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Ö N S Ö Z 

Osmanlı İmparatorluğu, kendine has devlet felsefesi, 
toplum yapısı ve insan tipolojisiyle pek çok araştırmanın 
konusu olmuştur. Kuruluşundan çöküşüne kadar olan tarihsel 
süreç içinde 19.yüzyıl, özellikle Tanzimat sonrası dönem yeni 
yaklaşımlarla pek çok kez ele alınmıştır. 

Aynı dönemin.farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi 
ve bu alanda yapılan çalışmaların artması, bir zincirin hal
kaları biçiminde değil, bir elmasın çeşitli fasetlerinin gün
deme_ getirilmesi olarak yorumlanmalıdır. 

Bu ara9tırmanın amacı, 1830-1930 arası 100 yıllık dönem
de Osmanlı Imparatorluğu'nun iç dinamikleri ile Avrupa kapi
talizminin çakışma noktası ve merkez-çevre ilişkisinin ortaya 
çıktığı yer olarak izmir'in ayrıcalıklı konumunu incelemektir 
Kimilerine göre "Güzel İzmir", kimilerine göre "Gavur İzmir" 
olarak adlandırılan bu kent bence, Osmanlı İmparatorluğu bün
yesinde, merkezi otoritenin en zayıf noktası, dünya ülkeleri 
ile dinamik iletişimin sağlandığı bir "Serbest Şehir", bir 
"Sivil Şehir"dir. Farklı yaşam biçimlerini bünyesinde özüm
leyebilen bu Kentin, sanayi yapısına ilişkin yeni bir bakış, 
yeni bir değerlendirme ve bu Şehrin geleceğine yönelik viz
yon' larda bir öngörü yapma imkanını verirse çalışma amacına 
ulaşmış olacaktır. 

Bu çalışmanın akışını denetleyen Danışmanım Prof .Dr. 
Mehmet Altan'a, yürütülmesini destekleyen başta Uğur Yüce ol
mak üzere Ege Bölgesi Sanayi Odası yöneticilerine, Genel Sek
reteri Güman Kızıltan'a, görüş ve önerileriyle destek olan 
Araştırma Dairesi' nden dostlarım Emek Tonguç, .Akın Metinoğlu, 
Gülcan Paker, Filiz Süllü, Beyza Işık, Murat Çankayalı, Macit 
ve Aytaç Sefiloğlu'na, zorluklara benimle dayanan Alihan Bar
baros ve Sevim Köksal'a teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca tezin 
ciltlenmesinde özverili bir çalışma ile beni yüreklendiren 
Önder Paker'e ve Ajans İstem'e, eski türkçe kaynakların çev
rilmesinde yardımcı olan Zeliha Bilgi'ye ayrıca teşekkür ede
rim. 

R.Funda BARBAROS 
Haziran, 1994 
izmir. 



G İ R İ ş 

Bu araştırmanın amacı, binlerce yıl önce kurulmuş, için
den ve ç~vresinden pek çok şair, filozof, bilimadamı yetiş
tirmiş, Iyonya'dan Roma'ya, Bizans ve Osmanlı imparatorluğu
na kadar hep ayrıcalıklı bir yöre olma niteliğini korumuş, 
Alimler Ormanı, enternasyonal bir ticaret merkezi olarak ad
landırılmış olan İzmir' in Osmanlı İmparatorluğu'ndaki farklı
lığını 1830-1930 dönemini kapsayan 100 yıllık bir tarihsel 
süreçte incelemektir. 

Çalışmanın başlangıç yılı olarak 1830'un seçilmesinin 
nedeni, toplumsal tarihimizde önemli bir yeri olan Ticaret 
Sözleşmeleri ve Tanzimat'ın ilan edilmesi, ayrıca, Türk insa
nının Batı'lı anlamda·çağdaş bir toplum özlemini dile getiren 
Tanzimat fikrinin, 1830'lu yıllarda İzmir'de Fransızca olarak 
yayınlanan "Journal de Smyrne" gazetesinde ilk kez ifade 
edilmesidir. 

1930'da bitirilmesinin nedeni ise 1920'li yıllarda 
İzmir'de sanayi ve ticareti elinde tutan azınlıkların göç et
mesi sonucunda ciddi bir ekonomik durgunluğun yaşandığı, mev
cut sanayi kuruluşların varlığını çok güç mali koşullarda 
sürdürdüğü, tüm bu olumsuzluklara rağmen genç Türkiye Cumhu
riyetinde İzmir' in hala dış ticaretin en canlı olduğu bir mer 
kez olması, ayrıca, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında orta
ya çıkan iktisat politikaları ile uyum süreci 1923-1927 döne
mini kapsaması ve bu uyum sürecinde İzmir' in etkileyici konum 
da olmasıdır. 

Bu yüzyıllık dönemde, İzmir' in Osmanlı İmpa:atorluğu 
içindeki ayrıcalıklı konumu, sosyal, ticari ve sanayı yapısı
na ilişkin temel ekonomik göstergelerle incelenmiştir. Sözko
nusu temel sosyo-ekonomik göstergeler, H.İslamoğlu'nun "Dünya 
Sistemi Perspektifi"ne dayanarak yaptığı çalışmanın aslında 
İzmir'de uygulama alanı bulduğunu ispatlamaya yönelik olarak 
ele alınmıştır. 

Anılan çalışmada "Dünya sistemi perspektifi, Batı Avrupa 
ile Osmanlı imparatorluğunun farklılaşan gelişme süreçlerini 
16.yy.dan itibaren Avrupa merkezli dünya ekonomisinin tarih
sel gelişme süreci ile açıklar. Temel sorun, "kapitalist dün
ya ekonomisi bir kez Avrupa'da geliştikten sonra dünyadaki 
diğer bölgeleri nasıl etkiledi ?" (1) olarak konulmaktadır. 

Dünya sistemi perspektifi genelde dünya ekonomisinin ti
caret aracılığıyla genişlemesi ve artan bir bölgesel uzman
laşma sonucu daha etkin bir üretim örgütlenmesine yol açması 
ile dünyanın çeşitli yörelerinde ortaya çıkan dönüşüm biçim
lerini incelemektedir. Uzmanlaşmanın farklılaştığı üç bölge 
"Merkez-Yarı çevre- Çevre" olarak adlandırılmaktadır. 

(1) Huricihan Islamoğlu, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve 
Köylü, İstanbul:İletişim Yayınları, 1991, s.24-29. 
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Dünya sistemi yaklaşımı her bölgenin gelişmesinin eşit 
koşullarda oluşamadığını ileri sürmektedir. Öteyandan üretim 
sistemlerinde, emeğin örgütlenmesinde ve devlet yapılarında 
ortaya çıkan gelişme farklılıklarının çevreden merkeze doğru 
artı değer akışını sağladığı, bunun da sermayenin merkezde 
birikmesine ve çevrenin "az gelişmişliğine" yol açtığı açık
lanmaktadır. 

Bölgelerin eşitsiz gelişmesi ile belirlenen dünya kapi
talist sistemi bir veri olarak alınırsa, Batı dışındaki bir 
bölgenin Batı'nın gelişme modeligi yada kurumlarını kopya 
edebilmesi olanaksızlaşmaktadır. Ustelik Batı'nın etkisi ile 
ortaya çıkmış olan ve batılı kurumlar olarak sözü edilen çev
re yapıların yer aldığı bölgenin azgelişmişliğini de yeniden 
üretmektedir. 

Osmanlı yapısının iç dinamiği kavramının özünde tüccar 
sermayesinin ve iç ticaretin oynadığı rol yatmaktadır. Ayni 
vergiler, bu gelirleri elde eden taraf ların yararına kapsam
lı bir kesit ve kırsal pazarlar ağını gerektirmekteydi. Söz 
konusu taraflar bu pazarlarda ayni vergileri nakite çeviri
yorlardı. 

Böylece, köylü ekonomisinin pazarla olan ilişkisi büyük 
ölçüde vergileme mekanizması ile kurulmakta idi. öte yandan, 
ticaret sermayesi de dolaysız bir biçimde kırsal ekonomiye 
nüfuz ederek, ekonomi ile toplumun büyük bir bölümü arasında
ki ara bağlantıları oluşturmaktaydı. 

Tarım ve zanaatların bir bütünlük içinde yer aldığı ka
palı köy birimlerini esas alan görüşün tersine,kırsal zanaat
lar hammaddenin tüccarca sağlandığı pazarlara sevkedildiği 
bir sipariş sistemi içinde örgütlenmektedir. Tüccar aynı za
manda devlet ile toplum arasında da bir ara bağlantıyı sağla
maktaydı. Merkezi devlet ve kurumları, gerek tarım ekonomisi 
gerekse kırsal ve kentsel zanaatkarlar için büyük bir pazar 
oluşturmaktaydı. Merkezi devlet, ticaret ve pazarlar üzerin
deki denetim yetkisi ile belli malların üretilmediği alanlar
da ve kentlerde oluşan pazarlara bu malların akışını sağla
maktaydı. 

Devletin topluma tek müdahale biçimi vergilendirmek de
ğildi. Devlet imparatorluk içinde, malların dolaşımını düzen
lemek için müdahale etmekteydi ki bu da toplumda oldukça kar
maşık bir ticaret ve pazar örgütlenmesinin yer aldığına işa
ret etmekteydi. Sorun, ticaret sermayesinin veya ticari geli
şimin varlığı yada yokluğu değil ancak bunun sistemle nasıl 
bütünleştiğidir. Osmanlı sisteminde bu bütünleşme merkezi 
devletin politik denetimi ile oluşmaktaydı. 

Osmanlı dünya imparatorluğunun nihai bir biçimde ortadan 
kalkmasının bir göstergesi olan, ticaret ve pazar yapılarının 
Avrupa ticaretinin genişlemesi ile dönüşme süreci, aynı zaman
da onun Avrupa kapitalist sistemi tarafından "içerilme" süre-
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cidir. Bunun anlamı, Osmanlı imparatorluğunun Avrupa {merkez) 
pazarları için hammadde üreten ve bu pazarlardan sanayi malla 
rı alan bir.bölge (çevre) haline dönüşmesidir.Bunun bir diğer 
anlamı da, Imparatorluğun siyasal bütünlüğünün çatlaması yani 
Osmanlı imparatorluğu içinde malların akışını devlet eliyle 
sağlayan bütünleştirici ilkenin çalışamaz hale gelmesidir. 

Daha somut bir ifade ile, Avrupa pazarlarında Osmanlı 
tarım ürünlerine karşı artan talep ve bundan kaynaklanan fi
yat artışları Osmanlı ticaret sermayesini bu pazarlara çeke
rek onun devlet denetiminin dışına kaçabilmesine neden olmuş
tur. Sonuç olarak, ticaret sermayesi gitgide Avrupa pazarının 
ekonomik işbölümü ile bütünleşmiştir, iç ticaret ve iç pazar
lar dış ticarete göre gerilemiştir, ticaret iç merkezden kıyı 
kentlerine kaymış ve yabancı tüccarların yada onların içteki 
temsilcilerinin (azınlık tüccarların) gücünün artması, çoğun
luğu müslüman olan yerli tüccar sınıfına büyük bir darbe vur
muştur. 

Osmanlı imparatorluğunun 16.yüzyıldan sonraki tarihi,ön
celeri sürekli gerilerken 19.yüzyılda ani bir Batı müdahalesi 
ile sarsılan bir süreç olarak görülmemektedir. 16.yüzyıl son
rası tarihi, Osmanlı'nın dünya sistemi tarafından içerilmesi 
yada "çevreleşmesi"nin öyküsüdür. 

Avrupa pazarları için mal üretimi, bağımsız köylü üreti
cilerin oluşturduğu kırsal ekonomiyi durağanlaştırmıştır. Ay
nı zamanda, çevreleşme süreci fabrikalarda üretilen ucuz Av
rupa mallarının Osmanlı pazarını işgal etmesi sonucunda za
naata dayalı sanayi yapısının çöküşüne de neden olmuştur. 

Bu gelişmenin sonucunda, 19.yüzyılda yeni bir merkezi 
devlet, Tanzimat devleti doğmuştur. Tanzimat devleti, ideolo
jisinde olduğu gibi kurumlarında da dünya devletlerarası sis
temine ve dünya ekonomik süreçlerine uyumluluğu sağlayacak, 
bu sistemin bir parçası olarak işlevini sürdürecek bir biçim
de Batı modellerini esas almıştır. 

Osmanlı imparatorluğunun bu yeni "çevreleşmiş" yapısı, 
sistemin iç bütünlüğünün politik rasyonalitesinin çökmüş ol
duğu bir yapıydı. Başlıca özelliği, zayıf bir devlet ile için 
de · 11 yabancı 11 ya da azınlık tüccarların yer aldığı ve Avrupa 
kapitalist ekonomisi gibi daha büyük bir birim ile bütünleşme 
eğiliminde olan yapıların imparatorluk birimi içinde kopuk ve 
parçalanmış bir görünüm içinde olmasıydı. 

Bu yaklaşım, İzmir' in Osmanlı devleti içindeki ayrıcalık
lı konumunu açıklamaktadır. Osmanlı'nın Avrupa kapitalist 
sistemi ile bütünleşmesinde İzmir' in payı büyük olmuştur. Ya
bancı tüccarların ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği İzmir
de teori ile uyumlu biçimde dış ticaret oldukça artmış ve ti
caret sermayesinin sistem içindeki etkinliğinin arttığı bi
rincil bölgelerden biri olmuştur.İngiliz büyük tarım çiftlik
leri bunun örneğidir. Ayrıca 16.yüzyılda Venedik'teki Türk 
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tüccarların bir merkeze sahip olmaları ve İzmir-Venedik ara
sındaki ticaretin artması, yabancı tüccarların Avrupa'da iş 
birliğini geliştirme çalışmalarının İzmir'de yoğunlaştığını 
ortaya koymaktadır. 

Dünya sistemi perspektifine yöneltilen eleştirilere gere 
bu yaklaşımda, Avrupa'nın ticaret yapısındaki değişikliklerin 
çevrede yer alan sosyo-ekonomik ve siyasal dönüşümler üzerin
deki etkisine birincil derecede önem verilmekte, dolayısıyla 
da tek yönlü bir nedensellik söz konusu olmaktadır.Dünya sis
temi yaklaşımı, modernleşme kuramının kültürel özcülüğünü ve 
bundan doğan tarih-dışı bakış açısını yadsımakta başarılı ol
makla birlikte,özgül yerel (bölgesel) tarihleri ve kapitalizm 
öncesi t6plumlardaki sınıf ilişkilerini açıklamakta başarısız 
kalmaktadır. Bu nedenle, çevredeki farklılık gösteren gelişme 
biçimlerini açıklayamamaktadır. 

Dünya sistemi yaklaşımında, çevre merkezden kaynaklanan 
yeni koşulları edilgen bir biçimde kabullenmektedir, böylece 
tüm dönüşüm dünya ekonomik işbölümünde çevrenin alacağı yerin 
(statünün) gereklerine göre belirlenen bir yapı içinde değer
lendirilmektedir . Oysa, farklı dünya bölgelerindeki gelişme
nin özgül biçimlerinin anlaşılabilmesi için devlet, akrabalık 
ilişkisi,din ve hukuk gibi ekonomi-dışı yapıların da göz önü
ne alınması gerekmektedir. Kapitalizm öncesi toplumlarda üst 
yapıf-arın, ekonomik dürtülere karşı dirence sahip bir egemen 
ilişki biçimi olduğu belirtilmektedir ve daha önemlisi üre
tim sistemlerinin, toplumsal üretim ilişkilerinin, sınıf ve 
güç yapılarının, ekonomik etkenlerin dünya ticaret talebi da
hil meydana getirdiği değişikliklerin nicelik ve niteliğini 
belirlediği ileri sürülmektedir. 

Osmanlı toplumunun iç dinamiğine ilişkin araştırmalar, 
"içerilme" süreci boyunca farklı dönem ve bölgelerde özgül 
dönüşüm örüntülerinin yer aldığını göstermektedir. Bu örüntü
ler her zaman dünya sistemi perspektif inin genel ifade biçim
lerinde öngörülen kalıplara uymamakta ve her zaman dünya eko
nomisindeki karların ençoklanması mantığı ile de uyum içinde 
olmamaktadır. Uyumun sağlandığı durumlarda da bunun nedeni 
dıştan gelen ekonomik darbelere olan dolayımsız tepkiler de
ğil, o bölgenin tarihselliği içinde dönüşmüş olan yapıların 
aldığı özgül biçimlerdir. 

İzmir çevreleşme dönüşümüne yol açan bölgelerden biridir 
ve bu yönde etkinliği birincildir. Elbette bu etkinlik,İzmir
in tarihselliği içinde ulaştığı yapıdan kaynaklanmaktadır. Bu 
nedenle, Avrupa kapitalizmi, Osmanlı'nın içinde İzmir'e dış 
ticaret merkezi olma fonksiyonunu yüklemiştir. 

Araştırmanın dayandığı ikinci kuram Ç.Keyder'in Batı 
Anadoluida 20.yüzyılın ilk çeyreğinde sanayi ve ticareti 
elinde tutan azınlıkların ülkeyi terk .. etmeleri sonucunda 
ticaret ve sanayide büyük bir boşluğun ortaya çıkmasıdır. 
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Keyder'in araştırmasına göre; "Ege kıyısındaki İngiliz 
yatırımları mevcut üretimi değerlendirirken ve diğer İngiliz 
ve Fransız yatırımlarında uzun vadeli amaçlar pek önemli yer 
tutmazken Alman sermayesi bilinçli olarak uzun yıllar sonra 
getiri sağlayacak ve ülkenin ticaret potansiyelinin niteliği
ni değiştirecek projelere girmişti. 

Batı Anadolu'da ihracata yönelik potansiyelin ortaya 
çıkması, çoğu Anadolu'nun içlerinden ve Ege adalarından geOe
rek bu bölgeye yerleşen Rum çiftçilerin sayısının artması so
nucunu doğurmuştu.Özellikle merkezi otoritenin ayanlar karşı
sında başarı kazanmasından sonra Ege kıyısındaki verimli top
raklar ihracata yönelik tarım yapan Rum köylülerin eline geç
mişti. Anadolu'nun batı kıyılarının Hristiyan Rum'lar tara
fından kolonizasyonu en azından 19.yüzyılın başından beri de
vam etmekteydi. 

Burjuvazi büyük ölçüde gayri müslim tüccar, banker ve 
aracılardan ibaretti. Ancak azınlıkların tamamı şehirli bur
juva değildi ve hepsi de ticaretle uğraşıyordu. Örneğin, Doğu 
Anadolu'daki Ermeniler müslüman köylüler ile aynı şartlarda 
yaşıyordu. Karadeniz'de yaşayan Rum'ların içinde tarımla uğ
raşan topluluklar vardı. Ege kıyılaırnda yaşayan Rum köylüle
rin çoğunluğu ise ihracata yönelik meta üreticisiydi. Kentler 
deki ·ücretli nüfusun büyük bir bölümünü Rum'lar oluşturu~ordu 
Yine de, 19.yüzyılın son yarısında İstanbul, Selanik, Izmir 
başta olmak üzere bütün önemli şehirlerdeki ticaret burjuva
zisinin ezici çoğunluğu gayri müslimdi. 

Yunan'lıların Mayıs 1919'da İzmir ve çevresini işgal et
meleri yaygın bir direnişin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
1922 ortalarında Kurtuluş Ordusu işgal kuvvetlerinin girdik
leri İzmir limanından Anadolu'yu terketmelerini sağladı.Sava
şın gidişatının değişmesi ve Yunan ordusunun geri çekilmesi 
ile Anadolu'da yaşayan Rum nüfusun İzmir'e doğru kitle halin
de göç etmesine yol açtı. Moral güçlerini kaybeden işgal kuv
vetleri tam bir düzensizlik içinde boşaltmak zorunda kaldık
ları şehirleri yakarak büyük can ve mal kaybına neden oldular 

İzmir' in kurtuluşunu izleyen bir ay içinde yaklaşık bir 
milyon Osmanlı uyruğu Rum,gemilerle Trakya üzerinden Yunanis
tan' a kaçtı. Savaşın sonunda yapılan görüşmelerde zorunlu nü
fus mübadelesi üzerinde anlaşmaya varıldı ve bu çerçevede Yu
nanistan' dan Türkiye'ye 450 bin müslüman,Türkiye'den Yunanis
tan'a 150 bin Ortodoks hristiyan gönderildi. Sadece İstanbul
da mukim Rumlar ve Batı Trakya müslümanları bu mübadele dışın 
da bırakıldı. 1924'de mübadele tamamlandığında, toplam 1.2 mil 
yon Rum Yunanistan'a kaçmış veya mübadele yolu ile gönderil
mişti. 

Dünya savaşının başlamasından 10 yıl sonra hristiyan 
azınlıklar yeni Türkiye'nin toprakları olarak kalan bölgenin 
dışına çıkarılmışlardı. Yaklaşık 2.5 milyon Rum ve Ermeni öl
müş, ülkeden ayrılmış veya ayrılmaya mecbur edilmişti. Savaş 
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öncesi burjuvazinin çok büyük çoğunluğu bu rakamın içindeydi. 
Henüz oluşmakta olan bir sınıfa hiç beklenmedik şartlar al
tında boyun eğdirilmişti. 

1960 sayımına göre,Türkiye'nin bugünkü sınırları içinde
ki nüfus takriben 15 milyondu ve bu nüfusun% lO'u Rum, %7'si 
Ermeni, % l'i Musevi idi. Müslümanlar % 80'in üzerinde idi. 
1914-1924 arasında nüfusda önemli bir azalma olduğu gibi, nü
fusun bileşimi de ciddi bir değişikliğe uğradı.1927 nüfus sa
yımına göre, Türkiye'de nüfus 13.6 milyondu. Gayri müslimler 
ise, sadece % 2.6 idi. Nüfus sayımının sonuçlarına göre, 120 
bin Rumca konuşan, 65 bin Ermenice konuşan vardı. 

~üfusdaki değişmenin bir nedeni savaşın getirdiği yıkım 
idi. Orneğin, müslüman nüfusun% 18'inin 1914-1922 arasında 
ölmüş olduğu tahmin edilmektedir. Ermeni nüfusun bir bölümü 
1915'deki tehcir sırasında ölmüş, bir bölümü ise Suriye, Sov
yetler Ermenistan'ına ve başka ülkelere göç etmiştir. Rum nü
fusun içinde ölenlerin sayısı daha azdı. Demek ki Türkiye'nin 
1913'deki nüfusunun l/4'inden fazlası 1925'e gelindiğinde ar
tık yoktu. Müslüman nüfusun 1/S'i ölmüş,gayri müslimlerin ise 
sadece 1/8'i ülkede kalmıştı.Başka bir ifade ile, 1.Dünya sa
vaşından önce, Türkiye'nin bugünkü sınırları içinde yaşayan 
her 5 kişiden l'i gayri müslimdi, savaştan sonra ise bu oran 
40'da l'e düştü. 

Bu dramatik değişme, savaş yılları içinde Türkiye'nin ti
caret sınıfının çok büyük bölümünü kaybetmiş olduğuna ve Cum
huriyet kurulduğunda bürokrasinin karşısında hiçbir rakip bu
lunmadığına işaret eder. Burjuvaziden arta kalan kesim, bürok 
rasiye karşı özerk bir tavır alabilecek bir sınıf oluşturama
yacak kadar zayıftı.Üstelik, İttihat ve Terakki öncesinden ka
lan tüccar sınıfı eskisinden de büyük ölçüde İstanbul ve İz
mir' de yoğunlaşmıştı, harbten sonra bu iki şehir eski şaşaalı 
günlerine nazaran pek sönük kalmıştı. 

İstanbul'un nüfusu 1.2 milyondan 700 bine, İzmir'i de 
içine alan ve savaş öncesinde halkının% 30 kadarını Rum'la
rın oluşturduğu Aydın vilayeti'nin nüfusu 1.6 milyondan 1.3 
milyona düşmüştür. 19.yüzyılın sonunda şehir nüfusunun toplam 
nüfusa oranının % 25 olduğu, bu oranın savaştan hemen önce 
daha yüksek olabileceği tahmin edilmektedir. 1927 nüfus sayı
mında ise, bu oran % 18 idi. Bu genel kırlaşma eğilimi içinde 
tüm şehirlerin özellikle ticari bakımdan önem taşıyan şehir
lerin nüfusu azalmıştı, kuralı kanıtlayan istisna, bütün ge
lişmesini bürokrasinin yeni merkez olarak seçilmesine borçlu 
olan yeni başkent Ankara idi. Savaş yıllarında önemli miktar
da servet el değiştirmişti Kaba bir hesapla, Rumların ülkeden 
ayrılmasıyla Batı Anadoludaki en iyi toprakların en azından 
1/S'inin müslüman toprak sahiplerinin eline geçtiği tahmin 
edilebilir. (2) 

(2) Çağlar Keyder, Türkiye'de Devlet ve Sınıflar, İstanbul: 
İletişim Yayınları, 1990, s.51-69. 
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Bu iki kuramla birlikte İ.Tekeli ve S.İlkin'in araştır
masında ortaya konan bulgular İzmir' in Osmanlı dönemindeki 
farklı konumunun Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında da 
devam ettiğini göstermektedir. Bu çalışmada; 

". I.Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'de çeşitli Kurtuluş 
stratejileri öne sürülmüştür . 

. ·Bunların en önemlilerinden birisi İzmir Kongre' si temsil 
alanı kapsamındaki Ege sivil direniş hareketidir. 

. Ege direnişi daha sonra Ulusal Kurtuluş savaşına dönüş
müştür." (3) tesbitleri yer almaktadır. 

20.yüzyılın ilk çeyreğinde kurulan genç Türkiye Cumhuri
yetinde gerçekleştirilen toplumsal, siyasi, ekonomik ve kül
türel dönüşüm çağın getirdiği yeni oluşumlara zemin hazırla
mıştır. Yeni belirlenen kalkınma hedefleri perspektifinde, 
iktisat öne çıkmış ve sanayileşme temel amaç olarak benimsen
miştir. 

Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce İzmir'de top
lanan 1. İktisat Kongresi, bu yeni oluşumun ve hedefler açı
sından tüm toplumsal kesimlerin beklentilerinin dile getiril
diği tarihsel bir platform olmuştur. Ülke düzeninin temel da
yanaklarının düşünce tohumlarının atıldığı 1. İktisat Kongre
si, Cumhuriyet tarihimizin başlangıç noktalarından birini 
oluşturmaktadır. 

Cumhuriyetin ilanından 100 yıl önce toplumsal gelişime 
farklı bir ivme kazandıran Tanzimatın ilanında Ege'nin fikri 
düzeyde olduğu kadar ekonomik alanda yaptığı katkı ve yeni
liğe açık Ege insanının dış dünya ile bütünleşme eğilimi, 
Cumhuriyet' in kurulması ve yeni ekonomik düzenin işlerliğe 
kavuşmasında da kendini göstermiştir. 

Toplumsal gelişim içinde, insanlar ileri doğru atılım 
denemeleri ile birlikte geçmişi sorgulamak, geçmişi inceleyip 
değerlendirmek ve yeniden gözden geçirmek ihtiyacını duymak
tadırlar. 

Bu nedenle, süratli değişim dönemlerinde insanların bu 
gün ve geçmiş hakkındaki bilgi edinme istek ve eylemleri önem 
kazanmaktadır. Tarih, süreklilik ve değişim ilkelerinin kar
şılıklı etkileşimlerinin bir ürünü olmaktadır. (4) 

(3) Ilhan Tekeli ve Selim İlkin, Ege'de Sivil Direnişten 
Kurtuluş Savaşı'na Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve 
Ibrahim (Tahtakılıç) Bey, Ankara:TTK Basımevi, 1989, s.330. 
(4) Carr,Edmund ve Fontana,Tarih Yazımında Nesnellik ve Yan
lılık, Ankara:İmge Yayınları, 1992, s.18-19. 
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Tarih en kaba anlamı ile başı ve sonu belli olan bir za
man diliminde meydana gelen bütün değişimleri incelemek ve 
saptamaktır. Varolmuş/varolan/varolacak her varlığın bir ta
rihi vardır. 

20.yüzyılda yaşanan bilimsel ve teknolojik devrimler çok 
büyük hızla günlük yaşama aktarılmakta, yeni bilgi edinme yö
nünde canlandırıcı bir etki yaparken, geçmişin bilgisinden 
hızla uzaklaşmayı da beraberinde getirmektedir. (S) 

Bu nedenle, yukarıda anılan araştırmaların kuramsal da
yanakları baz alınarak İzmir' in 100 yıllık dönemde Osmanlı ve 
genç Türkiye Cumhuriyeti içindeki farklılığını inceleyen bu 
çalışmada Osmanlı'nın Avrupa kapitalizmi tarafından çevreleş
tirilmesinin öyküsü yeniden ele alınmıştır. 

Çalışmanın tamamında vurgulanan farklılığın en önemli 
bulgusu, Izmir'in ülkemizde sanayi kesiminin ilk örgütlendiği 
yer olmasıdır. İlk kez gün ışığına çıkarılan belgelerle is
patlanan bu örgütlenme toplumsal tarih çalışmalarında yeni 
bir olgu olarak değerlendirilebilecektir. 

Araştırmada İzmir sosyal, ticari ve sanayi yapısı olmak 
üzere üç alanda incelenmiştir. Sosyal yapı ve ticari yapıya 
ilşkin göstergeler sanayi yapısının maddi zemininin varlığı
nı göstermeye yönelik verilerle sınırlandırılmıştır. 

İncelenen dönemin günümüze kadar getirilmesi ve gelecek 
yıllara ilşkin bir projeksiyonun yapılması ile çalışma daha 
farklı boyutlara taşınabilecektir. 
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I.BÖLÜM 

OSMANLI İMPARATORLUGUNUN DÜNYA EKONOMİSİ İLE 

BÜTÜNLEŞME GİRİŞİMİ 



1838 TİCARET ANLAŞMASI 

"İmparatorluğun Avrupa kapitalizminin siyasi-iktisadi 
mantığına dahil olmasını kurumsallaştırma yolunda atılan ilk 
adım 1838'de İngiltere ile yapılan ticaret anlaşmasıydı. Bu 
anlaşma öncesinde doğrudan bir zorlama olmamıştı. Ama Osmanlı 
İdaresi, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın tehdidine karşı Av
rupa'nın desteğini sağlama kaygısı içindeydi. 1838 Anlaşması 
kısmen de olsa bu müdahale için ödenen diyetti. Anlaşmanın 
devletin verdiği bütün tekelleri yasaklayan hükmü, Mısır 
Valisine devletçi reformlarını yürütme imkanı. veren eski dü-
zenin bir ilkesini ortadan kaldırıyordu. · 

Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu tam bir serbest ticaret 
bölgesi olmuştu. Batı'da sanayi üretiminin artması buharlı 
~emilerle yapılan taşımanın ucuzlaması, özellikle Fransa ve 
Ingiltere'nin saldırgan ticaret politikaları ve antlaşmaların 
sağladığı kurumsal kolaylıkların etkileri biraraya gelince, 
1820'lerde yükselmeye başlayan ticaret hacmi önemli-ölçüde 
arttı. Dünya konjonktüründeki canlılığın da yardımıyla, tica
ret hacmi,1830 lardan, 1873'deki iktisadi durgunluğun başlan
gıcına kadar yıl da% 3,5 oranında arttı.Özellikle 1840'larda 
ve Kırım savaşı döneminde hızlı bir büyüme görüldü. 

Avrupalı tüccarlar ticaretin genişlemesi karşısındaki 
başlıca engelin Osmanlı ticaret tekelleri ve iç gümrükler ol
duğunu düşünüyorlardı. Tüccar gemileri dönüşlerinde yük bul
makta her zaman güçlük çekiyordu. Osmanlı İmparatorluğunun 
ihraç edilebilir üretimi yeterli değildi. 1838 Sözleşmesiyle 
ticaret tekelleri kaldırılıp iç gümrükler azaltılmışsa da, 
imparatorluk 19.yy.daki çevre ülkelerin çoğunun tersine hiç 
bir zaman ihracat fazlası veren bir bölge olmadı.19 yy boyun
ca, parasal olarak ihracat 6 kat, ithalat 7,5 kat arttıysa da 
reel artışlar sırasıyla 8 ve 10 kat olmuştu. Ancak bu rakam
lar, 1800-1914 arasında dünya ticaretinde görülen 50 katlık 
reel artıştan çok uzaktır. 

İmparatorluğun tüketici sınıfı politikasına göre; lüks 
malların ve hammaddelerin ithali teşvik edilirken, ülkeye 
özellikle büyük şehirlere erzak temininin tehlikeye düşece
ğinden korkularak ihracat engellenmişti. Tüccarlara verilen 
ticaret tekellerinin amacı daha çok buydu. Ancak bu görünür 
a~acın µlt+~qa üretimi ve iş bölümünü kontrol gibi daha temel 
bir amaç vardır. İhracat özellikle hammadde ihracatı üretim 
yapısını aksatabilir ve üretim aşamaları arasındaki baği ko-

. . . d . . ' ' ' . ' 1 ] l b . 1 . _, . + h .. pcı.r<: .bıl:ı_r _ı_ , ou ıse .ışsız1.ıc e sonuç. ana ı ıruı. J.t ..• alat ure-
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ların mevcut tarımsal yapı nedeniyle zaten pek geniş olmadığı 
daha sonra anlaşıldı. 

19.yüzyılın ortalarına gelindiğinde, ticaret düzeni ser
best ticaret doktrininin altında yatan merkez-çevre işbölümü
nü yansıtan bir bileşim gösteriyordu. İthalatın çok büyük bö
lümü mamul tüketici mallarından oluşuyor ve hiçbiri tek başı
na büyük önem taşımayan çeşitli gıda maddeleri ve hammmadde
ler ihraç ediliyordu. 

Ticaret hacmi mevcut artık ürünlerin harekete geçirilme
siyle düşük bir düzeyden başlayarak hızla artmış ancak yüzyı
lın ortasından sonra artış hızında bir düşme görülmüştür. Bu 
artış başlangıçta, hammadde fazlalarının mahalli pazarlar ye
rine ihracat pazarlarina yöneltilmesiyle sağlanmıştı. Ancak 
bu yön değiştirme, toplumsal işbölümünü bozmuş ve şehirlerde
ki imalatta, köy zanaatlarında ve yerli sanayide işsizliğe 
yol açmıştır. Genişleyen ticaretin ilk etkisi, başta pamuklu
lar olmak üzere ithal edilen ucuz mamullerin pazarı istila et 
mesi ve geleneksel manifaktürü iflas ettirmesi, ikinci etkisi 
ihracat imkanlarının ortaya çıkmasıyla yerli sanayinin kullan 
dığı hammadde fiyatlarının artması ile görüldü. 

Çevre ülkelerdeki imalat faaliyeti ile Avrupa'daki proto 
sanayinin iç örgütlenmeleri açısından birbirine benzedikleri 
kabul edilse bile, bunların iktisadi sistemle eklemlenmeleri 
ve dolayısıyla sistemi dönüştürme kapasiteleri çok farklıydı. 
Bu nedenle kapitalizmle bütünleşmenin yerli sanayiyi yıkarak 
muhtemel evrim yollarını tıkadığını öne sürmek yanlış olacak
tır. 

Genellikle Osmanlı İmparatorluğunda,önceden belirlenmiş 
işbölümünün içinde sınırlanan imalat sanayinin serbest biri
kim yapmasına imkan yoktu ve geleneksel zenaatların yıkılması 
batı tarzı kapitalist sanayileşmeye götürme dinamiğini yok 
etmemiş ama pek çok imalatçı ve zenaatçıyı işsiz bırakarak 
kargaşa yaratmıştır" (6) 

"1830'lu yıllar, Osmanlı iktisadi düşüncesinde iktisadi 
liberalizm fikirlerinin çeşitli yollarla etkin olmaya başla
dığı dönemdir. 

Batılı anlamda iktisadi fikirlerin Osmanlı-Türk düşünce
sine girmesi ve yayılmasına ciddi anlamda öncülük eden ilk 
hareketi II.Mahmut'un bir gazete çıkarma teşebbüsünden çok 
önce Charles Trikon isimli bir Fransız•ın çıkardığı gazete 
ile başlatabiliriz. İzmir'de çıkarılan "Smyrneen" bir müddet 
sonra el değiştirerek "Spectateur Oriental" ismiyle yayınlan
dı. ·Gazetenin "commercial,politique" oluşunun Osmanlı okuru 
üzerinde iktisat fikirlerinin aktarılmasında ne yönde ve na
sıl etkili olduğuna dair silik bir iz bile bulunmamaktadır. 

(6) Keyder, Türkiye'de Devlet ve Sınıflar, s.30. 
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Ancak bu gazete İzmir'deki bütün Fransız tüccarların emni
yetini kazanmıştır. Gazetenin İzmir Fransız tacirlerini mena
fini müdafaa için ticaret mümessili sıfatına haiz A.Blacque
nin eline geçmesiyle, iktisadi fikirlerin Osmanlı Türkiye' si
ne aktarılmasında önemli bir kanal olmuştur.II.Mahmud "Tak
vim-i Vekayi" ihdas ederken,onun Fransızca nüshası olan "Le 
Moniteur Ottoman"ı çıkarmaya Blacque Beyi memur etmiştir. Bu 
nüshanın gayriresmi kısımları-iktisadi liberalizm- Blacque 
Bey-Urquhart yorumuyla Osmanlı-Türk insanı için işlenecekti. 
Blacque Bey iktisadi-siyasi yazılarıyla temelde Osmanlı dev
letinin çıkarlarını Avrupa önünde savunduğundan saray ve dev
let ricali için güvenilir bir insan olmuştu" (7) 

"Bu gazete ile, Batı ekonomisi hakkında bilgi edinme im
kanını bulan Osmanlı insanı iktisadi liberalizm ve felsefenin 
normlarını öğreniyordu. Böylece kaba anlamda da olsa, reka
betçi piyasa olgusu kafalarda yerleşmeye başlamıştı. 

Le Maniteur Ottoman'ın açtığı bu çığırı başka yabancı 
gazeteler de izlemiştir.Mesela daha sonraları "Le Courrier de 
Smyrne" ile "Journal Arıatıque"de sergilenen iktisat düşünce
si "laissez-faire"den başkası değildi. 11 (8) 

"Bu dönemde, iktisadi düşünce üzerinde en etkili olan 
isim D . Urquhart'dı. Ona göre "Türkiye hammaddeler sağlayan ve 
eşit önemde sınai mamulleri talep eden bir ülke olacağını 
ümit etmekte haklı idi" (9). Urquhart, 1833-1838 döneminde 
kendini Türkiye'yi bir serbest merkez yapmaya hasretmişti ve 
1838 Ticaret Anlaşmasının ekonomik ruhu onun felsefesine 
bağlı olarak oluşturulmuştu. 

"II.Mahmud'un 16.8.1838'de Baltalimanında imzaladığı bu 
antlaşma ile, Tanzimat Fermanı'nın üzerine kurulacağı_ekono
mik ~elsefenin iskeleti de tesbit edilmiştir. Osmanlı düşün
cesi 1838 standartlarıyla, olayın boyutunu yakalamaktan çok 
uzaktı. Nitekim bu anlaşma ile önce geleneksel kesim tasfiye
ye uğrarken içeride, bu defa, sanayi teşvik vb. tedbirlerle 
merkantilizm- liberalizm karışımı fakat her halükarda mali
yeti lonca sistemini ve narhı piyasa sistemi lehine doğal bir 
seleksiyona tabi tutacak bir sürecin başlangıcı oldu. Bu ara
da, modern iktisadi fikirlerin çok ağır da olsa yayılışı,1838 
ticaret anlaşmasına çok şey borçludur.Bu anlaşmanın doğurduğu 
somut sonuçlar : 

a) Anlaşmanın hazırlıklarında büyük payı olan Urquhart'ın 
yazılarında hakim olan iktisadi boyut Smithian iyimserliktir. 
En geniş hatları ile iktisadi . liberalizm Osmanlı devlet adam
ları ve aydınlarının karşılaştıkları sistematik bütünlüğü 
olan ilk iktisadi fikirlerdir, denilebilir.Esasen Palmerston, 

(7) Adnan Güngör Sayar, Osmanlı İktisat Düzeninin Çağdaşlaş
ması, İstanbul:Der Yayınları, 1986, s. 194-195. 
~Sayar,Osmanlı İktisat Düzeninin Çağdaşlaşması,s.197,93 
No.lu N.Berkes'e atıf not. 
(9) Sayar, Osmanlı İktisat Düzeninin Çağdaşlaşması, s.199. 
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İngilizlerin çıkarlarını zedelemeyecek bir ekonomik libera
ralizmi savunmakta ve kendisini bunu "üstün bir koruyucusu" 
olarak görmekteydi.O nedenle, Urquhart ve Palmerston'un 1840-
lar öncesinde Ricardian karamsarlığı Türkiye gerçeğinde aşa
rak Smithian iyimserlikte buluştukları söylenebilir. 

b) 1838 Ticaret Anlaşması Osmanlı ekonomisinde yapısal bir 
değişikliğe gidişin tescili olan Tanzimat ile ekonomik libe
ralizmin içselleştirilmesinin başlangıcıdır. Gerçi 1838'den 
önce, tedrici fakat kopuk, bilinçsiz fakat pazar şartlarını 
kurmaya yönelik liberalleşme temayülleri esasen vardı. 

c) 1838 Ticaret Anlaşması ile devletin asırlardır sürdürdü
ğü kadim iktisat politikasına öldürücü bir darbe indirilmiş
tir. Fütühatın kapanması, toprakta sistemin giderek yozlaşma
sı, narhta görülen güçlükler ve bozukluklar karşısında köklü 
tedbir ve uygulamaları beraberinde getiriyordu. Bu ise, ikti
sat politikalarını tam bir keşmekeşe itiyordu. Geleneksel ke
sim Batı ürünlerinin rekabeti karşısında iktisadi hayattan 
silinmişti. Özellikle yerli sanayinin dış alem karşısında 
ayakta kalması dilek ve istekleri bu dönemin ürünüdür. - Ancak 
1838 den sonra liberalizme dayalı kurulan iktisat politikası, 
1914 yılına kadar ana hatlarını korumuştur. Bu, iktisadi hür
riyetçiliğin yürürlükte olacağı bir anlayış içinde, ·üretim 
faktörlerinin sahipliğinde ferdi mülkiyeti getirmiştir. Eko
nomik liberalizmin dışında başka bir sistem arayışı olmamış, 
zaman zaman oluşan tıkanıklık, kesinti ve huzursuzluklar son 
aşamada "laissez-faire" ve "merkantilizm" çatışmasından başka 
bir şey değildir. 

d) 1838'den sonra Osmanlı insanı ilk kez ekonomik sorunlar 
üzerinde düşünmeye ve tartışmaya imkan bulmuştur. Aslında an
laşma pazar ekonomisine geçişi hedef alan bir hukuki düzenle-
medir. · 

1838'in ve Tanzimat'ın taslağını çizdiği ekonomik model, 
1840'lardan sonra etkin bir şekilde günlük ekonomik hayata 
şekil vermede yeterli bir üretimi peşisıra getirmedi. Osmanlı 
ekonomisinin 1840 sonrasındaki olumsuzluklarının altında 
"laissez-faire"e ayak uyduramayan insan faktörü bulunmaktadır 

e) İngilizler bu anlaşma ile hem Rusya'ya karşı bir barikat 
kurdular hem de ticari yönden Rusya'nın mallarının Anadolu'ya 
sıçramasına mani oldular. Rus-İngiliz çıkar çatışmasında İn
giltere galip gelmişti. Almanya ise gümrük birliklerini uygu
luyordu. Çözüşen sürecin önüne geçmek için bulunan çare,Avru
pa uygarlığının temel iktisadi kurumlarına uyumlanmayı zorun
lu hale getirmişti. Böyle bir ortamda Batı ile olan temaslar 
sıklaşmış ve Osmanlı düşüncesi iktisadi fikirlerle tanışmıştı 
Burada en önemli rolü Sadık Rıfat Paşa üstlenmişti. 

Sadık Rıfat Paşa, pragmatik yanı ağır basan bir Osmanlı 
islahatçısı olarak epeydir dağılma sürecinde seyreden devle-
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tin bekasını, uygulamaya konulabilir bir dizi hukuki-siyasi
iktisadi tedbirler ile temin etmek istiyordu. 

Devlet-fert ayrımının ekonomik hayatı yeniden şekillen
dirmedeki önemini yakalamıştı. Asırlardır ferdin üzerine aba
nan devletin, can ve mal güvenliği ile bireyin ekonomik kimli
ğini oluşturacak dengelerin oluşmasıyla kendi tarihi çözülme
sinin önüne geçebileceğine ancak bundan sonra özel mülkiyeti 
özel teşebbüsle birleştirecek ekonomik bir ilişki tesis edi
lebileceğine inanıyordu. İktisadi güven ortamında devlet yar
dımlarının özel teşebbüse ulaşmasını istiyordu. Ona göre ser
vetin kaynağı; ziraat, ticaret ve sanayidir. Bir dizi köklü 
değişiklik istemektedir ve bunların başında faal bir nüfusun 
artışı ge·lmektedir. Bir tarım ülkesi olan Osmanlı'da tarımsal 
verimin arttırılması için yurt dışından teknisyen, araç ve 
gereç getirilmesini önerir. 

Tarımda gelişmenin sağlanabilmesi için yollar açılmalı, 
ihracat ithalattan daima fazla olmalı, yerli sanayi korunmalı 
devlet bu girişimleri destekleyerek alacağı vergiyi erteleye
bilmeli, faiz karşılığı para alıp veren kurumlar oluşturulmalı 
tüccar ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu para bankalar aracılığı 
ile karşılanmalı,halkın kaldıramayacağı vergi konulmamalıdır. 

Sadık Rıfat Paşa bu fikirleri Tanzimat'ın ilanından önce 
savunmuş ve Tanzimat hareketine ciddi bir katkıda bulunmuş
tur. Paşa, Tanzimat sonrası oluşmaya başlayan politik insan 
tipinin sikke ayarı ile oynayacağının bilincinde olarak,bunun 
olumsuzluklarını dile getirmiş ve ilk kez Merkez Bankası ih
dası fikrini ileri sürmüştür." (10) 

" 1838 Türk İngiliz Ticaret anlaşması, Osmanlı dış tica
ret ilişkilerini yeni bir sisteme oturtmuş ve 19.yüzyılda Os
manlı devleti, içerikleri ve hükümleri aynı olan ticaret söz
leşmelerini Avrupa devletlerinin hemen hemen hepsiyle ayrı 
ayrı imzalamıştır.19.yy. ticaret anlaşmaları sistemi, belirli 
değişikliklerle 1914 yılına kadar tam 76 yıl yürürlükte kal
mıştır. 

19.yüzyıl ticaret sözleşmeleri sisteminin birinci aşama
sı 1838-1851 yılları arasında imzalanan ticaret anlaşmaları 
ile gerçekleşmiştir. Uygulamaya konulan sistemin ana maddele
ri özetle; 

1- Kapitülasyonların yeni imzalanan ticaret anlaşmalarına 
aykırı olmayan hükümleri aynen uygulanacaktır. 

2- Anlaşmalarda yer alan en çok gözetilen ulus kaydı ile 
Osmanlı devletinin herhangi bir devlete tanıyacağı ayrıcalık 
ve kolaylık kendiliğinden anlaşmayı imzalayan devlete de ta
nınacaktır. 

3- Osmanlı devleti tekel koyma yetkisini kullanmayacaktır. 

(lO)Sayar, Osmanlı Iktisat Düzeninin Çağdaşlaşması,s.211-234. 
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4- Yabancı tüccar Türkiye'nin her yerinde en çok gözetilen 
yerli tüccar ile eşit hak ve kolaylıklardan yararlanacaktır. 

5- Türkiye belirli malların ekonomik ve stratejik nedenler 
ile ihracını yasaklama yetkisini kullanmayacaktır. 

6- Aynı şekilde ithalatta herhangi bir miktar kısıtlaması 
koyma yetkisi de olmayacaktır. 

7- Yürürlükte olan iç gümrükler yabancı tüccara uygulanma
yacaktır. Bu uygulamadan doğan gelir kayıplarını telafi- etmek 
için ithalat ve ihracat gümrük oranları % 2 ve % 9 oranında 
arttırılmıştır. 

8- İthalatta % 5 (3+2), ihracatta % 12 (9+3) ve transit ti
carette de% 3 gümrük resmi alınacaktır." (11) 

"Mevcut kapitülasyonlar ve anlaşmalarla Büyük 
vatandaşlarına veya gemilerine tanınan haklarla bu 
ile tanınan yeni hak ve imtiyazların sonsuza kadar, 
siz biçimde geçerliliği taraflarca kabul edilmiştir. 

Britanya 
sözleşme 
kesinti-

Britanya majestelerinin vatandaşlarının veya 
temsilcilerinin Osmanlı topraklarının her yerinde 
malı hiçbir ayrıcalık tanımaksızın bu topraklarda 
her çeşit ürünü satın almalarına izin verilecektir. 

bunların 
her çeşit 
üretilen 

Osmanlı ürünlerinden herhangi biri, Britanya'lı tüccar
lar tarafından Osmanlı ülkesinin iç tüketimi için satılmak 
amacıyla satın alındığında; müslüman olsun olmasın Osmanlı 
imparatorluğunda iç ticaretle meşgul Osmanlı vatandaşlarının 
(en çok kayırılan bölümünün) benzer koşullarda ödediği vergi 
ve rüsumlara eşdeğerde yükümlülüklerden sorumlu olacaklardır. 
Eğer herhangi bir Osmanlı ürünü, Britanya'lı tacirler veya 
onların temsilcileri tarafından ihraç amacıyla satın alınır
sa, bu mallar her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf ola
rak gemiye yüklenecekleri noktaya kadar götürüleceklerdir. 

1838 Ticaret Sözleşmesi'nin Osmanlı toplumu açısından 
bir başka önemli yönü de kapitalist üretim ilişkilerinin ül
keye girişinin kapısını açmasıdır. Kapitalist üretim ilişki
leri Osmanlı ülkesine önce ticaret kesiminde girmiş, sonrada 
yabancı sermaye yatırımları ile yaygınlaşmıştır." (12) 

"Böylece, 1838 ve sonrasında imzalanan anlaşmalar Osman
lı pazarlarının ve hammaddelerinin Avrupalı ticaret ve sanayi 
sermayesinin çıkarları doğrultusunda dış ticarete açılması 
için gereken hukuksal çerçeveyi sağlamış oluyordu. 1838 Anlaş 
masının önemli yanı gümrük vergilerine ilişkin düzenlemeler 
değildir. Osmanlı devletinin bağımsız dış ticaret politikala
rı izleyebilme hakkından bir daha geri dönmemek üzere vazgeç
mesidir. 

