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Öz: Bu makale Tarsus şehrinin ondokuzuncu yüzyıldaki iktisadi gelişimini incelemektedir. Şehirde 

pamuk gibi sanayiye yönelik tarım ürünlerinin artmasıyla, iktisadi hayat canlanmış halkın refah 

seviyesi yükselmiştir ancak liman kenti Mersin’in gelişmesiyle beraber ondokozuncu yüzyılın 

sonlarına doğru ticaretin merkezi Mersin’e doğru kayma göstermiştir. Immanuel Wallerstein’ın 

merkez-çevre kuramında işaret ettiği gibi ondokozuncu yüzyılın sonlarına doğru Mersin’in gölgesinde 

kalan Tarsus çevre konumuna inmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Tarsus, Ticaret, Çukurova Bölgesi, 19. Yüzyıl 

Abstract:  This article examines the economic development of Tarsus in the nineteenth century. While 

the economic life in the city flourished and the welfare of its residents improved with the increasing 

cultivation of industrial agricultural products, such as cotton, toward the end of nineteenth century 

major trade operations shifted to the close-by port city Mersin. As Immanual Wallerstein indicated in 

his center-periphery theory being left under the shadow of Mersin, Tarsus became a periherial trade 

city rather than a central location.     

Keywords: Ottoman Empire, Tarsus, Trade, Cukurova region, Nineteenth Century 

Giriş 

Devletlerin ve toplumların gelişmesini ele alan önemli modernleşme kuramlarından birisi 

de Amerikalı sosyolog İ. Wallerstein tarafından ortaya konan merkez-çevre kuramı’dır. Bu 

modernleşme kuramına göre sanayileşmiş devletler, tarihsel olarak paranın ve malların 

kendilerine akması için zaman içinde dünya çapında düzenlemeler yapmışlardır.
1
 

Wallerstein’ın “Dünya Sistemi Teorisi”ne göre dünyada merkez, çevre ve yarı-çevresel ülkeler 

vardır. Bu teoriye göre merkez ve çevre ülkeler arasında belirli işbölümleri bulunmaktadır. 

Çevrenin bu işbölümündeki rolü, merkez ülkelere ham madde ve ucuz iş gücü temin etmesidir. 

İleri teknolojiye sahip olan merkez ise ileri düzeyde ürünler üretmektedir. Çevre ürünlerini 

ucuz fiyatlardan satmak zorundayken, merkez yüksek fiyatlardan almak zorundadır. Yarı çevre 

ise; merkeze göre çevre, çevreye göre ise merkez konumundaki ülkelerdir. Ülkeler arasındaki 

ilişkilerde, gelişmemiş ülkelerle ile gelişmiş ülkeler arasında bağımlılık ilişkisi bulunduğu 

inancı bu teorinin ana varsayımıdır. Bununla vurgulanmak istenen, bağımlılık ilişkisinin 

                                                           
1 Çağlar Keyder, Toplumsal Tarih Çalışmaları, İletişim Yay., İstanbul, 2009, s.142. 
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gelişmemiş ülkelerin gelişimlerine engel olacağı düşüncesidir. Bağımlılık ilişkisi sürdükçe, 

çevre ülkelerin kalkınması, gelişmesi, ve zenginleşmesi mümkün değildir.
2
 

Bu toplumsal sistemde merkezdeki devletlerin denetimleri daha güçlüdür. Çevredeki 

devletler de merkeze oranla devlet yapıları daha zayıftır. Bu durum modern dünya sisteminde, 

kapitalist devletlerin yapısına uygun bir sistemdir. Böyle bir güç hiyerarşisi olmasa belki de 

sistem bu kadar uzun sürmezdi. Wallerstein’e göre modern dünya sisteminde güçlü olmak 

demek, kapitalist sistemdeki devletler karşısında güçlü olmaktır. Güçlü devlet aynı zamanda 

özerk bir oluşumdur. Bu sistemde güçlü olmayan çevre ülkeler, genelde merkezdeki ülkelere 

hammadde sağlarlar. Bu hammadde, merkezde mamul madde haline getirilerek tekrar 

çevredeki ülkelere satılır.
3
 Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu ile diğer 3. Dünya ülkelerinde 

yaşandığı gibi bir sömürü sistemi geliştirilmiştir. Yaşanan bu gelişmelerin sonucunda 19. 

yüzyıl boyunca hızla kapitalistleşen Osmanlı İmparatorluğu, dış ticaretin de etkisiyle özellikle 

liman kentleri ve yakın çevresi hem ticaret açısından hem de nüfus açısından önemli bir 

gelişme göstermiştir.
4
 Osmanlı İmparatorluğu’nda yukarıda belirtilen gelişmelerin yaşandığı 

kentlerden birisi de Tarsus’tur. 

Çukurova Bölgesi’nde, Adana ve Mersin şehirlerinin arasında bulunan Tarsus, 

ilkçağlardan beri ekonomik anlamda önemli bir ticaret yolu üzerindedir. Tarsus, Kilikya 

Ovası’nda, deniz seviyesinden 20-30 m. yükseklikte ve güney kıyılarından denize yaklaşık 15 

km. uzaklıkta yer almaktadır. Şehrin arkasından 3 km. uzaklıkta, ova seviyesinden itibaren 

düzgün bir biçimde tepeler yükselmeye başlar. Buradaki verimli toprağın nemli sıcaklıktan ve 

bunaltıcı havadan dolayı etkin bir kent ve ticaret yaşamı için elverişli olmadığı düşünülse de 

tersine canlı bir kent yaşamına sahiptir.
5
 İç Anadolu’yu Çukurova ile birleştiren Gülek Boğazı 

sayesinde oldukça hareketli bir ekonomik canlılık söz konusudur. Tarsus şehri eski çağlardan 

19. yüzyılın ortasına kadar önemli bir ticaret limanı olarak ön plana çıkmıştır.
6
 Besim Darkot, 

en eski dönemlerden itibaren göze çarpan bu canlılığı şu cümlelerle ifade etmektedir: 

Tarsus şehri, ilk çağlarda Rhegma gölünün kuzeyinde bulunuyordu. Rhegma 

gölü, gemilerin girebileceği kadar derindi. Tarsus nehrinin ağzından giren gemiler, 

bu göldeki iskelelere yanaşırdı. İskeleler, ticari malların indirilmesi ve yüklenmesi 

için kullanılırdı. Hititler döneminde bronz yapımı için gerekli olan bakır Kıbrıs’tan 

getirilirdi. Tarsus’tan da Toros geçitleri yoluyla Anadolu içlerine ulaştırılırdı.
7
  

Tarsus limanı Roma döneminde de önemini korumuştur. Bu dönemdeki limanlar, Batı ile 

ticaret yapmak için kullanılmıştır. Anadolu ve Suriye’den gelen mallar Tarsus limanı 

aracılığıyla Roma’ya gönderilmiştir. 11. ve 14. yüzyıllarda Venedik ve Cenevizli tüccarlar, 

hem Bizans döneminde hem de Ermeni krallığı döneminde çeşitli antlaşmalar yaparak bölgede 

ticaret kolonileri kurmuşlardır. Ancak bölgedeki hakimiyet kurma mücadelesi ticaretin 

gelişmesini olumsuz etkilemiştir.  Osmanlı döneminde ise Tarsus, Adana ve İçel arasında 

ikinci derecede kervan ve posta yolu üzerinde bulunmaktaydı. Bu dönemde söz konusu 

bölgede Doğu ile Batı’yı bağlayan önemli kervan yolları vardı. Bunlardan biri de Halep’ten 

                                                           
2 Şevket Pamuk, Osmanlıdan Cumhuriyet’e Küreselleşme, İktisat Politkaları ve Büyüme (Seçme Eserleri –II) ,  T. İş 

Bankası Yay., İstanbul 2009,  s.58-60. 
3 Tülay Kaya,  Immanuel Wallerstein’ın Toplumsal Değişim Kuramı, (İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2005, s.39, Ayrıca bkz. İ, Wallerstein, H. Decleli, R. 

