapma ve yerleşme imtiyazı vermişti6. İşte bu 
işbirliği ve ittifaklar neticesinde Foça’da ilk Ceneviz yerleşmesine şahit oluyoruz. 

1275 yılında, Bizans İmparatoru VIII. Mikhail Palaiologos, Venedik’in kontrolün-
deki Negroponte (Eğirboz) Adasını kurtarmak için kendisine yardımcı olan Ceneviz-

5 G. Orstrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, (çev.: F. Işıltan), TTK Ankara  1995, s.416 v.d.
6 D. M. Nicol, Bizans’ın son Yüzyılları (1261-1453), (çev.: B. Umar), TVYY, İstanbul 1999, s.s.36-37; Ş. Turan, Türkiye İtalya 
İlişkileri I - Selçuklulardan Bizans’ın Sona Erişine, Ankara 2000, s.s.41-45.
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li Manuel Zaccaria’ya Foça’yı dirlik olarak verdi7. Eğriboz hadisesinden çok daha 
önce Bizans İmparatoru ile dostluk geliştirmiş olan Manuel Zaccaria’nın Foça’yı 
istemesi boşuna değildi. Burası zengin şap yataklarının bulunduğu bir mahaldi 
ve bu şap ocakları uzun zamandan beri işletilmekteydi. Fakat Bizans döneminde 
Foça’daki şap madenlerinin işletilmesi konusunda çok fazla bilgiye sahip değiliz. 
Manuel liderliğindeki Cenevizli Zaccaria ailesi Foça’ya yerleştikten sonra buradan 
şap istihsali için bir işletme kurdular. Bu işletmede o dönem için büyük bir rakam 
olan elli işçi çalışıyordu8. Manuel, İmparator VIII. Mikhail’le dostluğunu kullana-
rak Ege ve Karadeniz’de Zaccaria ailesi dışında başkalarının şap ticareti yapmala-
rını yasaklattırdı ve bölgedeki şap ticaretini tekeline aldı9. Bunun sonucunda doğal 
olarak büyük servetler kazandı. XIII. yüzyılın son çeyreğinde Doğu Ege’de Cene-
vizlerin sömürge için koloniler kurmalarına paralel olarak, Batı Anadolu’da Türk-
men beylerinin fetih ve akınları da gerçekleşiyordu. Foça Hâkimi Manuel Zaccaria, 
Türkmen akınlarının Foça’yı da vurmasından çekindiğinden şehri korumak için bir 
kale inşa ettirdi10. Manuel’in 1288’de ölümünden sonra Foça’nın yönetimi kardeşi I. 
Benedetto Zaccaria’ya geçmişti. Onun yönetiminde Foça ve Foça’daki şap madenle-
riyle ilgili ilginç veriler zamanımıza ulaşmıştır. 1298’e ait kayıtlardan öğrendiğimi-
ze göre bu yılda Foça’da üretilen şap miktarı 650 kantar’dır ve bu şap satılarak elde 
edilen gelir 1,5 milyon liradır11. Cenevizlilerin Foça’daki şap ocaklarından sağladık-
ları bu muazzam gelir, rakipleri Venedik’in kıskançlığını ve tepkisini çekiyordu. 
1294’te iki İtalyan Cumhuriyeti arasında başlayan savaş beş yıl boyunca devam etti 
ve 1298’de Ruggero Morosini komutasındaki Venedik donanması Foça’ya saldırdı. 
Venedikliler özellikle şap üretim tesislerini tahrip ettiler12. Ancak Cenevizliler kısa 
sürede bu tahribatın izlerini silerek Foça’daki şap üretimine ve ticaretine yeniden 
başlamışlardır. 
7 Doukas, Tarih, (çev.: B. Umar), İstanbul 2008, s.143; D. M. Nicol, a.g.e., s.64.
8 Ş. Turan, a.g.e., s.54.
9 W. Heyd, Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, (çev.: E. Ziya Karal), TTK, Ankara 2002, s.491.
10 Ş. Turan, a.g.e., s.54.
11 C. Hopf, Storia de Giustiniani di Genova, trad. Alessandro Wolf, Cenova 1882, s.s.15-18’den nakleden Ş. Turan, a.g.e., s.54
12 W. Heyd, a.g.e, s. 498; P. Lemerle, L’Emirat d’Aydın, Byzance et L’Occident. Recherches sur La Geste d’Umur Pacha, Paris 
1957, s.66 v.d.
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Cenevizliler kendilerine büyük kazançlar sağlayan Foça ve şap madenleri üze-
rindeki egemenliklerini korumak ve devamlı kılmak için hem kendi iç bünyelerin-
de hem de devletlerarası arenada değişen şartlara göre tavır almakta ve hareket 
etmekte oldukça becerikliydiler. Kendileri açısından başarılı da oldular. Benedotto 
Zaccaria, bir taraftan Bizans İmparatorluk hanedanı Palaiologoslar’la akrabalık ku-
rarken, diğer taraftan da hem zenginliğini arttırmak hem de Foça’daki egemenli-
ğini güvence altına almak için Sakız Adası’na el koymaya çabaladı. 1304’te Sakız 
Adası’nı dirlik olarak alan Benedotto Zaccaria, kendisi buranın yönetimi için adaya 
giderken, Foça’da yerine vekil bırakmıştı13. Ondan sonra ailenin başına geçen II. Be-
nedetto Zaccaria (1307-1314) döneminde Foça’nın yönetimi yine vekaleten Zaccaria 
ailesiniN akrabası olan Andreolo Cattaneo’ya verildi. Böylece, Foça’da yönetim Ce-
nevizli Zaccaria ailesinden bir diğer Cenevizli Cattaneo’ya geçmiş oldu14. 1314-1331 
yılları arasında yönetimde bulunan Andreolo Cattaneo döneminde iki önemli geliş-
meye işaret etmek gerekir; bunlardan ilki Yeni Foça’nın kurulmasıdır. Gelişen Türk 
fetihleri ve akınları nedeniyle çevredeki Menemen, Manisa, Bergama gibi illerden 
Foça’ya yoğun bir Bizanslı nüfus göç etmiştir. Özellikle bu Bizanslıların önerisiyle 
eski şehrin yirmi kilometre kadar uzağında yeni bir kent inşa ettirmiştir. Bu kente 
Yeni Foça adı verilmiştir. Kentin yerinin tesadüfen seçilmediği aşikârdır. Burada 
da şap ocakları mevcuttu. Prof. Dr. Şerafettin Turan’ın tespitine göre Yeni Foça’da 
3 büyük şap ocağı bulunmaktaydı. Bunların en önemlisi de Martelaccio denilen bü-
yük körfezin kuzey yakasındaki Rompipatti ocağı olup limana bir mil uzaklıktay-
dı15. Yeni Foça’daki ocakların işletmeye açılmasıyla birlikte 1298 yılında 650 kantar 
olan Cenevizlilerin Foça’daki şap üretimi daha da artacaktır ve 1311’e ait bir kayıtta 
sadece iki tüccara satılan şap miktarının 2.500 kantara ulaştığı düşünülürse, üreti-

13 G. Pakhymeres, Historia, ed. Bonn, c. II, s.558; M. Balard, a.g.e., s.63, 119; P. Lemerle, a.g.e., s.s.51-52.
14 Ş. Turan, a.g.e., s.55.
15 A.g.e., s.54.
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min çok büyük miktarlarda olduğu anlaşılır16. Foça’ya egemen olan Zaccarialar dö-
neminde Ceneviz, Bizans’ın aleyhine olarak Sakız’a el koymuş ve burada üretilen 
sakızın ticari tekeli de tıpkı Foça şapı gibi Cenevizlilerin eline geçmişti. Cattaneo’lar 
döneminde ise Cenevizlilerin Doğu Ege’nin bir diğer önemli adası olan Midilli’ye 
yerleştiklerini görüyoruz. Sakız ve Midilli’ye egemen olmak Cenevizliler için Foça 
hâkimiyetini garanti altına almak anlamına geliyordu17.

Bizans yönetimi, Cenevizlilerin 
kimi zaman müttefik, kimi zaman 
dost akraba sıfatıyla kimi zaman da 
Türk tehdidi bahanesiyle, başta Foça 
ve Sakız olmak üzere Doğu Ege’nin 
ekonomik, askeri ve stratejik açıdan 
önemli yerlere el koymaları karşısın-
da, topraklarını ve çıkarlarını koru-
mak için daha fazla sessiz kalmadı. 
Özellikle, İmparator III. Andronikos 
Palaiologos (1328-1341) döneminde, 
Sakız başta olmak üzere Doğu Ege’de Bizans hakimiyetinin tesisi için askeri giri-
şimlerde bulunulduğunu görüyoruz. Bu zamana kadar, Bizans yönetimi Venedik 
karşısında bir denge sağlayabilmek ve Batı Anadolu’da Türk ilerleyişini durdura-
bilmek için Cenevizlilere dayanma siyasetini benimsemişti. Bu siyaset, Bizans’a hiç 
de fayda sağlamamış aksine yeni kayıplara yol açmıştı. III. Andronikos, imparator 
olduğu zaman, artık Batı Anadolu’da Türk egemenliği geri dönülmez bir noktaya 
ulaşmıştı. Özellikle, Umur Bey yönetimindeki Aydınoğulları, artık Bizans’tan ziya-
de Ege’deki Batılıları rahatsız etmekteydi. Bu yeni duruma uygun olarak Bizans, 
siyasetini yeniden düzenlemekte gecikmedi ve artık Batı Anadolu’yu kurtarmak 
söz konusu olamayacağına göre Cenevizlilere kaptırılan Doğu Ege adaları ve diğer 
yerlerin geri alınması için uğraşılmalıydı. Nitekim; 1329’da III. Andronikos, bölge-
ye bir sefer düzenleyerek, yerli Bizanslı halkın da yardımıyla Sakız ve Foça’da yeni-
den Bizans otoritesini tesis etmeye çalıştı18; fakat onun bu çabaları göreceli sonuçlar 
verdi ve Sakız’dan Zaccaria ailesi çıkartıldı ama Foça’dan Cenevizlileri atabilmek 
mümkün olmadı. Bu arada Umur Bey’in liderliğinde Ege Denizi’ndeki Latin mülk-
lerine karşı yapılan akınlar Batılılar arasında tepkiyle karşılanıyordu. Bu tepkiler 
bir süre sonra Batı Anadolu’daki Türkmen beyliklerine karşı yapılan Haçlı Seferleri 
haline dönüşmeye başladı. 1331’de Venedik’in teşvikiyle oluşturulan Haçlı birli-
ğine Foçalı Cenevizliler, Rodos Şövalyeleri, Naksos Düklüğü gibi Latin unsurları 
katılmıştı. Bu Haçlı Seferi hiçbir başarı elde edilemeden sonuçlanınca, yaptıkları 
masrafların heba olmasını içlerine sindiremeyen Latinler, Bizans’a ait olan Midilli 
16 C. Hopf, a.g.e., s.111.
17 M. Balard, a.g.e., s.s.119-120.
18 M. Balard, a.g.e., s.121; D. M. Nicol, a.g.e., s.s.186-187; Ş. Turan, a.g.e., s.s.249-250.
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adasına saldırıp burayı ele geçirdiler19. Bir süre sonra da Foça’daki Cenevizli Catta-
neo ailesi tek başına adayı kontrol etmeyi başardı. Doğu Ege’deki Ceneviz etkinliği-
ni kırmak ve diğer Latin unsurlarının Bizans İmparatorluğunun ekonomik ve askeri 
açıdan önem taşıyan arazilerini gasp etmelerini önlemek ve ihtiyaç duyduğu askeri 
gücü temin etmek maksadıyla İmparator III. Andronikos, Türkmen beylikleriyle 
ittifaklar kurmaya karar verdi. Bu maksatla 1335’te III. Andronikos Karaburun’da 
bizzat Aydın oğlu Umur Bey’le görüştü20. Aydın Beyliği ve diğer Türkmen beylikle-
rinin desteğiyle, Bizans yönetimi Foça, Sakız ve Midilli’de Ceneviz hegemonyasını 
kırmaya çabaladı ve bunda da göreceli olarak geçici bir süre başarılar da elde etti. 
Fakat 1346’da Aydınoğulları’na karşı yapılan Haçlı Seferi’ni fırsat bilen Cenevizli 
Simone Vignoso komutasındaki 28 Cenevizli armatör-tüccarın finansmanıyla oluş-
turulan donanma, Sakız’a kesin biçimde el koydu. Bu armatörler, bir nevi şirket 
tarzında Maona adı verilen bir idari teşkilat vasıtasıyla Sakız’ı yönetmeye başla-
dılar21. Foça da bir süre sonra bu Maona yönetimine dâhil oldu. Bunu takip eden 
tarihi süreç içerisinde Foça, Sakız ve Midilli’nin yönetimi zaman zaman el değiştirse 
de buralardaki Ceneviz hegemonyası iki yüz yıl kadar devam etmiştir. Bu dönem 
zarfında Foça ve hemen yakınındaki şehir ve adaların tarihinde Türkmen beylikleri 
ve onları takiben de Osmanlılar birinci derecede rol oynayan aktörler olarak karşı-
mıza çıkmaktadırlar. Bu süreçte yaşanan gelişmeler, bir sonraki oturumda ayrıntılı 
olarak sunulacaktır.            

19 G. Ostrogorsky, a.g.e., s.546.
20 P. Lemerle, a.g.e., s.102 v.d.; D. M. Nicol, a.g.e., s.187.
21 Ş. Turan, a.g.e., s.250.
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1945 yılında İzmir’de doğmuştur.  İlk ve orta öğrenimini İzmir’de 
tamamladıktan sonra 1963 yılında Deniz Harp Okulu’na girmiştir.  1967 
yılında Teğmen rütbesi ile Deniz Harp Okulu’ndan mezun olmuştur.
Deniz Kuvvetlerimize bağlı Muhrip ve Firkateynlerde 14 yıl süreyle Branş 
Subaylığı, Bölüm Amirliği, İkinci Komutan, Komutan, Komodor, Çıkarma Fi-
losu Komutanlığı ve Harp Filosu Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.
Deniz Kuvvetlerimizin muhtelif Kara birliklerinde 16 yıl süre ile Karargah 
Subaylığı, 7 ayrı birlikte de Komutanlık görevi yapmıştır.
3 yıl süre ile Vaşington Deniz Askeri Ataşeliği,
1 yıl süre ile, 8 adet firkateynden oluşan NATO’nun Akdeniz’deki Daimi Deniz 
Kuvveti’nin Komutanlığı, 
2 yıl süre ile Napoli-İtalya’daki NATO Güney Avrupa Müttefik Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı’nda Plan Prensipler Başkanlığı yapmıştır.
1973 yılında ABD Deniz Kuvvetleri Muhrip Okulu’ndan, 1976 yılında 2 yıllık 
Deniz Harp Akademisi’nden, 1979 yılında ABD Deniz Kuvvetleri Kurmay 
Koleji’nden, 1983 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun olmuştur.
Son iki görev yeri olan Deniz Eğitim Komutalığı’nda 2 yıl ve Güney Deniz Saha 
Komutanlığı’nda 2 yıl Komutanlık yaptıktan sonra 30 Ağustos 2005’te Korami-
ral rütbesi ile Deniz Kuvvetleri’nden emekli olmuştur.
Türk Deniz Kuvvetleri’nin “Harekat Görevlerinde Üstün Başarı Rozeti” ile 
“İdari ve Yönetimde Üstün Başarı Rozeti”, ABD Deniz Kuvvetleri’nin “Liyakat 
Madalyası” sahibi olan Emekli Koramiral Lütfü Sancar, Türk ve Dünya Deniz-
cilik tarihi üzerine birçok araştırmalar yapmış, makaleler yazmış ve konferans-
lar vermiştir.  Halen Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi 
Yüksek Okulu’nda “Denizcilik Tarihi ve Kültürü” derslerine girmektedir.  
Kendisi İngilizce bilmekte, evli ve 2 çocuk sahibidir. 

Lütfü SANCAR
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Foça ya da Antik Çağ ve Bizans Dönemi’ndeki adıyla Phokaia; M.Ö. XI. yüzyıl-
da  Aioller tarafından kurulmuştur. M.Ö. XII. yüzyıl başlarına kadar bugünkü Yu-
nanistan topraklarında yerleşik olan Aioller ve Ionlar, Dor istilaları nedeniyle Batı 
Anadolu’ya göç etmişlerdi. Aioller, Truva ile İzmir arasında yerleşirlerken Ionlar, 
İzmir ile Milet arasında yerleştiler.

Başlangıçta bir Aiol yerleşimi olan Phokaia’yı, M.Ö. IX. yüzyılın sonlarından iti-
baren on iki büyük Ion kenti tarafından kurulan Panionion Birliği’nin üyesi olarak 
görüyoruz [Birliğe üye 12 Ion ken-

ti; Phokaia (Foça), Miletos (Milet), 
Myus, Priene, Ephesos (Efes), Ko-

lophon, Lebedos, Teos, Klazomenai, 
Erythrai, Samos (Sisam) ve Khios 
(Sakız)]. Phokaia adının, kente 
yakın adacıklarda yaşayan fok 
balıklarını tanımlayan Yunanca 
“Phoce” sözcüğünden geliyor ol-
ması muhtemeldir.

Phokaia’lılar, diğer Aiol ve Ion halkları gibi başlangıçta tarım, hayvancılık ve 
balıkçılık ile yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Şarapçılık önemli bir ticari faaliyetti. 
Aioller, Batı Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yerleştikleri için Akdeniz’in ticaret 
merkezlerinden nispeten uzak kalıyorlardı; oysa Ion kentleri, özellikle, M.Ö. IX. 
yüzyıldandan başlayarak deniz yoluyla ticari ilişkilerini artırmışlar ve refah düzey-
lerini oldukça yükseltmişlerdir1.

Foça, coğrafi konumu itibariyle deniz ticaretine uygun avantajlara sahip bulun-
ması ile tarihin hemen her döneminde dikkatleri daima üzerine çekmiştir. Bu avan-
tajlar değişik dönemlerde önemini artırmış veya azaltmıştır. Örneğin, Foça doğal 
bir barınak özelliğini taşır, stratejik önemi hayli yüksek olan bir coğrafi konuma 
sahiptir [Savunulması kolaydır, tarım (Zeytinyağı, kuru meyve, tahıl, vb.) ve üretim (Şap, 
tuz, şarap, vb.) sahalarına yakındır]. Ayrıca, tarihin değişik dönemlerinde tesirini ar-
tıran veya azaltan diğer bazı etkenler (Örneğin; Gediz nehrinin taşıdığı alüvyonlarla 
körfezi kısmen doldurarak İzmir körfezi içinde seyrüseferi olumsuz yönde etkilemesi, bölgede 
korsanların yarattığı sıkıntılar) gemilerin İzmir limanına girmek yerine Foça’yı tercih 
etmelerine neden olmuştur.

1 Suzan Özyiğit, Foça - Phokaia, İzmir, 1998, s.s.9-16.

Foça ve Foça’nın
Deniz Ticaretindeki Rolü

Lütfü SANCAR
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Phokaia’lıların, Foça’nın sahip olduğu bu avantajları iyi kullanarak ve kendi 
halklarının denizcilik becerilerinden de istifade ederek, kısa sürede deniz ticare-
tinde büyük atılımlar yaptıklarını görüyoruz. Elli kürekli, 500 kişi taşıyabilen tek-
neleriyle Karadeniz ve Akdeniz’in her limanına ulaştılar ve başarılı ticari ilişkileri 
sayesinde refah düzeyleri giderek daha da yükseldi. 

Phokaialıların Karadeniz ve Akdeniz’e açılarak çok sayıda koloni kurdukları bi-
linmektedir. Bunlar arasında başlıcaları; Karadeniz’de Amysos (bugünkü Samsun); 
Çanakkale Boğazı'ndaki Lampsakos (bugünkü Lapseki), Midilli Adası'nda Methymna 
(bugünkü Molyvoz), Güney İtalya'da Elea (bugünkü Velia), Korsika'da Alalia, Güney 
Fransa'da Massalia (bugünkü Marsilya), Nice ve Antibes, İspanya'da Ampuria'dır2.

Karadeniz ve Akdeniz’de kurulan bu kolonilerle, Phokaia arasındaki ticari iliş-
kiler giderek gelişmiş ve Foça Limanı’nın yoğunluğu ve stratejik önemi de gide-
rek artmıştır. Foça Limanı’nın yoğun bir deniz ticaret merkezi olarak kullanılması 
Phokaia’nın Persler tarafından işgal edildiği M.Ö. 544 yılına kadar devam etmiştir. 
Batı Anadolu’da Aioller ve Ionlar tarafından yaşanmakta olan altın dönem, Pers 
işgaliyle sona ermiş, kültür ve sanat faaliyetlerinde olduğu gibi deniz ticaretinde de 
bir duraklama dönemine girilmiştir. 

Pers istilasından hemen önce Phokaia ’lıların 
önemli bir kısmı deniz yoluyla kenti terk edip 
Akdeniz’deki muhtelif kolonilerine yerleşmişler, 
daha sonra bir kısmı Foça’ya geri dönmüşlerdir. 
Ancak, önceki başarılı dönemin kısa zamanda geri 
getirilmesi mümkün olamamıştır.

Büyük İskender’in M.Ö. 334 yılında 
Anadolu’daki Pers istilasına son vererek bölgede 
egemen olması ile başlayan Helenistik dönemde 
(M.Ö. 300 – 30) Ege Bölgesi ile birlikte Phokaia da 
ikinci kez parlak bir dönem yaşamıştır. 

Helenistik dönemi takiben, M.Ö. 30 yılında tüm Ege sahilleriyle birlikte Phoka-
ia da Romalıların egemenliğine girmiştir. Roma Dönemi’nde (M.Ö. 30 – M.S. 395)   
Phokaia’nın küçüldüğünü ve bir seramik imalat merkezi olduğunu görüyoruz3.
2 A. Nedim Atilla / Nezih Öztüre, Foça, Uygarlığın Dünyaya Yayıldığı Batı Anadolu Kentlerinden, İzmir, 2006, s.s.37-51. 
3 Prof. Dr. Ömer Özyiğit’in Foça’da sürdürdüğü kazılar, kentin seramik üretimi bakımından zenginliğini ortaya koymaktadır.



248

Roma İmparatorluğu’nun M.S. 395 yılında ikiye bölünmesiyle, Roma 
İmparatorluğu’nun doğu kısmında kurulan Bizans İmparatorluğu döneminde, 
Phokaia tekrar eski canlılığını kazanmıştır. Bu dönemde, Bizans İmparatorluğu’nun 
başkenti ile Doğu Akdeniz liman kentleri arasındaki deniz ticaretinde Batı 
Anadolu’daki limanların önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bu bağlamda, Ed-
remit, Sakız ve Efes ile birlikte Foça limanının da önemli bir yere sahip olduğu an-
laşılmaktadır.

Bizans tarihçisi DUKAS’ın (1400 – 1470) Foça hakkında verdiği bilgilerden an-
laşıldığına göre; Bizans İmparatoru Mihail Paleologos (1259 – 1282) tarafından 
Foça’daki şap madeni yataklarının işletme hakkı vergi karşılığında Orta Çağı’n en 
varlıklı ailelerinden biri olan Cenevizli Zaccaria ailesine veriliyor4. Değişik kaynak-
ların değerlendirilmesine göre, bu anlaşma 1275 yılında yapılmış olmalıdır. Bizans 
ile Cenevizliler arasında 1261 yılında yapılmış olan ve Cenevizlilere geniş ticari 
ayrıcalıklar sağlayan Kemalpaşa (Nif) Antlaşması sayesinde, şap madeni işletme 
hakkının alınması Cenevizliler için hiç de zor olmamıştır. Bu tarihten başlayarak, 
şap madenlerinin işletilmesi ile Cenevizliler büyük servetlere sahip olurken Foça 
Limanı da eski hareketli günlerine geri dönmektedir. 

Bu dönemlerde, Avrupa ülkelerinin Anadolu’dan ithal ettikleri yer altı zengin-
likleri arasında şap birinci sırayı almaktaydı. Şebinkarahisar, Kütahya ve Ulubat 
gibi Anadolu’nun diğer bazı yörelerinde de şap elde ediliyor olmasına rağmen, 
özellikle Almanlar, İngilizler, İtalyanlar, Frenkler, İspanyollar, Araplar, Mısırlılar 
ve Suriyelilerin Foça’daki yataklardan elde edilen şapı tercih ettiklerini görüyoruz. 
Foça’daki şap madeni yataklarının limana yakın mesafede bulunması nakliyeyi ko-
laylaştırıyor ve maliyeti de daha uygun düzeylere çekiyordu. Foça’daki yıllık şap 
üretiminin ilk yıllarda 35-40 ton civarındayken XIV. yüzyılın ilk yarısında 800 tona 
ulaştığı görülmektedir. 
4 Zeki Arıkan, “XVI. yüzyılda Foça”, Foça Üzerine Yazılar (Foça Belediyesi), İzmir, 1998, s.s.4-12; Şerafettin Turan, Türkiye-
İtalya İlişkileri, Metis, İstanbul, 1990, C.I, s.s.43-45; Kate Fleet, European and Islamic Trade in the Early Otoman State, the Merchants 
of Genoa and Turkey, Cambridge University Presse, 1999.
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Foça’nın 20 km kuzeyinde bulunan Yeni Foça’nın (Nea Focia), Cenevizliler tara-
fından bu tarihlerde (XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde) kurulmuş olduğu bilinmektedir5.

Foça’daki şap madeni yataklarının Cenevizliler tarafından giderek genişleyen 
biçimde işletilmeye başlanması ile Foça Limanı, eski canlılığına yeniden kavuşmuş-
tur. XIV. yüzyılda Foça Limanı’nda yaşanan bu canlılığın diğer bir nedeni de li-
mandan yapılan hububat ihracatıdır. Bu dönemde Mısır’daki hububat üretiminde 
yaşanan daralma nedeniyle, Avrupa ülkelerinin Anadolu hububatına taleplerinin 
arttığı anlaşılmaktadır. İtalyan tüccarları tarafından bu amaçla yoğun olarak kulla-
nılan Batı Anadolu’daki üç önemli liman arasında Ayasuluğ (Efes) ve Balat (Milet) 
ile Foça da bulunmaktaydı.  

XIV. yüzyılda Cenevizliler şap madenlerini işletme hakkını başarıyla ellerin-
de tuttular. Örneğin, 1313 yılından itibaren bölgeye hakim olan Saruhanoğulları 
Beyliği’nin Foça’daki Rum ve Latinleri baskı altına alması üzerine, Phokaia’lıların 
isteğiyle, vergi karşılığında anlaşma sağlanmıştır. 1316 yılında Bizanslılar Foça’yı 
geri almışlar; ancak 10 yıl sonra geri gelen Ceneviz hakimiyeti Foça’nın Osmanlı 
topraklarına katıldığı 1455 yılına kadar devam etmiştir.  

XV. yüzyılda giderek güçlenen Os-
manlı İmparatorluğu 15 Kasım 1455 
tarihinde Yeni Foça’yı, 24 Aralık 1455 
tarihinde de Foça’yı kendi topraklarına 
kattığında Cenevizlilerin Foça’daki ti-
cari faaliyetleri azalmış olmakla beraber 
hala devam etmekteydi. 

1460’lı yıllarda Roma yakınlarında Tolfa’da, İspanya’da ve Venediklilerin hakim 
olduğu Girit Adası’nda yeni şap madenlerinin işletmeye açılması, Avrupalıların 
Foça’dan yaptıkları şap ithalatını büyük ölçüde azaltmıştır. Buna ilave olarak, boya 
endüstrisindeki yeni gelişmelerin de şap talebinin azalmasında etkisi olmuştur. 