Krizler ve 
Yayınlarl," 

-( ııY-Melih Gürsoy, Dünyadaki. Büyük Ekonpmik 
].".'.irkJ~ F.konomislne Etkileri, IBtanbu.l: Metis 
t989,::ı 195. 
(12) Tevfi~< Çavdar, }'ür.J.r:i,y_~ç'!!~ L±baralizrr: }:_ş__60-19~_Q.,İs~anbul: 
r~~2 Kitabevi, 1992, s.8-9. 



1838 öncesinde Osmanlı devleti ithalat ve ihracattan % 3 
oranında gümrük vergisi almaktaydı. Ayrıca yerli ve yabancı 
tüccarlar mallarını ülke içinde bir bölgeden diğerine taşır
larken % 8 oranında iç gümrük vergisi ödemek zorundaydılar. 
Balta Limanı Anlaşması, ihracattan alınan vergileri % 12'ye 
çıkarıyor, ithalattan alınan vergileri ise % 5 olarak saptı
yordu. Yerli tüccarlar iç gümrükleri ödemeye devam ederken, 
yabancı tüccarlar bu yükümlülükten kurtuluyorlar,böylece yer
li tüccarlar karşısında önemli bir avantaj elde etmiş oluyor
lardı. Bunların yanısıra, anlaşma dış ticarette Yed-i Vahid 
olarak adlandırılan devlet tekellerini ortadan kaldırarak 
Mehmet Ali Paşa'nın gelir kaynaklarını kurutmuş, Mısır'daki 
sanayileşme sürecine son vermiştir. 

1838 ile 1841 yılları arasında imzalanan belgeler, Sana
yi Devrimi sonrasında Avrupa'da ve dünyada ortaya çıkan yeni 
siyasal, askeri ve iktisadi dengeleri yansıtmaktaydı. 

Bu anlaşmadan sonra, gümrük vergilerini indirtmek için 
Avrupa ülkeleri Osmanlı yönetiminin yeni bir bunalıma sürük
lenmesini beklemekteydiler. Nitekim, 1860-61'de mali bunalım 
koşullarında Osmanlı devleti ihracattan alınan vergileri % 12 
den% l'e indirmeyi kabul etmiştir. 

İhracattan alınan gümrük vergileri 1914'e kadar. % l'de 
kaldı. İthalattan alınan vergiler ise, merkezi bürokrasinin 
çabaları ve Avrupa ülkeleriyle girişilen pazarlıklar sonucun
da 1861'de % B'e, 1905'de % ll'e, 1908'de % lS'e çıkarıldı. 

19.yüzyıl boyunca Osmanlı devleti yönetimde maliye ağır
lıklı bakış açısını büyük ölçüde değiştirmemiştir.Gümrük ver
gilerini yükseltebilmek amacıyla Avrupa ülkeleriyle pazarlığa 
girişilmesinin nedeni yerli sanayinin korunmasından çok hazi
neye ek gelir sağlamaktı. Korumacılık fikri 1870'lerde ortaya 
atılmış olmakla birlikte, yerli üretimin ithal edilen mamul 
malların rekabetinden korunması Osmanlı yöneticileri için bü
yük bir öncelik taşımamıştır." (13) 

Batının sonraları devam edecek üstünlüğünün ilk köprü
başı 1838 Ticaret Anlaşmasıdır. Anlaşma ile bütün Osmanlı 
pazarı İngiliz mallarına açıldı. Gelişmeler kapitalist geliş
meyi önlediği gibi mevcut sanayinin de yok olmasını sağlamış
tır. "Ancak bu, bugünden yarına karşılanan bir durum değil, 
16.yüzyıldan başlayan başarısızlıkların doğal bir sonucuydu" 
(14) 

"İç ticaretteki engelleri kaldırırken aynı anda dış ti
careci ekonomik alanda koruyucu politikalardan yoksun bırakan 
J.9. yüzyıl ticaret anlaşmaları. yeni doğan sanayi için lüzumlu 

( J 3 ı Şe-ı.rket Pa:ımk, Osmanl_~Türkiy§. İktisadi Tarihi 1500-1914, 
Ankara , 1988, s.199-202. 

ı' '· .. . .. ~ ·r· .. ,· 'T'.·~ - · 'd ·1 ,1 11, i·~e.ı~~; ,~3 ._ P...ı. : :,;.n, .t.:upe_r.:ı...Q.!~ --~~ una~ .Lü.~Kıye ~ Amerı<.an 

ve ~'..:"!.?Yet y,~~:_:x.Lr;Q ___ aL·~~, :i :::ıuınbu:: 1\.fa yayı:r::.lcı.rı, 1986, s. 11. 
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önlemleri alma imkanını da yoketmiştir. Oysa aynı dönemde, 
sanayileşmekde gecikmiş birçok batı ülkesi gümrük tarifeleri 
ile yeni sanayilerini koruma gereğini duymuştur. Fransa, Al
manya, Avusturya ağır gümrük vergileri uygulamıştır. Özellik
le, 1873'den sonra, büyük dünya ekonomik krizi ile birlikte, 
koruyucu dış ticaret politikaları tüm Avrupa ülkelerini sar
mıştır. 

Osmanlı devleti, kapitülasyonlar ve ticaret anlaşmaları 
ııedeni ile tek taraflı olarak dış ticaretini yönlendirememiş
tir. Yürütüleıı mali gümrük politikası devlet ~azirıesine önem
li bir gelir sağlamış, ancak mükelleflerin vergi ödeme gücü 
azaldığı için devlet gelirleri diğer yandan gerilemiştir. Bu 
töY bir gfimrük politikası ülke ekonomisini olumsuz yönde et
kilemiştir. Ekonominin liberalleşmesi Osmanlı ticaretini elin 
de tutan yabancıların etkinliğini arttırmış, müslüman tüccar 
ve zanaatkarın giderek yoksullaşmasına yol açmıştır." (15) 

"1838 ile birlikte Osmanlı dış ticaretinde yeni bir evre 
başlcıx. Bundan böyle dış ticaret politikasındaki gelişmeler 
çağdcış Osmanlı ekonomik ve toplumsal yapısındaki dönüşümleri 
de yansıtıcı niteliktedir. 1838'den itibaren gümrüklerde 
islahata girişilir, yabancı ülkelerle ticaret sözleşmeleri 
imzalanır. 

Diğer ülkelerle benzer sözleşmeler imzalanmak i$tenirse 
de her seferinde Bab-ı Ali'nin karşısına kapitülasyonlar 
çıkarılır. Batılı devletler, serbest ticaret ilişkisine ters 
düşeceği gerekçesi ile spesifik tarifeye dayalı ticaret söz
lesmelerine yanaşmazlar. 

Oysa Avrupa'da uzun yıllardır spesifik tarifeler ve 
seçici gümrük politikaları uygulanmak.tadır. Çoğu ülke dış ti
caretini dilediğince kısıtlamu;;tır. İngiltere 1846 'ya kadar 
ülkeye tahıl ithalini yasaklamıştır. Fransa pamuk ipliği ve 
bez dokuma gibi maddelere uzun bir süre kapılarını kapamıştır 
Alman gümrük birliği aynı amaca yöneliktir.Avusturya'nın 1833 
de yürürlüğe giren tarifesinde, bazı malların ithalatı yasak
lanmış, bazılarına ağır gümrük vergileri konmuştur. Rusya pek 
çok malın ülkeye girmesini yasaklamıştır.19.yüzyılın son çey
re~inde, Büyük Buhran ile birlikte, koruyucu dış ticaret po
litikası tüm Avrupa ülkelerini sarmış, ithal gümrükleri ya
rısıicasına yükseltilmiştir. 

Avrupa'da tüm bu gelişmeler izlenirken Osmanlı Devleti, 
k;ıpitülasyoıılar nedeni ile gümrük politikasını dilediğince 
yönlendiremez. 

Birinci Dünya savar;ana k:ı.dar Osmanlı dış ticaret politi
k;ır=a .:ı.ııa lıatlarıyl<l liberal bir nitelik taşır. Klasik Osmanlı 

(•:'~) ?:ul:Pr Topr.-ak, Mi~).J:. İktisat: Ankara:Yurt 
'ı:' ;ı y ı ıı Lı. r ı. 19 fJ 2 , s . 8 7 . 
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dış ticaret politiklarına oranla,iç ve dış ticareti özendiri
ci niteliktedir. 

Ancak bu liberal yapı kısmen kapitülasyonların zorlama
sıdır. Yaptığı ticaret sözleşmeleriyle gümrük varidatını art
tırırsa da, dış ticaret politikalarında "karar özgürlüğü" ya
da "egemenliği" bir ölçüde sınırlanmıştır" (16) 

"~T~},:-~~~~'':!';.lf®'f;fıJ:&_ii~CG:GH•&ı.:nLı.. iJbVi@l.;i .il=i~H~-iiiıir.H,;,, wi4-lif. ;s ıi.li:Ü~":;..*~ 
Tarihi, İstanbul: Cem yayınevi, 1992, s.201-202. 

17 



TANZİMAT 

Türkiye iktisat tarihinde, yeni bir sosyo-ekonomik ve 
toplumsal yapının ortaya çıkışı, diğer ülke tarihlerinde 
olduğu gibi geleneksel yapının çözülüp kapitalist üretim 
tarzının çözücü, bütünleyici ekonomik düzenle karşılaşması 
ile başlamaktadır. 

17.,18.yüzyılda Osmanlı'da toplumsal bir kıpırdanış ol
muştur. Ancak, 19.yüzyıl kes.in dönüşümlerin belirdiği ve Batı 
kapitalizmi ile bütünleşme çabalarının geleneksel yapıda bir 
kırılma oluşturduğu dönemdir.Bu kırılma noktasının en çarpıcı 
şekilde kendini göstermesi 1838 Ticaret Sözleşmeleri ve 1839 
Tanzimat ·aracılığıyla olmuştur. 

Tanzimat günümüz Türkiye' sinin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Çünkü, değişimin ana ilkelerinin saptandığı, durağan yapının 
çözülmesi için girişimlerin zemin bulabildiği, uzun süreçli 
bir tarihsel dönernlerne ile bugün de içinde yaşadığımız ekono
mik, toplumsal yapının ilk kez boy göstermeye başladığı dönem
dir tanzimat. 

"1838 Ticaret Anlaşmasından bir yıl sonra ilan edilen 
Tanzimat taşıdığı ekonomik ruh itibariyle 1838'in kesin bir 
uzantısı olmaktadır. Tanzimat'ın oluşumunda reformlara duyu
lan sürekli ihtiyaç ciddi bir rol oynamıştır. Batı iktisat 
kafasının Osmanlılara empoze ettiği bu ıslah teşebbüsünün can 
alıcı yanı, mal ve can güvencesini iktisadi rasyonalizme bağ
lama bekleyiş ve inancı oluşturmaktadır. 

İngiliz hükümeti Tanzimatı "iyi düşünülmüş ve adilane" 
değerlendirirken, Fransızlar olayı "İngiliz hükümetinin bir 
eseri" olarak değerlendirmiştir. 

Tanzimat Fermanı, devletin ekonomik yapısında etkin söz 
sahibi olan "mutlak mülkiyete" indirdiği darbeyi, 1838 Tica
ret Anlaşmasına borçludur. Özel mülkiyete geçiş süreci Tanzi
matın ilanından çok evvel başlamıştı. Tanzimat ile "miri top
raklar mutasarrıflarına,garp kanunlarının tesiri ile tam mül
kiyet hakları"nı . t~nıyan sürece geçilmiştir. 

Osmanlı tarihi içinde Tanzimata kadar olan dönem"birey"i 
kuşatan engellerin bir zaman diliminden ötekine hiç kaldırıl
madığı yekpare bir an'dır. 

Tanzimattan önceki her çözümleyici tavır sonucunda dev
lete dayanıyordu. Burada Osmanlı insanı için odak değişikliği 
büyük önem taşımaktadır. Tanzimatı bütün diğer ıslahat hare
ketlerinden ayıran bu reform ihtiyacını özel hayata kaydırma 
özelliğidir. 

Ferman Osmanlı devletinin 11 birey 11 ine kendi mesuliyet 
alanından önemli bir parçayı vermesinin resmi bir belgesidir. 
Osmanlı insanı art1k bu yolla, rahatlıkla hareket edebileceği 
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ve sonuçlarına kendinin sahip çıkacağı iktisadi bir faaliyet 
alanına geçmiş oluyordu. Bu olgu 1880'lere kadar ferdi mesu
liyetle toplum çıkarlarının sağlanamadığı Osmanlı iktisadi 
liberalizminin düşüncede filizlenip çiçeklendiği, uygulamada 
giderek artan bir ağırlıkla en etkin olabileceği pürüzsüz bir 
zaman dilimi olacaktı. 

Tanzimat bireyi sindiren baskıları ortadan kaldıran,"fer 
di hürriyet sahası" açan, dolayısıyla mülkiyet ilişkilerini, 
iktisadi-sosyal yapısını çöküşe kadar yeniden belirleyen çok 
önemli bir adımdır. 

Tanzimat öncesinde çeşitli araçlarla kendini 
özel mülkiyet tutkusunun can korkusu ile birlikte, 
rak açılan yolda teşebbüs ruhu ve maksimizasyon 
harekete geçireceği bekleniyordu. 

belli eden 
yasal ola
anlayışını 

Bireyin ortaya çıkışı ile ekonomik ilişkilerde bireyler 
arası çıkar çatışması serbest ' piyasa modeli ile çözülmesini 
gerektirecek ve bu, bağımsız iktisadi karar alıp, uygulayan, 
sorumluluklarını üstlenen ve sonuçlarını kabul eden_ sivil 
toplumun oluşmasını sağlayacaktı. Piyasa mekanizmasının de 
facto yöntemlerle işlerlik kazanacağı inancı, daha ilk adımda 
kağıt üzerinde kalmaya mahkumdu." (17) 

"1838 İngiliz-Osmanlı Ticaret Sözleşmesi ile Osmanlı ül
kesine sınırsızca el atma yetkisi alan batı Avrupa ülkeleri 
tüccarının gereksindiği yasal ortam 1839 Tanzimat Fermanı ile 
sağlanmıştır. 

Tanzimat Fermanı Osmanlı merkezi otoritesinin egemenliği 
ni sınırlayan ve bu sınırlamayı bütün Osmanli halkına duyuran 
ilk belgedir.Dönemin ileri gelenlerinden Büyük Reşit Paşa ön
cülüğünde hazırlanmıştır. Hazırlanışında Batı Avrupa ülkeleri 
nin özellikle İngiltere'nin etkisi çok açıktır. Tanzimat fer
manı 1838 Ticaret sözleşmesini tamamlayan Avrupa burjuvazisi
nin _ Opmanl 1- ji],._)s;~_şi _ :i_ç~T~~~g_e]:<:J _ ~yJ_emlerini güvence rı ı t- ı nrı 
alan bir yasal çerçeve gibi kabul . etmek yariiir;ı" " olmaz:-

Tanzimat bir anlamda, Mısır sorununa Osmanlı bürokrasisi 
nin Padişah çevresinde kenetlenerek yeni bir düzen kurma yolu 
ile karşı koyma çabasıdir.Aslında Reşit Paşa tarafından iste
nen,Padişah' ın yetkilerinde bazı sınırlamaların yapılmasıdır. 
Kuşkusuz bu, Avrupa burjuvazisi tarafından da istenen.birşey.,. 
dir. Osmanlı üst bürokrasisi ile Avrupa burjuvazisinin aydın
larının ortak bileşkesinde Tanzimat fermanı kaleme alınmış
tır. Tanzimat fermanında üç temel nokta vardır; 

- Padişah'ın kendi egemenlik hakkını sınırlaması, 
- Kişiye bağlı can, mal ve onur korurluğu haklarının Padi-

şahın egemenlik alanından çıkartılıp yasal düzenlemelere bağ
lanması, 

(17) Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, 
s.241-242 ve s.245-246. 
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- Yürütmenin "Mevad-ı Esasiye" olarak nitelenen ilkeler 
uyarınca düzenlenecek yasalara göre çalışması. 

Bu üç ilke yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrılı
ğını gidermeye yönelik ya da ancak bu organların özerkliği 
oranında etkin bir biçimde uygulanabilecek ilkelerdir. 

Tanzimat fermanının en kapalı yanı yürütmeyi bağlayacak 
olan "Mevad-ı Esasiye"nin ne gibi müeyyidelerden meydana gel
diği noktasıdır. Yüksek Şura şunları belirlemiştir: 

- Devlet yönetimi yeni kanunlara göre düzenlenecektir. 
- Bu kanunların amacı üç hakkın(can,mal ve onurun korunma-

sı) dokunulmazlığının sağlanması olacaktır. 
- Kabul edilecek ·yeni kanunlar din, ırk vb.farklar göze

tilmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarına eşit olarak uygula
nacaktır. 

- Padişah sözkonusu kanunlara aykırı davranmayacağına dair 
söz verecektir. 

Tanzimat bir anlamda padişah ile bürokrasi arasinda bir 
yetki paylaşımı olarak kabul edilebilir. Yasama görevini yü
kümlenecek sürekli encümenler kurulmuştur. Bu encümenlerin 
üyeleri sivil - asker bürokrasi ile ulemadan meydana gelmiştir. 

Bu yeni kurumlara karşın, fermanda padişahın yetkileri 
açısından kurulan dengelerin bozulması halinde hangi mercile
rin devreye gireceği belirtilmemiştir. Bu nedenle, 1850'den 
sonra yeni ıslahat bildirgeleri yayınlanmış, boşluklar doldu
rulmaya çalışılmıştır. 

Kırım savaşı, Batı Avrupa ülkelerinin Osmanlı ekonomisi
ni kontrol açısından daha köklü adımlar atmasına neden olmuş
tur. 1856 Islahat Fermanı bu ilişkilerin ilk somut sonucudur. 
Bu Islahat, Tanzimat fermanı ile kabul edilmiş ilkelerin bir 
tamamlayıcısı niteliğindedir. Yeni kararlar; 

- Bütçe kavramının devlet hesaplarına dahil edilerek yıl
lık bütçelerin yapılması, 

- Ekonomik gelişmeyi sağlama amacıyla Avrupa sermayesi ile 
o ülkelerin yetkili uzmanlarının çağrılması,gereğinde bunlara 
üst düzeyde sorumluluk verilmesi, 

- Karma mahkemelerin kurulması. 

1856 Islahat fermanı yerel yönetimlerde, cemaat meclisle
rinde halkın temsil edilmesini tartışan ilk resmi belgelerden 
biridir. Ayrıca değişik uluslardan oluşan yurttaşları "Osman
lılık" denilen soyut bir kavram içersinde toplama çabaları bu 
fermanda açıkça dile getirilmiştir. 1856 Islahat fermanını 
izleyen yasal dönüşümler şunlardır; 

- 1858 Arazi Kanunnamesi, topraklar üzerindeki mülkiyet 
hakkını güvence altına almakta, miri toprakların özel mülke 
dönüştürülme sürecini kolaylaştıracak hükümler getirmekteydi. 
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- İl Yasaları, yerel yönetime yönelik bir dizi kararı gün
deme getirmiştir. Bu kararlar ile, yerel bürokrasi ile büyük 
toprak sahipleri ve eşraf arasındaki kutuplaşmaya ve yerel 
ulusçu akımları destekleyerek Osmanlı İmparatorluğunun sulta
sı altına almak isteyen dış güçlerle Osmanlı yönetimi arasın
da çelişkiye neden olmuştur. 

- Yabancıların Osmanlı ülkesinde toprak sahibi olmalarına 
izin veren Yasa, 1867. 

- Ceza Yasası, 1858. 
- Deniz Ticaret Yasası, 1864. 
- Ticaret Muhakemeleri Nizamnamesi, 1862. 

Tanzimat ve onu izleyen ıslahat çalışmalarının etkisiyle 
Osmanlı aydını da burjuva toplumlarına özgü liberal düşünce
leri yakından tanımaya başlamıştı.Burada aydın; sivil-asker 
bürokrasidir. 

1860'lı yıllarda asker-sivil bürokrat aydınlar "Yeni Os
manlılar Hareketi" olarak adlandırılan özgürlükçü akımı baş
lattılar. "Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkar, Muhbir" gibi ya
yın organlarında sürekli yazan Şinasi, Namık Kemal,Ali Suavi, 
Ziya Paşa gibi düşünürler bu akımın öncüleridir. 

Mustafa Fazıl Paşa tarafından dönemin padişahı Abdül
aziz' e yazılan açık mektupta, o dönemin aydınlarının üzerinde 
birleşebildikleri asgari müşterekler mevcuttur. Bunlar;· 

- Her gelişmenin ve ilerlemenin temelinde özgürlük yatar. 
-·özgür bir kamuoyu memurların keyfi davranışlarını denet-

ler, bunları engeller. 
- Özgürlüğün varolmadığı toplumlarda dönüşümler yarım ka

lır, bir anlamda gerçek doğrularından sapar. 
- Özgürlüğün bulunmamasından ötürü Avrupa devletleri Os

manlıların içişlerine karışmak için bahane bulabilmektedir. 
- Özgürlük padişahın egemenliğini kaldırma anlamına gelme

diği gibi, halkın din, inanç ve geleneklerinden uzak düşürme 
gibi bir sonucu da vermez. 

- Din, kişinin manevi yönünü ilgilendirir. Bir ülkenin ya
saları din kurallarını belirleyemez. Dinin dünya işlerine ka
rıştırılması onu, halka karşı kullanılması imkanını da arttı
rır. 

- Her ülke için geçerli devlet biçimi anayasalı bir yöne
timdir. 

- Adaletin ilkeleri aynı ülke içinde mekana göre değişmez. 
- Zulüm ve istibdat karşısında tek çıkar yol, sorumluluğu 

ve eylemleri denetlenebilen bir yönetim kurulmasıdır. 

Nitekim ülkede meşrutiyet yönetiminin kurulmasına yöne
lik eylemler 1876'da Abdülaziz'in devrilmesiyle sonuçlanmış, 
önce IV.Murad,kısa bir süre sonra da !!.Abdülhamid anayasayı 
kabul ederek yürürlüğe koymuştur. Bu anayasa burjuva yasal 
çerçevesi açısından Tanzimat ve Islahat fermanlarının adeta 
bir devamı niteliğindedir. Merkezi otoritenin egemenliğinin 
pekiştirildiği bir belgedir. 
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İlk Meclis-i Mebusan'ın açılışından kısa bir süre sonra 
93 Savaşı diye bilinen Osmanlı-Rus savaşı çıkmıştır. Savaşın 
getirdiği yoğun bunalımı fırsat bilen Abdülhamid, Meclis-i 
Mebusan'ı 30 yıl tatile sokacak bir fırsat yakalamıştır. 
2 Şubat 1878'de Meclis, iki yılı bile bulmayan bir uygulama
dan sonra işlememiştir. 

Tanzimat döneminde, özellikle 1850'den sonraki dönemde, 
Osmanlı devlet kadrolarında Batılı devlet adamı olarak bili
nen Ali ve Fuat Paşa'ların yenileşmeci düşün yaşamında belir
gin bir ağırlıkları olmuştur. Bu iki düşünürün, ısrarla dile 
getirdikleri ortak ilkeler şunlardır ; 

- Çağd'aşlaşmak-Avrupalılaşmak özdeşliği kesin bir şekilde 
ortaya konmaktadır. Amaçları Avrupalı bir Osmanlı devletidir. 
Onlara göre gelişme; en az Avrupa ülkeleri düzeyine ulaşmak
tır. Çünkü, ancak böyle olduğunda Avrupa devletleri arasında 
Osmanlı'nın yeri olabilecektir. Böylece hedef çok açık olarak 
sergilenmiştir.100 yılı aşkın bir süredir bürokrat-aydınlarca 
hedef aynı şekilde yorumlanmaktadır. 

- Ulaşımdaki hedef demiryollarıdır.Ülkenin gelişmesi sade
ce demiryolu uzunluğu ile ölçülmüştür. Ülke içi ulaşımın kötü 
koşullarda sağlanması aydınların demiryolunu bayındırlık so
rununun ilk maddesine yerleştirmelerine neden olmuştur. 

- Ekonomi politikaları önerilerinde derin bir tutarsızlık 
vardır. Bir yandan, gümrük duvarlarıyla sanayinin korunması 
modeli önerilirken ana yaklaşım olarak adeta koşulsuz serbest 
ticaret ilkesi izlenmektedir. Hatta, vergilerin toplanmasında 
uluslararası ilişkileri güçlü olan şirketlerin devreye girme
si bile tercih edilebilmektedir. Devletin elindeki fabrikala
rı özel kesime devretmesi, böylece ekonomik yaşamdan elini 
çekmesi önerilmektedir. 

- Osmanlı topraklarının özellikle Anadolu'nun yabancılar 
tarafından yerleşim yeri olarak kullanımı talep edilmektedir. 
"Mülkiyete özgürlük" istemi, yabancıların Osmanlı toprakları
na yerleştirilmesi düşüncesini destekleyen bir davranıştır. 
Bu liberal ekonomi anlayışının ilk ve vazgeçilmez ilkesidir. 

- Ağır savaş gemilerine sahip bir donanma yerine hem savaş 
hem de ticaret gemisi gibi kullanılabilecek buharlı gemiler
den oluşan bir filo ve bu filonun da bir şirket tarafından 
sahiplenilmesi önerilmektedir ki bu Avrupa'da bile savunulma
mıştır. 

- Eğitimin teori ile sınırlanmaması,pratik meslek eğitimi
nin qe ele alınması üzerinde ısrarla durulmuştur. 

Ali ve Fuat Paşa'ların vasiyetnamelerinden çıkarılan bu 
ortak noktalar, Osmanlı aydınının "ne yapmalı" sorusuna poli
tika seçenekleri olarak neyi önerdiklerini göstermektedir. 
Belgeler düşünsel olarak tutarsız olmakla birlikte, ıs yıl 
boyunca imparatorluğun bütün sorumluluğunu taşıyan iki aydın 
devlet adamının birleştiği tek bir noktaya- Liberalizm'e işa
ret etmektedir." (18) 

(18) Çavdar,Türkiye'de Liberalizm, s.8-17 ve s.30-31. 
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"Tanzimat, yeni yönetici sınıf olan bürokratlara dayalı 
bir hükümet yarattı. Bu sınıf ,modernizasyon temposunu impara
torluğun karşı karşıya olduğu siyasal ve askeri kriz dalgala
rını genellikle görmezden gelerek ve hatta bu kriz dalgaları
na rağmen sürdüren modern bir Osmanlı kuşağı oluşturdu." (19) 

"Tanzimata değin ticari davalar şer'i mahkemelerde görü
lürdü. 1840 tarihinden sonra ticari uyuşmazlıklara ayrı mahke 
melerin bakması kararlaştırıldı. Yabancı tüccarlar arasında 
çıkan anlaşmazlıkları çözmek üzere ilk olarak İstanbul'da Ti
caret Nezaretine bağlı bir mahkeme kurulmuştu. Başkanlığını 
Ticaret Nazırının üstlendiği bu mahkeme Ticaret Meclisi adını 
taşıyordu. Meclis üyeleri lonca ve tüccar temsilcilerinden 
oluşuyordu. 

Tanzimatla birlikte Batı ile olan ticari ilişkilerin ge
lişmesi, yargı alanında yabancı devletlerin baskılarını art
tırmalarına neden olmuştu. Nitekim 1848 yılında Karma Ticaret 
Mahkemesi kuruldu. Mahkemenin 14 üyesinin 7'si Osmanlı uyruk
lu tüccarlardan oluşuyordu. Mahkeme reisi Ticaret Nazırı yada 
onun vekili idi. 1856 tarihinden sonra Osmanlı uyruklarıyla 
yabancıların arasındaki ticari anlaşmazlıkların tümüne Konso
losluk Mahkemeleri bakmaya başladı." (20) 

Osmanlının ilk AŞ'si "Şirket-i Hayriyye" idi. 19.yüzyı
lın ikinci yarısından itibaren AŞ faaliyetleri arttı.1856 yı
lında her ikisininde merkezi Londra'da bulunan "Bank-ı Osmani 
ve Aydın-izmir Demiryolu Şirket-i Osmaniyessi" kuruldu. Şir
ket-i Hayriyye ve Ziraat Bankası dışında 1908'e kadar yabancı 
sermayeye başvurmadan kurulmuş Osmanlı AŞ' si hemen hemen yok 
gibiydi. 

"Osmanlı tüccarı 1908 Devrimi öncesi ülkede ticaret ve 
sanayinin kökünü kurutan bir düzenin hüküm sürdüğünü savunu
yordu. 30 yıl iki-üç kişinin biraraya gelip şirket kurması 
gizli komite oluşturdukları gerekçesiyle yasaklanmış, tüccar
ların dış ülkelere seyahatları Avrupa'da Jön Türk komiteleri
ne katılırlar korkusuyla engellenmişti." (21} 

Meşrutiyetin liberal dönem olarak nitelendirilen ilk beş 
yılında (1908-1913) kurulan Aş'lerde yabancı-gayrimüslim un
sur ortaklığına gidilmiş, şirketlerin çoğunda yabancı sermaye 
ağırlığını korumuştu."Milli İktisat" dönemi diye adlandırılan 
1914-1918 döneminde ise, faaliyete geçen AŞ'lerin büyük çoğun
luğu müslüman-Türk eşraf tarafından gerçekleştirilmişti. Bu 
yıllarda kurulan şirketlerde yabancı sermayeye çok ender 
rastlanmıştı." ( 22) 

(19) Bertrand Show, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, 
Cilt 2, Çev:M.Harmancı,Istanbul, 1983, s.71. 
(20) Toprak, Türkiye'de Milli İktisat, s.39. 
(21) Toprak, Türkiye'de Milli Iktısat, s.41. 
(22) Toprak, Türkiye'de Milli Iktisat, s.58. 
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"İkinci Meşrutiyet yıllarında İstanbul dışında "milli" 
şirketçiliğin en yaygın olduğu yöre Konya vilayeti idi. Nite
kim Anadolu'da ilk "milli" banka girişimi de Konya'da gerçek
leştirilmiştir. 1920 yılına kadar Konya'da 19 AŞ faaliyete 
geçmişti. Bunu, 11 AŞ ile İzmir izliyordu. Ardından 3'er AŞ 
ile yine Batı Anadolu'da yer alan Aydın, Bursa, Kütahya vila
yetleri geliyordu." (23) 

"İkinci Meşrutiyet dönemi uluslaşma süreci içinde olan 
bir toplumun sermaye birikimi sorununa çözüm arayış yılları 
idi. Milli ticaretin yükseltilmesinin gündeme geldiği, şir
ketçilik ve özellikle AŞ'ler açısından önemli atılımların ger 
çekleştirildiği bir dönemdi. Artık Osmanlı müslümanı ticarete 
atılıyor,· şirket kuruyor, faizle para alıp veriyordu. 

Müslüman-Türk unsurun şirketçilik girişimlerinde İttihat 
çıların payı büyüktü. İttihat ve Terakki "milli" şirketlerin 
kuruluşuna fiilen önayak olmuş, üreticiyi, esnafı, tüccarı 
şirketlerde örgütleyerek, milli ticaretin doğuşuna ortam ha
zırlamıştı." (24) 

·Kapitülasyonlar, ı Ekim 1914'den geçerli olmak üzere 
9 Eylül 1914 tarihli iradeyle kaldırılmıştır. Güvenlik, kamu 
düzeni, ticaret, vergi ile ilgili yasalar yabancılar için de 
geçerli hale gelmiştir. Kapitülasyonlar kaldırılıncaya kadar 
yabancılar Bab-ı Ali'nin iznine gerek görmeksizin Osmanlı 
topraklarında faaliyette bulunuyorlar, her türlü ayrıcalıktan 
faydalanan şirketler yerli şirketlere büyük üstünlük sağlı
yordu. 

1916'da çıkarılan yasayla genellikle Fransızca görülen 
ticari işlemler ve yazışmaların Türkçeleştirilmesine karar 
verilmiştir.Buna uymayan şirketlere devlet el koyacaktır. 

"Yabancı şirketlerin bir kısmı bu yasayla birlikte faali 
yetlerini durdurmuş,diğer bir kısmı yasaya boyun eğerek Türk
çeleştirme girişiminde bulunmuştu. Ancak bu kez, işlerine ya
rayacak Türkçe bilen memur bulamamışlardı.Yabancı şirketlerin 
Osmanlı topraklarında faaliyette bulunan şubelerinde çalışan
ların büyük çoğunluğunun yabancı oluşu nedeniyle boşalan yer
ler doldurulamıyor, şirketler kapanma tehlikesiyle karşı kar
şıya kalıyorlardı. 

Çözüm olarak kendilerine yabancılar için özel Türkçe dil 
dersleri açılmıştır. Oysa,yasayla amaçlanan yabancıları Türk
çe öğrenmeye zorlamak değildi.Türkçe zorunlu kılınarak bu iş
yerlerinde Osmanlı ve özellikle müslüman Türk unsurun çalış
ması sağlanacak, böylece vatandaşlara yeni istihdam olanakla
rı bulunacaktı.Ayrıca, yabancı şirketlerin faaliyetleri içer
den denetlenebilecekti."(25) 

(23) Toprak, Türkiye'de Milli İktisat, s.62. 
(24) Toprak, Türkiye'de Milli Iktısat, s.67-68. 
(25) Toprak, Türkiye'de Milli Iktisat, s.80. 
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"Nüfus gibi doğal bir etmen bir yana bırakılırsa, Tanzi
mat iç ve dış ticaretin gelişimi, tarımda meta üretimine ge
çiş, tek para sistemine yöneliş ve para-kredi kurumlarının 
doğuşu, iktisadi bütünleşme için gerekli ulaşım-iletişim ağı
nın oluşturulması ve Ticaret Kanunnamelerinden Ticaret Odala
rına, yasal ve kurumsal düzenlemelere girişilmesi açısından 
bir dönüm noktasıdır. 

19.yüzyıl ticaret sözleşmeleri bu dönüşümü hızlandıran 
etmenler olarak görülebilir. Klasik yapı çözülmeden Osmanlı
nın sanayileşmesi olanaksızdır.Geçimlik yapının gücünü yitir
mediği, pazar bütünleşmesinin gerçekleşemediği bir ortamda 
sanayileşmeden söz etmek güçtür. Ancak tüm bu çözücü işlev
lerine karşın ticaret sözleşmeleri gerekli, ancak yeterli ele
man değildir. Osmanlı ·ekonomisinin parasallaşması ve ticarete 
açılması Batı türü bir sanayileşme dinamiğini gündeme getir
memiştir" (26) 

Nitekim, M.Altan'ın çalışmasında da ifade edildiği gibi, 
bu Sözleşmeler Osmanlı İmpartorluğu'nun klasik yapısında bir 
değişim yaratmamış aksine Batının yükselen sanayi için tam 
bir serbest pazar olmuş ve ödemeler dengesi büyük açık veren, 
dış borçları devamlı artan, geri kalmış bir ülke olarak ya
bancı sermayenin iştahını arttırmıştır. (27) 

(26) Toprak, Osmanlı Devleti, s.207. 
(27) Altan, Süperler ve Türkiye, s.12-14. 
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!!.BÖLÜM 

İZMİR'İN SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN 

TEMEL GÖSTERGELER 



NÜFUS 

İzmir şehrinde nüfus hareketleri kurulduğu günden bu ya
na oldukça büyük değişiklik göstermiştir. 

Şöyle ki; şehrin kuruluşunun çok eskilere gitmesi ve gi
derek yerleşim alanının önem kazanması sonucu bir çok ırk bu
ralara hakim olmak istemiş ve bir öncekini yöreden uzaklaştır 
ma veya katletme yoluna gitmişlerdir. Netice olarak zaman za
man el değiştirim ile sonuçlanan bu kanlı savaşlar ile İzmir
de çok görülen deprem, yangın ve salgın hastalıklar bu nüfus 
hareketlerini etkilemiştir . 

. 17.asırdan itibaren İzmir'e gelen seyyahlardan şehirdeki 
nüfus hareketlerinin nispeten daha doğru öğrenebiliyoruz. Za
man zaman çok aksi davranışlar ve gözlemler sonucu mübalağalı 
rakamlar veren bu Avrupalı seyyahlar gene de bize bir fikir 
verebilirler. Aynı durum 18. yy.da devam eder. 19. asrın or
talarından itibaren ise Rum politikası sonucu artan Rum nü
fusdan ötürü bir çok sayısal oyunlar görülmeğe başlar. Özel
likle 20. asır başlarında görülen bazı propaganda yayınların
daki rakamlarda oldukça büyük farklılıklar ortaya çıkarmakta
dır. 

Aşağıdaki tablonun incelenmesinde, göze çarpan nokta, 
verilen rakamların birbiri ile tutarsızlığıdır.Bu, toplam nü
fus için olduğu kadar, azınlık nüfuslarında da dikkati çekmek
tedir. İzmir şehrinin 17.yy'dan 19.yy. sonuna kadar nüfusça 
gelişimi sırasında, gerçekleşen çok önemli bir takım olayla
rın büyük dalgalanmalar meydana getirdiği bilinmektedir. Ni
tekim, bir veba salgını sırasında şehirden bir kaynakta 30 
bin, bir diğerinde de 45 bin kişinin öldüğü rivayet edilir. 
Deprem ve yangınların da buna yakın etkileri olduğu ve şehrin 
zaman zaman terkedilmesi, boşaltılması sonucunu doğurduğu 
anlaşılmaktadır. Birbirlerine yakın tarihlerde verilmiş bu
lunan nüfusların bu derece farklı oluşlarının bir kısmı bu 
çeşit olaylara bağlanabilir. 

Kuşkusuz, önemli bir nokta da gerçek istatistiki değer
lerin mevcut olmamasıdır. Yapılan tahminlerin çoğunluğu, yal
nızca gözlemlere,mahalle sayılarına ya da camii, kilise yada 
havraların miktarına kıyasla değerlendirilmiştir.Bunların, 
standart bir ölçü birimi teşkil edemiyeceği açıktır. Kavram 
değişikliği de, rakamlarda bazı farklılıklara neden olmuştur. 
Örneğin,bazı yerlerde Rum nüfusu ister Osmanlı ister Yunan 
uyruklu olsun bir rakam altında verilmiş, bazılarında ise Rum 
başlığı altında yalnızca Osmanlı uyruklu azınlık grubu kast
edilmiştir. 

Bütün bu karmaşıklığa rağmen tablonun incelenmesinden 
çıkabilecek bir sonuç, şehirde Türk nüfusun önemli derecede 
bir azalma eğilimi gösterdiğidir. 19. yüzyılın ortalarından 
itibaren Türklerin artık şehirde çoğunlukta olmadığı söylene
bilir. 
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============================================================= 
YILLAR !TİBARİYLE İZMİR ŞEHİR 

DAGILIMI NUFUSUNUN 
-------------------------------------------------------------
SENE TOPLAM TÜRK RUM MUSEVİ ERMENİ YABANCI KAYNAK 

1653 90000 60000 7000 D.Arvieux 
1656 90000 60000 15000 7000 8000 Tavernier 
1675. 55000 30000 10000 15000 Spon 
1678 80000 Lebruyn 
1693 50000 Careri 
1699 24000 14000 8000 1500 400 200 Montraye 
1700 30000 Maccas 

Le on 
1701 27000 15000 10000 1800 200 200 Tournef ort 
1714 100000 60000 20000 8000 Lucas 
1723 300000 DeSaumery 
1725 60000 50000 8000 4500 Ch.Saint 

Maure 
1731 76000 50000 12000 7000 7000 Tollot 
1733 28000 15000 10000 2000 600 400 Thompson 
1737 100000 80000 10000 6000 2000 Pockocke 
1739 100000 84000 8000 6000 2000 Pockocke 
1768 120000 Riedesel 
1776 102000 65000 21000 10000 6000 200 Ch.Gou-

fier 
1778 150000 97000 30000 12000 8000 3000 Ses tini 
1786 150000 Miranda 
1794 100000 Dallaway 
1803 100000 Maccas 

Le on 
1812 106000 60000 25000 5000 10000 6000 Tancoiğne 
1817 120000 40000 - De Beaujour 

(Fransa Kons) 
1817 150000 60000 Iconomos 
1821 46000 8000 Yaklaşık 

Değerler 
1826 80000 Laborde 
1827 150000 Frankland 
1828 120000 60000 40000 5000 10000 5000 Montemont 
1836 150000 75000 40000 15000 10000 10000 Texier 
1837 130000 58000 48000 8000 6000 10000 Journal 

De Smyrne 
1840 130000 45000 55000 13000 5000 12000 Joseph 

Bargigli 
1850 125000 60000 Maccas 

Le on 
1850 115000 - De Moustier 
1851 156000 M.Mallouf 
1854 160000 A DeBesse 
1854 132000 Storari 
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SENE TOPLAM 

1857 180000 
1861 123787 
1863 150000 
1868 187000 
1870 155000 
1872 155000 
1878 450000 
1880 160000 
1880 173879 
1883 192000 

1890 200000 
1891 207548 
1891 225000 
1891 156028 
1893 180000 
1894 229615 
1894 201016 
1894 
1894 172691 
1895 200000 

1895 250000 

1898 210000 
1899 246145 
1899 300000 

1900 
1901 225000 
1902 250000 
1907 300000 

1908 185312 
1910 225000 

1912 243000 

1912-226492 
1914 300000 
1916 
1917 300000 

1917 238179 
1919 300000 

TÜRK RUM MUSEVİ ERMENİ YABANCI KAYNAK 

85000 60000 20000 
42000 46500 14000 

40000 75000 40000 

10000 
7000 

12000 

45000 75000 15000 6000 

80000 

40000 120000 15000 9000 

79288 53086 

79288 53086 
20000 

14909 6810 

96250 57000 16450 7628 

80000 
98000 52000 16000 5628 
89000 52000 16000 12000 

21149 

75000 100000 

101091 77027 24101 12347 
140000 20000 

90000 140000 15000 

111468 87479 24403 12857 
110000 150000 10000 15000 

5000 Shepherd 
14287L'impartial 

Rus Kayn. 
2000 Slaars BF 

Avusturya 
14000 Scherzer 

Costariple 
MaccasLeon 
Aydın Sal. 

8000 Bureau de 
Longitudes 

Rum Kayn. 
Aydın Sal 

Rougon 
1935 Türk kayn 

W.Pembroke 
1063 Cuinet 

Umf auf t 
Rum kayn. 

1063 Cuinet 
37000 Avelot 

Henrie 
Berhard 

Marius 
Aydın Sal. 
Aydın Sal. 

-Instruction 
Nautique 

Aydın Sal. 
Umf auf t 

Duckerts 
Danjean 

Alex 
Aydın Sal. 

Maccas 
Le on 
Türk resmi 
kay·. 

1926 Türk Kayn. 
İng.Kayn. 
Môrdtmann 

Stuermer 
Harry 

1936 Türk Kayn. 
15000 Vellay 

Kaynak: Çınar Atay,Tarih İçinde İzmir,İzmir:Tifset Basımevi, 
1978, s.114. 

============================================================= 
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"Aydın vilayeti ve sancaklarının ve özellikle İzmir şeh
rinin nüfusuyla ilgili değişik rakamlar mevcuttur. Osmanlı 
İmparatorluğunda ilk nüfus sayımı 1831'de yapılmıştır"(28} 

Daha önceki dönemlerde nüfus tahminleri yerleşim yerinin 
vergi mükelleflerinin sayısının genellikle 4-5-6 veya daha 
yüksek bir sayı ile çarpılmasıyla elde ediliyordu. 1839'dan 
sonra, 1918 yılına kadar nüfusla ilgili bilgiler yerel salna
melerde (yıllık) yer almıştır. 

"Aydın Vilayetinin nüfusunda asıl önemli olan nüfusun 
miktarı değil bu nüfusun içinde Türkler ve azınlıkların duru
mudur. 1870'li yıllarda 910-980 bin olarak tahmin edilen nü
fus sonraki yıllarda hayli artmıştır. Artışın nedeni,bir yan
dan adalar ve diğer sahalardan gelen Rumlar,diğer yandan kay
bedilen savaşlar dolayısıyla elden çıkan topraklardan gelen 
Türk muhacirleri'dir. 1875'de, 51.688 km2 olan Aydın Vilayeti 
nüfusu 1.040.570 dir. 1891'de 1.352 119, 1895'de 1.478.324, 
1897'de 1.534.229, 1906'da 1.725.974 olmuştur"(29} 

"İtalyan Baretta'ya göre,1840'a doğru İzmir'deki 135.000 
nüfusun 3-4 bini Avrupalı, 7 bini Ermeni, 10 bini Yahudi,23 
bini Rum, 80 bini Türk 1 dür 11 (30) 

"Rumların bütün iddialarına rağmen İzmir 1 de Rum nüfusu
nun daima azınlıkta olmuş, 20 :yy. başlarında ancak Türk· nüfu
sa yetişebilmiştir. 1908'de Izmir nüfusunun 110 bini Türk, 
90 bini Rum, 25 bini Yahudi, 10 bini kadarı Ermeni ve kalanı 
da Avrupalı olmak üzere 250 bin civarında idi" (31) 

"Slaars, 1821'den 1830'a kadar Mora isyanı dolayısıyla 
Rum nüfusda azalma olduğunu, ayrıca 1837 yılında son bulan 
veba salgınında nüfusu azalttığını belirterek, İzmir Gazetesi 
(Journal de Smyrne)nin verdiği 130 bin kişilik İzmir nüfusu
nun 1840 yılında Toskana konsolusu Mösyö Bargigli tarafından 
verilen rakam ile aynı olduğunu bu tarihten itibaren nüfusda 
artışın olduğunu söylemiştir. 

Slaars bu artışın nedenlerini 
- Vebanın bitmesi 
- Buharlı beygir gücüne sahip deniz araçlarının gerek Av-

rupa gerek Doğu limanlarıyla alışverişi kolaylaştırıp, çabuk
laştırması, 

- Ticaretin genişlemesi-yayılması, 
- Eğitimin giderek gelişmesi, 

Dahildeki huzur ve güvenliğin sağlanması, 

(28) Enver Ziya Koral, Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus 
Sayımı 1831, Ankara, 1943, s.17. 
(29) Tuncer Baykara,19 Yüzyılda Aydın Eyaleti, (Mezuniyet Tezi 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1965-
1966), İstanbul, s.13. 
(30) Constantinopoli, Torino, 1840, s.800-801. 
(31) Baykara, 19 Yüzyılda Aydın Eyaleti, s.11 
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- Kırım Savaşı dolayısıyla yabancıların buraları daha iyi 
öğrenmesi sonucunda Avrupa sermayesinin memlekete daha çok 
miktarda girmesi, 

- izmir ve çevresinde demir yollarının tesisi vb. olarak 
açıklamaktadır"(32) 

Impartial Gazetesine göre de Türk nüfusun azalmasının 
nedenleri şunlardır : 

- 1837'de son kez görülen veba, diğer kesimlere göre müs
lümanlarda daha fazla hasar vermiştir. Çünkü Türk müslüman
lar tedbir almayı ihmal ediyorlardı. 

- Askerlik hizmeti nedeniyle her sene erkek nüfusun önemli 
kısmı çağrılıyordu. · 

- Türklerin ticarete çok rağbet göstermemeleri yüzünden 
İzmir'e yeni Türk aileleri gelip yerleşmemektedirler. 

19.yüzyılın başlarında, etnik grupların İzmir'de belirli 
yerleşme alanlarının olduğu bilinmektedir. Genellikle,merke
zin güney ve güney doğusunda,Kadifekale ve Değirmendağı etek
lerinde yükselmeye başlayan alanlar Türklerle meskun bulun
maktadır. Bugünkü İkiçeşmelik Bölgesinde ve Kestelli caddesi
nin doğusunda uzanan bantta Museviler halen kısmen fuar ala
nına, biraz da Kahramanlar semtine ve Basmahane yakınlarına 
isabet eden kesimlerde Ermeniler yer almaktadır. 

Rumlar ise Frenkler ve yabancılarla birlikte, merkezin 
kuzeyinden Alsancak'a kadar uzanan düzlük araziye yerleşmiş
lerdi. 

Bu dağılım, daha sonraki dönemlerde de aşağı yukarı aynı 
yerleri koruyacak, bununla beraber, şehrin büyümesi ve geniş
lemesi nedeniyle,yeni yeni alanların katılması ile bazı nok
talarda değişen yerleşim dağılımları meydana gelecektir. 

"19 yy. yazarları Anadolu Rumlarından sözederken ikiye 
ayırırlar: "Yerli Rumlar ve adalardan, Yunanistan'dan gelen 
"Helen Muhacirleri". Bu iki grup arasındaki en önemli fark 
yerli Rumların, Türk Kültürü ile uyuşmaları tamamen Türkçe 
konuşmalarıdır. 

Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra özel
likle Tanzimat' tan sonra Aydın eyaletine Helen Muhacirleri 
akımı daha da artmıştır.19 yy.'ın ikinci yarısında, özellikle 
kıyı yerleşim yerlerinde etnik çehre oldukça değişmiştir. Yu
nan isyanı sırasında (1821-27) kaçanların el konulan malları 
iade edilmiş hatta davetkar olunmuştur. Böylesine uygun hava 
bulan Rumlar geri gelirken yenilerini de beraberlerinde ge
tirmişlerdir. 

(32) Slaars,Etude sur Smyrne, Smyrne,1868,s.335-336. 
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Genellikle kıyılara yerleşen Rumlar zamanla demiryolu 
hattı boyunca ilerlemişlerdir. Çoğunlukla çiftçilikle uğraş
mışlardır. Rum nüfusun yeni istila hareketine en iyi örnek 
Akhisar'dır. Yunanistan'ın bağımsızlığından önce Akhisar'da 
bir tek Rum kayıtlı değil iken, adalardan gelen muhacirler 
buraya yerleşmişler ve 1869'da bir cemaat halini almışlardır. 
Bu durum hemen bütün şehirlerde görülüyordu. 

Aydın Vilayetinde 19 yy. sonlarında sayıları 30 bin ka
dar olan Yahudilerin büyük çoğunluğu İzmir'de bulunuyordu. 
Ticaret işlerini ellerinde tutarlar,komisyonculuk yaparlardı. 