Kasaba, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Dünya Ekonomisi İle Bütünleşme Süreci”, Toplum ve Bilim, Sayı 23, s.45. 
4 Pamuk, age, s.75. 
5 William Mitchell Ramsay, Tarsus (Aziz Pavlus’un Kenti), Çev: Levent Zoroğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara 2000, s. 9-10. 
6 Besim Darkot, “Tarsus”, İslam Ansiklopedisi, Cilt: XII, MEB Yayınları, İstanbul 1985, s. 18. 
7 Agm, s. 18. 
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başlayıp Gülek Boğazı’ndan geçerek Torosları aşan, Anadolu’yu boydan boya geçerek, 

İstanbul’a ulaşan kervan yoluydu. İşte bu güzergâh da bulunan Tarsus, bölgede her zaman 

ticari önemini korumuştu.
8
 Osmanlı İmparatorluğu döneminde, bir şehrin ihtisab geliri aynı 

zamanda o şehrin ticari durumunu da göstermektedir. Tarsus şehri ticari anlamda hareketli bir 

şehirdir. 1523-1572 yılları arası Tarsus kentinin ihtisab geliri inceleyen Abdullah Poş’ta bu 

bilgiyi doğrulamaktadır;  

Tarsus şehrinin ihtisab geliri, 1523 yılında 4.000 akçe iken, 1526’da %150 artış 

göstererek 10.000 akçeye, 1536 yılında 12.000 akçeye ve 1572’de ise 15.000 akçeye 

kadar yükseldiği gözükmektedir. Bu sonuçlara göre Osmanlı döneminde Tarsus’un 

ticaretinin önemli ölçüde geliştiği söylenebilir. Ayrıca pamuk, iplik, pamuklu kumaş, 

keten gibi şehre gelen ticari ürünlerden alınan vergilerde artışın olması da Tarsus’ta 

ticaretin geliştiğinin bir göstergesi olabilir.
9
   

Bunun dışında 16. yüzyılda Venedik, Ceneviz, Fransız ve yerli tüccarların Osmanlı 

limanlarında ve şehirlerinde ticaret yapabilme imkânına kavuşmasından dolayı Tarsus ticari 

açıdan önemini Osmanlı döneminde de sürdürmüştür. 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Akdeniz kıyılarında yer alan Tarsus gibi şehirlerde ticaret büyük ölçüde 

Fransız ve Dubrovniklilerin elindeydi. Bu kıyılardaki taşımacılık da Fransız ve Dubrovnik 

gemileri ile yapılmaktaydı.
10

 Kıyı ticareti merkezli bu yapı 19. yüzyıla kadar varlığını 

sürdürmüştür. 19. yüzyılda ise Çukurova bölgesi ve Tarsus kenti gelişen iç ve dış koşulların 

etkisiyle dünya kapitalist sistemine uyum sağlayarak önemli bir ticaret merkezi haline 

gelecektir. 

1. Tarsus’un Batı Kapitalizminin Çevresi Olma Süreci 

Sanayi Devrimi, önce İngiltere’yi daha sonra da Batı Avrupa’nın diğer ülkelerini düşük 

maliyetlerle ve büyük miktarlarda mamul mal üretebilen ekonomilere dönüştürmüştür.
11

 19. 

yüzyılın ikinci çeyreğine gelindiğinde, Avrupa’nın önde gelen ülkeleri bir yandan mamul 

mallarına yeni pazarlar araştırırken öte yandan da kendilerine bol ve ucuz gıda maddeleri ve 

hammadde kaynakları bulmaya çalışmışlardır. Sanayi Devrimi sonrasında yaşanan gelişmeler, 

Batı Avrupa ülkeleriyle üçüncü dünya ülkeleri arasında mamul mal-tarımsal mal ticaretinin 

hızla genişlemesine neden olmuştur.
12

 Bu ticaret sonucunda dünya ekonomisi hızla genişlerken 

pek çok bölgede çevreselleşme süreçleri yaşanmıştır. 19. yüzyılda, dünya ölçeğindeki iktisadi 

gelişmelerin büyük bir kısmını sanayi devrimi ile ilişkili olarak değerlendirmek gerekmektedir.  

19. yüzyılda kapitalizmin yayılışı, dış ticaretin genişlemesi ve bu ticareti genişletmeye 

yönelik yabancı yatırımlar, çevre ülkelerinde yeni uzmanlaşma ve üretim kalıplarının ortaya 

çıkmasıyla gerçekleşmiştir. Tarımsal faaliyetler, geçimlik ürünlerden dış pazarlara yönelik 

meta üretimine kayarken, kırsal alanlardaki ve kentlerdeki zanaatlar Avrupa kökenli mamul 

malların rekabeti karşısında gerilemiştir.
13

 Kapitalizmin çevre ülkelere girişinde ve çevre 

ülkelerdeki üretim kalıplarının değişmesinde ticaret sermayesi de önemli rol oynamıştır. 

Büyük liman kentlerinde faaliyet gösteren Avrupalı ticaret evleri ile bankalar tarafından 

                                                           
8 Ahmed Akgündüz,, Arşiv Belgeleri Işığında Tarsus Tarihi ve Eshab-ı Kehf, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası 

Yayınları, İstanbul 1993, s. 299. 
9 Abdullah Poş, Şer’iye Sicillerine Göre Tarsus ( 1305-1315/1887-1897), (Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bursa  2003, s. 79. 
10 Ali Sinan Bilgili, Osmanlı Döneminde Tarsus Sancağı ve Tarsus Türkmenleri,  Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 

2001, s. 87-88. 
11 Şevket Pamuk, 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914, K Kitaplığı, İstanbul 2003, s. 234. 
12 Age., s. 234. 
13 Abdunnur Yıldız, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Borçlanmasında Yabancı Sermayenin Etkisi”, İ.Ü. Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Dergisi No:37 (Ekim 2007) s.118  (ss.113-125). 



 

  

19. Yüzyılda Tarsus Kenti’nin Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme 

 

 
Journal of History Studies 

JHS 

28 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 4 

December 
2015 

 
 

 
 

yönlendirilen ve çoğunluğu yerli olan tüccarlar, hem ihracata yönelik tarımsal meta üretimini 

genişletmek, hem de Avrupa kökenli mamul malların kırsal alanlara girişini kolaylaştırmak 

amacıyla kırsal alanlarda geniş bir ilişki ağı kurmuştur. Üretici ve tüketici olan köylülere faizle 

borç vererek, ticareti genişletmeyi ve yaratılan tarımsal artıktan önemli bir pay almayı 

başarmışlardır.
14

  

Osmanlı ekonomisi dışa açıldıkça, Avrupa sermayesinin imparatorluk içindeki gücü de 

artmıştır. 19. yüzyılın başlangıcında Osmanlı İmparatorluğu, son siyasal ve ekonomik 

dönüşümünün arifesindedir. Osmanlı ekonomisi, kendi açısından, kendi kendine yeterlilikten 

serbest pazar ekonomisine doğru ilerlemektedir. 19. yüzyılda kapitalist gelişme ve sanayileşme 

sonucunda büyük bir güce ulaşmış olan Batılı devletler, kapitalist yayılmacılığa doğru 

yönelmişlerdir. Bu doğrultuda pazara dönük üretim ve pazarlamanın gerçekleşebilmesi 

amacıyla, sömürgeleştirilmiş alanların dışında kalan Osmanlı İmparatorluğu, Çin gibi benzeri 

ülkelerin serbest ticaret antlaşmalarını kabul etmeleri sağlanmıştır.
15

 Osmanlı İmparatorluğu, 

Mısır’da Mehmet Ali Paşa isyanı ile mücadele ederken, Batılı devletler bu isyanın 

bastırılmasına yardım etmeleri karşılığında ticaret antlaşması’nı gündeme getirmişler ve 1838 

tarihli Balta Limanı Ticaret Antlaşması bu koşullar altında imzalanmıştır. Söz konusu 

antlaşma, kapitüler haklara dayanarak elde edilen ayrıcalıklara benzer bir etki doğurmuştur. 

Osmanlı topraklarında yabancı tüccarın yanında yerli gayrımüslim tüccara da büyük bir ufuk 

açmıştır.
16

 

Yaşanan bu gelişmeler tüm Osmanlı coğrafyasında yaşandığı gibi Tarsus’ta da devlet, 

ticaretin daha da gelişebilmesi için her türlü engeli kaldırmaya çalışmıştır. Örneğin; Konya ve 

Ankara valisine merkezden gönderilen bir yazıda Fransız vatandaşı olan iki tüccarın Konya ve 

Yozgat bölgelerinden topladığı zahirenin Tarsus’a nakli için engel olunmaması 

istenilmektedir.
17

 Başka bir belge de ise; İzmir’e yerleşmiş olan Flemenk devleti vatandaşı ve 

tüccarı olan Ayro İğneci isimli tacirin, Tarsus ve çevresinde topladığı 4000 kile buğdayın 

İzmir’e naklinde engel olunmaması istenilmektedir.
18

 Belgelerden de anlaşılacağı üzere devlet, 

ticaretin gelişebilmesi için her türlü engeli kaldırmaya çalışmaktadır.  Bölgenin önemli bir 

ticaret merkezi olan Tarsus, 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren bu ticari önemini yavaş yavaş 

kaybetmeye başlayacaktır.  

Kentin bu yüzyılda ticari açıdan öneminin azalmasındaki başlıca faktörlerden birisi 

Tarsus İskelesi’nin işlevini yitirmesidir. İkincisi ise; buna karşılık sahip olduğu doğal liman 

özelliğinden dolayı 19. Yüzyılın ilk yarısından itibaren, Tarsus kentinin aleyhinde gelişen 

Mersin kenti’dir.  Mersin, 1800’lü yılların başında Tarsus’a bağlı bir balıkçı köyüdür. 1831 

yılında Mısırlı M. Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’nın bölgeyi işgal etmesi ve sonrasında 

bölgede tarımsal üretim açısından yaşanan gelişmeler Mersin İskelesi’nin önemini artırmıştır. 