Cenevizlilerin 1275 yılında Bizanslılardan aldıkları ticari ayrıcalıklar ile Foça’da 
başlattıkları şap madeni işletmesi sayesinde, takip eden bir buçuk asırdan uzun bir 
dönemde Foça Limanı deniz ticaretindeki canlılığını korumuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu’na katılmasından sonra Foça’nın, XVI. ve XVII. yüz-
yıllarda İstanbul ve Doğu Akdeniz ülkeleri için önemli bir çıkış limanı olduğunu 
görüyoruz. Bölgede yetiştirilen hububat, kuru ve yaş meyve, sebze ve diğer ürün-
ler karadan Foça’ya taşınmakta ve Foça Limanı’ndan da gemilerle İstanbul’a ve 
5 Dukas, Bizans Tarihi, (çev.: VL Mirmiroğlu), İstanbul, 1956, s.s97-98.
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Doğu Akdeniz’e götürülmekteydi. Bununla beraber, XVI. yüzyılın ikinci yarısında 
Avrupa’da giderek artan tekstil hammaddesi, tahıl, kuru ve yaş meyve talebi ile Os-
manlı ekonomisinin kapalı ekonomiden dış pazara açılması sonrasında iç piyasada 
ve özellikle İstanbul piyasasındaki talebin karşılanamaması ciddi sıkıntılara neden 
olmuştur. Alınan bazı önlemlere rağmen (Örneğin, iç talebin karşılanamadığı malların 
dış pazara satışı kontrol altına alındı, Hıristiyan ve Yahudilerin şarap imalatı için aşırı 
taze üzüm alımları durduruldu) bu ekonomik sıkıntının kısa sürede aşılması mümkün 
olmamıştır. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, karada eşkıya ve çeteler türemiş, 
İzmir Körfezi ve civarında korsanlık faaliyetleri artmıştır. Özellikle, yabancı ticaret 
gemileri korsanlarla mücadeleyi göze alarak İzmir Limanı’na girmek yerine Foça’yı 
tercih etmişler, kalenin himayesine girerek korsanlardan korunurken bir yandan 
da ticaret için fırsat yaratmaya çalışmışlardır. Bu dönemde gerek Foça ve gerekse 
İzmir’de Frenk ve Venedik gemileriyle kaçak ticaret faaliyetlerinin yoğunluk ka-
zandığı görülmektedir.

XVIII. ve XIX. yüzyılda Foça ve çevresinde ekonomik faaliyetler açısından büyük 
bir canlılığın mevcudiyetinden bahsedemiyoruz. Bu dönemde ekonomik faaliyet-
lerin başında balıkçılık ve tarım gelmektedir. Foça ve çevre köylerde üretilen kuru 
üzüm en önemli kalemi teşkil ediyor ve ürünün İstanbul’un ihtiyacından fazla olan 
kısmı İzmir Limanı’na taşınarak oradan ihraç ediliyordu.  

XIX. yüzyılın sonlarında Foça ekonomisine ve limana yeniden canlılık kazandı-
ran tuz imalatının ön plana çıktığını görüyoruz. Gediz nehrinin İzmir körfezinde 
denize ulaştığı mevkiin doğusundaki Çamaltı tuzlası ve ayrıca, yakın adalarda bu-
lunan ve sayıları elliyi aşan tuzlalardan elde edilen tuz Foça’ya taşınıyor ve burada 
inşa edilmiş olan yüz bin tonluk büyük depolarda toplanıyordu. Duyun-u Umu-
miye İdaresi’nin sahip olduğu tuzlalar ve tuz işletmesi ile nakliye ve liman hiz-
metlerinde çalışanların sayısı 2600 kişiyi buluyordu. Yurtdışına ihraç edilecek tuz, 
Foça limanından gemilere yükleniyor, yurt içine nakliyat ise Menemen üzerinden 
demiryolu ile yapılıyordu6.

I. Dünya Savaşı sırasında ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında tuz işletmeleri giderek 
küçülmüştür. Foça ekonomisi halen balıkçılık, turizm ve tarıma dayalı olarak yaşa-
mını sürdürmektedir.

6 Vital Cuinet, Le Turquie d’Asie, Paris, 1893, II, s.s.367-369, 484.
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Özet

İngiltere’nin doğu ile yapılan ticarete ve dolayısıyla ticaret yollarına egemen ol-
mak amacıyla izlediği politikanın bir ürünü olarak İngiliz tüccarı göreceli biçimde 
çeşitli liman kentlerinde koloniler oluşturmuştur. Öncelikle İstanbul’da gözlenen 
bu gelişme daha sonra İzmir’de de söz konusu olmuştur.

İzmir’in yükselişine paralel olarak İngiliz tüccarının özellikle 19. yüzyılda sayı-
larının önemli rakamlara ulaştığı anlaşılmaktadır. Kapitalizmin küreselleşmesinin 
önemli araçlarından olan bu topluluklar, tam bir koloni organizasyonuna sahip gö-
rünmektedir. Bu çalışmada söz konusu yapılanma çeşitli yönleriyle ortaya konma-
ya çalışılacaktır.

Giriş

Yabancı tüccarın Osmanlı coğrafyasındaki etkinliğinin, bir ölçüde kapitülasyon-
lara ve ticaretin genişleyerek küreselleşmesine bağlı olarak artmış olduğu söyle-
nebilir. Ticari imtiyazların da Osmanlı öncesinden başlayarak bir gelenek oluştur-
duğu ve Osmanlı döneminde de doğu-batı ticareti ile ilgilenen Avrupalı tüccara 
imtiyazlar verildiği bilinmektedir.

Denizci İtalyan devletleri daha 10. yüzyıl sonlarında Bizans İmparatorluğu’ndan 
elde ettikleri haklarla Levant’a yayılmışlar ve Anadolu ile Rumeli’nin birçok şe-
hirlerinde yerleşerek azımsanmayacak koloniler oluşturmuşlardı. Bizans’ın çöküş 
sürecinde bu topraklarda kurulan Türk veya Hıristiyan diğer devletlerle yaptıkla-
rı anlaşmalarla da ticari etkinliklerini sürdürmeyi başarmışlardı. Üstelik, Ceneviz 
gibi katı merkeziyetçilikten uzak İtalyan devletlerinin kolonileri bir tür bağımsız-
lığı andıran özerk yönetim birimlerine dönüşmüştü. Cenevizlilerin tersine yerel 
yönetimlere, kolonilere özerklik tanımayan Venedik Cumhuriyeti’nin tebaası ise 
Anadolu’nun kuzeyi ve batısındaki bazı ihraç limanlarına yerleşmeye çalışmıştı1. 

Osmanlı devleti tarafından, önce 14. ve 15. yüzyılda Ceneviz ve Venedik ardın-
dan da 16. yüzyıl başında Fransız, yüzyılın sonlarında ise İngiliz tüccarına ticari 
imtiyazlar verilmiştir. Bu nedenle ticaret kentlerinde tüccarların oluşturduğu kolo-
niler de bu imtiyazlarla hayat bulmuş görünmektedir.

1 Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya İlişkileri I –Selçuklular’dan Bizans’ın Sona Erişine, Metis yayınları, İstanbul, 1990, s.336; 
Ayrıca Anadolu’nun iç bölgelerinde kervan yolları üzerinde bulunan şehirlerde de İtalyan tüccarların bulunduğu bilinmektedir.

Levant Şirketi’nden İzmir‘e:
İngiliz Tüccar Kolonisi

Şerife YORULMAZ
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Osmanlı döneminde İngilizler, Felemenkliler ve Fransızlar, geliştirdikleri de-
nizcilik teknolojisi ile merkezileşen devletlerinin yeni örgütsel yapısını kullanarak 
ticaret alanındaki boşluğu doldurmuşlardır2; ancak İngilizlerin, faaliyetlerinin tica-
retin genişlemesi ve kapitalizmin küreselleşmesi ile daha fazla eşgüdümlü olduğu 
ve örtüştüğü gözlenmektedir.

Aslında Osmanlılarla kapitülasyon anlaşma-
ları imzalayanlar ne İngiliz ne de Felemenk dev-
letiydi. Tersine, öncelikle uluslararası ticaretin 
olanaklarını araştırmış olan girişimci kişilerin 
kurmuş oldukları İngiliz ve Felemenk Levant 
şirketleriydi. Bu şirketler, önce kendi hükümet-
leriyle, sonra da Osmanlılarla ticari ayrıcalıklar 
konusunda pazarlık yaparak İngiltere veya Fele-
menk ülkesinin Doğu Akdeniz ile yaptığı ticaret 
üzerinde tekel kurmuşlardır3. “Levant Company” 
bunlardan biriydi ve İngiliz çıkarlarını temsil 
ediyordu.

Avrupa merkezlerindeki güçlü şirketler, ülke-
lerinin Akdeniz ticaretindeki etkinlikleri çerçe-
vesinde Levant’daki ticaret kentlerinde bürolar 

açmış ve buraya tüccarlarını göndermiştir. Başta, İzmir ve İstanbul’da olmak üzere 
ticaretin gelişmesinde önemli yeri olan bu ticarethanelerde çalışan kişi ve tüccarlar, 
oluşturdukları kolonilerle giderek kalıcı unsurlar haline dönüşmüş ve Levant’ta ya-
şayan Avrupa kökenli topluluğun belkemiğini oluşturmuşlardır. Bu yabancı tüccar 
kolonileri dünya ticaretinin önemli noktalarında yer alan bütün kentlerde yaşam 
alanı bulmaktaydı.

Osmanlı Devleti’nin ahidname verdiği devletlerin tüccarı yani müste’min tüccar, 
genellikle belli başlı sahil şehirlerinde yerleşmişlerdi. Büyük bölümünü İngilizlerin 
oluşturduğu bu müste’min tüccar, Sanayi Devrimi’nden sonra daha fazla ve aracı-
sız olarak hammadde alımına yönelmişlerdir. Buna karşı Osmanlı Devleti de, ha-
rici gümrüklerden daha ağırlıklı yer tutan dâhili gümrüklerini korumak amacıyla 
1802’de bazı önlemler almıştır. Buna göre, ürünü yerinde satın alan yabancı tüccar 
da yerli tüccar gibi muamele görecekti. Yabancı tüccarın da yerli gayrimüslim tüc-
car gibi %5 dâhili gümrük vergisi ödeyeceği 1809 Kal’a-i Sultaniye anlaşmasında 
da yer almıştı. Devletçe gelir kaynaklarını artırmak amacıyla bazı ticari ürünlere 
resm-i mîrî, kantariyye, reftiyye ve o döneme kadar ihracı yasak ürünlerden yasa-
ğın kaldırılması karşılığında da ruhsatiyye vergileri konulmuştu. Afyon gibi bazı 
ürünler de, yed-i vahid yani tekel altına alınmıştı; ancak bu uygulamalar yabancı 
2 Daniel Goffman, Osmanlı Dünyası ve Avrupa 1300-1700, (çev.: Ülkün Tansel), Kitap yayınevi, İstanbul, 2004, s.230.
3 A.g.e., s.231.



256

tüccarın tepkisiyle karşılaşmış ve bu uygulama-
yı ortadan kaldırmak amacıyla Osmanlı Devleti-
nin tarife yenileme isteğinden yola çıkarak hare-
kete geçmişler ve sonuçta da 1838 Balta Limanı 
Anlaşması’nın imzalanması ile çok elverişli ko-
şullar sağlamışlardır4. Osmanlı İmparatorluğu 
gücünü kaybettikçe söz konusu ayrıcalıklar, ni-
telik ve nicelik açısından artmıştır. Bu da doğal 
olarak yabancı tüccar kolonilerini güçlendirmiş 
olmalıdır.

Goffman’a göre, 17. yüzyılı başlarında 2000-
3000 kişilik nüfusunun çoğunluğu Türk olan 
İzmir’e yerleşen yabancı tüccar, İzmir’in Doğu 
Akdeniz’in önemli ticaret merkezlerinden biri 
olmasına katkıda bulunmuşlardır. Örneğin; 
Halep’te yabancılar, hemen hiç yüz verilmeyen 
dış kökenliler olarak görülürken, İzmir’de ken-
tin siyasi ve iktisadi seçkinleri arasına girerek onları birçok açıdan etkilemişlerdir. 
Burada konsoloslar neredeyse Osmanlı ileri gelenlerinden biri gibiydi5.

 

İngilizlerin Osmanlı Topraklarına İlgisi ve Levant Şirketi’nin Kuruluşu

Ege denizine kadar gelen ilk İngiliz, Kaptan Bodenham olmuştur. Bodenham’ın 
Kandiye ve Sakız Adası’nı ziyaret ettiği 1550 yılında bölgede hâlihazırda İngiliz, 
Fransız ve diğer Hıristiyan tüccarların bulunduğu belirtilmektedir6.

1552’de ise Anthony Jenkins, Halep’e kadar gelmiş, burada Fransızlar ve Ve-
nedikliler kadar ticari ayrıcalık elde ederek gelecekteki kapitülasyonların temelini 
oluşturmuştur7. Ancak Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk kez 1553’te İngiliz tacir An-
tony Jenkinson’a verdiği özel ve sınırlı bir ticaret izniydi ve bu diğer İngiliz tüccar-
larına yaygınlaştırılmamış dolayısıyla da resmi bir ilişkiye dönüşmemişti8; fakat 20 
yıl kadar sonra, Osmanlı-İngiliz ticari ilişkileri yeniden gelişme kaydederek resmi 
bir başlangıca dönüşmüştür.

Önce Edward Osborne ve Richard Staper adlı tüccarların temsilcileri İstanbul’a 
gelmişlerdir. Clement ve Wright adlı bu temsilciler, Osmanlı topraklarında ticaret 
4 Mübahat S. Kütükoğlu, “Tanzimat Devrinde Yabancıların İktisâdi Faaliyetleri”, 150. Yılında Tanzimat, Hazırlayan: Hakkı 
Dursun Yıldız, TTK yay. Ankara, 1992, s.s.92-93.
5 Daniel Goffman, a.g.e., s.243.
6 Robert Walsch, Account of Levant Company With Some Notices of The Benefits Conferred Upon Society, J.and A. Arch, Corn-
hill; and Hatchard and Son, Picadilly London, 1825, s.2.
7 A.g.e., s.2.
8 Uygur Kocabaşoğlu, Majestelerinin Konsolosları-İngiliz Belgeleriyle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki İngiliz Konsoloslukları 
(1580-1900), İletişim yayınları, İstanbul, 2004, s.18.
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yapmak amacıyla gönderilecek yetkili bir kişiye yol hükmü alarak geri dönmüşler-
dir. Böylece 1578 yılında Osborn ve Staper’in temsilcisi olarak William Harborne 
İstanbul’a gönderilmiştir. Harborne, 1579’da İstanbul’daki çalışmaları sonucunda 
Padişah’tan Kraliçe Elizabeth’e yazılmış bir mektup alarak İngiltere’ye dönmüştür. 
Söz konusu mektupta, üç İngiliz tüccara ticaret izni verilmişti. Aynı yıl Kraliçenin 
ricası ve Türk tüccarının da İngiltere’de ticaret yapabileceğinin belirtilmesi üzerine 
yeni gelişmeler söz konusu olmuştur. İkinci bir mektupla gelen Harborne, 1580’de 
İngiliz tacirlerinin Osmanlı ülkesinde ticaret yapmalarını kabul eden ilk ahidname-
yi elde etmiştir. Bu olgu Osmanlı-İngiliz ilişkilerinin başlangıcı olarak değerlendi-
rilmektedir9. 1581 yılında Kraliçe Elizabeth ve Osmanlı İmparatorluğu arasında bir 
ticari anlaşmaya varılmıştı. Bu anlaşma çerçevesinde söz konusu bölgelerde ticaret 
yapma hakkı, beş yıllığına ticari bir ağ oluşturmaları için bazı tüccarlara veriliyordu10. 

9 Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s.19.
10 Robert Walsch, a.g.e., s.4; Harborne’u göndererek Osmanlılardan ticaret imtiyazı elde eden tüccarlar, aynı şekilde krali-
çeden de bir imtiyaz elde etmek istiyorlardı. Harborn’u İstanbul’a gönderen Osborn ve Staper’in de içinde olduğu 12 tüccara, Türki-
ye ile ticaret yapma imtiyazı verilerek önce Turkey Company kurulmuştur; ancak Turkey Company Doğu Akdeniz’de aynı işi yapan 
Venice Company ile rekabet etmek durumundaydı. Tüccarlar, kraliçeye başvurarak, aynı ürünlerin ticaretini yapan söz konusu iki 
şirketin birleştirilmesini istemişlerdir. 1592’de bir fermanla iki şirket birleştirilmiş ve The Levant Company kurulmuştur. Levant 
Company, İngiltere’nin Osmanlı nezdindeki diplomatik ve konsüler temsilciliğini üstlenmek yanında her fırsatta imtiyazların ge-
nişletilmesi için çalışıyordu. Verilen ahidnamelerde, İngiliz tüccarının gemilerine, uyruklarına, mallarına bazı hak ve imtiyazlar 
tanınmaktaydı. Bu imtiyazların takibi ve korunması ile konsoloslar yetkiliydi. Bkz. Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s.20.

Edward Barton’un İstanbul’da huzura kabulü.
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Yine anlaşma çerçevesinde Mr. Harborne, ilk büyükelçi olarak büyük bir neza-
ketle karşılanmıştı. Kraliçe Elizabeth ve Osmanlı yetkilileri arasındaki anlaşma çer-
çevesinde alınan ticaret ruhsatı, daha sonraki 12 yıl için uzatılmış ve böylece Sir 
Edward Barton, oturma iznine sahip ilk büyükelçi olarak, daha sonra da Sir Thomas 
Glover, Türkiye’de ticaret yapan İngiliz tüccarlarının çıkarlarını korumak üzere bü-
yükelçi olarak İstanbul’a gönderilmiştir11. Aslında, Levant Şirketi’ne tanınmış olan 
bu ayrıcalıklar zamanla genişletilerek tüm İngiliz uyruklulara yaygınlaştırılmıştır. 

Bir süre sonra şirket yöneticileri ticari faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra, ku-
rumun edebiyat, bilim ve beşeri alanlarda Doğu’yu tanımlaması gerektiğini dile 
getirmişlerdir. Yani oryantalist çalışmalar gündeme gelmekte gecikmemiştir. Güzel 
sanatlar ve arkeoloji alanında öncü olarak William Raye, İzmir’de yaklaşık 2000 
değerli madeni para ve madalyon toplamış ve daha sonra topladığı materyalleri 
Bodlein Kütüphanesi’ne teslim etmiştir. Ayrıca, Levant Şirketi’nin, çiçek ve veba 
hastalıklarının tedavisi için faaliyette bulunduğu bölgeye aşıyı getirmiş olduğu be-
lirtilmektedir12.

Dış Ticarette İzmir’in Yükselişi ve İngiliz Tüccarı

1581’de Levant Şirketi’nin kurulmasıyla beraber İngiliz tüccarları yünlülerini 
aşırı miktarda kırılmış fiyatlarla satabilme olanağını bulmuşlardır. Bu durum Le-
vant Şirketi’nin esas kârını, İran ham ipeğini Avrupa’ya ithalden elde etmesinden 
kaynaklanmaktaydı13.

Osmanlı yönetiminin, yabancı tüccarlarla ilgili işlerin mümkün olduğunca alt 
düzeydeki memurlarca yürütülmesi düşüncesinde olduğu, bu nedenle yabancı tüc-
carın genellikle “emin” denen görevli ya da mültezimlerle muhatap olduğu çeşitli 
araştırmacılar tarafından dile getirilmektedir. Buradan hareketle, bu dönemde yük-
selişte olan İzmir’in, üst düzey görevlilerin işe karışmasından mümkün olduğunca 
kaçınmak amacıyla özellikle basit bir kaza statüsünde bırakıldığı ve Sancak merkezi 
düzeyine yükseltilmediği belirtilmektedir. Bu düşüncede olan S. Faroqhi, yabancı 
tüccar açısından bu tür bir düzenlemelerin avantajlı taraflarının da bulunduğunu, 
böylelikle gündelik işlerin taraflarca en elverişli şekillerde düzenlenebildiğini, üst 
düzey görevlilerinin işe karışması halinde bunun olanaklı olmayacağını belirtmek-
tedir. Sonuçta, 16. yüzyıl sonunda Osmanlı topraklarında dış ticaret dramatik bir 
değişime uğramıştı. Bunun nedeni, çok sayıda İngiliz tüccarının Akdeniz’e girerek 
Venediklileri gölgede bırakmış olması ve çok büyük miktarlarda yünlü kumaş ithal 
etmeleriydi. Bu hızlı değişim 17. yüzyılda da devam etmiştir14.

11 Robert Walsch, a.g.e., s.4.
12 Robert Walsch, a.g.e., s. 12-16.
13 Suraiya Faroqhi, “Krizler ve Değişim 1590-1699”, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C.II, 1600-1914, 
Editör: Halil İnalcık Donald Quataert, Eren yayınları, İstanbul 2004, s.584.
14 Suraiya Faroqhi, a.g.m., s.s.608-609.
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17. yüzyıl başlarının, İzmir’in gelişiminde gerçek dönüm noktası oluşturduğu bi-
linmekle birlikte, daha erken dönemine ait bir özelliği de kentin nihai dönüşümün-
de önemlidir. Bu da Akdeniz’in diğer limanları ile yoğun bağlantıları olan grupla-
rın kentteki varlığı idi. Korunaklı limanı ve sahip olduğu stratejik doğa yüzünden 
14. yüzyıldan itibaren çeşitli güçler arasında çekişme konusu olmuştu. Osmanlılar 
farklı etnik ve dinsel kökenlerden gelen mülteciler için bir cennet olan kentin özel 
karakterini koruyacak bir dizi özel uygulamaları da gerçekleştirmişlerdi. İzmir’in 
yükselişi, 16. yüzyıl sonlarında Halep’in Avrupa-Asya ticaretinde önemini kaybet-
mesine paralel olarak gündeme gelmiştir. E. Francakis’in saptamalarına göre, bu 
dönemde Erzurum ve Bursa’dan geçerek Balkanlar’a devam edip Venedik’e uza-
nan yol kullanılmaya başlamıştır. Daha sonra bu yolun batıdaki kısmı güneye yani 
Bursa’ya oradan da İzmir’e doğru kaymıştır. Ardından Halep ve Bursa’nın etkinli-
ğinin azalması sonucunda İzmir, Doğu-Batı ticaretinde önemli bir transit noktaya 
dönüşmüştür15.

16. yüzyıl sonlarından itibaren İzmir’deki çeşitli gruplar ticaretten büyük kar 
elde etmekteydiler. Bunlar, ipek ticaretinde Ermeni tacirler ve İzmir gümrük mülte-
zimleri olan Yahudi bankerlerdi.

17. yüzyıl başında, İzmir’in yükselişine paralel olarak Avrupa devletleri Sakız 
adasındaki konsolosluklarını İzmir’e nakletmişlerdir16. 17. yüzyılda İzmir’de Fran-
sızlar daha kalabalık olmalarına rağmen İngilizlerin kumaş ticaretindeki gelişme 
üzerine gerilemişlerdir17.

Yabancı tüccarlar, bu yerel grupların nüfuzunu azaltmak için her türlü yola baş-
vurmaktaydı. Örneğin, 1698’de Fransız tüccarları buradaki Avrupa ticaretine zarar-
lı olduğunu düşündükleri Ermeni aracıların pazar uygulamalarını çökertmek için 
rakip İngiliz ve Hollandalı tüccarlarla işbirliğine yönelmişlerdi. İzmir’de 17. yüzyıl 
başında kıtalararası çalışan tüccarların ihtiyaçlarını karşılayan 25 han mevcut iken 
1670’te bunların sayısı 82’ye çıkmıştır. 1688 depreminin çok zarar verdiği İzmir, hız-
la yeniden yapılandırılmıştır. Buradaki Avrupalı cemaatin de bu yapılanmaya katkı 
sağlamayı düşündüğü dile getirilmektedir18. Yani böyle bir durumda bile Avrupalı 
tüccarlar İzmir’deki etkinliklerini sürdürmekteydiler.

İzmir Limanı’ndan yapılan ihracat önemli ölçüde artmıştı; ancak 1650-1750 dö-
neminde İzmir, doğu-batı ticaretinde henüz bir konaktır; çünkü İzmir Limanı’nda 
ticari ürünler, dışarıdan gelen ürünler olup Batı Anadolu ürünleri değildi. Örne-
ğin; İran ipeği, Ankara tiftiği gibi... Buna karşın, 18. yüzyılda bu bölgede üretilen 
ürünler, ihraç malı listelerinin ilk sıralarında yer almaktaydı. Örneğin; ham pamuk, 

15 Reşat Kasaba, “İzmir”, Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri (1800-1914), Editör: Çağlar Keyder, Y. Eyüp Özveren, Donald 
Quataert, (çev.: Gül Çağalı Güven), Tarih Vakfı Yurt yay., İstanbul 1994, s.s.2-3.
16 Reşat Kasaba, a.g.m., s.4.
17 Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s.27.
18 Nemci Ülker, The Rise of İzmir 1688-1740, s.90-93’ten aktaran Reşat Kasaba, a.g.m., s.s.6-7.
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halı, meyve gibi19... Fakat 18. yüzyılda Osmanlı-İngiliz ticaretinde bir gerileme söz 
konusu olmuş ve bu doğal olarak İzmir’deki İngiliz tüccarlarını durumunu da etki-
lemiştir. 18. yüzyıl başında Levant Şirketi’nin İstanbul’da 25 temsilcisi var iken bu 
sayı İzmir’de 36’ya yükselmişti. Ancak bu rakamlar yüzyılın sonunda İstanbul’da 
5’e, İzmir’de ise 6’ya gerilemiştir20.  

İzmir’de ikinci açılım ve büyüme dönemi 18. yüzyıl ortalarıdır. Bu durum 19. 
yüzyıl sonlarına kadar devam etmiştir21. Bu açılımın da Avrupa’daki değişiklik-
lerden etkilendiği bilinmektedir. Burada Batı Avrupa’nın sanayileşmiş ülkelerinin 
tarım ürünleri ve çeşitli hammaddelere talebinin sürekli artışı söz konusudur. İn-
giliz yönetiminin Hindistan’a kesinlikle yerleşmesi, doğu-batı ticaretinde Osman-
lı topraklarının önemini artırmıştır. Diğer bir neden de Amerikan Devrimi’nin, 
İngiltere’nin Amerika’dan aldığı maddeler için yeni kaynaklar aramasına neden ol-
ması ve bunun da Osmanlı’da 18. yüzyıl sonlarında pamuk üretiminde gerçekleşen 
büyük patlamanın nedenlerinden biri olmasıydı22. 

18. yüzyıl ortalarından başlayarak Osmanlı dış ticaretinin önemli bir genişleme 
kaydettiği anlaşılmaktadır.

 1780’li yıllarda Avrupalıların Doğu Akdeniz’deki ticaret etkinliğine baktığımız-
da, Fransızlar 4/8, Venedikliler 1/8, İngilizler 1/8 ve Almanlar 2/8 oranında ticaret 
payına sahiplerdi23. 1770-1870 yılları arasında İzmir Limanı’nda ihracatta cari de-
ğerlerde on kat dolayında artış gerçekleşmiştir. İthalatta da sekiz kat civarında bir 
artıştan söz edilmektedir24.

Fransız İhtilali sürecini izleyen 19. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Ege kıyılarının da bulunduğu batı kesiminin, İngilizler için Napolyon’un İngiltere’yi 
izole etmek ve yıkmak amacıyla uyguladığı ticari ablukayı delmek açısından çok 
uygun olduğu anlaşılmıştı. Bununla ilgili olarak 1812’de Glasgow’lu büyük bir fir-
ma olan J. Finlay and Company, Christophe Aubin adlı kişiyi “Napolyon’un hük-

mettiği alanın dışındaki bir bölgenin ticari potansiyeli” konusunda rapor hazırlamak 
üzere özel bir görevle Osmanlı topraklarına göndermiştir. C. Aubin yaptığı gezinin 
ardından İzmir’i “Türkiye’de ticari bir merkez tanımlamasını hak eden tek yer olarak” 
değerlendirmiştir25.