İzmir' in, İran ve Ermenistan'la ticari ilişkileri oldu
ğundan önemli bir Ermeni nüfusu vardı. Bunlar özellikle İran 
ile ticari ilişkilerde aracılık yapıyorlardı. Çoğunlukla İz
mir'de oturuyorlardı. 

Avrupalılar İzmir'de bir koloni tesis etmişlerdir. Önce
leri Hollandalılar ağırlıkta iken 19 yy.da İngiliz, Fransız ve 
İtalyan'ların ağırlığı artmıştır" (33) 

İzmir ve civarını Yunan toprakları olarak göstermeye ça
lışan, Atina Üniversitesinde bulunan Leon Maccas Go, I. Dünya 
Savaşı öncesinde İzmir'de görev yapan İngiliz düadanu S.W.H. 
Bird, Rum nüfusun fazlalığını göstermeye çalışmışlardır. (34) 

19 yy. 'ın sonlarında İzmir şehrinin, önem ve büyüklük yö
nünden Osmanlı devletinin İstanbul'dan sonra ikinci büyük 
merkezi haline geldiği anlaşılmaktadır. Bu devrede, İzmir ve 
çevresindeki yerleşmelerin büyüklükleri hakkında, çeşitli ya
zarlar tarafından çeşitli rakamlar verildiğini görüyoruz. 

Bu yazarlardan biri olan Duckerts de, bizzat bu konuya 
değinmekte ve nüfusları bir tablo halinde vermeden önce,"şu
nu tekrarlamalıyım ki, metodik sayımların yokluğu karşısında 
hemen daima çelişkili rakamlarla karşılaşılmaktadır. Ben bu
rada,gerçeğe en çok yaklaşabilmek için elimden geleni yaptım" 
(35) demektedir.Duckerts'in verilerine göre Asya Türkiye' sin
de yer alan büyük kentlerle, İzmir ve çevresindeki yerleşme
lere ait bulunan nüfuslar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Bu tablonun daha altlarında 15.000 nüfuslu Muğla ve Ber
gama, 12.000 nüfuslu Akhisar, Milas ve Söke, 10.000 nüfuslu 
Bayındır ve Menemen gibi kentler yer almaktadır. Tabloda da 
görüldüğü gibi İzmir, hinterlandı içinde çok hakim durumda 
bulunmakta ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğunun Asya'daki 
en kalabalık yerleşim yerini oluşturmaktadır. Tablon~n açık
ladığı bir diğer ilginç gözlem de, 19.yy. sonunda Izmir'in 

(33) Baykara,19.Yüzyılda Aydın Eyaleti, s.18-21. 
(34)_Bird, And Unto Smyrna:The Study of a Church in Asia 
Minor, Landon, [t.y], s.88. 
(35) Duckerts, Turquie D'Asie, Compte Rendu d'une Exploration 
Commerciale, Bruxelles, 1904, s.207. 

31 



yanında ve İzmir'e rağmen, Ege Bölgesinin diğer yerleşim yer
lerinin de, ülkeye oranla bir hayli gelişmiş bulunduklarıdır. 
Öyle ki Manisa, Aydın gibi şehirleri, Anadolu'nun başta gelen 
kentsel yerleşme merkezleri görünümündedir. 
============================================================= 

ASYA TÜRKİYE'SİNDE ŞEHİR NÜFUSLARI (1902) 

ŞEHİRLER NÜFUSLAR 
---------- -----------
İZMİR 250.000 
ŞAM 200.000 
HALEP 130.000 
BEYRUT 130.000 
BURSA 80.000 
KONYA 45.000 
MANİSA 40.000 
SİVAS 40.000 
AYDIN 30.000 
ANKARA 30.000 
AYVALIK 30.000 
KASABA (TURGUTLU) 25.000 
ALAŞEHİR 25.000 
TRABZON 20.000 
NAZİLLİ 20.000 
DİKİLİ 20.000 
KIRI,<AG~Ç 20.000 
DENIZLI 18.000 

Kaynak: Duckerts, Turguie D'Asie, s.19. 
============================================================= 

Türk kaynaklarında İzmir şehri nüfusunun dağılımının ya
bancı kaynaklardan farklı olduğu görülmektedir. Toplam nüfus 
verisinde önemli bir fark bulunmamakla birlikte dağılımda 
müslüman nüfus ağırlıklı yer almaktadır. 

==================================~========================== 

Cemaat 

İslam 
Rum 
Ermeni 
Bulgar 
Katolik 
Yahudi 
Protestan 
La.tin 

Toplam 

279.732 
132.762 

9.165 
392 
738 

17.306 
:.;_53 

1. 050 
~SS.737 

İZMİR SANCAGI NÜFUSU 

YERLİ 
Erkek Kadın 

135.591 
65.028 
4.094 

366 
8.913 

7G 
536 

2:..;2 . .535 

131.328 
61.862 
4.222 

372 
8.362 

rı..-. 
I I 

464 
225.303 

YABANCI 
Erkek Kadın 

11.254 
5.150 

801 
356 

13 

2€.4G2 

1.559 
686 

50 
136 

18 
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Ege bölgesinde ve İzmir çevresindeki şehirlerin nüfusla
rı hakkındaki veriler bir kez de, üç ayrı kaynağa bağlı ola
rak bir tablo halinde aşağıda verilmektedir. 

============================================================= 
EGE ŞEHİRLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI NÜFUS BÜYÜKLÜKLERİ 

NÜFUSLAR 

ŞEHİRLER ROUGON 1891 CUİNET 1894 DUCKERTS 1902. 

İZMİR 
AYDIN 
AKHİSAR 
ALAŞEHİR 
AYVALIK 
BAYINDIR 
BERGAMA 
ÇEŞME 

DENİZLİ 
DİKİLİ 
FOÇA 
KIRKAGAÇ 
KULA 
KUŞADASI 
MANİSA 
MENEMEN 
MİLAS 
MUGLA 
NAZİLLİ 
ÖDEMİŞ 
SOMA 
SÖKE 
TİRE 
KASABA (TURGUTLU) 
URLA 
UŞAK 

225.000 
33.000 
22 .·000 
17.000 

8.000 
17.000 
17.000 
11.000 

8.500 
22.000 

9.000 
7.500 

52.000 
7.500 

14.000 
21. 000 

8.000 
11.000 

7.000 

13.000 
10.500 
18.000 

229.615 
36.250 

22.000 
18.575 

16.917 

12.019 
20.000 

15.000 
21.679 

23.000 

250.000 
35.000 
12.000 
25.000 
30.000 
10.000 
15.000 

18.000 
20 .. 000 

20.000 

40.000 
10.000 
12.000 
15.000 
20.000 

12.000 
17.000 
25.000 

Kaynak: Rauf 
s.61. 

Beyru, 18.-19 Yüzyıllarda İzmir,İzmir,1973, 

=========================================================== 
Birbirlerine çok yakın yıllara ait olan bu rakamlar ara

sında, büyük farklılıkların olduğu pek söylenemez. Ancak,bazı 
şehirlerin bu tahminlerden birinde, ya da ikisinde hiç ele 
alınmamış olduğu da göze çarpmaktadır. 

Tanınmış Fransız coğrafyacısı M.Vital Cuinet'nin Asya 
Türkiye'si adlı eserinde yer alan 19.yy'ın sonlarında İzmir 
ve çevresindeki nüfusun etnik dağılımına ilişkin aşağıdaki 
tablo da ilgi çekicidir. Tablo, esas itibariyle, I.Dünya 
savaşı sonunda bölgenin Yunanistan'a bırakılması ihtimali ve 
tehlikesini göz önünde tuttuğundan,yalnızca Rum azınlığının 
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toplam nüfus içindeki oranlarını incelemiş, sayıca daha önem
siz olan diğer azınlıklar için böyle bir hesaplama lüzumunu 
görmemiştir. 

============================================================= 

ŞEHİR ADI 
g.. 
o 

İZMİR 42 
MANİSA 60 
AYDIN ·72 
DENİZLİ 87 
NAZİLLİ 90 
ÇİNE 99 
ALAŞEHİR 77 
KASABA 82 
KIRKAGAÇ 90 
EZİNE * 85 
BERGAMA* 60 
FOÇA 16 
MENEMEN* 66 
URLA * 73 
ÇEŞME * 72 
S.HİŞAR* 75 
KUŞADASI*53 
TİRE * 71 
BAYINDIR*72 
ÖDEMİŞ * 73 
BODRUM * 78 
MİLAS * 93 
MARMARİS*99 
KÖYCEGİZlOO 
FETHİYE *82 
MUGLA 86 

İZMİR VE ÇEVRE İLÇELERİNDE 
NÜFUS DAGILIMLARI-1894- CUİNET 

TÜRK 
kişi % 

96250 
21000 
26000 
14870 
19585 
10306 
17000 
19000 
18000 
29210 
23735 

2884 
20309 

19435 
20000 
21000 

25 
28 
22 

6 · 
4 
0.6 

18 
4 

10 
11 

8775 
20500 
20901 
19500 
11613 
26320 
12228 
20129 
19622 13 
13711 6 

7 
66 
23 
23 
28 
25 
40 
25 
21 
26 
14 

6 
1 

RUM ERMENİ MUSEVİ YABANCI TOPLAM. 
kişi % kişi % kişi % kişi kişi. 

57000 3 
10000 -

8500 -
1616 -
1700 -

673 -
4326 -
1500 -
2000 -
4798 -
3416 -
8435 -
7779 -
6958 -
8416 -
7500 -
6189 -
7500 -
6980 -
7000 -
2264 -
1930 -

640 -
240 -

3837 -
1115 -

7628 
2000 

230 
430 
274 

7 16450 23 52287 229615 
35000 
36250 
16917 

1 

1000 

460 
1500 

350 
508 

59 

114 -

1000 600 
1406 114 

120 

339 

240 
1000 

250 
100 
ıs 

50 
40 

140 
10 
10 
50 
86 

311 

26 

21679 
11000 

335 22000 
23000 
20000 
34368 

568 
100 

1500 
260 
500 .. 
100 
200 
900 
100 
150 

45 
25 

35236 
12019 
30196 
26668 
28057 
28840 
15363 
28310 
28000 
26700 
14008 
28586 
12868 
20369 

37 23522 
- 15000 

. 
(*) Tabloda ve metinde belirtilmiş olmamakla beraber, bu nü

fusların köylerle birlikte alınmış olduğu anlaşılmakta
dır. 

Kaynak: Beyru, 18.-19.Yüzyıllarda İzmir, s.62. 
============================================================= 

"İzmir milli kütüphanesinde bulunan; gazeteci M.İbn'ül 
Cemal Ragıb tarafından 1922'de hazırlanan bir belgede, Saru
han ve Aydın sancaklarındaki Rum nüfusun diğer sancaklara gö
re biraz fazla olduğu, İzmir ve Denizli'de İslam nüfusunun 
Rumlarınkinden fazla olduğu görülmektedir. 

Aydın vilayeti toplam nüfusunun 1.300.849'u müslüman, 
226.726'sı Rum,61.622'si diğer milletlerden oluşmaktadır.1918 
yılında Aydın vilayetinin toplam nüfusu 1.589.197 olmasına 
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karşılık, 1893'de nüfus 1.410.424'dür. Cemal Ragıp bu düşük 
sayıdaki artışı dönemin savaşlarına bağlamıştır. 

1918 yılında Bergama, Çeşme, Karaburun ve 
nüfusu sıfır'dır. Çünkü bu tarihten önce 1. Dünya 
rasında Rumlar, İzmir'e, adalara göç etmişlerdir. 

Foça'da Rum 
Savaşı sı-

Cemal Ragıb'ın çalışmasında, İzmir merkez ve ilçelerinin 
toplam nüfusu 605. 584, bu alanların toplam yüzölçümü· 12. 4 76 
km2'dir"(36) 

17. ve 18.yüzyıllarda İzmir'deki Rüm nüfusu çeşitli kay
naklara göre 15-40 binler civarındadır.Bu rakamlar 19. yüzyıl 
sonunda 80-100 binlere ulaşmaktadır. Buna karşılık, 17 ve 18. 
yüzyıllarda İzmir'de 60-90 bin civarında olan Türk nüfusunun 
19. yüzyılda bir miktar artsa da yine 80-90 binlerde olduğu 
görülmektedir. Rum'ların dışındaki azınlıklar içinde bulunan 
Musevi ve Ermeni'lerin nüfusları ise, 17-18 ve 19. yüzyıllar 
içerisinde dalgalanmakla beraber istikrarlı kalmıştır. 

Bu durum, Rum nüfusunun 19. yüzyılda İzmir nüfusu içinde 
deki payının belirgin bir şekilde artmasına yol açmıştır. 

Ayrıntılı nüfus rakamlarının elde edildiği çeşitli kay
nakların ortalamaları alındığında; 17. ve 18. yüzyılda toplam 
İzmir nüfusu içindeki payı % 23 olan Rum nüfusu 19. yüzyılda 
% 36'ya yükselmiştir. Buna karşılık aynı dönemde İzmir'deki 
Türk nüfusunun payı ise % 64'den % 40'a gerilemiştir. 20.yüz
yılda İzmir' in işgal edildiği 1919 yılına kadar Rum nüfusun 
payı ilk kez Türk nüfusun payının üzerine çıkmıştır. Bu dö
nemde Rum nüfusun toplam nüfus içindeki payı % 59 iken Türk 
nüfusun payı % 40 olmuştur. 

İzmir'deki Rum nüfusun artışına ilişkin veriler, bu ar
tışların belirli stratejiler doğrultusunda gerçekleştirildi
ğini ortaya koymaktadır. Bu stratejiler özellikle ticaret 
alanında Rum kesiminin etkinliğini arttırmaya yöneliktir. 
Bölgeye aktarılan Rum nüfus beraberinde ticaret sermayesi ve 
ticari bağlantılarını da getirmiştir. 20, yüz yılın başında 
Bölgede ticaret Rum kesiminin eline geçmiştir. 

"1890'lı yıllarda İzmir'e Rum nüfus göçü .devam etmiştir" 
(37) .İzmir şehri nüfusuna ilişkin bu kadar ayrıntılı veriler 
ve karşılaştırmalar azınlık nüfusun önemini göstermektedir. 
Keyder' in Türkiye' de Rum nüfusun az·almasından sonra ticaret 
burjuvazisinin azalmasına ilişkin tezi İzmir'de çok net görül 
mektedir. 

(36) Necmi Ulker,"Aydın Vilayeti'nin Nüfus Değişimi", Tarih 
İncelemeleri Dergisi, Cilt V, İzmir:Ege Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesı Yayınları,1990. 
(37) Hizmet Gazetesi sayı: 648,tarih 29.4.1893, sayı: 614, 
tarih 28.12.1892, sayı: 608, tarih 7.12.1892. 
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"İzmir' in kurtuluşunu izleyen bir ay içinde yaklaşık 1 
milyon Osmanlı uyruğu Rum, gemilerle ve Trakya üzerinden Yu
nanistan' a kaçtı. Savaşın sonunda yapılan görüşmelerde zorun
lu nüfus mübadelesi üzerinde anlaşmaya varıldı ve bu çerçeve
de Yunanistan'dan Türkiye'ye 450 bin müslüman, Türkiye'den 
Yunanistan'a 150 bin Ortodoks hristiyan gönderildi. Sadece 
İstanbul'da mukim Rumlar ve Batı Trakya müslümanları bu mü
badele dışında bırakıldı. 1924'de mübadele tamamlandığında, 
toplam 1.2 milyon Rum Yunanistan'a kaçmış veya mübadele yolu 
ile gönderilmişti" (38) 

Mübadele sonucunda İzmir' in nüfusunda azalma görülmüştü. 
Azalan nüfus içinde Rum tüccarların ağırlıkta olması sonuçla
rı tam da Keyder'in ileri sürdüğü biçimde yani, ticaret burju
vasinin yokoluşu İzmir 1 de yaşanmıştır. Bu iddiaya ilişkin ve
riler Cumhuriyet' in kuruluş yıllarında İzmir sanayi bölümünde 
yer almaktadır. 

(38) Keyder, Türkiye'de Devlet ve Sınıflar, s.58-69. 
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EGİTİM 

İzmir'de eğitim hayatıyla ilgili en önemli sorun lisan 
öğrenimidir. Mevcut okulların içinde ağırlıklı paya sahip 
olan yabancı okullarda genellikle Fransızca öğretilmiştir. 
"İzmir'deki ticaret lisanı Türkçe'den ziyade Rumca ve Fran
sızca'dır. Yüzlerce yıldır memleketimizde yaşayan yabancıla
rın resmi işlerini yürütebilmeleri için tercüman tutmaları 
gerekmektedir. Rumca ve Fransızca'nın Türk'ler için gerekli 
olduğunu anlayan Osmanlılarla, Türkçe'nin kendileri için öne
mini kavrayan yabancılar Türkçe-Fransızca-Rumca öğreten bir 
lisan okulunun açılmasını istemişlerdir"(39) 

,,Katolik ve Protestan' ların her mahallede birer ikişer 
okulu vardı. "Hele Rumların Aya Fotini mektebi vardı ki Rum
luk aleminde adeta bir Darülfünun öneminde kabul edilirdi. 
Ermeni Kız Lisesi, Sion ve Diyakones rahibelerinin idaresinde 
Lazariste rahiplerinin propaganda mektepleri vardı"(40) 

"Yahudilerin bir Alliance Israelite mektebi vardı ki ga
rip bir tesadüf eseri olarak tam Rüşdiye Mektebinin karşısın
da idi. Ve böyle biri yüksek büyük cephesiyle,diğeri bodrum 
katı tamamlanmamış tek katlı mütevazi ve mahcup heyetiyle 
karşı karşıya dururlarken, birinden tatil saatinde alay alay 
yüzlerce Musevi çocuğu dalgaları taşdığı sırada, diğerinden 
mevcudu nihayet lOO'e zor varan Türk çocuklarının seyrek ka
fileleri etrafa dağılırdı."(41) 

İzmir'deki Türk eğitim hayatı diğer milletlere göre hay
li geri durumdaydı. "Rumların 1773'de açılan Evangeliki Erkek 
Mektebinde 1890 yıllarında 1.023 talebe vardı. Buna karşılık 
birkaç yıl önce açılan İzmir İdadisinde ancak 248 öğrenci bu
lunuyordu. Avrupalı azınlıkların okulları üstün nitelikte 
idi" (42) 

İzmir Musevi cemaatinin Tac-ı Mezheb mektebinde Osmanlı
ca (43)İzmir Mekteb-i İdadisinde Rumca (44) dersler verilmek
tedir. Ancak bu çabalar oldukça yetersiz kalmıştır. 

"Müslüman Türk çocuklarının yabancı okullarına gitmeleri 
hoş karşılanmamaktadır. Hatta bu konuda veliler polis idaresi 
tarafından uyarılmaktadır"(45) Osmanlı gençlerinin, Osmanlı 
terbiyesi ile e$itilmesini sağlamak için çareler aranmıştır. 
İzmir Mekteb-i Idadisi yatılıya dönüştürülmüş, ilk etapta 75 

(39) Hizmet Gazetesi, Sayı:l28, 11.2.1888. 
(40) Halit Ziya Uşaklıgil, 40 Yıl, Cilt 1, İstanbul:İnkilap 
ve Aka Kitabevleri Koll., 1969, s.114-115. 
(41) Baykara, İzmir Şehri ve Tarihi, İzmir: Ege Üniversitesi 
Arkeoloji Enstitüsü Yayınları No.2., 1974, s.107-108. 
(42) Hizmet Gazetesine Göre İzmir, s.93. 
(43) Hizmet Gazetesi,sayı-378,30.8.1890 ve 498,4.11.1891. 
(44) Hizmet Gazetesi,Sayı:338, 3.4.1890 ve Sayı 433 10.3.1891 
(45) Hizmet Gazetesi,Sayı 305, 10.12.1889. 
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yataklı bölüm açılmıştır.Bu okula ilgi çok fazla olmuş, hatta 
Rum,Ermeni,Musevi gençleri de bu okula gelmişlerdir 11 (46) 

1886'da İzmir'de bir kız okulu açılmak istenmiş (47), 
1887'de Histo Efendi Karantina da Karabet Seçoyani Efendi'ye 
ait bir binada kız okulu açmıştır,Balyozzade İzzetli Matyus 
Efendinin kızlarını bu okula göndermesi buranın önemine delil 
sayılmıştır. (48) 

Rougon 1891 yılında, İzmir'de 22 ilkokul, 3 rüşdiye, 1 
idadi ayrıca demircilik-marangozluk-terzilik gibi meslekleri 
öğreten bir sanat okulu bulunduğunu, Türk öğrenci sayısının 
rüstiye ve idadi'de toplam 592 olmasına karşılık, Rum okulla
rında 4.044'ü erkek, 4536'sı kız olmak üzere 8580 öğrencinin 
mevcut olduğunu ifade· etmiştir. Rum okullarının eğitim kali
tesi ileri seviyededir. Öyle ki buradan mezun olanlar Atina 
Üniversitesine girebilmektedirler(49) .Genel olarak Türkiye'de 
özellikle İzmir'de yaşayan azınlıklar kendi kültürlerini ko
rumak için özellikle eğitime büyük önem vermişlerdir. Dini ve 
kültürel misyonların yerine getirilmesine yönelik olarak 19. 
yy'ın 2. yarısından itibaren yabancıların okul sayısında da 
artı.ş görülmüştür. 

======================================================~===== 

İZMİR'DEKİ YABANCI OKULLAR 

Ülkenin Adı Okulun Adı 
Kuruluş. 

Öğrenci Sayısı yılı 

Fransız 

İngiliz 

Amerikan 
İsviçre 
Avusturya 

İtalyan 

Lazarist Koleji 
St.Jozeph Koleji 
St.Jean Okulu 
St.Andre Okulu 
Cordelio Okulu(Karşıyakada) 
Dame De Sion (2şube) 
La Providence 
St.Vincent(Bornovada) 
Fransız Hastanesi Okulu 
Barkshire okulu 
Turre! Okulu(Bornovada) 
İskoç Okulu 
Amerikan Kız Okulu 
Grenier Okulu(Bucada) 
Avusturya Okulu 
Diaconnes Enstitüsü 
Erkek Okulu 
Kız Okulu 

Kaynak: 
Kız Okulu 

Rougon, Smyrne, Paris, 

102 
144 
263 
205 

58 
156 
462 
152 
262 
150 

20 
150 
100 

20 
30 
30 
70 
30 
20 

1891 

1837 
1881 
1841 
1888 
1889 
1876 
1842 
1848 

1852 
1859 

,s.40-41. 
=============~=====~==~===~============~==================~== 

(46) Hizmet Gazetesi, Sayı: 405, 2.12.1890. 
(47) Hizmet Gazetesi, Sayı:12, 21.12.1886. 
(48) Hizmet Gazetesi, Sayı 114, 24.2.1887. 
(49) Rougon, Smyrne, s.37. 
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Kırsal kesimin okuma-yazma öğrenmesini temin (50) için, 
bir Ziraat Okulu açılması (51) yönünde çalışmalar yapılmış, 
Cumaovası ile Paradisu yöresinde iki çiftlik tesbit edilmiş
( 52) tir. Journal de Smyrne Gazetesi İzmir'de bir Ticaret Oku
lu açılması için gerekenlerin yapılmasını istemiştir (53) .An
cak bu gerçekleştirilememiştir. 

Vilayet İdare Meclisi azalarından İzzetli Hacı Ahmed 
Efendi, Kemeraltı cami yakınında bir milli kütüphane yaptırıp 
gerekli "Kitab-ı mukaddes ve mutebere"yi getirtmiş ise de 
kütüphane henüz açılmamıştır. ( 54) 

======== == ================================================== 
1893'TE İZMİR MERKEZ SANCAGI'NDAKİ 
İLK VE · ORTAÖGRETİM KURUMLARI VE 

ÖGRENCİ SAYILARI 

Ortaöğretim Kurumları İlköğretim Kurumları . 
Okullar Erkek Kız 

öğrenci öğrenci 
Okullar Erkek Kız 

öğrenci öğrenci 

Müslüman 17 
Rum Ortodoks 34 
Ermeni Gregoryen -
Ermeni Katolik 1 
Protestan 2 
Latin Katolik 6 
Yahudi 3 
TOPLAM 63 

1.626 
2.584 

250 
110 
318 
560 

5.448 

100 
1.814 

85 
231 
312 

2.542 

81 
60 

3 
9 
2 

11 
6 

172 

Kaynak: Yurt Ansiklopedisi, Cilt VI, s. 4287. 

4.560 
5.442 

350 
295 
315 
860 
710 

12.532 

3.492. 
210. 

80. 
200. 
992. 

4.974. 

======== ========~============================================ 

İzmir şehrinde mevcut medreseler hakkında çok az bilgi 
vardır. Halbuki İzmir, çok eski devirlerden beri bir ticaret 
merkezi olduğu kadar bir ilim merkeziydi de. "Roma İmparatoru 
Hadrianus zamanında gerek Ege adalarından gerekse İzmir'e ci
var şehirlerden gelen pek çok genç, İzmir okullarında her alan 
da tahsil görebildi~i için bu şehre Alimler Ormanı, (Zerafet) 
Graslar diyarı ve Iyonya Müzesi adı verilmiştir"(55). Evliya 
Çelebi İzmir'de 40 medrese bulunduğunu belirtmiş, daha sonra 
bu şehrin medreseleri hakkında geniş bilgi veren çıkmamıştır 
(56) .1890-91 yılı Aydın ili yıllığında, medreseler hakkında 
bilgi verilmemiş, sayısı 15 olarak belirtilmiştir. (57) 

(50) Hizmet Gazetesi, Sayı 102, 12.11.1887. 
(51) Hizmet Gazetesi, Sayı 34, 10.3.1887. 
(52) Hizmet Gazetesi, Sayı 286, 5.10.1889. 
(53) Hizmet Gazetesi, Sayı 604, 23.11.1892. 
(54) Hizmet Gazetesi, Sayı: 329 Tarih: 4.3.1890. 
(55) Slaars ve Iconomos, İzmir Hakkında Tetkıkat, Çev:Arap

zade Cevdet, İzmir, 1868, s.18. 
(56) Evliya Çelebi, Seyahatname, İstanbul,1935,Cilt 9,s.96. 
(57) Aydın Vilayeti Salnamesi,1308. 
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Aydın Eyaletini en önemli şehri olan İzmir'de 1890'larda 
varlığı zikredilen 15 medrese, Alaşehir'in 18 medresesinden 
azdır. Bunlar; Salepçizade, Yalı, Kuşunlu, Hatuniye, Faik 
Paşa, Saçmacızade, Müftüzade, Çorakkapı, Üsküdarlı,Nerdübarlı 
Katipzade, Moralızade, Bölükbaşı,Berberzade ve Natırzade med
reseleridir. (58) 

İzmir Medreselerin varlığı , ve gelişmesine amil olan 
şartlardan da yoksundur. Zira burası hemen her milletin geniş 
bir toleransla yaşadığı ve her çeşit dini hürriyetin bulundu
ğu bir şehirdir. Halk daha çok ticari menfaatlerine göre ha
reket ediyordu. "İzmir medreselerinde civarın şöhretli bir 
hocası ders verirdi.Eğitim hayatı daha hür fikirli olduŞundan 
burada nispeten alimler yetişebilmiştir ki İzmir'li Ismail 
Hakkı bunlardan birisidir. (59) 

1858' e kadar rakipsiz medrese devri olarak tanımlanabi
lir. Ancak bu tarihten sonra rüşdiyeler açılmaya başlamıştır. 
Rüşdiye mektebi fazla rağbet görmemiştir. 1864'lerde ancak 25 
talebesi olmuştur. 

1886 yılında İzmir İdadisi açılmıştır, 248 talebesi var
dı. 1733'te tesis edilen Evangeliki erkek Rum mektebinde,1307 
salnamesine göre 1023 talebe mevcuttur. Yeni usul tedrisat 
yapan iptidai mektebleri ilk 1290 da açılmıştır. 

1313 senesi yıllığında Aydın vilayetindeki okullar ve 
öğrenci durumu şu şekildedir 
============================================================= 

Okul Öğrenci Sayısı 
Sayısı Kız Erkek Derecesi 

--------- - - - - - -------
Türk 2571 25.869 84.749 
Gayri Müslim 231 7.586 12.760 İbtidai 
Yabancı 15 1.280 691 

Türk 36 151 2.250 
Gayri Müslim 75 4.530 6.689 Rüşdiye 
Yabancı 9 444 674 

Türk 5 751 
Gayri Müslim 10 1.335 712 İdadi 
Yabancı 6 584 402 

Kaynak: Aydın Salnamesi, 1313. 
============================================================= 

"İzmir'de yaşayan bir yahudi olan Nassif Mallouf 'un pek 
çok fikri eseri olmuştur. Nasreddin Hoca fıkraları 1847'de 
Fransızcaya bu zat tarafından çevrilmiştir" (60) 

(58) Aydın Vilayeti Salnamesi,1326. 
(59) Baykara, 19.Yüzyılda Aydın Eyaleti, s.48. 
(60) Journal de Contantinopole,Sayı 621. 
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Türk kütüphanelerinin kitap sayısı çok azdı. Rum Evange
liki kütüphanesinde kitap sayısı 30 bin kadardı. (61) 

============================================================= 
Kütüphanenin adı Kuruluş tarihi 1900 yılındaki adedi . 

Kemeraltı 
Şadırvan 

Müftü camii 
Hisar Camii 
Hacı Hüseyin Camii 
Saçmacı 

Hatuniye 

1886 
1805 
1819 
1813 

1888 
1882 

421 
350 
471 
511 
374 
454 
377 

====~======================================================== 

Kitap basımı oldukça yetersizdir. Bunda en önemli engel 
basım öncesi kontrollerdir. "İzmir'den Encümen-i Teftişe gön
derilen kitaplar 6-7 ay gecikmektedir. 30 kadar kitap yayın
lanabilmesi için kontrolden geçirilmesini beklemektedir. Maa
rif Nezaret-i Celilesinde oluşturulan Encumen-i Teftiş'den 
ruhsat almak için bu kadar beklenilmemeli"(62) 

İzmir'deki yabancı nüfusun ağırlıklı bir pay almasına 
paralel olarak eğitim hayatı da İmparatorluğun diğer illerine 
göre farklı bir gelişim seyri göstermiştir. Gerek okul sayısı 
gerekse okullarda verilen eğitimin kalitesi açısından İzmir
de özellikle yabancı nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yöne
lik bir yapılanma ortaya çıkmıştır. 

İzmir'de Rum ve yabancı nüfusa yönelik eğitimin içeriği 
gençlerin özellikle ticari hayata hazırlanmalarına ve meslek 
edinmelerine yöneliktir. Muhasebe, hesap ve yabancı dil öğre
niminin ağırlıklı olduğu bu okullardan mezun olanlar mevcut 
işyerlerinde kolaylıkla iş bulabiliyorlar veya kendileri bir 
ticari kuruluşun sahibi oluyorlardı. 

Türk çocuklarının eğitildiği okullarda eğitimin Arap al
fabesiyle oluşu ve tedrisatın mesleki eğitime yönelik olmayı
şı hem bu okullardan mezuniyeti güçleştiriyor hemde gençlerin 
iktisadi koşullara uyumlanmalarını engelliyordu. Bu durum, 
İzmir' in ticari yapısında Rum ve yabancı nüfusun ağırlıklı 
pay almasında önemli bir etki yapmıştır. 

(61) Cuinet,Histoire de Smryne, s.455. 
(62) Hizmet Gazetesi, Sayı:l35,6.3.1988. 

41 



BASIN-YAYIN HAYATI 

1795'de Türkiye'de ilk kez yayınlanan gazete "Bulletin 
de Nouvelles"dir. Fransız Büyükelçiliğinin organı olan gazete 
İhtilal hükümetinin temsilcisi Verniak tarafından yayınlan
mıştır. Verniak' ın yerine gelen elçi 1796'da "Gazette Français 
de Constantinopole" ü çıkarmıştır. 

"Türkçe yayınlanan ilk gazete ise "Takvim-i Vekayi" 
ll.ll.183l'de çıkmıştır. İzmir'de ilk gazete Fransız "Spec
tateur Oriental" 24.3.182l'de Aleksandre Blacque adlı bir 
Fransız tarafından çıkarılmış, 1824'de kapatılmıştır.Charles 
Trıcon adlı bir Fransız 1824'de "Le Smyrneen" adlı gazeteyi 
yayınlamış, ancak bu gazete de çok kısa sürede kapanmıştır. 
1828'de A.Blacque İzmir'de Osmanlı hükümetinin desteği ile 
" Le Courrier de Smyre" adlı bir gazeteyi çıkarmaya başlamış, 
bu gazetenin adı 183l'de "Journal de Smyrne" olmuştur"(63) 

Osmanlı imparatorluğunda Rumca yayınlanan ilk gazete İz
mir' de çıkmıştır. 183l'de "Filoston Neon" 3 ay boyunca- yayın
lanmıştır. Bunu 1832'de "Astir en ti Anatoli", 1833'te "Mini
mosini", 1835'de "Othomanikos Minitor", 1837'de "Ionikos Pa
ratiris" izlemiştir. Rumca yayınlanan gazeteler i~inde en 
uzun süreli çıkan "Amalthia" 1838'de Konstantin Rede adlı bir 
Rum tarafından İzmir'de çıkartılmış (6.8.1838), ilk önceleri 
haftalık iken, 1870'de haftada iki kez, 1882'de günlük çıkma
ya başlamıştır. 28.9.1922 de kapanmıştır. 17.12.1922'de Ati
na'da yayınlanmaya başlanmış 28.10.1923'de kapanmıştır. 

1839'dan sonra İzmir'deki gazete sayısı artmıştır.Tosca
na devleti Konsolosu M.Bargıgli idaresinde "L'Echo de L'Ori
ent", önce İngilizce sonra Fransızca çıkan "İmpertıal" çıkmış 
tır. "Journal de Smyrne" ile "L'Echo de I'Orient" birleşmiş 
ve merkezlerini İstanbul'a taşımışlardır. 1853 yılında İzmir
de 5 adet gazete çıkıyordu. Çeşitli dillerde çıkan dergi ve 
gazeteler içinde Türkçe olarak yayınlanan Aydın vilayetinin 
resmi organı "Aydın" gazetesi ancak 1869 yılında çıkmıştır. 
Bu gazete İzmir' in fikir hayatına fazla yardımcı olamamıştır. 
1873-1874'de "Devir",1874- 1875 de "İntibak", 3.6.1875'de 
mizah gazetesi "Kara Sinan" yayınlanmıştır. 1877'de "İ~mir" 
gazetesi çıkmaya başlamış kısa sürede kapanmıştır. Izmir 
Osmanlı devletinde devamlı ilk gazetenin çıktığı şehirdir. 
1853 yılından sonra açılan kağıt fabrikası, gazete yayımının 
sürekliliğinde etkili olmuştur. 

13.3.1884'de çıkan "Nevruz" İzmir' in ilk Türkçe edebi 
ve fikri dergisi olmuştur.Halit Ziya Uşaklıgil ve Tevfik Nev
zad çıkarmışlardır. Bunlar daha sonra 1886'da "Hizmet Gazete
si"ni yayınlamaya başlamışlardır.Hizmet' in imtiyazı Ahenk ile 
birlikte alınmıştır.Hizmet hemen yayına başlamış Ahenk bir ka 
patma olayına karşı sigorta olarak yedekte tutulmuştur. 

(63) Bernard Lewıs, Modern Türkiye'nin 
Yayınları No.IV Sayı:8,1970, s.95. 

Doğuşu,Ankara:TTK 
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İzmir' in edebiyat ve kültürel yaşamını uzun süre idare 
etmiş olan Hİzmet Gazetesine, İzmir'e gelen bütün kültürlü 
kişiler uğrardı. Hizmet' in idarehanesi o zaman için büyük ce
saret iste~en siyaset kon~larının tartışıldığı yer olmuştur. 
Hizmet'in Izmir'den çok Istanbul'da ve diğer yerlerde önemi 
vardı. Bu nedenle Hizmet sonraları İstanbul gençliği için de 
bir yayın aracı olmuştur. Gençliğin bir fikir yayma organı 
olan işlevini Halit Ziya İstanbul'a gelinceye kadar sürdürmüş 
tür. Hizmet'te yazılan makaleler İstanbul gençliğinde büyük 
heyecan yaratmıştır. Hizmet haftada iki kez yayınlanmıştır ve 
yıllığı 80 kuruştur. 

"Hizmet İzmir' in fikrinde, dünyaya doğru açılan Avrupa
ya dönen, ilk aydınlık noktasıydı. Onun bütün satırlarında bu 
iki ayrı zihniyetin olgun ve diri bir medeniyet duygusu sin
miş bulunuyordu" ( 64) 

"Halit Ziya, Tevfik Nevzat' la 13 Kasım 1886'da İzmir' in 
kültür ve edebiyat yaşamında büyük bir yer tutan Hizmet Gaze
tesinin ilk sayısını yayınladı. Her ikisinin de yaşı uygun 
olmadığı için Vilayet Matbaasının başmürettibi Şerif Efendi 
gazetenin imtiyaz sahibi olmuştur. Bu iki genci Mahmut Esat 
Efendi ile Hayri Bey destekliyordu. Hizmet' in Kemeraltı cad
desinde bir hanın üzerinde bulunan idarehanesi İzmir' in bir 
çeşit kültür, edebiyat hatta o zaman için büyük bir siyaset 
mahfili olmuştur. Gazete İzmir'den çok İstanbul ve İmparator
luğun daha uzak köşelerinden ilgi görmüştür. Salı ve Cumar
tesi günleri çıkmıştır"(65) 

"Türkiye basın tarihinde ilk gazetelerin İzmir'de çıkma
sında, İzmir' in bir Kültür Merkezi olması etkili olmuştur.17. 
yy.da İzmir'de bir matbaa vardı. İlk basın teşebbüsleri yaban 
cılar tarafından başlatılmış ve ilk yabancı gazeteler Fransız 
ca çıkmıştır" (66) 

II.Abdülhamit döneminin baskısı gazetelere de yansımış
tır. Bazı kelimelerin kullanımı yasaklanmış,bu konuda kapa
tılmaya kadar varan baskılara maruz kalınmıştır. 

Örneğin,"27.11.1888 tarihinde yayınlanan Hizmet Gazete
sinin 208. sayısında yer alan "Muhafaza-i Hürriyetlerine" iba 
resi uyarı üzerine 1.12.1888 tarih,209 sayılı gazetede "Muha
faza-i Hürmetlerine" olarak değiştirilmiştir"(67) 

(64) Ziya Somar,Yakın Çağların Fikir ve Edebiyat Tarihimizde 
İzmir, İzmir: Nefaset Matbası, 1944, s.105. 
(65) Ahmet Çapar, Hizmet Gazetesine göre İzmir,1892- 1893, 
[Lisans tezi,E.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü], İzmir, 
1987, s.61. 
(66) Hıfzı Topuz, Türk Basın Tarihi, 1001 soruda Dizisi, 
İstanbul:Gerçek Yayınevi, 1973,s.88 ve Enver Behran Şapolya 
Türk Gazetecilik Tarihi, Her Yönü İle Basın,Ankara,1970,s.55. 
167) Hizmet Gazetesi, Sayı-;--2~Tarih:4.5.1889. · 
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Türkçe fakat yahudi harfli ve haftada bir yayınlanmak 
üzere "Istaz" adında bir gazete çıkmıştır. "19 seneden beri 
şehrimizde yayınlanmakta olan "Erevalyan" adlı belirli zaman
larda çıkan Ermeni Dergisi,Dahiliye Nezaretinin bir emriyle 
kapatılmıştır. Bu derginin bir an önce affedilmesini diliyo
yoruz. Çünkü Erevalyan açıldığından beri Osmanlı Devletine 
bağlılığını ispatlamıştır"(68) 

Hizmet Gazetesi'nin çok çeşitli faaliyetleri olmuştur. 
Prens Bismarck'ın istifası ile ilgili makaleleri içeren gaze
telerin koleksiyonunu yapmaya karar veren Berlin Müzesi yet
kilileri İzmir Almanya Konsolosluğu aracılığıyla Hizmet'in 
konu ile ilgili iki nüshasını talep etmişlerdir. (69) 

Hizmet Gazetesi ihtisas konularında yayıncılıkla ilgili 
öncülüğü de yapmıştır. Gazetenin İmtiyaz sahibi Ahmed Celadet 
Bey, "Rehber-i Ticaret" adlı bir gazete çıkarmıştır. (70) 

"1839'da İzmir'de ''The Manzar-i Shark" adıyla bir İngi
lizce gazete de çıkmıştır. 1880 yılında Türkçe-Rumca olarak 
çıkan Aydın Vilayet gazetesinden ayrı 5 Rumca, 2 Fransızca, 1 
Ermenice, 1 İspanyolca dergi çıkıyordu. Türkçe edebi dergiler 
1897'de "Şule-i Edeb", 1898'de "Muktebes", 1908'de "Gencine-i 
Edeb" dir. 1908'de İzmir'de çıkan gazete ve dergiler"(71) 

============================================================= 
Türkçe Rumca Fransızca İspanyolca Ermenice İtalyanca. 

Aydın 
Ahenk 
Hizmet 
İzmir 

Amaltiya 
Armenea 
Neasimirni 
Predos 

Meserret 
İzmir(dergi) 
Osmanlı Ziraat 
ve Ticaret Dergisi 

La Reform 
Journal 
de Smyrne 
Impertıal 
Courrier 
de Smyrne 

Isperansa Memul 
Levenseret 
Meserret 

El Comer
cial. 

============================================================= 
Görüldüğü gibi, 19.yüzyılda İzmir'de oldukça canlı bir 

basın yayın faaliyeti vardır. Yabancı dilde yayınlanan gazete 
ve dergilerin yanısıra Türkçe yayın sayısı da İmparatorluğun 
diğer vilayetlerine göre fazladır. 

(68) Hizmet Gazetesi, Sayı: 231, 16.2.1889. 
(69) Hizmet Gazetesi, Sayı: 346, 3.5.1890. 
(70) Hizmet Gazetesi, Sayı: 600, 9.11.1892. 
(71) Somar, Yakın Çağların ... , s.51. 
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HABERLEŞME 

"Osmanlılara oldukça geç giren posta ve telgraf şirket
leri çok zor şartlarla karşılaşıyorlardı. Paris'te kurulmuş 
bulunan Uluslararası Telgraf Birliği'ne 1865'de girilmiş, ay
nı şekilde Posta Birliğine de 1878 yılında üye olunmuştu.Bunu 
takiben özellikle Ege havalisinde hızlı bir gelişme olmuştu. 
Örneğin Aydın vilayetinde geçen asır sonlarında 40 tane posta 
bürosu açılmıştı. Her tren istasyonunda da ayrıca bir telgraf 
ve posta şubesi oluşmuştu( 60 kadar ve 103 şube). 

İzmir'de ayrı ayrı bir posta, bir de telgraf bürosu bu
lunuyordu. Sahillere yakın bir çok adanın bulunuşuna paralel 
olarak bazı sahil kasabaları telgraf bakımından önemli roller 
almışlardı. Örneğin Tuzla, Çeşme, Kuşadası ve Marmaris hem 
adalara hem de İzmir'e bağlı idiler. 

Osmanlı bürosunun dışında İngiltere, Fransa, Avusturya
Macaristan, Rusya kendi ticari aktivitelerini öne sürerek bi
rer postahane açmışlardı. İlk olarak Fransızlar ve Avusturya
lılar 1873'de bu işe başlamışlardı, bunu 1879'da Ruslar ve 
1882'de İngilizler takip etmişti. 

Yunanlılar'a ait olan büro ise 1887'deki harp nedeni ile 
faaliyetini durdurmuştu. Mektupları Avusturya Postası aracı
lığı ile gelip gidiyordu. Dağıtım işleri ise anlaşma sonucu 
Osmanlı Postanesi'nce sağlanıyordu. Koliler ve paketler ise 
9ene Osmanlı bürolarına veriliyor, burası da Avusturya Posta 
Idaresi'ne yolluyordu. 

Bu özel durumun dışında her büro, her istikamete mektup 
kabul ederdi. Avusturya idaresi ise en yaygın servise sahip 
olması nedeni ile en fazla işi yapıyordu. Ruslar ise sadece 
kendi ülkelerine giden mektup ve kolileri kabul ediyorlardı. 

Avusturya Postanesi, Lloyd Deniz Yolları Acentası içinde 
Rıhtım Caddesinde Tenikides pasajı üzerinde bulunurdu ve adı 
geçen deniz nakliye şirketi posta ve kolileri taşırdı. Gişe
leri uzunlamasına girişin sol tarafına yerleşmişti ve özel
likle levantenlerin mektuplarını kabul ederdi. 

Rum Posta Servisi de aynı binada, Balcı Pasajında yer 
alırdı. İngilizler ise Postahanelerini konsolosluk binası 
içinde kurmuşlardı ve Frank Sokağı'nda idi. (Barbaris han.) 
Fransızlar Gül Sokaktaki binaları içinde Yunan postahanesi 
ile beraber çalışıyorlardı. Osmanlı Posta İdaresi ise hemen 
Grand Hotel'in yan sokağında yer alırdı. Telgrafhane ise rıh
tım üzerinde Grand Hotel karşısında çalışırdı. İtalyan ve Al
man posta servisleri ise Türk Pastahanesi karşısında yer 
alırlardı. İtalyan Pastahanesi Kordon'a Alman Pastahanesi ise 
İkinci Kordon'a cepheli idiler. Fransızlar ise sonradan İkin
ci Kordon'a taşındılar"(72) 

(72) Çınar Atay, Tarih İçinde İzmir, s.80. 
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"Osmanlı posta idaresi I~.z:ınd':ilhamit döneminde yabancı 
posta işletmeleriyle rekabete gırışmış ancak başarılı olama
mıştı. Bu yüzden pek çok yabancı postane kapatmak zorunda bı
rakılmıştır. Bunlar içinde yalnızca İstanbul ve İzmir'dekiler 
faaliyetlerine devam edebilmişlerdir." (73) 

"İstanbul, İzmir, 
seferleri yapılmaktadır" 

Pire, 
(74) 

İskenderiye arasında posta 

İzmir'de iletişimde sağlanan kolaylıklar ulaşımda yapı
lan yatırımlarla birlikte artmıştır. Dış dünya ile iletişimin 
sağlanması ihtiyacı~ dış ticaretin ağırlıklı bir paya sahip 
olmasından kaynaklanmaktadır. İzmir' in imparatorluğun dış ti
caret merkezi olması, yabancı nüfusun varlığı, kültürel ve 
sanat yaşamındaki hareketlilik ülke içinden ziyade ülke dışı 
ile iletişimin düzenli ve sürekli yapılmasını gerektirmiştir. 
Bu anlamda, İzmir İmparatorluğun Anadolu'da haberleşme ağının 
en güçlü olduğu vilayetidir. 

(73) Bertrand Show, Osmanlı İmparatorluğu ... , s.281. 
(74) Hizmet Gazetesine Göre Izmir, s.118. 
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YAZAR VE GEZGİNLERİN 
KALEMİNDEN 19.YY.DA İZMİR 

LA CAPTIVE 

İzmir bir prensestir 
Çok güzel şapkası ile 
Mutlu ilkbaharlar durmaksızın 
Onun çağrısına yanıt verir. 
Ve, nasıl bir vazo içindeki çiçekler 
Gülümseyen bir günbatımı gibiyse 
O da ışıldar denizlerin arasından 
Hatta Arşipel'in yaratılışından 
Çok·daha tutkun, 
Denizinde adeta oyulmuş adacıkları ile 

Victor HUGO 
{Les Orientales,Paris 1829) 

19 yy.başlarında İzmir'e gelen ünlü yazar Chateaubriand, 
İzmir' in Avrupa şehirlerine benzediğini, buranın çöllerin ve 
barbarlığın ortasında uygar bir vahayı andırdığını, bir başka 
Paris'e yolculuk yapmış olduğunu ifade etmiştir. (75) 

Fransız Arundell, 1827 yılında İzmir'e yaptığı geziden 
çok etkilenmiş, Körfezin pekçok bakımdan Napoli'ye benzediği
ni, Pagus dağının yamaçları ve önündeki düzlük, kırmızı kire
mitli damları, beyaz balkonları ile göze çarpan evler, cami 
kubbeleri ve minarelerinin ağaçların arasından görünen kısım
ları~da meydana gelen ışık oyunları, Körfezi çevreleyen vol
kanik dağların büyüleyici olduğunu söylemiştir. (76) 

Pek çok gezginin seyahatnamelerinde ifade ettikleri or
tak nokta, İzmir'de, her ülkenin, her çeşitten gemilerin kör
fezi doldurması, çeşitli ülkelerin bayraklarını bu gemilerin 
direklerinde ve sahildeki konsolosluk binalarında dalgalanma
sından etkilenmeleridir. 

1828 yılında İzmir'i gorup gezmiş bulunan Montemont, İz
mir' in merkezi durumu ve limanın uygunluğu nedeniyle,buradan 
ipek, pamuk, tiftik, deve yünü, deri, elmas, inci gibi malla
rı almak üzere dünyanın her ülkesinden gelen tacirleri kendi
ne çekmektedir, İzmir' in çarşıları çok ilginçtir, her ülkenin 
ve her ticaret veya zenaat kolunun kendi özel yerleri ve so
kakları vardır demiş ve İzmir'i Anadolu şehirlerinin kraliçe
si olarak tanımlamıştır. (77) 

(75) Chateaubriand, Oeuvres Completes de Chateaubriand, 
Hineraire de Paris, Cilt 7,Paris, 1852, s.172-175. 
(76) Arundell, Izrnir Hakkında Tarih Araştırmaları ve İncele
meler, Çev: A.Zeki,Izrnir 1944, s.56. 
(77) Montemont, Voyoge Dans les Cing Parties du Monde, Paris 
1828, Cilt 3, s.43. 
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Lamartine 1850'lerde İzmir'li bir tüccar ve bankacı olan 
M. Salzani ile birlikte şehri gezmiş ve izlenimlerini daha 
sonra aktarmıştır."İzmir bir doğu şehri olarak hayalimde can
landırdığım imajların hiçbirine cevap vermiyor. Burası adeta 
Küçük Asya sahillerine getirilmiş bir Marsilya gibi, zengin 
Avrupalı tüccarların Paris yada Londra'dakinden farksız ya
şamlarını sürdürdükleri geniş ve zarif bir ticaret şehri" 
demiştir. ( 7 8) 

Ünlü masal yazarı Andersen, 1838'de İzmir'e yaptığı se
yahatinde, evlerin tıpkı Kuzey ülkelerindeki gibi olduğunu, 
ilk defa gördüğü ince beyaz minarelerin koyu yeşil ağaçların 
arasında yükselmesinden çok etkilendiğini, limanda pek çok ül
keye ait· geminin ve yabancı konsoloslukların olduğu kısımlar
da çeşitli ülkelerin bayraklarının bulunduğunu söylemiştir. 