Bölge ticaretinin merkezi 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sahip olduğu iskele sayesinde 

Mersin kenti olmuştur.
19

 1886’da Adana-Mersin demiryolunun işletmeye açılmasıyla Tarsus 

için bu gelişmenin olumsuz etkileri daha da artmıştır. Özellikle Adana ve Mersin arasındaki 

ulaşımın sağlanabilmesi için Fransız tüccarların yoğun talepleri söz konusudur. Fransız 

tüccarlar, Mersin’de yeni bir taş iskele yapılması, Tarsus ve Mersin arasındaki yolun araba 

                                                           
14 Pamuk, 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914, s.188. 
15 Şerife Yorulmaz, “Yabancı Tüccar ve Gayrı Müslim Tebaanın Mersin Ekonomisindeki Rolü”, Sırtı Dağ-Yüzü 

Deniz: Mersin,  Ed. Filiz Özden, YKY Yayınları, İstanbul 2004, s.317. 
16 Agm, s.317. 
17 BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) Hariciye Nezareti-Mektubi Kalemi Evrakı, (BOA-HR. MKT), 96/29, 18 

Ocak 1855 (1271.Ra.28). 
18 BOA, Hariciye Nezareti-Mektubi Kalemi Evrakı, (BOA-HR. MKT), 99/40, 8 Haziran 1855 (1271.R.22). 
19 İbrahim Oğuz, Tarsus Şeriye Sicillerine Göre Mersin Şehri’nin Kuruluş Öyküsü, MTSO Yay., Mersin, s.90. 
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işleyecek duruma getirilmesi gibi bir takım isteklerini Fransa konsolosu aracılığıyla devlete 

bildirmişlerdir. Fransız hükümeti, bu inşaatların masraflarını karşılayacağını, bu masraflar 

karşılığında bu iskeleden ve yoldan yararlananlardan belli bir miktar vergi alınacağını 

belirtmiştir. Ancak bu talep hükümet tarafından olumlu karşılanmamıştır.
20

 Mersin kenti bu 

dönemde idari açıdan hızla gelişerek 1889 yılında sancak statüsü kazanmıştır.
21

 Mersin’in 

kendi aleyhinde gelişme göstermesine rağmen Tarsus kenti, 19.yüzyıl itibariyle yine de ticari 

önemini korumuştur. 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Çukurova Bölgesi, pamuk üretimiyle de ön plana 

çıkmıştır. Bu gelişmeyle beraber yabancı devletler, Tarsus’la olan ticari ilişkilerini giderek 

artırmaya başlamıştır. Özellikle, İngiltere ve Almanya’nın bölgedeki pamuk üretimini 

geliştirmeye yönelik çabaları, üretim düzeyini de yükseltmiştir. 1857’de kurulan “Manchester 

Cotton Supply Association”ın girişimiyle, 1864’te Mısır’dan getirilip üreticilere dağıtılan 

binlerce kiloluk tohum yörede pamuk ekimine başlayanlara önemli destek olmuştur. Osmanlı 

Ticaret ve Ziraat Nezâretleri yörede buna benzer Amerikan pamuk tohumları dağıtmıştır.
22

  

Bunun dışında devlet, 19.yüzyılın ikinci yarısında Mısır’dan 460 bin kıyye
23

 (590 Ton 180 Kg) 

pamuk tohumunu getirtip 60 bin kıyyesini(76 Ton 980 Kg) Antakya, Tarsus ve Adana’ya, 100 

bin kıyyesini(128 Ton 300 Kg) İzmir’e ve geri kalan 300 bin kıyyesini (384 Ton 900 Kg) de 

İstanbul’a getirtmiştir.
24

   

Bölgede makineleşmeyle beraber pamuk üretimine geçmek isteyenlere de devlet gerekli 

izinleri vermiştir. Örneğin; Riyail Papasyan isimli kişi Tarsus’ta bulunan arazisi pamuk 

üretimine elverişli olduğu için makinelerle bu üretimi gerçekleştirmek istediği için devletten 

izin istemiştir.
25

 Bu anlamda devlet, bölgede pamuk ekiminin gelişmesi için her türlü girişimde 

bulunup, desteklemiştir. Bölgede yaşanan pamuk üretimiyle ilgili bu gelişmeler 1864’te 

Fransızlar tarafından Adana’da ilk çırçır fabrikasının kurulmasına yol açmıştır. Bir yıl sonra da 

İngilizler tarafından Tarsus ve Mersin’de birer çırçır fabrikası açılmıştır.
26

 Bu fabrikalarda 

işlenen pamuklar Avrupa’ya ihraç edilerek, Çukurova Bölgesi’nin dünya pazarlarıyla 

bütünleşmesini sağlamıştır. 

Tarsus Şer’iye Sicilleri’nde, tüccarlarla ilgili kayıtlara sık sık rastlanmaktadır.
27

 Bu 

kayıtlara göre Tarsus’ta yoğun bir ticari faaliyetin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

yoğun ticari faaliyetlere paralel Tarsus’ta bazı önemli bankaların şubeler açtıkları 

bilinmektedir. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Bankası ve Die Deutsche Orientbank Mersin ve 

Tarsus’ta şube açmıştır.
28

 Daha önce de belirtildiği gibi Mersin, 19. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren sürekli olarak Tarsus aleyhine gelişmiştir. Buna rağmen Tarsus’ta Ticaret Odası, 

                                                           
20 BOA, Hariciye Nezareti Siyasi, (HR. SYS.), 80/34, 18 Ocak 1851 (1267.Re.15). 
21 Besim Darkot, “Mersin”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul 1985, s.700. 
22 Mübeccel Kıray, “İçel”, Yurt Ansiklopedisi, Cilt: V,  İstanbul 1982, s.3644. 
23 Kıyye: 1283 gr.’lık ağırlık ölçüsüdür. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1996,  

    s.1118. 
24 BOA, Sadaret Mektubi,Mühimme, (A. MKT. MHM), 259/97, 10 Mart 1863 (1279.R.19). 
25 BOA, Saderet Mektuni, Nezaret ve Devair Kalemi (A. MKT. NZD),  393/91, 27 Temmuz 1861 (1278.B.19). 
26 Akgündüz, age, s.368-369. 
27 “Fi-l-asl Niğde kazasından olup Tarsus’ta ticaretle mütemekkin Musail veled-i Yuvani nam zımmi Tarsus meclis-

i Hazır olduğu halde...”  TŞS (Tarsus Şeriye Sicilleri), Defter No:293, Sayfa No:161, 5 Temmuz 1848 (1264. 

Şaban.3); “ Tarsus’ta mütemekkin Mihail Ağraz nam tacirin şeriki ve hususu da’vaya vekil Meclis-i şer’iyyesi 

Tarsus sükkanından ekmekçi Yobaz Mehmet bin Kapucu nam Kimesne meclis-i şer’ide...” TŞS, Defter No:295, 

Sayfa No: 37, 20 Mayıs 1855 (1271.Ra.3);  “ Felemenk devleti tebasından Anderiko Senfros nam bazergan Tarsus 

gümrüğüne olan deynine Mahsuben mahal-i mezkurde mukim vekili Kristof Bedriko nam kimesne marifetle 

gümrükçüyü sabık Menan beğe...” TŞS, Defter No:295, Sayfa No: 299, 10 Haziran 1856 (1272. L.6). 
28 Kıray, agm, s.3645. 
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Mersin Ticaret Odası’ndan daha önce kurulmuştur. Bu bilgilere göre Tarsus’un 19. yüzyılın 

sonlarında da hala ticari canlılığını koruduğu söylenebilir. 

19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinde yaşanan dönüşümler, liman kentlerinin ön plana 

çıkmasına ve refah düzeyinin artmasına neden olmuştur. Bu dönemde öne çıkan Çukurova 

Bölgesi’nde, Avrupalı devletler tarafından önemli yatırımların gerçekleştirildiğini 

söyleyebiliriz. Pamuk ekimine elverişli olan bölgede Almanlar tarafından Deutsche 

Levantinische Baumwoll-Gesellschaft (Alman-Levant Pamuk Şirketi) kurulmuştur. Bu şirket 

bölgede tarımsal makinelerle donatılmış çiftlikler kurmuş, pamuk üretimiyle uğraşan çiftçilere 

düşük faizli krediler vermiş, pamuk üretimi konusunda kurslar düzenlemiştir.
29

  

Yaşanan bu gelişmelere göre Tarsus ve çevresi, 19. yüzyılın sonlarına doğru liman kenti 

olarak ön plana çıkan Mersin’e yakınlığından dolayı, Batı kapitalizminin etkisi altına girmiş ve 

Batı kapitalizminin çevresi konumuna gelmiştir. Bu anlamda bölgede Sanayileşmiş devletlerin 

ihtiyaç duyduğu pamuk, susam gibi hammaddeler üretilmeye başlanmıştır.
30

 Gayrımüslim 

tüccarların aracılığıyla bölgede üretilen mallar, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere 

Avrupalı sanayileşmiş ülkelere gönderilmiştir. Bölgesi’nin ekonomik kaynaklarını dış dünyaya 

aktaran Mersin Limanı’nın gelişmesine paralel olarak; Tarsus kenti de tarımsal üretim ve 

tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kurulmasıyla giderek büyümüş ve zenginleşmişlerdir. Bu 

durum, Mersin Limanı’nın yakın çevresine sağladığı dolaylı katkının tipik bir örneğidir. 