 Fransız Devrimi’ne kadar Fransızlar, özellikle 1820’den itibaren de İngilizler, 
İzmir’de Avrupa ile yapılan ticarette önemli bir role sahiptir. İzmir’de bulunan 
yabancı nüfus da büyük ölçüde ticarete bağlı olarak giderek artmıştır. Kaynaklar 

19 Reşat Kasaba, a.g.m., s.5.
20 Alfred C. Wood, A History of The Levant Company, Oxford University Press, 1935, s.s.162-163.
21 Reşat Kasaba, a.g.m., s.7.
22 Bruce Mc Gowan, Economic Life in Ottoman Europe, Cambridge Univ. press, Cambridge, 1981, s.43.
23 Charles Issawi, The Economic History of the Middle East 1800-1914, The University of Chicago press, Chicago, 1966, s.37
24 Orhan Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Savaş yay., Ankara, 1982, s.s.38-52; Reşat Kasaba, a.g.e., s.10.
25 A.B. Cunningham, “The Journal of Christophe Aubin: A Report on the Levant Trade in 1812”, Archivum Ottomanicum, 
VIII, 1983, s.80’den aktaran; Reşat Kasaba, a.g.m., s.9.
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1847-1880 arasında İzmir’de yabancı sayısının 15000’den 50000 dolayına, nüfus ora-
nının ise %15’ten %25’e çıktığını kaydetmektedir.

Kurmuş’a göre, Avrupalılar sermaye, uzmanlık, üretim araçları, yatırım planları 
ve hatta bölgeyi koloni haline getirme düşünceleriyle gelmişlerdi. Ancak çeşitli ne-
denlerle bu projelerden çok azı olumlu sonuçlanmış ve sonunda yabancıların faali-
yetlerini İzmir ile sınırladıkları görülmüştür.

İzmir’de ticarette ortaya çıkan yoğunlaşma, 19. yüzyılın ikinci yarısında kentin 
önemini ve zenginliğini büyük ölçüde artırmış ve zirveye taşımıştı. Elde edilen zen-
ginlik büyük ölçüde İzmir’de kalmaktaydı. Ticareti destekleyen iç bölgedeki ya-
tırımlara gelince çoğu ticareti kolaylaştırıcı altyapı yatırımlarıydı. Bunlar özellik-
le, demir ve karayolları yapımıydı ve ticari malların üretildiği hinterlandı İzmir’e 
bağlıyordu. Bu ürünler, 1860’lı yıllarda İzmir’in bütün ticari etkinliğinin üçte biri-
ni ifade ediyordu. Ticari ivmenin yükselişine paralel olarak İzmir’in İstanbul’dan 
sonra Osmanlı’nın en kozmopolit şehri olduğu artık ortadadır. R. Kasaba’ya göre 
zaman açısından konu değerlendirildiğinde, İzmir’in büyümesini ateşleyen iki ge-
lişme dönemi, ilk kez Kondratieff’in Batı Avrupa ülkeleri için tasvir ettiği uzun dö-
nemli iktisadi büyüme dalgasıyla eş zamanlıdır. Yani birbirini izleyen gelişme ve 
daralma evrelerinin İzmir ve çevresinin ekonomisine oldukça derin bir nüfuzda 
bulunduğu görülür. Özetle, 17. yüzyıl başında Avrupa’da gerçekleşen küresel iş-
bölümü yeniden yapılanmış ve yatay olarak genişlemiştir. 18. yüzyılın ikinci yarı-

İzmir Limanı (1859-1860)
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sı ise, yine Avrupa’nın söz konusu 
sistemindeki ikinci gelişme dalga-
sının başlangıcıyla örtüşmekteydi. 
İlk uzun dalga Osmanlı’nın batı-
daki kesimlerini doğu-batı transit 
ticaretinde önemli bir üs haline 
getirirken, ikinci dalganın ise bu 
bölgeleri tarımsal ürünler ve ham-
madde kaynaklarına dönüştürüp 
Avrupa sistemiyle bütünleştirmiş-
tir. Bu noktada yerel aracılar ile 
Avrupa güçlerinin temsilcilerinin 
ve tüccarlarının çıkarları, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda engel tanıma-

yan bir ticari ortamın geliştirilmesinde birleşmekteydi. Bu iki grup arasında, böyle 
bir ortam ve çevrenin yaratılmasında ve Osmanlı bürokratlarının bu doğrultuda 
yönlendirilmesinde yabancılar yerli aracılara göre daha etkili yöntemlere sahipti26 
ve bunları ustalıkla kullanıyorlardı. Aracılarla yabancı tüccarlar arasında ciddi bir 
çekişmenin yaşanmış olduğu da özellikle vurgulanmalıdır. Sonuçta, 19. yüzyıl son-
larında İzmir, Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük ihracat limanıydı. İthalatta da 
İstanbul’u takip etmekteydi.

Kent Mekânının Kullanımı

Avrupa kolonileri ve yerel cemaatler kent mekânının kullanımı konusunda şehri 
biçimlendirmekteydi. İngiliz tüccarları, diğer yabancı tüccarlarla birlikte daha çok 
İzmir’in kuzeybatısında yerleşmişlerdi. Genel olarak Bornova ve Buca’da yerleşme-
yi sürdüren İngiliz tüccar kolonisi kendi kurumsallığını yaratmakta gecikmemiştir 
ve bunun izleri hala takip edilebilir. 

18. yüzyıl sonlarından başlayarak 19. yüzyıl boyunca İzmir’in büyümesi, Tanzi-
mat ve Islahat ile yeni değişiklikler gerçekleşmiş, yeni değerler kendini hissettirmiş-
tir. Bu arada kent mekânının kullanımın da değiştiği, çeşitli cemaat ve kolonilerin 
uymak durumunda oldukları kuralların da daha esnek hale geldiği anlaşılmaktadır. 
Osmanlı şehrinde cemaatlerin yerleşimi ve yaşamı ile ilgili geçerli bazı mekânsal 
kurallar vardı. İzmir de buna göre her topluluğun diğerinden ayrıldığı dört mahal-
leye bölünmüştü. Bunlar Frenk Mahallesi ile yakınındaki Rum ve Ermeni Mahalle-
leri ile kentin yüksek kesimlerindeki Türk ve Yahudi mahalleleri idi27. 

26 Reşat Kasaba, a.g.m., s.s.12-13.
27 Marie-Carmen Smyrnelis, “İzmir’de Avrupalı Koloniler ve Etnik-Dini Cemaatler”, Birlikte Var Olma ve Toplumsallık Ağları 
(XVIII. Yüzyıl Sonu- XIX. Yüzyıl Ortası), Osmanlı İmparatorluğu’nda Yaşamak, Derleyen: François Georgeon, Poul Dumont, (çev. Mai-
de Selen), İletişim yay. İstanbul, 2003, s.216.

19. Yüzyıl Sonlarında İzmir Limanı
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Ticaretle gelen zenginlik şehirde özellikle İngiliz tüccarların eklektik mimarinin 
özelliklerine uygun olarak ve büyük paralar harcayarak inşa ettirdikleri evlerde 
simgeleşmekteydi. Bu köşkler, Bornova’da ve Buca’da farklı bir tarz olarak kendini 
hissettirmiştir. Wood, Paterson, Whittall, Wilkinson, Edwards, Forbes, Rees, Barf, 
Jongh evleri bunların belli başlılarıdır. Bugün bazılarının restore edildiği ve aya-
ğa kaldırıldığı gözlemlenmektedir. Bir kısmı da özellikle eğitim kurumu vs. olarak 
kullanılmaya devam etmektedir. Bu yapılar, İzmir İngiliz kolonisinin izlerini sür-
meyi kolaylaştıran kanıtlardır. Örneğin, aşağıdaki, ünlü tüccar aile Paterson’ların 
Bornova’daki evlerinin hikâyesi dört fotoğraftan okunabilmektedir.

Avrupa gazinosu gibi yerlerin onları kent toplumundan ayıran ve ayrıcalıklı kı-
lan yerler olduğu bazılarınca dile getirilmektedir. Buraya Rum, Ermeni, Yahudi ve 
Türkler kabul edilmezdi. Koloni için ibadethaneler gibi okullar da önemli kurum-
lardı. Bu doğrultuda 1848 tarihinde Bornova’da İngiliz Koleji açılmıştı. 

19. yüzyılda daha çok Avrupalı, Rum veya Ermeni Mahallesi’ne yerleşmekte 
veya tersi olmaktaydı. Bu durum Osmanlı toplumundaki değişime ve kolonilerle 
cemaatlerin yerleşimine ilişkin değişikliklere bağlıydı. Zamanla koloniler ve cema-
atler şeklinde bölünme daha esnek bir hale geldiğinden farklı gruplar, görece bir ge-
çilebilirliği olan sınırlara sahip kaygan beraberlikler olarak da değerlendirilebilir28.
28 Marie-Carmen Smyrnelis, a.g.m., s.227.

Paterson Köşkü

Paterson Köşkü; restore öncesinde, sırasında ve sonrasında... 
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İngiliz Kolonisinin Başlıca Kurumları

a) İzmir İngiliz Konsolosluğu

Ticareti ve tüccarı korumak amacıyla 
öncelikle konsolosluklar29 kurulmaktaydı. 
Bu geleneğe uygun olarak 18. yüzyılda li-
man ve ticaret kentlerinde de bir tür sürek-
li konsolosluklar oluşmuştur.

1582-1588’de ilk İngiliz elçisi olarak 
İstanbul’a gönderilen W. Harborne’a veri-
len yetki belgesinde, üç hüküm yer almak-
taydı. Bunlardan ikincisi, İngiliz tebaası 
tüccarın ticaret yapabilecekleri limanları 
ve şehirleri belirlemek, buralar dışında faaliyette bulunmalarını engellemekti. Üçün-
cüsü ise, ticaretin geliştirilmesi amacıyla uygun göreceği yerlerde konsolosluk veya 
temsilcilik açmaktı. Bu yetki belgesi aynı zamanda, İngiliz tüccarlarının Osmanlılar-
la ilişkilerini düzenleyen yasa ve talimat çıkarma olanağını da sağlamaktaydı. Kon-
soloslukların maaş vs. giderleri ise Levant Şirketi tüccarlarının konsolosluk hakkı 
ödemeleri ile karşılanmaktaydı30. Konsolosları da zaten Londra’da Levant Şirketi’ne 
bağlı bulunan “Levant Tüccarları” seçmekteydi.

Levant Şirketi, İstanbul’a bir elçi atadıktan sonra, İzmir’de de bir konsolosluk 
binası, bir şapel ve ona bitişik bir ev ile hastalar için mükemmel bir hastane inşa 
ettirmiştir31. İngiliz elçisi, İstanbul’da konsolosluk işlevini 1804 yılına kadar bizzat 
yürütürken, İzmir’e de konsolosun yanı sıra bir muhasip, sekreter ve rahip ile ge-
nellikle yerli halktan seçilmiş olan yeterli sayıda tercüman, kavas vs. görevlendir-
mekteydi32. 

İzmir, İngiliz tüccarlarının sürekli yer-
leştiği bir yer özelliği kazandığından, bu-
raya 17. yüzyıl başından itibaren düzenli 
olarak konsolos atanmıştır. İzmir’de kon-
solosluğa ait binaların 1778 depreminden 
sonra Levant Şirketi tarafından inşa edil-
diği bilinmektedir.

29 Osmanlı’da medeni anlamda konsolosluk örgütlenmesine olanak veren ilk anlaşmanın Kanuni Sultan Süleyman ta-
rafından 1528’de Fransa’ya tanınan imtiyazlar olduğu söylenebilir. Benzeri haklar Fransa’dan sonra diğer ülkelere de tanınınca, 
birçok Avrupa ülkesinin konsolosları Osmanlı ticaret kentlerine yerleşmeye başlamıştır. İngiltere’nin ticari etkinliği, Akdeniz’de 
yayılmaya başlayınca 16. yüzyıldan itibaren İngilizler de bu sürece katılmışlardır. Bkz. Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s.17.
30 Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s.s.25-26.
31 Robert Walsch, a.g.e., s.8.
32 Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s.27.

Forbes Köşkü (Buca); restore sonrasında...

Barff Köşkü (Buca)
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İzmir İngiliz konsolosları üzerine en kapsamlı çalışmalardan biri 1667’de İzmir’e 
konsolos olarak atanan Paul Rycaut’a ilişkindir. Verilen bilgilere göre; Rycaut, 
İzmir’de 100 atlıdan oluşan kalabalık bir grup tarafından karşılanmıştır. Bu dönem-
de İzmir’de 25 civarında İngiliz tüccarı bulunmaktadır33. 

1620 yılında doğan Paul Rycaut, Londra’da tüccar Sir Paul Rycaut’un oğludur. 
Levant Şirketi’nin İstanbul’da bulunan büyükelçisi Lord Winchelsea’nin yanında 
1661 yılında sekreterlik görevine başlamıştır. İstanbul’da sekiz sene kalan Rycaut, 
aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun II. Charles ile imzaladığı ünlü kapitü-
lasyon anlaşmasını yürürlüğe koyan kişidir. Rycaut, 1664’te İzmir’e konsolos ola-
rak gönderilmiş ve burada 11 yıl hizmet veren Rycaut, 1700 yılında vefat etmiştir. 
Bir diğer konsolos William Sherrard’dır. 1702’de Levant Şirketi tarafından İzmir 
konsolosu olarak atanmış ve Seydiköyü’nde bir botanik bahçesi kurmak amacıyla 
doğuya özgü bitki türlerini toplamaya başlamıştır. Daha sonra Botanik alanındaki 
çalışmalarla adından söz ettirmiştir. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi Levant 
Şirketi’nin İzmir’de görevlendirdiği kişilerden biri de, 1698’de Levant Şirketi’nin 
İzmir’de bulunan şubesinde din adamı olarak hizmet etmesi amacıyla görevlendiri-
len ve 1702 yılına kadar burada kalan Edmund Chishull idi34. 

33 Sonia P. Anderson, An English Consul in Turkey:Paul Rycaut at Smyna 1667-1678, Oxford, Clarendon Pres, 1989, s.66.
34 Robert Walsch, a.g.e., s.44.

Francis Blackler Köşkü (1910) (Buca), Kaynak: www.levantine.plus.com

İzmir’de Bulunmuş Olan Bazı Levant Şirketi Yetkilileri

              Adı                             Görevi             Bulunduğu Tarih
        Sir Paul Rycaut               Konsolos                       1661
        Edmund Chishull          Din Görevlisi                   1698
        Alexander Russell              Fizikçi                         1740

Kaynak: Robert Walsch, a.g.e., s.36-38.
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16. yüzyıl sonlarından 1825 yılına kadar İzmir’de 22 konsolos görev yapmıştır. 
Bunlar sırasıyla aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Ancak gelişmeler bir süre sonra Levant Şirketi’nin sonunu getirecek ve bu arada 
konsolosluk kurumu da şirketten devlete bağlanacaktır 35.

G. Canning’in Dışişleri Bakanlığı sırasında (1822-1827), Levant Şirketi’nin kendi-
ni tasfiye etmesi sağlanmıştır. 1825’ten itibaren de tüm İngiliz konsolosluk şebekesi 
hükümete bağlanmıştır. Levant Şirketi’nin tasfiye olduğu 1825 yılında İzmir İngiliz 
konsolosluk kadrosu şöyle idi: Konsolos Francis Werry (1794’te atanmıştır) Konso-
los Yardımcısı N.W.Werry (1817’de atanmıştır) Kançılar G. Boddington. Rahip W. 
Arundel. Tabip W. Clarke. 3 Dragoman, 2 Diloğlanı, veznedar ve hizmetkârlar36.

 Levant Şirketi’nin tasfiyesi sonrasın-
da 1900 yılına kadar İzmir’de görev ya-
pan İngiliz konsolosları yandaki tabloda 
görülmektedir.

1825’ten itibaren konsolosluklar doğ-
rudan İngiliz hükümeti tarafından yö-
netilmeye başlandıktan sonra 1857’de 
İstanbul’da, “Levant’ta Yüksek Konsolos-

luk Mahkemesi” ve İzmir’de de “Hukuk 
35 Sürece bakıldığında, 18. yüzyılda İngiliz ticaretinin gerilemesi nedeniyle Levant Şirketi, elçilik ve konsoloslukların gi-
derlerini karşılayamadığı gerekçesiyle İngiliz hükümetinden yardım istemiştir. Elçi ve konsoloslar hem İngiltere Dışişleri Bakanı 
hem de Levant Şirketi ile ilişki içindeydi. Osmanlı-İngiliz ticareti, 19. yüzyılda yeni bir genişleme ve yükselme gösterdiği gibi bu 
dönemde İngiltere’nin siyasal gücü de artmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak merkantilizm yerini liberalizme bırakmıştır. Dola-
yısıyla bu durum, Levant Şirketi’nin de sonunu getirmiştir. Ancak bu arada İngiltere’nin Osmanlı’daki siyasal etkinliği de giderek 
güçlenmektedir. Bu gelişmelerle birlikte, İngiliz konsolosluk kurumu da hükümete bağlanmıştır. İstanbul’daki elçi, konsolosluk 
işinden elini çekerek diplomatik temsil alanına yönlendirilmiştir. İngiltere için Osmanlı topraklarındaki siyasi ve ticari faaliyetleri-
nin bizzat hükümet tarafından ele alınması artık bir zorunluluk olarak görülüyordu. Bkz. Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s.s.28-29.
36 Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s.s.28-37.

Levant Sonrasında İzmir İngiliz Konsolosları

        Adı                                                            Yıl
Francis Werry                                                 1825
R. W. Brant                                                     1834
Robert William Cumberbatch                     1871
G. Dennis                                                       1881
H. A. Cumberbatch                                     1900 

John Markham (1611-1624)
William Salter (1624-1630?)

Lawrence Gren (1630-1633?)
James Higgins (1633-1634)
John Freeman (1634-1635)

Edward Bernard (1635-1638)
Edward Stringer (1638-1643)

John Wilde (1644-1649)
Spencer Bretton (1649-1657)
William Prideaux (1659-1660)

Richard Baker (1660-1661)

Levant Şirketi Döneminde İzmir İngiliz Konsolosları (1611-1825)

William Cave (1661-1667)
Paul Rycaut (1667-1677)
William Raye (1677-1703)
William Sherrard (1703-1716)
John Cooke (1716-1722)
George Boddington (1722-1733)
Francis Williams (1733-1741)
Thomas Castleton (1741-1742)
Samuel Crewley (1742-1762)
Anthony Hayes (1762-1794)
Francis Werry (1794-1825)

Kaynak: Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s.222.
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Yardımcı Konsolosluğu”37  kurulmuştur. 1864’te de İstanbul’da Yüksek Konsolosluk 
Mahkemesi kurulmuştur. Diğer konsolosluklarda ise gerektiğinde bir konsolosluk 
mahkemesi kurulabilecekti. Örneğin; İzmir’de 1865-1869 yıllarında 34 hukuk, 16 da 
ceza davası görülmüştür38.

b) İbadethaneler ve Mezarlıklar

İngilizler, yerleştikleri Buca ve Bornova gibi yerlerde baştan itibaren kilise kurma-
ya çalışmışlardır. Bornova’da bugün ayakta duran Maria Magdalene Kilisesi 1837 
yılında İzmir’in varlıklı tacirlerinden Charlton Whittwall tarafından yaptırıldı. Doğ-
rudan doğruya İzmir’de de  bir İngiliz Kilisesi kurulmuştur. Ancak bunun yapımı 
1902 yılına tarihlenmektedir. İngilizler, yerleşimlerine göre Bornova’da ki Protestan 
mezarlığını veya Buca’daki Anglikan kilisesi çevresinde yer alan mezarlığı kullan-
mışlardır. Örneğin; Bornova’da ikamet eden Whittall, Paterson, Charnaud’ların vs. 
aile mezarları Bornova’daki Protestan-Anglikan mezarlığındadır.

 19. yüzyılda Katolik Protestan ayrımı artık önemli değildir ve eş seçimini etki-
lemez. Aileler arasındaki ilişkiler (evlilik, manevi hısımlık vs.) gittikçe artmış ve bu 
“Levanten” adıyla bir çevreyi tanımlamıştır39; ancak İngiliz tüccar ailelerinin, bu ko-
nudaki açılımını ayrıntılarıyla ortaya koymak tek tek aile şecerelerini incelemekle 
mümkün olup bu da farklı bir çalışmanın konusu olarak görünmektedir.

37 Daha sonra kapatılmıştır.
38 Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s.s.88-89.
39 Marie-Carmen Smyrnelis, a.g.m., s.233.

Kaynak: www.levantine.plus.com
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Buca Anglikan Kilisesi Mezarlığı’nda 
bulunan mezar taşlarından anlaşıldığına 
göre Buca’da yerleştiği anlaşılan İngiliz 
tüccarların başlıcaları: Barker, Blakler, 
Borrel, Brant, Cadoux, De Jongh, Ed-
wards, Forbes, Gout, Gordon, Griffitt, 
Hanson, Hegınbotham, Honisher, Le-
wis, Maltass, Offley, Oswald, Peacock, 
Pengelly, Perkins, Purdie, Purser, Rees, 
Rose Rocca, Smith, Sparth, Werry, Web-
ber, Weakley, Williamson, Wilkin ve 
Wilkinson aileleridir.

c) Hastane

İzmir’de konsolosluk ve hastaneye ait binalar 1778 depreminden sonra Levant 
Şirketi tarafından inşa edilmiş olup İngiliz hükümetinin mülkü sayılmaktaydı. 
İzmir’de iki İngiliz hastanesi bulunduğu anlaşılmaktadır. Biri Alsancak’ta (Punta) 
diğeri de Konak’tadır.

 İzmir’deki İngiliz Bahriye Hastanesi, İngiliz ticaret filosuna mensup denizcilere 
hizmet vermek amacıyla 1816’da Levant Şirketi tarafından kurulmuştu. Hastane 
giderleri, İzmir Limanı’na uğrayan bütün İngiliz gemilerinden ton başına alınan 
özel bir vergi ile karşılanmaktaydı. Ton başına 10 para olan bu ödenti, 1823’te 20 
paraya çıkarılmıştı. Konsolosluk binaları ile hastanenin, Levant Şirketi devreden 
çıktıktan sonra bakımsız kaldığı anlaşılmaktadır. Bunun üzerine 1835’te konsolos, 
hastanenin kapatılmasını önermiştir; ancak daha sonraki konsolos R. W. Brant, ko-
nuyu tekrar ele alarak gemilerden alınan hastane ödentisini 3 peniye çıkarmıştır. 
Ayrıca, hükümetin de yardımını sağlayarak 1856’da Bahriye Hastanesini yeniden 
inşa ettirmiştir. Hastanenin 30 kişilik kapasiteye sahip üç koğuşu vardı ve oldukça 

Bornova Anglikan/St. Maria Magdalene Kilisesi

Bornova’da Anglikan Mezarlığı Whittall ailesine ait mezar
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bakımlıydı. Hastane aynı zamanda İngiliz donanmasına da hizmet vermekteydi. 
Yukarıda sözü edilen koğuşlardan biri salgın hastalıklar için hazır durumda tutul-
maktaydı40.

İzmir’de İngiliz Tüccarının Faaliyet Alanları

19. yüzyılda, İngiltere'nin Osmanlı’ya ilişkin politikası önemli değişiklikleri be-
raberinde getirmiştir; ancak genel olarak siyasi ve ekonomik anlamda İngiltere'nin 
Osmanlı Devleti’ni istediği anlamda bir evrime zorladığı da açıktır. Bunu bazı 
araştırmacılar, İngiltere’nin istediği kadar güçlü bir Osmanlı Devleti’nin iç ve dış 
tehlikelere karşı bütünlüğünü daha iyi koruyabileceği gibi bir anlayışın İngilizler-
de egemen olduğu şeklinde yorumlamaktadır. Bu yüzden de Osmanlı sisteminde 
yapılması düşünülen reformlar, mülkiyet hakkının garanti edilmesi, yabancıların 
gayrimenkul edinmelerini sağlayan yasalar, ulaşım olanaklarının artırılması gibi 
değişiklikler hep bu amaca dönük olarak değerlendirilmektedir..

Birçok cemaat ve topluluğun yaşadığı Doğu Akdeniz liman şehirlerinde ve önce-
likle İzmir’de bu politikanın sonuçları şehrin kendine özgün havası içinde rahatlık-
la izlenebilmektedir. A. C. Wood’un verdiği bilgilere göre, İngiliz tüccarları, diğer 
yabancı tüccarlarla birlikte daha çok İzmir’in kuzey batısında yerleşmişlerdi41. 
40 Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s.s.111-113.
41 Alfred C. Wood, A History of the Levant Company, Oxford University press, Oxford, 1935, s.15.

Paterson’ın mezarı

Buca Anglikan Kilisesi (1838)

J. Wilkin’in mezarı

Barker’ın ve Forbes’in mezarı
Maltass’ın mezarı
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Ticaret

1840 yılında İzmir’de 35 İngiliz ticarethanesi vardı ve en güçlüsü Whittall 
Şirketi’ydi. Whittall ailesi mali olarak gittikçe güçlenmiş, önemli imtiyazlar elde 
etmişti. Whittaller, 20. yüzyıl başlarında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 48 işyerine 
sahip olup hemen hemen ticaretin tüm alanlarıyla ilgiliydiler.

Charlton Whittall, 1809’da Liverpool’daki Messrs, Breed&Co’nun temsilcisi ola-
rak İzmir’e gönderilmişti. 1811’de C.Whittall and Company adıyla kendi şirketini 
kurmuş ve Messrs, Breed&Co’nun sahiplerinden Mr.Breed ile ortak olmuştur. Ar-
dından kız kardeşi Mary Whittall de İzmir’e gelmiştir. Aile giderek genişlemiştir. 
C. Whittall de, İzmir’de işlerini geliştirerek önemli bir güce kavuşmuştur. Bu dev-
letle olan ilişkilerine de yansımıştır. Örneğin, aile kayıtlarında 1863 yılında Sultan 
Abdülaziz’in Charlton Whittall’i ziyaretinden42 önemle söz edilmektedir.

İngiliz Tüccarlardan biri de 1827’de Fransa’dan İzmir’e gelerek yerleşen 
Charnaud’dur. La Fontaine ailesiyle birlikte, Levant Company’nin ortaklarından 
Hayes ve Ortaklarının küçük birer kalıntısı olarak işe başlamış olan Charnaud, 
Whittall, Lee ve Barker aileleriyle karışarak kısa bir süre içinde büyük bir ticaret 
ağı kurmuşlardır; fakat kapitüler rejime dayanarak bir de bu koloniye eklemlenen 
İngiliz himayesindeki kesim vardı. İzmir’de İngiliz uyruğunda veya himayesi altın-
da olanların sayısı 1870’de 1063’tür. Bu toplamın % 8’idir. Osmanlı İmparatorluğu 
genelinde ise bunların sayısı 14.000 dolayındadır43.
42 Edmund H.Giraud, Family Records, Adams Bross and Shardlow Ltd. London, 1934, s.s.71-72.
43 Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s.104; Daha 1825’de İzmir’de konsolos yardımcısı olan N.W.Werry, Dışişleri Bakanı Canning’e 
gönderdiği 12 Temmuz 1825 tarihli bir muhtırada, Levant Şirketi’nin tasfiye edilmesinin ticaretin daha da artmasını sağlayacağını 
bildirmekteydi. Ancak aynı muhtırada Werry, Viyana Kongresi’nde(1815) önce, İngiliz uyrukluların sayısının az, kişilik ve nitelik-
lerinin ise konsolosluk görevlilerinin Osmanlı yöneticilerinin saygısını elde etmeye yeterli olduğunu dile getirmektedir. Ancak ona 
göre, 1815’te İyon Adalarında yaşayanlardan İngiliz konsolosunun himayesini talep edenlerin sayısı 1500 dolayındadır. Bunlar, 
genellikle Venedik, Osmanlı, Rus ve Fransız uyruğundan İngiliz himayesine geçmiş ve memleketlerini terk ederek İzmir ve çevre-
sine yerleşmişlerdir. Ona göre bunlar, sağlam kişilikli insanlar olmayıp İngiliz himayesini Osmanlı nezdinde hayli düşürmüşlerdi. 
Bir konsolosun en önemli görevlerinden biri bu tür hoşnut olmayan unsurlar arasında barış ve düzeni sağlamaktı. Bu da ciddiyet, 

İngiliz Hastanesi, Kaynak: www.levantine.plus.com
Günümüzde binalar yine hastane olarak kullanılmaktadır.
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Her Avrupalı ticarethane, Türk üreticilerle temas sağlamak için Rum veya Ya-
hudi aracı veya simsara sahipti. 1838 Ticaret Anlaşması ile yabancı tüccarın tica-
ret yapmasına ilişkin engeller kaldırılmıştı. Koloni-cemaat ilişkilerine bakıldığın-
da, Avrupalı tüccar için bir Osmanlı ortak, birçok maddi kaynaktan yararlanma 
ve Avrupa’nın Osmanlı’daki ticaretini olumsuz etkileyen yasaklardan sıyrılabilme 
anlamını taşımaktaydı. Tersi de söz konusu olabilmekteydi. Her tüccar, ortağının 
statü farklılıklarından yararlanmak istemekte ve ticaret, güven ilişkilerini ve temi-
natları da gerektirmekteydi.