" Dükkanların bir kısmında etrafa misk ve sakız kokuları 
yayılıyordu. Diğerleri emsalsiz bollukta meyvalarla doluydu. 
Dünyanın üç bucağından gelmiş giyecekler, burada adeta hiç 
bir yerde görülmeyecek bir çeşitlilikte gösteri yapıyordu. 
Çeşitli lisanlar birbirine karışıyordu. Arapça, Türkçe, Rumca 
Italyanca .... Hatta bir Fransız tiyatro grubu "Les Premiers 
Amours (İlk Aşklar)" adlı oyunu oynuyorlardı." (79) 

Fransız yazar Gustave Flaubert 1850 yılında İzmir'e gel
miştir. Kadifekale'den grubu seyretmiş ve duygularını "şimdi
ye kadar bu kadar güzel olanını görmemiştim. Solda, Çatalkaya 
nın arkasında koyu mavi, lacivert, üstte adeta kızıllaşmış bir 
gökyüzü Bornova yönünde dağlar,mürnkün olabilecek her tonda 
kahverengi pembe, kırmızı .. " şeklinde ifade etmiştir. 

Flaubert, Fransız tiyatrosunda Daiglemont grubunun oyna
dığı "Passe Minuit-Gece Yarısından Sonra" ve "La Secondo Anee 
İkinci Yıl" oyunlarını izlemiştir."İzmirli Levantenler, flüt 
ve keman çalarak kır sefasında eğleniyorlar,burada aşk tıl
sımlarına çok inanılıyor" demiştir. (80) 

1845'de gezgin Marmier'de İzmir'e uğramıştır. "Her çeşit 
yeniliğe karşın halkın ve idarenin gösterdiği kayıtsızlığa 
rağmen, İzmir yine de Osmanlı İmparatorluğunun en önemli ti
caret merkezidir. En verimli bölgelerin ortasında yer alışı 
ve limanın çok elverişli oluşu, zaman zaman rüzgarların gemi
lere ulaşma olanağı vermediği İstanbul şehrine ticaret yönün
den üstünlük sağlamasına neden olmuştur. Sevimli konuksever
liği, sokakların ve çarşı pazarlarının ilginç hareketliliği, 
körfezinin güzelliği, yemyeşil ve çiçeklerle donanmış sayfiye 
yerleri yüzünden bu şehirde oturduktan sonra ayrılırken üzün
tü duymayan tekrar buraya dönmek istemeyen yabancı yoktur. 

(78) Lamartine, Voyage en Orient, Paris, 
s.148. 
(79) Beyru, 18.19 yy.da İzmir, s.32-33. 
(80) Gustav Flaubert, Voyage En Orient 
Librairie de France, 1925, s.237. 

1869, Cilt II, 

1849-1851, Paris: 
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Üzüm ve diğer meyvaların yetiştiği dönemlerde, şehirdeki 
aktivite daha da büyük bir yoğunluk kazanmaktadır. Kervanlar 
bu dönemde küçük Asya'nın her köşesinden malları toplayıp İz
mir'e getirirler. Bu zamanlarda dar sokakların geçit olanağı 
vermeyecek şekilde tıkandığı görülür. Hanlara gelen kervanla
rın yükleri avluya boşaltılır, kadın ve çocuklardan oluşan 
işçi kalabalığı incir ve üzümleri ayıklayıp kasalara dizerler 
kasalar hemen gemilere yüklenir. Yeni ürünü Londra'ya ilk 
ulaştıran gemiye 30 altınlık bir ödül verilir. 

İzmir, İstanbul' dan çok ayrı. bir görünüm taşımaktadır. Bu
rada İslamiyetin gereksinimlerinin ve birtakım ön yargıları
nın baskısı daha az hissedilir ve bu yönden de Avrupa'ya ve 
onun alışkanlıklarına, eğilimlerine çok daha yakın bir yaşam 
sürdürülür. İzmir, Türkiye sınırları içinde, hemen hemen bir 
serbest şehir, bir ortak pazar şehri gibidir. (81) 

İngiliz Bahriyesi subaylarından Thomas Graves tarafından 
1836-37 dönemine ait, İtalyan mühendis Storari tarafından da 
1854-56 dönemine ait İzmir şehri yerleşimini gösteren harita
lar yapılmıştır. 

Avusturya-Macaristan imparatorluğunun İzmir Konsolosu 
Charles de Scherzer, İzmir' le ilgili bir kitap yazmıştır. Bu 
kitapta, 1872 yılındaki İzmir nüfusuna ait bilgiler verilmiş
tir (Bkz. Nüfus bölümü). 

Scherzer'e göre, "şehirdeki bütün azınlıklar an az iki 
lisan bilirken Türkler yalnız kendi dillerini konuşurlar. Bu
nun nedeni, önce Türk olmayan herşeye karşı duydukları küçüm
seme hissi, sonra da bu konudaki kayıtsızlıkları olarak açık
lanabilir. Türk az konuşan, sakin, iyi bir gözlemci fakat iş 
hayatının gerektirdiği davranışlara ve kurnazlığa sahip ol
mayan bir kişidir. Kötü tüccar,başarısız tüccar oluşunun ne
deni budur. Gerçekte tüm çevrenin büyük çaptaki ticareti di
ğer milletlerin elindedir. 

Türkler, kırsal alanlarda tarım ve hayvancılıkta, şehir
de ise içinde tamamen mahalli mamullerin satıldığı dükkanları 
işletme veya yaşadıkları mütevazi hayatın ihtiyaçlarını ancak 
karşılayabilen bir takım zenaatle meşgul olurlar. Demirci, ka 
laycı, kundura tamircisi, iplikçi, saraç, kumaş boyacısı gibi 
meslek sahiplerine Türkler arasında rastlanır. Denizcilikle 
ilgileri olmamasına karşılık kervancılıkta başarılıdırlar. 
Türklerde eksik olan husus, çalışmada yeteri kadar sebatlı 
olmamaları, kazanç istekleri bulunmayışı, kaygısızlıkları
dır. Rum ve Ermenilerin yaşadığı bölgelerde açık bir şekilde 
geride kaldıkları görülmektedir. 

De Scherzer'e göre "Rumlar her yönden Türklerin tam ter
sidir. Rumlar çok faal,gece ve gündüz, işleriyle meşgul olan 

(81) Marmier,Impressions et souvenirs d'un voyageur Chretien, 
Tours, 1891, s.147-149 
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insanlardır. Çok iyi tüccar, cesur ve tecrübeli denizci, işinin 
başında devamlı olarak çalışan rençber, usta işçi ve başkala
rının yaptıkları hemen kapmaya hazır çabuk ve kolay öğrenen 
insanlar olarak bilinirler. 

·Okulları iyi olup hemen hepsi okur yazardır ... Çok çeşit
li mesleklere intisap etmişlerdir ve içlerinde doktor, avukat 
bankacı, muhasebeci, teknisyen, oymacı, heykeltraş, berber ve 
hancı olarak çalışanlar pek çoktur. Yabancı dilleri kolay öğ
renirler. Ancak bu öğrenme, çoğu kere derinleşmek için gerek
li sabrı gösteremediklerinden yüzeyde kalır. İhtiras, kazanç 
ve büyük bir değişme kabiliyeti milli karakterleridir. Rumca
nın çok kolay bir lisan olması nedeniyle,Ermeniler,Museviler, 
Bulgarlar ve hatta burada doğmuş olan yabancılar dahi Rumcayı 
öğrenmişlerdir. 

Ermenilere gelince bunların milli karakteri, Rumlarda 
olduğu ölçüde gelişmiş değildir. Bunun belli başlı nedenleri: 
sayılarının nispeten az oluşu, milli hislerini körükleyecek 
bağımsız bir Ermeni devletinin bulunmayışı, diğer yandan da 
çok eski zamanlardan beri burada yerleşmiş olduklarından, 
hemen tamamen Türk örf ve adetlerine intibak etmeleri olarak 
sıralanabilir. Çoğu kere kendi dillerini unutmuş olup Türkçe 
konuşurlar. Türkler, belki de bu nedenle, Ermenileri diğer 
azınlıklara tercih edip onları kendileri ile yabancı millet
ler arasında bir halka olarak görürler. Görünüşte, Türkler 
gibi ağır durmalarına rağmen onlardan daha kurnazdırlar. 
Kuyumculuk ve sarraflık en sevdikleri mesleklerdir.Bununla 
beraber iyi işçi ve küçük çapta mahir birer tüccardırlar. Er
meniler de, denizcilikle pek ilgileri olmamalarına karşılık 
tarımda başarılı olurlar. İzmir'de zengin Ermeniler,Avrupalı
lara benzemekte ve onların yaşamına uymaktadır. Buna karşılık 
küçük yerlerdeki Ermenileri, Türklerden ayırdetmek zordur. 

Museviler,burada çok sayıda olup, İspanya 1 dan kovulan 
azınlıklardan gelmişlerdir. Az sarıdaki istisnaları dışında 
ve haksız olarak hor görülürler. Ilginç olan nokta, zengin 
tüccarların ve eskiden yerleşmiş Musevilerin teşkil ettiği 
bu Avrupalaşmış grubun, fanatik ve cahil dindaşları tarafın
dan dönek olarak görülmeleridir.Aralarında konuştukları lisan 
bozuk bir İspanyolcadır. Ancak,bunun dışında, İtalyanca,Rumca 
ve Türkçe de konuşurlar. Meşgaleleri, genellikle simsarlık, 
komisyonculuk ve küçük ticarettir. Museviler, doğrulukları 
ile tanınmış çok faal ve yaşantılarını geliştirebilme uğruna 
en ağır işleri kabul eden insanlardır.Genellikle, birbiri 
içine girmiş kulübelerde fakir bir yaşamları vardır ve temiz
liğe pek riayet etmemeleri, salgınlarda fazla zarar görmele
rinin nedeni olmuştur. 

Katolik deyimiyle, geçen yüzyıllarda, Avrupalı katolik
lerden buraya göçmüş bulunan ve genellikle ya İtaly~n ya da 
Yunah veya Osmanlı uyruklu çoğunluğu Rum olan nüfus anlaşıl
maktadır. 
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Doğu'da, milliyet ve dini inançların aynı anlamda kulla
nıldığı görülür. Bu insanlara, hangi ülkeden oldukları sorul
duğunda verdikleri cevap "ben katoliğim" olmaktadır. Bunlara 
aynı zamanda Levanten de denilmektedir. Ancak, bu deyimden 
pek fazla hoşlanmadıklarını da kaydetmek gerekir. Levantenler 
de, tıpkı Rumlar gibi, çok fanatik kişilerdir ve dini inançla
rı yönünden İtalyan kilisesine bağlıdırlar. Bu özelliklerinin 
dışında, adet ve yaşamlarını benimsedikleri Frenklerle (frenk 
deyimiyle burada oturan yabancılar kastediliyor) bir düzeyde 
mütalaa edilirler. 

Levantenlerin konuştukları dil genellikle İtalyanca yada 
Rumca'dır. Bununla beraber çoğunlukla diğer dillerde ve özel
likle Fransızca da konuşurlar. 

Frenklerin durumu, genel olarak, çok iyi ve rahattır. 
Vergi zorunluluğundan muaf ve kendi ülkelerinin konsolosluk
larının himayesinde çalışan, her yönden yerli halka üstünlük
leri olan Avrupa'lı tüccarlarla ortaklıkları bulunan Frenk
ler, kendi arzu ve kabiliyetlerine uygun ve o anda bilinen 
bütün mesleklerden istediklerini seçme imkanlarına sahip bu
lunuyorlardı. Böylece buraya yeni gelen işçiler, teknisyenler 
bile hemen durumlarını düzeltmekte gecikmiyorlardı. Avrupa
lıların çoğu ticaretle meşgul olup gerçekte işçilerin büyük 
bir kısmını ellerinde tutarlardı. Daha küçük bir grup da işçi 
doktor , mühendis, avukat vb. mesleklerde çalışmaktaydı. 

Yazar, bütün bu çeşitliliğe rağmen, grupların hiç değil
se görünüşte, birbirleriyle iyi geçindiklerini ve sakin bir 
hayat sürdüklerini, Avrupa kültürünün ve hoşgörürlüğünün gös
terdiği gelişmenin memnunluk verici olduğunu açıklamaktadır. 
Avrupa uygarlığı toplumun her kademesini ve her sınıfını dev 
adımlarıyla etkilemiş olup İzmir bu yönden Osmanlı imparator
luğunun diğer illerini bir deniz feneri gibi aydınlatmakta
dır." ( 82) 

İzmir'deki Fransız Konsolosu F.Rougon'da, 1890'lı yıllar 
da, kendinden 20 yıl önce İzmir'i anlatan de Scherzer'in ta
nımlamalarına benzer değerlendirmelerde bulunmuştur. 

Yazar," Türklerin geri kalmalarının bir nedenini, sosyal 
durumlarının yarattığı koşullarda ve kendisini dış dünyadan 
ayırmaya zorlayan gelişmelerde bulmakta ve diğer milletlerle 
rekapet halinde çalışma olanaklarını bulacağı büyük merkez
lerden uzaklaşma eğiliminin faydalı gözlemleri elde etme ve 
kazanç yollarını deneme şansını ortadan kaldırdığını kaydet
mektedir. Böylece Türk köylülerinin tarımsal yaşamlarındaki 
alışılmış yollardan ayrılmadıklarını, Rum köylüleri gibi bu 
alanda yenileme ve iyileştirme yollarına gidemediklerini, böl 
gede Türk nüfusun gün geçtikçe azalması üzerinde durmaktadır. 

(82) Charles Scherzer, Smyrne, consideree au point de vue 
geographigue, economigue et intellectuel,Seconde Edition, 
Leipzig: 1880, s.40-41. 
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Rougon'a göre, Türk nüfusundaki bu azalışın nedenleri 
vardır.Bunların en başta geleni, askerlik görevinin tüm ağır
lığının yalnız Türklere binmesi olmaktadır. Gerek içeride gü
venliği sağlamak,gerekse dış düşmanlara karşı savaşmak zorun
lulugu, Müslüman nüfusu kendi öz kaynaklarını tüketme tehli
kesi ile başbaşa bırakmıştır. 

Türk nüfusun azalmasının bir diğer nedeni de sağlık ko
şullarında ve bakım konusundaki eksikliklerdir. Özellikle, 
köylerde hastalıklara karşı kocakarı ilaçlarının uygulanması, 
bu durumu daha da kötüleştirmektedir.Kadınları bu koşullardan 
özellikle zarar görmekte ve şeriatın cevaz verdiği erken yaş
ta evlenmelerinin sonucunda sağlıklarını kaybetmektedirler. 
Bütün bu ·uygunsuz koşullar doğum üzerinde olumsuz bir etki 
yapmakta ve özellikle yeni doğan çocuklarda ölüm oranını 
arttırmaktadır." (83) 

İzmir'de doğup büyümüş olan Slaars'ın İzmir'le ilgili 
kitabında yalnızca Ermenilere ayırdığı özel bir bölüm vardır. 
Burada; "İzmir Ermenilerinin hepsi-ki miktarları 12.000'i 
bulmaktadır- 150-200 kişisi dışında Gregoriyan mezhebine bağ
lıdır. İngiliz, Amerikan, İsviçreli ve Alman misyoner rahip
lerinin bütün çabalarına rağmen, Protestan Ermenilerin sayısı 
20'yi geçmez. Izmir Ermenilerinin çoğunlukla ticaretle işti
gal ettikleri ve bu alanda büyük bir gelişme gösterdikleri 
görülmektedir.Öyle ki,bundan 20 yıl öncesine kadar ticaretle
ri Türkiye dışına çıkmazken son yıllarda Avrupa ile özellikle 
Londra ve Manchesterle ilişki kurdukları anlaşılmaktadır. 

Bugün bu şehirlerde Ermenilere ait birçok ticarethane 
mevcuttur. İngiliz malı pamuklu kumaşlar Ermenilerin ticaret
lerinin ana konusunu teşkil eder.İzmir'de toptan ve parekende 
manifatura ticareti hemen tümüyle Ermenilerin elindedir.Bir 
kısmı da kuyumcu, kumaş boyacısı, demirci olarak çalışır.Şim
di yerinde Izmir-Kasaba demiryolu yapıldığı için üzerindeki 
imtiyazlarını kaybetmiş olmalarına rağmen kadınların örtün
dükleri çember imalinde tüm piyasayı ellerinde tutmaktadırlar 

Ermeni okullarında 1835'den beri Fransızca dersi okutul
makta ve bunun dışında Rumca, İngilizce ve Türkçe öğretilmek
tedir. Ermenilerin iki matbaaları vardır. Bunlardan birinin 
kuruluşu 1750'lere dayanmaktadır. Aurore de l'Ararat 1840 dan 
beri M.L.Baltazar'ın redaksiyonunda yayınını sürdürmektedir" 
(84) 

"Güneş alçaldıkca sokak hayatı uyanmaya başlar, canlanır. 
Ancak İzmir' deki sokak hayatının bir benzeri. İstanbul da 
dahil hiçbir yerde yoktur. Çünkü doğu ile batı arasındaki çe
lişki, İstanbul ile Galata arasındaki yeni köprüde bile İzmir 

(83) Rougon, Smyrne, 143. 
(84) Slaars, Etude sur Smyrne, s.114-115. 
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körfezini çevreleyen uzun sahil yolu ile buna bitişik ara so
kaklar içindeki çelişki kadar belirgin değildir. Burada doğu 
ile batı, doğrudan burun buruna gelmektedir. Akşam gezintisi 
sırasında Reji binası ile liman arasındaki marinanın (Kordon 
boyu) kibar kesimi bir nevi sahil bulvarına dönüşüyor. 

İzmir'de toplum hayatı, doğunun hemen bütün şehirlerine 
oranla çok daha fazla gelişmiştir. Akşam yemeklerine, balo
lara, büyük küçük toplantılara davetler birbirini kovalar" 
( 8 5) 

19.yüzyıl boyunca İzmir'i ziyaret etmiş Avrupalı yazar 
ve gezginler izlenimlerini kendi ülkelerinde aktarmışlardır. 
Bu izlenimlerin ortak noktası, İzmir' in ticari hayatındaki 
canlılık, pek çok ülkenin ticari temsilciliklerinin burada 
bulunuşu, limanın uygunluğu, kültürel faaliyetlerin zengin
liği, Istanbul'a nazaran Avrupa'nın yaşam biçimine daha yakın 
oluşudur. 

Yine bu yazarlara göre islamiyetin etkisi daha az hisse
dilmektedir . Bunun nedeni, İzmir'de her dinden ve milliyetten 
insanın burada ikamet etmesidir. Farklı yaşam biçimlerinin 
rahatlıkla sergilenmesi iktisadi yapıyı da etkilemiş,kültü
rel alanda görülen zenginlik iktisadi faaliyet dallarındaki 
çeşitliliğe yol açmıştır. 

Osmanlının çoğunluğu Türklerden oluşan homojen şehirle
rinden farklı olarak İzmir, etnik, dini, kültürel farklılık
ları içinde toplayan kozmopolit bir şehirdir. Önceleri küçük 
bir yerel ticaret merkezi iken uluslararası ticaret merkezi 
olmuş ve 19. yüz yılda ticaret sözleşmelerinin ardından büyük 
bir ekonomik sistemin, Avrupa kapitalizminin parçası haline 
gelmiştir. 

(85) Paul Lindau,1900'lerde İzmir, Çev.Dr.S.Ünlü,Türk Dünyası 
Araştırmaları, 38.sayı, 1985, s.176. 
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III.BÖLÜM 

İZMİR'İN TİCARET YAPISINA İLİŞKİN 

TEMEL GÖSTERGELER 



ULAŞIM 

"Batı Anadolu'nun karayolu şebekesinin 19.yüzyıldaki gö
rünüşüne göre, İzmir etrafında bir merkezileşme görülmektedir 
Osmanlı ülkesinin en önemli limanı olan İzmir'i Anadolu içle
rine ve İran'a bağlayan yollar, bu asrın ilk çeyreğinde hala 
işlekti. İzmir, Sart, Alaşehir, Uşak, Afyon, Ankara, Tokat ve 
Erzurum'dan geçen bir yolla Ermenistan ve İran'a bağlıydı. 
Anadolu'yu doğu-batı istikametinde geçen bu yol, İstanbul'dan 
çıkan ve Anadolu'yu batı-güneydoğu istikametinde kesen hac 
yolu ve diğer askeri yollardan önemli görülüyordu. Zira ilk 
yol üzerindeki şehirler kalabalık ve müreffeh idiler. 

Bu ülkelerarası diyebileceğimiz yoldan başka, Sabuncube
li 'ni aşıp Manisa'ya ulaşan yol, Akhisar, Gelenbe, Balıkesir 
ve Susurluk ü~erinden Bursa'ya ulaşıyordu veya Mihaliç'e va
rıyor oradan kayıklarla İstanbul'a gidilebiliyordu. 

İzmir'i güneye bağlayan yol, Torbalı, Bayındır ve Tire 
yolu idi. Bu yol Gümedağı'nı aşarak Aydın'a iniyordu. Büyük 
Menderes vadisinin orta kısmı bu yolla İzmir'e bağlıydı. 

İç Batı Anadolu, göller bölgesi ve Antalya'dan gelen 
yollar Denizli'de birleşiyordu. 

Belli başlıları bunlar olan bu yol sistemi İzmir' in ti
caret hacmine yüzyıllarca yeterli gelmişti. Ancak, buharın 
ulaşımı süratlendirmesinden sonra yetersizlikler hissedilmeye 
başlanmıştı. Buhardan bir çevirici güç olarak yararlanmak in
san yaşamını oldukça değiştirmişti. Gemilerde yelkenin yerini 
buharlı makineler, karada da lokomotifin keşfi ile demiryolla
rı ulaşıma büyük bir hız kazandırmıştı. İngiltere'de başlayan 
bu hareket kısa zamanda bütün Avrupa'yı kaplamıştı"(86) 

19.yüzyılın ilk yarısında verimli Batı Anadolu toprakla
rının mahsulünün nakliyatı, yolların bozuk olması nedeni ile 
arabalarla değil develerle yapılıyordu. "Kervanyollarında İz
mir'den Aydın'a gidebilmek için bir hafta önceden hazırlanmak 
birçok at ve eşşek tedarik etmek ve gidiş var geliş yok diye 
ailelerle helalleşmek gerekiyordu"(87) 

Yeni üretim ve pazarlama alanları genişleyen, dünya eko
nomisi ile bütünleşme çabası içindeki Izmir, 1850'li yıllar
dan başlayarak yeni bir ticari görünüm kazanmıştır. İzmir ve 
çevresinde genişletilen tarım alanları yanında, maden kaynak
ları yoğun olarak işletmeye açılmış, dolayısıyla İzmir Limanı 
ülkenin dışa açılan ve Batı'nın gereksinimi olan gıda madde
leriyle hammaddelerin yükleneceği, tarım ürünleri ve maden 
ihraç limanı haline gelmiştir. 
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İzmir'de ticaretin geliştiği bu yıllarda İzmir'i çevreye 
bağlayacak demiryollarıyla, malların gemiye yüklenmesini ko
laylaştıracak ve kaçakçılığı önleyecek bir rıhtımın yapımı 
gündeme gelmiştir. Çünkü, günümüzde olduğu gibi, Osmanlı dö
neminde de ülkenin ikinci büyük limanına sahip olan İzmir'de, 
1850'li yıllarda hala, kentin çevresiyle bağlantısını sağla
yacak düzenli yollar olmadığı gibi, yükleme, boşaltma kolay
lığı sağlayacak düzenli bir limanı da yoktu. 

"19.yy. 'ın ikinci yarısında geliştirilen demiryolu sis
teminin şehrin hemen çevresinde de birtakım kollar vermesi 
kent. yapısını etkilemiş ve Osmanlı imparatorluğunun Asya şe
hirlerinde belki de ilk defa rastlanan merkez şehir-banliyö 
ve çalışma-oturma alanları ikiliğini doğurmuştur. Böylece ön
celeri kısmen sayfiye ve mesire yerleri, kısmen de bağımsız 
tarımsal yerleşmeler olarak bilinen Buca, Bornova, Şirinyer, 
Seydiköy gibi yerler demiryollarının yapımından sonra az da 
olsa günlük gidip gelinen yerler oldular. Bu olay yeni gelir 
düzeyi ve yeni ulaşım teknolojisinin bir sonucudur. Yabancı 
üst tabaka özellikle Rıhtım ve Demiryolu şirketlerinin en üst 
kademe yöneticileri,bazı banka müdürleri ve ihracatçı tüccar
ların o zamana kadar mümkün olmayan bu yerleşim tarzını ge
tirdikleri bilinmektedir. 

Fransız müdürler, İzmir tepelerinin arkasında, Kemer va
disi içinde mevcut küçük bir köyün yanında(yabancılarca para
diso olarak isimlendirilen sonra Kızılçullu adını alan)kısmen 
izole bir çevrede kendileri için büyük parklar içinde Avrupa
daki malikaneler gibi büyük köşkler inşa ettirmişlerdir.İngi
liz tüccar ve müdür aileleri ise Bornova'da yerleşmişlerdir" 
(88) 

1890 yılında İzmir ve çevresi demiryolu bağlantıları yö
nünden artık yalnız değildir. Avrupa'dan gelen demiryolu bir 
yandan Sirkeci'ye kadar uzatılmış biryandan da Haydarpaşa'dan 
başlayarak Sapanca'ya kadar ulaştırılmıştır. Bu hat üzerinde 
İzmir'dekilere benzer kollar bulunmaması, amacın ticari olmak
tan çok politik olduğuna işaret etmektedir. 

Amaç olarak İzmir ve çevresindekilere benzer bir diğer, 
demiryolu bağlantısı bu tarihte güneyde,Mersin-Yenice arasın
da gerçekleştirilmiştir. İzmir'de olduğu gibi zengin bir ta
rımsal bölgenin ürünlerini limana ulaştırma amacına yönelen 
bu hattın yapımı 1882 yılında tamamlanmıştır. 

DEMİRYOLLARI 

İZMİR-AYDIN DEMİRYOLU 

Batı ile ticari ilişkilere bağlı olarak, ticaret hacmi
nin gelişmesi, taşıma işleminde yenileşmeyi ciddi biçimde 

(88) Mübeccel Kıray, Örgütlenemeyen Kent İzmir, Ankara, 1972, 
s.46. 
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günd~me getirmiştir. İzmir'li. tüccarlar, deniz yoluyla ülke 
dışına gönderilecek malları, Izmir'e daha sağlıklı taşımak 
ve gemilere kolayca yükleyebilmek, gemilerle gelen malları 
depolara düzgün bir şekilde aktarabilmek için çagın olanak
larından yararlanarak daha büyük karlar sağlamanın yollarını 
aramaya başlamışlardır. 

İzmir' in dış ticaretinde ağırlıklı bir paya sahip olan 
İngiltere, hem ticaretini daha geliştirmek hem de Anadolu iç
lerine kadar uzanan Hint yolunun başlangıcını İzmir'den yap
mak üzere bir proje geliştirmiştir. İzmir-Aydın arasında bir 
demiryolu yapma fikrinin en cazip kısmı ise, bu güzergahta 
varlığı kabul edilen zengin kömür madenleri idi. 1855 yılın
da Osmanlı hükümetinin Avrupa gazetelerinde ülkesinde demir
yolu yapımını teşvik için ilanlar vermesinin de etkisi ile 
Ingiltere'de J.Bahtun,J.Vanilis,W.Cakun ve O.Dickson bir kum
panya tesis edip vekilleri Robert Wilkin'i İstanbul'a gönder
miştir. 

11 İzmir 1 li bir İngiliz tüccar olan R.Wilkin, Osmanlı hü
kümetinden İzmir ile Aydın arasında demiryolu yapmak için im
tiyaz istediler. İngiliz Şüyükelçisi'nin gayretleriyle Eylül 
1856'da imtiyaz verildi. Imtiyaza göre; 

- Şirketin sermayesinin% 3.3'ü güvence olarak Osmanlı hü
kümetine verilecek, 

- Demiryolunun 70 km'lik ilk bölümü 1860 yılının Eylül 
ayında bitirilecek, 

- Osmanlı hükümeti demiryolunun ilk bölümünün açılmasından 
sonra 50 yıl süre ile Şirket karının % 6 1 sını garanti ediyor, 
karın bunun altına düşerse tamamlamayı taahhüt ediyordu. Kar 
% 7'den fazla olursa hükümet ile şirket arasında bölüşülecek, 

- İşletmeye açıldıktan sonra 50 yıl ve her 20 yılda bir 
Osmanlı hükümeti demiryolunu satın alma hakkına sahip olacak, 

- Demiryolu yapımı için gerekli mallar vergi ödemeden yurt 
dışından getirtilebilecek, 

- Yapım sırasında şirket, toprakları, madenleri ·ve orman
ları bedava kullanabilecek, 

- Hattın 45 km. çevresinde bulunan madenlerin işletilme 
hakkı şirkete verilecek, 

- Osmanlı hükümeti şirket yönetimine karışmayacak ve Aydın 
demiryolu ile rekabet edebilecek şirketlerin kurulmasını ön
leyecektir. 

Wilkin ve ortakları elde ettikleri imtiyazı İngiltere'de 
May~s 1857'de sattılar. Alanlar 11 İzmir 1 den Aydın'a Osmanlı De 
miryolları" adında bir şirket kurdu. Kurucular; Sir Joseph 
Paxton, George Whytes, Augustus William Rixon ve milletvekili 
William Jackson idi. 

Şirket T.Jackson adında bir müteahhide 1.030 bin sterlin 
karşılığında yol, lokomotif, istasyon binaları, telgraf ağı 
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ve rıhtım yapımını verdi. Şİrket, hisse senetlerinin satılma
sında güçlük çekilmesi, satılanların taksitlerinin ödenmesin
de gecikmeler sonucu mali krize girdi. 

Osmanlı hükümeti kendisine ayrılan hisse senetlerini sa
tabilmek için memurlara başvurdu. İlgisizlik üzerine örnek 
olsun diye padişah 500 pay alınca, bütün paylar kısa sürede 
satıldı. Ancak Türkiye'de satılan hisse senetlerinin büyük 
çoğunluğu ödenmedi. 

Borç para bulmada çektiğj güçlükler şirketi borç senedi 
çıkarmaya sevketmiş ancak bu senetler de zorlukla satılabil
miştir. Bütün bunların sonucunda demiryolunun ilk 70 km'lik 
bölümü verilen sürede bitirilemedi. Hükümetin güvence parası 
olarak tutulan 39.600 sterline el koyma yetkisi vardı. Ancak 
hükümet buna yanaşmadığı gibi süreyi 3 yıl daha uzattı. Şir
ket 186l'den itibaren sürekli bütçe açığı veriyordu. 

Haziran 1863'de şirket yeni bir imtiyaz daha almıştır. 
Bu imtiyaza göre eski haklar korunuyor, ilave olarak; 

- Osmanlı hükümetinin ödemeyi üstlendiği yıllık kar garan
tisi 72 bin sterlin'den 112 bin sterlin'e çıkarılmış, 

- % 7 olarak saptanan Osmanlı hükümetinin paylaşacağı kar 
sınırı % 8'e yükseltilmiş, · 

- Pay senetleri ile temsil edilen sermaye 896 bin sterline 
indirilmiş, karşılıksız tahvil çıkararak toplam sermaye 1.200 
bin sterlin'den 1.784 bin sterline çıkarılmıştır. 

Osmanlı hükümetinin yeni ve daha genişletilmiş bir imti
yaz vererek şirkete bu derece güven göstermesi ve yeni borç 
senetleri çıkarılmasını onaylaması, şirketin iş çevrelerinde 
çok.sarsılmış olan durumunu düzeltmiştir. Şirketin batmasına 
Osmanlı hükümetinin her ne pahasına olursa olsun izin verme
yeceği artık anlaşılmıştır. 

1865'den sonra şirkete duyulan güvenin artması ile bir
likte durum giderek düzeldi. Ancak son çıkarılan tahviller 
sonucu her yıl 53.520 sterlin gibi yüksek bir faiz yükü bulu
nuyordu. Şirketin geleceği büyük ölçüde yolun işletmeye açıl
masına ve getireceği gelire bağlıydı. 

Yolun yapımı için gerekli malzeme ve araçlar İngiltere
den getirildi. Demiryolu raylarının büyük bölümü ise, Kırım 
savaşı sırasında askeri amaçla kullanılan demiryolundan sağ
landı. Pek çok güçlükle karşılan yolun ilk 70 km'lik bölümü 
14 Kasım 186l'de bitirildi. Bu bölüme toplam 656.726 sterlin 
harcanmıştı. Yolu incelemek ve anlaşmada gösterilen koşullara 
uygunluğunu saptamakla görevlendirilen komisyonun olumlu ra
por vermesi üzerine, şirketin hükümet tarafından güvence ola
rak tutulan 39.600 sterlini geri verildi. 

Yapım işleri son derece yavaş biçimde yürüdü. Müteaahhit 
ve taşaronların yolsuzlukları, kolera salgını vb. nedenlerle 

57 



İzmir-Aydın arası 133 km'lik yol ancak 7 Haziran 1866'da bi
tirildi ve trafiğe açıldı. 

Yol ve tamamlayıcı tesisler için 1.350 bin sterlin har
candı. İngiltere'de yapılan demiryollarının mil başına mali
yeti 50 bin sterlin iken, Aydın demiryolunun mil başına mali
yeti 16 bin sterlin idi. Bu düşük maliyet, işgücü, arazi, ray
lar ve traverslerin çok ucuza temin edilmesinden kaynaklan
mıştır. Şirket yöneticileri her fırsatta Osmanlı hükümetinin 
gösterdiği yakın ilgi ve yardımı övüyordu. Gerçekten Osmanlı 
hükümeti şirkete çok yardımcı olmuştu. 

Örneğin, 1858'de topraklarından demiryolu geçeceğini öğ
renen arazi sahipleri,mallarının fiyatını % 500 arttırmışlar, 
bunun üzerine hükümet bu toprakları gerçek değeri üzerinden 
kamulaştırmış ve şirkete hibe etmiştir. Pay senetlerinin sa
tılması ve taksitlerin toplanması, şirketin istediği Vali'nin 
tayin edilmesi vb. bu yakın ilginin en tipikleridir. 

Devletin bu desteği vermedeki amacı; Batı Anadolu bölge
sinqe etnik çatışmalara müdahale edebilmek, bölgede asayişi 
sağlamak,bölgede üretim artacağı için vergi gelirlerinde ar
tış temin etmek, üretimin yanısıra ticaret, ithalat ve ihra
catın artmasından dolayı hazineye katkı sağlamaktı. 

1873-1877'de İzmir gümrüklerinin yıllık geliri ortalama 
230 bin sterline ulaşmıştır.Gümrük giriş kapısı olan 20 liman 
arasında bu rakam İstanbul'dan sonra en yüksek gümrük geliri 
idi ve toplam gümrük gelirinin% 12'sini oluşturuyordu. 

Aydın Vilayetinin bütün giderleri karşılandıktan sonra 
devlet hazinesine transfer edilen miktar yılda ortalama 770 
bin sterlindir. 1910 yılında bu miktar 1.700 bin sterline ka
dar yükselmiştir (Toplam devlet gelirlerinin % 15'i). 

1880-1900 yılları arasında demiryollarının geçtiği böl
gelerde tarımsal vergiler % 114 artarken, demiryolları olma
yan bölgelerde % 63 oranında artmıştır. 

Aydın demiryolunun brüt taşıma gelirleri 1861-1869 döne
minde sürekli artmıştır. Bu dönemde yolcu taşıma gelirleri 
toplam gelirlerin yarısını oluşturuyordu.Demiryolunun Aydın'a 
ulaşması ile birlikte yük taşıma gelirleri de artmıştır. İs
tasyonlar, depolar ve İzmir'deki iskelelerin yapılmasından 
sonra,yükleme-boşaltma işleri daha düzgün ve hızla yapılabil
miştir. 1864-1865 döneminde y~k taşıma gelirleri 253 sterline 
1867'de 452 sterline ulaşmıştır"(89) 

(89) Orhan Kurmuş, Emperyalizmin 
1974, 

Türkiye'ye Girişi, İstanbul, 
s.37-50. 
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============================================================= 
AYDIN DEMiRYOLU İŞLETMESİNDE KM. 

BAŞINA UYGULANAN TARİFE 

Yolculara Emtiaya 

I.Mevki 
II.Mevki 

III.Mevki 

50 para 
30 " 
25 

Mamul eşya kantar için :7.50 para. 
Ham " ton " 95 " 
Mamul " 11 11 :142.50 11 

1 kuruş = 40 para 
Osmanlı Lirası = 100 kuruş idi. 

Kaynak: Hizmet Gazetesi, sayı:162, 9.7.1888. 
============================================================= 

"Aydın demiryolu şirketi Tire'den taşımakta olduğu üzüm
den 5.5 kuruş ücreti beher kantardan almaktadır. Hacı Ali Pa
şazade Sadık Bey, Aydın'dan getirdiği 300 deve , ile demiryolu 
şirketi ile rekabete girmiştir. Beher kantardan 4 kuruş almak 
tadır 11 

( 90) 

"Kuruluşundan Aydına kadar olan bölümün açılmasına kadar 
geçen sürede yolsuzluklar içinde çalkalanan şirket, yönetimde 
yapılan değişiklikler sayesinde daha düzenli çalışmaya başla
mış, Türkiye'de faaliyet gösteren demiryolu şirketlerinin en 
karlılarından biri olmuş ve devletleştirildiği 1935 yılına 
kadar bu durumunu korumuştur. 

Demiryolu yapımından önce, Batı Anadolu'da İzmir-Aydın
Dinar ana ekseni etrafında toplanmış olan kervanyolları ağı, 
bölgenin fiziksel konumu yüzünden güney yörelerine yayılama
mış ve kuzey doğu'daki düz alanlar sayesinde yumaklaşma ola
nakları bulmuştur. Karayolları tekerlekli trafik için son de
rece elverişsiz idi. Köprüler yapılmamış, yapılanlar seller 
tarafından sürüklendiği için yerleşim ve tüketim yerleri ara
sındaki mal dolanımını ilkel kağnılar yapamamış, bu yüzden 
deve kervanları kullanılmıştır. 

İç Ege'de Aydın, Denizli ve Nazilli ticaret merkezleri 
idi.Avrupa'dan ithal edilen mallar İzmir'den, önce bu merkez
lere gönderiliyor buralardan civar köylere dağıtılıyordu. 
Aynı şekilde ihraç edilecek tarım ürünleri de önce bu merkez
lerde toplanıyor sonra İzmir'e sevkediliyordu. 

Aydın Demiryolu Şirketi 1879 ve 1888 yıllarında iki im
tiyaz daha elde ederek yolu Batı Anadolu'nun daha içlerine 
kadar uzatma hakkını aldılar.Aydın-Kuyucak hattı Ağustos 1881 
Kuyucak-Sarayköy hattı Haziran 1882, Torbalı-Tire hattı Eylül 
1883'de tamamlandı. Sarayköy-Dinar ve Çivril-Ödemiş-Denizli 

(90) Hizmet Gazetesi, sayı:96, 22.10.1887. 
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hatlarının toplam uzunluğu 214 km. idi ve 1890'da tamamlandı, 
Dinar-Eğridir hattı 1912 yılında ancak trafiğe açıldı"(91) 

"Aydın demiryolu işletmesi padişah buyruğu ile ayrıcalı
ğını aldığı Dinar hattının yapımına 1888'de başlamıştır" (92). 
"Dinar ve Ödemiş hattının inşası için Aydın demiryolu kumpan
yasının Londra'daki merkezinden 1.100 bin sterlin'lik istik
raz verilmiştir"(93) .İlk 1 ay içerisinde Dinar hattının 18 
km, Ödemiş hattının ise 10 km'lik kısmı yapılmıştır"(94) 

"Demiryolunun toplam uzunluğu 582 km'yi bulmuştur.Yol 
güzergahı Dinar'ın 15 km. batısındaki bölüm dışında tümüyle 
eski. kervanyolunu izliyordu ve geleneksel kervan duraklarında 
istasyonlar kurulmuştu. 1866'dan itibaren demiryolu yavaş ya
vaş egemen ulaşım biçimi olmuş, kervan yolları ikinci plana 
itilmiştir. 

Demiryolu istasyonları ile üretim ve yerleşim merkezleri 
arasında ulaşımı sağlamak amacı ile örümcek ağına benzer bi
çimde kısa kervan yolları gelişmiştir. Bu yollar demiryolu 
merkezlerini diğer üretim merkezlerine bağlıyordu. 

Aydın Demiryolu Şirketinin kar transferi 11 milyon ster
lin 1 dir. İngiltere'nin 1913 yılına kadar Türkiye'de yaptığı 
yatırımların tutarı 25 milyon sterlin idi.Yani İngiltere Tür
kiye'de yaptığı bütün yatırımların -devlet borçları dahil-
% 44'ünü 1864-1913 yılları arasında Aydın Demiryolu Şirketi 
aracılığıyla geri almış oluyordu. 

1867-1885'de şirketin karları Osmanlı hükümetince garan
ti edilen miktardan az olduğu için, Şirket devletten sübvan
siyon almıştır. 1898 yılı dışında 1885'den sonra sürekli yük
sek kar elde eden Şirket karını devletle paylaşmıştır" (95) 

İZMİR-KASABA DEMİRYOLU 

4 Temmuz 1863'de Edward Price, izmir-Kasaba (Turgutlu) 
demiryolunun imtiyazını almıştır. "93 km'lik hattın yapımına 
1864'de İzmir' in Basmane Garı'ndan başlayarak 1866'da Kasaba
ya ulaşılmıştır.1893 yılında Osmanlı hükümeti sözleşmede baş
tan saklı tuttuğu satın alma hakkını kullanarak yolun imtiya
zını bir Fransız şirketine vermiştir" (96) 

"Kasaba demiryolu'nun kira süresi biteceğinden adı geçen 
hattın ahz ve tesellümü için Demiryolları Umumi İdare Müdürü 

(91) Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye'ye ... s.51-54 
(92) Hizmet Gazetesi, sayı: 162, 9.6.1888. 
(93) Hizmet Gazetesi, sayı: 166, 26.6.1888. 
(94) Hizmet Gazetesi, sayı: 174, 24.7.1888. 
(95) Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye'ye ... , s.54-57. 
(96) Stefanos Yerasimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye 
İstanbul:Gözlem Yayınları,1979 ve Hizmet Gazetesi, sayı: 161, 
5.7.1888. 
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Hayri Bey başkanlığında bir heyet İzmir'e gelerek bir incele
me yapmıştır"(97) ."Kasaba hattını almak isteyen Mö~yö Nakel
makiris'in ileri sürdüğü koşullar Nafia Nezareti Fen Kalemin
ce incelenmiştir. Nakelmakiris, hattın satın alınması ve uza
tılması için gerekli sermayenin değerine eş olmak üzere hükü
met-i seniyenin imzasını taşıyan tahvillerin tedavüle konul
masını teklif etmiştir"(98). 

"Nakelmakiris'e bir şirket kurması için hükümet tarafın
dan bir süre tanınmıştır" (99) ."Mösyö Nakelmakiris Kasaba 
hattının beher km' si için 1.300, hudut-u temdidiyenin beher 
km' si için 17.000 frank aşardan teminat talep etmiştir" (100). 

İzmir-Kasaba hattının imtiyaz süresi 99 yıl idi. 1878'de 
devletin kendi adına yaptırdığı Kasaba-Alaşehir hattının iş
letilmesi de şirkete verildi. Bu hattın imtiyaz süresi 1891 
yılında bitiyordu ancak, 1888'de şirketin elde ettiği yeni 
bir hak ile şirket Manisa-Soma arasında bir hat yapımını üst
lendi. Afyon istikametinede uzatılan demiryolu bu şehire 1897 
yılında ulaşmıştır. 

"İzmir-Kasaba demiryolu hattının Balıkesir'e kadar uza
tılması ile ilgili olarak imtiyazın verileceği kişiyi belir
lemek üzere Bank-ı Osmaniye'nin Londra şubesi müdürlerinden 
İzmir-Kasaba Hattı Kumpanyası İdare-i Meclisi reisi Mösyö Va
terfild İzmir'de temaslarda bulunmuştur"(lOl) 

İmtiyaz sürelerinin yeni yeni işler eklenmek suretiyle 
uzatılması diğer işletmelerde de kendisini göstermiştir. Ay
dın ve Kasaba hatları takım şube hatlarıyla genişletilmiştir. 

Türkiye'nin ilk demiryolu bağlantılarını oluşturan bu 
iki hat İzmir' in gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Şeh
rin ve dolayısıyla limanın zengin tarımsal çevre ile olan 
ilişkilerini kuvvetlendiren demiryolları,aynı zamanda büyüme
yi de zorlamıştır. 

Yabancı şirketlere verilmiş olan bu imtiyazların kısa 
vadeli amacı, çok zengin olan toprak altı ve toprak üstü urun
lerinin ucuz olarak dış pazarlara ulaştırılması, uzun vadeli 
amacı ise, hatların Asya içlerine kadar uzatılması idi. 

Tarımsal hinterlandı liman şehri İzmir'e bağlayan demir
yollarının yapılış biçimi özgün bir yapı sergilemektedir.Ağaç 
dallarını andırır biçimde tarımsal alanlara mümkün olduğunca 
yaklaşma çabasının bir sonucudur bu yapı. 

(97) Hizmet Gazetesi, 
(98) Hizmet Gazetesi, 
(99) Hizmet Gazetesi, 

{100) Hizmet Gazetesi, 
(101) Hizmet Gazetesi, 

sayı:426, 14.2.1891. 
sayı: 530, 
sayı: 566, 
sayı: 591, 
sayı: 406, 

24.2.1892. 
8.7.1892. 

8.10.1892. 
6.12.1890. 
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"19.yüzyıl içinde Aydın ve Kasaba demiryollarının dal 
budak salmasını yerleşim yerlerine demriyolunun ulaşım tarih
leri de vermektedir (102) 

=~===========~=============================================== 

YERLEŞİM ALANLARI İTİBARİYLE,EGE 1 9E 
DEMIRYOLLARININ ULAŞIM TARIHLERI 

İzmir-Aydın Demiryolu İzmir-Kasaba Demiryolu 

Ulaşılan Yerleşme 
Triyanda 
Buca. 
Kozpınar· 

Ayasuluğ (Selçuk) 
Aydın 
Bey köy 
Seydiköy 
Kuyucak 
Sarayköy 
Tire 
Ödemiş 
Dinar 
Denizli 
Çivril 
Söke 

Tarih 
1860 
1860 
1861 
1862 
1866 
1866 
1866 
1881 
1882 
1883 
1888 
1889 
1889 
1889 
1890 

Ulaşılan Yerleşme 
Menemen 
Manisa 
Bornova 
Kasaba (Turgutlu) 
Alaşehir 
Soma 
Afyon 

Tarih. 
1865. 
1865. 
1865. 
1866. 
1875. 
1890. 
1897. 

=============~=============================================== 

İzmir'de iki ayrı şirket üstelik ayrı ülkeye bağlı iki 
şirket tarafından ayrı ayrı imti~azlar alınmak suretiyle inşa 
edilmiş bulunan İzmir-Aydın ve Izmir-Kasaba demiryollarının, 
şehir içinde birbirlerine adeta küskün bir durumları vardı. 

Ayrı istasyonları bulunan ve aralarında herhangi bir 
bağlantı imkanı bulunmayan bu iki şirket teşebbüs halinde 
kalmakla birlikte ortak bir proje geliştirmişlerdi. 

"İzmir'de biten her iki demiryolu hattı da rıhtımdan ve 
limandan uzakta bulunmaktadır. Bunlardan biri, Aydın demiryo
lu, limana tramvay hattı ile bağlı olmasına karşın, diğerinin 
mallarını arabalar ve hayvanlarla özellikle develerle limana 
ulaştırması zorunluluğu doğmaktadır.İzmir gibi bir liman şeh
rinde, bu çeşit bağlantı sistemlerinin yetersizliği açıktır. 
Bu durumu gören iki demiryolu şirketi yeni liman tesisleri 
kurmak üzere ortak bir karara varmışlardır. Kasaba hattı da 
buraya kadar uzatılacak ve yeniden inşa edilecek limanda bir 
çok geminin aynı anda yüklenip, boşaltılması sağlanacaktır. 
Yükleme, boşaltma işlemlerinin en geliştirilmiş usullerle ve 
makinalarla çabuk bir şekilde yapılması söz konusu idi. Proje 
aynı zamanda asansörlerle işleyecek tahıl depolarını da içer
mektedir" ( 103) 

(102) Aydın Salnamesi 1326, s.186. 
(103) Duckerts, Turguıe D'Asie ... , s.164-165. 
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Bölgede yaşayan halkın demriyoluna tepkileri farklı ol
muştur. Bazıları demiryolunun gelmesini teşvik edip, isterken 
bazıları da direnç göstermişlerdi. Tepkiler;"Padişah adına 
satın alınan Aydın ve Kasaba demiryollarının ikisi bir Osman-
1 ı Kumpanyası adını almışlardır. Fakat istasyonlarda bulunan 
zevali saatler değiştirilmemiştir.Bu saat, ezani saat uyuşma
maktadır. Bu da, halkın treni kullanmasını olumsuz etkilemek
tedir.Ayrıca, istasyonların isimlerini gösteren levhalar Fran
sızca ve İngilizce olduğu gibi biletlerde de bir tek Türkçe 
harf yoktur. Şartnameye ve ülke koşullarına uymayan bu duruma 
kayıtsız kalınmaktadır"(104) türünden şikayetler ile "Aydın 
demiryolu'nun Kurban Bayramı nedeniyle ucuz yolcu taşıması" 
(105) gerektiği şeklindeki taleplere kadar varmıştır. 