Mersin Limanı’nın ön plana çıkışı ile ilgili olarak Vital Cuinet’te kitabında şu açıklamayı 

yapmaktadır:  

Eski bir şehir olan Tarsus kenti, açık pazarları ile gelişmiş bir ticari yaşama 

sahipti. Ancak Mersin Limanı’nın gelişmesiyle buradaki tüccarlar ve yabancı güçler 

kenti terk edip gitmişlerdir. Tüccarlar, mal yükleme ve bindirme işlemlerini Tarsus’a 

karşı Mersin’den yapmaya başlamıştır. Adana-Mersin Demiryolu hattı ile bölgedeki 

bakır madenleri limana taşınıyordu.
31

 

Bu yıllarda üretken bir kent olan Tarsus’un nüfusu, Mersin’den daha fazladır. 1890 yılı 

itibariyle Tarsus kentinin nüfusu 41.606 iken Mersin’de bu rakam 29.185 kişi’dir.
32

 Tarsus; 

düzenli evleri, konsoloslukları, misyoner okulları, fabrikaları ile giderek büyüyen kenttir. 

Dolayısıyla Tarsus’un batı kapitalizminin çevresi olma süreci daha da hız kazanmıştır. 

       2. Ekonomik Yapı 

Tarsus kenti, bölgedeki konumu itibariyle eskiden beri canlı bir ticaret merkezi olmuştur. 

Önemli kervan ve ticaret yolları üzerinde bulunması, kentin bölgede her zaman ticari ve 

ekonomik önemini korumasına neden olmuştur. İngiltere ile 1838’de imzalanan Balta Limanı 

Ticaret Antlaşması’ndan sonra, Tarsus’a ticaret amacıyla; İngiltere, Fransa, Avusturya, 

İspanya, Portekiz, Toskana, Flemenk, Rusya, Sicilya, Amerika, Hollanda ve Yunanistan 

devletlerinin tüccarlarının geldiği görülmüştür.
33

 Bu tüccarların genelde kentte yaşayan 

gayrımüslimler ile ticari ilişkiler içerisine girmelerinden dolayı, Tarsus’ta bu anlamda bir çok 

Osmanlı kentinde olduğu gibi gayrımüslimlerin ağırlıkta olduğu burjuvazi sınıfı oluşmuştur.
34

 

Tarımsal alanla, sanayi merkezi arasındaki mal taşımacılığını gerçekleştiren bu yeni sınıf 

varlığını, gerçekleştirdikleri aracılık işlevlerine borçlulardır. Gayrımüslim nüfus, bu ticari ilişki 

                                                           
29 Murat Özyüksel, Anadolu ve Bağdat Demiryolları, Arba Yayınları, İstanbul 1988, s.211. 
30 Bilgili, age, s.88. 
31Vital Cuinet, La Turquie D’Asie, Cilt: VI, Isis Yayınları, İstanbul 2001, s.166. 
32 Age, s.50. 
33 TŞS, Defter No: 291, Sayfa No: 261-273, 18 Mart 1851 ( 1267.C.15). 
34 Ali Güler, Türkiye’deki gayrı Müslimler, ATASE Yay. Ankara 1996, s.98.  
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sayesinde kısa sürede önemli bir sermaye birikimi elde etmeye başlamıştır. Bu da beraberinde 

bölgede tarımsal üretime dayalı sanayilerin kurulmasına yol açmıştır. Tüm bu gelişmeler 

gayrımüslimlerin ekonomik anlamda ön plana çıkmasını sağlamıştır.
35

 

Osmanlı Devleti, Tarsus’ta ticaretin yanı sıra tarım ve hayvancılığı da ekonomik yaşamın 

önemli bir unsuru haline getirmiştir. Bunun nedeni ise, Osmanlı Devleti’nin önemli gelir 

kaynaklarının toprak mahsullerine ve hayvanlardan alınan vergilere dayanmasından dolayıdır. 

19. yüzyılda Tarsus Sancağı’nın önemli temel gelir kalemleri arasında yer alan başlıca vergiler 

aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

1. Gümrük gelirleri,    7. Mal-ı Avarız, 

2. Dellaliye ve Bac gelirleri ,   8. Tımar Gelirleri, 

3. Miri-i Fellahan,                9. Duhan (Tütün) ekiminden alınan vergi, 

4. İspenç Resmi,                  10. Aşar Vergisi, 

5. İhtisab Resmi,                 11. Enfiye, barut ve saçma mukataası  

6. Reayadan ve Yörüklerden  12. Poliçe mukataası.
36

 

 alınan kışlak bedelleri,  

Yukarıdaki vergi kalemlerinin dışında ihzariye geliri,
37

 meyhane geliri, kasap geliri, bağ, 

bahçe ve bostan vergileri, değirmen resmi, ağnam vergisi, hamam gelirleri sayılabilir.
38

 Bu 

gelir kalemleri arasında en önemli kısmı gümrük vergisi oluşturmaktadır. Bunun gerekçesi ise; 

1838 tarihli ticaret antlaşması sonrasında, Avrupalı ülkelerle olan ticari ilişkilerin gelişmesi 

doğrultusunda ticaret hacminin büyümesi ve gümrük gelirlerinin de buna bağlı olarak 

artmasıdır. Bu tarihten sonra ekonomik anlamda bir büyüme yaşanmıştır. Buna bağlı olarak da, 

bu tür serbest antlaşmaların etkisiyle ticari faaliyetler ve pazara yönelik üretim artmıştır.
39

 

Çukurova Bölgesi, 19. yüzyılın ilk yarısında yapılan ıslah ve yatırım çalışmalarıyla, 

Osmanlı Devleti’nin en verimli tarım alanlarından birisi olma niteliğini taşımaktadır. Tarsus 

bölgesi de Çukurova’nın en verimli alanlarından biridir ve bu verimli topraklar sayesinde tarım 

sektöründe büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bu nedenden dolayı ticaret de büyük ölçüde 

tarımsal ürünlere dayalı olarak gelişmiştir. Bu bölgedeki tarımsal üretimin gelişmesinde, Mısır 

Valisi Mehmet Ali Paşa’nın, oğlu İbrahim Paşa’nın Çukurova Bölgesi’ni ele geçirmesinin 

büyük etkisi vardır. İbrahim Paşa, bölgedeki tarımı geliştirmek ve verimi artırmak için bir dizi 

çalışmalar yapmıştır. İlk önce Mısır ve Suriye’den tarım işçisi (Fellahlar) getirmiş, pamuk, 

şeker kamışı, pirinç ekimine ağırlık vermiştir. Bu amaçla hem tarımsal verimi artırmak hem de 

tarımsal üretime büyük zararlar veren selleri önleyebilmek için su kanalları açmıştır.
40

 

İbrahim Paşa’nın bu çalışmaları ve 1838 tarihli ticaret antlaşması’nın etkisiyle, bu 

döneme kadar yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan tarımsal üretim anlayışının 

                                                           
35 TŞS, Defter No: 293, Sayfa No:161, 5 Temmuz 1848 (1264. Şaban.3); Defter No: 296, Sayfa No: 154, 21. 

Mayıs1857 (1273. Ramazan. 27);  Defter No: 297, Sayfa No: 114, 8 Ocak 1859 (1275. Ca. 3); Defter No: 299, 

Sayfa No: 353, 27 Aralık 1862 (1279. Recep. 5). 
36 Songül Ulutaş, Şer’iye Sicillerine Göre Tarsus’ta Ekonomik Yapı, ( Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin 2006, s.43. 
37 İhzariye: Mahkemelerde, aleyhlerine açılan borç alıp-verme davalarına katılmayan kişileri mahkemeye getirme 

işleminden dolayı alınan ücrete denir. Bkz. Bilgili, age, s.105. 
38 Age, s.97-112. 
39 Age, s.44. 
40 İbrahim Bozkurt, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Mersin Tarihi, Mersin Büyükşehir Yay., Mersin 2012, s.111, ayrıca 

bkz. Kıray, agm, s.3665. 
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yerine, pazara yönelik üretime geçme süreci başlamıştır. Böylece, tarımsal hammadde 

üretiminde önemli artışlar yaşanmıştır.  Ayrıca İbrahim Paşa, bölgedeki tarımsal üretimin 

gelişmesinde engel olarak gördüğü sermaye yetersizliğini giderebilmek amacıyla, Adana ve 

Tarsus ahalisine “Sermaye Akçesi”  adı altında 1.375.683,5 kuruş dağıtmıştır.
41

 Böylece halk 

tarımsal üretime teşvik edilmiştir. İbrahim Paşa sonrasında, Tarsus ve çevresindeki tarımsal 

alanda yaşanan gelişmeler yavaşlamışsa da Osmanlı yöneticileri bu bölgedeki ziraatın 

gelişmesini sürdürebilmesi için teşvik edici anlamda bir dizi çalışmalar yapmıştır. Bu 

çalışmalar sayesinde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgede kapitalist tarım 

işletmeciliğinin gelişmeye başladığı gözlenmektedir. Ancak sermayenin yetersiz olmasından 

dolayı tarım işletmeciliğinde ortakçılık yaygındır. 

Tarsus kentinin ekonomik yapısıyla ilgili belirtilmesi gereken özelliklerden biride 

gayrımüslim Osmanlı vatandaşlarının kent ekonomisindeki rolleridir. Gayrımüslimlerle 

Müslümanlar arasındaki ekonomik ilişki genelde sınırlı seviyede kalmıştır. Onlarla pazar 

yerlerinde, dükkanlarda ve hanlarda bir araya gelip sadece ticari ilişkiler kurmuşlardır. 