19. yüzyılda farklı dinden aileler arasındaki evlilik sayısı çok azdır. Bunun ya-
nında, aynı dinden; fakat farklı gruptan kişiler arasındaki evlilikler, her tüccarın 
başvuramayacağı bir bilgilenme ağına ulaşmayı sağlamaktaydı. Bu noktada, Avru-
palıların ülke insanlarıyla girecekleri daha sıkı ilişkiler ön plana çıkıyordu. Osmanlı 

tebaası gayrimüslimler de bu yolla başka durumda 
talep edemeyecekleri bazı elverişli koşullardan ya-
rarlanır duruma gelmekteydi. Avrupa kolonilerinin 
üyeleriyle kurulan hısımlık bağları, Avrupa himaye-
sini elde etmenin en kolay yoluydu. Bu sayede, söz 
konusu kişiler, aynı grubun üyeleri arasındaki reka-
bette önemli bir üstünlük sağlamaktaydı44.

1850’lerden itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda 
İngiliz etkinliği artmaktaydı. Bu durum doğal olarak 
İzmir’de İngilizlerin ticari girişimlerini de etkilemiş-
tir. İzmir Limanı’nda ithalat ve ihracat açısından İn-
gilizlerin rakiplerinden önde olduğu görülmektedir. 
Ayrıca, İngiltere, deniz ticaretinin önemli bir kısmını 
buharlı gemilerle gerçekleştirmekteydi45. Bu da ticari 
üstünlüğün bir göstergesi olmalıdır.

İngilizler İzmir’de sayıca diğer yabancı uyruklulara göre sayıca az bile olsalar, 
yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi 1870’lerde burada İngiliz ticareti daha ağır-
lıklıydı46.

19. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa ile ticari bağlantıları olan tanınmış İngi-
liz tüccarlarından bazılarının işyerlerinin bulunduğu yerler şunlardı: Şarl Whit-
tall ve Ortakları; Frenk Mahallesi’nde Whittall Frenkhanesi47, Barry Kardeşler; 
Halkalıkapı’da Sofyanbolu Ferhanesi, Paterson ve Ortakları Üçyol Ağzı, Con Ho-
nişr; İngiliz İskelesi’nde Honişr Ferhanesi, Rees; Yuanoğlu Hanı, Blum Kardeşler; 
Barry Ferhanesi48.
uyanıklık ve Osmanlı yetkilileriyle yakın ve iyi ilişkileri gerektirmekteydi. Bkz. Kocabaşoğlu, a.g.e., s.s.31-32.
44 Marie-Carmen Smyrnelis, a.g.m., s.232.
45 Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s.114.
46 A.g.e., s.115.
47 Yabancı tacirlerin ticarethanelerini, işyerlerini ifade etmek üzere dönemin kaynaklarında özellikle “Frenkhane” veya 
“Ferhane” terimleri kullanılmaktadır.
48 Aydın Vilayeti Salnamesi 1312, s.s.191-193.

Türkiye’deki ilk Whittall
(Charlton Whittall)                       
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İngilizler, 1860 tarihinden itibaren İzmir'de İstanbul modeline göre kurulmuş 
bir belediye teşkilatı talep etmekteydiler. Buna göre; düzenlenirse yabancı tüccar-
lar belediyede temsil olanağına kavuşacak ve ticaretin düzenlenmesinde söz hakkı 
olacaktı.

 Nitekim 1864'te yeni düzenleme bu yönde yapılmış ve İzmir Ticaret Mahkeme-
sinin üç üyesinden birini kendi aralarından seçmek hakkını da elde etmişlerdir49.

Rıhtım İnşası ve Vapur İşletmeciliği

İzmir’de rıhtım inşası imtiyazı, 1865’te John Charnaud, Alfred Barker ve George 
Guarracino adlı İngilizlerin kurduğu bir şirkete verilmişti50. 1870’li yıllarda İzmir 
körfezinde İngiliz Joly Carmely Şirketi, resmi imtiyazı olmadığı halde vapur işlet-
mekteydi. Şirket, 1880’li yıllarda da faaliyetini sürdürmekteydi51. İzmir’de İngiliz 
postası da 1872’de açılmıştır.

İzmir-Aydın Demiryolu Yapımı

İngiliz tüccarların en çok ilgilendikleri alanlardan biri de demiryolu yapımıydı. 
1855'te İzmirli İngiliz tüccar Robert Wilkin, dört ortağı ile birlikte demiryolu imti-
yazı için başvurmuş ve Wilkin ve arkadaşları imtiyazı elde emişlerdir; ancak bunu 
hemen İngiltere'de başka bir gruba devretmişlerdir52. Sıkıntılı bir süreçten sonra ya-
pımı gerçekleşen demiryolu İngiliz tüccarları açısından önemli katkılar sağlamıştır.

49 Orhan Kurmuş, a.g.e., s.74.
50 Mübahat Kütükoğlu, a.g.m., s.127.
51 A.g.m., s.123.
52 Orhan Kurmuş, a.g.e., s.38.

1868-1869 Rakamların Göre İzmir Limanı’nda Ticaret              
Ülke Giren Çıkan İthalat/İhracat (Sterlin)

   Yelkenli - Buharlı    Yelkenli - Buharlı  İthalat - İhracat

İngiltere   106 - 86   107 - 86 1.080.043 - 1.739.856
A.B.D.    11 -  0   12 - 0 58.340 - 95.863
Avusturya       38 - 166       39 - 164 866.553 - 893.660
Almanya   11 - 0   11 - 0   9.858 - 27.043
Rusya     10 - 53     10 - 53 196.107 - 230.827
Fransa         4 - 109         4 - 109 524.603 - 592.340
Yunanistan 199 - 0 185 - 0   84.240 - 133.400
İtalya   34 - 0   34 - 0 58.087 - 30.810
Hollanda   15 - 0   15 - 0 22.690 - 36.350
İspanya                               0 - 7     0 - 7 14.660 - 15.850

     Kaynak: Account & Papers, C.60 (1872)’den akt: Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s.114.
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Kapitalist Tarım İşletmeciliği ve Toprak Mülkiyeti

Tüccarların 1850'ye kadar tarıma karşı ilgisiz kaldıkları anlaşılmaktadır. Tanzi-
mat döneminde mülkiyet haklarının genişletilmesini isteyen anlayışın ve Türkiye'de 
ekonomik egemenliklerini güçlendirmek isteyen İngilizlerin baskılarının etkisiyle 
1867'de yabancılara mülkiyet hakkı tanınmıştır; ancak kanunun çıkmasından önce 
de İngilizlerin bazı toprakları ele geçirdikleri bilinmektedir. Örneğin, ithalat ve ih-
racatla uğraşan W. Williamson, 1840'ta 2620 dönüm toprak almıştır. 1860'ta İzmir 
İngiliz Konsolosu, yedi İngiliz’in büyük çiftlikler satın aldığını rapor etmekteydi. 
İngilizler özellikle Aydın Demiryolu’nun inşa edilmeye başlanmasıyla toprak satın 
almaya yönelmişlerdir; çünkü demiryolunun tarım ve ticaretin gelişmesini sağlaya-
rak kar oranını yükselteceği düşünülmüş olmalıdır. 1866'dan itibaren toprak alımı 
hız kazanmıştır. O. Kurmuş tarafından, 1868'de İzmir yakınındaki tarıma uygun 
toprakların üçte birinin İngilizlerin tapulu arazisi haline geldiği dile getirilmektedir. 
On yıl kadar sonra 1878'de İzmir yakınındaki bütün tarımsal toprakların 41 İngiliz 
tüccarının eline geçtiği anlaşılmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu topraklardan bazıla-
rının tüccarlara dağılımı izlenebilmektedir; ancak ayrıntılı olarak kayıtlara geçme-
yen topraklar da olmalıdır. Örneğin; O. Kurmuş’a göre, J.J. Wery, J.T. Smith'e, R. 
Wilkin'e ve J.H. Hutchinson'a ait bazı çiftliklerle ilgili pek bilgi bulunmamaktadır.

Kurmuş'a göre, ayrıntıları bilinmeyen topraklar da hesaba katıldığında İngiliz-
lerin Batı Anadolu’da satın aldığı toprak miktarının 2.400 000 ile 2.800 000 dönüm 
arasında olduğu tahmin edilebilir. Bu kişilerden bazıları bir süre sonra çeşitli ne-
denlerle çiftçilikten vazgeçerken zorluklara direnen çoğunluğu ise çiftliklerini ya-
vaş yavaş kapitalist üretim işletmeciliğine hazırlamışlardır. Ortakçılık ve yarıcılık 
şeklindeki anlaşmalar, geçiş sürecinin özelliklerini taşımaktaydı. Bu arada, İngiliz 
toprak sahipleri toprakların çok geniş olması nedeniyle ücretli emek kullanımına 
geçememiştir. Ayrıca, tüccarların İzmir'deki işlerinin yoğunluğu da, tarımla gerek-
tiği gibi ilgilenmelerini engellemekteydi. Ortakçılık bu nedenle uzun süre devam 
etmiştir. Örneğin; Maltass, Abbott ve Whittall'in aldığı topraklarda olduğu gibi53... 

Tarımın makineleştirilmesinde de İngilizlere büyük rol düşmüştür. 1870'lere ka-
dar tahıl ve pamuk zanaatına daha çok ağırlık veren İngiliz çiftçiler, ihraç olanakları 
yüksek olduğundan giderek sınaî bitki tarımına yönelmişlerdir. Üzüm, tütün, incir, 
kök boya, zeytin, palamut ve haşhaş üretiminde yoğunlaşmışlardı ve bu da çok fazla 
makineleşme gerektiriyordu. Verilere göre tarım makineleri çoğunlukla yabancı ve 
özellikle İngilizlerin çiftliklerinde kullanılıyordu. Kapitalist çiftçilerin en başarılıları 
Londra, Liverpool ve Manchester tüccarları ve sanayicileriyle tarım şirketleri oluş-
turmuşlardı. Bu şirketlerden bazıları İzmir'de İngiliz tüccarlar tarafından kurulmuş 
daha sonra ise çeşitli nedenlerle İngiltere’deki ortakların kontrolüne geçmiştir. Whit-
tall ve Giraud ailelerinin kontrolündeki Smyrna Fig Packers Ltd. bunlardan biriydi.

53 A.g.e., s.s.80-81.



274

Pamuk üretimini canlandırma ko-
nusunda da İngilizler, 1840'lardan 
başlayarak çaba harcamaya başlamış-
lardır. Sonuçta, 1856'da Küçük Asya 
Pamuk Şirketi (Asia Minor Cotton 
Company) kurulmuştur. Aydın De-
miryolu Şirketi de pamuk üretimini 
yaygınlaştırma çabalarına katılmıştır. 
Aydın Demiryolu Şirketi kendisi de 
pamuk üretimine başlamıştır. Daha 
sonra, 1892'de, İzmirli İngiliz tüccar T. 
B. Rees, şirketin paylarını satın almış 
ve üretim dış etkilerle 1860'larda hızla 
artmıştır. İhracat nedeniyle tüccarlar, 
pamuk çırçırlama ve balyalama işlem-
leri için de harekete geçmiş ve pamuk 
işleme ve balyalama işine yönelmiş-
lerdir. 1870'te hepsi demiryolu üze-
rindeki şehirlerde bulunan 34 fabrika 
kurulmuştu. J.A.Werry ve C.Wood’un 
ise tarım kredisi sağlama konusunda 
etkin oldukları bilinmektedir54.

Sanayi

İngilizler, hemen hemen sanayinin her koluyla ilgili yatırım ve ticari faaliyetler-
de bulunmaktaydı. Öncelikle, Batı Anadolu'da halıcılığı tekellerine almışlardı. Mer-
kezi İzmir'de olan altı büyük İngiliz ticaret evi, tüm üretim sürecini ele geçirmişti. 
Halıcılık alanındaki tekelci konumlarının rekabetle sarsılması üzerine, kendilerini 
korumak amacıyla altı İngiliz tüccar 400.000 sterlin sermaye ile Doğu Halı Yapım-
cıları Şirketi’ni (Oriental Carpet Manifactures Ltd.) kurmuşlardır. Buna dönük olarak 
İzmir'de de yün iplik üretimi ve boyanmasını merkezileştirmek amacıyla iki fabrika 
kurulmuştur. Şirket, demiryolları dışında Türkiye'deki en büyük şirkettir55. 

Pamuk işleme sanayinde geri teknolojinin ihracata verdiği zararları köklü bir 
biçimde ortadan kaldırma konusu ilk girişim iki İngiliz tüccardan gelmiştir. Bunlar, 
J.B. Gout ve J. Aldrich olup 1863'te İzmir, Bayındır ve Tire'de çırçır fabrikaları kur-
mak amacıyla devletten izin istemişlerdir. Bir yıl sonra 30.000 dönüm toprakta pa-
muk üretimi yapan J. Rees'in kardeşi T. B. Rees’de çırçır fabrikası için izin istemiştir. 
Bu sayı giderek artmış ve izin isteyen tüccar sayısı 6'ya çıkmıştır. Bunlardan Had-
kinson ve Marrylees Şirketi, sadece balyalama ile ilgilenirken demiryolu imtiyazı 
54 A.g.e., s.s.60-95.
55 A.g.e., s.s.102-105.

İngiliz Tüccarların
İzmir ve Çevresinde Satın Aldığı Topraklar

Adı Miktar (Dönüm) Yer
A.O. Clarke 72.000 Kuşadası
G. Meredith 12.000 Aydın
J.H. Hutchinson 1.556 Tire
W.G. Maltass 122.592 -
F. Whittall 18.868 Tire
G. Minardo 8.800 -
R. Wilkin 130.228 -
A.S. Perkins 16.360 Bornova

D. Baltazzi 247.000 -
M. Wolff 16.000 -
A. Edwards 80.000 Buca
H. Abbott 75.472 -
Smyrna Wineyard and 
Brandy Disellery Co. Ltd.

25.200 -

E. Purser 2.000 Aziziye
Asia Minor Cotton Company 36.800 Nazilli
J.B. Paterson 47.480 -
A. Castor 6.000 -
J. Rees 30.000 -
J. Aldrich 6.000 Aydın
C. Gregoriades 5.160 Ayasluğ
E. Lee 3.040 İzmir
S.J. Hudkinson 2.040 -
M. Baltazzi 82.000 Bergama
Toplam 1.046.596

Kaynak: Orhan Kurmuş, a.g.e., s.80.
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almak dışında birçok alanla da ilgilenen R. Wilkin de, Bayındır'da bir Çırçır fabrika-
sı açmıştır. H. Vedova ise Aydın'da fabrika kurmuştu. Gout'un Batı Anadolu'da 10 
fabrikası, 4 su cenderesi, 5 su türbini, 266 çırçır makinesi, 298 BHP gücünde 10 buhar 
makinesi vardı. Buhar gücünü sanayide uygulaması sonucunda Gout, İzmir'in en 
önemli pamuk ihracatçısı olmuştur. Güçlenen Gout, üç yeni fabrika daha açmaya 
girişmiştir; ancak 1865'te pamuk üretimi beklenen düzeyde olmayınca bu durum-
da en fazla Gout etkilenmiştir. Fabrikalar hammaddesiz kalmış ve çalışamamıştır. 
Gout, iflasını açıklamak durumunda kalmış ve tüm fabrikaları H. Lubbock adlı bir 
İngiliz’e satılmıştır56.

Başka alanlar dışında MacAndrews ve Forbes Şirketi, meyan balı üretimi ile de 
ilgilenmekteydi. Bu alanda şirket Türkiye'de tekelci bir duruma ulaşmış ve bunu 
uzun bir süre korumuştur. Aşağıda şirketin Söke’deki meyan balı fabrikası görül-
mektedir.

W. Williamson, D. Metaxas, T.B. Rees, F. Smith ile Paterson ve Ort.’un değirmeni 
açıp işletme konusunda faaliyet gösterdikleri anlaşılmaktadır. İzmir'de ilk İngiliz 
un değirmeni 1850'de açılmıştır57. R. Hadkinson, bölgenin en büyük yağ üreticisiy-
di. M. Rankin, S. Watkins, G. J. Papps, J. Clarke, Rice Brothers ve D. İssignois ise 
makine üretimi konusunda uzmanlaşmışlardı.

Maden İşletmeciliği ve Stratejik Madenler

İngiliz tüccarların yoğun faaliyet alanlarından biri de yeni maden yataklarının 
keşfi ve işletilmesiydi. Daha doğrusu çıkarıldıktan sonra hammadde olarak özel-
likle İngiltere’ye ihraç edilmesiydi. İzmir’de önde gelen İngiliz tüccarlarının hemen 
hemen hepsi bu alana ilgi göstermiştir. İngilizlerin Batı Anadolu'da işlettikleri ma-
den sayısı 20. yüzyıl başlarında 75'i bulmaktaydı58.

 MacAndrews ve Forbes Şirketi, kömür üretiminde İngiliz çıkarlarını temsil eden 
kuruluşlardan biriydi. J. Jackson, Batı Anadolu'da manganez üretimiyle ilgilenen 
ilk İngiliz’di. 1882'de bir Türk ortakla çalışmaya başlamış; fakat MacAndrews ve 
Forbes Şirketi ile ortağı olan bir başka şirketin ürettiği maden ile rekabet etmekte 
zorlanmıştır.

Batı Anadolu'da antimuan yataklarını bulan kişi de İngiliz J. W. Wilkinson adlı 
tüccardır. Wilkinson, 1889'da Whittall ve diğer bazı İzmirli İngiliz tüccarlardan borç 
alarak maden üretimine başlamıştır; ancak bir yıl sonra Wilkinson, haklarını Stur-
zenegger ve Rees Şirketi’ne satmıştır59. Elde edilen işletme hakkının devredilme-

56 A.g.e., s.s.108-109.
57 A.g.e., s.116.
58 Ayrıntılı bilgi için bkz. Şerife Yorulmaz, Aydın Vilayeti’nde Madenler (1850-1908), Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke-
leri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir, 1995.
59 Orhan Kurmuş, a.g.e., s.133.
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si sıkça rastlanılan bir durumdur. Özellikle; maden sektöründe zımpara ve krom, 
stratejik değerleri dolayısıyla büyük bir rekabete neden olmuştur. Bu rekabet de 
İngiliz tüccarları arasında yaşanmıştır.

1852'den sonra zımpara madenleri, Çamıçoğlu Ohannes adındaki kişiye ihale 
edilmiştir; fakat bu kâğıt üzerinde bu şekildeydi. Asıl işletmeci ise İngiliz tüccarlar-
dan Abbott'tu; çünkü yabancı işletmeciler, yönetmelik çıkarılmadan önce madenle-
ri ancak böyle örtülü ortaklıklarla ele geçirebiliyorlardı.

Zımpara yataklarının hemen tümünü ele geçiren Abbott ailesi, 1867'lerde yine 
İzmirli bir İngiliz tüccar olan Paterson'un rekabetiyle karşılaşmıştı. Tam bir ege-
menlik kurma savaşına dönüşen süreçten sonra Abbott, Paterson'a karşı başarı ka-
zanmakla kalmamış, başkalarının bulduğu zımpara madenlerini de büyük ölçüde 
ele geçirmeyi başarmış ve 1873'lerde yine rakipsiz hale gelmiştir.

Bu arada madenlerin, Abbott'lar tarafından hiç bir resmi belge ve izin olmaksızın 
ve kötü şekilde işletildiğini öne süren Mehmed Tevfik Efendi adlı kişi, madenlerin 
kendisine verilmesi için uzun süre uğraşmış, bu konu kurulan özel bir komisyon 
tarafından incelenmiş fakat Mehmed Tevfik Efendi, ısrarlı girişimlerine rağmen ba-
şarı elde edememiş ve sonuç Abbott'lar lehine olmuştur60.

Abbott, yönetsel baskı, korkutma da dâhil çeşitli yöntemlerle Batı Anadolu'daki 
zımpara madenlerinin tümünü ele geçirmişti. Whittall Şirketi’nin, Abbott'un Söke 
civarındaki madenleri üzerinde hak iddia etmesi ile önemli bir anlaşmazlık orta-
ya çıkar. Whittall, Abbott'un davayı kazanması halinde Türkiye'nin tüm zımpara 
ocaklarını ele geçirip tekel oluşturarak zaten yüksek fiyatları daha da yükselteceği-
ni dile getirmekteydi; ancak mahkeme Abbott'u haklı bulmuştur. Orhan Kurmuş'a 
göre, serbest rekabet ilkeleri ile kurulan ve gelişen Whittall Şirketi, İngiltere'de be-
liren ve uluslararası alana uzanan tekelci kuruluşlarla gelen değişikliği kavraya-
mamıştır. İngiltere'de bu şekilde kurulan Levant Madencilik Şirketi’nin çıkarları, 
Whittall'in davayı kaybetmesini gerektiriyordu ve bütün çabalara rağmen öyle ol-
muştu. Anadolu'da, çalışır durumda yirmi sekiz ocaktan yirmi üçü Abbott'un elin-
de idi. 1898'de Osmanlı Hükümeti, Abbott'a zımpara taşı işletmeciliğine hizmetleri 
dolayısıyla üçüncü sınıf Mecidiye Nişanı vermişti. Zımpara, Abbott ile bağlantılı 
Levant Madencilik Şirketi’nin fiyatları yüksek tutması nedeniyle bir süre sonra, İn-
giliz ve Amerikan sanayicilerinin kurduğu uluslararası tekeller arasındaki mücade-
leye konu olmuş ve Abbott'un işi zorlaşmıştır. Bu arada, Whittall Şirketi’de Muğla 
dolayında iki maden imtiyazı elde etmişti61.

Krom işletmeciliğinde de benzer olaylar söz konusudur. Batı Anadolu'da keşfe-
dilen krom yataklarını işletmek üzere bazı İngiliz tüccarlar harekete geçmişlerdi. 
60 BOA.Y.A.Hus. 244/58
61 Orhan Kurmuş, a.g.e., s.s.134-137; 1911’de Londra’da yapılan toplantıda bu alanda üç şirketin ortak olacağı Abbott 
Zımpara Taşı Madenleri Şirketi adıyla yeni bir şirket kurulmuştur. Sermayenin yarısı Abbott’a, %33’ü Whittall ailesine, geri kalan 
kısmı ise Amerikan Zımpara Taşı Tröstüne aitti.
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Bunlardan Whittall ile Mac Andrews ve Forbes değil fakat Paterson, İngiliz elçiliği-
nin de desteği ile büyük madenlerin işletme hakkını ele geçirmekte başarıya ulaş-
mış ve dünyanın en büyük krom üreticisi olmuştur. Fakat bir süre sonra başka bazı 
çıkar oyunları sonucunda Aydın Vilayeti dışındaki madenlerin imtiyazı geri alın-
mış ve Aydın Vilayeti'nde 1879'larda keşfedilen Köyceğiz ve Megri (Fethiye) çevre-
sindeki madenleri yoğun şekilde işleterek üstünlüğünü korumuştur; fakat buradaki 
bazı krom madenlerinin de büyük çıkar oyunlarına konu olduğu anlaşılmaktadır.

Örneğin; 1884'lerde bu bölgede, Alton Dori ve ortağı Nikolaki Çamiçi, Paterson'a 
rakip olmuştu. Kemikli Kızlan ve Kargıpınarı madenleriyle ilgili olarak bu rekabetten 
kaynaklanan büyük anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır62. Fakat Hükümet, Kemikli Kız-
lan madenini sonunda Alaybeyizade Hakkı Bey'e vermiştir. Yine Megri(Fethiye)'ye 
bağlı Kargı ve Koca çiftlikleri yakınında ve Bezkise köyü ile Köyceğiz'e bağlı; Elçek 
ve Kızılkaya köyleri ile diğer bazı yerlerde bulunup 1902'de Nemlizade Tahsin Paşa 
ile Ahmed Efendi'ye verilip onların daha sonra Arif Bey'e devrettikleri altı krom 
madenini ele geçirmek amacıyla Paterson, daha önce de olduğu gibi İngiliz elçiliği-
nin desteğini alarak harekete geçmiştir. 1907'de Paterson'un, imtiyazı elinde bulun-
duranlara gereken ödemeyi yapması karşılığında madenlerin kendisine verilmesi 
uygun görülmüştür. Bu durum yani bir madenin önceki sahibinden geri alınmadan 
ikinci bir kişiye ihale edilmesi çifte standardı gündeme getirdiğinden bazı Hükü-
met üyeleri tarafından bile eleştiriye uğramıştı63. 

62 BOA.MV, 68/93
63 BOA.Y.A.Res. 150/85
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Sonuç

19. yüzyılda İngilizler, İzmir’deki diğer topluluklara göre İzmir-Avrupa arasın-
daki ticarette olduğu gibi özellikle demiryolları gibi altyapı yatırımlarının yanı sıra 
iç ticarette, sanayide, pazara dönük tarım işletmeciliğinde de en etkin kesimi oluş-
turmaktaydı. Bu etkinliğin sektörler arasındaki organik bağı dikkat çekicidir. Daha 
doğrusu İngilizlerin etkin olduğu her sektörün sonuçta dış ticareti desteklediği ve 
etkilediği ortadadır. Özellikle; maden işletmeciliği genellikle doğrudan İngiltere’ye 
gemilerle hammadde aktarımının tipik bir örneğini oluşturmaktadır.

20. yüzyılda bu yapılanma özellikle Birinci Dünya Savaşı ile kesintiye uğraya-
caktır. Savaş sonucunda Osmanlı Devleti’nin çöküşü ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle, 
İngiltere savaşı kazanmış dahi olsa bu koloni yapılanmasının sürdürülmesine ola-
nak kalmayacaktır. Ancak bazı aile şirketlerinin bu süreçlerden zayıflayarak ta olsa 
çıktığı ve buna bağlı ailelerin de varlıklarını devam ettirmeye çalıştıkları gözlem-
lenmektedir; ancak bir dönem kapanmış ve birçokları İzmir’den göç etmişlerdir. 
Kalanlar da yeni koşullara yani imtiyazsız bir ortama uyum sağlamak durumunda 
kalmışlardır.
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Giriş

Günümüzde uygarlık ölçütleri arasında sayılan ulaşım sistemleri kent yaşantı-
sının ve kentsel işlevlerin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesinde önemli bir araç 
olarak görülmektedir. Ulaşım faaliyetleriyle yeni kentsel yerleşim yerleri ortaya 
çıktığı gibi kırsal yerleşim birimlerinin zamanla kent durumuna gelmesinde her-
hangi bir ulaştırma sektörünün doğrudan katkısı olmaktadır. 

Osmanlı büyük kentleri modern bir örgütlenmeden yoksun olduklarından, bu 
merkezlerde ulaşım vapurla kayığa, atlı tramvayla at arabası ve hamala aynı ölçüde 
dayanmaktaydı. 19. yüzyılda İzmir, önemli bir ticaret merkezi ve liman kentidir. 
Bu dönemde, özellikle yabancıların tercih ettikleri Buca, Bornova, Seydiköy ve Kar-
şıyaka hızla büyüdü, gelişti. Bu dönemde üst sınıflar için kışlık evin kentte, yazlık 
evin kent dışında olduğu bir yaşantı biçimi oluştuğu bilinmektedir. İzmir’de ilk kez 
“merkez kent-banliyö” ve “çalışma-oturma” alanı ikiliği ortaya çıktı. Yazlık konumun-
daki bu yerler çeşitli ulaşım araçları sayesinde zamanla büyük ölçüde yıl boyunca 
sürekli yaşanan yerler durumuna geldi1. 

Ülke genelinde olduğu gibi İzmir’de de geleneksel ulaşım araçlarıyla modern 
ulaşım araçları yan yana işliyordu, zaman zaman bazı yerlerde birbirini tamamla-
salar da, genellikle büyük bir rekabet içersindeydiler. 19. yüzyılda liman kentlerin-
de kayıkçılığın yerini buhar gücüyle çalışan vapur işletmeciliği almaya başladı. İlk 
buharlı gemilerde itme düzeneği olarak çarklar kullanıldı. Daha sonra, gemilerde 
pervane düzeneği yaygınlaştı.