Şikayetlerin arasında makina ve aletlerin bozuk ve çürük 
olmasına ilişkin uyarılar da mevcuttur. "Kasaba demiryolu ka
tarı 7.9.1888 günü Ahmedli yakınlarında bir kaza yapmıştır. 
Kazanın nedeni katarın aletlerinin çürük olmasıdır. Sözleşme 
hükümlerine göre, demiryolları aletlerinin sağlam bulundurul
ması gereklidir. Demiryolları komiserleri görevlerini yapma
maktadırlar" (106) 

İZMİR RIHTIMI 

İskele şehirlerindeki ticaret hacminin gelişmesinde, dü
zenli liman ve rıhtımlar ile yükleme ve boşaltma tesislerinin 
rolü büyüktür. 1860'lara kadar Osmanlı limanlarında düzenli 
rıhtımlar bulunmuyordu. Bugün olduğu gibi İmparatorluk devri
nin de ikinci büyük limanı olan İzmir'in 19.yy.'ın ortalarına 
kadar ne hinterlandı ile bağlantısını sağlayan muntazam yol
ları ne de gemilerin kolayca yükleme boşaltma yapacakları uy
gun bir rıhtımı vardı. 

Ancak "sahillerinin güzelliği ve etrafındaki dağların 
azemeti ile bir eşi daha bulunmayan İzmir Körfezi bir çok kü
çük limanlarla sınırlanan bir büyük liman halindedir. Körfez 
suları fırtınaların etkisine karşı doğal bir korunma içinde 
olduğundan gemiler için çok elverişli bir liman teşkil etmek
tedirler." {107) 

"1838 Ticaret sözleşmelerinden sonra, ticaret hacminin 
artmasıyla yeni ticaret şirketlerinin ortaya çıkması nakliyat 
işini daha ciddi hale getirdi. Gerçekten, 1839'da 53 milyon 
frank olan İzmir ticareti, 10 yılda bu rakamın iki katına 
ulaştı.1850'de 67 milyon frank olan ticaret, 1855'de 120 mil
yon f ranka yükseldi ve bundan sonra hiçbir sene 100· milyon 
frank'ın altına düşmedi. 

(104) Hizmet Gazetesi, sayı: 216, 25.12.1888. 
(105) Hizmet Gazetesi, sayı: 558, 29.6.1892. 
(106) Hizmet Gazetesi, sayı: 185 8.9.1888. 
(107) Slaars, Etude sur Smyrne, s.299. 
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Bu yükseliş İzmir'deki tüccara, ticaretin daha büyük kar 
sağlayacak hale getirilebilmesinin mümkün olduğu fikrini ver
di. Bunun için hinterland ile bağlantı~ı sağlayacak muntazam 
yollara ihtiyaç vardı. Bunu gören bazı Ingiliz tüccarları, İz
mir' le Aydın arasında bir demiryolu inşası için müsaade almak 
üzere teşebbüse geçtiler ve 1856'da bu imtiyazı aldılar"(108) 

"İzmir limanının tahtadan yapılmış antik liman ve rıhtı
mının yenilenmesi 1860'lara doğru düşünülmeye başlanmış, 1867 
yılında yaşanan büyük depremde mevcut tesisin kullanılmaz ha
le gelmesi sonucunda yeni bir liman ve rıhtımın yapılması zo
runlu hale gelmişti."(109) 

"1862'de kaçakçılığın önlenmesi için yapılması düşünülen 
kordon inşaatı fikri 1865'de sağlam bir rıhtım inşası fikrine 
dönüşmüş ve 15 Kasım 1867 tarihinde İzmir rıhtımı inşaatı ve 
kullanımı 30 yıl süre ile John Charnaud, George Guarracino ve 
Alfred Barker adında 3 İngiliz'in kurduğu kumpanyaya veril
miştir. 

Charnaud, Garracino ve Barker "İzmir Rıhtımı Anonim Kum
panyası"nı kurmak üzere çalışırlarken, bir taraftan inşaatı 
yapacak bir firma ile anlaşma yaptılar. Bu firma, Cherburg ve 
Marsilya limanlarını inşa eden, Trieste'deki faaliyetleri ve 
Süveyş Kanalı'nın açılmasındaki mali yardımları ile tanınmış 
olan Dussaud kardeşlere aitti . " (110) 

"Elie ve Joseph Dussaud 4 yıl içinde rıhtımı, iki hatlı 
raylı sistemi, kanalizasyonu ve 240 m.uzunluğunda dalga kıra
nı yapacaklardı. Şirketin 2.5 Milyon franklık sermayesi vardı 
Bir İngiliz-Fransız işbirliğine dönüşen işte, Dussaud'ların 
400 bin frankları bulunuyordu.Şirket yönetim kurulu S'i İnş-i
liz, 3'ü Fransız olmak üzere 8 üyeden oluşuyordu. Başkanı Iz
mir'li bir Fransız tüccar olan Ange Cousinery idi. 

İnşaata Mart 1869'da başlanabildi. 6 Mayıs 1869'da imza
lanan mukavele ile İzmir rıhtımı imtiyazı el değiştirdi, Dus
saud kardeşlere geçti.Bir nevi tekel kurmuş olan Dussaud Kar
deşlerin amacı, işi çabuk ve zamanında bitirmek, bütün işlet
me haklarını elde etmek, belirli bir tarife koymak, işin biti
minde iyi bir fiyata satmak idi. 

Rıhtımın planı değiştirilerek gümrük önünde geniş bir 
liman yapılmış, sahil ile rıhtım arasından kalan kısım doldu
rulmuştur. Dussaud'larla yapılan ek mukaveledeki 75 m'lik kı
sım hariç rıhtım 1876 başında tamamlanmış ve hizmete açılmış 
bulunuyordu. 

(108) Mübahat Kütükoğlu,"İzmir Rıhtımı İnşaatı ve 
İmtiyazı" Tarih Dergisi, Sayı:l7, Mart 1979, Ayrı 
İstanbul:Edebiyat Fakültesi Basımevi,1979,s.497-499. 
(109} Atay, Tarih İçinde İzmir, s.94. 
(110) Kütükoğlu, "Izmir Rıhtımı ... ", s.509. 

İşletme 
Basım, 
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İzmir limanı ve rıhtımı yapıldığı dönemde hem teknik hem 
de şehircilik açısından çok başarılı görülmüş ve Avrupa bası
nında övgülerle yer almıştır. Toplam 3245 m. uzunluğunda bir 
rıhtım duvarı bulunuyordu, bunun 1250 m'lik kısmı limana ait
ti. Diğer kısım gezinti yeri olarak kullanılıyordu. Boylu bo
yunca parke kaplanmış olan rıhtımın genişliği 18.75 m, derin
liği .6-8 m. idi. Liman 8 tonluk 5 vinç, 2 tonluk bir seyyar 
vinç ve 28 tonluk kalafat teknesi ile donatılmıştı. Ayrıca 
limanda yeni gümrük binaları ve büyük mağazalar yer alıyordu. 
Dussaudlar kendileri için büyük bir antrepo yapmışlardı. (111) 

"Rıhtım inşaatının tamamlanmasından sonra, rıhtıma yana
şan gemilere yükleme, boşaltma ve yolcu indirip-bindirmenin 
ne kadar kolay olduğu ve bu suretle mavna, hamal vb. masraf
lardan kurtulunduğu görüldü. Durumun memnuniyet verici olması 
Dussaud kardeşlere Osmanlı Hükümetine açık bırakılan kısmında 
doldurulması için teklifte bulunma cesaretini verdi.Daha önce 
imzalanmış mukaveleninin ikinci zeyli mahiyetinde yeni bir 
mukavele imzalandı. Bu mukaveleye göre; rıhtıma çıkarılacak 
mallardan kumpanya tarafından tahsil edilecek gümrük resmi 
oranları yeniden belirlendi. Hükümetin payı olan gayri safi 
hasılanın% 12'si 1878'de İzmir Belediyesine bırakıldı."(112) 

"Bir AŞ olarak gözüken şirket gerçekte bir aile şirketi 
idi. Müdür Dussaud'un yeğeni Elie Guiffray ve genel sekreteri 
aile dostu Perricisler idi. Limanın inşası sırasındaki çalış
malar bu nedenle özel arşivlerde kalmıştır. Ancak 1883'de net 
karın 600 bin frank olduğu bilinmektedir. İşler iyi yürüyordu 
fakat yinede mali zorluklar vardı ve şirket büyük zararlara 
uğruyordu.Geçici olarak kabul edilen bu durum Joseph Dussaud
un ölümü ile daha netleşti. Elie Dussaud liman tesislerini 
satmaya karar verdi." (113) 

Rıhtım şirketini satın almanın tek çare olduğunu benim
semesine rağmen Osmanlı hükümetinin maddi imkansızlık nedeni 
ile bunun nasıl ve ne dereceye kadar gerçekleştirilebileceği 
hususunda bir karara varması uzun sürdü. 

Elie Dussaud'un 1888'de bizzat İstanbul'a gelerek Sultan 
Abdülhamit'le yaptığı görüşmeden sonra başlayan müzakereler 
Kasım 1890'a kadar sürdü. "İzmir rıhtımları meselesi hakkında 
devletçe müzakereler için görevlendirilmiş olan komisyon ta
rafından düzenlenen mazbata padişaha sunulmuştur. İmtiyaz sa
hibi Mösyö Dussaud diğer hissedarlarla görüşmek üzere Avrupa
ya gitmiştir."(114) 

(111) Atay, Tarih Içinde İzmir, s.97. 
(112) Kütükoğlu, "Izmir Rıhtımı ... ", s.515-521. 
(113) Atay, Tarih İçinde İzmir, s.97. 
(114) Hizmet Gazetesi, sayı:382, 12.9.1890. 
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İstanbul rıhtımları imtiyazını almış olan Mişel Paşa'nın 
vekili ve Fransa eski Posta-Telgraf Nazırı Granet ile mukave
le imzalandı. "Bu mukaveleye göre Granet, İzmir rıhtımının sa 
tın alınıp işletilmesi için iki ay içinde bir Osmanlı Şirketi 
kuracak, Hazine ile Dussaud arasında yapılmış anlaşma gereği 
Dussaud'a olan borç ödenecek buna karşılık rıhtımın işletil
mesi ile ilgili Hazineye verilmiş bütün haklara sahip olacak
tır" ( 115) 

11 Dussaud 1 un imtiyazının bitimine 21 yıl vardı ve bu sü
renin sonunda rıhtımlar tamamen devlete geçecekti ayrıca Dus
saud 1 un şirketi satma hakkı yoktu. Bu durumda imtiyaz süresi
nin 50 yıl daha uzatılıp, Granet'e yeni haklar verilmesi tep
ki doğurdu. Babıali'ye yeni şirket ile anlaşmaya varılmaması 
tavsiyesinde bulunuldu. 

1891 yılında Dussaud'un şimdiye kadar "namuskarane" ça
lışması gözönünde tutularak şirketin yine Dussaud'un elinde 
kalması uygun görüldü. 1867'den itibaren Rıhtım Şirketi ile 
yapılmış mukavele ve şartnamelere göre verilmiş hakların ay
nen devamına, eski imtiyazın bitim tarihi olan 1912'den iti
baren 31 Aralık 1952'ye kadar yeni bir imtiyaz verilmesine ve 
bazı yeni haklar tanınmasına karar verildi."(116) 

"İzmir rıhtımları imtiyaz sahibi Mösyö Dussaud'dan imti
yazın alınıp, Osmanlı AŞ tarafından rıhtımın yürütülmesi 
mümkün olmamıştır. 40 sene zam ve ilavesi ile yeniden Mösyö 
Dussaud'a ihale edilmiştir"(l17) 

"Dussaud iki yıl içinde Bornava koyunda, alkol ve petrol 
depoları yapacak ve kendisi işletecekti. Yeni şirketin kuru
luş yeri Marsilya idi. Şirketin ağırlıklı hissesi F.Granet'e 
ve Tramvay işletmeleri müdürü Guiffray'a aitti. Yönetim Kuru
lunda Aime Tissot,Caporal,Amiral Conte (ölümünden sonra yeri
ne Pierre Jeuffrais) ,başkan olarak da sanayici Baudoin vardı. 

1880 yılından itibaren tam randımanla çalışan limanın 
trafiği çok istikrarlı idi. 1894-1914 döneminde gelirler 
1.010 bin frank'dan 1.380 bin frank'a çıkmıştır. (Yılda %1.5 
artıŞ) İhracat, İzmir-Aydın ve İzmir-Kasaba demiryollarının 
getirdiklerine bağlıydı. 1900 ve 1908 'de mahsulün iyi .olmama
sı, 1911-1912 İtalyan ve Balkan Harbleri ihracatı olumsuz et
kilemiş ancak her zaman ihracat ithalatı geçmiştir. 

Rıhtım Şİrketi, 1900 yılında tamamen aile 
nüşmüştür. Elie Guiffray ve Levant Endüstriel 
lunan Elezar'da şirkete girdi. A.Baudoin'in 
Elie yönetimin başına geçti. 

şirketine dö
Şirketinde bu
ölümü üzerine 

(115) Hizmet Gazetesi, sayı:409, 16.12.1890. 
(116) Kütükoğlu, "Izmir Rıhtımı ... ", s. 532-537. 
(117) Hizmet Gazetesi, sayı:452, 23.5.1891. 
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Genişleme problemi olmayan şirket, Osmanlı imparatorluğu 
içinde yardımsız ve garantisiz çalışan şirketlerin başında 
geliyordu, karının büyük bir kısmını Sultan'a veriyordu. 1913 
yılında hiç borcu yoktu, buna karşılık iyi bir rezervi vardı" 
(118) 

"1882 1 de 3.000.000,1883-1884'de 3.200.000 kuruş olan ha
sılat 1892 1 den sonra şöyle bir seyir gösterdi: 

=======================================~===================== 

G.Safi Safi Devletin 
Yıllar Hasılat Masraflar Hasılat Payı 

1.5.1892-31.5.1893 4.937.557 3.737.665 1.199.892 599.946 
1.6.1893-31.5.1894 4.608.422 3.714.612 893.770 446.885 
1.6.1895-31.5.1896 4.965.736 3.648.760 1. 316. 977 658.488 
1.6.1896-31.5.1897 4.984.395 3.626.890 ı. 357. 504 678.752 
1.6.1897-31.5.1898 5.164.513 3.587.285 1.577 .228 788.614 

============================================================= 

1913 1 de Rıhtım Şirketi ile Aydın Demiryolu Şirketi ara
sında yapılan anlaşma, Rıhtım Şirketi ve ona bağlı olarak da 
Osmanlı Devletinin rıhtım resmi dolayısiyla elde ettiği karda 
bir değişiklik meydana getirmiştir. Bu tarihe kadar Aydın de
miryolu vasıtasıyla taşınan mallar Alsancak'taki demiryolu 
şirketinin malı olan iskeleden ithal ve ihraç edilmekte ve 
bunlardan alınan rıhtım resmi de iki şirket arasında yarı 
yarıya paylaşılmaktaydı. Rıhtım Şirketinin payına düşenin ya
rısı da devlete ödenmekteydi. Böylece % 50 oranında ödenen 
rıhtım resminin yalnızca %25'i devlet hazinesine girmekte idi 
Bu kayıp Rıhtım Şirketi için de geçerliydi. 

Aydın Demiryolu Şirketi ile Rıhtım Şirketi arasında 
yapılan anlamaya göre, Aydın demiryolu ile taşınan malların 
rıhtım resminin tamamı Rıhtım Şirketi gelirlerine aktarılacak 
buna karşılık Rıhtım Şirketi, Demiryolu Şirketine her yıl 
-1.250 Sterling- ayni miktarı ödeyecekti. İki şirket arasın
daki anlaşmayı takiben Rıhtım Şirketine kalan gelirin devlet 
ile şirket arasında nasıl paylaşılacağı sorunu çıktı. 

Sonuçta 16 Kasım 1912'de Nafia Nazırı Cavid Bey ile şir
ket vekili Elezar Guiffray arasında bir mukavele imzalanmış, 
Osmanlı Hükümeti iki şirket arasında yapılan anlaşmayı ve Al
sancak iskelesinden geçecek mallardan alınacak rıhtım resmi
nin tamamının Rıhtım Şirketi tarafından alınmasını kabul et
miştir. 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra yaklaşık 9 yıl Rıhtım 
Şirketi faaliyetine devam etmiş ancak diğer yabancı sermaye 

(118) Atay, Tarih Içinde İzmir, s.102. 
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ile kurulmuş şirketler gibi Rıhtım Şirketinin de devletleşti
rilmesi yoluna gidilmiştir. 

Yapılan görüşmelerin sonunda, 3 Ekim 1932'de Nafia Veki
li Hilmi Bey ile Şirket mümessili M.Margeri arasında imzala
nan mukaveleye göre 1 Haziran 1931'den itibaren rıhtım ve 
müştemilatının Hükümetçe satın alındığı kabul edildi.Mukavele 
25 Haziran 1933'de yürürlüğe girdi. (2309 sayılı kanun ile) 

İlgili kanun uyarınca 1934'de İzmir Liman ve Körfez Şir
keti kurulmuştur. 1935 yılında İstanbul rıhtımlarının da sa
tın alınmasından sonra bu şirket tasfiye edilerek yetki ve 
hakları yeni kurulan Liman İşleri Umum Müdürlüğü'ne devredil
miştir. 

10 Ağustos 1951 tarihinde Denizcilik Bankasının kurulma·
sından sonra diğerleriyle beraber İzmir rıhtımının işletilme
si Denizcilik Bankası TAO'ya devredilmiştir." {119) 

· 1891 yılında İzmir' le ilgili yayınladığı kitapta Rougon, 
bir fransız firması tarafından yapılan rıhtımın şehre katkı
sını "yükleme ve boşaltma işlemlerine getirdiği kolaylık, ka
çakçılığın kontrol edilmesi imkanları, malların karaya çıka
rılışı sırasında zayiat ve hasar riskinin azalması,liman içi
ne sığınan gemilere güven sağlaması, limanla ilgili çeşitli 
servislerin rahat ve merkezi bir şekilde yerleştirilmesi" 
olarak tanımlamıştır. 

Rougon, rıhtım ticaret ve denizcilikle ilgili alanlarda 
sağladığı bu avantajların yanında, şehrin sağlık koşulları ve 
güzelliğine önemli katkılar yaptığını, yeni kanalizasyon sis
temi sayesinde pis kokuların giderildiğini, şehrin meydanlar
dan, ağaçlık yollardan ve halka açık parklardan yoksun olması 
nedeniyle denizden kazanılan geniş arazi üzerinde bir gezinti 
yolu olan kordon yolunda mimari ve konfor yönünden Avrupa baş 
kentlerinden geri kalmayan muhteşem evlerin yapıldığını ifade 
etmiştir" ( 120) 

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM 

Alsancak limanının inşası ve demiryollarının birleşti
rilmesi ile şehir içi yolların bu merkezlere doğru açılması 
yönündeki çabalar 19.yüzyılın sonlarında yoğunlaşmıştır. 

"1861 yılında İzmir-Bornova yolu, hisse senetleri çıka
rılmak suretiyle bir şirket tarafından makadam olarak inşa 
edilmiştir. Bu yolun yapımı için verilen imtiyazda şirkete 
hangi hakların verildiği konusunda bilgi bulunmamaktadır." 
(121) . Ancak bu yolun geniş kamulaştırma işlemlerine neden 

(119) Kütükoğlu, "Izmir Rıhtımı ... ", s.544. 
(120) Rougon, Smyrne, s.446. 
(121) Slaars, Etude sur Smyrne, s.7. 
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olduğu ve değer kazanan arazinin mülkiyet ve satış haklarının 
şirkete verildiği daha sonraki uygulamalardan anlaşılmaktadır 

"1914 yılında kurulan İmalat ve inşaat Şirketi, Basmane 
istasyonunu gümrüğe bağlamak üzere hisse senetleri çıkarmış 
ve kamulaştırma yapılmıştır. Şirket tıpkı Rıhtım şirketinde 
olduğu gibi yolun açılmasından sonra değer kazanan arsaların 
satış imtiyazını elde etmiştir. Savaş nedeniyle bitirilemeyen 
yolun tamamlanması 1935 yılında gerçekleşmiştir. 1880'lerde 
açılan önemli yollardan biri de Göztepe-Güzelyalı yönünde 
açılan yol olmuştur" (122) 

"Halil Rıfat Paşa'nın 1889-1891 yıllarındaki Valiliği 
sırasında·, kendi ismini taşıyan Halil Rıfat Paşa caddesi ve 
şehrin üst kısımlarına kadar uzanan yollar açılmıştır"(123) 
1885 yılında bitirilen önemli bir yol bağlantısı da Bornova
Bayraklı arasında yapılmıştır" (124) 

19.yüzyıl sonlarına doğru İzmir'deki önemli bayındırlık 
hizmetlerinden biri de Gediz nehrinin yatağının değiştirilme
si olmuştur.Körfezin biçimlenmesi üzerinde değiştirici etkisi 
olan Gediz nehrinin yığdığı alüvyonlar körfezin girişini ka
patma tehlikesine yol açmıştır. 

İzmir vilayetinin baş mühendisi Margosyan tarafından ha
zırlanan bir raporda, "Gediz nehrinin taşkınları ile Menemen 
ve Manisa vadileri çok zarar görmüştür,ancak bu zarar körfe
zin kumçayının getirdiği kumlarla dolması kadar tehlikeli 
değildir. Körfez girişi çok daralmıştır ve gemiler büyük güç
lük çekmektedirler. Önlem alınmadığı takdirde körfez tamamen 
kapanacaktır. Gediz nehrinin mecrası değiştirilebilir ancak 
tek rasyonel çözüm körfezde tarama çalışmalarının yapılması
dır" ( 125). Bu rapor çalışmalarda etkili olmuş ve özellikle 
deniz ticareti ile uğraşan kuruluşların katkıları ile nehir 
yatağı değiştirilmiştir. 

Demiryolu ve denizyolu ulaşımını kontrol altına almış 
bulunan yabancı şirketler daha sonra şehir içi ulaşımına da 
el atmışlardır. Ancak burada diğerlerinden farklı olarak in
şa ve işletme çalışmalarına belediye de katılmıştır. 

"19.yüzyılın sonlarında İzmir'de iki tramvay hattı var
dı. Kordon Tramvayı-İzmir limanı ve rıhtımlarını elinde tutan 
Mösyö Guiffray tarafından işletilmekte idi. Göztepe Tramvayı 
Belçika'lılara aitti. Başlangıçta at ile çekilen tramvaylar 
sonra elektrikle işletilmiştir.İzmir elektrik şirketi de Bel-

(122) Kıray, Orgütlenemeyen ... , s.53. 
(123) Mehmet Okurer, Kuruluştan Kurtuluşa İzmir, İzmir: 
Ticaret Matbaası, 1970, s.19. 
(124) Cemal Saran, Bornova, İzmir: Karınca Matbaacılık,1970, 
s.64. 
(125) Charles Scherzer, Smyrne,s.234. 
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çika'lılara aitti ve karşılığı Cumhuriyet döneminde para ye
rine incir, üzümle ödenmiştir"(126) 

"Konak' tan başlayarak Alsancak istasyonuna kadar rıhtım 
üzerinden bağlanan Kordon Tramvay hattının uzunluğu 3.600 km. 
dir. 1900 yılında bu hat belediye tarafından 1.500 m1 lik bir 
ilave ile Halkapınara bağlanmıştır" (127) 

"1884 yılında alınmış imtiyaz gereğince gerek yapımı ge
rekse işletmesi yerli bir şirkete verilmiş olan Göztepe Tram
vay hattı Konak-Karataş-Karantina-Göztepe güzergahında çalı
şıyordu. Hattın uzunluğu 5.135 km.idi. Bu hattı Urla'ya kadar 
uzatma yetkisi ile alınmış olan imtiyazın süresi 1929 yılında 
bitiyordu"(l28) 

11 İzmir'i belirli istasyonlarla 95 km'lik bir ray hattı 
ile Çeşme'ye bağlamak üzere 1892-1895 yılları arasında geniş 
etüdler yapılmıştır. Eritre (Karaburun) yarımadasının ucunda 
bulunan Çeşme'ye ulaşmak için Urla, Seferihisar gibi merkez
lerden geçmek gerekiyordu.Anadolu'nun nüfus yoğunluğu açısın
dan en kalabalık yöresi olan bu yarımadada tren seferlerinin 
çok verimli olacağı hesapları yapılmıştır. Proje çalışmaları, 
Fransız mühendisleri Quellennec ve Michel tarafından yapılmış 
Alman mühendisleri Richard ve Mackensen tarafından onaylan
mıştır. Bölgede yaşayan nüfusun içinde Rum kesiminin ağır
lıklı olması buraya çevre adalardan yolcuların gelmesine ne
den olacağından elverişli bir hat olarak değerlendiriliyordu. 
Ancak hattın geçeceği arazi dar bir alandan ve engebeli böl
gelerden oluşuyordu. Bütün bu çalışmalara rağmen Osmanlı Dev
leti 'nin bir karara varması mümkün olmadı. 

1898'den sonra bölgeye Türk göçmenlerin gelmesi, Rum nü
fusun azalması, Türk ve Rum çeteleri arasındaki çatışmalar bu 
hattın gerçekleşmesine imkan vermedi"(129) 

"Zaman zaman İzmir'den 30 km. uzaklıkta bulunan Kemalpa
şa 'ya bir tramvay bağlantısının sağlanması günün konusu ola
rak gündeme getirilmiş, Belçika'lıların bunu uygulayacakları 
ifade edilmişse de, Belçika'lılar bu işle ciddi bir teşebbüs 
olarak ilgilenmemişlerdir. 

Belçika'lılar şehrin iç mahallelerine de tramvay ulaşımı 
nın sağlanmasını düşünmüşler, ancak yolların darlığı, düzenli 
olmayışı ve büyük kamulaştırma işlemleri gerektiğinden bu 
projeler uygulamaya konulamamıştır"(130) 

(126) Nejat Taçalan, Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken, 
Milliyet Yayınları, Tarih kitapları dizisi:4, 1971, s.88-92. 
(127) Duckerts, Turquıe D'Asie, s.147-148. 
(128) Rougon, Smyrne, s.152. 
(129) Atay, Tarih Içinde İzmir, s.105-110. 
(130) Duckerts, Turguıe D'Asie, s.150. 
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İzmir'liler Göztepe Tramvay idaresinden memnun kalmamış
lardır. Yerel yayın organlarında yer alan şikayetlerden bazı
ları şunlardır: 

"Göztepe Tramvay hattı sözleşme hükmünce caddelerin yapı 
mı kumpanyanın görevidir. Tramvay'dan o kadar istifade edip, 
yolun düzeltilmesi için masraf etmemek hukuk kurallarına ay
kırıdır" (131). "Göztepe Tramvay Kumpanyası'na Yahya Hayati 
Paşa Şirket-i Hamidiye adına talip olmuş ve 10 bin lira tek
lif etmiştir. Tramvay idaresi Şirket-i Hamidiye İdaresine 
geçecek olursa işte o zaman İzmir bir Göztepe tramvayı görmüş 
olacaktır" (132). 

"Kötü bir idare içinde bulunan Göztepe Tramvay İdaresi
nin durumu Nafia Nezareti'nce göz önüne alınarak incelemeler 
yapılmış, mevcut yönetimin bu işi beceremeyeceği anlaşılmış, 
Vilayet ve Mahkeme'den oluşan bir komisyona Kumpanya'nın ida
resi ve eşyası devredilmiştir"(133) "Gôztepe Tramvay İdaresi 
özel komisyona devredildiğinden beri düzene girmeye başlamış, 
ve epeyce hasılat elde edilmiştir"(134) 

Şehir içi ulaşımında vapur seferlerinden de yararlanılı
yordu. "Karşıyaka'ya yabancı bandıralı Osmanlı sancağı taşı
yan vapurlarla gidilmektedir"(135). "Adalar hattına çalışmak 
üzere 16'şar mil yol katedebilecek ve 20'şer bin liraya mal 
olacak iki gemi Londra'dan getirilmiştir"(136). 

İmparatorluğun gümrük geliri en yüksek limanı olan İz
mir' de kurulan ulaşım sistemleri bu ili imparatorluğun en 
modern kenti yapmıştır. Demiryolu ve Rıhtımın yapılması 19. 
yüzyılın ikinci yarısında ülkenin ekonomik gündemindeki en 
önemli yatırımları olmuştur. Zengin tarımsal üretimin en sü
ratli şekilde dışarıya gönderilmesi ve Avrupa'dan gelen mal
ların ülke içine gönderilmesi amacıyla kurulan demiryolu yö
renin sosyal ve ekonomik yaşamını yakından etkilemiştir. Ya
kın tarihlere kadar kervanlarla yapılan ticaret 19.yüzyılın 
sonuna doğru demiryolu ile yapılmaya başlamış ve yöre halkı
nın ulaşımında da bu hat kullanıl~ıştır. 

Gerek Rıhtım gerekse Demiryolunun yapım aşamasındaki ge
cikmeler ve işletilmesinde ortaya çıkan aksaklıklara rağmen 
İzmir, İmparatorluğun kent yerleşimi açısından Avrupa'ya en 
yakın ili olmuştur. 

İzmir-aydın demiryolunun açıldığı 1866 yılından başlaya
rak kervan yollarında değişikler olmuştur. Bu yollar ikinci 

(131) Hizmet Gazetesi, sayı: 106,26.11.1887. 
(132) Hizmet Gazetesi, sayı: 254, 7.5.1889. 
(133) Hizmet Gazetesi, sayı: 274, 20.7.1889. 
(134) Hizmet Gazetesi, sayı: 284, 31.8.1889. 
(135) Hizmet Gazetesi, sayı: 233, 23.2.1889. 
(136) Hizmet Gazetesi, sayı: 234, 26.2.1889. 
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plana itilerek, demiryolları istasyonları ile üretim ve yer
leşme merkezleri arasın9a ulaşımı ve taşımayı sağlayan yollar 
oluşmuştur. Bu değişim Izmir merkezine de yansımış, şehirde 
kervanlara hizmet veren hanlar şekil değştirmiş, kervanların 
konaklama yerleri şehir dışına atılmıştır. 

"1880'li yıllara gelindiğinde İzmir, tren yolları ile 
bölgenin iç kesimine, rıhtım aracılığıyla denize bağlanarak 
yeni bir görünüm kazanıyor, tramvayla da şehrin iç dinamiği 
sağlanmış oluyordu. Bu nedenlere bağlı olarak şehir, yeni 
yerleşme düzenine doğru hızlı bir gelişim göstermeye 
başladı. 

İzmir' in fiziksel görünümünü değiştiren bu gelişmeler 
sonucu, kervan hanları ve bedestenler yerine depolar, büyük 
mağazalar, oteller, büyük şirket binaları, işhanları vb. ya
pılar ortaya çıktı. Şehirde, batı kültürüne uygun yaşam bi
çiminin getirdiği kuruluşlar, tiyatrolar, eğlence yerleri 
yaygınlaşmaya başladı. Azınlıkların ve yabancıların kendi 
toplumlarına ait eğitim ve din kurumları, sağlık kuruluşları, 
yayın organları oluştu" (137) 

Ancak, demiryolunun yapımı yörede kapitalist üretim 
ilişkilerini geliştirmeye yetmemiştir. Ulaşımda sağlanan ko
laylığın etkisi artan gümrük gelirlerinde görülmüşse de, de
miryolunun etrafında kurulan büyük tarım çiftlikleri işleti
lememiştir. Bölgenin toprak altı ve toprak üstü zenginlikleri
nin dış pazarlara ulaştırılması hedefi gerçekleştirilmişse de 
üretim yapısında belirgin bir değişiklik olmamıştır. 

İzmir'de ihracata yönelik tarımsal üretim demiryolunun 
yapımı sayesinde artmıştır. Ancak günümüze kadar devam edecek 
olan bu mal bileşimi çeşitlilik açısından aynı kalmış ve böl
genin tarımsal üretim yapısını değiştirememiştir. 

(137) Ismail Oztürk ve Hüseyin Türkmenoğlu, "İzmir' in Yakın 
Tarihi, Kordon (Alsancak) ve Buradaki Bazı Otel, Gazino ve 
Lokaııtalar", İzmir, Sayı:7-8, İzmir, 1993, s.39-44. 
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TİCARİ HAYAT 

"1825 yılına dek İngiltere'nin Osmanlı imparatorluğu ile 
ticaretini tekelci bir şekilde "Levant Company" yürütüyordu. 
Buraya üye olmadan Türkiye ile ticaret yapmak mümkün değildi. 
Kumpanyanın bu tekelci politikası İngiltere'nin Osmanlı paza
rına girmesini geciktiriyordu. Başta Adam Smith olmak üzere 
birçok kişi Kumpanyayı sert bir şekilde eleştiriyordu. 1825 
yılında alınan bir kararla Kumpanya fesh edildi ve isteyen 
her İngiliz vatandaşına Osmanlı İmparatorluğu ile serbestçe 
ticaret yapma hakkı verildi. 

İzmir'e gelen yeni İngilizler arasında Whittall'er en 
eskiler arasındadır. Cha·rles Whittall 1811 yılında İzmir' e 
gelerek bir şirket kurmuştur. Ticaret yapan bu aile 20.yy'ın 
başlarında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 48 işyerine sahip 
olmuştur. 

İzmir'de önemli bir yere sahip olan bir diğer aile de 
1827'de Fransa'dan gelip sonraları İngiliz tabiyetine geçen 
Charnand ve Hayes aileleri de İzmir' in ticari hayatında etki
li olmuşlardır. 

İngiliz tüccarlar pamuk, üzüm, tütün, palamut, kökboya, 
incir, zeytin, haşhaş gibi sanayi hammadde ürünlerinin üreti
mine girmişlerdir. 1875'den sonra faaliyetleri giderek art
mıştır.1893 yılında Aydın Vilayetindeki bağların büyük çoğun
luğu İngiliz tüccarların elinde idi. Üretimden malın satışına 
kadar herşeyi kontrol altında tutan bu şirketlerin başlıcala-
rı; 

Smyrna Vineyards and Brandy Distillery Co.Ltd. 
Smyrna Dried Fruit İmportees Association Ltd. 
Srnyrna Fig Packers Ltd. 
Ottornan Oil Co.Ltd. vb. idi. 

Bunlar üzüm, incir ve zeytin gibi mamulleri fabrikalar
da işledikten sonra Hamburg, Londra ve Liverpool'daki şubele
ri aracılığıyla satışa arz ediyorlardı. 

İngiliz Mac Antrews ve Forbes şirketi 1854'den sonra Ay
dın, Söke, Nazilli'de fabrikalarını kurarak meyan kökü ve me
yan balı ihracatını yürütmüşlerdir. İngiliz R.Hadkinson ve R. 
Rose yağ ve sabun üretimine başlamışlardır. 1891'de Hadkinson 
en yeni makinaları getirmiş ve 1900'de 2 ayçiçeği, 6 pamuk 
tohumu,10 zeytinyağı, 4 susam fabrikası olmak üzere toplam 22 
fabrika ile en büyük yağ üreticisi olmuştur. Whittaller 1891 
ve 1909'da palamut işine girmiştir. Ege ve Akdeniz'de yetişen 
palamutların tekelini almıştır. 

1864'de 3 İngiliz tüccar biraraya gelerek Uşak dolayla
rında halı dokuyanlara iplik ve model vererek, dokunan halı
ları ihraç etmeye başlamışlardır. 1880 yılında Merkezi İzmir
de bulunan 6 büyük ticaretevi halı ipliklerinin eğilmesinden 
ihracata kadar bütün üretimi ellerinde bulunduruyorlardı. Ba-
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tı Anadolu ihrcatının * 70'i İzmir'den İngiltere'ye yapılı
yordu. 1910-1913 yılları arasında 6 İngiliz tüccarın biraraya 
gelerek kurdukları Oriental Carpet Manuf acturers yakın tarihe 
kadar faaliyet göstermiştir"(138) 

İngilizlerin etkin oldukları bir başka alan da maden im
tiyazları ve ticaretidir. İngiliz Paterson krom üretimi ko
nusunda tek isimdir. 
============================================================= 

KROM ÜRETİMİ VE İHRACATI 
(Ton) 

Toplam Paterson'un Paterson'un rop lam 
Yıllar Üretim Üretimi Payı g.. Ihracat o 

------ -------- - ....... - - - - - - - - - ._ ------------ ------------
1902 33.621 7.570 22.5 33.321 
1903 30.472 12.014 39.4 28.467 
1904 19.191 6.889 35.9 18.997 
1905 20.235 2.309 11.4 22.319 
1906 32.627 17.449 53.9 32.649 
1908 29.123 16.544 56.8 28.886 
1909 17.548 3.046 17.4 17.747 
1910 17.028 7.214 42.4 17.028 
1911 17.457 8.453 48.4 14.939 

Kaynak: Ali Ihsan Bağış,"Osmanlı Ekonomisinde Ticaret Sektö
rünün Görünümü, Yabancı Tüccar ve Gayrı Müslim Tebaanın İzmir 
Ticaretindeki Yeri ve Önemi",İzmir,1885-1985 Türkiye Ekonomi
sinin 100 Yılı ve izmir Ticaret Odası Sempozyumu,1985, s.8. 
============================================================= 

1839'dan sonra İngilizlerin İzmir'deki ticaretleri de
vamlı şekilde artmış, 1850-1870 döneminde adeta bir üstünlük 
yaşanmıştır. 1870'de başlayan ekonomik krizin İngiltere'yi 
derinden etkilemesi sonucunda ticari üstünlüğü sarsılmıştır. 
1890'lardan sonra Almanya ile ilişkiler gelişmeye başlamıştır 
1870'lerden önce sınırlı olmakla birlikte Alman işadamları 
İzmir'de ticaret evi açmışlardı. 

Örneğin, Bech ve Köhler firmaları 1840 yılında İzmir'de 
şube açarak pamuk ticareti yapmışlardır. 1890 yılında Almanya 
Export Verband şirketini kurmuş ve İzmir'de şube açmıŞtı.1905 
yılinda Güney ve Batı Anadolu pamuklarının ihracatını gerçek
leştirmek amacı ile bir şirket kurmuş, İzmir'de bir şube aç
mıştır. şirket köylüyü eğitmek, pamuk cinsini ıslah etmek,ye
ni ürün için avanslar vermek vb. işleri yapmıştır.1911 yılın
da kurulan Anadolısche Industrıe, İzmir'de çiftçiye kredi, 
pulluk, makina temin etmiş, kurslar düzenlemiş ve tamir için 
atelyeler açmışlardır. 

"İzmir'de Osmanlı Bankası (1863) ve Credit Lyonnais'in 
(1888) birer şubesi vardı. Bunlar en fazla iş yapan kuruluş 
idiler. Credit Lyonnais•in her zaman satışta bulundurduğu bir 

(138) Bağış, "Osmanlı Ekonomisinde Ticaret .. ", s.3-7. 
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çok hisse senedi vardı. Bunlar; Credit Autrichren, Paris ve 
Lyon şehirleri hisse senetleri, Credit Foncier de France, Sü
veyş Kanalı, Yunan Milli Bankası,Mısır Credit Foncier ve bazı 
Türk kuruluşlarına aittir. 

1888'de kurulan Ziraat Bankası da İzmir'de aynı yıl bir 
şube açmıştır. Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve çiftçi
nin korunmasını amaçlayan banka, kredi sistemine bağlı olarak 
kurulmuştur. 

Özel kredi ve banka kuruluşları arasında İtalyan asıllı 
G.Marcopoli ve Oğulları, Fratelli Alliotti, Rum Convella ile 
Caridhra, S. Dellagrammatica ve Hacı Kasti, Avusturya'lı 
J.M.Bosovich, De Cramer Kardeşler, İngiliz Ed Keyser ve Or
takları yer almaktadır. Ayrıca, Midilli Bankası, Banque 
d'Orient, Societe Generale, Banque d'Athene İzmir'de bir şube 
sahibi idiler. Bunların dışında İzmir'de kredi kuruluşu ola
rak çalışan pek çok tefeci de bulunurdu. 

"İzmir'deki sigorta şirketlerinin tümü yabancılara aitti 
Oldukça kar getiren bu kuruluşların esas merkezleri yurt dı
şındadır. İngiliz firmaları çoğunluktadır.İzmir'de hiç İsviç
re' li firma olmadığı halde İsviçre'li sigorta şirketi Helvet
ra'nın bir şubesi, Avusturya'lıların 2, Ingiliz'lerin 21 si
gorta şirketi vardı. İngiliz firmalarının 6 tanesi deniz tica 
reti ile ilgili sigorta işlemlerini, geri kalanı yangın ve 
diğer sigorta işlemlerini yürütürlerdi. Sadece Landon Univer
sal her iki konuda da iş yapardı" (139) 

1912 yılında İzmir'deki banka ve bankerler şunlardır: 
ı. Banque Imperiale Ottomane 
2. Banque d'Athenes 
3. Banque d'Orient 
4. Banque de Salanique 
s. credit Lyonnais 
6. Wiener Bank-Verein 
7. Essayan Fiereres 
8. A.J.Anagnostopoulos (140) 

1890'lı yıllara gelindiğinde, mülkiyet ve varlığın top
lumsal sınıflaşmanın belirleyicisi durumuna geldiği Izmir 1 de 
üç ayrı sınıf dikkati çekmektedir. Bunlardan birincisi,yaban
cı sermaye ile bütünleşmiş, gayr-ı müslim ticaret ve sermaye 
çevresiydi. Bu sınıf, toplumda yüksek gelir düzeyine sahip ve 
kozmopolit bir yaşam biçimini temsil ediyordu.ikincisi, küçük 
bürokratlar, müslüman ticaret kesimi ve eşraftı. Bu sınıf, 
kapitalizmi ve batıya açılmayı kabul etmesine karşın, birinci 
kesimin yaşantısına karşı idi.Üçüncüsü ise, kapitalist oluşu
ma ayak uyduramayan küçük zanaatkarlar, yani el emeği üretim 
yapan sınıftı. 

(139) Atay, Tarih İçinde İzmir, s.42. 
(140) Annuaire Financier de Turquie, P.Marouche, G.Sarandis, 
İstanbul, 1912. 
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Bu üç kesim, İzmir' in değişik semtlerinde, gelir durum
larını yansıtır biçimde yer almışlardır. İzmir' in ticari 
ilişkilere bağlı olarak değişen bu dağılımı, 1890'lı yıllarda 
rayına oturmuş ve bu düzen Cumhuriyet dönemi başlangıcına, 
daha doğrusu 1922 yangınına kadar sürmüştür. 

" 18.yüzyılın başlarında, 1733 yılında, Türkiye'den ya
pılan ithalat ve ihracat rakalmalrına bakacak olursak İzmir
in İstanbul'dan evvel, birinci sırayı aldığını görürüz. 1752-
1783 yılları arasında İzmir'de bulunan Fransız tüccar sayısı 
29 adede ulaşmıştı, İstanbul'da ise 11 Fransız tüccar vardı. 

19.yüzyılın başlarında İzmir ticareti için ilk ciddi 
tehlike çanları çalmaya başladı. Pamuk ihracatında Amerikan 
pamuğunun yanısıra Mısır pamuğu da İngiltere piyasasında İz
mir' e rakip olmaya başlamıştı. Karadeniz ticarete açılmıştı 
ve Trabzon kısa zamanda İzmir'e rakip bir Türk limanı haline 
gelmişti. İzmir'de ticarette 1820 yılından itibaren bir dur
gunluk başladı. İran malları İzmir'e gelmek yerine Trabzon
dan ihraç edilir olmuştu. Yüzyıllar boyunca Anadolu'nun tek 
ihraç limanı olan İzmir bu özelliğini kaybetmişti. izmir•in 
ticari hayatında gerileme 1840 yıllarında büsbütün belirli 
bir hal aldı. Bu yıllarda binlerce develik büyük kervanların 
yerini çevreden gelen küçük kervanlar almıştı. İzmir' in 
ticari yönden yeniden canlanması Kırım savaşı esnasında oldu. 
Fakat bu yıllardan sonra İstanbul'dan yapılan ithalat daima 
İzmir'den fazla olmuştur. 

1838 yılında Osmanlı dış ticaretinde yeni bir devir baş
lamıştır. Türkiye 1838 yılında imzalanan ticari anlaşmalarla 
Avrupa ekonomisinin açık pazarı haline gelmiştir. Bu anlaşma
lardan sonra Türkiye 1929 yılına kadar gümrük özgürlüğüne sa
hip olamamış ve 19.yüzyıl tiçaret anlaşma sistemi 1914 yılına 
kadar tam 76 yıl Osmanlı ticaretine hakim olmuştur. 

Cumhuriyet devrine gelindiğinde Avrupa'lı tüccarların 
çoğu ile Rum ve Ermeni işadamlarının İzmir'den ayrılması do
layısıyla İzmir artık kendine mahsus ticaret temaslarını ge
ride bırakmış ve tüm Türkiye ekonomisi ile entegre olma çaba
larına girmiştir. 17 Şubat- 4 Mart 1922 tarihleri arasında 
İzmir'de yapılan İktisat Kongresi bu yolda müslüman işadamı 
için büyük bir fırsat yaratmıştır." (141) 

(141) Melıh Gürsoy,"Izmir'de Ekonominin Dünü ve Bugünü", 
izmir, Sayı:4, İzmir, 1993, s.7-11. 
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TİCARET ODASI VE BORSA'NIN KURULUŞU 

Batı'da ticaret odaları.16 yy'ın başlarından itibaren 
faaliyete geçmiştir. Dış ticaret odaları 19 yy.'ın son çey
reğinde görülmeye başlandı. Ticari ilişki ağının geliştiği 
bu yüzyılda Osmanlı Devleti'nde de birçok yabancı Ticaret 
Odası kurulmuştur. Bu Odalar, Osmanlı'nın dış ekonomik iliş
lerinde etkin rol oynamış ve Osmanlı ekonomisinin Batı ile 
bütünleşmesine katkıda bulunmuştur. 

"Osmanlı topraklarında ilk "ecnebi" Ticaret Odası İstan
bul' da 1870 yılında Avusturya-Macaristan tarafından açılmış
tır. Oda başlangıçta konsolosluğun bir şubesi iken 1874'de 
bağımsız bir kuruma dönüşmüştür. Sonraları Beyrut, Şam, Sela
nik' te de kurulmuştur.· 

Dış ülkelerde en çok Ticaret Odası açan ülke Fransa idi. 
Fransa'nın yurt dışındaki ilk Ticaret Odası 1884'de İstanbul
da açıldı.Dersaadet Fransız Ticaret Odası'nın Fransa ve üçün
cü ülkelerle yoğun ilişkisi yanısıra Osmanlı topraklarında da 
etkin bir ağı bulunuyordu. Osmanlı vilayet ve liva merkezle
rinde de Fransız Ticaret Odası'nın birer muhabiri vardı. Bey
rut, Bağdat, Samsun, İzmir gibi önemli ticaret merkezlerinde 
ise birçok muhabir bulunuyordu. 

Fransa'nın İstanbul'un yanısıra İzmir'de de bir Ticaret 
Odası bulunuyordu. 1889 yılında kurulan bu Oda'nın 120'ye 
yakın üyesi ve 5.500 frank geliri vardı. Oda teşkilatı İstan
bul'dakinin benzeriydi. 

1888'de kurulan Dersaadet İngiliz Ticaret Odası, Paris 
ve Tunus İngiliz Ticaret Oda'larıyla aynı örgüt yapısına sa
hiptir. 

İtalya Ticaret ve Sanayi Meclisi 1883'de aldığı bir ka
rar gereğince yabancı ülkelerde ticaret odaları açmayı düşün
müş ve bu girişimine Akdeniz havzası ticaretinde uygun bul
muştur. İlk kuruluş yıllarında Dersaadet İtalyan Ticaret Oda
sı fazla etkinlik göstermemiştir. 

italya'nın İstanbul dışında İzmir'de ae bir ticaret oda
sı bulunuyordu. 

· Dersaadet Yunan Ticaret Odası 1891'de kurulmuştur. Ayrı
ca İskenderiye'de bir ticaret odası vardı. 

İzmir'de Hollanda 1903'te İzmir Felemenk Ticaret Odası
nı açmıştır. Oda'nın fahri başkanı, İzmir Felemenk Konsolosu 
idi. Oda'nın üye sayısı !.Dünya Savaşı öncesinde 200'Ü aşmış
tı. Oda hükümetten ödenek alınıyordu, yıllık 3.000 frank ge
liri vardı. Aylık bir dergi çıkarıyordu. 

ABD,İstanbul'da Memalik-i Şarkiyye Ticaret Odası'nı 1911 
yılında kurmuştur (Chambre de Commerce des Pays d'Orient}. 
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Oda'nın İstanbul'da bir reisi, Bükreş, Atina ve İskenderiye
de birer reis vekili bulunuyordu. 

1913'de Dersaadet Rus Ticaret Odası kurulmuş ancak bir 
yıl sonra !.Dünya Savaşı nedeniyle gelişme olanağı bulamadan 
kapanmıştır"{142) 

"1883 tarihinde Osmanlı devleti'nin başkentinde Dersaa
det Ticaret Odası'nın açılmasına önemli katkılarda bulunan 
Fransızlar, Türkiye'deki bu ilk ticaret odasının açılışından 
3 yıl sonra İzmir'de de bir ticaret odası açılması için giri
şimlerde bulunmuş ve sonuca ulaşmışlardır. Bugün İzmir Tica
ret Odası'nın kuruluşundan 1922 yılına kadar olan faaliyetle
rini açıklayıcı belgelerin olmayışı nedeni ile, Oda tarihinin 
önemli bir bölümü karanlıkta kalmaktadır. 

Ancak, ikincil kaynaklardan temin edilen bilgilere göre, 
İzmir'de bir ticaret odası kurulması yolundaki çalışmalar 
1882 yılında, Temmuz ayı başlarında, Fransa•nın Marsilya li
manından İzmir'e gelen beş kişilik bir Fransız ticaret heye
tinin ziyaretiyle başlamıştır. Bu heyet, dönemin İzmir Valisi 
Hacı Naşit Paşa'yı makamında ziyaret ederek, İzmir'deki tüc
carlarla ilişki kurmak istediklerini bildirmiş ve Vali'den 
kendilerine ne gibi önerilerde bulunabileceğini sormuşlardır. 
Vali, Vilayet katiplerinden birini çarşıya göndererek tüccar
dan Karaağazade Muslihittin Efendi'yi ve onunla beraber üç
dört Rum ve Ermeni çağırtarak, onları misafir tüccarlarla ta
nıştırmıştır. 