Elimizde bulunan Tarsus Şer’iye Sicilleri’ndeki bilgiler de bu görüşü doğrulamaktadır. Şer’iye 

sicillerinden elde ettiğimiz bilgilere göre Tarsus’ta yaşayan gayrımüslimlerin, genelde ticaret, 

sarraflık, tefecilik, esnaflık, tarım, hayvancılık ve bağcılıkla uğraştıklarını söyleyebiliriz.
42

 

Ancak bu sektörler arasında ticaret ayrıcalıklı ve ağırlıklı bir yere sahiptir. Gayrımüslimlerin 

yaptığı ticaret çeşitli ürünleri içermektedir. Susam, buğday, hayvan, bina ve dükkan gibi her 

türlü malın ticarette söz konusu olduğu belgelerden de anlaşılmaktadır.
43

 İki kesim arasındaki 

bu olumlu ve sınırlı ilişkilerin yanı sıra, gayrımüslimlerle Müslümanlar arasında ticari 

ilişkilerden dolayı Tarsus Şer’i Mahkemesi’ne taşınan yüzlerce dava vardır.
44

 Açılan bu 

davalar genelde alacak davasıdır. Borcun tahsil edilememesinden dolayı açılan alacak 

davalarının yanı sıra alınan-satılan malın teslim edilmemesinden kaynaklanan davalar da 

vardır.  

Gayrımüslim tüccarlar ve yabancı tacirler, bazı durumlarda alacaklarını tahsil 

edemediklerinde merkeze dilekçe ile başvurarak alacaklarının tahsil edebilmesi için Adana 

valisine ve Tarsus kaymakamına yazı gönderilmesini talep etmişlerdir. Resmi makamlar da 

genelde bu talepleri kabul edip Adana valisi ve Tarsus kaymakamına yazı göndererek 

başvuruyu yapan gayrımüslim ve yabancı tüccarların alacaklarının faiziyle birlikte tahsil 

edilebilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını istemiştir.
45

  Bu anlamda gayrımüslim tüccarın 

alacağı devletin sorunu haline gelmektedir. 

Eldeki belgeler ve yaşanan gelişmelerle birlikte 19. yüzyıl itibariyle Tarsus kentinde 

ekonomik anlamda hareketli bir yapının söz konusu olduğu söylenebilir. Ticari yönden canlı 

olan bu ekonomik yapıyı daha yakından inceleyelim. 

                                                           
41 Age, s.50-51. 
42 TŞS, Defter No: 293,Sayfa No:161, 5Temmuz 1848 (1264. Şaban. 3); TSŞ, Defter No: 296, Sayfa No: 154, 21 

Mayıs1857 (1273. Ramazan. 27); TSŞ, Defter No: 297, Sayfa No: 114, 8 Ocak 1859 (1275. Ca. 3).  
43 TŞS, Defter No: 290, Sayfa No:252, 4 Nisan 1847 (1263. Ra. 17); TŞS, Defter No: 293, Sayfa No: 164, 27 Eylül 

1848 (1264. Şevval. 8). 
44 TŞS, Defter No: 297, Sayfa No: 533 17 Kasım 1860 (1277. Ce. 3);  TSŞ, Defter No: 297, Sayfa No:627,10 Şubat 

1861 (1277. Recep. 29);  TŞS, Defter No: 300, Sayfa No:126, 11 Mart 1857(1273. Recep. 5). 
45 BOA, Sadaret Mektubi Deavi (A. MKT. DV) 172/2, 6 Kasım 1860 (1277. Ra. 21); BOA, Sadaret Mektubi 

Kalemi (A. MKT. DVN.) 54/56, 20 Nisan 1852 (1268. Ca. 29); BOA, Sadaret Mektubi Deavi (A. MKT. DV)  

90/17, 2 Şubat 1956 (1272. C. 28);  BOA, Sadaret Mektubi Umum-u Vilayet (A. MKT. UM) 148/86, 3 Ocak 1854 

(1270. Ra. 3); BOA, Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi (HR. MKT.) 24/83, 30 Nisan 1849 (1265. Ca. 7); BOA, 

Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi (HR. MKT.) 35/65, 18 Ağustos 1850 (1266. L. 9); BOA, Hariciye Nezareti 

Mektubi Kalemi (HR. MKT.) 42/99, 6 Temmuz 1952 (1268. R. 18); BOA, (Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi HR. 

MKT.) 58/29, 7 Nisan 1853 ( 1269. Ca. 27). 



 
 
 
    
                                                                                                                                       İbrahim Halil AYTAR - Hasan KENDİRCİ 

 

 
Journal of History Studies 

JHS 

33  
 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 4 

December 
2015 

 
 

 

3. Tarsus Kentinin İş Kolları ve Alanları 

Osmanlı İmparatorluğu’nun genel ekonomik yapısı büyük ölçüde tarım ve hayvancılıktır. 

İmparatorluğun küçük bir ünitesi olan Tarsus’ta da tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomik 

yapı söz konusudur. Tarsus’taki küçük sanayi işletmeleri ve tezgahları da yine tarım ve 

hayvancılık hammaddelerinin işlenmesine yöneliktir. Kırsal alanda üretilen hammadde şehre 

sevk edilerek buradaki tezgah ve sanayi kuruluşlarında işlenmektedir. Örneğin; debbağ 

(derici), haffaf (ayakkabıcı), başmak (terlikçi), saraç (derici, koşumcu) gibi esnaf kolları 

hayvan ürünlerinin işlenmesine yönelik Tarsus’taki başlıca tezgahlardır.
46

 Susam yağı ve üzüm 

suyu çıkarmaya yönelik ma’sara ve tahılı una dönüştürecek değirmen, şehirdeki tarım 

ürünlerinin işlendiği küçük çaptaki sanayi kuruluşlarıdır. 

Şehirde biri susam, diğeri de şıra olmak üzere iki tür ma’sara bulunmaktadır. Susam 

ma’sarası Ramazanoğulları döneminde, şıra ma’sarası da 1536’da faaliyete geçmiştir. Bu 

yüzyılda şehirde bir tane de değirmen bulunmaktadır. Bu değirmen daha çok şehrin civarında 

yetiştirilen tahılı işlemektedir. Tarsus’ta üretilen pamuk hammadde olarak şehre sevk edilerek 

buradaki tezgahlarda önce iplik, daha sonra giyim-kuşam ve döşemelik dokuma haline 

getirilmiştir. Pamuğun şehre sevk edildiği, tartılmasına ilişkin genel tartı (Kapan)
47

 işleminin 

şehirde yapılmasından anlaşılmaktadır. Şehre sevk edilen ham veya işlenmiş pamuk, çereci, 

çullah, hallaç gibi ilgili meslek dallarında mamul mala dönüştürülmüştür. Tarsus’ta pamuk 

ipliği ve pamuklu kumaşlar üretilmektedir.
48

 İplik ve dokumaların boyanması için şehirde 

ayrıca boyahaneler vardır. 19. yüzyılda hem boyacılık hem de dericilik Tarsus’ta var olan 

imalat sanayileri içerisinde en gelişmiş iş kolları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tarsus’un ekonomik ve ticari yaşamında esnaf örgütlerinin de önemli rolleri vardır. Esnaf 

grupları, ziraat ve ticaretin dışında kalan alanlarda mal ve hizmet üretmektedir.
49

 Bütün 

Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi Tarsus’ta da küçük sanayi tesisleri ve tezgahlar belirli meslek 

grupları tarafından işletilmektedir. Başlıca sektörler; dokumacılık sektöründe, kazaz (ipekçi), 

çereci (iplikçi), çullah, hallaç, boyacı, habbar (terzi), alet imalatı sektöründe; demirci, harrat 

(doğramacı,tornacı), yiyecek-içecek sektöründe; bozacı, şıracı, bakkal, fırıncı, kasap, börekçi 

gibi meslek dalları Tarsus esnafı içinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra şehirdeki ticari 

değişim pazarlarda yapılmaktadır. Pazarlar, şehirli halk ile esnafın ve köylünün bir araya 

geldiği doğrudan ticaretin yapıldığı yerlerdir. Tarsus’taki başlıca pazarlar; büyük pazar, küçük 

pazar, eskici pazar, demirci pazarıdır. 

       3.1. Tarım 

Tarsus ve çevresi; toprağın verimliliği, üretilen malların işlenişi, pazarlara malı ulaştırma 

imkanlarının bulunması açısından önemli bir yerleşim alanıdır. Zirai üretim, bilindiği gibi 

iklim ve toprak özellikleri olmak üzere, her şeyden önce coğrafi faktörlerin etkisi altındadır. 

Bu anlamda Çukurova Bölgesi’nin verimli topraklarına sahip olan Tarsus’ta ekonomik hayatın 

en önemli bölümünü tarımsal faaliyetler oluşturmaktadır. Ahmet Akgündüz’ün Osmanlı 

kanunnamelerine dayanarak yaptığı tespite göre; “Şehir halkının büyük bir kısmı geçimini 

tarımdan sağlamaktadır. Tarsus’ta üretilen tarım ürünlerinin arasında buğday, arpa, darı, 

                                                           
46 Bilgili, age, s.88. 
47 Kapan: Yiyecek eşyalarının, mezbahalık hayvanların, pamuk, kösele gibi yükte ağır pahada hafif malların 

tartıldığı ve yük başına resim (bac) alındığı yerlerdir. M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 

Sözlüğü, C.2, MEB. Yay., İstanbul 1993, s.164.  
48 Bilgili, age, s. 91. 
49 Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yay., 1.baskı, İstanbul 2000, s. 15-20. 
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mercimek gibi zorunlu ihtiyaçların yanı sıra bol miktarda pamuk, susam, narenciye ve bağcılık 

üretimi de yapılmaktadır.”
50

   

Tanzimat’tan önce Adana ve bölgedeki en büyük siyasi olay, Kavalalı M. Ali Paşa’nın 

oğlu İbrahim Paşa’nın bölgeyi 1840’a kadar bağımsız bir devlet gibi yönetmesidir. İbrahim 

Paşa bölgede bir takım yenilikler yaparak, bölge insanın hayat tarzını yeniden düzenlemiştir. 