1 Sadık Kurt, “19. ve 20. Yüzyılda Karşıyaka’nın Ulaşımı”, Karşıyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu, 22-23 Aralık 2005, Bildi-
riler, Karşıyaka Belediyesi Kültür yayınları, İzmir, 2006, s.23.

Başlangıçtan Günümüze
İzmir Körfezi’nde

Yolcu ve Eşya Taşıyan Kuruluşlar

Sadık KURT

9 Eylül Vapuru - 2009
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A- Osmanlı Dönemi

Osmanlı İmparatorluğu’nda ticari amaçlı vapur işletmeciliği Fevaid-i Osma-
niye ile başlamıştır. Kent içi ulaşım bakımından ülkemizdeki ilk örnek 1851’de 
İstanbul’da kurulan Şirket-i Hayriye’dir. İzmir’de ise İzmir Hamidiye Vapur Şir-
keti 1884’te yolcu taşımaya başladı. Bu şirketin yanı sıra Yunan bandıralı Pandale-
on, Osmanlı bandıralı Hacı Davut Ferkuh ve Fransız bandıralı Foça kumpanyaları 
İzmir’in Ege adaları ve daha uzak yerlerle bağlantısını kurmaktaydılar2. 

19. Yüzyılın ortalarına kadar İzmir Körfezi’nde deniz ulaşımı büyük ölçüde 
sandal ve kayıklarla yapılırdı. Bu dönemde, İzmir’in çevre yerleşim birimleriyle 
olan bağlantısı Menemen ve Bornova iskeleleri aracılığıyla kurulmaktaydı. İzmir 
Körfezi’nde ilk yolcu vapurları 1851’de yabancılar tarafından çalıştırılmaya baş-
landı. Yabancı bandıralı Bornova ve Apsis adlarını taşıyan yandan çarklı iki kü-
çük vapur, Bornova ve İzmir iskeleleri arasında yolcu taşırlardı. Bu hatta günde 
karşılıklı iki sefer yapılırdı. 19. yüzyılın ikinci yarısında İzmir’in hızlı bir gelişme 
sürecine girmesi, Göztepe ve Karşıyaka’nın giderek kalabalıklaşması körfez içinde 
deniz işletmeciliğini gündeme getirdi.  19. yüzyılın son çeyreğine girildiğinde Yu-
nan, İtalyan, İngiliz ve Fransız bandıralı on kadar vapur İzmir Körfezi’nde yolcu 
ve eşya taşımaktaydı. 1876’da bazı vapur sahipleri birleşerek ‘‘Jolly Victoria & Co.’’  
adlı bir vapur şirketi kurdular. Bu şirket, 1880’li yılların başlarında dokuz vapurla 
oldukça iyi iş görüyordu. Osmanlı Hükümeti tarafından Jolly Şirketi’ne körfezde 
vapur işletmesine resmi bir izin verildi. Bu şirket, büyük ölçüde rakipsiz olduğun-
dan seferlerinde “mavna bozuntusu köhne vapurlar” kullanmakta bir sakınca görmü-
yor; vapurlar düzensiz çalışıyor ve şirket çalışanları halka iyi davranmıyorlardı3. 
2 Sadık Kurt, İzmir Körfezinde Ulaşım (1894-1914), DEÜ-AİİTE, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İzmir, 1988, s.s.57-58.
3 Mübahat Kütükoğlu, “Osmanlı Buharlı Gemi İşletmeleri ve İzmir Körfezi Hamidiye Şirketi”, İzmir Tarihinden Kesitler, 
İBB Kültür yayını, İzmir, 2000, s.s.265-267; S. Kurt, a.g.m., s.28.

Cumhuriyet Vapuru - 1950
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1880’de Avusturya Lloyd Şirketi’nin sahibi Popoviç ile deve ve araba taşımacılığı 
yapan Uşakizade Sadık Bey ortak bir şirket kurarak İzmir-Karşıyaka hattına iki va-
pur işletmeye başladılar. Vapur işletmeciliğinde Pazar küçük olmasına karşın reka-
bet büyüktü. Osmanlı arşiv belgelerine göre 1880’li yılların başında, hiçbir imtiyaz 
ya da denetim olmaksızın İngiliz, Rus ve Yunan bandıralı vapurlar körfezde yolcu 
taşımaktaydılar4. 

     İzmir Körfezi’nde vapur işletmek için imtiyaz talebinde bulunan ilk kişi, 1875’te 
Baltazzi olmuştur. Daha sonra Jolly Carmoly & Co., İzmir Belediyesi, Uşakizade Sa-
dık Bey, Zara Taktakyan ve Yahya Hayati Efendi’nin de aralarında bulunduğu yerli 
yabancı çok sayıda girişimci ya da kuruluş imtiyaz almak için mücadele vermiştir. 
Bu girişimcilerden birisi olan Zara Taktakyan, 20 Aralık 1882 tarihli dilekçesinde,  
İzmir Körfezi’nde çalışan ilk Osmanlı vapur kumpanyasını kendisinin kurduğunu 
ve on yıldan beri de vapur işletmeciliği yaptığını belirtmişti5. 

İzmir Hamidiye Vapur Şirketi / İzmir Körfez Vapurları Şirketi

(1883-1918)

İzmir Körfezi’nde vapur işletme imtiyazı, 13 Temmuz 1883 tarihinde İzmirli Tüc-
car Yahya Hayati Efendi’ye verildi. 1883 yılında Yahya Hayati Efendi’nin başkan-
lığında kurulan İzmir Hamidiye Vapur Şirketi Türk, Ermeni ve Rum ortaklığıydı. 
İmtiyaz süresi 15 Ağustos 1883’ten geçerli olmak üzere otuz yıldı. Daha sonra Jolly 
Şirketi 1886 yılına kadar körfezde vapur işletmeyi sürdürdüğü için bu süreye iki 
yıl dokuz ay daha eklendi. İzmir Hamidiye Vapur Şirketi6, 1884 Şubat’ında İzmir 
Körfezi’nde vapur işletmeciliğine başlamasına karşın İngiliz ve Yunan şirketleri va-
pur işletmeyi sürdürdü. Valilik bunları engellemeye kalkınca İngiliz Konsoloslu-
4 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Meclis-i Mahsus İradeleri Tasnifi, No:3379; Sadık Kurt, İzmir’de Kamu Hizmeti Gören Kuruluş-
lar (1850-1950), DEÜ- AİİTE, (Yayımlanmamış doktora tezi), İzmir, 1996, s.85.
5 Meclis-i Mahsus, No:3379; M. Kütükoğlu, a.g.m., s.s.264-269; Sadık Kurt. “İzmir Hamidiye Vapur Şirketi,  1884-1915”, 
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.1, S.1, İzmir, 1991, s.s.72-74; S.Kurt, y.l.t., s.s.62-64; S.Kurt, d.t., s.s.84-85.
6 İzmir Hamidiye Vapur Şirketi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sadık Kurt, “İzmir Hamidiye Vapur Şirketi, 1884-1915”, 
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.1, S.1, İzmir, 1991, s.s.72-107; Sadık KURT, y.l.t., s.s.62-145.
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ğu devreye girdi. Böylelikle, konu siyasal bir boyut kazandı. Sorun, 1886’da Jolly 
Şirketi’ne ait beş vapurun 9000 lira karşılığında satın alınmasıyla aşılabildiyse de 
bu kez yeni bir sorun baş gösterdi; çünkü yabancılar vapurları hisse senedi karşı-
lığı devretmişlerdi. Böylece, yabancılar, sözleşmeye aykırı olarak şirkete ortak ol-
dukları gibi yönetime de girdiler. Ortaya çıkan bu yeni sorun, 1891’de yabancıların 
şirketten uzaklaştırılmasıyla aşılabildi. İzmir’in tek Osmanlı anonim şirketi olma 
özelliğini uzun yıllar koruyan ve kısaca Şirket-i Hamidiye olarak da bilinen İzmir 
Hamidiye Vapur Şirketi, 1908’de Belçikalılar’ın eline geçmesinden sonra, Körfez 
Vapurları olarak anılmaya başlandı. Bu şirketin imtiyazı 1916 yılında doldu. Fakat 
halkın sıkıntı çekmemesi için valilik, şirketle geçici bir anlaşma yaptı. Böylece şirket 
faaliyetini 1918 yılına kadar sürdürdü7.

Bu dönemde vapur işletilen iskelelerin tamamı ahşaptı. Sefer yapılan Abdullah 
Ağa Çiftliği, Karaburun, Çeşme Ilıcası, Eski Foça ve Yeni Foça’da iskele yoktu. Filo-
nun tamamı buharlı küçük vapurlardan oluşmaktaydı. Vapurların bir kısmı yandan 
çarklı (Terakki, Urla, Güzelbahçe) çoğu pervaneli, ikisi uskurlu (Hürriyet ve Müsavat) 
olup içlerinde Hamidiye ve İstanbul gibi ahşap olanları da vardı. 1908’de şirket filo-
su şu vapurlardan oluşmaktaydı: Hamidiye, Osmaniye, Adliye, Terakki, Gülbahçe, 
İzmir, Karşıyaka, Göztepe, Urla, İstanbul ve Dikili8. Bazı vapurlar önceleri yelkenli 
gemi, pazar kayığı ve yat olarak kullanılmıştır. 1904’te şirketin Bayraklı’daki tersa-
nesinde yapılarak hizmete sokulan Osmaniye Vapuru, filonun en hızlı vapuruydu. 
Hürriyet (Cumhuriyet) ve Müsavat Vapurlar’ı körfezde işleyen ilk kardeş vapurlar-
dı. Bu dönemde, şirket vapurları “ecel teknesi” ya da “seyyar tehlike” olarak nitelen-
dirilmişlerdi. 
7 S. Kurt, d.t., s.93.
8 Salname-i Vilayet-i Aydın, 1326 (H), s.185.

Alsancak İskelesi - 2009
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İzmir Hamidiye Vapur Şirketi; Eski Foça, Yeni Foça, Osmanzade, Karşıyaka, 
Alaybey, Bayraklı, Pasaport, İzmir (merkez iskele), Gümrük, Karataş, Salhane, Ka-
rantina, Ispartalı, Göztepe, Kokaryalı (Reşadiye), Abdullah Ağa Çiftliği, Kilizman, 
Urla ve Karaburun’a tarifeli vapur işletti. Ayrıca Çeşme Ilıcası’na, Ayvalık, Midilli, 
Kuşadası, Rodos ve benzeri yerlere de sefer düzenlenirdi. Karşıyaka hattında (İz-

mir- Karşıyaka) iki üç vapur sabahtan akşama kadar; Göztepe hattında (İzmir – Ko-

karyalı) en küçük dört vapur sabahtan akşama kadar işlerdi. Bayraklı hattında bir 
vapur günde altı yedi kadar sefer yapardı. Urla hattında bir vapur günde bir sefer 
yapardı. Karaburun ve Foça hatlarında ise haftada iki sefer yapılırdı. Ayrıca, Kör-
fez dışında (imtiyaz dışında) kalan yerlere de bir vapur işletilirdi. 1908 yılında şirket 
vapurları Karşıyaka hattında 1.100.000; Göztepe hattında 900.000; Bayraklı hattında 
150.000; Urla hattında 100.000; Karaburun hattında 150.000 ve Foça hattında 20.000 
yolcu taşımıştır. 

Bu dönemde İzmir Hamidiye Vapur Şirketi’nin İzmir Körfezi’nde yolcu ve eşya 
taşıyarak çok önemli bir işlev gördüğünü söyleyebiliriz. Bu hizmetten en az ya-
rarlananlar, bir başka deyişle en çok sıkıntı çekenlerin Foçalılar olduğu rahatlık-
la söylenebilir. İzmir-Foça vapur yolculuğu o yıllarda vapurla üç dört saat kadar 
sürmekteydi; ancak 1908 yılında olduğu gibi, Foça yolcuları Karaburun üzerinden 
taşınınca bu yolculuk on iki saat sürüyordu. Foça’da iskele bulunmadığı için yol-
cular ve yükleri gece karanlığında kayıklarla taşınmak zorundaydı. Ayrıca, 1911’de 
Foça’ya aylarca vapur işletilememişti9. Bu yıllarda Foça’nın İzmir ile karayolu (şose) 
bağlantısı olmadığı için Foçalıların ulaşım sıkıntısı çok büyüktü.

Mütareke Dönemi’nde ise Guiffray, Rees ve Paterson’un ortak olduğu Guiffray 
(Gifre) Şirketi, İstanbul Hükümeti’nden geçici bir izin alarak körfezde vapur işlet-
meye başladı. Ayrıca, Sisamlı bir Rum da işgal yıllarında körfezde vapur işletmiştir. 
İşgal yıllarında Körfez vapurlarına Rumca adlar verildi ve Yunan bayrağı çekildi10.

9 S. Kurt, y.l.t., s.s.103-106. 
10 S. Kurt, d.t., s.94.
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B- Cumhuriyet Dönemi

1- Muharrem Bey Dönemi (1923-1925)

Kurtuluş’tan sonra pek çok kişi ya da kuruluş, izinsiz olarak irili ufaklı deniz 
araçlarıyla İzmir Körfezi’nde yolcu taşımaya koyuldular. İzmir Körfezi’nde vapur 
işletme tekeli (ayrıcalığı), 11 Temmuz 1923 tarihli bakanlar kurulu kararıyla Uşaki-
zade Muammer Bey’e verildi. Yeni Türk hükümeti İzmir’de kamu hizmeti alanında 
ilk imtiyazı vapur işletme konusunda vermiştir. Yapılan sözleşmeye göre Muam-
mer Bey’in kuracağı şirket İzmir Körfezi’nde 26 iskeleye vapur işletmek zorunday-
dı. Ayrıca, imtiyaz dışında kalan Dikili, Çeşme ve Çeşme Ilıcası’na gerek duyulduk-
ça ve yaz aylarında vapur işletmek zorunluydu.

Muammer Bey, 1923-25 yıllarında İzmir Körfezi’nde altı vapurla yolcu ve eşya 
taşıdı. Bu vapurlardan yalnızca İtalya’da Triyeste’de Ansalde Tersanesinde yaptırı-
lan Uşak ve Göztepe Vapurları, o gün için “lüks” vapurlardı. Diğer vapurlar yolcu 
taşımaya pek uygun değildi. Balıkçı gemisi olarak yapılmış olan Duatepe, Karşı-
yaka hattında çalıştırılmaktaydı. Kocatepe Vapuru Karaburun ve Foça hatlarında 
sefer yapmaktaydı. Aslında bir römorkör olan Dumlupınar Bayraklı hattında işleti-
liyordu. Son vapur ise eski bir yat olan Çankaya Vapuru’dur. Bu yıllarda Karşıya-
ka iskelesinin önemi arttı. Karşıyaka’dan Bayraklı ve Göztepe’ye vapur işletilmeye 
başlandı. Karşıyaka hattında karşılıklı 25; Göztepe hattında ise 15 sefer yapılırdı. 
Ayrıca geceleri de vapur işletilirdi11. 

11 S. Kurt, d.t., s.s.308-322.
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2- İzmir Körfez Vapurları İdaresi (1925-1934)

İmtiyaz süresi 30 yıl olmasına karşın Muammer Bey, bu sürenin dolmasını bek-
lemeden (1925’te) sahibi olduğu şirketi 360 bin lira karşılığında İzmir Körfez Va-
purları Şirketi’ne devretti. 1925’te kurulan İzmir Körfezi Vapurları İdaresi (Şirketi)12, 
kamu ağırlıklı İzmir Liman İşleri İnhisarı Türk Anonim Şirketi’nin bir alt işletmesi 
olarak çalışmalarını 1934’e kadar sürdürdü. Bu şirket, sermayesinin %98’i devlet ta-
rafından karşılanmış bir tekel yönetimidir. İzmir Liman İşleri İnhisarı Türk Anonim 
Şirketi kâr elde etme amacıyla değil, hizmet etme amacıyla kurulmuş ulusal bir ku-
ruluştu. Bu yüzden hükümet şirketin yönetimini yerel halka ve yöneticilere bırak-
mıştı13. Küçük hissedarların tamamına yakını yönetim kurullarında yer almıştı. Bu 
şirketin yönetim kurulu üyeleri (küçük ortaklar) için bir çeşit arpalık işlevi gördüğü 
söylenebilir.

Bu dönemde vapurlar, öncekilere oranla daha güzel ve biraz daha büyüktür. An-
cak bu vapurların çoğu kamarasız olduğundan halk, özellikle kış aylarında zorluk 
çekiyordu. Bu dönemde filoda Çankaya, Uşak, Duatepe, Kocatepe, Karşıyaka (Su-

vak), Göztepe, Dumlupınar, Cumhuriyet (Hürriyet), Dokuz Eylül ve Güzel İzmir Va-
purları yer almaktaydı. Alaybey Tersanesi’nde vapur, şat ve mavnaların küçük çaplı 
bakım ve onarımları yapılmaktaydı. İzmir Körfezi Vapur İdaresi, Rıhtım Şirketi’nin 
karşı koymasına karşın 1927’de Alsancak İskelesi’ni hizmete soktu. Pasaport’ta 
duba, Konak’ta ise ahşap iskele vardı. Karşıyaka’da da ahşap iskele vardı. 1934’te, 
12 Ayrıntılı bilgi için bkz. Sadık Kurt, d.t., s.s.323-358.
13 M. Ziya Lütfi, İzmir Mıntıkası Ticaret ve İktisadiyatı, İtimat Matbaası, İzmir 1929.s.185; S. Kurt, d.t., s.s.327-328.
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İzmir’de ilk kez Karşıyaka’da betonarme bir iskele yapıldı. Bu dönemde Karşıyaka-
Reşadiye (Güzelyalı) ve Alsancak-Reşadiye hatlarını faaliyete geçirildi. Önemi daha 
da artan Karşıyaka İskelesi’nden İzmir’deki bütün iskelelere aktarmasız vapur işle-
tilmeye başlandı. 1926’da öğle yemeği için bile Konak ve Pasaport’tan Karşıyaka’ya 
ek vapur kaldırılmaktaydı.  İdare yolcu sayısını arttırmak için bazı yerlerde plaj ve 
deniz banyoları yaptırmıştı. Bazı hatlarda gece yarısına kadar vapur işletildi. Ay-
rıca, 1930’da hizmete giren İnciraltı İskelesi’ne yaz aylarında Reşadiye’den cuma 
günleri bir vapur işletildi. 1932’de Konak-Karşıyaka, Karşıyaka-Reşadiye, Konak-
Turan ve İzmir-Karaburun-Foça hatlarında vapur işletiliyordu. Konak-Karşıyaka 
hattı, bu dönemde de en çok sefer yapılan ve yolcu taşınan hat olma özeliğini ko-
rudu. İzmir-Karaburun-Foça hattında haftada iki vapur işletilirdi. Bu hatta öncele-
ri Duatepe, sonraları ise hem yük hem yolcu vapuruna dönüştürülmüş olan Uşak 
çalıştırılmıştı. Karaburun ve Foça’ya yolcudan çok yük taşınırdı. Bu yıllarda Foça 
yolculuğu karadan (otomobille) iki saat, denizden (vapurla) sekiz saat sürüyordu. 
Bu yüzden Foçalılar kara yolunu tercih etmeye başlamışlardı. Karaburunluların da 
mallarını kamyon ya da deniz motorlarıyla taşıtmaya başlamaları bu hattın kapatıl-
masında etkili oldu14.

1932’de tarife komisyonu, elektrikli tramvay rekabeti yüzünden Konak-Reşadiye 
hattı vapur ücretlerini, Konak-Karşıyaka hattına oranla çok daha ucuz tutmuştu. 
Karşıyakalılar, Konak-Karşıyaka vapur bilet ücretlerinde indirim yapılmamasına 
büyük tepki gösterdi. Yolcuların bir kısmı, izlenen ücret politikasını protesto ama-
cıyla birinci mevki yerine ikinci mevkide yolculuk etmeye başladı. Yolcuların diğer 
bir kısmı da işlerine güçlerine trenle gidip gelmeye başladı. Halkın bir bölümü de 
İzmir’e ilk kez getirilen otobüslerle yolculuk etmeye başladı. “Karşıyaka Meselesi” 
ya da “Tarife Meselesi” olarak bilinen bu sorun, 1934’te vapur ücretlerinde indirim 
yapılınca çözüldü. Karşıyakalıların çoğu yeniden vapurla yolculuk etmeye başladı. 
Ancak vapurlar, bundan böyle tren ve tramvayların yanı sıra otobüslerle de rekabet 
etmek zorunda kalacaklardı15. 1927’de dört milyonun üzerinde yolcu taşıyan şirke-
tin, 1930’lu yıllarda taşıdığı yolcu sayısı, tramvay ve otobüs rekabeti yüzünden üç 
milyonun altına gerilemiştir. 

14 S. Kurt, d.t., s.s.352-353.
15 S. Kurt, a.g.m., s.35.
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Sürekli zarar eden İzmir Körfez Vapurları İdaresi’nin zararları, işletmenin yükle-
me ve boşaltma geliriyle kapatılmaktaydı. 1930’lu yıllarda şirket, zararları azaltmak 
için önce kadrosunu daralttı. Ardından vapur seferleri azaltıldı. Alınan bu önlemle-
re karşın idarenin zararları sürünce zarar eden bütün hatlar kapatıldı16. 1934 yılında 
Bakanlar Kurulu kararıyla İzmir Körfezi’nde vapur işletme tekeli daraltıldı. Yal-
nız Karşıyaka hattı vapurlarının işlediği Konak, Pasaport, Alsancak ve Karşıyaka 
İskeleler’i tekel kapsamında tutuldu. 

3- 1934-2000 Döneminde Körfez Vapurları

a) Kısa Tarihçe

İzmir Körfez Vapurları İdaresi, 1934-2000 döneminde çeşitli bakanlık ya da İstan-
bul merkezli kuruluşların bünyesinde çalışmalarını sürdü. 27 Aralık 1934 tarih ve 
2/1776 sayılı kararname ile Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan İzmir Liman 
İşleri Umum Müdürlüğü’nün göreceği işler arasında İzmir Körfezi’nde “Karşıyaka, 
Alsancak, Pasaport ve Konak İskeleler’i arasında yolcu vapurları işletmek”  de vardı. 1 Ha-
ziran 1936’da İktisat Bakanlığı’na devredilerek “İzmir Liman İşletmeleri Müdürlüğü”  
adını alan bu işletme, 1 Ocak 1938’de Denizbank’ın bir şubesi durumuna getirildi17. 
Daha sonra bu kuruluş, sırasıyla Devlet Deniz Yolları Umum Müdürlüğü (1939-44); 
Devlet Deniz Yolları ve Limanlar İşletmesi Umum Müdürlüğü (1944-52); Denizci-
lik Bankası Türkiye Anonim Ortaklığı (1952-83); Türkiye Denizcilik Kurumu Genel 
Müdürlüğü (1983-84) ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri  (TDİ) Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı İzmir İşletmesi’nin bir kolu olarak faaliyet gösterdi18.

16 S. Kurt, d.t., s.356. 
17 S. Kurt, d.t., s.362.
18 Eser Tutel, Seyr-i Sefain, Öncesi ve Sonrası, İletişim yayınları, 2 baskı. İstanbul, 2000. s.s.208,213,232 ve 281.
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b) İskele ve Vapurlar

Körfez vapurlarının merkez iskelesi Konak İskelesi’dir. Fakat II. Dünya Savaşı’nın 
zor koşullarında mavnadan yapılmış olan Pasaport İskelesi’nin bir süreliğine mer-
kez iskele işlevi gördüğü anlaşılmaktadır. 1940’ta Karşıyaka Vapurlar’ı, Konak İs-
kelesi yerine Pasaport İskelesi’ne yanaşmaya başladı. Böylece Karşıyaka yolcuları 
Pasaport İskelesi’ni daha çok kullanmaya başladı19. Karşıyaka Vapurları, Pasaport 
İskelesi’nin yıkılmasından sonra Gümrük yolcu salonu iskelesine yanaşmaya başla-
mış; gümrük yolcu salonu da Karşıyaka yolcuları için bekleme ve bilet alma yerine 
dönüştürülmüştü. Aslında geçici olarak düşünülen bu uygulama yıllarca sürdü20. 
12 Haziran 1950’de yenilenerek hizmete giren Alsancak Vapur İskelesi, öncekine 
oranla oldukça ferah ve geniş bir iskeledir. Var olan bazı eksikleri (tuvalet vb.) ise 
sonradan giderilmiştir21. İzmir’e “üvey evlat” muamelesi yapılmasından22 ötürü iş-
letmenin elinde yeterli vapur bulunmadığı için Bayraklı hattında uzun yıllar va-
pur işletilememişti23. Çok uzun bir aradan sonra Bayraklı Vapur İskelesi, 12 Ocak 
1958’de törenle yeniden işletmeye açıldı. İlk seferi Bergama Vapuru yaptı24. Fakat 
1960’lı yıllarda Bayraklı hattı tekrar kapatıldı. Donanmacı İskelesi olarak da bili-
nen Karşıyaka İskelesi’nin yeri hiç değişmemiştir. 1934’te betonarme olarak yapılan 
Karşıyaka iskelesi 1950’li yıllarda genişletildi. Son Karşıyaka iskelesi, 1989’da STFA 
Firmasına yaptırıldı. Merkez (İzmir) İskelesi olarak da bilinen ilk Konak İskelesi, 
liman (eski) içinde Pasaport ile Gümrük binası arasında bulunmaktaydı. Daha son-
ra Saat Kulesi önünde önce ahşap, daha sonra da betonarme iskele yapıldı25. 1938 
yılında yaptırılan Konak iskelesi, 1950’lerde onarılarak genişletildi. Son Konak İske-
lesi ise yaklaşık yirmi yıl kadar önce TDİ tarafından Kayalar İnşaat’a yaptırıldı. TDİ 
tarafından yaptırılan Konak, Karşıyaka, Bostanlı ve Üçkuyular iskelelerinin yalnız-
ca kullanım hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verildi. İZDENİZ bu iskelelerin 
sahibi değil kiracısıdır. 