Fransız tüccarlarıyla yapılan görüşmelerden sonra, İzmir
li tüccarlar bir ticaret odası kurulması için girişimlerde 
bulunmuşlardır. Bu girişimler Vali Hacı Naşit Paşa tarafından 
da desteklenmiş ve bizzat Babıali'ye müracaat ederek İzmir'de 
bir ticaret odası kurulması için müsaade istemiştir. 

Üç yıl kadar süren çalışmalardan sonra, 1885 yılında İz
mir Ticaret Odası'nın kurulmasına izin veren İrade-i Seniyye 
yayınlanmıştır. 

1886 yılında seçilen yöneticilerin etnik yapısı, İzmir 
ve hinterlandında ticari etkinliklerinin kimlerin denetiminde 
olduğunu ortaya koyacak niteliktedir. 1886 yılında İzmir Ti
caret Odası yönetimi reis Balyozyan Matyoz,reis-i sani Giridi 
Hacı Şerif, müşavir Kastaki Yergi, müşavir Aseyan, sandukkar 
Nesim Habit ve azalar Kayserili H.Mehmet, Karabet Serçuyan, 
Mösyö Klark, Mösyö Marbi, Sarafim Turmanoğlu, Mösyö Davit 
Terkis,Akkaşer Anastas ile başkatip Agop Efendi İstanbulyan
dan oluşmaktadır. 

İzmir Ticaret 
kadar geçen sürede 

Odası•nın kuruluşundan !.Dünya Savaşına 
yaptığı faaliyetler hakkında geniş bilgi 

(142) Zafer Toprak," Osmanlıda "Ecnebi" Ticaret Odaları", 
Finans Dergisi, sayı:7, s.78-81. 
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bulunmamaktadır. Ancak, Oda'nın Fransız Ticaret Odaları gibi 
çalıştığı, onların hareket tarzını benimsediği bilinmektedir. 
Yine bilindiği kadarı ile söz konusu dönemde, Oda günlük pi
yasa raporları hazırlamakta ve fiyat rayiçleri tesbit etmek
teydi. 

Oda, dünya piyasalarını ve özellikle Avrupa'yı yakından 
izleyebilmek amacıyla, yurtdışında yayınlanan çeşitli dergi
lere aboneydi ve kadrosunda bir tercüman bulunmaktaydı. Her 
yıl başında bir önceki yılın gümrük istatistiklerini ve tica
ri faaliyetleri gösteren raporlar Vilayet'e verilmekteydi. 
Ayrıca, her ay limana girip çıkan sefainle, ithalat ve ihra
cata ilişkin veriler derlenerek İzmir'de bulunan konsolosluk
lara· iletilmekteydi. 

1890'larda Aydın Demiryolları Komiseri Robelski ile Mü
dürü M.Posser ile Kasaba (Turgutlu)Demiryolları Komiseri Şemi 
Efendi, Müdürü M.Kemp demiryollarından taşınan ticari emtia
nın cins ve miktarını Oda'ya bildirmekteydi.Yine aynı yıllar
da Göztepe Tramvay Müdürü Mikhail Matius Efen di ile Havagazı 
Kumpanyası'ndan M.Hiri Andesef'in Oda ile yakın ilişkileri 
olduğu bilinmektedir. 

I.Dünya Savaşı'nın başlaması, Oda'nın faaliyetlerini de
vam ettirmesini engellemiştir.Ardından gelen Mütakere ve Mil
li Mücadele dönemlerinde de Odanın önemli bir çalışması olma
mıştır. Bu arada 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir' in kurtarılı
şının hemen ardından çıkan yangında, Oda'nın I.Kordon'da bu
lunan binası da yanmış, bunun sonucu Oda'nın arşivi de tarihe 
karışmıştır. 

İzmir' in kurtarılışından kısa bir süre sonra, 1922 Kasım 
sonlarında Alaiyelizade Mahmut Bey önderliğinde altı Türk 
tüccarı Halimağa Çarşısında küçük bir daire kiralayarak yeni 
bir dönemin başlamasını sağlamışlardır. Oda 1927 yılının son 
aylarında bu binaya taşınmıştır. İzmir Ticaret Odası'nın 
faaliyetleri aralıksız 58 yıl bu binadan yürütülmüştür. 

1925 yılı ortalarına kadar İttihat ve Terakki'nin çıkar
dığı nizamnameye göre yönetilen İzmir Ticaret ve Sanayi Odası 
9 Ağustos 1341/1925 tarihli Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunun 
dan sonra yeni bir şekle girmiş mesleki ahlak ve tesanüdü 
korumak, mesleki faaliyetlerle ilgili yasa, kararname, tüzük 
ve diğer hususlarda ilgili mercilerle işbirliği yapmak, tica
reti ilgilendiren haber ve bilgileri tüccarlara iletmek,tica
ret, sanayi ve öteki iktisadi kollarda istatistiki bilgiler 
toplamak gibi görevleri üstlenmiştir. Yeni yasaya göre oluşan 
yönetimin ilk büyük faaliyeti bir derginin çıkarılması fikri 
1923 yılı sonlarına kadar gitmektedir; ancak böyle bir düşün
cenin kuvveden fiile çıkması 1926 başında gerçekleşmiştir. 

Oda, Cumhuriyet' in ilk yıllarında Türkiye'de "çağdaş" 
fuarcılık anlayışının ortaya çıkmasına ve gelişmesine katkıda 
bulunmuş, 1927 yılında ilk "Dokuz Eylül Sergisi" nin açılı-
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şını sağlamıştır. Bu ilk sergiye çok sayıda Türk firmasının 
yanı sıra birkaç yabancı firma da katılmış, ancak, ikinci yıl 
Oda bünyesi içinde bir "Sergi Bürosu"nun kurulması ile bir
likte 1928 yılındaki sergiye katılan yabancı firmaların sayı
sı 155'e yükselmiştir. 

İzmir'li tüccarlar, yaşadıkları buhranın etkilerini iki 
yolla gidermeye çalışmışlardır. Bu yollardan ilki yerli malı 
kullanımının teşvik edilmesidir.Bu amaçla 1929 yılında İzmir
de Yerli Malları Koruma Cemiyeti'nin kurulması için çaba har
canmıştır. 

Oda'nın Buhran'a karşı gördüğü ikinci çare vergilerin 
düzenlenmesi, bazı indirimlerin ve muafiyetlerin sağlanması
dır. Oda'nın 1928 y1lı raporunda "afil idareden kalma vergi 
sistemleri iptidai idi. Türkiye Cumhuriyeti asri ve adli mu
vafık yeni sistemlerle vatandaşı mükellef kılmayı kendine 
şiar addetmiştir" denilmesine karşın, 1930 sonlarında özel
likle müsakkafat (bina) vergisinin ağırlığı üzerinde durul
makta, savaşta İzmir'in büyük tahribat gördüğü belirtilerek 
vergide yeni bir düzenlemeye gidilmesi istenilmektedir. İs
tekler arasında İzmir'de geçerli olan verginin % 50 oranında 
azaltılması, harpten sonra inşa edilen binaların en az on yıl 
vergiden muaf tutulması, vergi oranının düşürülmesi, bir yıl 
veya daha fazla süre ile boş bırakılan binalardan vergi alın
maması bulunmaktadır.Ayrıca muamele ve kazanç vergilerinde de 
yeni ayarlamalar yapılması istenilmekte, Buhran'dan sadece 
tüccar ve sanayicinin değil halkın da zarar gördüğU ifade 
edilerek "otuz liraya kadar ücret alan memur ve müstahdimin 
ile yüz kuruş yevmiye alan amelelerden, tabla ile dolaşan sey
yar satıcılardan, kayıkçı ve arabacı gibi sırf boğaz tokluğu
na çalışanlardan kazanç vergisi alınmaması" önerilmektedir. 

Oda yöneticileri vergilerin indirilmesi talepleri üze
rinde ısrarla durmuştur. Hatta 31 Ocak 1931 tarihinde Oda'yı 
ziyaret eden Atatürk'e konu ile ilgili bir rapor sunulmuş, 
vergi sorunları örnekleri ile açıklanmıştır. 

Ziyaretinin sonunda kısa bir konuşma yapan Atatürk genel 
olarak "iktisadi sahada birleşme siyaseti", özel olarak "koo
peratifçilik"i söz konusu ederek ; 

"Yapmak,maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri 
birleştirmektir. Ege iktisadi mıntıkasındaki bütün insanların 
hasılatlarını ve gayretlerini birleştirmesi muhakkak feyizli 
neticeler verecektir. Türkiye'nin say hayat ve mevcudiyetini 
mütalaa edince birleşmeden mütevellit fayda ve menfaatlerin 
çok büyük olacağı kanatına varacağınızdan şüphe etmiyorum. 
Böyle bir teşebbüs olurken bir takım şikayetçiler olabilir. 
Müstahsillerin birleşmesinden şahsi menf aatları haleldar 
olacağını düşünenler tabii şikayet edeceklerdir. Fakat memle
ketimiz bakir bir sahadır. Görülecek çok iş vardır. Onları da 
tatmin edecek bir çok meşguliyetler bulunabilir. Hakiki tica-
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ret erbabı için hiç bir zarar tasavvur edemiyorum" diyerek 
görüşlerini açıklamıştır. 

Oda'ya yaptığı ziyaretin Atatürk üzerinde olumlu bir 
intiba bıraktığı, Oda Katibi Umumisi Turgut (Türkoğlu} Bey' in 
çok kısa bir süre sonra Manisa Milletvekili olarak Meclis'e 
alınmasından anlaşılmaktadır"(143} 

(143) Cavit Yamaç ve Bülent Varlık,"İzmir Ticaret Odası'nın 
100,yılı 11 ,Izmir,l885-1985 Türkiye Ekonomisinin 100 Yılı 
ve Izmir Ticaret Odası Sempozyumu, 1985, s.3-11. 
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DIŞ TİCARET 

İzmir, Osmanlı dış ticaretinde İstanbul'dan sonra sürek
li ikinci olma niteliğini yüzyıllar boyunca korumuştur. Bazı 
yıllar özellikle ihracatta Istanbul'u geçmiştir. Verimli ta
rım alanları, kervan yollarının buluşma yeri ve deniz ulaşım 
imkanlarının varlığı Izmir'in canlı bir ticaret yapısına sa
hip olmasını sağlamıştır. 

"16.yüzyıl sonlarına kadar İzmir daha çok iç ticarette 
aktiftir. Bunun nedeni, Osmanlı Devletinin uyguladığı ekono
mik politikadır. Bu politikaya göre, devlet tarafından hangi 
maldan ne kadar ihracat yapılacağı her seferinde özel bir 
izinle belirlenir, ayrıca yüksek bir gümrük vergisi alınırdı. 
İthalat sınırlanmaz, tam tersine kolaylaştırılır, hatta des
teklenirdi" (144) 

"1620'lerde pamuk ihracının 
sonra Batı Anadolu'da pamuk ekim 
mıştır" ( 145) 

yasal hale getirilmesinden 
alanları genişlemeye başla-

16.yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'un beslenmesinde 
İzmir önemli katkı sağlıyordu. Özellikle kuru meyve ve yemiş 
büyük ölçüde İzmir'den getiriliyordu. Hollanda ve İngiltere
nin Doğu Akdenize yönelik ticari ilişkilerinde görülen artış 
nedeniyle İzmir' in dış ticaretteki önemi de giderek artmış
tır. 

"17.yüzyıl ortalarında kara ve deniz ticaretinde bütün 
doğuun en ünlü şehri olan İzmir, Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan 
Avrupa'ya giden malların en büyük iskelesi konumunda idi" 
( 146) 

"İzmir' in 17.yüzyıldan itibaren Halep gibi ihraç merkez
lerini geride bırakması ve imparatorluğun en önemli ihraç li
manlarından biri haline gelmesi özellikle pamuk ve pamuklu 
ihracatındaki gelişmelerden kaynaklanmıştır"(l47) 

... 
Bu dönemde kuru meyva, ipek ve tiftik en önemli ihraç 

ürünleri idi. Fransa, İngiltere ve Hollanda ile yürütülen ti
cari ilişkilerde Hollandalılar ipek ve tiftik, Fransızlar ta
rım ürünleri, İngilizler dokuma ticaretinde daha aktif rol 
oynuyorlardı. 

(144) Mehmet Genç," Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekono
mi, İstanbul, 5.Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Ta
rihi Kongresi, 1989, s.20. 
(145) Zeki Arıkan, Osmanlı İmparatorluğunda İhracı Yasak Mal
lar (Memnu Meta), İstanbul, 1991, s.291. 
(146) Tuncer Baykara, İzmir Şehri ve Tarihi, s.94. 
(147) Halil İnalcık,"Osmanlı Pamuklu Pazarı,Hindistan ve 
İngiltre: Pazar Rekabetindeki Emek Maliyetinin Rolü", ODTÜ 
Gelişme Dergisi, 1979/80 Özel Sayı, Ankara, 1981, s.93. 
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"İngiltere ve Hollanda 17.yüzyılda ticarete hakim iken, 
bu durum 18.yüzyılda Fransızların lehine dönmüştür. 1763 yı
lında Marsilya ile Osmanlı imparatorluğu limanları arasındaki 
ticarette İzmir, ihracatta % 37, ithalatta % 28'lik bir paya 
sahipti. 

1787 yılında İzmir ticaretinin %42'si Fransa ile yapılı
yordu. Pamuk, pamuk ipliği, bakır, tiftik ile saf iplik baş
lıca ihraç ürünleriydi. Fransızların ticari üstünlükleri 19. 
yüzyılın başlarına kadar devam etmiş, bu tarihten sonra İngi
lizler bu üstünlüğü ele geçirmişlerdir. 

18.yüzyılda İran'la yapılan sürekli savaşlar sonucunda 
İran ipek ticareti yarı yarıya azalmış, yüzyılın sonuna doğru 
eski düzeyine dönmüştür. 19.yüzyılın başlarında Mısır pamuk
luları İngiltere'de İzmir'in yerine geçmiştir. Karadeniz ti
careti yabancılara açılmış, Trabzon rakip bir liman olarak 
gelişmeye başlamıştır. Buharlı gemilerin devreye girmesiyle 
yeni limanlar ortaya çıkmıştır (Mersin ve İskenderun) . Yunan 
isyanı, Batı Anadolu'daki kıyı şehir ticaretini felce uğrat
mıştır. 1840'lara gelindiğinde İzmir' in ticari hayatındaki 
gerileme bariz bir hal almıştır. Yunanistan bağımsızlığını 
kazanmış, Suriye ve güney doğu Mehmet Alİ Paşa'nın eline geç
miştir. Böylece İzmir ticaretine sadece Batı Anadolu kalmış
tır" ( 148) 

Tüm bunların yanısıra "1815'den sonra Avrupa devletleri
nin uygulamaya başladığı yüksek gümrük tarifeleriyle korunma 
politikaları İngiltere'yi yeni pazarlar bulmaya yöneltmiştir. 
Yed-i Vahid (tekel) gibi sistemler ingiliz tüccarların hare
ket alanını daraltıyordu. Öncelikle Osmanlı ekonomik düzeni
nin kapalı kapılarını açmak gerekiyordu. Balta Limanında im
zalanan Osmanlı-İngiliz Ticaret Sözleşmesi Osmanlı pazarını 
yabancılara açmıştır" (149) 

1838 Ticaret Sözleşmesinden sonra İzmir, "uygun bir li
mana sahip olması ve zengin bir hinterlandın tek çıkış"(lSO) 
noktası olması nedeniyle, Anadoluda yetişen ve kervanlarla 
gelen tarım ürünlerinin tek ihraç merkezi konumuna gelmiştir. 

"İzmir'e Tokat, Ankara, Bursa, Konya, Erzurum,Diyarbakır 
gibi yörelerden gelen büyük kervanların getirdikleri ipek, 
tiftik, pamuk, halı vb. malların yanında, Batı Anadolu'da ye
tişen üzüm, incir, kökboya, palamut, afyon, deri, sünger, 
balmumu vb. önemli ihraç ürünleriydi. İthalatı ise, çeşitli 
kumaşlar, kahve, şeker kağıt, demir, kalay,kurşun, kimyevi 
madde vb. mallar oluşturuyordu. 

(148) Bağış,"Osmanlı Ekonomisinde Ticaret .. ",s.3. 
(149) Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı-İngiliz İktisadi Münasebet
leri 1838-1850, İstanbul, 1976, s.4. 
(150) Kurmuş, Emperyalizmin ... , s.41. 
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Dış ticaretin yanında iç piyasanın talepleri açısından 
da İzmir önemli bir yere sahipti. 1840'larda İstanbul ve çev
vresinde başlatılan sanayileşme hareketi sırasında gerekli 
hammaddelerin bir bölümünün İzmir'den sağlandığı görülür. 
1847'de Zeytinburnu Demir Fabrikası için 2.000 kantar zımpara 
gönderilmesi,1848'de Beykoz Deri Fabrikası için 250.000 kuruş 
değerinde deri alımı yapılması, 1858'de Feshane-i Amira için 
2.000 kıyye kökboya, 1859'da Fabrika-i Hümayunlar için Yaman
di adlı tüccardan 90.000 okka pamuk alınması vb. örnekler bu 
konuda yeterince fikir vermektedir" (151) 

"1839 yılında İzmir'in ihracatının % 67.6'sı İngiltere, 
Fransa, ABD ve Rusya ile yapılıyordu. İhracatta % 30 pay ile 
İngilter~ ilk sırada yer alıyordu. Fransa'.ya ihracatın payı 
% 21.4, ABD'ye % 12.2, Rusya'ya % 4 idi. Izmir'in ithalatının 
% 68.6 sı yine bu ülkelerle yapılıyordu. İthalatta İngiltere
nin payı % 35.5, ABD'nin % 19.5, Fransa•nın % 6.7, Rusya'nın 
% 6.9 idi" (152) 

"İzmir' in bu yıllarda önemli ihraç ürünlerinden biri af
yondu. Manisa ve Afyon yörelerinde bol miktarda yetiştirilen 
haşhaş tohumundan sağlanan afyon, genellikle İngiliz ve Fran
sız tüccarları tarafından satın alınıyordu" (153). "İzmir' den 
Londra'ya götürülen afyonun bir kısmı Amerikalılar tarafından 
Çin'e satılırdı,bir kısmı da ilaç sanayine devredilirdi" (154) 

"1839'da İzmir'den yapılan ihracat arasında palamut ve 
kökboya bir i nci sırayı alıyor ve büyük ölçüde İngiltere'ye 
gönderiliyordu. Pamuk ipliği, kuru incir ve üzüm, arpa, ham 
ipek, sünger ve halı ihracatın içinde ağırlıklı payı alan 
ürünlerdir" (155) 

İzmir' in dış ticaretindeki genişlemeye bağlı olarak li
mana giriş-çıkış yapan gemi sayısında ve taşınan yük kapasi
tesinde de artışlar olmuştur. "1852'de 510 olan gelen-giden 
vapur sayısı, 1862'de 1.182'ye, 1872'de 1.409'a, 1883'de 
l.698'e, 1889'da 2.766'ya yükselmiştir. Bu dönemde, yelkenli 
sayısında sürekli düşüş olmasına karşılık, tonajda görülen ar
tış limana büyük gemilerin gelip-gittiğini göstermektedir. 
Özellikle İzmir'e rıhtımın yapılmasından sonra, İzmir limanına 
gelen büyük tonajlı gemi sayısında artış görülmüştür. İzmir 
limanına gelen gemilerin 1863'de 507.800 olan tonajı, 1888'de 
üç kattan fazla artarak 1.586.193'e ulaşmıştır" (156) 

(151) Abdullah Martal, 19.Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir ve 
Çevresinde Sanayi ve Ticaret, (Basılmamış Doktora Tezi,Dokuz 
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992), s.77. 
(152) Kurmuş, Emperyalizmin ... , s.28. 
(153) Bülent Varlık, 19.Yüzyılda Emperyalizmin Batı Anadoluda 
Yayılımı, Ankara, 1976, s.5Ş. 
(154) Kütükoğlu, Osmanlı Ingiliz Münasebetleri ... , s.24. 
(155) Kurmuş, Emperyalizmin ... , s.28. 
(156) Rougon, Smyrne, s.451. 
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============================================================= 

Ülkeler Vapur 

İZMİR LİMANINA GELEN VAPURLARIN 
ÜLKELERE DAGILIMI 

1888 1889 
Sayısı Tonaj Vapur Sayısı Tonaj 

-------------------------------------------------------------
İngiliz 372 345.017 313 309.948 
Fransız 210 479.676 202 423.616 
Avus.Mac. 200 204.796 182 175.404 
Türk 162 98.820 294 221.970 
Mısır 104 112.720 103 103.150 
Rus 102 141.199 102 149.200 
İtalyan 59 81. 228 51 73.146 
Yunan 50 20.464 16 6.555 
Danimarka 19 20.772 22 23.150 
Hollanda 19 18.014 20 19.870 
Belçika 2 1.428 1 1.103 
Norveç 2 1.428 6 5.549 
~lrnanya 2 1 .. 614 1 813 
Ispanya 1 345 
TOPLAM 1. 301 1.525 . 748 1. 314 1.513.819 

Kaynak: Rougon, Srnyrne, s.454. 
============================================================= 
============================================================= 

Ülkeler 

İZMİR LİMANINDAN GİDEN VAPURLARIN 
ÜLKELERE DAGILIMI 

1888 1889 
Vapur Sayısı Tonaj Vapur Sayısı Tonaj 

-------------------------------------------------------------
İngiliz 357 330.378 329 327.061 
Fransız 224 492.096 206 428.683 
Avus.Mac. 197 201. 513 184 178.580 
Türk 161 97.598 294 221.970 
Mısır 105 113.800 103 103.150 
Rus 102 141.199 102 149.200 
İtalyan 59 81. 228 51 73.146 
Yunan 50 20.464 16 6.555 
Danimarka 19 20.772 22 23.150 
Hollanda 19 18.014 20 19.870 
Belçika 2 1.428 1 1.103 
Norveç 2 1. 714 5 4.449 
~lmanya 2 1.614 5 4.050 
Ispanya 1 345 
TOPLAM 1. 299 1. 521. 818 1. 339 1.541.312 

Kaynak: Rougon, Srnyrne, s.454. 
============================================================= 
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"İzmir'e bir yılda gelip giden gemi sayısı açısından Os
manlı sancağı taşıyanlar birinci sırada yer alıyordu. Bundan 
sonra sıra ile İngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya ve İtalya 
geliyordu" (157) 

"Limandaki gemi trafiği, dış ticaret değerleri ve dış 
ticaret dengesi bakımından İzmir, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
diğer önemli limanları olan Selanik ve Beyrut'tan çok daha 
geniş bir hacme sahiptir" (158) 

· " Demiryolları ve denizyolları arasındaki işbirliği so
nucunda mal hareketlerinin kendilerine kaydığı İstanbul, İz
mir, Selanik, Mersin ve Beyrut gibi liman şehirleri 19.yy'da 
öne çıkmiştır. Osmanlı ekonomisinde oluşmaya başlamış olan 
ihracata yönelik tarımsal üretim yapılanması, demiryolu ve 
denizyollarının gelişmesi ile pekişmiştir. Böylece kuzey Yu
nanistan, Trakya ve Anadolu'da tarımsal mal üretimindeki ar
tışın yaklaşık.3/4'Ü dünya pazarlarına yönelik olmuştur.Bunun 
anlamı ise, demiryollarının genel tarımsal gelişmeye sınırlı 
bir katkıda bulunurken, ihracata yönelik tarımsal ürünlerin 
gelişmesine daha fazla katkıda bulunduğu ve tarımın dünya 
ekonomisi ile bütünleşme sürecine girdiğidir. 

İç bölge ile kıyı arasında mal akımı yoğunlaşırken, ih
racata yönelik tarımsal üretim, genel tarımsal üretimden daha 
fazla artmıştır. Kuzey Yunanistan, Trakya ve Anadolu'da genel 
tarımsal üretim 1860-1914 döneminde kabaca bir mislinden faz
la artmışken, tarımsal ihracatın artış hızı bundan çok fazla 
olmuştur. Tarımsal üretimin ihracata yönelik bu yapılanması, 
belli farklılıklar taşımakla birlikte, Hindistan gibi koloni 
ülkelerdeki durumları andırmıştır. Osmanlı üretim yapısı dün
ya pazarlarıyla bütünleşirken, demiryollarının sağladığı ola
naklara, tarım kredileri, makinalaşma ve göçmenlerin yerleş
tirilmesi gibi çabalara karşın genel üretim fazla artmamıştır 
Üretim teknolojisinin ve/veya üretim ilişkilerinin genel ya
pısının değişmediği veya değiştirilmediği bir ortamda tarım
daki üretim artışının sınırlı kalmasını ve demiryollarının bu 
üretim artışına katkısının sınırlı olmasını normal karşılamak 
gerekir. Sonuçta, tarım ve maden üretimi fazla artmaz ve buna 
bağlı olarak ihracattaki artışlar da bir yerde durmaya mahkum 
olurken, demiryolu bağlantılı şehirlerin dış ticaretlerinde 
ithalat ağır basmıştır. Birkaç yılın dışında 19.ve 20.yüzyıl 
Osmanlı dış ticareti ithalatın ihracattan sürekli fazla oldu
ğu bir eğilim göstermiş ve artan ithalat sonunda ortaya çıkan 
dış ticaret açıkları dış borçlarla kapatılmıştır" (159) 

(157) Aydın Salnamesi 1890-91, s.793. 
(158) Mübahat Kütükoğlu,""Osmanlı Dış Ticaretinin Gelişmesin
de İzmir Lİmanı ve Gümrüklerinin Rolü,", İzmir, 1885-1985 
Türkiye Ekonomisinin 100 Yılı İzmir ve İzmir Ticaret Odası 
Sempozyumu, 1985, s.12-13. 
(159) Muhteşem Kaynak,"Osmanlı Devletinde Ulaştırma Sistemi 
ve Demiryolları",Izmir, 1885-1985 Türkiye Ekonomisinin 100 
Yılı ve Izmir Ticaret Odası Sempozyumu, 1985, s.17-18. 
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"Osmanlı borçlarının en önemli özelliği bu borçların 
yıllık faiz ve ana para ödemelerine tahsis edilecek devlet 
gelirlerinin saptanması idi. Karşılık olarak gösterilen ge
lirlerin en önemlileri özellikle başlıca liman kontrollerin
deki gümrükler geliri ile tarımsal yönden önemli olan bölge 
ve vilayetlerin aşar geliri idi. 

İzmir ve havalisinin gerek gümrük gelirleri gerekse ta
rımsal bölge olarak aşar geliri 19.asrın başlarından sonra 
büyük önem kazanmıştır.1838 ve 1839 yıllarında Fransız ve İn
gilizlerle yapılan ticaret anlaşmaları ile o zamana kadar %12 
olan gümrük resminin% 3'e düşürülmüş olmasına ra§men hem it
halatın hemde ihracatın artması sonucu gümrük gelirlerinde 
hızlı bir artış kaydedilmişti. Fakat 1845 yılında ithalatın 
ihracatın üstüne çıkması sonucu ithal gümrük hasılatı artmaya 
devam etmesine ra§men Osmanlı imparatorluğu dış ödeme gücünü 
yitirmişti. Dış ödeme gücünü sağlamak için Galata Bankerle
rinden Baltazzi ve Alleon'un ortaklığı ile kurulan " Banque 
de Constantonople" Londra ve Paris üzerine çektiği tretlerle 
tüccara bir müddet daha ithalat olanağı sağlamışsa da bu ope
rasyon ancak 4 yıl sürmüş ve banka bu sürenin sonunda ilk 
önce bu tür operasyonları durdurmuş, daha sonra da iflas du
rumuna girmişt i. Böylece Osmanlı imparatorluğu 19.asrın ikinci 
yarısına dış ödemeleri yapacak olanaklardan yoksun olarak 
giriyordu . 

Memlekete mevcut bütün altın ve gümüş para ithalat yo
luyla girmişti . Kırım savaşı da kaçınılmaz bir hale gelince 
Abdülmecid' in bütün karşı koymalarına ra§men Sadrazam Reşit 
Paşa ilk dış borç mukavelesini 1854 yılında akdetmek zorunda 
kalmıştı. Bir yıl sonra hükümet bir borç aktine daha girişmek 
zorunda kaldı. Bu borcun yıllık faiz ve ana para ödemeleri 
için yılda 6.300.000 Frank gerekliydi,bunun 2.500.000 Frankı
nın İzmir gümrük gelirleri hasılatıyla karşılanması kararlaş
tırılmıştı. Böylece Türk finans tarihinde İzmir ilk olarak 
kaynak sağlamış oluyordu. 

İzmir' in ikinci olarak Osmanlı dış borçları için bu vi
layetteki zeytinyağı, tuz öşrü ile yine gümrük hasılatının 
karşılık gösterildiği 1863 istikrazında adı geçmektedir. 

1869 istikrazında ise o zaman Aydın vilayetine bağlı 
olan İzmir Aydın vilayetinin hububat öşürünün bu istikraza 
karşılık gösterilmesi dolayısıyla üçüncü olarak devreye giri
yordu. 

Osmanlı Bankasının teşkil ettiği grupla devletin bunlara 
ait olan bazı borçlarının tasfiyesi amacıyla kurulan "Rüsumu 
Sitte" anlaşması ile birkaç vilayet ile birlikte İzmir sanca
ğının tütün ve tuz inhisarı, damga resmi, müskirat resmi ve 
ipek öşürü gerilirleri Düyunu Umumiye idaresine konsolide 
edilmiş olan Osmanlı borçları karşılığı olarak bırakılmıştır. 

87 



Düyunu Umumiye kurulduktan sonra 1914 yılına kadar alı
nan dış borçlarda gösterilen karşılıklar arasında İzmir 
gümrükleri gelirleri başta olmak üzere çeşitli tarım ürünleri 
öşürü gelirleri, ağnam vergisinin geliri alınan kredilere 
karşılık olarak gösterilmiştir. 

1850-1914 yılları arasında İzmir limanının sağladığı 
gümrük hasılatı zaman zaman İstanbul, Trabzon, Beyrut gibi 
diğer önemli limanların gösterdiğinden daha fazla olduğu ve 
yapılan anlaşma gereğince 1881 yılından sonra tarifelerde 
meydana gelen artışlar Düyunu Umumiye İdaresine ait olduğun
dan İzmir Gümrüklerinin islahatı için büyük yatırımlar yap
mış, en seçkin kadrolarını burada istihdam etmiştir. Düyunu 
Umumiye İdaresinin İzmir şubesi İzmir'in iktisadi ve sosyal 
hayatına büyük canlılık getirmiştir."(160) 

İzmir' in ihracatı ithalatına göre her zaman yüksek ol
muştur. 1850'lerden sonra Osmanlı-Rus savaşının etkilerinin 
görüldüğü 1878-1880 yılları hariç bu durum devam etmiştir. 
Osmanlı dış ticaretinde İzmir özellikle tarımsal ürün ihra
cında ağırlıklı payını korumuştur. 

============================================================= 
1873 YILI:t:IDA.BAŞLICA ÜR"QNLER tTİBARİYLE 

IZMIR'IN DIŞ TICARETI 

ÜRÜNLER İHRACAT * ÜRÜNLER İTHALAT * 

Pamuk 
Af yon 
Kuru Üzüm 
Palamut 
Yün 
Zeytinyağı 
Kuru İncir 
Yağ Tohumları 
Kökboya 
Ham deri 
Halı 
Sünger 
Pamuklu Dokuma 
Arpa 
Diğer 

12.250 
6.340 
4.875 
4.800 
3.500 
2.500 
2.000 
1.500 
1.450 
1.000 

650 
600 
500 
275 

2.760 

Toplam 45.000 
* Bin Avusturya Florini 

Pamuklu Dokuma 
Moda Eşyası 
Yünlü Dokuma 
İpekli Eşya 
Hırdavat 
Gemi Erzağı 
Kahve 
Çivi 
Pirinç 
Deri 
Maden Kömürü 
Şeker 
Petrol 
Cam İşleri 
Diğer 

Toplam 

8.700 
3.750 
2.750 
2.050 
2.050 
1.750 
1.300 
1.225 

900 
750 
700 
650 
585 
575 

8.265 

35.000 

Kaynak: Martal, 19.Yüzyılın İkinci Yarısında ... , s.89-90. 
============================================================= 

(160) Haydar Kazgan, "Duyunu Umumiye (La Dette Ottomane) 'nin 
Ortaya Çıkış Sebepleri ve Sonuçları", İzmir,1885-1985 Türkiye 
Ekonomisinin 100 Yılı İzmir ve İzmir Ticaret Odası Sempozyumu 
1985, s.29-31. 
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Tabloda görüldüğü gibi, ihracat genelde tarım ürünleri 
ve tekstil hammaddelerinden, ithalat ise tekstil ürünlerinden 
oluşmaktadır. İthalatta moda ve süs eşyalarının payı % lO'la
ra ulaşmıştır. Bu İzmir'de yaşayan yabancı sayısı ve sosyal 
hayat düzeyine bağlıdır. 

İzmir dış ticaretinin bu niteliği 1880'lerden sonra de
ğişmiştir. İhracatta ham pam~k. yerini kuru üzüm ve incire, 
ithalatta tekstil ürünleri yerını kahve, şeker, petrol gibi 
ürünlere bırakmıştır. Ayrıca ihracatta madenler de yer almaya 
başlamıştır. 

============================================================= 
· 1886 VE 1887 İZMİR'İN İHRACATI (Bin Kuruş) 

(İzmir Rüsumat Nezareti Verilerine Göre) 

Ürünler 

İncir 
Üzüm 
Af yon 
Pamuk 
Palamut 
Buğday 
Arpa 
Fasulye 
Susam 
Zeytinyağı 
Halı 
Madenler 
Toplam 

1886 

44.805 
215.684 

42.179 
21.297 
41. 135 
3.575 

15.993 
7.465 
3.473 

15.489 
15.785 
11. 768 

438.651 

1887 

50.828 
154.445 

25.519 
21. 233 
41.978 
19.416 
23.028 
14.655 

9.375 
30.403 
17.379 
10.548 
328.808 

============================================================= 
1886 VE 1887 İZMİR'İN İTHALATI (Bin Kuruş) 
(İzmir Rüsumat Nezareti Verilerine Göre) 

Ürünler 

Amerikan Bezi 
Basma 
Bez 
Patiska 
Yünlüler 
Pamuk İpliği 
Kahve 
Şeker 
Gazyağı 
Un 
Kumaş 

Tütün 
Toplam 

1886 

8.996 
10.831 

6 .499 
6.674 
4.938 

16.188 
22.141 
17.812 

6.188 
4.823 
5.563 
1.667 

122.322 

Kaynak: 1890-1891 Aydın Salnamesi, s.782. 

1887 

9.786 
13.443 

6.612 
10.104 

8.217 
20.537 
20.272 
24.518 

8.190 
3.922 
6.028 
1. 986 

133.417 

============================================================= 
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İzmir' in tarıma dayalı ihracatı değer olarak ithalatın
dan fazla olmakla birlikte kapsam açısından belirli ürünlere 
yöneliktir. Bunlar; üzüm, incir, pamuk, afyon,kökboya vb.idi. 
Ithalatta ise ürün çeşitleri oldukça kabarıktır. Çivi, kib
rit, şeker, kahve, pirinç gibi geniş bir yelpazede ithalat 
yapılıyordu. İthalatta dikkati çeken önemli nokta her bir 
ürünün belli bir ülkeden getirtilmesidir. Pamuk ipliği İngil
tere'den, kahve Fransa'dan, şeker Avusturya'dan ithal edili
yordu. 

============================================================= 

ingil-
Ürünler tere 
------- ------
K.üzüm 7.673 
Pamuk 279 
Kökboya13.259 
İncir 5.069 
Arpa 9.392 
Z.yağı 1.187 
Af yon 1.390 
Susam 
Yün 701 
Deri 
Halı 5.423 
M.Kökü 67 

1889 YILINDA İZMİR'İN İHRACATI 
(Başlıca ürünler İtibariyle) 

(Bin Fransız Frankı) 

Avus-
Macar-
is tan Fransa İtalya 
------ ------ ------
1.078 7.391 
1.440 
5.471 2.255 

708 
453 

222 

460 354 
302 

345 250 

7 

ABD 

948 

3.167 

1. 576 
115 
974 

1.471 

Baltık 
Ülke
leri 

262 
496 
287 
172 

Türki
ye 

656 

. 
Diğer 

1.589 
4.758 
2.282 

743 
2 

235 
615 
199 
143 
111 
585 

============================================================= 

Ürünler 
ingil-
tere 

------- ------
Kahve 
Şeker 158 
Yün.Ku. 2462 
Pam. İp. 4293 
Pirinç 267 
Kağıt 

1889 YILINDA İZMİR'İN İTHALATI 
(Başlıca ürünler İtibariyle) 

(Bin Fransız Frankı) 

Avus- Baltık 
Macar- Ülke- Türki- . 
is tan Fransa İtalya ABD leri ye Diğer 
------ ------ ------ ------ ------ - - - - -

560 3225 350 173 
2289 224 131 
2255 1025 633 

126 904 265 
523 646 417 

1369 153 82 132 

--------------------
Kaynak: Rougon, Smyrne, s.555-607. 
============================================================= 
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İzmir' in 1889 yılı ihracatının% 74'Ü İngiltere, Fransa, 
Avusturya-Macaristan'a yapılmıştır. İngiltere'nin tek başına 
payı ise mal miktarında% 56, ihracat değerinde % 38'dir. 

======================~====================================== 

İZMİR'İN İHRACATININ ÜLKELER İTİBARİYLE 
DAGILIMI 

Ülke 

İngiltere 
Fransa 
Avusturya-Macar. 
Amerika 
Baltık ülkeleri 
İspanya 
İtalya 
Rusya 
Mısır 

Yunanistan 
Türkiye 

Toplam 

Bin Kuruş 

239.677 
51. 950 
49.256 
42.747 
28.507 
18.119 
14.637 

9.485 
3.115 
1. 356 

175.052 

634.703 

Kaynak: Rougon, Smyrne, s.265. 

Bin Frank 

50.995 
11.053 
10.480 

9.095 
6.065 
3.855 
3.114 
2.018 

663 
288 

37.415 

135.043 

============================================================= 

1890 yılında izmir limanından yapılan ihracat ve ithalat 
değerleri ile Osmanlı'nın ithalat ve ihracatı içindeki payını 
içeren tablo EK:2'de yer almaktadır. 
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IV.BÖLÜM 

İZMİR'İN SANAYİ YAPISINA İLİŞKİN 

TEMEL GÖSTERGELER 



1850'lere kadar İzmir'de sanayi basit araç gereçlerle ve 
el emeğine dayalı olarak gerçekleşen, tarıma yönelik bir yapı 
göstermektedir. Küçük çaplı bu işletmelerin dışında ihraç 
ürünlerinin ambalajını gerektiren işler yabancıların ve azın
lık tüccarların elindedir. Ticaret hacminin artmasıyla bir
likte sanayi yapısında da değişim olmuştur. Özellikle dokuma 
sektöründe büyük sanayi işletmeleri ortaya çıkmış, tekstil, 
gıda ve metal sanayinde pek çok fabrika kurulmuştur. Bu ya
tırımların çoğu yabancı tüccarlar tarafından gerçekleştiril
miştir. 

Bu fabrikalarda beceri gerektirmeyen işlerde yerli işçi
ler kullanılıyor, teknik işler ise tamamen yabancı teknisyen 
ve mühendislerin elinde bulunuyordu. Martal'ın yaptığı çalış
mada, Osmanlı İmparatorluğu'nda işçi sınıfının doğuşuyla il
gili ilk belirtilerin 19.yüzyılın ikinci yarısında görüldüğü, 
süreç içinde sanayi kuruluşlarının eleman gereksiniminin Av
rupa' dan getirilen teknisyen ve ustalarla karşılandığı, basit 
işlerde yerli işgücünün kullanıldığı, zamanla ülkelerine geri 
dönen yabancı ustaların bıraktığı boşluğun Rum, Ermeni ve Ya
hudi azınlıkların doldurduğuna ilişkin ayrıntılı veriler bu
lunmaktadır. 

Yerli ve yabancı işçiler arasındaki ücret farklılıkları, 
etnik ayrılıklar gibi nedenlerle Osmanlı İmparatorluğu'nda 
19.yüzyıl boyunca işçi sınıfı gelişememiştir. 

Ayrıca, devlet tarafından sanayinin yeterince korunama
ması, ağır vergilerin uygulanması, yöneticilerin yolsuzluğu, 
pahalı ulaşım maliyetleri gibi nedenler de yerli sanayinin 
gelişmesini önlemiştir. Avrupa mallarının %8 oranında ithalat 
vergisiyle girmesine karşılık, yerli üreticinin hammadde ve 
üretim aşamalarında ayrı ayrı vergilendirilmeleri, emlak ve 
kazanç vergileriyle birlikte %20-25'lere varan bir maliyetle 
üretim yapma zorunluluğu yerli sermayenin yabancılarla reka
betini güçleştirmiştir. 

Kapitalist üretim tarzının iki ayağı olan sermaye ve 
işgücünün gelişememesi doğal olarak kapitalist üretim ilişki
lerinin dogması~ı da engellemiştir. Dolayısıyla incelenen 100 
yıllık dönemde Izmir'de ticaret ve sanayi alanında sağlanan 
gelişmeler yabancı ve azınlıklarla sınırlı kalmış,bu kesimin 
1920'li yıllarda ülkeyi terk etmeleri ile birlikte özellikle 
sanayi kesiminde ciddi bir boşluk doğmuştur. 

1830'lardan sonra Avrupa kapitalizminin ülkeye girişi 
emperyalist yayılma olarak ele alındığında, bölgede kapita-
1 ist üretim biçimi ve ilişkilerinin de geliştirilmesi kaçı
nılmaz olarak yaşanacağı da kabul edilmelidir. 

Oysa bu bölümde 19 yüzyıl, 20. yüzyıl başları ve Cumhu
riyet' in ilk yıllarında sanayi kuruluşlarına ilişkin yeralan 
veriler, İzmir'de bu değişimin yaşanmadığını ortaya koymak
tadır. 
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Osmanlı imparatorluğu'nun Avrupa kapitalist sistemi ta
rafından "içerilme" sürecinde hammadde satıp, sanayi malları 
alan çevre statüsünden çıkılamamış, dünya ekonomisi ile uyum
lanma gerçekleştirilememiş ve kapitalist sistemin bir parçası 
olacak işlevsel bir konuma gelinememiştir. 

Kapitalist üretim tarzının gelişmişliği, sanayi üretimi
nin yapısı ile ölçülmektedir. Bu nedenle Osmanlı İmparatorlu
ğunun çevreleşme sürecini, sanayi yapısındaki göstergelerle 
incelemek gerekir. 19. yüzyıl boyunca ticaret sermayesinin 
Avrupa pazarı ile bütünleşmesi, sanayi kesiminde yaşanmamış
tır. 

İzmir'de merkezi otoritenin zayıf olması, yabancı serma
yenin bölgede rahat gelişmesini sağlamıştır. Yabancı uyruklu 
sanayi kuruluşları, bölgede yeni bir üretim tarzını geliştir
me yönünde çabaya girmemişler, hammaddenin ucuz temin edilme
si nedeniyle kısa süreli üretimi hedeflemişler ve arzuladık
ları karları elde ettiklerinde veya aralarındaki kıyasıya 
rekabete yenildiklerinde geriye ne bir makina parkı ne de bir 
üretim tecrübesi bırakmadan gitmişlerdir. 

Yine de, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde zamanın en 
ileri teknolojiye sahip ve buhar gücüne dayalı sanayi kuru
luşl~rı İzmir'de kurulmuştur. Buz fabrikası bunun en tipik 
örneğidir. Ancak spesifik alanlar da gözlenen ileri teknoloji 
kullanımı sanayinin diğer sektörlerine yansımamıştır. 

Yerli sanayinin gelişememesinin en önemli faktörlerinden 
biri de, Osmanlı'da kısa zaman aralıklarıyla çıkan savaşlar 
nedeniyle fabrikaların kapatılmasıdır. Savaşlar hem işgücünün 
sürekli teminini zorlaştırmış hem de dış satımı sekteye uğ
rattığı için satışlarda durgunluğa yol açmıştır. 

1913-15 sayımlarında İzmir'de tesbit edilen çoğunluğu 
yabancıların elinde bulunan sanayi kuruluşlarının pek çoğu 
1920'li yıllara gelindiğinde kapanmıştır. 1919'da başlayan 
İzmir' in işgal dönemi ile Milli Kurtuluş Savaşı'nın başlatıl
masını sağlayan ilk tepkinin İzmir'den gelmesinde müslüman 
asıllı küçük burjuvazi etkili olmuştur. Bunun en önemli nede
ni, M.Altan'ın çalışmasında da belirtildiği gibi, müslüman 
Türk esnafın azınlık tüccarın yerini alma isteğidir. Ayrıca, 
İttihat ve Terakki'nin propagandalarından bu kesim etkilenmiş 
ve çıkarları fiilen zarar görmüştür. 

Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda, Batılı ülkelere Türkiye
nin hedeflediği ekonomik düzenin kapitalizmin çıkarlarıyla 
çelişmeyeceği mesajının verildiği 1.İktisat Kongresi'nin top
lanma yeri olarak Izmir'in seçilmesinde, müslüman asıllı Türk 
esnafın mücadeleye verdiği maddi ve manevi desteğin payı bü
yük olmuştur. (161) 

(161) Altan, Süperler ve Türkiye ... , s.20-21. 
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19.YÜZYIL BOYUNCA İZMİR'İN 
SANAYİLEŞME ÇABALARI 

Osmanlı ekonomisinin gelişmesi ve sanayileşmesini orta
ya koyabilmek için toplumda, ticaret, tarım, nüfus, ulaşım
iletişim ve kurumsal düzenlemelerin birlikteliğini aramak 
gerekir. 

" Sanayileşme öncelikle kesimler arası uyumu gerektirir. 
Batının ''sanayi devrimi" ile "tarım devrimi" arasında yakın 
bir bağ vardır. Sanayileşme tarım devriminin yanısıra bir 
"demografik devrim" gerektirir. Avrupa'da 1700'lerden sonra 
açlık, savaş ve salgın hastalık nedenli ölüm oranları hızla 
düşmeye başlamış, beslenmedeki etkinlik, sağlık koşullarında 
düzelme v.b nedenlerle normal ölüm oranları da düşmüş, doğum 
oranında da düşüşe rağmen 1700'lerde 100-200 milyon olan Av
rupa nüfusu 1900'lerin başında 450 milyona ulaşmıştır . 

. Osmanlı toplumu hem tarım hem demografik devrimden nasi
bini alamamıştır. Gelişme ekonomisi açısından, Osmanlı'nın 
yoksun olduğu en önemli "girdi" nüfustur. Osmanlı toprakları 
Balkanlar hariç-beşeri sermaye açısından çok yoksuldur. Düşük 
nüfus yoğunluğu toprakta mülksüzleşme ve yoğunlaşma-toplum
laşma sürecini engeller, tarımda emek fazlası oluşmaz, tarım 
dışı sektörlerde işgücü talebi karşılanamaz, emek açığı nede
niyle ücretler görece yüksek kalır. 

Mal ve hizmet talebinin güdük kaldığı bir ortamda mali
yeti düşürücü, geniş ölçekli üretim kapasiteleri oluşmaz, 
"zanaat" her zaman "sanayiye" üstün gelir. Klasik toplumsal 
yapının çözülmekte gecikmesi bilgi, beceri sahibi işgücünün 
oluşmasını teknolojik transfer için gerekli düşün ortamının 
gelişmesini engeller. Teknik eğitimdeki gecikme sanayileşme 
için gerekli teknik kadroların yurt dışından çağrılmasını 
zorunlu kılar. Nitekim ilk dokuma fabrikalarında, makina 
teçhizatın yanısıra ustabaşılar da yurt dışından getirtilir. 

Zanaatın durağan yapısı, zaman, verimlilik,karlılık gibi 
kaygılardan uzak üretim süreci, eşgüdüm, uyum ve dakiklik ge
rektiren fabrika çalışma koşullarına tercih edilir. Lonca ge
leneğinin ataerkil yönü, Osmanlı'yı "amele" olmaktan caydırır 
Osmanlı reayası "proleterleşmeyi" gerektiren bir yoksullaşma, 
mülksüzleşme yaşamaz. 

Toplumun hakim katmanlarında "kapıkulu" geleneği maddi 
üretimi hakir görür, "amele" sosyal statü açısından toplumun 
en aşağı katmanı olarak kalır. Bu nedenle işçilik çoğu kez 
imalat-ı harbiye'nin miri fabrikalarında bir tür angaryaya 
dönüşür. Her gencin gönlünde "devlete kapılanmak" yatar,kılıç 
kuşanmak, kalem efendisi olmak toplumda geçer akçe uğraşlar 
olarak bilinir, II.Meşrutiyet'le birlikte bu değer normları 
kırılmaya başlar. (162) 

(162) Toprak, Osmanlı Devleti 1600-1908, s.207-210. 
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"Osmanlı aydınları 1908'le birlikte, istibdat'ın artık 
son bulduğunu, sanayileşme için gerekli ortamın oluştuğunu sa
vunurlar. 19 yy.da Osmanlı geleneksel zanaat yapısı giderek 
çözülmeye başlamıştır. Devletin talep yelpazesi bu geçişi zo
runlu kılmış, çağdaş donanımlı bir ordu gereği devlet öncü
lüğü~de fabrika üretimini gündeme getirmiştir. 

Devlet tarafından ilk işletmeye açılan iplik ve dokuma 
fabrikları Feshane, İzmit Çuha, Hereke ve Bakırköy Bez fabri
kalarıdır .Bakırköy Bez fabrikası ilk inorganik enerji ile ça
lıştırılan fabrikadır. "Mihaniki" güç kullanan bu fabrikada 
Barutçubaşı Ohannes'in nezaretinde çadır ve amerikan bezi 
üretilmiştir. Ordu ve sanayinin ihtiyacını karşılayan dokuma 
ve deri f'abrikaları Cumhuriyet'in devraldığı belli başlı 
sınai kuruluşlarıdır. Çağın Levazımat-ı Umumiyye-i Askeriyye 
İdare'sine bağlı fabrikalardır. 