Özellikle tarım alanında üretimin artırılması ve çeşitlendirilmesi yönünde çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde ilk defa şeker kamışı ekimi başlamıştır. Ayrıca pamuk 

ekimine önem verilmiş ve arpa tohumunun ıslahına gidilerek Mısır’dan “duvrak” arpası 

tohumluk olarak Tarsus’a getirilmiştir. Su kanalları açılmıştır.
51

 İbrahim Paşa’nın dışında, bu 

bölgenin Türkiye’nin önemli tarım ve sanayi bölgesi olmasını sağlayan bir diğer gelişme de 

“Fırka-i İslahiye” çalışmalarıdır. Bu çalışma yerleşik olmayan aşiretlerin yerleşmesini 

sağlamıştır. Yerleşik yaşama geçirilmeye çalışılan aşiretlerin de temel geçim kaynakları tarım 

ve hayvancılıktır.
52

 Yapılan bütün bu çalışmalar genelde Çukurova Bölgesi’nde, özelde ise 

Tarsus’ta tarımsal ürün çeşitliliğini ve üretimin artmasına yol açmıştır.  

Tarsus ve çevresinde yaşayan gayrımüslimlerin bir kısmının da tarım sektörüyle de 

uğraşarak geçimlerini sağladıkları anlaşılmaktadır. Bu uğraş özellikle 1838 sonrasında giderek 

yaygınlaşmıştır. Yüzyılın ortalarına doğru Tarsus Sancağı’ndan bazı gayrımüslimlerin pamuk 

ekimi için Ticaret Nezareti’nden ruhsat istedikleri görülmektedir. Ticaret Nezareti’ne dilekçe 

yazan Riyail Papaysan adlı gayrımüslim, arazisinin pamuk ekimine uygun olduğunu belirterek, 

yurt dışından pamuk ekimi için özel makine getirtip, pamuk ekimi yapmak için ruhsat 

istemiştir. 

Tarsus sancağı dahilinde kain arazi-i haliye pamuk zira’ına elverişli 

olduğundan ve kendisi mahsusen makine celb edeceğinden ziraatine ruhsat i’tası 

hakkında bazı istid’aya havi Riyail Papaysan nam kimesnenin takdim eylediği arz-

ı-hal manzur-u atufileri buyurulmak üzere leffen irsal kılınmış olmağla suret-i 

istid’aya nazaran iktizasının ifadesi mütevakkıf himmet-i behiyyeleridir.
53

 

Ticaret Nezareti, adı geçen gayrımüslim Osmanlı vatandaşının bu isteğini uygun görerek 

gerekenin yapılmasını istemiştir. Bölgede ayrıca yoğun olarak, bağcılık ve narenciye 

üretiminin yapıldığı da kayıtlarda belirtilmektedir.  Bağcılık, narenciye ve pamuk üretiminin 

yanı sıra Tarsus ve çevresinde tütün, buğday, arpa, susam, zeytin, mısırın da yetiştirildiğini ve 

yetiştirilen bu ürünlerin ihraç edildiklerini biliyoruz.
54

 Bu nedenle tarım sektörüyle uğraşanlar, 

üretimlerini daha çok ihraç edilen mallar üzerinde yoğunlaştırdıklarını söylememiz 

mümkündür. Ayrıca şunu da belirtmemiz gerekiyor. 19. yüzyıl üretim araçlarında da önemli 

değişikliklerin yaşandığı bir yüzyıldır. Özellikle tarımsal alanda bu daha da yoğun yaşanmıştır. 

Nedeni ise; üretimin tamamen tarıma dayalı olmasındandır. 19. yüzyılda Osmanlı 

İmparatorluğu’nda tarımsal alanda modern araç ve makinelerin gelişimi yaşanmışsa
55

 da 

şer’iye sicillerindeki kayıtlara ve terekelere baktığımızda Tarsus’ta eski yöntem ve araçlarla 

tarımın yapılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

        

 

                                                           
50 Akgündüz, age, s.328. 
51 Bozkurt, age, s.111. 
52 Kıray, agm, s.3639. 
53 BOA, Sadaret Mektubi Nezaret ve Devair Kalemi (A. MKT. NZD.) 393/91 27 Temmuz 1861 (1278. B. 19). 
54 Kıray, agm, s.3644-3645. 
55 BOA, Sadaret Mektubi Nezaret ve Devair Kalemi (A. MKT. NZD.) 393/91, 27 Temmuz 1861 (1278. B. 19). 
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3.2. Hayvancılık 

Tarsus nüfusunun önemli bir kısmını, Türkmenler oluşturmaktadır. Bunlar genellikle 

hayvancılıkla uğraşmışlardır. Göçebe Türkmenler, küçükbaş hayvanlardan koyun ve keçiyi, 

büyükbaş hayvanlardan da daha çok deveyi yaygın olarak yetiştirmişlerdir. Bununla birlikte 

tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde at ve sığır yetiştirilmiş, şehrin et ihtiyacı daha çok 

koyunlardan sağlanmıştır. Tarsus’ta yetiştirilen koyunların bir kısmı, İstanbul’un et ihtiyacını 

karşılamak için Niğde, Aksaray ve Kayseri üzerinden bu şehre ulaştırılmıştır.
56

 Bu da Tarsus’ta 

koyun yetiştiriciliğini teşvik etmiştir. Koyun ve keçi yetiştirenler, kışı deniz kıyılarıyla ovalık 

kesimlerde bulunan kışlaklarda geçirmişler, yazın ise yaylalara çıkmışlardır. Devlet, koyun ve 

keçi yetiştirenlerden, her koyun ve keçiden bir akçe olmak üzere “adet-i ağnam” adında bir 

vergi almıştır. Ayrıca devlet, dışarıdan gelen ve kendilerine ait yaylak ve kışlakları 

bulunmayan sürü sahiplerinden, sürülerini otlattıkları yere göre resm-i otlak, resm-i yaylak ve 

resm-i kışlak gibi vergiler almıştır. Konuyla ilgili çalışma yapmış olan Abdullah Poş’a göre; 

Göçebe toplumların önemli unsurlarından biri de devedir. Deve, daha çok 

kışlaktan yaylağa, yaylaktan kışlağa göçmede taşıma aracı olarak kullanılmıştır. Bu 

tür hayat tarzına sahip toplulukların yoğun olduğu yerlerde deve yetiştirmek ayrı 

bir öneme sahiptir. Tarsus’ta yetiştirilen önemli hayvanlardan biri de attır. Yörede 

at yetiştiriciliği büyük bir önem taşımaktadır.
57

 

       3.3. Sanayi 

Osmanlı Devleti, Tanzimat Dönemi’nde bir sanayileşme sürecine girmiş ve üretime 

yönelik fabrikalar kurmaya başlamıştır. Fabrikalar, genelde Osmanlı İmparatorluğu’nun 

merkezinde veya merkeze yakın yerlerde kurulmuştur. Bu bölgelerin dışında pek 

yaygınlaşamadığı söylenebilir. Kıyı kesimlerinde ise; ihracata yönelik tarımsal imalat 

faaliyetleri söz konusudur. Bu anlamda kıyı bölgelerinde yer alan ovalar, ihracata yönelik 

üretim yapan bölgeler haline gelmeye başlamıştır. Yüzyılın ilk yarısı için kıyı bölgelerinde yer 

alan kentlerdeki bu gelişmeler, ilerleyen süreçte sanayileşmenin bu bölgelerde gelişmeye 

başlamasında olumlu etkiler yaratmıştır.  Bu anlamda Tarsus, Türkiye’de sanayileşmenin ilk 

başladığı yerlerden biridir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nde sanayi 

kuruluşlarının büyük çoğunluğu İstanbul’da, küçük bir kısmı da çeşitli kıyı şehirlerinde ortaya 

çıkmıştır. Bu dönemde Tarsus’ta atölyeler ve fabrikalar bir hayli yaygındır. Tarsus ve 

çevresinin sanayisi, tarıma dayanmaktadır.  1860’larda başlayan Amerikan iç savaşı 

İngiltere’yi pamuk satın alacağı yeni coğrafyalara yöneltmiştir. İngiltere’nin dikkatini çevirdiği 

ilk merkezlerden biri de çeyrek asırdır ciddi pamuk üretimi yapılan ve kapitalizme açılmaya 

başlayan Osmanlı’nın pamuk üretim bölgesi olan Çukurova Bölgesi’dir. Pamuk üretimi ve 

bunun taşınması, bölge ekonomisine yepyeni bir açılım getirmiştir.
58

 Yörede pamuk üretimine 

önem verilmesinden sonra üretimde artış yaşanmıştır. Bölgede gerçekleşen bu artış, Tarsus’ta 

sanayileşmenin ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden olmuştur. 