19 Yeni Asır, 30 Ekim 1940. 
20 Yeni Asır, 7 Ekim 1946.
21 Yeni Asır, 13, 28 Haziran 1950.
22 Yeni Asır, 17 Mayıs 1949. 
23 Anadolu, 11 Haziran 1949.
24 Halkın Sesi, 13 Ocak 1958.
25 Yeni Asır, 15 Nisan 1938.
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1930’lu yıllarda, önceki yönetimden devralınan Cumhuriyet, Dokuz Eylül, Gü-
zel İzmir, Karşıyaka, Göztepe ve Uşak Vapurlar’ı bir süre daha hizmet vermeyi 
sürdürdü26; ancak bu vapurlar eski ya da bakımsız olduklarından Konak-Karşıyaka 
arasını 25-30 dakika yerine 35-40 dakikada alabilmekteydiler. Orhan Rahmi, 12 Ha-
ziran 1935 tarihli yazısında, ‘‘Karşıyakalıların Körfez vapurlarından çektikleri çile, yıllar-

dan beri ne bitiyor, ne tükeniyor. Karşıyakalı olmak kendiliğinden başa gelmiş, çatmış bir 
bahtsızlıktır’’27 diyordu. Halkın vapurlara ilişkin yakınmaları, 1938’de çok kaliteli üç 
yolcu vapurunun hizmete girmesi üzerine azalmış, hatta bir süreliğine ona ermiş-
tir. Bayraklı, Sur ve Efes Vapurları’nın körfezde çalışmaya başlamasıyla İzmirliler 
rahat bir deniz yolculuğu yapma olanağına kavuştular. Körfez sularında çalışan ilk 

mazotlu vapur olan Bayraklı, 1966’ya kadar İzmirlilere hizmet etti. Bayraklı Vapuru 
yazın 500, kışın 350 yolcu taşıyabilmekteydi. Adlarını Atatürk’ün koyduğu Efes ve 
Sur ise, sipariş üzerine İzmir için yapılmış vapurlardı. 1938 Almanya yapımı olan 
bu ikiz vapurların her biri 518 grostonluktu; yazın 1095, kışın 960 yolcu taşıma ka-
pasitesine sahipti. Elinde yeteri kadar yeni vapur bulunmadığı için yönetim, Dokuz 
Eylül ve Güzel İzmir gibi yaşlı vapurları çalışır durumda tutmak için büyük çaba 
ve para harcamak zorunda kalıyordu28. 1951’de Almanya’da Bremen Tersanesi’nde 
yaptırılan Selçuk ve Bergama vapurları kardeş gemilerdi29. Yapı olarak Efes ve Sur 
vapurlarına benzeyen Selçuk ve Bergama’nın üst kat ön güvertede yolcu oturma 
yerleri yoktu. Ayrıca Bergama ve Selçuk vapurlarının ön kısmı “camekân” ile kaplıy-
dı30. 1952 Şubat ve Mart’ında İzmir Körfezi’nde çalışmaya başlayan Selçuk ve Berga-
26 1910 İngiltere yapımı olan Dokuz Eylül Vapuru kömürle çalışırdı. 1936’da onarım gören bu vapur, 1946’da yapılan deği-
şiklikle Efes ve Sur’a benzetildi. Dokuz Eylül 1966 yılında hizmet dışında bırakıldı; Anadolu, 3 Aralık 1936; 14 Mayıs 1946; Halkın 
Sesi, 19 Nisan 1937. 
27 Orhan Rahmi GÖKÇE, “Vapurlara Dair”, Anadolu, 12 Haziran 1935.
28 Anadolu, 3 Aralık 1936; Yeni Asır, 5 Nisan, 4 Mayıs 1946; 7 Ekim 1949. 1950’li yıllarda körfez vapurlarına “beyaz ku-
ğular” deniliyordu: Haldun GÜRTİN, “Körfez Vapurlarında Birinci Mevki”, Anadolu, 21 Şubat 1952;  Emekli edildikten sonra özel 
sektöre satılan Efes vapuru, Karşıyaka Balıkçı Barınağı’nda yıllardır boş olarak bekletilmektedir.
29 Anadolu, 30 Ekim 1951; Yeni Asır, 1, 28 Mart; 6 Kasım 1951.
30 Anadolu, 7 Şubat 1952.
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ma vapurları31, çok hızlı ve kullanışlı olup, yazın 1010, kışın 902 yolcu taşıyabiliyor-
lardı. Daha sonra, başta güvenlik olmak üzere çeşitli nedenlerle kapasiteleri 650’ye 
çekilmiştir32. 1967 yılında filo Efes, Sur, Selçuk ve Bergama Vapurları’nın yanı sıra 
İstanbul’dan gönderilen Hasköy (Gölcük) Vapuru’ndan oluşmaktaydı. 1962 İstan-
bul Hasköy Tersanesi’nde yapılan Hasköy Vapuru 290 grostondur; yazın 844, kışın 
684 yolcu taşıyabilmektedir. Hasköy körfezde çalışan ilk radarlı vapurdur33. 1970’li 
yılların ortalarında yenilenen Alaybey Tersanesi İzmir’e yeni vapurlar kazandırdı. 
260.9 grostonluk 1976 yapımı Dokuz Eylül ve 1977 yapımı Alaybey vapurları yazın 
1085, kışın 911 yolcu taşıyabilmektedirler. 1983’te filo Efes, Sur, Selçuk, Bergama, 
Vaniköy, Hasköy, Dokuz Eylül ve Alaybey vapurlarından oluşmaktaydı34. Vani-
köy, Hasköy gibi İstanbul İşletmesi’nden İzmir’e gönderilen vapurlardan birisidir. 
Genelde olduğu gibi filo yaşlı vapurlardan kuruludur. Aslında ekonomik ömrünü 
doldurmuş vapurları işler durumda tutmak pek çok bakımdan önemli bir sorundur. 
1985 İstanbul Pendik Tersanesi yapımı olan Bayraklı (Nurettin Alpdoğan) ve Karşı-
yaka (Hakkı Durusu) vapurları iki-üç yıl kadar İzmir Körfezi’nde çalışmışlardır. Sur 
ve Efes’in yerini alan bu vapurlar, 58,2 metre boy, 10,6 metre genişlik, 3,6 metre su 
kesimi ile körfezin en büyük yolcu vapurlarıydılar. Bu vapurlar; yazın 1450, kışın 
1340 kişilik yolcu kapasiteleri ile uzak ara liderdirler. Ayrıca bu vapurlar, 15 mil hız 
ile körfezin en hızlı vapurlarıydılar. İzmir Körfezi için yapılmış olmalarına karşın 
Bayraklı ve Karşıyaka vapurlarının ön güvertelerinin kapalı oluşu yüzünden (imba-

tı engellediği için) bu vapurlar İzmir için pek uygun değillerdi35. 1988’de İstanbul’a 
geri gönderilen bu vapurların yerlerine ise Alaybey Tersanesi’nde İstanbul için ya-
pılmış olan kardeş vapurlardan Kumburgaz (Yalova I) ve Ambarlı (Kordon) vapur-
ları İzmir’de kaldı. 1987 yapımı Kumburgaz ve 1988 yapımı Ambarlı; radarlı ve çok 
kullanışlı vapurlardır. Ön güverteleri açık olan bu kardeş vapurlar yazın 747, kışın 
589 yolcu taşıyabilmektedirler36. 1990’lı yıllarda TDİ tarafından çalıştırılan 1989 ya-
pımı 77’şer grostonluk Ayvansaray ve Göksu II Motorbotları ise İzmir Körfezi’nde 
yolcu taşıyan en küçük deniz araçlarıdır37. 

31 Anadolu, 7, 13 Şubat; 2 Mart 1952; Bergama vapuru 1 Mart 1952 günü seferlere başladı.
32 Günümüzde de hizmet vermeyi sürdüren Bergama vapurunun yolcu kapasitesi 368 kişi ile sınırlandırılmıştır. Selçuk 
vapuru ise hizmet dışında bırakıldıktan sonra 1.250 milyar Türk Lirasına satılmıştır: Yeni Asır, 30 Ocak 1986.
33 İzmir İl Yıllığı, 1967, İzmir, 1969, s.528.
34 Barış Şimşek, “İzmir İşletmesi”, Denizin Sesi, İlkbahar sayısı, 1983, s.11.
35 Yeni Asır, 23 Şubat, 19 Mayıs 1985; E. Tutel, a.g.e., s.269.
36 A.g.e., s.271.
37 A.g.e., s.274.    
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c) Vapur Hatları

- Klasik Hatlar

(Konak- Karşıyaka ve Pasaport-Alsancak-Karşıyaka Hatları)

1934-2000 döneminde, İzmir Körfezi’nde deniz yoluyla yolcu taşımacılığında 
klasikleşen iki hat vardır. Bunlardan ilki, Konak- Karşıyaka hattıdır. Bu hatta ge-
nellikle doğru/direk vapur seferleri yapılırdı. Klasikleşen diğer hat ise Pasaport-
Alsancak-Karşıyaka hattıdır. Bu hatta genellikle ring seferleri yapılırdı38. Tarifeli 
seferler sabah erken saatlerde başlar, akşam geç saatlere kadar sürerdi. Çok değişik 
faktörler sefer sayısının belirlenmesinde etkili oluyordu. II. Dünya Savaşı yıllarında 
işletilen vapur sayısı da, düzenlenen sefer sayısı da azdı39. Kış aylarında, yaz ayla-
rına oranla daha az sefer yapılırdı. Bayram ve özel günlerde (yılbaşı ve fuarın açık 
olduğu günlerde) ise sabah ikilere üçlere kadar vapur işletilirdi40. Okullar açılınca 
Alsancak-Karşıyaka vapur seferleri yeniden düzenlenirdi41. Zararla sonuçlanma-
sına karşılık gece seferleri genellikle yapılırdı42. 1955’te Konak-Karşıyaka hattında 
otuz dakikada bir vapur; Pasaport-Alsancak-Karşıyaka hattında altmış dakikada 
bir vapur işletilirdi43. 1967’de Konak-Karşıyaka hattında günde toplam 67 sefer ya-
pılmaktaydı. Pasaport-Alsancak-Karşıyaka hattında ise günde toplam 34 sefer yapı-
lırdı. Bu seferlerden on dördünde Körfez Vapurları Alsancak İskelesi’ne uğrardı44. 
38 Yeni Asır, 19 Eylül 1955; 27 Kasım 1965; 1 Ocak 1986.
39 Yeni Asır, 7 Ekim 1940.
40 Yeni Asır, 31 Aralık 1947; 19 Ağustos 1953; 30 Ekim 1955.
41 Yeni Asır, 2 Ekim 1952. 
42 Yeni Asır, 21 Haziran, 9 Ekim 1949; 8 Kasım 1952.
43 Yeni Asır, 19 Eylül 1955.
44 İzmir İl Yıllığı - 1967, İzmir, 1969, s.528. 
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1970’li yıllarda vapurlar dolu gidip dolu dönüyorlardı. 1980’li yıllarda ek hat ve se-
ferler kaldırıldı. 1990’lı yıllarda yeni iskele (Bostanlı ve Üçkuyular) ve hatlar (Konak-

Bostanlı, Pasaport-Bostanlı; Bostanlı-Üçkuyular) hizmete girdi. Ayrıca, özel sektör kör-
fezde yolcu taşıma işine girişti.

- Urla – Karaburun – Foça Seferleri

Zorunlu olmamakla birlikte 1940’lı ve 50’li yıllarda Karaburun ve Foça’ya va-
pur işletildi. Bu hatta hem yük hem de yolcu taşımaya uygun olan Uşak ve Tayyar 
Vapurları dönüşümlü olarak çalıştırıldı45. Bu hatta haftada iki sefer yapan vapurlar 
gidiş ve dönüşlerinde Urla iskelesine uğramaktaydılar46; ancak vapurların bu iske-
lede yolcu ve yük bulamamaları üzerine 10 Mart 1947’den sonra Urla iskelesi devre 
dışı bırakıldı47. Çok geçmeden aynı gerekçeyle Karaburun ve Foça seferlerine de son 
verildi.

- Göztepe Hattı

8 Haziran 1954’te elektrikli tramvayların kaldırılmasından sonra Mithat Paşa 
Caddesi’nde troleybüs hattı çalışmaları yüzünden ulaşım sorunu baş gösterdi. Be-
lediyenin girişimi üzerine 14 Haziran 1954’te Göztepe hattında yeniden vapur se-
ferleri başlatıldı48. Vapurun ara iskelelere uğramaması, öğrenci kartlarının bu hatta 
geçmemesi ve bilet ücretinin oldukça yüksek belirlenmesi yüzünden vapura ilgi 
beklenenden az oldu. Bu yüzden, 13 Temmuz 1954 günü akşamı, bu hatta vapur 
seferlerine son verildi49. 26 Ağustos 1954 günü bütün troleybüslerin sefere konması 
üzerine Yalı yolcuları, aylar sonra ilk kez tramvayları aramadan yolculuk yapabil-
di50. Günden güne artan nüfus ve araç sayısı trafik sorununu da yanında getirdi. 
1970’lerde Mithat Paşa Caddesi’ndeki trafik yoğunluğunu aşmak için denizyolu 
yeniden gündeme getirildi. Bu konuda Kemal Karhan şunları yazmıştır: “Tek çare, 
45 Anadolu, 9 Ekim 1947; 8 Aralık 1948; Yeni Asır, 11 Ocak 1946; 9 Ekim, 9 Aralık 1947.
46 Yeni Asır, 12 Şubat 1947.
47 Anadolu, 5 Mart 1947; Yeni Asır, 7 Mart 1947.
48 Anadolu, 10, 13 Haziran 1954; Yeni Asır, 16, 17 Haziran 1954; Ege Ekspres, 10, 20, 23 Haziran 1954.
49 Yeni Asır, 14 Temmuz 1954.
50 Yeni Asır, 27 Ağustos 1954.
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Konak’tan Güzelyalı’ya vapur işletilmesidir. Güzelyalı kordonu yapılıncaya kadar, birkaç 
ara iskeleye uğrayarak yapılacak vapur seferleri trafik yükünü rahatlıkla sırtlayabilecektir. 
Başka çözüm yoktur”51.  Valiliğin girişimi üzerine 1978’de Pasaport – Konak – Gü-
zelyalı hattında yeniden vapur işletmeye başlandı. Güzelyalı hattında, önce Gözte-
pe (Beşiktaş) daha sonra Bergama vapuru işletilmiştir52. 1980’de kapatılan bu hatta 
uzun yıllar vapur işletilemedi.

- Yazlık Vapur Seferleri

1930’lardan günümüze kadar uzanan süreçte körfez vapurları, yaz sezonunda sı-
rasıyla İnciraltı, Urla ve Yassıcaada’ya sefer yapmışlardır. İnciraltı 1930’lu yıllardan 
1970’li yıllara kadar İzmirliler İnciraltı’nda serinliyordu. 1940’ta İnciraltı’na bir iske-
le yapıldı53. 13 Temmuz 1940’ta başlayan İnciraltı vapur seferlerine halk büyük ilgi 
gösterince idare, peş peşe üç vapuru sefere soktu54. Vapur seferlerinin başlamasıyla 
birlikte İnciraltı gazinolarla doldu55. 1950’li yıllarda İzmir Belediyesi, İnciraltı’nda 
modern bir plaj ve gazinonun yanı sıra plaj evleri yaptırdı56. Vapursuzluk yüzünden 
İnciraltı yaz seferleri, bazı yıllar aksamış, güçlükle yapılabilmiştir57. Yazlık vapur 

51 Kemal Karhan, “Güzelyalı’ya Vapur”, Yeni Asır, 23 Nisan 1975.
52 Yeni Asır, 22 Kasım 1975; 19 Aralık 1979; 13 Eylül 1980.
53 Yeni Asır, 28 Haziran 1940. “İzmir’in küçük bir plajı [İnciraltı plajı] var; fakat vesait yoktur. Oraya gidip gelmek Afrika’ya 
seyahatten daha güçtür… İzmir’in vapursuzluk yüzünden plajdan faydalanamaması aklın alacağı bir şey değildir. Bir müessesenin 
tedbirsizliğini, Bir ceza olarak iki yüz bin nüfus mu çekecektir?”: Asım KÜLTÜR, “Vapursuz, Eğlencesiz ve Neşesiz Şehir”, Yeni Asır, 
17 Haziran 1951.
54 Yeni Asır, 13 Temmuz 1940.
55 Yeni Asır, 5 Ağustos 1940. Tahtadan ve sazdan yapılan bu hasır barakalar kentin güzelliğiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle 
1952 yılında belediyece yıkıldı: Yeni Asır, 1, 3 Mayıs 1952.
56 İzmir Belediyesi 1951’de İnciraltı’nda önceki yıllarda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye Köşk yapılması için tahsis edilmiş 
olan yere 195.000 lira harcayarak halk için modern bir plaj ve gazino yaptırdı: Yeni Asır, 25 Nisan, 10 Mayıs, 3 Haziran, 31 Ağustos 
1951; Belediye 1952’de de 66 adet plaj evi yaptırarak halka kiraladı: Yeni Asır, 29 Temmuz 1952; 25 Mayıs 1954.
57 Yeni Asır, 27 Mart 1949; Anadolu, 21 Haziran 1949; 21 Haziran 1954.
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seferleri genellikle Haziran ayında başlar, Eylül sonunda biterdi. Seferlerin başlan-
gıç ve bitiş tarihlerini, hava koşullarından çok idarenin vapur sağlayıp sağlamaması 
belirliyordu. Başlangıçta yalnız cumartesi ve pazar günleri yapılan seferler daha 
sonra her gün yapılmaya başlandı. İlk yıllarda sınırlı olan İnciraltı vapur seferleri, 
1950’li yıllarda arttırıldı. Bu yıllarda İzmir’in tek plajı olan İnciraltı’na (1950 ve 1951 
sezonunda) hafta içi üç, pazar günleri dört sefer düzenlenirdi58. Daha sonraki yıllar-
da sefer sayıları hafta içi üçten altıya, pazar günleri de altıdan dokuza çıkartıldı59. 
Konak’tan İnciraltı’na işleyen vapurlar 1952’ye kadar Göztepe iskelesi’ne de uğrar-
dı. Fakat idare, sonraki yıllarda denizin sığlığını, yolcu azlığını(!) ve zaman kaybını 
gerekçe göstererek Göztepe iskelesine bir daha vapur uğratmadı60. Buna karşılık 
işletme, Konak İskelesi’nin yanı sıra Karşıyaka, Alsancak ve Pasaport iskelelerin-
den İnciraltı’na vapurla aktarmasız gidebilme olanağı sağladı61. 1950’lerde İzmir’in 
en gözde yerlerinden biri olan İnciraltı, plajdan yararlanmak isteyenlerin yanı sıra 
günü birlik piknik ve tatil yapmak isteyenlerin de yoğun ilgisini çekmekteydi62. 
1954 yılında İnciraltı hattında vapurla yarım milyonun üzerinde yolcu taşınmıştı63.

İnciraltı yazlık vapur seferleri, yıldan yıla azalarak64 1960’lı yılların ortalarına 
kadar sürdürüldü. Turizmci Tekin Etensel İnciraltı vapur seferlerinin kaldırılması 
üzerine şunları yazmıştır: “Eskiden yaz aylarında Denizcilik İşletmesi İnciraltı’na vapur 
seferleri koyardı. Yaz aylarında böylece İnciraltı’na gitmek, İzmirliler için çok rahat geçerdi. 
İşletmenin bu işten zarar ettiği, bu yüzden de seferlere son verdiği ileri sürülünce şaşmıştık. 
Zira bu vapurlarla biz de İnciraltı’na hemen her gün muhtelif saatlerdeki vapurlarla gider-

dik. İşletmenin zarar etmesine aklımızın ermediği de bundan zaten, Gemi hınca hınç denecek 
kadar dolardı. O kadar ki cankurtaran filikalarının içi bile yolcu ile dolu idi. Sonra vapurun 
ayrı bir sefası vardır. Körfezin bu güzel kıyılarını seyrede ede kısa bir seyahat yapmak bir de-

ğişiklik oluyordu insanlara…”65. İşletme, İnciraltı’na vapur işletilmesi konusundaki is-
tekleri hiç dikkate almadı. Bunda, körfezin kirlenmeye başlamasının da etkisi vardı. 

Denizcilik Bankası İzmir İşletme Müdürlüğü, İnciraltı vapur seferlerinin kaldı-
rılmasından yıllar sonra yaz aylarında Konak’tan Urla’ya vapur işletmeye başladı. 
Cumartesi ve pazar günleri sabah Konak’tan hareket eden vapur akşam Urla’dan 
dönmekteydi. Bu seferler hafta sonu tatillerini Urla çevresinde geçiren halka kolay-
lık sağladığı gibi karayolu trafik yükünü de azaltıyordu66. 
58 Yeni Asır, 2 Temmuz 1950; 30 Haziran 1951.
59 Anadolu, 4 Temmuz 1953; Yeni Asır, 5 Haziran, 3 Temmuz, 1 Ağustos 1953; 2 Haziran 1954.
60 Yeni Asır, 10, 11, 19, 23 Haziran, 4 Temmuz 1952; 1 Mayıs 1953; 2 Haziran 1954.
61 Yeni Asır, 5 Haziran 1953.
62 “Sabahın 7.30’unda başlayarak, Akşamın 23’ünü geçinceye kadar İnciraltı’na dökülen kalabalık arasında kundaktaki ço-
cuğundan tutunuzda sakalı yerlere değen dedeleri, belleri iki büklüm nineleri görürüz.”: Oktay Özkan, “ İnciraltı’nda Pazar Eğlen-
tisi”, Anadolu, 1 Ağustos 1954; İnciraltı yaz aylarında tıklım tıklım dolardı. “Sıcakların bastırmasıyla birlikte İzmir Körfezi’nin en 
güzel plajlarına sahip İnciraltı iğne atılsa yere düşmez hale geldi. Bazı açıkgözler, günü birlik gelenlere hasır ve gölgelik kiralayarak 
iyi para kazanıyor. Geç saatte gidenler, kaça olursa olsun kiralık hasır da bulamıyordu”, Yeni Asır, 1 Temmuz 1956.
63 Yeni Asır, 29 Eylül 1954.
64 Halkın Sesi, 21 Haziran 1958; 6 Mayıs 1960. 1965’te Denizcilik Bankası T.A.O. İzmir İşletmesi Müdürlüğü İnciraltı 
vapur iskelesini gazino ya da çayhane olarak kiraya vermek için ihale açtı: Yeni Asır, 6 Ağustos 1965.
65 Tekin Etensel, “İnciraltı’na vapur seferleri konması, şehrin renklenmesi bakımından da çok lâzım”: Yeni Asır, 17 Şubat 1970.
66 Yeni Asır, 22 Mayıs 1980; Denizin Sesi, İlkbahar sayısı 1983, s.13.
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- Araba Vapuru

İzmir’in efsane belediye başkanlarından İhsan Alyanak İzmir Körfezi’nde araba 
vapuru işletmek istiyordu67. Onun bu projesi, on yıl sonra, 1985’te, kentin trafik 
sorununu hafifletmek düşüncesiyle yeniden gündeme geldi. Bostanlı ile Güzelbah-
çe arasında arabalı vapur işletmek isteyen Burhan Özfatura, “… Kara ulaşımı kadar 
deniz ulaşımı için de kafa yorsak ne her yıl 100 -150 otobüs almaya gerek duyarız ne de 
toplu ulaşım araçlarında balık istifi seyahat ederiz”68 demişti. TDİ tarafından Bostanlı ve 
Üçkuyular iskeleleri’nin yapılmasından sonra, bu hatta  (1994’te) Esenköy, İntepe 
ve Salacak araba vapurları çalıştırıldı.

- Ziya Göksel Denizcilik Firması

1965’te özel bir firma, körfezde “dolmuş motor” işletmek için girişimde bulun-
muştu; fakat bu girişim 75 kuruş taşıma ücretinin fazla bulunması üzerine gerçekle-
şemedi69. 1970 yılında da bir başka girişim sonuçsuz kalmıştı70. 

1985’te İzmir Körfezi’nde vapur işletme tekelinin kaldırılması ve Burhan 
Özfatura’nın körfezde süratli dolmuş motorları çalıştıracağını söylemesinden on yıl 
sonra özel sektör deniz taşımacılığı işine yeniden soyundu. İZULAŞ’ın körfez ulaşı-
mı için açtığı ihaleye beş firmanın temsilcisi katıldı71. Açılan bu ihaleyi, İstanbul’dan 
yedi gemilik filosu olan Ziya Göksel Firması kazandı. Beş yıllık bir sözleşme ya-
pılan özel firma belediye şirketi olan İZELMAN’a her ay belirli bir işletme bedeli 
ödeyecekti. Ziya Göksel’e ait deniz otobüsleri (motorları, tekneleri) 1 Nisan 1996’da 
Konak Karşıyaka hattında seferlere başladı72. Daha sonra Pasaport–Bostanlı hattını 
devreye soktu. Ziya Göksel, TDİ’nin iskelelerinden yararlanmamış, var olanların 
yanına birer yanaşma iskelesi yapmıştır. Bu firma, belediyece desteklenmiştir. De-
niz otobüslerinin sefere başlamasıyla birlikte çeşitli semtlerden Karşıyaka iskelesine 
ring otobüs seferleri konmuştur73. İlk zamanlarda yeterli yolcu bulmakta zorlanan 
firma, kaliteli hizmet sunmamasına karşın sürekli olarak daha ucuza yolcu taşıdığı 
için 1999’da TDİ’den daha fazla yolcu taşımayı başarmıştır74.  

1930’lu ve 40’lı yıllarda vapurlar İzmir Körfezi’nde yılda üç dört milyon yolcu 
taşıyorlardı. Vapurla taşınan yolcu sayısı 1960’lı yıllarda yedi sekiz milyona yük-
seldi. 1970’li yıların ikinci yarısında atak yapan işletme, 1979’da yaklaşık on dört 
67 Yeni Asır, 3 Ocak 1975.
68 Hamdi Türkmen, “Körfezde Arabalı Vapur”, Yeni Asır, 29 Aralık 1985.  
69 Yeni Asır, 18 Temmuz, 12 Ağustos 1965.
70 Yeni Asır, 16 Nisan 1970. 
71 Yeni Asır, 19 Ocak 1996.
72 Yeni Asır, 24 Mart 1996.
73 Yeni Asır, 2-4 Nisan 1996.
74 Karşıyaka Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Yılmaz Temizocak, deniz motorları hakkında şunları söylemişti: “…
estetik, konfor ve güvenlik açısında yeterli özelliklere sahip değil. Deniz motorlarındaki sandalye düzenlemesi bir facia. Bazı mo-
torlarda filika dahi bulunmuyor…Deniz motorlarının Karşıyaka ve Konak’ta kullandıkları derme çatma iskelelerin, körfez gemi-
lerinin kullandığı iskelelere yakın olması da ayrı bir tehlike yaratıyor”: Hamdi Türkmen, “Karşıyakalı Kan Ağlıyor”, Yeni Asır, 19 
Temmuz 1996.
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milyon kişiyi taşımayı başarmıştır. Az sayıda hatta sekiz vapurla elde edilen bu 
sonuç dikkat çekicidir. 1980’li ve 90’lı yıllarda, kentteki hızlı nüfus artışına karşın 
deniz yoluyla taşınan yolcu sayısı yıldan yıla azalmaya başladı. 1990’lı yılların ilk 
yarısında TDİ vapurları yıllık altı milyon civarında yolcu taşırken bu sayı, 1996-99 
döneminde Ziya Göksel Firmasının devreye girmesiyle ancak dokuz on milyona 
çıkmıştır75. Böylece deniz ulaşımının kent içi ulaşımdaki payı yüzde bire kadar ge-
rilemiştir. İzlenen yanlış politikalar yüzünden bir liman kenti olan İzmir’in böylesi 
acıklı bir duruma düşürülmesi düşündürücüdür.

- İZDENİZ A.Ş.

(İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye, Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi) 

18 Kasım 1992’de İZBAK (İzmir Büyükşehir Belediyesi Bakım, Onarım Makine Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi) adıyla kurulan İZDENİZ, 12 Ekim 1999 tarihinde Tica-
ret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 4 Nisan 
2000 tarihli 2000/6 sayılı kararı ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’nin “İzmir 
Körfez Hattı Deniz Yolu ile Şehir içi Yolcu ve Araç Taşımacılığı” İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne verilmiştir. Sekiz yolcu vapuru (Bergama, İstinye, Beykoz, Hasköy, Do-

kuz Eylül, Alaybey, Ambarlı ve Kumburgaz) ile üç araba vapuru (Eminönü, Salacak ve 
Erenköy), TDİ tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir.

Körfez Vapurları (2000)76

75 S. Kurt, a.g.m., s.34; Engin Mayacı, “İzmir Körfezi Vapur İşletmesinin Yolcu Taşımacılığındaki Bugünkü Payı ve Geliş-
tirilmesi ile İlgili Öneriler”, İzmir Ulaşım Sempozyumu, 17-18 Aralık 1992. s.48; Gökdeniz Neşer-Nermin Tekoğul, “Dünden Yarına 
İzmir Kentiçi Deniz Ulaşımı” , İzmir Ulaşım Sempozyumu, 17-18 Aralık 1992, s.118.
76 Anadolu, 11 Haziran 1949; İzmir İl Yıllığı, s.528; S. Kurt, a.g.m., s.34.