Sanayileşmede geciken pek çok ülkede görüldüğü gibi, Os
manlı 'da hareket noktasını devlet oluşturur, sanayileşme ken
diliğinden ivme kazanamaz. Çünkü maddi ortam gereklerin~n ya
nısıra, bilinç de mevcut değildir"(l63) 

"Levant tabir edilen Akdeniz-Ege kıyıları ile Avrupa'nın 
ticarete başlaması XIV.Louis'in bakanlarından Colbert'in bü
yük katkıları ile gelişmişti.Bu amaçla 1664 yılında Fransa'da 
bir ticari şirket kurulmuştu.Buna bağlı olarak bir "konsolos
luk" sistemi kurulmuş ve Fransız tüccarlar devamlı olarak 
devlet kontrolu altındaki bir sistemde birleşmişlerdi . 

Ticaret Fransa'da Marsilya'dan idare edilirdi. Ayvalık, 
Çeşme gibi yerleşim yerlerinde Fransız alt konsülleri ve tem
silcileri bulunurdu. 

1773 yılında İzmir, İstanbul'dan daha önemli bir merkez 
olmuştu.1778'de Marsilya Ticaret Odası İzmir'de bulunan Fran
sız tüccarlar için yeni yönetmelikler düzenledi.1752-1783 dö
neminde İzmir'de bulunan Fransız tüccar sayısı 29 iken,İstan
bul'da 11, Selanik'te 8 idi" (164) 

"İzmir'de kurulu sanayilerden bilinen en eskisi, kadın
ların başlarına giydikleri "çemberleri" imal eden ve bulundu
ğu semte adını veren Basmahane olmuştur. Bu çapta verilen im
tiyazlardan ilkini oluşturmaktadır. İzmir'in tanınmış bir Er
menisi, 1740 yılında İstanbul'a giderek Sultan Selim'den İz
mir'de bu fabrikanın kurulması imtiyazı için ferman istemiş
tir. Fabrikanın kurulduğu saha, bir İstanbul camiinin vakfı 
olarak tesci1 edilecek, buna karşılık fabrika, "çemberlerin" 
imalatını 48 saat uzaklıktaki bir alan içinde kendi tekelin
de bulunduracaktı"(165) .İlk 50 yılda çok başarılı olan bu iş
letme, daha sonra İsviçre'de imal edilen yazmaların rekabeti 

(163) Toprak, Osmanlı Devleti ... , s.211-214. 
(164) Atay, Tarih Içinde Izmir, s.86. 
(165) Slaars, Etude sur Smyrne, s.143. 
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karşısında bir miktar sarsılmıştır.Fabrika,19.yy. ortalarına 
kadar faaliyetine devam etmiş, İzmir-Kasaba demiryollarının 
ve istasyonunun yapımı üzerine kamulaştırılmıştır. 

1838 yılından sonra Avrupa'dan ithal edilen mallarla 
rekabet edemeyip kapanan pek çok fabrika ve işyeri vardı. Bu 
rekabetin dışında Osmanlı sanayi ileri teknolojiye geçme 
imkanını esnaf loncalarının tutumu yüzünden gerçekleştiremi
yordu. Bu loncalar yeniliğin daima karşısında olmuşlar ve 
kendilerini işsiz bırakacağı korkusuyla yeni teknolojinin 
ülkeye girmesine engel olmuşlardır. 

"1861 yılında Abbot ailesi İzmir'de yeni bir muslin 
boyama ve basma fabrikası kurmuştur. Batı Anadolu'da çok 
geniş bir pazarı olan basma muslinlerin kumaşını dışarıdan 
getirmek ve boyama ve basma işlemlerinin İzmir'de yapılmasını 
sağlamak amacıyla kurulan fabrikaya çoğunluğu Ermeni'lerden 
oluşan basma esnafı loncası karşı çıkmıştır. Loncanın itira
zını haklı bulan yetkililer fabrikanın kapanmasına karar ver
mişlerdir. 

Aynı şekilde,1841 yılında İzmir'de kuru üzüm tahta kasa
larını yapan marangozlar Nikolai adındaki Rum'un başkanlığın
nda lonca kurmuşlardır. Bu marangozların yaptıkları tahta ka
salardan ihracatçılar memnun kalmadılar. Şikayetler üzerine 
İngiltere'den yeni marangoz makinaları getirip Avrupa stan
dartlarına uygun bir marangoz atelyesi kurulmasına karar ve
rildi. Lonca üyeleri İngiltere'den gelen makinaları parçala
dılar. 1887 yılına kadar İzmir'de modern bir marangoz atel
yesi kurulamamıştır. 

1838 yılından sonra İngilizlerle, Fransızlarla ve diğer 
devletlerle yapılan ticari anlaşmalar sonucunda Türkiye'nin 
ithalatı tamamen libere edilmiş ve her türlü mal çok düşük 
gümrük vergileri ile ithal edilmeye başlanmıştır. Bu durum 
zaman zaman sanayi kurma çalışmalarını ortadan kaldırmış özel 
likle dokuma sanayini çökertmiştir. Örneğin 19.yüzyıl_başla
rında Ege'de kurulan 18 basma fabrikasının 16'sı düşük güm
rükle gelen ithal malı kumaşlarla rekabet edemediğinden 1850-
1860 yıllarında kapanmıştır. 

1856 yılında İngiltere'de Küçük Asya Pamuk Şirketi'nin, 
1857 yılında Manchester pamuk alım birliğinin kurulması ile 
Ege'de amerikan tipi pamuk üretiminin canlandırılması çalış
maları başlamıştır. 1861 yılında Amerika'da iç savaşın başla
masıyla Amerikan tipi pamuk üretiminin arttırılması için İn
giliz' ler büyük çaba harcadılar. Aydın demiryolu yöneticileri 
bir kısım İzmir'li tüccarla beraber İstanbul'a giderek pamuk 
üretiminin arttırılması için osmanlı hükümetinin yardımlarını 
istediler. 1863 yılında izmir'de üreticilere 142 ton pamuk 
tohumu bedelsiz olarak dağıtılmıştır. 

1862 yılından sonra Ege'nin çeşitli yerlerinde çırçır 
fabrikaları ve hidrolik presleme tesisleri kurulmuştur. 1870 
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yılında Aydın demiryolu üzerindeki kentlerde 34 çırçır fab
rikası vardı ve bu fabrikalarda 700'den fazla çırçır makinası 
bulunuyordu. Amerikan iç savaşının bitmesi ile Amerika'dan 
İngiltere'ye pamuk ihracı tekrar başladı. Artık İngiltere'nin 
Ege pamuğuna ihtiyacı kalmamıştı. 1870'den sonra Ege'de pamuk 
üretimi azalmıştır. 

İzmir'de ilk yünlü kumaş imalatı 1910 yılında 5 İngiliz 
tüccarın kurdukları bir fabrika ile başlamıştır. Bu fabrika
nın dışında 1909 yılında Bilaklar Yün fabrikası, 1910 yılın
da Kozineri Lui İplik Fabrikası ve Osmanlı aba Fabrikası ku
rulmuştur. 

Dokuma sanayinin dışında halıcılık da, İzmir'de çok eski 
yıllardan beri devam etmiş bir sanayi dalıdır. 1860 yılların
da, Batı Anadolu'da halıcılık köylere malzeme verip sipariş 
üzerine iş yaptırma biçiminde yürütülüyordu. Birkaç Türk tüc
carın denetimindeki bu kolda en önemli isim olan Hacı Ali 
Efendi 3000'e yakın eve iş veriyor ve yılda 84 bin metre halı 
alıyordu . 

. 1864 yılında üç İngiliz tüccarı halı ihracına başlamış
lardır. 1880'li yıllara gelindiğinde İngiltere Batı Anadolu 
halıcığını tekellerine almışlardır. 20.yüzyılın başlarında 
kurulan İngiliz'ler Doğu Halı Yapımcıları Şirketini kurmuş
lardır. 

1847 yılında İzmir'de Şavk Kağıt Fabrikası faaliyete 
geçmiştir. Osmanlı devrinde kurulan en güzel tesislerden bi
risi olan bu fabrika, Halkapınar Su Tesislerine yakındır. 
Düzoğlu, Hacı Karabet ve Hacı Mihran adındaki üç Ermeni'nin 
kurduğu bu fabrika, Avrupa'dan düşük vergilerle ithal edilen 
kağıtlarla maliyet açısından rekabet edememiş, 1863 yılında 
kapanmıştır. 

Ege bölgesinde en çok imalatı yapılan diğer mamul zeytin 
yağıdır. Sadece yemeklik olarak kullanılmayan zeytinyağı, sa
bun sanayinin önemli bir girdisidir. Kayıtlarda 1805 yılında 
25 sabun imalathanesi bulunduğu anlaşılmaktadır. 

1886 yılında İzmir'de Hatkinson ve Whittekar firmaları 
birlikte bir pamuk ve zeytinyağı fabrikası kurmuşlardır.1891 
yılında Hatkinson zeytinyağı imalatında çıkan posadan prina 
elde etme imkanlarını geliştirmiştir. 1900 yılına gelindiğin
de Hatkinson Batı Anadolu'nun en büyük yağ üreticisi konumuna 
gelmiş, 2 ayçiçeği, 4 susam, 6 pamuk tohumu, 10 zeytinyağı 
olmak üzere 22 fabrikanın sahibi olmuştur. 

İzmir ve çevresinde çok eski yıllardan beri üretilen ve 
ihraç edilen maddelerden biri de meyan balıdır. Tarlalarda 
zararlı madde kabul edilen ve atılan meyan kökünden meyan 
balı elde etmek için kurulan ilk şirket İngiliz'lere ait Mac 
Andrews ve Forbes Şirketi idi. İlk fabrika 1854 yılında Aydın 
da açılmıştır.1875 yılında Abacıoğlu adında bir Ermeni tüccar 
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meyan balı fabrikası kurarak Forbes ile rekabete girmiştir. 
Ancak 1881 yılında kapatmak zorunda kalmıştır. İkinci rakip 
şirket, Alman'lar tarafından Aydın'da kurulmuştur.Forbes şir
keti bu Alman şirketinin faaliyetini durdurmak için pek çok 
siyasi ve ticari girişimde bulunmuş en sonunda kaba kuvvete 
bile başvurarak, depolarda bulunan malları yakmıştır. Kısa 
bir süre sonra Alman firması kapanmıştır. 

Dericilikte kullanılan Palamut özü (tanen) imalatı da 
İzmir'de geniş sanayi dallarından birisidir. 1891 ve 1909 
yıllarında İngiliz'ler iki tanen fabrikası kurmuşlardır. Bun
lardan birisi, Whittall ailesi aittir. Bu fabrikalar daha 
sonra Türk firmalarının eline geçmiştir ve yakın zamana kadar 
işletilmeye devam etmiştir"(166) 

1892 yılına ilişkin Rougon'un verdiği bilgiler şöyledir; 
"Şehirdeki önemli sanayi kollarından biri, kadınların giydiği 
yemeni denilen kumaşların imalidir. Şehirdeki 10 fabrika yıl
da 100.000 kadar parça çıkarmaktadırlar.Ayrıca, 2 büyük 2 kü
çük olmak üzere çember imal eden 4 fabrika'nın üretimi 1 mil
yon adettir. Ancak, bu fabrikalar yalnızca boyama işlemini 
yaparlar. 

İzmir'de önemli sanayi kollarından biri de, un imalatı
dır. Mevcut 22 değirmenden ll'i buharla,12'side su ile çalış
makta ve bunlarda 1.800 hektolitre un imal edilmektedir. De
ğirmenlerin en önemlisi, Cousinery-Pitacco fabrikasıdır. Bu 
imalathanelerin tüm aksesuarları, kayışları, aletleri her yıl 
siparişleri almak üzere temsilcilerini İzmir'e gönderen Alman 
ve İngiliz firmalarınca sağlanmaktadır. 

Demir işleri ve dökümcülükle meşgul olan 5 atölye mev
cut tur. Bunlar; İssigonis, Papps, Caramani9la, Reakin ve Dimo 
ile Gasparis firmalarıdır. Bu fabrikalarda, buhar makinaları, 
kazanlar, hidrolik yada buharlı öğütücüler, pompalar, çeşitli 
aletler imal edilmektedir. 

Şehirde, 6 mekanik bıçkıhane vardır. Bunlar; Patterson, 
Issigonis, Stiloğlu, Nicoliades, Fontrier ile Olivier Foscolo 
firmalarıdır. Olivier ve Foscolo firması, bir buz fabrikası 
açmıştır. 

Özellikle gemilerde hasar olması halinde, İzmir şehri, 
gemi tekneleri ve direkleri ile kazan ve makinalarının tamiri 
konusunda yeterli imkanlara sahiptir. Papps ve şürekası,İssi
gonis ve Carmoniola firmalarının teşkilatlı atölyelerinde 
büyük parçaların dökümü mümkün olmaktadır"(167) 

"19.yüzyılın bitiminde İzmir'de bir bira fabrikası ça
lışmakta ancak üretimi sınırlı kalmaktadır. Yalnızca üç yerde 

(166) Melih Gürsoy,"İzmir Sanayinin Geçmişi ve Bugünü",İzmir, 
Sayı:2, İzmir, 1993, s.16-19. 
(167) Rougon, Smyrne, s.261-263. 
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İzmir, Adana ve Tarsus'ta birer iplik fabrikası bulunmaktadır 
İzmir'deki fabrikanın iğ sayısı 10.000 olup, müessese merkezi 
Brüksel'de olan bir Belçika şirketinin mülkiyetindedir ancak 
sermayesinin büyük kısmı Fransa'dan sağlanmaktadır. Ayrıca, 
İzmir'de iki kağıt fabrikası da bulunmaktadır"(168) 

"19.yüzyılın sonunda sanayi kuruluşları yönünden oldukça 
yetersiz görünmekte, fakat buna rağmen imparatorluğun tümüne 
oranla en çok sanayileşmiş şehirlerinden biri görünümünü ver
mektedir. Sanayi kuruluşlarında olduğu gibi ticari kuruluşlar
da da yabancıların ve azınlıkların duruma hakim oldukları gö
rülmektedir. 

Osmanlı uyruklu ticarethaneler;An.ve Georges Akas, Elias 
Akas, G.Arapyan, Balyozoğlu Kardeşler, Dem.Kasapoğlu, Anesti 
Kasapoğlu, Essayan Kardeşler, Farkouh Kardeşler, Habif ve Po
lako, Thedore Yossifides, B.H.Nicilau-N.Comninos ve şurekası, 
T.A.Spartali ve şurekası, Char.Zampas'dır"(169) 

"İzmir şehrinde endüstri kuruluşları çok azdır.En önemli 
aktivite dokuma ve onun bir dalı olan halıcıllık idi. Genel
likle kadınların çalıştığı bu faaliyetlerin yoğunlaştığı yö
reler Uşak, Gördes, Kula'dır. 

Kumaş dokumacılığı için pamuk ipliği İngiltere'den geli
yordu.Dokumada Buldan çok ilerlemiştir.Amerikan bezi diye 
anılan kumaşlar İzmir civarında çok ünlüydü. Basma için düz 
beyaz kumaşlar İngiltere'den geliyor, İzmir'de boyanıyor
du" (170) 

1880'li yıllarda İzmir'de yayınlanan gazetelerde sanayi 
kuruluşlarına ilişkin daha çok teşvik edici nitelikte yazılar 
yayınlanıyordu. 

"Bundan 10-15 yıl önce İmparatorluk içindeki pazarların 
yanısıra diğer milletlerin pazarlarına da mal üreten sanatla
ra sahiptik. Fakat Avrupa'nın gelişmesiyle urgancılık,kutucu
luk, çuhacılık gibi sanatlarla uğraşanlar Avrupa ile rekabet 
edememişlerdir. Her konuda olduğu gibi, sanatlarımızın da 
ilerleyememesinin nedeni gelişmelerden haberdar olacak cemi
yetlerin kurulamamasıdır.Sanayimizin muhafazası, iktisadın en 
öneml-i konularındandır." (171) 

" Şehrimizin Darağacı bölgesinde bulunan bir un fabrika
sını kalçe ve mensucat imaline uygun bir hale getirmek için 
çalışmalar yapılmaktadır. Memleketimizde bu gibi fabrikaların 
kurulması halkımızı Avrupa mallarından kurtaracaktır"(172) 

(168) Duckerts, Turquie D'Asie, s.109. 
(169) Rougon, Smyrne, ek. 
(170) Atay, Tarih Içinde İzmir, s.81. 
(171) Hizmet Gazetesi, sayı: 220, 8.1.1889. 
(172) Hizmet Gazetesi, sayı: 292, 26.10.1889. 
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"İzmir' in ileri gelenlerinden Mehmet Efendi namında bir 
zatın Aydın Vilayet-i celilesi dahilinde ispirto imali teke
linin kendisine itası için talep ettiği imtiyaz Şura-yı Dev
let tarafından incelenmektedir"(173) 

"Şura-yı devlet üyesi Abdullah Efendi hazretleri,muavini 
Şükrü Beyefendi, tüccardan Mösyö Foskoli kumpanyasının imti
yazını aldığı buz fabrikasının yapımı tamamlanmış ve 7.6.1889 
günü resmi bir törenle açılmıştır. Bu fabrika en son Fransız 
sistemiyle inşa edilmiştir. Buz imal edilen su, fabrikanın ya
nındaki kuyudan çekilmektedir. 12 saatte 12 bin kıyye buz ve 
kar imal edilmektedir. Buz 25 gün süre ile korunabilmektedir. 
Şişelerde de 6 saat dayanabilen buz imal edilmektedir. 

Buzun her kıyyesi ve şişe içindekiler 4 meteliğe satıl
maktadır" (174) "Mizan Gazetesinin yayınladığı bir habere göre 
Mehmet Ali adında biri İzmir'de bir çuha fabrikası kurmak 
için imtiyaz almıştır.İç tüketim için İzmir'e 5-10 fabrika 
yetmeyecektir. Bu girişim desteklenmelidir"(175) 

"Devletçe 30 yıl süreli olarak verilen bir imtiyazla ku
rulmuş olan ve Tütün Tekeli-Regie des Tabacs adıyla anılan 
kuruluş, en büyük işletmelerinden birini İzmir'de kurmuştur. 
1886 Ekim ayında açılan Alsancak garı yakınındaki tesiste, 
1894 yılında 450-500 işçinin çalıştığı anlaşılmaktadır"(176) 

(173) Hizmet Gazetesi, sayı: 358, 19.6.1890. 
(174) Hizmet Gazetesi, sayı: 262, 8.6.1889. 
(175) Hizmet Gazetesi, sayı: 287, 8.10.1889. 
(176) Timoni, Indıcateur des Professions Commerciales et In
dustrielles de Smyrne, Smyrne, 1894, s.102. 
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20.YÜZYILIN BAŞLARINDA İZMİR SANAYİ 

1913-1915 Sanayi Sayımının yapıldığı yıllarda, İstanbul 
ve çevresi ile İzmir şehirlerinde önemli sanayi kuruluşları 
mevcuttur. Belli başlı diğer şehirlerde yalnızca birkaç un, 
debagat fabrikası ile Adana ve Tarsus'ta 4 pamuk· ipliği fab
rikası bulunuyordu. Anadolu'da diğer yerlerde önemli sanayi 
kuruluşu yoktur. (177) 

==============~============================================= 

Sektörler 
-------------
Gıda 
Toprak 
Deri 
Ağaç 
Dokuma 
Kırtasiye 
Kimya 
TOPLAM 

SEKTÖRLER İTİBARİYLE İZMİR'DEKİ 
SANAYİ KURULUŞLARI 

1913 1915 
-------- --------

23 23 
1 1 
2 2 
9 9 
6 8 

11 11 
8 8 

62 62 
============================================================ 

İzmir'deki sanayi işyerlerinin Türkiye ve İstanbul'daki 
işyerleri içindeki payı aşağıdaki Tablo'da hesaplanmıştır. 

============================================================ 

Sektörler 

SEKTÖRLER İTİBARİYLE İZMİR'DEKİ 
SANAYİ KURU~UŞLARI~IN İS!ANBUL VE TÜRKİYE 

IÇINDEKI ~ DAGILIMI 

İstanbul Türkiye 
1913 1915 1913 

------------- ------ ------ ------
Gıda 53.4 51. 1 30.2 
Toprak 5.3 . 5.0 5.0 
Deri 20.0 18.1 16.6 
Ağaç 90.0 60.0 47.3 
Dokuma 42.8 53.3 8.0 
Kırtasiye 25.0 25.0 20.0 
Kimya 200.0 160.0 66.6 
TOPLAM 41. 6 40.0 22.3 

1915 . 
------

29.4 
4.7 

15.3 
37.5 
10.2 
20.0 
61.5 
21.9 

============================================================ 
1913-1915 sanayi sayımlarında tesbit edilen İzmir firma

larının listesi EK:l'de verilmiştir. 

(177) Bu bölümdeki veriler Gündüz Ökçün, Osmanlı Sanayi 1913-
1915 İstatistikleri, 3.Baskı, İstanbul:Öztürk Matbaası, 1984, 
eserinden alınmış, İzmir'e ilişkin veriler tarafımızdan der
lenmiştir. 
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1913-1915 SANAYİ SAYIMINDA 
İZMİR SANAYİNİN DURUMU 

- GIDA SANAYİ 

Değirmencilik ; Toplam 9 firma vardır. Bunlardan 8'i Rum 
kökenlidir.Tamamı buğday öğüten bu değirmenler 1870'lerde ku
rulmuştur. İzmir'de öğüttüğü hububatı bizzat satın alan bir 
fabrika yoktur. Bu sanayinin iyi gelişmediğini ve şehrin ih
tiyaçlarını gerektiği kadar karşılayabilecek sermayeye sahip 
olunmadığını gösterir. 

Türkiye'deki değirmenlerin % 27,2'si İzmir'de, % 42,4'ü 
İstanbul'dadır. 

İzmir'deki en eski değirmen 1877'de kurulan Panoyot Van
turaio•nun değirmenidir. 

İzmir'de İsigonis ve Rankin De Mas Fabrikasının ürettiği 
makinalar özellikle taşra fabrikaları tarafından tercih edil
mektedir. Türkiye'de değirmencilerin kullandığı toplam 1,421 
makina ve aletin 107'si yani % 7,5'i İzmir'de üretilmiştir. 
Büyük değirmenlerin tesisatı büyük ölçüde yabancıdır. Eski 
zamanlarda tesis aletleri İngiltere malı iken yenilerde Alman 
ve İs.viçre'dir. İstanbul'da Alman, İzmir'de İsviçre aletleri 
daha çoktur. 

Kaza ve yangın halinde işçinin korunmasına ilişkin ted
birler İstanbul'da hiç konulmazken, İzmir'de tersinedir, ço
ğunluğu son sisteme uygun olarak düzenlenmiştir. 

1915 yılında toplam çalışan Türkiye'de l.237'dir. İzmir
in payı% 17.4'dür (216 kişi). 1913 yılında ortalama günlük 
ücretler 15.1 kuruş, 1915 yılında 16.2 kuruş'tur. Ücret artı
şı çok az, neredeyse sabittir. Bunda, savaş nedeniyle kapatı
lan işyerlerinden ayrılan memurların savaşa gidenlerin yerine 
daha ucuz çalışmaya razı olmaları etkili olmuştur, özellikle 
İzmir'de. 

Toplam firmaların% 27.2'sine sahip olan İzmir'de toplam 
üretimin% 28.9'u gerçekleştirilmektedir.Bu pay İstanbul için 
% 59.l'dir. 

1913-15 yılları arasında üretim kapasitesi İstanbul'daki 
değirmenlerde % 14.8 oranında arttırılmış iken İzmir'de %16.7 
arasında gerileme olmuştur. Bunun nedeni, İzmir değirmenleri
nin kapasitesinin şehrin ve çevrenin ihtiyaçlarının üzerinde 
olması, Adalara ihracat yapılması ve savaş nedeniyle dış sa
tımın yapılamamasıdır. 

İstanbul ve İzmir' in üretim ve tüketim değerleri karşı
laştırıldığında İstanbul'un ithalat yapma zorunluluğu açıkça 
görülmektedir. İstanbul'un yaptığı ithalat üretiminin% 88.6 
sı iken İzmir'in % 5.6'sıdır. 1913 yılında İzmir'de 35 bin, 
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İstanbul'da 1.300 bin nüfus olduğu kabul edilirse, ayda nüfus 
başına un tüketimi İstanbul'da 14.8, İzmir'de 10.8 kg. olmak
tadır. Avrupa'da kabul edilen miktar nüfus başına un 20 kg. 
dır. İstanbul'da azami üretime ulaşılsa bile tüketim karşıla
namazken, İzmir'de azami üretim yapıldığında nüfus başına 21 
kg. un düşebilecektir. 

Makarnacılık; Toplam 2 firma vardır. İkisi de Rum köken
lidir. Makarna ve şehri~e üretilmektedir.Türkiye' deki makarna 
fabrikalarının% 22'si Izmir'de, gerisi İstanbul'da bulunmak
tadır.İzmir'deki fabrikalar 1890'lı yıllarda kurulmuştur. 
Toplam fabrikalarda bulunan 54 adet makina ve aletin 11 tane
si İzmir fabrikalarında yapılmıştır. 

10-12 saatlik çalışmaya karşılık bu sektörde günlük or
talama ücret 1913'de 10-15 kuruş, 1915'de 12-20 kuruş arasın
da değişmiştir. 

İmalat yaklaşık % 80 oranında tüketimi karşılayabilmek
tedir. İzmir'de toplam ithalatın% 13,9'u, ihracatın % 75'i 
yapılmaktadır. Bu durumda İzmir' in ithalatı 310.831 kuruş, 
ihracatı 37.975 kuruş olmaktadır. İzmir'de üretilen makarna 
217 kuruşa mal oluyorken, ithalat değeri 286 kuruşdur. Oysa 
İstanbul'da imalat değeri 131 kuruş iken ithalat değeri 348 
kuruş'dur. % 60,3 oranında fazla para ödenmektedir. 

Şekercilik; Toplam 5 firma vardır. Hepsi Rum kökenlidir. 
Bunlardan 2'si tahin ve helva, 3'Ü lokum imal etmektedir.Tür
kiye'de kurulan en eski şekerci İzmir'de 1843'de kurulan Yer
gi Kesanaki'nin Çatal Sakal diye bilinen firmasıdır. Bu fir
madan yaklaşık 20 yıl sonra 1860'da İstanbul'da bir şekerci 
kurulmuştur. 

Bu sektörün hammaddesi olan şeker yabancı ülkelerden 
gelmektedir. Bu nedenle savaş dönemleri bu sektörün en sıkın
tılı günlerini oluşturmuştur. 

İzmir'deki iki fabrika Türkiye'dekiler içinde özel maki
nalar kullanan örnek kuruluşl.ardır. Bunların tesisatı Zanfir 
ve Domas tarafından yapılmıştır. 

İlk kez kadın işçi istihdamı bu sektörde başlamıştır. 
Özellikle ambalaj işlerinde çalıştırılmışlardır. Toplam çalı
şanların içinde kadın işçilerin oranı 1913'de % 32, 1915'de 
% 58'dir. Günlük ortalama ücretler 1913'de erkeklere 10-15 
kuruş, kadınlara 3-6, 1915'de sırasıyla 17-25, 8-ıo kuruşdur. 

1913 yılı verilerine göre, tahin helvası yapan fabrika
ların içinde en fazla üretim yapanı İzmir'deki Samolada Fab
rikasıdır. Toplam helvanın % 63'ü burada yapılmaktadır. Yine 
İzmir'deki Lipovac fabrikası ile birlikte toplam helvanın 
% 93,3'Ü bu iki fabrikada yapılmaktadır. 
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Toplam ihracatın% 53'ü İzmir'den yapılmaktadır. Bu sek
törün özellikle tahin helvasında, merkezi İzmir'dedir. İmal 
edilen helvanın% 71'i ihraç edilmektedir. 

İzmir'de bir bisküvi fabrikası bulunmaktadır. Tüketimin 
% lO'u ülke içinde üretilmektedir. Kalanı özellikle İngilte
re'den ithal edilmektedir. 

·İthal olunan şekerin% 45.8'i İstanbul ve İzmir limanla
rından gelmektedir. Ülkemizde oldukça yaygın olan şekercili
ğin hammaddesi yurt dışı olmakla birlikte Türkiye'de Avrupa 
piyasalarına göre şeker daha ucuzdur. 1913'de 100 kg. şeker 
156 kuruştur. Oysa aynı yıl Fransa'da 35.4 frank'tır. 

Konservecilik ; Toplam 2 firma vardır. Biri Rum kökenli
dir ve 1915 yılında kapanmıştır. Çünkü ihtiyaç duyulan teneke 
ve kauçuk, savaş nedeniyle Ingiltere'den ithal edilememiştir. 

En eski fabrika 1903'de kurulmuştur. Türkiye'de firmalar 
ambalaj için gereksindikleri teneke kutuları da kendi fabri
kalarında imal etmektedirler. Mevsime bağlı bir sektördür, 
kadınlar da çalışır. 1913'de erkeklerin gündelik ortalama üc
retleri 13-20,kadınların 4-6,1915'de 25-30 ve 8-10 kuruştur. 

Başlıca bamya, bakla ve kabak konserveleri yapılmaktadır 
Meyve konservesi çok sınırlıdır. Sektörün hammadde temini sı
kıntısı vardır . Tüketimin% 60'ı ithalat yoluyla karşılanmak
tadır . İthalat büyük ölçüde Avusturya-Macaristan, ihracat ise 
ABD ve Fransa ile yapılmaktadır. 

Biracılık ; Toplam 2 firma vardır.Biri 19I2'de kurulmuş
tur. Biri Rum kökenlidir. Bira fabrikasının varlığı Anadolu
nun ötesinde duyulmamaktadır. 

Günlük ortalama işçi ücreti 1913'de 14.4, 1915'de 19.6 
kuruştur. İstanbul ve İzmir ithalatın % 34'ünü tüketmektedir. 
İzmir'deki fabrika pek çok kez Suriye'ye bira göndermeye te
şebbüs ettikleri halde, taşıma giderlerindeki büyük fark nede
niyle yabancı biralarına rekabet edememiş, üretimleri mahalli 
kalmıştır. 

Buz İmalatı ; Toplam 2 firma vardır. İkisi de Rum'dur. 
1909 yılında kurulmuşlardır. 1915 yılında kapatılmışlardır. 
İki fabrika da 1913 yılında ortalama günlük ücretler 12-18, 
1915'de 16-22 kuruştur. 

Tütün İmalatı ; İstanbul ve İzmir'de 1884 yılında kurul
muş olan birer tütün fabrikası vardır. İşletilen tütün mikta
rı arttıkça bu fabrika genişletilmiş ve geliştirilmiştir. Tü
tün imalatı bir tekel altındadır. 

İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, şam ve Halep'te bulunan 
fabrika Memalik-i Osmaniye Tütünleri Idare-i İnhisariyesi adı 
altında bulunan "Reji" şirketinindir.İdare 1914 yılında yapı-
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lan sözleşme uyarınca Düyun-u Umumiye'ye yıllık maktu olarak 
800.000 lira ödemekteydi. 

İstanbul fabrikasında tütün paketleme işi çocuklar tara
fından elle yapılmakta iken İzmir fabrikasında bu işlem için 
makina mevcuttu. Günlük ortalama ücret 1913'de 12.3, 1915'de 
12.8 kuruştur. Bu ücret yükselişinin nedeni İzmir fabrikasın
da arasıra yapılan grevlerdir. 

Üretilen iyi cins tütün ve sigara ihraç edilmektedir.İh
racat; Fransa, Almanya, İng~ltere ve İsviçre'ye yapılmaktadır 
Değer olarak en fazla payı Ingiltere almaktadır.Uretimin bin
de 8'i ihraç edilmekte, yani tütün işlenmeden satılmaktadır. 

- TOPRAK SANAYİ 

Tuğla İmalatı ; İstanbul'dan sonra Osmanlı ülkesinin en 
büyük şehri olan İzmir'de tuğla fabrikası yoktur. İstanbul'da 
7 adet vardır. Ayrıca İzmir'de adi kireç ve su kireci imalatı 
porselen imalatı ve elmastraşçılık sektörlerinde faaliyet 
gösteren firma yoktur. 

Çimento imalatı ; Bir firma vardır, Rum'dur. Bu fabrika 
çimento, tuğla,ve çok azda su kireci yapmaktadır.Savaşın çık
masıyla kapanmıştır. 1913 yılında bu sektörde çalışan işçile
rin gü~lük ücretle~i ~5.8, 1?,15'~e 18.4 ~ur~ştur. Ya~ılan it
halat Istanbul ve Izmır'de tuketılmektedır.Ithalat, Italya ve 
Fransa'dan, çok düşük seviyedeki ihracat ise Mısır'a yapıl
maktadır . 

- DERİ SANAYİ 

Debagat ; Toplam iki firma vardır. İkiside Rum'dur. Ül
kenin en eski sanatı olmakla birlikte hala çok ilkel yöntem
lerle üretim yapılmaktadır. İzmir'de 50 küçük debbağ vardır, 
bunlar küçük deri imal etmektedirler. 

Valcı ve Mahdumları Müessesesi 1872 de, diğeri 1900'lere 
doğru kurulmuştur.Tesislerde çok eski makineler bulunmaktadır 
Bu makinaların sayısı da azdır. Çağdaş gelişmelere çok aykırı 
şekilde donatılmışlardır. Savaş hammadde ve yakıt kıtlığı, ta
şıma güçlükleri faaliyetleri engelleyen önemli etkenlerdir. 

Ortalama günlük işçi ücreti 1913'te 13.6,1915'te 13.9 
kuruştur.İstanbul ve İzmir limanları ithalatın miktarca% 43-
ünü değerce% 57.3'ünü yapmaktadır. İthalat, Fransa başta ol
mak üzere Belçika, Mısır, Hindistan, Avusturya-Macaristan'dan 
yapılmaktadır. 

- AGAÇ SANAYİ 

Marangozluk ve Doğramacılık ; İzmir'de bu sektörde faa
liyet gösteren firma yoktur. İhtiyacı küçük atelyeler karşı
lamaktadır. Bu sanayi henüz çok ilkeldir. Alet kullanımı çok 
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düşüktür. Ayakla döndürülen tornaların kullananları sakat bı
rakacağına inandıkları için elle çalışan tornalar kullanıl
maktadır. Bu sanayi ürünleri tüketimi ve hammaddenin kısıtlı 
olması bu sanayinin gelişmesini engellemiştir. Parke ve pan
cur büyük 1-2 şehrin dışında bilinmeyen nesnelerdir. Yerli 
keresteler ancak kaba eşya yapımına elverişlidir. 

Kutu İma~atı; Kuru üzüm ve incir' in taşınması için tahta 
kutu imalatı Izmir şehrine has bir sanattır. Tamamı Izmir'de
dir ve 8 tanedir. Hepsi Rum kökenlidir. Bunlar karpat çamla
rından çeşitli büyüklükte kutu imal etmektedirler. En eskisi 
Kapudanaki Yani 1867'de kurulmuştur.Kibriyadi Dimitriyos 1885 
de, Kondomimiko Vastilyo 1894'de, diğerleri 1900'lü yıllarda 
kurulmuştur. 

8 firmanın kurulu çevirici gücü 254 beygir gücüdür.Ço
ğunlukla buhar makinesi kullanılır. İstanbul'daki mobilya 
atelyeleri daha çok Alman makinelerini, İzmir'dekiler İngiliz 
ve Amerikan makinelerini tercih etmişlerdir. 

1913'de toplam çalışan sayısı 280, 1915'de 85'dir. Savaş 
nedeniyle istihdam azalmıştır. Makina kullanan işçilerin gün
lük ortalama ücretleri diğerlerine göre daha fazladır.1913'de 
17,5, 1915'de 19 kuruştur. 

1915'de yaklaşık 800.000 kutu yapılmıştır. Üretimin de
ğeri 2,65 milyon kuruşdur. 1913'de bu değerler 1,6 milyon ku
tu, 6,5 milyon kuruş idi. İmal edilen kutuların hemen hemen 
tamamı, İzmir şehri ve Aydın vilayeti içinde tüketilmektedir. 

Sair Ağaç İmalatı ; Bir firma vardır, Rum'dur. 1915'de 
faaliyet gösterememiştir. Kullanılan tesisat yerli üretimdir. 
Erkeklerin gündeliği 1915'de 15, kadınların 9 kuruşdur. Talep 
büyük ölçüde küçük atelyeler tarafından karşılanmaktadır. 

- DOKUMA SANAYİ 

Yün İplik İmalatı ve Yün Dokumacılığı; Toplam üç firma 
vardır. Osmanlı Aba fabrikası 191l'de kurulmuştur. İkisi Rum
dur. Dokuma fabrikaları ipliklerini kendileri bükmektedirler. 
Savaş sırasında iplik fabrikası devre dışı kalmış,dokuma fab
rikaları ise tamamen askeri idareye çalışmışlardır.Fabrikala
rın tesisatları, eski olanlar Belçika ve Ingiltere'den yeni 
olanlar Almanya ve Avusturya-Macaristan'dan gelmiştir. 

1915'te çalışanlara ödenen ortalama günlük ücret 8,4 ku
ruştur. Bu sektörde çalışan kadın sayısı azdır. 

Pamuk İpliği İmalatı ve Pamuk Dokumacılığı ; Toplam iki 
firma vardır. Her ikisi de A.Ş'dir. Biri yabancıdır. İplik 
imal edilir ve dokuma yapılır. Şark iplik Fabrikasında iplik 
imalatı fazladır ve ihracatı da mevcuttur. İzmir Pamuk 1914 
de, Şark iplik 1915'de kurulmuştur. 
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İki fabrikanın muharrik gücü 2.115 BG'dir.Türkiye'nin 
% 77'si. Bu rakam İzmirdeki fabrikaların üstünlüğünü göster
mektedir. 

1915 yılında ortalama günlük ücret 7-8 kuruştur. Erkek 
işçilerin 10-13, kadın işçilerin 4-6, çocukların 2-4 kuruş
dur. 

1913 yılında ihraç edilen 117 bin balya pamuğun 30 bini 
İzmir'den yapılmıştır. Iplik ithalatının ise % 19'u İzmir'den 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye hammadde ihraç etmekte, mamul 
iplik ithalatı yapmaktadır. Türkiye'ye iplik satan ülkelerin 
içinde İngiltere % 32, İtalya % 28, Hindistan % 21, Avusturya 
Macaristan % 11 pay almaktadır. 

Manisa'da kurulu ev sanayilerinde İzmir'de bulunan Şark 
İplik fabrikasının iplikleri % 1 oranında kullanılmaktadır. 

Sair Dokuma İmalatı ; Toplam 
dur. Birincisi, yün ve pamuk şal, 
elbisesi, ikincisi, halı ipliği, 
mektedir. Birinci fabrika, Antibi 
de, üçüncüsü 1905'de kurulmuştur. 

3 firma vardır. İkisi Rum
fanila, çorap, triko çocuk 
üçüncüsü, yün halı imal et
Moiz 1898'de, ikincisi 1908 

İzmirdeki fabrikalarda Amerikan ve Alman mamulatı çeşit
li makinalar vardır.1913'de gündelik ücret 5.4, 1915'de 5 ku
ruştur . Bu rakam oldukça düşüktür. Bunun nedeni,1913'de çalı
şanların% 70'ini, 1915'de % 74'ünü kadın ve çocukların oluş
turmasıdır . 

- KIRTASİYE SANAYİ 

Sigara Kağıdı İmalatı ; Toplam 1 firma vardır, Rum'dur. 
L857'de kurulmuştur.Sigara kağıdının yanısıra okul ve ticaret 
defterleri, kese kağıdı, kartonaj işleri, fırça imalatı yap
maktadır ve bir matbaaya sahiptir. 

Genel savaş bu sanayinin faaliyetini etkilememiş, işçi 
sayısı ve imalat miktarı hep aynı kalmıştır.Yalnız İzmir fab
rikasının tali atelyelerinde grev yapılmıştır.Fabrika 1913'de 
200'ü aşan işçi miktarını 1/8'e indirmek zorunda kalmıştır. 
İmalat sanayi genelinde muharrik güce sahip 4 fabrikadan bi
ridir .Ayrıca litograf ve yaldız makineleri de vardır. Kendi 
etiketi ile mukavva kutu yapmaktadır. 

1913'de ortalama günlük ücret 9.8, 1915'de 11.4 kuruştur 
Genel ithalat içinde İzmir' in payı% 10.8'dir. 

Matbaacılık ve Sair Kağıt Mamulatı ; Toplam 8 firma var
dır. Türkiye'deki 42 müessesenin % 19'u İzmir'de, geri kalan 
% 81'i İstanbul'dadır. 
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İzmir'de 1849'dan önce 1, İstanbul'da 3 matbaa kurulmuş
tur. 1850-59'da İzmir'de 1, İstanbul'da 1, 1860-69'da İstan
bulda 4, 1890-99'da İzmir'de 1, İstanbul'da 4, 1900-1904'de 
İzmir de 1, İstanbul'da 3, 1905-1909'da İzmir'de 1, İstanbul
da 6, 1910'dan sonra İstanbul'da 3, tarihi bilinmeyen İzmir
de 1, İstanbul'da 3 firma vardır. 

İzmir'deki matbaalarda henüz elektrik tesisatı bulunma
dığından gaz motoru kullanılmaktadır.Eski makineler İngiltere 
ve Fransa'dan, yenileri Almanya'dan gelmiştir. Ortalama gün
lük ücret 1913'de 13.6, 1915'de 15.9 kuruştur. 

- KİMYA SANAYİ 

Yağ üretimi ; Türkiye'dekilerin tamamı İzmir'dedir. Top
lam 4 firma, 1907-1913 tarihleri arasında kurulmuşlardır. 

Muharrik gücü toplam 542 B.G. olan 4 buhar makinası var
dır. BG'nin % 90'dan fazlası Pamuk Yağı şirketine aittir.Pri
na fabrikasında yağ üretimi kimyasal araçlarla yapıldığı için 
BG'ne ihtiyaç göstermemektedir. Pamuk yağı fabrikası bir Ame
rikan firması tarafından kurulmuştur. 

1913'de toplam 121 kişi, 1915'de toplam 16 kişi istihdam 
edilmiştir. Ortalama günlük ücretler 17 kuruştur. 1915'de ge
nel üretim 4.993.230 kuruş, pamuk ve susam yağı 1.058.400 ku
ruştur. 1913 yılında büyük ölçüde ithalat yapılmıştır. 

Sabun İmalatı ; Sabunhane çoktur. Ancak çok ilkel şart
larda çalışılmaktadır. Bunların sayısı lO'dan fazladır. Ege 
bölgesi kendi sabun ihtiyacını karşılamaktadır. İstanbul ve 
İzmir'de tuvalet sabunu ve kozmetik imal eden birçok küçük 
atelye bulunmaktadır. 

Palamut Özü İmalatı ; İki firma vardır. 1909'da kurulmuş 
tur. İkiside Rum'dur. 1913'de toplam 140 kişi çalışmıştır. 
Günlük ortalama ücret 12.9 kuruştur. Toplam 130 BG.vardır.Tüm 
üretim 5.936.280 kuruştur. 1913'de 1.083.753 kg.palamut özü 
ihraç edilmiştir. Bu üretimin% 37'sidir. İhracat İngiltere
ye yapılmaktadır. İstanbul ve İzmir'de üretimin % 82'si 
tüketilmektedir. 

- MADENİ EŞYA SANAYİ 

Madeni Eşya İm~latı ; Toplam 7 firma vardır. Hepsi Rum
dur. Bu fabrikalar Istanbul'dakilere oranla daha gelişmiş du
rumdadır. Savaşta bunların tesisatlarına el konulmuştur. Bu 
fabrikalara, Aydın ve İzmir-Kasaba Temdidi Şimendüfer Kumpan
yası dahil değildir. Pek çok küçük atelye bulunmaktadır. 



CUMHURİYETİN KURULUŞ YILLARINDA 
İZMİR SANAYİ 

İzmir' in eski sanayicilerinden olan Arditi'lerin elinde 
bulunan ve bugüne kadar incelenmemiş bir defter, Türkiye'de 
ilk kez Ege'li-İzmir'li sanayicilerden kendi mesleki örgüt
lenmelerini gerçekleştirme fikrinin geldiğini göstermiştir. 

Osmanlı imparatorluğu döneminde sanayiciler tüccar kesi
mi ile birlikte ele alınıyordu. Sanayileşme tercihinin henüz 
öne çıkmadığı bu dönemlerde doğal karşılanması gereken bu tu
tum ilk kez Ege'de-İzmir'de dönüşüme uğramış ve sanayi kesimi 
ekonomik faaliyetlerin içinde kendi kesimini ayırmıştır. 

Cumhuriyet Türkiye'sinin kuruluşunda benimsenen temel 
ekonomik, sosyal hedeflerle verilmek istenen mesaj İzmir'de 
vücud bulmuştur. 

"İzmir Bölgesi Sanayicileri tarafından ileri sürülen is
tek üzerine, Bölge Sanayi ve Çalışma Müdürü Şerif bey tarafın 
dan "İzmir Bölgesi Türk Sanayi Birliği" adı altında bir bir
lik oluşturulmasını görüşmek üzere İzmir Sanayicileri davet 
edilmiş ve 6 Temmuz 1927 Çarşamba günü, saat 17.00'de l.Kor
don'da Sanayi ve Çalışma Müdürlüğü devresinde, sanayi kuruluş 
larının temsilci ve yetkilileri toplanmışlardır. 

Sanayi ve Çalışma Müdürü 
konuşması ile toplantıyı açmış 
sında; 

Şerif bey yaptığı bir açılış 
ve Birliğin amacının oluşma-

- Yeni Sanayii Teşvik Kanununun tamamen uygulanmasında 
hükümete yardımcı olmak, 

- Adı geçen kanundan milli sanayinin azami şekilde ya
rarlanmasını temine çalışmak, 

- Bununla ilişkili olarak, sanayinin ihtiyaç 
hammaddelerin uygun bir şekilde değişim ve dağıtımı 
rişimlerde bulunmak, 

duyduğu 
için gi-

- Hammaddelerin muafiyet uygulamasında ortaya çıkan ge
cikme ve uyuşmazlıkları önlemek, 

- Vergi kanunlarının uygulanmasında karşılaşılan uyuş
mazlıkların kanunun özüne uygun bir şekilde çözümüne yönelik 
önlemler oluşturmak, 

- İzmir'de bir Gümrük Hakem Heyeti'ni oluşturmak, şekil
lendirilmiş olan Ekonomi Yüksek Kuruluna bir uzman üye gönde
rilmesi hakkının elde edilmesi için ilgili makamlar nezdinde 
girişimlerde bulunmak, 

- Ticaret ve Sanayi Odalarının sanayi kesimini ilgilen
diren görevlerinin korunması ile ilgilenmek, 
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- Memleket sanayinin ihtiyaç duyduğu iktisadi yasalar 
üzerinde bilimsel incelemeler yapmak, 

- Önde gelen batılı iş çevrelerinden ilgilileri getir
terek yararlılarını bir konferans şeklinde veya dergilerde 
duyurmak, 

- Sanayi ile ilgili eserler yayınlanmak ve tercüme 
etmek, 

- Sanayici yetiştirmek, 

Sanayi kredisi meselesinin çözümü için çalışmak, 

- Sanayici olmayanlara, sanayi 
danışma biçiminde yol göstermek v.b. 

ile ilgili işlerde 

amaçları açıkladıktan sonra Birliğin oluşması için yapılması 
gereken temel işlemlerle ilgilenmek üzere her meslek grubun
dan birer üye seçimi şeklinde bir Yürütme Kurulu oluşturulma
sinı teklif etmiştir. 

İzmir Pamuk İmalatı şirketi yetkilisi Mösyö Vitel yeni 
Birliğin oluşumunu açıklamış ve bunun için bir toplantı yeri
nin kurulmasının,burada yapılacak bayındırlık işleri teşkila
tına ayırmak üzere kurumlardan belirli bir aidat alınması, 
aidatı tayin etmek vb. temel işlemlerin gerçekleştirilmesinin 
gereğini ifade etmiş ve Şerif beyin teklifini kabul etmiştir. 

Teklif çoğunluk tarafından kabul edilerek bölgedeki bü
tün sanayi kuruluşlarının Birliğin doğal üyesi olması ve her 
birinin yeni Sanayi Teşvik Kanunundaki dereceler ve ayrıca 
belirli esaslara göre takdir olunacak derecelere göreli ola
rak bir aidat vermesi ve kuruluş masraflarının karşılığı ola
rak bir defaya mahsus olmak ve miktarı sanayicilerin isteği 
ile tesbit edilmek üzere bir miktar alınması karara bağlanmış 
ve Yürütme Kuruluna aşağıda anılan kişiler seçilerek oturuma 
nihayet verilmiştir. 

- Nuri bey, İstiklal Un Fabrikası sahibi, 
- Hüsamettin Yahya bey, Zeytin Sanayi adına, 
- Mösyö Markoviç, Kimya Sanayi adına, 
- Şerbetçi Galip beyin arkadaşlarından Halim bey, Sabun 
Fabrikaları adına, 

- Tahsin bey, Makarna Sanayi adına, 
- Küçük Talat bey, İçki Fabrikaları adına, 
- Reşidaki Emin bey temsilcisi Safa bey, Deri Sanayi adına, 
- Mösyö Vitel, Pamuk Sanayi adına, 
- Yılanızade Hasan bey, Halıcılar adına, 
- Ali Galip bey, Şekerciler adına, 
- Selvilizade Hilmi bey, Tahta Sanayi adına, 
- Abdurrahman Hüsnü bey, Demir ~an~yi adına, 



Birliğin teşkilatlanması, tüzüğün oluşturulması vb. iş
lemleri yürütmek üzere bir yürütme kurulu oluşturulmuştur. 
Yürütme Kurulunda; Nuri Bey, Hüsamettin Yahya Bey, Mösyö Mar
koviç , Halim Bey, Tahsin Bey, Küçük Talat Bey, Safa Bey, 
Mösyö Vitel, Ali Galip Bey, Hilmi Bey, Abdurrahman Hüsnü Bey, 
Ekrem Kerim Bey, Muhittin Bey görev almışlardır. 

Muhittin Bey,Hüsamettin Bey ve Mösyö Markoviç'den oluşan 
bir komisyon kurularak, Birliğin Tüzük çalışmalarını yürütme 
görevi verilmiştir. 

11 Eylül 1927 tarihli Birlik meclis toplantısında birlik 
tüzüğü kabul edilmiş ve "İzmir Sanayi Birliği" resmen kurul
muştur.Bölge sanayi kuruluşlarının fahri üyeliği isteğe bağlı 
kılınmıştır. 