Bu gelişmelere uygun olarak, Tarsus bölgesinde yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

pamuklu dokuma ve iplik fabrikaları kurulmuştur.
59

 Tarsus ve çevresindeki ilk fabrikalar, 

gayrımüslim girişimciler tarafından kurulmuştur. Özellikle bu alanda Rum Ortodoks 

sanayicilerinin ön plana çıktıklarını söyleyebiliriz. Uzun yıllar önce bu bölgeye yerleşen sanayi 

kurucuları, uluslararası ticarette ve finansal aktivitelerde başarılı olmuşlardır. Pamuk işleme ve 

                                                           
56 Bilgili, age, s. 445. 
57 Poş, agt, s. 86. 
58 Nükhet Adıyeke, Nuri Adıyeke, “Modernleşmenin Doğurduğu Kent: Mersin”, Sırtı Dağ-Yüzü Deniz:Mersin, 

YKY Yay., İstanbul 2004, s.70. 
59 Ömer Celal Sarc, Tanzimat ve Sanayimiz, Tanzimat I, Komisyon, MEB Basımevi, İstanbul 1999, s.438. 
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preslemedeki ilkel metoda son vermek amacıyla 1863’te Gont adlı İngiliz tüccar Adana, 

Mersin ve Tarsus’ta birer çırçır fabrikası açmıştır.
60

 İngiliz Tüccar Gont’ın dışında yörede 

yaşayan gayrımüslim Osmanlı vatandaşları da fabrikalar açmıştır. Örneğin; Adana ve Tarsus’ta 

Trypanis kardeşler çırçır fabrikası (Halen Adana Mensucat), A.Simonoğlu ve Şürekaları Çırçır 

fabrikası, Tarsus’ta Mavrommatis’in iplik fabrikası, Rasim bey ve Şürekaları Çırçır fabrikaları 

bu dönemin önde gelen fabrikalarındandır.
61

 İrini Reineri’nin belirttiğine göre; bu bölgeye 

modern anlamda endüstrinin gelişi özellikle 1889 yılında Constantine Mavrommatis’in ilk su 

ile çalışan pamuk dokuma değirmenini açmasıyla başlamıştır. 

Neologos Constantinople gazetesi Şubat 1889’da okurlarını “ Nihayet Yunan 

kardeşimiz Bay Mavrommatis’in İngiliz fabrikalarıyla kalite ve stil bakımından eş 

değer olan büyük ve geniş pamuk fabrikası Tarsus’ta çalışmaya başlamıştır.” diye 

haber etmiştir. Fabrikada 2700 spindles vardı. (Spindles: pamuk fabrikalarında 

ipliğin etrafında döndüğü çubuk). Pamuk endüstrisinin gelişmesi, endüstriyel 

gelişmenin merkezindedir. Bu yüzden bu fabrikanın açılması çok önemli bir 

olaydır. Ama şu da not edilmelidir ki pamuk endüstrisi Osmanlı’ya bir yüzyıllık 

gecikmeyle gelmiştir. Mavrommatis’in fabrikası yine imparatorluk sınırları 

dahilinde olan Makedonya’da kurulan ilk özel pamuk değirmeninden 15 yıl sonra 

kurulmuştur.
62

  

Mavrommatis, bankacılık, uluslararası tahıl ve pamuk ticaretinde etkindir. Bu da Tarsus 

ve çevresinde Mavrommatis’in sadece Yunan Ortodoks nüfusunda değil, tüm yerel toplumda 

öncü bir kişilik olmasına neden olmuştur. 1880’lerin sonlarında yer alan bu ticaretten 

endüstriye geçiş, bölgede pamuk sanayisine yönelik bir yatırım için gerekli olan tatmin edici 

düzeyde sermaye birikiminin var olduğunu göstermektedir. Bölgedeki Rumlar, güçlü 

birliktelikler ve ittifaklar kurarak, ayrıca toprak sahipleri, bankerler ve başarılı tüccarlarla aile 

ilişkileri kurarak kendilerini daha da geliştirmişlerdir. Mavrommatis ve Siderikoudis ailelerinin 

ittifakı buna örnek gösterilebilir. Siderikoudis, sahip olduğu zenginliğin yanı sıra şehirdeki Rus 

taşımacılık şirketinin acentesi ve Portekiz’in yardımcı danışmanıdır.
63

 Reineri’nin belirttiğine 

göre; bölgede Mavrommatis ve Siderikoudis gibi ailelerinin yanı sıra Avanias kardeşler de 

önemli yatırımlar gerçekleştirmişlerdir. Avanias kardeşler 1863 ve 1864 yılında sırasıyla 

Adana ve Tarsus’ta fabrikalar açmışlardır. Elias Avanais, Tarsus bölgesinde sadece kendisi 

için değil aynı zamanda Londra merkezli Laskaridis tüccar grubu için de ticaret yapmıştır.
64

 Bu 

da bölgenin Batı kapitalizmiyle bütünleştiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

Georgios Trypanis, Tarsus’taki ilk makine tamir dükkanını açmıştır. Trypanis’in, bu 

küçük girişimi hızla büyümüş ve kendilerine büyük bir fabrika açma olanağı sağlamıştır. Bu 

yeni buhar gücüyle çalışan iplik dokuma değirmeni 1899 yılında çalışmaya başlamıştır. 1902 

yılında 700 işçi çalıştıran bu fabrika Anadolu’nun en büyüğü unvanını almıştır. Mavrommatis 

ailesinin Tarsus’ta açtığı fabrikalarının ismi “Kydnos”dur. Bu isim Tarsus nehrinin eski adıdır. 

Trypanis ve çocuklarının fabrikasının ismi “Hamidiye”, Arteidis Simonoğlu’nun fabrikasının 

adı da “Osmaniye”dir.
65

 Pamuk fabrikalarının yanı sıra un fabrikaları da genelde Rum 

Ortodoks cemaatinin elindedir. Bu alana yönelik önemli yatırımlar Simonoğlu ve Voudouroğlu 

                                                           
60 Kıray, agm, s.3644. 
61 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğunun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara 1994, s.75. 
62 İrini Reineri, “Industrıes Of The Grek Orthodox In The Regıon Of Cukurova (1880-1924)”, Tarih İçinde Mersin 

Kolokyum II, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin 2005, s.110. 
63 Agm., s.111. 
64 Agm., s.111. 
65 Agm., s.112. 
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şirketlerinin un fabrikalarıyla yapılmıştır. Fabrika, 1900’lerin önde gelen Alman firmalarından 

“MAN” tarafından 250 beygirlik bir makineyle donatılmıştır. Bu makine sayesinde günde her 

biri 100 kilodan 400 çuval un üretilmiştir. Bunun yanı sıra un karıştırma, depolama işlemleri 

gibi işler için yeterli bina ve alan mevcuttur. Un fabrikasının toplam değeri 85,063 altın Türk 

Lirası olarak tahmin edilmektedir.
66

 Osmanlı Devleti’nin 1868 tarihli Halep Salnamesinde 

Tarsus’daki sanayi kuruluşları ile ilgili oldukça önemli istatistiki bilgiler verilmiştir. Tarsus’ta 

bu dönemde; 2 pamuk fabrikası, 50 kumaş işleme tezgahı, 3 basmahane, 12 ma’sara, 1 un 

fabrikası, l1 değirmen, 7 boyahane, 1 bedesten, 9 han, 3 mağaza, 830 dükkan bulunmaktadır. 

Bunların büyük bir çoğunluğu da Tarsus’ta yaşayan gayrımüslim vatandaşlara aittir.
67

 

1868-1901 Yılları Arasında Tarsus’taki Sanayi Tesisleri 

Müessese Adı 1868 1869 1877 1890 1891 1894 1900 1901 

Han 9 9 9 27 27 27 18 18 

Bedesten 1 1 1 -- -- -- -- -- 

Değirmen 11 11 11 -- -- -- 18 18 

Dükkan 830 830 830 1.087 1.087 1.087 1.297 1.297 

Mağaza 3 3 5 -- -- -- -- -- 

Fırın 23 23 25 16 16 16 19 19 

Boyahane 7 7 10 -- -- -- -- -- 

Debbağhane 1 1 1 16 16 16 11 11 

Un Fab. 1 1 1 -- -- -- 4 4 

Ma’sara 12 12 12 -- -- -- -- -- 

Basmahane 3 3 7 -- -- -- -- -- 

Pamuk Fab. 2 -- 7 4 4 4 9 9 

İplik Fab. -- -- -- 1 1 1 1 1 

Menzilhane -- -- -- 1 1 1 1 1 

       3.4. Ticaret  

Tarsus’un ticari yaşamında daha çok gayrımüslimler önemli roller oynamıştır. Özellikle 

Tarsus’ta bulunan Rumların, imparatorluğun başka coğrafyalarında da olduğu gibi diğer 

cemaatlere oranla daha çok ticaretle uğraştıkları anlaşılmaktadır.
68

 Cami’ün-Nur Mahallesi, 

Tarsus’ta ticaretin en yoğun şekilde yapıldığı merkez mahallelerden birisidir. Tarsus’ta 

yaşayan Rumların birçoğunun bu mahallede oturması, ticaretle olan yoğun ilişkilerin bir başka 

göstergesidir.
69

 Tüccar olmalarından dolayı oldukça önemli miktarda sermaye sahibi 

olmuşlardır. Bu sayede tefeciliğe de soyunup başkalarına borç vermişlerdir. Rumlarla ilgili 

kayıtların büyük bir çoğunluğunda söz konusu borç ilişkileri, bu borçlara karşılık borçlunun 