Adı Yapım Yılı Yapım Yeri Tonajı 
(Groston)

Yolcu Kapasitesi
Yaz            Kış

Bergama 1951 Bremen/Almanya 244 368 368
İstinye (İhsan Alyanak) 1952 Amsterdam/Hollanda 483 789 678
Hasköy (Gölcük) 1962 Hasköy/İstanbul 511 844 684
Beykoz 1959 Hasköy/İstanbul 511 844 684
9 Eylül 1976 Alaybey/İzmir 499 1085 911
Alaybey 1977 Alaybey/İzmir 499 1085 911
Kumburgaz (Yalova I) 1987 Alaybey/İzmir 307 747 589
Ambarlı (Kordon) 1988 Alaybey/İzmir 307 747 589
Salacak 1966 Camialtı/İstanbul 900 576 418
Eminönü 1967 Camialtı/İstanbul 900 576 418
Esenköy 1986 Camialtı/İstanbul 1077 738 219
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8 Mart 2000 tarihinden bu yana Körfez hattında yolcu taşımacılığı İzmir Büyük-
şehir Belediyesi adına İZDENİZ A.Ş. tarafından yapılmaktadır. İZDENİZ, İzmir-
lileri denizle yeniden barıştırmak için 9 Mart-2 Nisan 2000 tarihlerinde tüm yolcu 
ve arabaları ücretsiz taşıdı. 2 Nisan 2000’de vapur ve otobüs seferleri yeniden dü-
zenlendi. Üçkuyular ve Bostanlı’da otobüs bekleme yerleri yapıldı. Halkın deniz 
yolunu seçmesi için besleme hat otobüs ve vapur ücretleri düşük tutuldu. Ahmet 
Piriştina’nın belediye başkanlığı döneminde kent içi ulaşımda yirmi dört saat ke-
sintisiz ulaşım olanağı sağlandı. Böylece; Konak, Karşıyaka ve Alsancak iskeleleri 
arasında kesintisiz vapur işletildi. Eldeki vapurların, artan yolcu talebini karşıla-
yamaması üzerine İstanbul merkezli bir şirket olan TURYOL (S. S. Turizm ve Yolcu 
Taşımacılar Kooperatifi) adlı kuruluştan hizmet alım yöntemiyle on dört deniz tekne-
si kiralandı77. Günümüzde deniz taşımacılığı, TDİ’den devralınan Beykoz Vapuru 
hurdaya çıkarıldığı için toplam yirmi dört araçla yapılmaktadır78. Beykoz, 2004 yılı 
başında MKE’ye hurda olarak verildi. Filodaki vapurlar çok yaşlı oldukları için cid-
di bakım ve onarımlar görmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet kalitesini 
yükseltmek için vapurları yenileme çalışmalarına ağırlık vermiştir. Özgün yapısı 
korunarak yapılan yenileme çalışmalarının ardından Bergama vapuru, çeşitli etkin-
likler, akşam gezileri, körfez turları ve belirli saat ya da durumlarda yolcu taşıma-
cılığıyla İzmirlilere hizmet vermektedir. Gölcük (Hasköy) Vapuru, oturma grupları 
korunarak esaslı bir onarım gördü. Hurdaya çıkarılması düşünülen Eminönü araba 
vapuru, çok ciddi biçimde onarım gördü, baştan aşağı yenilendi. Diğer vapurlar da 
çeşitli yıllarda bakım ve onarım görmüşlerdir. 

    

77 “İzdeniz, İzmir halkını deniz ile buluşturdu”, MFL, Y.1, S.1, Ocak-Şubat 2004, İzmir, s.31.
78 “Turyol, yatırımlarını 2004 yılında da sürdürecek”, MFL, Y.1, S.1, Ocak-Şubat 2004, İzmir. s.33.

Konak Meydanı - 1930
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Bostanlı-Üçkuyular İskelesi yeniden düzenlendi. Burhan Özfatura’nın be-
lediye başkanlığı zamanında yapılan Göztepe İskelesi yeniden devreye alındı. 
Güzelbahçe’ye bir vapur iskelesi yapıldı. Yıkılan Alsancak İskelesi’nin yerine kor-
don boyu düzenlemesinin ardından yeni bir iskele yapıldı. Bayraklı iskelesi hizme-
te alındı. Pasaport iskelesi, 2003 yılında yeniden daha çağdaş bir biçimde yapılarak 
hizmete girdi. Bu iskelenin yapımında çelik malzeme ve cam kullanıldı. Çelik mal-
zeme ve beton kullanılarak genişletilen yolcu çıkış kısmı ahşap traverslerle kaplan-
dı. Pasaport İskelesi çok güzel ve kullanışlı bir iskeledir. Körfez vapurları, İZDENİZ 
A.Ş.’ye geçtikten sonra yönetim merkezi Konak iskelesi’nden alınarak Bostanlı is-
kelesine taşındı.

İZDENİZ vapurları Konak-Karşıyaka ve Konak-Bostanlı hatlarında işlemektedir. 
TURYOL gemileri/tekneleri ise bütün hatlarda çalıştırılmaktadır. İZDENİZ yolcu 
vapurları Pazar günleri çalışmıyor, personel izin yapıyor. Buna karşılık TURYOL 
gemileri haftanın yedi günü çalışıyor. İZDENİZ vapurları, yolcularını iskelelere 
yandan yanaşarak indirip bindiriyor. Buna karşılık TURYOL tekneleri/gemileri ise 
iskelelere kafadan yanaşıyorlar. Yolcular, iskelelerdeki taşınabilir basamaklı düze-
nekler yardımıyla teknelere inip binmektedirler. Bu tekneler teknik donanım ba-
kımından yeterli olmalarına karşın altları düz oldukları için dalgalı denizde sorun 
çıkarıyorlar, daha fazla sallanıyorlar.

Konak Meydanı - 1950
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İZDENİZ Konak - Karşıyaka, Konak - Bostanlı, Karşıyaka - Alsancak, Karşıyaka - Pa-
saport, Bostanlı - Pasaport, Bostanlı - Alsancak, Konak - Bayraklı, Göztepe - Karşıyaka ve 
Göztepe-Alsancak hatlarında deniz araçlarıyla (vapur ve teknelerle) yolcu taşımaktadır. 
Ayrıca, Bostanlı - Üçkuyular hattında araba vapuru işletilmektedir. Bunların dışında 
yaz sezonunda Karşıyaka ve Konak İskeleleri’nden Yassıcaada’ya vapur işletilmek-
tedir. En çok yolcu Konak-Karşıyaka hattında taşınmaktadır. Buna karşılık Bayraklı 
ve Göztepe hatlarının yolcusu oldukça azdır. 2009 Haziran’ında yürürlükte olan 
tarifeye göre, hafta içi günde toplam 350 kadar vapur seferi düzenlenmektedir. Pa-
zar günleri ise daha az vapur işletilmekte ve sefer sayısı yarı yarıya düşmektedir. 
Bostanlı-Üçkuyular hattında hafta içi yirmi bir; Pazar günleri ise on yedi karşılıklı 
sefer yapılmaktadır.

İZDENİZ deniz yoluyla taşınan yıllık yolcu sayısını on milyondan on beş milyo-
na; araç sayısını da yüz binden dört yüz, beş yüz bin adede çıkarmayı başarmıştır. 
Vapurlar diğer ulaşım araçlarına göre daha rahat ve güvenli yolculuk yapma ola-
nağı sundukları için İZDENİZ, çok daha büyük başarıları hedeflemek zorundadır.

- Yassıcaada Yaz Seferleri

Yassıcaada, İzmir Körfezi’nin Urla açıklarında küçük bir adadır. İZDENİZ 2 Ha-
ziran 2001 günü Yassıcaada’ya vapur işletmeye başladı. Böylece Yassıcaada İzmir’in 
günü birlik turizm merkezleri arasında ucuz, temiz ve güvenli tatil özlemi duyanlar 
için önemli bir yer edindi. Yaz sezonunda pazartesi günleri dışında sabah Karşıya-
ka ve Konak İskeleleri’nden hareket eden vapur akşam geri dönmektedir. Yassı-
caada tesisleri (kafeteryası) İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Grand Plaza 
A.Ş. tarafından işletilmektedir. Tatilciler bu tesisten yararlanabildikleri gibi kendi 
getirdikleri yiyeceklerle de piknik yapma olanağına sahiptirler. Bir yaz sezonunda 
ortalama 40.000 kişiye ucuz maliyetli/ekonomik deniz ve tatil olanağı sunulmak-
tadır. Ayrıca Yassıcaada hafta içi bir gün engellilere ayrılmaktadır. Adaya gidiş-
dönüş ücreti son iki sezon 7,5 lira iken yeni sezonunda (2009’da) 10 Türk lirasına 
yükseltilmiştir. 2008’de Yassıcaada Vapur İskelesi yaklaşık 200 bin TL harcanarak 
yenilenmiştir. Her vapur 500 yolcu taşımaktadır. Haftaiçi bir, cumartesi ve pazar 
günleri iki vapur Konak ve Karşıyaka iskelelerinden aynı anda (9.00’da) kalkmakta 
ve akşam olunca (18.00’de) geri dönmektedir79.
79 Bilgi, İZDENİZ A.Ş. yetkililerinden alınmıştır.

Pasaport İskelesi -1930
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Sonuç

İzmir Körfezi’nde vapurlar işlemeye başladığında, kent içi ulaşımda vazgeçil-
mez araçlardı. Zamanla diğer ulaşım araçlarının, özellikle motorlu kara taşıtlarının 
devreye girmesiyle deniz ulaşımı önemini yitirmeye başladı. Denizciliğe gerekli 
önemin verilmemesi, deniz ulaşımının geri planda bırakılması gibi yanlış politi-
kalar yüzünden İzmir’de deniz taşımacılığının payı yirminci yüzyılın sonlarında 
yüzde bire kadar geriledi.

Bugüne kadar onlarca vapur körfezin sularında İzmirlilere hizmet verdi. Başlan-
gıçta vapurların tamamı buharlıydı. 20. yüzyılın başlarında pervaneli ve uskurlu 
vapurlar filoda yer almaya başladı. 1930’lu yıllarda buharlıların yerini dizel motor-
lular almaya başladı. Son buharlı vapurlar, 1960’lı yıllarda İzmir Körfezi’ni terk etti.

İzmir Körfezi’nde deniz ulaşımında önemli hizmet veren, güzel anılar bırakan 
vapurlar vardır. Uzun yıllar çalıştıktan sonra hizmet dışı bırakılan vapurların anı-
larını yaşatmak için yenilerine onların adlarının verilmesi bir denizcilik geleneği-
dir. Bu denizcilik geleneği, 9 Eylül, Karşıyaka ve Bayraklı vapurlarında olduğu gibi 
İzmir’de de uygulanmıştır.

Motorlu kara araçlarının plakalarına karşılık vapurların adları vardır. Bu yüz-
den vapurlarla duygusal bağ kurmak, onlara sahip çıkmak çok daha kolaydır. Bu-
gün ilerleyen yaşlarına karşın İzmirlilere hizmet vermeyi sürdüren vapurlar vardır. 
Ekonomik olmaktan uzak, ortalama kırk yaşındaki bu yaşlı filonun ivedilikle yeni-
lenmesinde yarar var. Yeni teknoloji ürünü daha ekonomik büyük vapurların yanı 
sıra küçük ve hızlı deniz araçları körfezde işletilebilir. İzmir’in ulaşım sorunu deniz 
taşımacılığı olmadan kalıcı biçimde çözülemez.
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1965 yılında Samsun’da doğdu. İlköğrenimi Samsun Cumhuriyet İlkokulu’nda, 
Ortaöğrenimini Samsun Namık Kemal Lisesi’nde tamamladı. 1985 yılında 
Ankara Üniversitesi Dil, Tarih,Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nün Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi ve Türk Devrimi Kürsüsü’nü, “Türk Kurtuluş Savaşı’nda 
Pontus Sorunu” adlı teziyle bitirdi. 1986 tarihinde, Ege Üniversitesi’nin 
Atatürk  İlkeleri ve İnkılap Tarihi okutmanlığını kazandı ve bu üniversitenin 
değişik fakültelerinde bir yıl süreyle Atatürk  İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi 
verdi. 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
Enstitüsü’nde araştırma görevlisi oldu ve aynı enstitüde, 1988’de “1923 Türk 
Rum Mübadele Anlaşması Sonrasında İzmir’de Göçmenler” teziyle yüksek 
lisans, 1993’te de “1923 Türk Rum Anlaşması Sonrası’nda Türkiye’de Göç-
menler” teziyle doktora programlarını tamamladı. 1993 tarihinde öğretim 
görevliliğine ve müdür yardımcılığına atanan Dr. Kemal Arı, aynı enstitüdeki  
yüksek lisans ve doktora programlarında ders vermeye başladı. Yüksek Lisans 
programında: “Cumhuriyet Dönemi Tarihçiliği ve Kaynakları”, “Osmanlı 
Paleografyası”, “Tarih Yöntemi” ve Doktora programında: “Türkiye’de Göç 
Hareketleri” dersini veren Arı, 1996’da Yardımcı Doçent, 2006’da ise Doçent 
ünvanını almış ve 2008 yılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Müdürlüğü’ne atanmıştır. Halen, aynı kurumdaki akademik ve idari görevlerini 
sürdürmektedir.
Türkiye’de Mübadele konusu başta olmak üzere göçler, tarih araştırma 
yöntemleri ve kronoloji konularında uzmandır. Birleşmiş Milletler’in Göç 
ve Mülteci hareketlerine ilişkin eğitim seminerlerinde, Türkiye’nin göç ve 
mülteci sorununun tarihsel sürecini anlatan bildiriler sunmuş, 8. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’na Dış Göçler sorunuyla ilgili olarak katkılarda bulunmuştur. 
Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Haberleşme Üyeliği, GNKUR. ATASE  
(Askeri Tarih ve Stratajik Etüd Bşk.) Türk Askeri Tarih Komisyonu Genel Kurul 
Üyeliği; Askeri Tarih Belgeleri Dergisi ve Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları 
Dergisi Yayın Komisyonu Üyeliği ve İzmir Milli Kütüphane Vakfı Üyeliği vardır. 

Doç. Dr. Kemal ARI
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İkinci Dünya Savaşı yılları pek çok ülkeye olduğu gibi, Türkiye’ye her yönden 
büyük zorluklar getirdi. Türkiye savaşa girmedi; ama ülkenin sınırlarının hemen 
ötesinde, dünyanın o zamana kadar görmediği bir yıkım ve ölüm kasırgası bütün 
hızıyla eserken, kasırganın yarattığı hortumlar Türkiye’yi de bütün ağırlığıyla sardı.  
Ülkeyi çevreleyen ateş çemberi içinde insanlık karmakarışık nedenler ve ereklerle, 
öldürüyor ve ölüyordu. Savaşın getirdiği zorluklar, toplumsal ve ekonomik yaşa-
mın her alanında kendini yoğun biçimde gösteriyordu. Savaşın etkisiyle o yıllarda 
gündelik yaşamda akıl almaz zorluklar kendisini gösterdi. Ülkeye mal çıkış giri-
şi neredeyse durma noktasına gelmişti. Bu süreç de ülkeyi, ister istemez bir savaş 
ekonomisi sürecine yönelmek zorunda bırakıyordu. O tarihlerde Türkiye, Atatürk 
Dönemi’nde uygulanan kalkınma politikalarına karşın, hala yaygın bir tarım toplu-
mu görüntüsü içindeydi. Tarımsal üretim de kol gücüne dayanıyordu. Önce Milli 
Korunma Kanunu, ardından da Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri Vergisi gibi 
uygulamalarla, gündelik yaşam içinde geniş kitleler, büyük ekonomik zorluklarla 
karşı karşıya kalmışlardı. Kentlerde ve kırsal alanlarda yaşam dayanılmaz ölçüde 
güçleşmişti. Savaşın etkisi ile de sıklıkla güvenlik önlemleri uygulanıyordu. Örne-
ğin; Trakya’da, her an savaşa girilebileceği düşünülerek, tatbikatlar yapılıyordu. 

Savaş, Merkez Avrupa’ya ve Balkanlar’a hızla yayılmış ve denizlere de sıçramış-
tı. Bu yayılma aynı zamanda dünya piyasalarını da alt üst etmişti. Öyle ki üretim 
türleri ve biçimleri değişmiş, üretilen ürünlerde ve ticarette öncelikler farklılaşmış-
tı. Zorunluluklar alışkanlıkları alt üst etmiş; bireyler ve toplumlar, zorunlulukların 

Kemal ARI

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında
İzmir Limanı
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zorlamasıyla, istediklerini değil, yaşamsal gerekliliği olan ürün türlerine ve ticaret 
biçimlerine yönelmişlerdi. Savaşan ülkelerde büyük bir üretim düşmesi yaşanıyor; 
bu düşüş dalga değişik kademeler halinde bütün dünyaya yayılıyordu. Pek çok ül-
kede açlık yaşanıyor, kitleler açlık ve bu toplumsal facianın neden olduğu risklerin 
etki alanında bulunuyordu. Pek çok ülke için zaten iyice düşmüş ve kimi yerlerde 
de olanaksız duruma gelmiş üretim etkinlikleri sonrasında elde edilebilen tarımsal, 
sınaî, hammadde türü ürünleri dış pazarlara iletmek büyük bir sorun oluşturmuş-

tu. Dış piyasalardan ve pazarlardan beslenmeyen 
hiçbir ekonominin sağlıklı işlemeyeceği açıktır. Bu 
nedenle, dış aktörlerin ve ekonomik işleyişlerin 
devre dışı kaldığı bu ortamda, Türkiye ekonomisi 
de savaşın etkilerinin dışında kalamıyordu. Taşı-
macılığın her türü, büyük bir vurgun yemişti. Pek 
çok yerde uluslar arası taşımacılık yapacak kara ve 
deniz araç gereci bulmak güçleşmiş, bulunsa bile, 
yüklenen malların sağ salim taşınmak istenen or-
tamlara iletilmesi son derece zorlaşmıştı. Taşıma-
cılığın her alanında olduğu gibi deniz ticareti de 
büyük bir vurgun yemiş; böylece genel anlamda 
ticaret, bu ticaretin önemli bir boyutunu oluşturan 
deniz ticareti de büyük darbeler almıştı. Limanlar 
ve fabrikalar bombalanıyor; üretim ve üretimi bes-
leyen altyapılar hava, deniz ve kara saldırılarıyla 
çökertiliyordu. Savaşan ülkelere ait denizaltılar ve 
diğer savaş gemileri denizlerde ölüm saçıyorlardı. 
Hedef, yalnız savaşan ülkelere ait gemiler değildi. 
Savaşmayan ülkelere ait gemiler de bu denizaltıla-
rın hedefi haline gelebiliyordu. Kuşku duyulan ve 

risk oluşturacağı düşünülen deniz araç gereçleri torpillenip vuruluyor; çoğu kez bu 
saldırıların hangi ülkeye ait denizaltılarla yapıldığı anlaşılamıyordu. Yalnız, yük 
taşıyan gemiler değil, insan taşıyan gemiler de bu saldırıların hedefi olabiliyorlardı.  
Denizaltı savaşlarıyla askeri gemiler kadar, mal ve insan taşıyan ticaret ve yolcu 
gemileri de büyük tehlikeler altında bulunuyorlardı. 

Buna karşın, gelişmek ve geleceğini düşünmek durumunda olan her ülke için ti-
caretin canlanması ve bunu besleyen altyapının oluşturulması kaçınılmazdı. Türki-
ye, gelecekte güçlü bir ülke olacaksa, savaş ortamı olsun olmasın, genel geri kalmış-
lık düşünülerek, belli ölçülerde bir kalkınma stratejisi izlemeliydi. Tarım gelişmeli 
ve modern teknikler getirilmeliydi; madenler işlenmeli, sanayi ve ticaret canlandı-
rılmalıydı. Savaşın getirdiği zorluklar nedeniyle, savaş yıllarında bütün bunlar çok 
uzak hedefler gibi görülüyordu. Öncelik bu koşullarda savaşa bulaşmamaktı; çün-

Milli Ticaret Filosunun 
Gelişimi

Yıllar                Safi Tonilato
1923                      34.902
1924                      57.830
1925                      68.901
1926                      76.507
1927                      80.744
1928                      88.069
1929                    102.310
1930                      38.051
1931                    101.869
1932                    101.924
1933                    110.774
1934                    115.686
1935                    110.304
1936                    116.745

Kaynak: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
030.031.108.682/1
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kü askeri anlamda savaşın ister 
kazanılsın, ister yitirilsin her 
türlüsü kesinlikle ekonomik 
olarak çok şeyin yitirilmesine 
neden oluyordu. Her savaş, 
bir yıkımı ve çöküşü de yanın-
da getiriyordu. Bu bir gerçekti. 
Türkiye de her ülke gibi, savaş-
madığı halde, ekonomik an-
lamda aşırı tasarrufa yönelmiş 
olmasına karşın, ekonomik ola-
rak dünyada savaşın neden olduğu kriz ve ekonomik anlamda üretim düşmeleri, 
ticaretin ve taşımacılığın neredeyse olanaksızlaşması nedeniyle, yitirmeye devam 
ediyordu. Yine de günü geldiğinde savaş bitecekti. Bir felaket sarmalı ülkeyi çevre-
lemiş, pençeleriyle sıkıyordu. Bu koşullarda savaşın eylemli hedefi ve aktörü haline 
gelmemek ilk öncelikti. Bu başarıldığında, gelecekte ülkenin ekonomik atılım yapa-
bilmesi için alt yapı yatırımlarını da olabildiği ölçüde dar olanaklara karşın sürdür-
mesi en akıllıca şeydi. Bu genel erek, Türkiye’nin ticari denizcilik alanında da bir 
şeyler yapmasını zorunlu kılıyordu. En azından gelişmiş ülkelerin yakın deneyim-
leri, Türkiye gibi üç yanı denizlerle çevrili bir ülkeye, denizcilik alanında yatırım 

yapmayı dayatıyordu. İşte, 
bu koşullarda Türkiye, akıl 
almaz zorluklara karşın, İs-
kenderun Limanı’nı yapma-
ya uğraşıyordu. Bu limana 
ilişkin yatırımların bir şekil-
de gerçekleştirilmesi ve ya-
pımının tamamlanması bile 
önemli bir başarıydı. Liman 
tamamlanıp bitmişti. Bu li-
manla, Mersin-İskenderun 
karayoluyla bütünleşme 
sağlanmıştı. İskenderun Li-

manı, Halep’e kadar uzanan karayolu aracılığıyla, İran, Irak ve Suriye’nin transit 
limanı konumunu da edinmiş oluyordu. O tarihlere kadar ülkenin en önemli iki 
limanı İstanbul ve İzmir limanlarıydı. Şimdi buna üçüncüsü eklenmişti. Böylece, 
İstanbul İzmir’e, İzmir İskenderun üzerinden Halep’e kadar uzanmanın olanağını 
elde etmişti. Savaş yıllarında, İstanbul ve İzmir limanlarına mal getirilmesinde bü-
yük zorluklar yaşanmıştı. Getirilen malların da ülke içine dağıtılması konusunda 
da; demiryolları ve karayollarının yeterince gelişmemiş olması nedeniyle büyük sı-

Dünya Ekonomik Bunalımında (1929)
Türk Ticaret Filosunun Durumu

   Gemi Adedi  Gros Tonilatosu
Türk Armatörleri                       114                        96.623
Seyr-i Sefain                               25                        54.610
Akay                                           18                          8.646
Şirket-i Hayriye                           25                          7.795
Haliç                                           12                          1.786
Yekün                                       194                      169.460

Kaynak: Cumhuriyet Arşivi, 030/01-108/682/1.
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kıntılar ortaya çıkmıştı. Sıkıntılar İskenderun Limanı’nın açılmasıyla büyük ölçüde 
aşılmıştı. Şimdi de Karadeniz’de yeni limanların açılması gündeme gelmişti. Ereğli 
ve Çatalağzı’na liman yapılması gerekliliği siyasi ve ekonomi çevrelerinde, bürok-
rasinin koridorlarında dillendiriliyordu. 

Bu projelerin gerçekleşmesi, savaş yıllarında olanaklı olmadı; ancak savaş sonra-
sında yeniden gündeme geldi. İki önemli liman olan İstanbul ve İzmir limanlarında 
ise büyük bir hareketsizlik vardı. Ticaret her iki limanda da neredeyse durma nok-
tasına gelmişti. Rıhtımlara yük taşıyan gemi sayılarında büyük düşüşler görülü-
yordu. İzmir limanı, o tarihe kadar Batı Anadolu’nun tarımsal ürünlerini, Marsilya 
başta olmak üzere pek çok Avrupa limanlarına aktaran bir dış kapı konumundaydı. 
Limana bağlı olan demiryolu ağı, Batı Anadolu’nun ve bu bölgeyi çevreleyen iç 
bölgelerinin ürünlerini İzmir Limanı’na taşımaktaydı. Limanlar hiç kuşkusuz, yal-
nız taşımacılığın yapıldığı yerler değildi. Limanın doğal yapısı içinde, ekonomik 
hareketliliği sağlayan diğer sektörler liman bölgelerinde yer almaktaydılar. İzmir 
Limanı da bu tür bir yapısallaşmanın en itici aktörüydü. Limanın etrafını banka-
lar, sigortalar, kara nakliyeciliği yapan diğer işletmeler; işçi ve hamal sendikaları 
ve işletmeleri, küçük deniz taşıtlarına ait barınaklar, işletmeler ve ticari oluşumlar, 
dökümhaneler, bakım ve onarım yerleri, antrepolar, depolar; işleme, paketleme ve 
kutu atölyeleri, kömür işletmeleri bunların belli başlılarıydı. Her ticari oluşum bir 
toplumsal temele ve bir ekonomik ilişkiye dayanmaktaydı. Kendi içinde kabaca 
bir bütünmüş gibi görünen, ancak özelinde kendine özgü başka bir ticari ilişkinin 
merkezinde yer alan bir işletmede yaşanan bir ekonomik kriz, bütün bu ağ içinde 
yer alan diğer işletmeleri olumsuz olarak etkileyebiliyordu. Yaşanan bir kriz orta-
mı yalnız büyük sermayeyi elinde tutan özel yatırımcıları ya da yatırımın önemli 
bir unsuru olan devlet işletmelerini etkilemiyordu; kol gücüyle çalışan ve yaşamını 
liman ortamında biçimlendirip anlamlandıran bir hamal ve bu hamal gibi pek çok 
hamalın toplumsal statülerini sağlayan birlikleri de bu krizden payını alıyordu. So-
nuçta herkes aynı kazanın içindeydi. Dolayısıyla, savaş yılları, ekonomik anlamda 
her ortamda tanık olunan sıkıntıların belki de en büyüğünü liman merkezlerinde ve 
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bu merkezlerde yer alan ticari işletmelerin her birinin kendi özel dünyasında –ister 
istemez- yaşatmaktaydı. Bu genel krizden, İzmir Limanı da payını fazlasıyla alıyor-
du. Limana giren çıkan gemilerin hem sayısal hem de taşıma kapasitesi yönünden 
sayı ve oranlarında büyük bir düşüş vardı. Dışardan mal gelmiyor, dışarı mal satı-
lamıyordu. Bu ise, üreten kesimi olduğu kadar, tüketen kesimi de büyük zorluklar 
içine itiyor; dalga dalga ve iç içe geçmiş başka sorunları ve sıkıntıları tetikliyordu. 
Üretici malını dış pazarlara gönderemediğinde, ülkeye para girişi yavaşlıyor; para 
girmediği zaman, borçlar ve senetler ödenemiyordu. Bulunamayan mallar nede-
niyle karaborsacılık ve tefecilik –pek çok yaptırıcı uygulamalara karşın- alıp ba-
şını gidiyordu. Vergilendirilmemiş ve el altından satılan mallar nedeniyle haksız 
kazançlar elde ediliyordu. Yokluk ve açlık toplum katmanlarını etkiliyor, geleceğe 
ilişkin umutları karartıyor ve üretim süreçlerindeki moral değerleri alt üst ediyor-
du. Bu çürümeler ise toplumsal sorunlara çözüm bulunuşunu olanaksız hale getiri-
yor, bedene girmiş habis bir ur gibi bu önce toplumsal dokuda giderek de yönetim 
organlarında ve bürokraside yoğun bir çözülüşü beraberinde getiriyordu. Örneğin; 
bankacılık sektörü ve bu sektörün can damarı olan kredi ilişkileri neredeyse durma 
noktasına gelmişti. Kredi olmayınca ekonomik sektörler beslenemiyor; ekonomik 
sektörler beslenemeyince maliye ve bürokrasi payına düşeni ya alamıyor ya da al-
mak için zaten savaşın etkisindeki ticari işletmelere vergi paylarını yükseltecek da-
yatmalarda bulunuyor; böylece ekonominin bu en önemli elemanları, çok yönlü ve 
kapsamlı bir bunalımın içinde kıvranıp duruyorlardı. Dolayısıyla bunalım, yalnız 
limanların kendi iç dünyalarında yaşadıkları bir olumsuzluk değil; bir genel soru-
nun kendi özel mekanına yansıyan bir küçük parçasıydı.
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 Oysa, İkinci Dünya Savaşı’ndan önce İzmir Limanı’nda büyük bir hareketlilik 
vardı. Limandan kalkan gemiler, Avrupa’nın Akdeniz’e açılan limanlarına, Kuzey 
Afrika’ya, Suveyş’i geçerek Hint Okyanusu’na ve hatta Atlantik ötesinde Amerika 
kıtasına yük taşıyorlardı. Her uğrak yerinin kendine özel biçimlenmiş bir ticaret 
hamcı vardı. Ticaret yapılan ortakların en büyüğü hiç kuşkusuz Almanya’ydı. Bu 
ülke ise, İkinci Dünya Savaşı’nın hem “müsebbibi”, hem en büyük aktörüydü. Savaş 
yıllarında Almanya önemli cephelerde savaşıyordu. Deniz yollarında güvenli se-
yir yapma olanağı kalmamış, üstelik öncelikler değişmişti. Tehlike denizlerde kol 
geziyordu. Savaş yıllarından önce, İzmir Limanı’ndan kalkan gemilerin neredeyse 
yarısı Almanya limanlarına Türk ürünlerini taşımaktaydılar. Şimdi ise savaş, deniz-
lerde mal taşımacılığını neredeyse olanaksız hale getirmişti. Bu nedenle, 1939 yılın-
da İzmir Limanı’na neredeyse tek bir Alman gemisi uğramadı. Böylece, bu liman, 
çok önemli bir ticari ortağını bir anda yitirmiş oluyordu. Bu yetmiyormuş gibi gemi 
taşımacılığındaki zorluklar, başka ülkelerden gemilerin gelmesini de engelliyordu. 
1938 yılında Almanya’ya 243 milyon liralık ihracat yapılabiliyordu. Bu rakam, bir 
yıl sonra 12,7 milyon liraya kadar düştü1.