Kabul edilen Tüzük'te Birliğin amaçları; 

a- Cumhuriyet Hükümetinin,Türkiye sanayini geliştirmek için 
kabul ettiği fevkalade tedbirler ve korumaların azami sonuç 
verecek şekilde uygulanmasına yardımcı olmak, 

b- Sanayinin gelişmesine yönelik kanun ve mevzuatta idare
lerin durumu ve ihtiyaca göre gerekli değişiklikler kapsamın
da bilimsel incelemeler yapmak ve gerekli girişimlerde bulun
mak, 

c- Cumhuriyet Hükümeti, sanayi,mali ve geçici kanunlar ile 
kabul· ettiği fedakarlıklarla milli sanayinin kısa sürede ge
lişip kendi iktisadi güçleriyle hayatta kalmayı başarmasını 
amaçladığından sanayi kuruluşlarının bu koruma dönemlerinden 
azami şekilde yararlanmalarını sağlamak için gerekli her tür
lü bilimsel, teknik ve iktisadi gelişmeyi yaymak ve kurmaya 
çalışmak, 

d- Sanayi kuruluşlarının mensup olduğu meslek grupları ve 
sanayi sektörlerinde milli çıkarları sanayi ve ekonomi kapsa
mında toplumsal, iktisadi ve bilimsel bir uyum içinde toplamak 
bu şekilde genel ihtiyaçların ortak çözümünü sağlamak. 

şeklinde sıralanmıştır. 

12.6.1927 tarihinde yapılan toplantıya, 6 Temmuz 1927 
toplantısında seçilen Yürütme Kurulu Yılancızade Hasan,Abdur
rahmanzade Hüsnü, Şekerci Ali Galip Beyler dışındaki üyeler 
katılmıştır. Bir tüzük projes~nin düzenlenmesi ve birliğin 
yalnız Izmir şehrine mi yoksa Izmir bölgesini mi içine alması 
ve bundan dolayı (İzmir Sanayi Birliği} veyahut (İzmir Bölge
si Sanayi Birliği) 'nden hangisiyle adlandırılması konusu mü
zakere olmuş; 

Muhiddin Bey,düzenin sağlanması açısından birliğin böl
geyi içine almasının sakıncalı olduğunu ve bu gibi teşkilat
ların sağlam olması için çevreden merkeze doğru olması gerek-
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tiğini, gelişme sonucunda 
kün olduğunu iyi çalışmak 
ve bundan dolayı birliğin 
rulmasını, 

ileride çevreye de yayılmanın müm
için alanın dar olması gerektiğini 
(Izmir Sanayi Birliği) olarak ku-

Şerif Bey, İzmir bölgesinin bir İktisat bölgesi olması 
nedeniyle birliğin kuruluşunun İzmir şehri haricindeki kuru
luşları da ilgilendireceğini ve bundan dolayı birliğin böl
geye yayılmasını ve olabilecek düzensizlik sakıncalarının sa
nayinin yoğunlaşmış olduğu merkezlerde birer sosyal şube aç
mak yoluyla telafisinin mümkün olduğunu, 

Ekrem Kerim Bey, Bölgedeki kuruluşların birliğe faydalı 
olacağını · ve buna karşılık kuruluşun da birlikten faydalana
caklarını, 

Mösyö Vitel, Birliğin sağlıyacağı çıkardan bölge sanayi
cisinin mahrum edilmemesinin uygun olacağını, tüzükte bazı ka
~ıt bulunmasıyla düzensizliğin önlenebileceğini, bunun içinde 
Izmir dışındaki kuruluşlardan isteyenlerin idare heyeti kara
rıyla ve yalnız birliğin idare şeklinde etkili olmak üzere 
üye olması için tüzüğe bir madde konulmasını, 

Reşidaki Mehmet Emin Bey temsilcisi Safa Beyin vekili 
olarak gelmiş olan Eftal Bey de, birliğin adının Bölge Sanayi 
Birliği olmasını, İzmir dışındaki kuruluşların birliğin idare 
şeklinde etkili olmamasını açıklamış ve teklif etmiş ve mese
le yeterli derecede açıklandığından oya sunulmuş, Efdal Fazlı 
ve Tahsin Beyler mualif kalarak adının İzmir Sanayi Birliği 
olmasını çoğunlukla ve Hinterland'da bulunan kuruluşların, 
birliğin idare şeklinde etkili olmamak ve fakat sanayii ilgi
lendiren konularda oy sahibi bulunmak üzere fahri üye olması 
isteğe bağlı kılınmış ve birlik üyesinin sanayi kuruluşu ol
ması, merkezi İzmir'de bulunması konuları oy birliğiyle kabul 
edilmiştir. 

Birlik Meclisinin (31 Ağustos 1927) tarihli 1. içtimaı 
toplansına davet olunan sanayicilerden aşağıda adı geçen şa
hıslar katılmış toplantı yapılmış ve öncelikle sanayi şubesi
nin aşağıda gösterildiği şekilde gruplandırılması yapılmıştır 

Sanayi kuruluşları; 

Zeytin Tasirhaneleri: Bornova'da yağhane sokağında tasirhane 
sahibi hoca ısmail Hakkı Efendi, 

Prina Fabrikaları : Baki ve Yahya Türk Sanayi-i Zeytiye Ltd. 
Şti.hissededarlarından kimyager Hüsamettin Yahya Bey, 

Sabun Fabrikaları : Sabunhane sahibi Avram Markos efendi, Sa
buncu Muammer Hacı-Vakir bey, 

Pamuk Çıkrıkları _ Girit hanında çıkrıkhane sahibi Mehmet 
Emin bey, 
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Pamuk Dokuma Fabrikaları _ İzmir Pamuk İmalatı T.A.Ş. mümes
sili Mösyö Vitel, 

Yün İplik Fabrikaları ~ Fransis Bleker mümessili Şerif bey, 
Çolakzadeler kumpanyası mümessili Şerif bey, Yılancızade 
Hasan bey, Şark Halı Kumpanyası namına Mösyö Vitel, 

Halıcılık ~ Yılancızade Hasan bey, Kadayıfçızade Nuri bey, 
Çolakzade Şerif bey, Şark Halı Kumpanyası namına Mösyö Vitel, 
Fransis Bleker mümessili Şerif bey, 

Debagat : Ruşen Mustafazade Mehmet bey, Mehmet Emin bey mü
messili Rıdvan bey, Reşitoğlu Mehmet Emin mümessili Sefa bey, 

Mobilya ve Eşya-i Haşebiye ~ Ziynet marangoz fabrikası sahibi 
Şakirbeyzade Ahmet Hilmi bey, 

Ahşap Ambalaj İmalatı : İnebolu fabrikası sahibi Ziya bey, 
Giritli Ahmet Cemal bey, Selvilizade Hilmi bey, Şerif Remzi 
bey, 

Tamirhaneler ~ Mesudiye caddesinde tamirhane sahibi Muhittin 
bey, 

Tuğla ve Kiremit gibi toprak levazım-ı inşaiye imalatı: Ekrem 
Kerim bey, 

Makarna, bisküvi ve hamur işleri sanayii ~ Kartal makarna fab 
rikası sahibi Murat Naci bey, Istiklal Makarna Fabrikası sa
hibi Eşref bey, 

Müşkürat Sanayii ~ Bayraklı Fabrikası Müdürü küçük Talat bey, 

Meyanbalı İmalatı ~ İzmir Sanayi Şirketi Meyanbalı Fabrikası 
Müdürü Mösyö Markoviç, 

tarafından temsil edilmiştir. 

Toplantıda seçilen Birlik Meclisi Üyeleri: 

1- Zeytin Tasirhaneleri Şubesinden: Hoca İsmail Hakkı Efendi 
2- Prina Fabrikaları Şubesinden : Hüsamettin Yahya bey, 
3- Sabun Fabrikaları Şubesinden: Hacı Vafir bey, 
4- Pamuk Çıkrıkları Şubesinden: Mehmet Emin bey, 
5- Pamuk Iplik Fabrikaları Şubesinden: Mösyö Verbek, 
6- Pamuk Dokuma Fabrikaları Şubesinden: Mösyö Vitel, 
7- Yün İplik Fabrikları Şubesinden: Çolakzade Şerif bey, 
8- Halıcılık Şubesinden: Yılancızade Hasan bey, 
9- Debagat Fabrikaları Şubesinden: Reşitoğlu Mehmet Emin 

Fabrikaları Mümessili Safa bey, 
10- Mobilya ve Eşya-ı haşebiye Şubesinden: Ziynet Marangoz 

Fabrikası sahibi Şakirbeyzade Ahmet Hilmi bey, 
11- Ahşap Ambalaj İmalatı Şubesinden: Cevahircizade Şükrü 

bey, 
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12- Tamirhaneler: Mesudiye Caddesinde tamirhane sahibi 
Muhittin bey, 

13- Toprak Levazım-ı inşaiye Şubesinden: Ekrem Kerim bey, 
14- Makarna, Bisküvi ve Hamur İşleri Şubesinden: Türk Makarna 

Fabrikası sahibi Hasan Tahsin bey, 
15- Müşkürat Sanayi Şubesinden: Bayraklı Alkol Fabrikası Mü

dürü Küçük Talat bey, 
16- Meyanbalı Sanayi Şubesinden: İzmir Sanayi Şirketi 

Meyanbalı Fabrikası Müdürü Mösyö Markoviç. 

11.9.1927 tarihli toplantıda başkan ve idare heyeti se
çimi yapılarak başkanlığa Çolakzade Şerif bey, idare heyeti 
üyeliğine sanayi işleri müdürü Şerif bey, Mösyö Erik Vitel ve 
Safa bey seçilmiş ve birlik genel sekreterliğine Dramalı Meh
met Ali bey tayin edilmiştir. 

22.10.1927 tarihli Birlik toplantısında Marsilya Ticaret 
Temsilciliğine atanan Şerif beyden boşalan Sanayi ve Çalışma 
Müdürlüğüne bir yıldan beri zengin birikimler ile İzmir sana
yi çevresinde değerli hizmetleri olan Sanayi ve Çalışma Mü
fettişi Fahreddin beyin atamasının Ticaret Bakanlığından tel
grafla talep edilmesine, Fahreddin Bey' in İdare heyeti üyeli
ğine seçilmesine karar verilmiştir. 

5.2.1929 taihli Birlik toplantısında seçilen Yönetim Ku
rulu üyeleri şunlardır; 

Hazirun 

Üyeler 

Reşitoğlu Mehmet Emin debagat fabrikası mümessili 
İbrahim Safa bey, 
Türk Sanayii ve Ticaret Şirketi Heyet-i İdare 
Reisi Hüsnü bey, 
Sabun Fabrikatörü Muammer Hacı Vafir bey, 
Pamuk Tathir Fabrikası sahibi Mehmet Emin bey, 
Çolakzade Halı Kumpanyası Mümessili Lütfü bey, 
Grifit Halı Kumpanyası Mümessili Şerif bey, 
Prina Fabrikatörü Hüsamettin Yahya bey, 
Tuğla ve Kiremit Fabrikatörü Ekrem Kerim bey, 
İzmir Pamuk İmalatı Şirketi Mümessili Erik Vitel, 
Zeytinyağı Fabrikası sahibi Hüseyin Nadir bey, 
Necm Kutu Fabrikası sahiplerinden Hasan Hulki bey 
Gayret Kutu Fab.sahibi Hayrullah bey, 
Tahin ve Helva Fabrikatörü Necati bey" (178) 

Birlik Yönetim Kurulu, Meclis ve Başkanlıktan oluşmuş
tur. Birlik Meclisi her meslek grubundan birer yıl için seçi
len bir üyeden, Yönetim Kurulu Meclis üyelerinden birer yıl 
için seçilen 3 kişiden kurulmuştur. Meclis Başkanı aynı za
manda Yönetim Kurulu Başkanıdır. 

(178) Birlik Karar Defteri Ege Bölgesi Sanayi Odası arşivinde 
bulunmaktadır. Burada önemli kararlardan alıntı yapıl
mıştır. Defterde diğer kararlar da mevcuttur. 
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22 Ocak 1929 tarihinde yapılan Meclis toplantısında Bir
lik tüzüğünün ilgili maddesi değiştirilerek Yönetim Kurulu 
üyeliğinin 3 kişiden 6 kişiye çıkarılmasına karar verilmiştir 

Birliğe üye olacak kuruluşlar 7 derece üzerinden sınıf
landırılmışlar ve bu derecelere göre aidatları tesbit edil
miştir. Birlik üyesi olan sanayi kuruluşlarının yıllık aidat
ları 10 Lira'dan 200 Lira'ya kadar 7 derece esasına göre be
lirlenmiştir. Kuruluş aşamasında bir kereye mahsus olmak üze
re 1.2.3. derece üyelerden aidatlarının bir misli, diğer üye
lerden iki misli üyelik aidatı alınması kararlaştırılmıştır. 

Birliğin 1929 yılı bütçesi 2.685 Lira gelir ve 2.810 Li
ra giderden oluşmaktadır. Bir Genel Sekreter ve bir Odacı'dan 
oluşan Birlik personelinin ücretleri bütçenin % 77'sini, kira 
giderleri % 16'sına ulaşmaktadır. 

"İzmir Sanayi Birliği"nin çalışmaları 1937 yılının Şubat 
ayına kadar yaklaşık 10 yıl sürdürülmüştür. 

1929 Dünya ekonomik bunalımının arifesinde 1927-1928 
yıllarında canlanan "Birlik" fikri, idari ve mali güçlüklerle 
uzun yıllar İzmir'li sanayicilerin mesleki bir grup olarak 
öneri, görüş ve beklentilerini ifade edebildikleri bir teşki
lat, bir platform olmuştur. 

1929 yılı sonuna kadar eski harfli Türkçe ile tutulan 
"Birlik Karar Defteri" Latin alfabesine geçildiği Harf Devri
mini takiben yeni Türkçe ile yazılmıştır. 

Tarihi bir belge olan Birlik Karar Defteri 6 Şubat 1937 
tarihine kadar düzenli aralıklarla tutlumuştur. Belgedeki en 
son Yönetim Kurulu Başkanı Saip Hayri Bey, Ikinci Başkan Meh
met Ruşen Bey, Üyeler; Zübeyr Zühtü Bey, Tahsin Piyale Bey, 
Cevahircizade Şükrü Bey, Çolakzade Sait Bey, Refik ~ey'dir. 

Birlik varlığını oldukça güç koşullarda sürdürebilmiş
tir. Gelirleri giderlerinin altında olduğundan zaman zaman 
Birliğin feshi düşünülmüş ancak, bölge sanayicilerinin ihti
yacı Cumhuriyet Türkiye' sinde diğer bölgelerde bu tür Birlik
ler kurma istek ve çalışmaları varken mevcut bir kurumun ya
şatılmasının önemi kavranılmıştır. " Şark Halı Kumpanyası mü
messili Fevzi Bey, büyük fabrikalardan daha fazla aidat alın
ması yönündeki teklif in gerçekleştirilmesine imkan bulunmadı
ğını, Birliğin idamesinin Izmir fabrikaları için bir şeref 
meselesi olduğunu ifade etmiştir" (179) 

Ancak, Birlik 1937-1945 döneminde faaliyetini durdurmuş
tur. 1945 yılında yeniden toparlanmış fakat 1951 yılına kadar 
aktif bir çalışma düzenine geçilememiştir. 

(179) Birlik Karar Defteri, 9 Mayıs 1934 tarihli toplantı. 
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"1950 yılında çıkarılan Odalar Birliği Kanunu uyarınca 
1951 yılında "İzmir Sanayi Birliği" olarak çalışmalarına 
devam eden Birlik, 1954 yılında Oda Meclisinin önerisi ve Ti
caret Bakanlığı'nın izniyle bir "Bölge Odası" olma niteliğini 
kazanmıştır. Türkiye'ni~ hala tek bölge odası olan Ege Bölge
si Sanayi Odası (EBSO),Izmir,Aydın, Manisa, Muğla, Denizli ve 
Balıkesir olmak üzere 6 ili kapsayarak örgütlenmiştir" (180) 

cumhuriyet' in kuruluş yıllarında izmir'deki sanayi fir
malarının durumuna ilişkin elimizdeki tek yazılı metin olan 
"Birlik Karar Defteri"nden, toplam firma sayısına içeren bir 
veri bulunmamaktadır. Ancak, toplantıya katılan firma temsil
cileri incelendiğinde, mevcut sanayi kuruluşlarının ağırlıkla 
Türk tüccctrlardan oluştuğu, birkaç yabancı firmanında faali
yetlerine devam ettiği anlaşılmaktadır. 

1913-1915 sanayi sayımlarında tesbit edilen firmaların 
sanayi sektörleri itibariyle dağılımı, 1927 yılında Birliğin 
sanayi kollarına göre gruplandırılması ile karşılaştırıldı
ğında; 1913-1915 sayımında bulunan değirmancilik, konserve, 
buz, sigara kağıdı ve madeni eşya (metal) sanayi kollarında 
faaliyet gösteren firma bulunmadığı ve bu sanayi kollarından 
bahsedilmediği anlaşılmaktadır. 

Bu sanayi kollarında üretime devam eden küçük 
firmalar hala mevcut olabilir . Fakat, bu firmaları 
edebilecek nitelikte firmanın olmaması nedeniyle bir 
lama ihtiyacı duyulmadığı düşünülebilir. 

ölçekli 
temsil 
sınıf-

Türkiye'de sanayi kesiminin tek başına mesleki örgütlen
mesinin ilk kez gerçekleştirildiği "İzmir Sanayi Birliği"nin 
oluşturulması, çalışma ilkelerinin tesbiti ve amaçlarının be
lirlenmesi, burada 100 yıllık bir dönemde yaşanan sanayileşme 
çabalarının bir sonucudur. 

~nılan süreçte, ekonomik yapıda gözlenen yenilikçi atı
lımlar kendini Ulusal Kurtuluş mücadelesinde de göstermiştir. 

"l.Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'de çeşitli kurtuluş 
stratejileri ileri sürülmüştür. Bunların en önemlilerinden 
birisi, devamında ulusal kurtuluşa dönüşen bölgesel direniş 
hareketleridir . Bölgesel direniş hareketlerinin en gelişmiş 
örneği Ege direnişidir" (181) 

"Kurtuluş Savaşı'nın başarı ile sonuçlanmasını takiben, 
iktisadi gelişme modelinin belirleneceği 1.İktisat Kongresi
nin toplanma yeri olarak İzmir'in seçilmesinde, Ege'nin ka
nıtlanmış direniş potansiyelinin farklı bir gelişme ve müca-

(180) Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın 
Kuruluşu, Gelişimi ve Sağladığı Hizmetler, İzmir,1980, s.7. 
(181) Ilhan Tekeli ve Selim Ilkin, Ege'de Sivil Direnişten ... 
s.334. 
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dele süreci içinde değerlendirilme isteğinin etkin olduğunu 
söylemek yanıltıcı olmayacaktır"(182) 

İzmir Cumhuriyetin kuruluş sürecinde, ülkenin dışa açık, 
yenilikçi, liberal kadroların yetiştirilmesi ve özel kesimin 
ekonominin tüm kesimlerinde yer almasını sağlayacak düzenle
melerin uygulama yeri olmuştur. 

Nitekim, bağımsızlık, milli iktisat, milli sanayi kav
ramlarının hayata geçirilme noktası olarak beliren İzmir, 
Kurtuluştan yaklaşık 25 yıl sonra bölgenin sanayi kesiminin 
örgütlendiği EBSO'nun coğrafi yerleşim alanı ile Ege dire
nişinin örgütlenme alanının aynı olması bir tesadüften ziyade 
bir uyum 'ile açıklanabilir. 

(182) Uğur Yüce, "Izmir İktisat Kongreleri ve Türkiye'nin 
Kalkınmasında Sanayileşme Zorunluluğu", İzmir, 3.İzmir İktisat 
Kongresi, 1992, s.17. 
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S O N U Ç 

İzmir' in bugünkü sanayi yapısını anlayabilmek için, sa
nayileşmede ilk adımların atıldığı günlere dönülmesi,bu alan
da yapılmış pekçok araştırmanın benzer yanlarının biraraya 
getirilip, bu görüşlerin ekonomik, kültürel, sosyal ve belli 
ölçülerde siyasal göstergelerle yeni bir bütünlüğe ulaştırıl
ması gerekiyordu. 

Osmanlı İmparatorluğunda 17.yüzyıldan itibaren başlayan 
toplumsal kıpırdanış, 19.yüzyılda kesin değişimlere yol açmış 
ve kapitalizm ile bütünleşme çabaları geleneksel yapıda bir 
kırılmaya ' dönüşmüştür. Bu kırılmanın başlangıç noktası 1838 
Ticaret Sözleşmeleri ve 1839 Tanzimat hareketi olmuştur. 

Tanzimat hereketi Osmanlı iktisat yapısında kesin bir 
dönüşümü gerçekleştirememekle birlikte günümüz Türkiye' sinde 
izleri görülen sonuçlar yaratmıştır. 

Tanzimat Fermanı değişimin ana ilkelerinin saptandığı, 
uzun süreçli bir tarihsel dönemleme ile belirli ölçülerde gü
nümüze kadar uzanan süreçte yaşadığımız ekonomik, toplumsal 
yapının ilk kez dile getirildiği yazılı metindir. 

Bu nedenle, çalışma 1838'den başlatılmış ve imparatorlu
ğun çözülüp Curnhuriyet'e geçişin ilk sonuçlarının alındığı 
1930'lu yıllara kadar olan 100 yıllık bir dönemi içine almış
tır. Bu dönem, M.Altan'ın ifadesi ile "çok uluslu bir mili
tarist tarım imparatorluğu" olan Osmanlı'nın çökerek yerini, 
"sanayileşmek amacı ile örgütlenen sivil bir milli devlet 
olan" Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakmasının öyküsünü kapsamak
tadır. 

Bu araştırmada ulaşılan sonuçlar özetle şu şekilde orta
ya konulabilir; 

Osmanlı'nın dünya sistemi tarafından içerilmesi yada 
çevreleşmesine yönelik gelişmeler, imparatorluğun siyasi ve 
ekonomik otoritesinin en zayıf olduğu bölgelerden biri olan 
İzmir'de başlatılmıştır. Bunun en önemli nedeni İzmir 1 de eko
nomik yaşamın yabancı ve azınlık tüccarların elinde olması ve 
bu kesimin Avrupa kapitalizmi ile bütünleşme yönündeki istek 
ve uyumlanma yeteneğinin yüksek oluşudur. 

Bu ekonomik yapı İzmir'de dış ticaretin artmasına ve ti
cari sermayenin bölgede birikmesine yol açmıştır. Avrupa ka
pitalizmi, Osmanlı içinde İzmir'e dış ticaret merkezi olma 
fonksiyonunu yükleyerek ve çevreleşme dönüşümünün yaşandığı 
tek bölge olmasını sağlamıştır. 

19.yüzyılda ortaya çıkan sözkonusu dönüşüm, İzmir'de ha
tırı sayılır ölçüde ticaret burjuvazisinin oluşmasına yol aç
mıştır. Bu kesim çoğunlukla azınlık ve yabancı tüccarlardan 
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oluşmuştur. Özellikle Rum nüfus bu alanda etkili olmuştur. 
Ancak 20.yüzyılın ilk çeyreğinde, Dünya Savaşı ve Kurtuluş 
Savaşı sonucunda bölgede ciddi bir nüfus değişimi yaşanmış, 
özellikle Rum ve yabancı nüfus İzmir'i terketmiştir. Bölgenin 
ticaret sınıfını oluşturan nüfusun kaybı, Cumhuriyetin kuru
luş yıllarında ticaret ve sanayi kesiminin yetersiz kalmasına 
neden olmuştur. 

Bu tesbitin en somut kanıtı 1927 yılında kurulan İzmir 
Sanayi Birliği'ni oluşturan firma ve temsilcilerinin yapısı 
incelendiğinde görülmektedir. Savaş sonrasında yaşanan drama
tik değişim sonucunda, İzmir'de faaliyet gösteren imalatçı 
firmalar sayı ve işkolu çeşitliliği açısından yüzyılın başla
rına göre oldukça gerilemiştir.Sayıları az olmakla birlikte, 
faaliyetlerine hala devam eden firmaların hala azınlık tüc
carların elinde olduğu görülmektedir. 

19.yüzyıl boyunca imparatorluğun en canlı ticaret merke
zi olan, dünyanın pek çok ülkesi ile ekonomik ilişkinin ya
şandığı, çeşitli ülkelerden tüccarların çeşitli lisanlar ko
nuşarak alış veriş yapabildiği İzmir, Cumhuriyetin kuruluş 
yıllarında eski günlerine göre oldukça sönük kalmıştır. 

Osmanlının ülkenin iç kısımlarına uzanan ilk demiryolu 
İzmir-Aydın arasında yapılmıştır. Hattın yapımında tarımsal 
açıdan zengin olan bölgenin ürünlerini limana ulaştırma iste
ği ve bu güzergahta var olan kömür madenleri etkili olmuştur. 

O.Kurmuş çalışmasında, emperyalizmin ülkeye girişini İz
mir-Aydın demiryolu ile açıklamaktadır. Oysa bölgenin sosyal 
ve ekonomik göstergeleri incelendiğinde,etkinin bu şekilde 
gerçekleşmediği görülmektedir. Avrupa kapitalizmi ile bütün
leşme aşamasına gelinememiş ancak çevreleşme dönüşümü yaşan
mıştır. Demiryolu etrafında büyük çiftlikler kapitalist üre
tim tarzını geliştirememiş, çiftlik sahipleri burada çalışa
cak yerli işgücünü dahi bulamamışlardır. Ayrıca ihracata yö
nelik tarımsal üretimi gerçekleştiren Rum tüccarların savaş 
sonrasındaki mübadele sırasında ülkeyi terk etmesi ile bu 
faaliyet kollarından eser kalmamıştır. 

İzmir Rıhtımı, demiryolu, şehir içinde tramvay hattının 
varlığı gibi olgular dünya ile yakın ilişki içinde bulunan 
İzmir'i modern dünyanın yaşam biçimi ile tanıştırmış ancak bu 
yaşam biçimi, üretim tarzlarını kapitalist üretim biçimlerine 
dönüştürmeye yetmemiştir. Diğer yandan bu haliyle bile İzmir, 
Osmanlı'nın Avrupa kapitalizmi ile ilişkiye giren en önemli 
bölgesi olmuştur. · 

Kapitalizm ile bütünleşme ve merkez-çevre ilişkisinin 
olağan bir sonucu olarak, İzmir' in dış ticaretinde genişleme 
görülmüştür. Özellikle ihracat hem mal çeşitleri hem de mik
tarlar açısından artmıştır. 
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İç bölgeler ile kıyı arasındaki mal akımı demiryolu ya
pımı sayesinde yoğunlaşmış, ihracata yönelik tarımsal üretim 
genel tarımsal üretimden daha fazla artmıştır. Ancak üretim 
biçimi, ilişkisi ve teknolojisi değişmediği için tarımdaki 
üretim artışı, artışta demiryolunun katkısı sınırlı olmuştur. 

Tarımsal üretimin ihracata dönük yapılanması bugünde de
vam etmektedir . Osmanlı dış ticaretinde genelde ithalat ihra
cattan fazla iken İzmir'de 1878-80 yılları hariç, 19.yüzyılın 
ikinci yarısında itibaren daima ihracat ithalattan fazla ol
muştur. 

Osmanlı dış ticaretinde İzmir, özellikle tarımsal ürün 
ihracında· ağırlıklı bir paya sahip olmuştur. İzmir' in nüfu
sunda yabancı ve azınlık nüfusun fazlalığı nedeni ile İzmir
in ithalatında moda ve süs eşyaları önemli bir pay almıştır. 

O.Kurmuş'un çalışmasında da belirtildiği gibi, İzmir' in 
dış ticaretinde İngiltere belirleyici rol almamıştır. İhracat 
ta İngiltere ağırlıklı bir pay almakla birlikte, ithalatta 
İngiltere'nin yanısıra Fransa ve Avusturya da önemli bir paya 
sahiptir. 

İzmir dış ticaretindeki canlılık gümrük gelirlerini de 
etkilemiş ve ilk Osmanlı borçlanmasında karşılık olarak gös
terilmiştir. Daha sonraki borçlanmalarda da İzmir, gümrükleri 
itibariyle Osmanlı finans tarihinde kaynak sağlayan ilk vila
yet olmuştur. 

İzmir, 19.yüzyıl boyunca sanayi kuruluşlarının sayısı ve 
faaliyet kolları açısından imparatorluk genelinde sanayi ke
siminin en yoğun olduğu bölgelerden biridir. 

Sanayi kesiminde özellikle dokuma sanayi ağırlıkta idi 
ve bu faaliyet kolunda üretim geleneksel tarzda yapılıyordu. 
Dokumacılığın yanısıra halıcılık, çuhacılık gibi zenaatlar 
Avrupa kökenli sanayi ürünleri ile rekabet edebilecek seviye
de değildi. 

20.yüzyılın başlarında İzmir'de geri teknoloji ile ça
lışsa da pek çok dalda sanayi kuruluşu mevcuttu. Cumhuriyetin 
kuruluşu ile yeni ekonomik düzene geçilmesi İzmir'de sanayi 
yapısının değişmesini sağlayamamıştır. 

1923 yılı, Anadolu'da yeni bir Türk devletinin kuruluşu 
ve Osmanlı İmparatorluğunun bitişini sim~elemek~edir.Dönemin 
temel belirleyicileri Lozan Anlaşması, 1.Izmir Iktisat Kong
resi ve dünya ekonomik bunalımıdır. 

II.Meşrutiyet sonrasında benimsenen "Milli İktisat" an
layışının doğal bir sonucu olarak gelişen "Milli Sanayi" kav
ramı bu dönemde de egemen olmakla birlikte uygulamaya geçil
mesinde, Lozan Anlaşması ile gümrük politikasına konan engel
ler nedeniyle güçlüklerle karşılaşılmıştır. 
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Döneme damgasını vuran temel iktisadi yaklaşım;, kalkın
manın devlet desteğiyle "milli'' sanayicinin yetiştirilmesi 
yoluyla gerçekleştirilmesi olmuştur. 

Lozan anlaşması kapitülasyonların kaldırılması başarısı
nı sağlamasına rağmen, Osmanlı borçlarının önemli bir bölümü
nün Türkiye tarafından devralınmasını hükme bağlamıştır. An
laşmaya ek olarak imzalanan Ticaret Sözleşmesi ile 5 yıl sü
re ile Türkiye'nin ithalat ve ihracat yasaklarının kaldırıl
ması, yenilerinin konulmaması, gümrük tarifelerinin (1916 yı
lına ait Osmanlı Gümrük Tarifesi) 5 yıl süre ile değiştiril
memesi öngörülmüştür. Bu hükümler, Türkiye'nin sanayisini dış 
rekabetten korumasına yönelik politikalar uygulamasını önle
miştir. 

İthalatın bileşimi, fiyatlar ve tarifeler dikkate alına
rak yapılan bir çalışmada, Lozan'da saptanan gümrük tarifele
rinin ulusal ekonomiye sadece% 12,9'luk bir koruma sağladı-
ğı tesbit edilmiştir. , 

1. ve 2. Lozan konferansları arasında İzmir'de toplanan 
İktisat Kongresi'nin aldığı kararlar, Türkiye'nin ekonomi po
litikalarını biçimlendirmiştir. Kongrede yöresel ve toplumsal 
tüm kesimler temsil edilmiştir. 

Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce İzmir'de top
lanan 1 . İktisat Kongresi, tüm toplumsal kesimlerin beklenti
lerinin dile getirildiği tarihsel bir platform olmuştur. Cum
huriyet Türkiye'sinde sosyo-ekonomik gelişimin temel ilkele
rinin ilk tohumlarının atıldığı l.İktisat Kongresi, yakın ta
rihimizin önemli bir kilometre taşıdır. 

Kongre'de tüm kesimlerin üzerinde birleştiği ekonomi po
litikası; ülke sanayi ve ticaretini geliştirmeyi amaçlayan 
özel girişime öncelik veren, koruyan, mülkiyet haklarına say
gılı bir ekonomik düzeni yasal ve kurumsal mekanizmalarıyla 
oluşturmaktır . Cumhuriyet dönemi boyunca bu temel politika 
esas olarak devam etmiştir. 

Ulusal egemenliğin ekonomik bağımsızlıkla mümkün olduğu 
temel prensibinin hakim olduğu bu dönemde, ulusal bankalar 
kurulmuş,demiryolları yapımına ağırlık verilmiş ve sanayileş
me ön plana çıkarılmıştır. 

1927 yılında yeniden düzenlenerek yürürlüğe giren "Teş
vik-i Sanayi Kanunu"nun sanayi kesimi için getirdiği tedbir
ler; yatırım ve üretimin arttırılması, girişimciliğin özen
dirilmesine yöneliktir. Un,şeker,patiska gibi tüketim malla
rına yönelik yurtiçi talebin karşılanması açısından, tüketim 
malları üreten sanayilere öncelik tanınmıştır. 

Cumhuriyet döneminin ilk devlet işletmeleri kurulmuş 
(demiryolları ve tütün rejisi devletleştirilmiş), 1925 yılın
da tarımda aşar vergisi kaldırılmıştır. Özellikle Batı Anada-
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lu'da nüfus mübadelesinin yarattığı değişmeler bazı ticari 
tarım ürünleri üzerinde olumsuz etki yapmakla birlikte, bu 
dönemde ekonominin sürükleyici sektörü tarım olmuştur. 

Sınai faaliyetlerde ise geleneksel zanaatlar,el tezgah
ları ve küçük sanayi ağırlıklı bir paya sahiptir. 1927 sayı
mına göre imalat sanayinde 4 kişiden az işçi çalıştıran iş 
yerlerinin payı % 46'dır. 

20.yüzyılın ilk çeyreğinde kurulan genç Türkiye Cumhuri
yetinde gerçekleştirilen toplumsal, siyasi, ekonomik ve kül
türel dönüşüm çağın getirdiği yeni oluşumlara zemin hazırla
mıştır. 

İmalat sanayi, Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında Os
manlı İmparatorluğu içindeki nicel boyutlarını ve yapısal 
özelliklerini korumuş, ancak hedeflenen ölçüde sanayileşme 
süreci oluşturulamamıştır. 

1913 yılında yapılan ilk sanayi sayımı il~ 1927 yılı 
karşılaştırıldığında, imalat sanayi üretiminin alt kollara 
dağılımında ciddi bir değişim olmadığı görülmektedir. 

1929 yılı, dönemin iktisat politikalarının bir anlamda 
ciddi bir sarsıntı geçirdiği bir dönüm noktasıdır. Lozan an
laşmasının gümrük duvarlarının savaş öncesi düzeyinde tutul
masına ilişkin hükümlerinin yürürlük süresi sona ermiş ve 
dünya ekonomik bunalımı ortaya çıkmıştır. 

Dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şart
lar, himayeci politikaları gündeme getirmiş, oluşturulan yeni 
ekonomik modelin temel unsurları; devletçilik ve sanayileşme
de ithal ikameci uygulamalara geçilmesi olmuştur. 

Cumhuriyetin başlangıç yıllarında İstanbul'dan sonra en 
büyük sanayi ve ticaret merkezi olan İzmir'de sermaye yoğun
luğu ve birikimi yeterli bir seviyede olmamakla birlikte sa
nayi tecrübesi mevcuttu. 

Bu potansiyelin bir ürünü olarak İzmir ve çevresinde yer 
alan sınai kuruluşlar yeni dönemin getirdiği teşvik ve imkan
ları kullanmak, genişietmek ve arttırmak üzere bir araya ge
lerek sanayinin sorunlarına ortak çözüm arayışlarına kurumsal 
bir çerçeve çizme ihtiyacını duymuşlardır. 

İzmir Sanayi Birliği bu ihtiyacın sonucu doğmuştur. Tür
kiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez sanayi kesiminin kurumsal 
olarak örgütlenme çalışmasına İzmir'de girişilmiş ve bu ça
lışmalar Türkiye'nin diğer yörelerine örnek oluşturmuştur. 

1923 yılında yapılan İktisat Kongresinin toplanma yeri 
olarak İzmir' in seçilmesinde, Kurtuluş Savaşının başarı ile 
sonuçlanmasında önemli bir payı bulunan İzmir direnişinin, 
Ege insanının yeniliğe açık yapısının, dış dünya ile ilişkiye 
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geçmede geleneksel açıklığın tarihsel bir süreklilik içinde 
izlenmesi gereği etkili olmuştur. Yeni devletin iktisadi ge
lişme modelinin belirlendiği Kongre'nin ardından özel kesim 
sanayinin ilk toparlanma yerinin yine İzmir olması doğaldır. 

İzmir' in bu dışa açık ve yenilikçi yapısı kültürel alan
da da kendini göstermiştir. 

_Osmanlı basın hayatında ilk gazetelerin çıktı9ı İzmir 1 de 
çeşitli dillerde dergi ve gazete yayınlanmıştır. Ilk karika
tür dergisi de İzmir'de çıkmıştır. 

Türk insanının Batılı anlamda çağdaş bir toplum düzenine 
duyduğu ozlemini dile getiren Tanzimat fikri, 1830'lu yıllar
da İzmir'de Fransızca olarak yayınlanan "Journal de Smyrne" 
gazetesinde ilk kez ifade edilmiştir. 

İzmir' in eğitim hayatında yabancı okullar ağırlıklıdır. 

Osmanlı imparatorluğunun kent yerleşim düzeninde ilk kez 
Şehir-Banliyö ve Çalışma-Oturma alanları ayrılmış, çağdaş kent 
yapısının temelleri atılmıştır. Bu oluşumda demiryolu yapımı
nın etkisi olmuştur. 

Dünya ekonomisi ile ekonomik bütünleşme çabalarının do
ğurduğu bir ihtiyaç sonucu iletişim alanında imparatorluğun 
en hızlı gelişen bölgesi İzmir olmuştur. 

21.yüzyıla hazırlanan ülkemizin yeni dünya düzeni ile 
bütünleşme çalışmalarında İzmir yine bu yapısı ile öne çıka
bilecektir. 

123 



EK:l 
==========~======~=========================================== 

- GIDA SANAYİ 

1913-1915 SANAYİ SAYIMLARINDA 
TESBİT EDİLEN İZMİR FİRMALARI 

Değirmencilik 

1. Stefanidis ve P.Milakopidis, İzmir Darağaç 
2. Stirnatyadi Kastaki ve Yakovas, İzmir Darağaç 
3. Birahyoti Con., İzmir Kömür Sokağı 
4. Çinçini Dakik Fabrikası, İzmir Darağaç 
5. Tuzcuo§lu Yovanaki, İzmir Darağaç 
6. Karmanyalo M., İzmir Darağaç 
7. Magnifiku Alfons, İzmir Darağaç 
8. Venturato Panayot Değirmeni, İzmir Sinekli 
9. Yorgala Biraderler Değirmeni, İzmir 

Makarna İmalatı 

ı. Samolada İbrişimci ve Şürekası Makaronya Fabrikası, İzmir 
2. Kiroste Çubulu Kimon Makaronya Fabrikası, İzmir Saman 

İskelesi 

Konserve İmalatı 

1. Birun Abad Konserve Fabrikası, İzmir Birun Abad 
2. Çimaris Yani Konserve Fabrikası, İzmir Basmahane 

Bira İmalatı 

ı. Aydın Bira Fabrikası 
2. Madam Pirakob Fabrikası 

Buz İmalatı 

1. Keşişdağı Buz Fabrikası, Atina Şula, İzmir 
2. Mısır Şarl Buz Fabrikası, İzmir 

Şekercilik, Tahin ve Bisküvit İmalatı 

1. Tarboni ve Hacı Yenaki Şeker Fabrikası, İzmir Eski Balık 
Pazarı 

2. Samolada İbrişimci Helva ve Tahin Fabrikası, İzmir 
3. Klidara Andon A. Şeker Fabrikası, İzmir Eski Balık Pazarı 
4. Kesenaki Yorgi Çatalsakal ve Mahdumları Şeker Fabrikası, 

İzmir Şekerciler 
5. Lipovac Veresesi Tahin Fabrikası, İzmir 
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- TOPRAK SANAYİ 

Çimento Mamulatı 

1. Nikolaidi Biraderler, İzmir Darağaç 

- DERİ SANAYİ 

Debagat 

1. Liçe Ropolo Biraderler, İzmir Darağaç 
2. Valcı K. ve Mahdumları, İzmir Darağaç 

- AGAÇ SANAYİ 

Kutu İmalatı 

1. Desipri Biraderler, İzmir Ponte 
2. Gavanahira İlya, İzmir Ponte 
3. Kapudanaki Yani ve Mahdumları, İzmir Dervişoğlu Han 
4. Kondomimiko Vastilya Koloğlu,, İzmir 
5. Kibriyadi Dimitriyos, İzmir Dervişoğlu Han 
6. Alikivyadi Dimitriyos, İzmir Karataş 
7. Vastaridis P.D., İzmir 
8. Yorgiyadi Iraklı ve Şurekası, İzmir Ponte 

Sair Ağaç İmalatı 

1. Galija Karlo Araba Fabrikası, İzmir 

-DOKUMA SANAYİ 

-Yün İplik İmalatı ve Yün Dokumacılığı 

1. Blaklar Yün Fabrikası, İzmir 
2. Osmanlı Aba ve Şayak Fabrikası, İzmir 
3. Kozineri Lui İplik Fabrikası, İzmir 

Pamuk İpliği İmalatı ve Pamuk Dokumacılığı 

1. İzmir Pamuk İmalatı Osmanlı AŞ., İzmir Halkapınar 
2. Şark İplik ve Mensucat Sanayi AŞ., İzmir Halkapınar 

Sair Dokuma İmalatı 

1. Antibi Moiz ve Avram Fanila Fabrikası, İzmir 
2. Şark Halı Şirketi Boya Fabrikası, İzmir Mortakya 
3. Tabah Corci Anton Fanila Fabrikası, İzmir 
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- KIRTASİYE SANAYİ 

Sigara Kağıdı İmalatı 

1. Kağıthane Atnoşola Biraderler Sigara Kağıdı Fabrikası, 
İzmir 

Matbaacılık ve Sair Kağıt Mamulatı 

1. Amalatya Matbaası, İzmir 
2. Ahenk Matbaası, İzmir 
3. Reform Matbaası, İzmir 
4. Ruso Dimitri Mahdumları, İzmir 
5. Selanik Matbaası, İzmir 
6. Köylü Matbaası, İzmir 
7. La Press Matbaası, İzmir 
8. Viduri Pol, İzmir 

- KİMYA SANAYİ 

Yağ Üretimi 

1. Ottoman Oil Company Limited, İzmir Karşıyaka 
2. Atnasyadis J.A.Mahdumları Pirene Fabrikası, İzmir Darağaç 
3. Samola İbrişimci Pamuk Yağı Fabrikası· , İzmir Darağaç 
4. Vurea Manganyoti ve Şürekası Pirene Fabrikası, İzmir İstas 

yon Mevkii 

Sabun İmalatı 

l.Lipovac A . N.Veresesi, İzmir Darağaç 

Palamut özü İmalatı 

1. Mak Artür Palamut Hülasası Fabrikası, İzmir 
2. Vital K. ve Şürekası Palamut Hülasası Fabrikası, İzmir 

- MADENİ EŞYA SANAYİ 

Madeni Eşya İmalatı 

1. İsigonis D. İmalathanesi, İzmir 
2. Hristo Dolos Yani, İzmir 
3. Rankin ve De Mas, İzmir 
4. Rays Biraderler, İzmir 
5. Kalokretas K. ve Şürekası, İzmir 
6. Leonidopulos H., Izmir 
7. Leonidopulos Y., İzmir 
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EK:2 
===================================================~========= 

1890 YILINDA İZMİR LİMANINA YAPILAN 
İTHALAT VE İZMİR'İN PAYI 

(Fransız Frank'ı)* 

İzmir .Toplam İzmir' in 
MADDELER İthalatı Ithalat % Pay 
- - - - - - - - - - - - ---------- - - .... - - - - - - - - ---------
Alkol ve Rom 307.800 416.291 74 
Bira 93.720 117.847 79 
Kahve 53.100 1.907 .447 3 
Baharat 158.720 278.782 57 
(Biber-Tarçın) 

Un 366.000 810.490 45 
Zeytinyağı 227.600 561.420 41 
Kepek 357.300 939.169 38 
Pirinç 1.334.730 1.752.687 76 
Şeker 6.458.725 11.104.663 58 
Şarap ve 
Alkollü İçkiler 357.600 1.033.479 35 
Balık, Havyar, • 
Peynir 650.380 849.472 77 
Soda 1. 083. 660 1. 099. 185 98 
Anason 3.907.000 3.945.693 99 
Pamuk ipliği 2.145.900 2.770.586 77 
Altın Tel şerit 9.000 27.446 33 
Halı 19.000 196.238 10 
Pamuklu Dokuma 876.000 33.461.955 3 
Halep Dokuması 203.000 4. 111. 429 5 
Şeritler,çerçi eş. 676.000 925.090 73 
Kanaviçe 2.404.320 2.477.565 97 
İpekli Kumaş, 
Kadife 244.003 1.477 .372 17 
Çelik 211.200 276.949 76 
Çivi ve Pointe 
de Par is 764.000 1. 220. 027 63 
İşlenmiş Bakır 220.000 508.471 43 
Teneke 272.370 515.449 53 
Demir Aletler 494.680 1.397.437 35 
Demir Çubuk. 4.870.800 5.044.225 97 
Dikiş Makinası 168.400 204.832 82 
Maden kırıntısı 388.200 451.987 86 
Kapkacak 2.210.000 2.227.726 99 
Çinko 357.600 576.532 62 
Kibrit 491.790 711.916 69 
Bovkam agacı,boya 156.000 163.268 96 
Mum 50.160 146.844 34 
Çimento 168.820 216.538 78 
Çivit boyası 182.000 1. 940. 866 9 
Muhtelif İlaçlar 555.600 3.651.904 15 
Kağıt 696.550 1. 150. 069 61 
Petrol 1. 750. 287 3.426.755 51 
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MADDELER 

Sabun 

İzmir 
İthalatı 

207.000 
Cam ve porselenden 
eşya 2.154.000 
Vitrin Camı 172.475 
Mücevherat ve saat 116.000 
Halat 109.700 
Deri, ayakkabı 3.355.000 
Giyim eşyası 553.500 
Döşeme tahtası 1.843.240 
Müzik alet.Mob. 82.200 
Örtü.ve son moda 
kumaşlar 
Muhtelif 
Kereste 
Tahta kalıp 
Silahlar 
Tereyağ-Margarin 
Bone-şapkalar 
Mantar 
Manifatura eşya. 
ve dokumalar 
Patates 

Saksı 

TOPLAM 

1.618.100 
1. 777. 000 
3.804.900 
1.843.400 

91. 500 
810.750 
315.000 

3.520 

8.809.000 
170.440 

83.880 
302.640 

64.165.260 

* 23 F.F = 100 Altın kuruş = 1 TL 

Toplam İzmir' in 
İthalat % Pay 

----------- ---------
362.746 57 

2.956.334 73 
195.398 88 

1.172.280 10 
149.039 74 

4.643.571 72 
665.784 83 

1. 847. 794 99 
458.618 18 

3.419.510 47 
3.274.032 54 
3.804.900 100 
1.843.400 100 

91. 500 100 
810.750 100 
315.000 100 

3.520 100 

8.809.000 100 
170.440 100 

83.880 100 
302.640 100 

- ..... - - - - - - - - - - - --------
136.040.553 47 

====~==============~====~==================================== 
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============================================================= 
1890 YILINDA İZMİR LİMANINDAN YAPILAN 

İHRACAT VE İZMİR'İN PAYI 
(Fransız Frank'ı)* 

MADDELER 

Buğday ve Un 
Meyve ve sebze 
Zamk ve Mazı 
Keten Tohumu 
Ceviz tahtası 
Mısır 

Arpa, kepek, çavdar 
Afyon,Sari tohum 
Tuzlu Barsak 
Bal mumu 
Boynuz,Kemik 
Yün 
İşlenmemiş Deri 
Tiftik 
Yulaf 
Badem, Şam Fıstığı 
Kenevir 
Yaş ve kuru meyva 
Haşhaş 

Boya 
Boya 
Muhtelif Üzüm 
Meyari kökü, çöğen 
Pamuk 
Pamuk tohumu 
Tuzlu et, iç yağı 
İpek karası 
Halı 
Hububat 
Kırmızı şarap 

Darı 

Zeytinyağı 
Muh.Tohumlar 
Ceviz,Kestane 
Anason, Rastık 
Krom, çinko, demir 
Zımpara, sünger 
Peynir 
Paçavra 

TOPLAM 

İzmir 
İhracatı 

281.322 
42.900 

505.180 
6.690 

701.150 
996.226 

5.142.550 
3.200.000 

7.400 
217.140 
468.000 

1.847.475 
1.231.684 

41. 000 
4.380 

86.600 
136.950 

9.813.285 
493.325 

21 . 200.010 
23.500 

21.431.668 
2.500 . 500 
4.925.725 

370.785 
1.650 

134.000 
5.153.400 
2.096.027 

217.440 
68.475 

1. 704. 600 
407.310 

26.000 
882.790 

84.740 
3.741.795 

10.385 
188.495 

92.804.914 

Toplam 
İhracat 

4.234.530 
267.243 

1. 498. 086 
927.678 

1.201.136 
1.658.253 
5.818.713 
8.343.405 

65.856 
665.067 
487.831 

7. 691. 009 
2.866.134 

157.702 
737.010 

86.600 
146.950 

9.901 . 285 
1. 563. 085 

21.922 . 814 
36.500 

21.561.668 
3.349.810 
8.944 . 400 

431. 785 
131.650 

2.158.890 
5.203.400 

11.707.853 
573.681 
278.150 

1. 733. 253 
407.310 
118.000 
882.790 

84.740 
3.741.795 

10.385 
188.495 

151.143.153 

İzmir' in. 
% Pay 

7 
16 
34 

1 
58 
58 
88 
38 
11 
33 
96 
24 
43 
26 

1 
100 

93 
99 
31 
97 
65 
99 
75 
55 
86 

1 
6 

99 
18 
38 
24 
98 

100 
22 

100 
100 
100 
100 
100 

62 

Kaynak Osmanlı Imparatorluğunda XIX. yüzyılın sonunda Üre-. 
tim ve Dış Ticaret, Maliye Tetkik Kurulu,Maliye 
Bülteni 659 ve 660 No.lu sayılar. 

============================================================= 
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