Savaşan ülkelere ait denizal-
tılar, Türk ticaret gemileri üze-
rinde de büyük tehlikeler yara-
tıyorlardı. Bu denizaltılar, Türk 
Denizyolları İdaresi’nin gerek 
yurt içi ve gerekse yurt dışı se-
fer yapan gemilerini sık sık taciz 
ediyorlardı. Üstelik Türk bandı-
ralı oldukları bilinerek bu taciz-
ler yapılıyordu. Örneğin; Devlet 
Denizyolları İdaresi’ne ait Kadeş 
gemisi, 10 Ekim 1944 günü, Ay-

valıktan kalkmış İzmir’e doğru geliyordu. Gemi Ayvalık yakınlarında bir İngiliz 
muhribi tarafından durduruldu. Gemiye çıkan İngilizler, geminin tayfa defterlerini 
ve ambarlarından birini muayene ettiler2. Bu Türkiye’nin hem de kendi karasula-
rında, Türkiye’ye karşı işlenmiş bir egemenlik ihlali ve belki de bir savaş nedeniydi. 
Konu diplomatik bir sorun haline gelmiş ve Türk hükümeti tarafından olay protes-
to edilmişti. 

Oysa, dert, bununla sınırlı değildi. En büyük tehlike, denizlere gelişigüzel bı-
rakılan mayınlardı. Hem Almanlar hem de İngilizler kendilerine göre uygun gör-
dükleri su alanlarına mayın döşüyorlardı. Doğrudan Türk ticaret gemileri hedef 
alınmasa da, yük taşına gemilerin bu mayınlara çarpma riski vardı. Türk gemileri, 
1 Tablo için bkz. Efdal As, Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1960), DEÜ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İzmir, 2006, s.290.
2 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Dosya: 422200, Fon Kodu: 30.10.0.9, Yer No5: 235.590’dan akt. E. As, a.g.tez., s. 253.
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Ege, Karadeniz ve Akdeniz’e bırakılan mayınlardan zarar görüyorlar; bir mayına 
çarparak batma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlardı. Bu da ister istemez, kimi ön-
lemlerin alınmasını gerekli kılıyordu. En büyük zorluk, mayın döşenmiş bir su ala-
nının tespit edilmesinde yaşanmaktaydı. Bu amaçla İngiltere’den gemileri güvenli 
alanlardan geçirebilecek daha doğrusu bunun planlamasını yapabilecek deniz taşı-
ma uzmanı getirmek öncelikli konu olarak algılanıyordu. Bunun yanı sıra tasarruf 
uygulamasına yönelmek de düşünülen çareler arasındaydı. Ekonomik bunalım or-
tada olduğuna göre, gemi yapımı işini bir süre ertelemek yoluna gidildi. Fabrika ve 
havuzların çok sınırlı olan yeteneğini artırmak;  mevcut limanın yenilenmesi için 
çareler aramak; armatörlerle daha etkili bir işbirliğine girmek öneriliyordu.  Liman 
ve iskeleleri düzenlemek gerekliydi. Ayrıca, İngiltere’den 5 adet 5.000’er tonluk şi-
lep sağlayarak, nakliye tonajını 25.000 ton artırmak; Mümkün olan sularda geceleri 
de seferler yaparak, yolculuk süresini kısaltmak için uğraşılıyordu3.

İtalya’nın savaşa girmesi, İzmir Limanı’nın savaş başladığında zaten sınırlan-
mış olan hareketliliğine daha büyük bir darbe indirdi. İtalya’nın savaşa girmesiy-
le, Akdeniz’de büyük bir tehlike oluşmuştu. Faşist tehlike, Akdeniz’de denizlerde 
mutlak bir üstünlük arayışındaydı. İzmir’e gelen ve giden gemiler büyük zorluk-
ları göze almak zorundaydılar. Bu durum karşısında, Türkiye sularından yabancı 
sulara işleyen gemilerin, İzmir’in güneyine inmesi büyük bir tehlike yaratıyordu. 
Bu artık yalnız bir ticari öncelik ya da tercih nedeni olmaktan çıkmış; doğrudan 
doğruya ulusal güvenliği ilgilendiren bir boyuta gelmişti. Türk Genelkurmay Baş-
kanlığı devreye girerek, deniz ticaret filosundaki büyük ünitelerin İzmir’den aşağı 
Türk sahillerine ve Akdeniz’deki limanlardan herhangi birine inmesinin yaratacağı 
tehlikelere dikkat çekti. Bu uyarı üzerine, Başvekâlet derhal devreye girdi. Bir emir 
yayınlayarak; İzmir’den aşağı sulara Türkiye’ye ait ticari gemilerin bırakılmasını 
yasakladı. Böylece Türkiye ekonomik anlamda neredeyse nefessiz kalmış oldu. 
Aynı emirle, büyük tonajlı ticaret gemilerinin güneye inişi yasaklanmış olmasına 

3 A.g.tez., s.253.

Kabotaj ve Şehir Hatlarından Kadıköy ve Haydarpaşa ie Adalar Arasında 
İşletilen Gemilerin Adet, Tonaj ve Faaliyetleri

Seneler       Vapur Adedi      Vapur Tonajı        Yolcu Adedi         Naklolunan Eşya Tonajı
1923                     34                    26.630               9.859.070                         53.869
1924                     44                    44.975             10.066.221                         68.857
1925                     44                    44.975             10.276.979                         96.931
1926                     49                    53.533             11.208.404                       123.815
1927                     52                    63.230             11.649.796                       143.721
1928                     52                    63.230             11.620.386                       141.087
1929                     52                    63.230             11.574.477                       137.871
1930                     54                    63.471             11.514.388                       138.157

Kaynak: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030, 031, 108, 682/1
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karşın; yine de bu ekonomik bunalım sarmalında, belki nefes alma ritmi sağlar dü-
şüncesiyle küçük motorlu ve yelkenli teknelerin Akdeniz’deki Türk limanları ara-
sında gidiş-gelişleri serbest bırakıldı. Türkiye suları göreceli olarak daha güvenli 
görülüyordu. Bu sulardaki yakın deniz taşımacılığı için de büyük gemilerin kulla-
nılmasına olanak neredeyse yoktu. Ancak her şeye karşın, Türkiye yine de nefes-
siz kalmış, kendi kendine yetme konumuna itilmişti. Türkiye kendi kendine yetme 
konumundaydı. Büyük gemiler, İzmir’in güneyindeki yerli ve yabancı limanlara 
inemeyecek; küçük motorlu gemiler ile yelkenli tekneler ise ancak Türk limanları 
arasında taşımacılık yapacak, ancak yabancı limanlara onlar da gidemeyeceklerdi. 
Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşadığı ve halkın gündelik yaşamında 
hissettiği büyük bunalımın en önemli nedeni, bu ticari zorluklar ve yasaklardı. Bu 
durum, Türkiye’nin ihracatına büyük bir darbe indirdi. İzmir’den aşağıdaki Türk 
sahillerindeki liman ve rıhtımlar arasındaki gemi seyrüseferi neredeyse durma nok-
tasına geldi. Türkiye’nin güney vilayetlerinden, deniz yoluyla İzmir ve İstanbul’a 
ürün getirilmesi olanaksızlaştı. Küçük motorlu deniz taşıtlarıyla ve yelkenli gemi-
lerle yapılmaya çalışılan taşımacılık, dişin kovuğunu bile doldurmuyor, derde deva 
olmuyordu.

 Bu sıkışıklık üzerine, derhal ilgili kişi ve birimlerden yakınmalar başladı. Ulaş-
tırma işleriyle uğraşan Münakalat Vekâleti, bu yakınmaların hedefi haline gelmişti. 
Söz konusu vekâlette vekil olan ulusal kurtuluş savaşının önemli isimlerinin başın-
da gelen Ali Çetinkaya Bey, Başvekâlet’e başvurarak, bu yakınmaları dillendirdi 
ve alınan kararın yarattığı zorluklardan ve olası sonuçlarından söz etti. Bu katı ka-
rar, Türk deniz ticaretini bitirebilirdi. Bu nedenle, kimi riskleri ve güçlükleri göze 
almak kaçınılmazdı. Önce on beş günde, ardından da haftada bir kez olsun, bir 
şilep postası kaldırılması için izin istedi. Bu istek, anlaşılmaz bir şey değildi; ger-
çekten de bu katı uygulama, denizlerden ve limanlardan beslenen ticareti bitirir, 
ülkeye hesap edilemez yükler yükleyebilirdi. Başvekâlet, Münakalat Vekâleti’nin 
istek ve önerisini inceledi ve bu isteği yerinde buldu. Ardından da bu istek doğ-
rultusunda, belirtilen aralıklarla güney sahillerine ve oradaki limanlara bir şilep 
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postasının kaldırılmasına izin verdi. 
Ne var ki bu da yeterli değildi. So-
nuçta Türkiye’nin gereksinimlerinin 
boyutu da bir şilebin belirtilen aralık-
larla yapabileceği taşıma ve ulaştırma 
kapasitesi de ortadaydı. Sonuçta savaş 
yıllarının ekonomik bunalımları ne-
deniyle, üretim oranlarında düşme ve 
ticari emtia taşıma oranlarında geriye 
gitme olsa da, ülkenin dönmesi gere-
ken çarkları için, öngörülen ulaştırma 
yoğunluğu, hiç yokmuş düzeyinde 
bulunuyordu. Ürünün ve taşınması 
gereken diğer yükün bu şileplerle ta-
şınması elbette olanaklı değildi. Ticari 
alışverişi hızlandıracak malların ta-
şınması bir yana, en azından güvenlik 
için yaşamsal önemi olan ve hala Türk 
Ordusu’nda kullanılan süvari birlikle-
rinin elinde bulunan süvari atlarının 
ve yine cephane ve diğer mühimmatın 
taşınmasında kullanılan diğer binek 
hayvanlarının beslenmesi için gerekli 
olan yulafların getirilebilmesi bile ger-
çekleştirilemiyordu. Yine İnhisarlar 
İdaresi’ne ait tuzların taşınması, Dev-
let ve Cenup Demiryollarıyla, Adana 
ve Çevresindeki fabrikaların kömür 
gereksiniminin sağlanması gibi ive-
di işler da yerine getirilemiyordu. Bir 

anlamda bıçak kemiğe dayanmış; devlet çarkı bu nefes alıp verememekten dolayı 
neredeyse işleyemez hale gelmişti. Sorun dönüp dolaşıp güvenlik konularına kadar 
dayanmış; ekonominin vazgeçilmezlerini sıkı bir cendere altına almıştı. 

Gereksinimler de bu gereksinimlerin çözümü için eldeki olanaksızlıklar da or-
tadaydı. Bu gereksinimler karşısında, bu görevin yerine getirilebilmesi için Müna-
kalat Vekili Ali Çetinkaya bir adım daha attı. Başvekalete yeni başvurular yaparak 
ve yazılar yazarak; şileplerle mevcut gereksinimlerin karşılanamayacağından söz 
ederek, kıyılarda bekleyen yükün taşınabilmesi için kimi riskleri göze almak paha-
sına, bu yörelere yeterli sayıda gemi gönderilmesi için izin istedi.  O yazılarını; “…

bu kabil ihtiyaçlar zuhur ettikçe şileplerimizin Akdeniz limanlarımıza sefer yapmalarının 

Cumhuriyetin İlanından Sonra
Türkiye’de Özel İşletmelere Ait Gemiler

Şirketin Adı                      Gemi Adı              Geminin Tonajı        Gemilerin Toplam Tonajı

Yelkencizadeler               Murat                            1985
                                           Anadolu                         348
                                           Samsun                          879
                                           Trabzon                          827                                           4039

Mustafa Cemal İdaresi    Nilüfer                             268
                                           Aydın                              118                                             386

Hüdavendigar Şirketi       Sevinç                            249
                                           Başlangıç                       189                                             438

Yeni Türkiye Şirketi           Türkiye                            477
                                           Rumeli                            495                                             942

Naim İdaresi                     Adana                            720                                             720

Hantalzadeler                   Güzel İzmir                    114
                                           Tayyar                            172                                             286

Kocaeli Şirketi                   Kırlangıç                          58
                                           Sürat                                 46
                                           İzmit                                  10
                                           Yeni Dünya                      19                                             113

Sadıkzadeler                    Sakarya                        1729
                                           Arslan                             366
                                           İnönü                            1065
                                           Kaplan                         1137
                                           Sadıkzade                   1018
                                           Dumlupınar                  1260                                           6535

Alemdarzadeler               Millet                             1018
                                           Canik                              567
                                           Yeşilırmak                      818                                           2403

Karadeniz Şirketi              Feyyaz                            103                                             103

Topalzadeler                     Topalzade                       88                                                88

Kalkavanzadeler              Hisar                             1710
                                           Sulh                                400                                            2110

Kırzadeler                          İstanbul                        1460                                           3050
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serbest bırakılmasına müsaade buyrulmasını yüksek tasviplerinize arz ederim” diyerek bi-
tiriyordu4. Örneğin, Ergani Bakır İşletmesi’nin gereksinim duyduğu kok kömürü-
nün bir yandan kara yoluyla götürülürken diğer yandan da denizyoluyla taşınması 
gerekiyordu. Bu yapılmadığı zaman, işletmenin kömürsüz kalma tehlikesi vardı. 
Bu durumda koskoca işletme, çalışmasını durdurmak zorunda kalabilirdi. Bu ne-
denle ayrılacak bir şileple, işletmenin gereksinim duyduğu kömürün, Mersin’e ta-
şınması gerekiyordu. Buna izin verilmesi, belki ticareti canlandırabilir, gereksi-
nimlerin ağırlığını azaltabilirdi; ancak tehlikeleri elbette ortadan kaldıramazdı. Bu 
gemiler ve gemilerde görev yapan yurttaşlar için bir risk yaratıyordu. Bu nedenle, 
Başvekâlet bu isteğe olumlu yanıt veremiyor ve yanıt olarak gönderdiği bir yazıda; 
“İzmir’den aşağı limanlardaki nakliyatın temini için ihtiyaçlar zuhur ettikçe şileplerin Ak-

deniz limanlarına sefer yapmalarının serbest bırakılması muvafık görülmediğinden, boğaza 
giren vapura mukabil vapur çıkarmak suretiyle bu limanlar arasındaki nakliyatın temini 
tensip edilmiştir” diyordu5. 

Bu da kuşkusuz çözüm değildi. Bir gemi boğaza (Çanakkale Boğazı) girerken, baş-
ka bir geminin boğazdan çıkmasına izin verilmesi demek; koskoca Türkiye’nin Ege 
ve Akdeniz Limanları arasında aynı anda yalnızca bir geminin ‘seyr’ü sefer’ halin-
de olması demekti.  Bu denli açık karara karşın, Ali Çetinkaya’nın kimi şileplerin 
İzmir’den güneye indirilmesi için izin istekleri gelince, başvekâlet kesin noktayı 
koymaktan geri kalmadı. “İzmir’den aşağı limanlara yapılacak nakliyatın sureti icrası 
19.8.1940 tarihli… tezkere ile tebliğ edilmiş olduğundan ona göre icabının yapılmasını rica 
ederim: H.G”6.

Münakalat Vekili, 1941 yılı Ekim ayının ortalarında İsmet Paşa imzasını taşıyan 
bir tezkereyi önünde buldu. Paşa, İzmir’den İskenderiye’ye 5.000 ton üzüm ve in-
cir taşıyabilecek, geriye dönüşünde de İskenderiye’den değişik oranlarda mallar ile 
bunların yanı sıra lokomotifler ve diğer ağır ve hacmi büyük malzemeler taşıyabi-
lecek bir gemi talep ediyordu. Bu istek doğrultusunda, 5.600 tonluk Doğan Vapu-
ru, Devlet Denizyolları tarafından kiralanmış; ardından da Doğan, İzmir Limanı’na 
4 BCA, 30/ 10, 169, 173, 7.
5 BCA, 30/ 10, 169, 173, 7.
6 BCA, 30/ 10, 169, 173, 7.
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giderek, buradan üzüm ve incir yüklemeye başlamıştı. Durum bu merkezli 
iken, 20 Ekim 1941 günü Başbakanlıktan yeni bir tezkere daha geldi. Başvekâlet, 
İskenderiye’de variller içerisinde bulunan 2.000 tonluk makine yağının Türkiye’ye 
taşınabilmesi için, 3.000 tonluk yeni bir geminin ayrılmasını istemekteydi.

 Münakalat Vekâleti’nin görevi, her türlü 
taşıma ve ulaştırma işini yerine getirmekti. 
Ancak o tarihlerde Akdeniz bir ateş çem-
beri altındaydı. Denizlerde güvenlik bu-
lunmuyordu. Alman denizaltıları ve diğer 
savaş gemileri yük taşımacılığı için büyük 
bir risk oluşturuyordu. Bu riskten dolayı, 
Başbakanlığın bir genelgesi yayınlanmıştı. 
Bu tarihlerden önce de Başvekâlet, Mısır 
açıklarındaki savaş tehlikesini dikkate ala-
rak, Mısır sularında bir gemiden fazlasının 
bulunmamasını istemişti. 

Memleketin, kuşkusuz makine yağlarının getirilmesine ihtiyacı vardı. Münaka-
lat Vekili bir ara, bu yağların Türkiye’ye getirilmesi için Başvekâlete yazı yazarak, 
ikinci bir geminin daha bu sulara gönderilebilmesi için iznini almayı düşünmüştü; 
ancak bir gerçek daha vardı: Eldeki gemi sayısı çok azdı ve tonajları da sınırlıydı. 
Üstelik bu gemilerle, makine yağından çok daha yaşamsal önemi olan başka mad-
denin taşıması yapılıyordu. Bu madde, kara elmas olarak adlandırılan ve nitelendi-
rilen kömürdü.

O tarihlerde büyük tonajlı gemiler ve lokomotifler buharlı motorlarla çalışıyor-
lardı. Türkiye, sınırlı sayıdaki gemisiyle Zonguldak’tan değişik iskele ve limanla-
rına kömür taşıyor, bunları belli depolarda topluyor; trenlerin ve gemilerin enerji 
maddesi olarak kullandığı kömürün dağıtımı buralardan yapılıyordu. Bu nedenle 
Zonguldak açıklarında sürekli kömür taşıyan gemiler, ufuklardan eksik olmuyor-
du. Ancak, Başbakan’ın ikinci bir geminin Mısır sularında bulunmaması yolundaki 
genelgesi bir yana, istese de çok daha önemli ve ivedi işlerden tasarruf edip, bu gö-
rev için ayırabileceği gemisi, o günkü koşullarda -istense de- elde bulunmuyordu. 
Kömür taşıma işinden alıkonulup, Mısır’a gönderilmek üzere ikinci bir geminin 
ayrılması durumunda; başta kömür olmak üzere diğer iç ulaştırma işleri son derece 
güçleşebilirdi. Bu nedenle Münakalat Vekili; “Yüksek Başvekile” diye başlayan 31 
Ekim 1941 tarihli yazısında; “Harice fazla tonajda gemi çıkarmakla bu mühim nakliyatı-
mızın sekteye uğrayacağının yüksek makamlarınca da takdir edileceği şüphesizdir” diyor; 
ardından da “Bundan maada” diyerek, yeni bir konuya geçiyordu:

Portsait’te olup, henüz Türkiye’ye dönmemiş bir gemi vardı: Nazım… Bu gemi 
4.800 ton yük taşıyabiliyordu; ancak Portsait’te, büyük hacimli büyük eşya ve mal-
zeme yüklemiş olarak duruyordu. Bu gemide ancak 1.800 ton yük alabilecek boş 
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yerler vardı. Münakalat Vekili, Başvekâlete yazdığı yazısına şu notu düşmekteydi: 
“Yukarıda arz edildiği gibi, çok sıkışık olan iç nakliyatımızdan ayırarak harice gönderdiği-
miz bu gibi gemilerimizin hamule tonajlarından azami istifade edilmesi çok önemli bulun-

maktadır”…

Azami istifade etmek nasıl mümkün olabilirdi? 

Bu açıktı. Amaç buysa halen İskenderiye’de yanında yola çıkmak üzere olan 
Doğan Vapuru’nun dönüş seferinde memleketin çok önemli ihtiyaçlarından olan 
makine yağları nakil edilmediği takdirde, ikinci bir vapurun ayrılması girişimine 
geçilmek üzere malzeme bulunduğunun, esaslı surette bilinmesi gerekliydi. Bu ne-
denle, Münakalat Vekili, sözü edilen limanlarda eşya ve malzemesi bulunan ilgili 
bakanlıkların bu hususta en kısa zamanda bakanlığın bundan haberdar edilmesini 
arz ve istirham etmekteydi7. 

Konunun özeti şuydu: Gemilerden tasarruf edilip, önceki emre aykırı olarak Mı-
sır sularına ikinci bir gemi göndermek zorunda kalındığında, belki kömür taşıma işi 
aksamış olacaktı; ama hiç olmazsa, geminin ta oralara gittiğine de taşınacak yükün 
değmesi gerekiyordu…

Görüldüğü gibi, savaş yıllarında deniz ticareti ve taşımacılığı büyük bir sekteye 
uğramıştır. Limanlara gelen gemi sayısında büyük düşüşler görüldüğü gibi, ülke-
nin gereksinimi olan malların taşınmasında büyük güçlükler yaşanmıştır. Bu olum-
suz tablodan İzmir Limanı da etkilenmiş; mal giriş-çıkışında büyük düşüşler olmuş; 
yine limanda göçmen yığılmaları yaşanmıştır. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı yılların-
da liman, Almanlarla İngilizler arasında bir esir değişimine de tanıklık etmiştir. 

Bu belirtilen tablo içinde; Türkiye’nin o tarihler için de ikinci büyük limanı olan 
İzmir Limanı, sıkıntıların, yoklukların yaşandığı; gemi gidiş gelişte karşılaşılan güç-
lükler ve genel sorunların yarattığı karmaşık tablo ortasında, sıkıntıların merkezi 
haline gelmiş en güçlü aktörlerden birisidir. Bir anlamda, İzmir Limanı örneğinde 
yaşananlar, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı yıllarında karşı karşıya kaldığı büyük 
ekonomik bunalımın canlı bir aynası gibidir…

7 BCA, 30/ 10, 169, 175, 34.
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Sayın Kemal Arı beni bu sempozyuma çağırdığı zaman, yıllar önce beraber ça-
lıştığım arkadaşlarım; Zeki Arıkan, Salih Özbaran, Ergün Aybars’ın denetiminde 
ve gözetiminde gelişen İzmir Tarihçiliği’nin bugünkü durumunu daha yakından 
izleme olanağı bulacağımı düşünerek çok mutlu oldum. Onların emekleriyle ye-
tişen tarihçiler, bugün Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiler. Özer Ergenç kardeşim, 
meslektaşım da sanırım bana katılırlar. Herhangi bir üniversitenin, kendi bölgesini 
aydınlatması ve bölgesindeki tüm dinamiklerle, mesleki kuruluşlarla işbirliği yapa-
rak, ortak bir etkinlik düzenlemesi, Türkiye’de bizim, nadiren gördüğümüz, adeta 
eksik kalan bir yönümüzdür.  Genellikle bizler birey olarak her şeye gireriz, deneriz 
ve bireysel çabalar gösteririz; çünkü bireyciyiz. Ortak hareket etmeyi genellikle be-
ceremiyoruz. Aynı mesleği paylaşan insanlar bir araya gelip ortak hareket etmekte 
zorlandıkları için kendi aralarında bile hemen bölünürler. Bunun gibi disiplinle-
rarası, alanlararası işbirliği çoğu kez gerçekleştirilemez. İzmir Tarihçiliğin az önce 
adını andığım değerli bilim insanları pırıl pırıl öğrenciler yetiştirdiler.

Onların yetiştirdiği meslektaşlarımız -pırıl pırıl gençler- bugün bize, hem kendi 
düzeylerini yansıttılar, hem de İzmir’de sivil-asker teşebbüslerden Başbakanlık De-

niz Müsteşarlığı’na kadar uzanan kurumlararası bir etkinliği çok yönlü sergileme 
ortamı sağladılar. Bu nedenle, ben düzenleyicileri ve işbirliği yapan kurumları ve 
bu kurumların temsilcilerini kutlamak istiyorum.

Birbirinden güzel on altı bildiri dinledik. Elbette ki bildirilerde kişisel değerlen-
dirmeler ve yargılar da yer alabilir. Bunların, akademik ortamlar da tartışmalara 
yol açmaları doğaldır. Örneğin; hala kapitülasyonların neden verildiği tartışılır ya 
da İngilizlerin ticaret gemilerinin, kumpanyalarının neden olduğu sorunlar…  Ya 
da bir bakıyorsunuz hala 1838 yılının Osmanlı Devleti için bir dönüm noktası oldu-
ğunu söylüyoruz… Veya bugünkü sempozyumda yaptığımız gibi Turgut Reis’in 
neden şehit olduğunu sorguluyoruz. Acaba Turgut Reis’in şehit olmasında, mes-
lektaşlarından Sinan Paşa’nın kıskançlıklarının etkisi yok muydu? O kırım nasıl ya-
şandı? O düşüş?… Benim 30 sene önce kurgulamaya çalıştığım; Malta’daki o düşüş 
nasıl oldu? Elbette ki bu tartışmalar daha ayrıntılarıyla konuşulacaktır.

Siz dinleyicileri kutlamak istiyorum. Büyük bir sabırla böylesine yoğun içerikli 
bir sempozyumu sonuna kadar dinlediniz. Son olarak vurgulamak istediğim bir 
nokta daha var. Bizde bilimsel toplantılar genellikle belirli bir düzenleme kurulu 
aracılığıyla yürütülür. Öğrenciler sadece seyirci olarak katılırlar; ancak Türk De-

niz Ticareti Tarihi: I (İzmir ve Doğu Akdeniz) konulu bu bilimsel etkinlikte, yüksek 
lisans öğrencileri, onlara değer veren arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle, hocalarıyla 
yan yana çalıştılar. Ben, onların hepsini teker teker kutlamak, alınlarından öpmek 
istiyorum.

Yeni sempozyumlarda bulaşmak dileğiyle, size sevgiler ve saygılar sunuyorum.

Gelecek aydınlık günler sizin olsun diliyorum…
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Tuncer BAYKARA, Mahmut Celal BARLA, Şerafettin TURAN, Cevat ÜLKEKUL

Prof. Dr. Şerafettin TURAN

Prof. Dr. Tuncer BAYKARA
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339



340

V. Oturum

Lütfü SANCAR                               Doç. Dr. Kemal ARI         Prof. Dr. Hüseyin Avni BENLİ
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