                                                           
66 Agm., s.113. 
67 Akgündüz, age, s.358-360. 
68  TŞS, Defter no: 291, Sayfa no: 229, 2 Temmuz 1853 (1269. R. 25); TŞS, Defter no: 293, Sayfa no: 161, 5 

Temmuz 1848 (1264. Şaban. 3).  
69  TŞS, Defter No: 300, Sayfa No: 63, 30 Nisan 1857 (1273. Ramazan. 6). 
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bağ, bahçe, tarla ve evlerini rehin aldıklarından bahseden bilgiler yer almıştır.
70

  Örneğin 1858 

tarihli bir belgede; gayrımüslim Osmanlı vatandaşı iki Rum bayan, vekili ve şahitler huzurunda 

Ermeni milletine mensup olan köylüye borç para vermiştir. Borcun ödenmemesi durumunda 

borçlunun arazisine el konulacağı ifade edilmektedir.
71

  

 Belgelerde dikkatimizi çeken bir başka konu da borç para alıp-verme ilişkisinde genelde 

Tarsus’taki Ticaret Mahkemesi’nde sözleşmenin yapılmasıdır. Bu sözleşmelerde borçlunun 

malları tek tek belirtilerek devletin, noterlik görevini üstlendiği de anlaşılmaktadır. Bunun 

dışında hazineden tüccarlara borç senetleri verilmektedir. Devlet, tüccarlara verdiği bu 

kağıtları sıkı bir denetim altında tutmaktadır. Onlarla sözleşme yapmakta ve kesin hükümler 

koymaktadır. Ayrıca borç senetlerinin ödenmesinde yabancı devlet paraları da geçmektedir. 

Yabancı paraların geçerli olması, aynı zamanda Tarsus’ta yoğun bir ticari faaliyetinde söz 

konusu olduğunu kanıtlamaktadır.
72

 

 Ticaretle uğraşan Rumların genelde beratlı tüccarlar olduğu ve bazılarının ise yabancı 

devlet himayesi altına girip, Osmanlının yabancı devletlere tanımış olduğu imtiyazlardan 

yararlanmaya çalıştıkları bilinmektedir.
73

 Devlet, yabancı tüccarlara tanınan imtiyazları kendi 

tüccarına da sağlamak için uğraşmaktadır ve kendi tüccarına da ticaret beratı vermeye 

başlamıştır.
74

 Nitekim bunlardan biri de, Avrupa ticaretiyle uğraşan ve Tarsus’ta oturan, ticaret 

beratı verilmesi kararlaştırılan Savaveldar Selakoğlu’dur.
75

 Adı geçen tüccar, dışarıdan mal 

getirdiğinde yabancı devletlerle yapılan antlaşmalar gereği % 3 damga vergisi, % 2 gümrük 

vergisi, deniz yoluyla getirirse % 9 damga vergisi ve ayrıca taşraya götürdüklerinden % 3 

refiyyet vergisi alınması kararlaştırılmıştır. Bu ayrıcalıkların adı geçen tüccar ve iki hizmetkârı 

için de geçerli olduğu belirtilmiştir.
76

 Devlet, bu ayrıcalıkları sıkı bir biçimde denetlemiştir. 

Tarsus kadısına gönderilen bir yazıda, ticaret beratı verilen tüccarları sık sık denetlemesini ve 

ticaret beratı verilen tüccarın hizmetkârları, adı geçen tüccarın yanından ayrılırlar ise 

ayrıcalıklarının kaldırılması istenmiştir. Devlet, bu anlamda dış ticaretle uğraşan yerli 

gayrımüslim tüccara her türlü kolaylığı sağlamaya çalışmaktadır.
77

 

Tarsus Şer’iye Sicilleri ve Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nden elde ettiğimiz belgelerde 

ticaretle ilgili olarak karşımıza çıkan önemli bir konu da gayrımüslim ve yabancı tüccarların 

sık sık yakındıkları “Bac ve Gümrük vergileri”dir. Bac vergisi; Gazneli, Selçuklu, İlhanlı, 

Akkoyunlu ve Osmanlı İmparatorluğu’nda vergi anlamında kullanılmıştır. Bu vergi; 

pazarlarda, panayırlarda alınıp satılan hayvandan, her cins maldan, ithal edilen ve Osmanlı 

topraklarından transit olarak geçirilen mallardan alınmıştır. Bac, Osmanlılarda ilk defa Osman 

Gazi’nin pazara getirilen her yük için iki akçe almalarını emretmesi ile başlamıştır. Bac 

vergisi, yalnız satıcıdan alınan bir vergidir. Fatih Kanunnamesi’nde ise, alım-satım vergisi 

olarak kullanılmıştır. Kanunname’de yabancı memleketlerden getirilen mallardan alınacak bac 

miktarı genellikle % 20 olarak tesbit edilmiştir.
78

 Bac, Osmanlılarda, alındıkları mala ve şekle 

göre değişik isimler almıştır. Buna göre pazar ve panayırlarda satılan koyun ve keçilerden  

                                                           
70  TŞS, Defter No: 290, Sayfa No: 61, 22 Kasım 1850 (1267.Muharrem. 17),  TŞS, Defter No:  293, Sayfa No: 161,     

     5 Temmuz 1848 (1264. Şaban.3),  TŞS, Defter No:  295, Sayfa No: 37, 28 Mayıs 1855 (1271. Ramazan.11). 
71  TŞS, Defter No: 301, Sayfa No: 2 10 Eylül 1858( 1274. Muharrem. 20). 
72  TŞS, Defter No: 291, Sayfa No:  263, 12 Temmuz 1853 (1269. Şevval. 5). 
73  TŞS, Defter No: 299, Sayfa No:  353, 27 Aralık 1862 (1279. Recep. 5); BOA, Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi 

(HR. MKT.), 19/92, 15 Ağustos 1848 (1264. R. 15). 
74  TŞS, Defter No:  293, Sayfa No: 103, 11 Ocak 1848 (1264. Safer. 4). 
75  TŞS, Defter No: 295, Sayfa No: 152-153, 12 Ekim 1856 (1273. Safer. 12). 
76  TŞS, Defter No: 295, Sayfa No:  152, 12 Ekim 1856 (1273. Safer. 12). 
77  TŞS, Defter No: 299, Sayfa No: 353, 27 Aralık 1862 (1279. Recep. 5). 
78  Pakalın, age., s.143-144. 
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bac-ı ağnam; şehirde alınıp satılan her çeşit maldan, dokunan kumaş ve kesilen hayvanlardan 

bac-ı tamga; yurt dışından gelip, transit olarak memleketten geçen veya memlekette kalmak 

üzere gelen mallardan bac-ı büzürk ; pazar ve panayırlarda satılan her türlü hayvandan bac-ı 

kırtıl ve ülke dışına çıkarılan mallardan bac-ı niyabet adı ile alınmıştır.
79

 

Tarsus Şer’iye Sicilleri’nde ve Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde, bac ve gümrük vergisi 

ile ilgili çok sayıda kayıt bulunmaktadır. Bac ve gümrük vergilerindeki en ufak bir değişiklik, 

Osmanlı Devleti ve yabancı devletler arasında bir problem oluşturmuştur. Örneğin; 1850 

yılında yabancı tüccarlar gümrük tarifesinin yükseltilerek değiştirilmesinden rahatsız olup eski 

tarifenin uygulanması için dilekçe ile başvurmuşlardır. Yabancı devlet konsoloslukları da 

tüccarlarının yanında yer alarak tarifenin değişikliği için baskı yapmışlardır.
80

 Tüccarlar, deniz 

yoluyla getirdikleri mallar için gümrük vergisi ödediklerini ve dolayısıyla bac vergisinin 

alınmasının haksız olduğunu düşünmektedirler. Ancak alınan bac vergisi “Derbend bacı”dır. 

Karayolu boğazlarının, iltizam sistemi çerçevesinde mültezimlere kiralandığını dolayısıyla bu 

verginin ödenmesi gerektiği yapılan antlaşmalarda belirtilmiştir.
81

 

Bir başka belge ise; Tarsus kaymakamına gönderilen emirnamedir. Emirname de; 

İngiltere, Rusya ve diğer yabancı devlet konsoloslarınca da kabul edilen bac vergisinin yeni bir 

vergi olmayıp, eskiden beri ülkeye giren-çıkan mallardan alınan bir vergi olduğu, öte yandan 

yabancı tüccarların, Osmanlı’ya getirdiği veya dışarıya götürdüğü mallardan bac vergisi 

alınmayacağı belirtilmiştir. Ancak yabancı tüccarların Anadolu’dan aldıkları malı yine 

Anadolu içerisinde başka bölgelere satarak iç ticaretle de uğraşmaya başladıkları anlaşılmıştır. 

Yabancı tüccarların iç ticaretle uğraşmalarından dolayı Osmanlı tüccarlarının tabi olduğu 

bütün kurallar, onlar için de geçerli olmuştur. Bu kural diğer devletlerle yapılan ticaret 

antlaşmalarında da belirtilmiştir.
 82

  

Buradan da anlaşıldığına göre yabancı tüccarlar sadece dış ticaretle değil, iç ticaretle de 

uğraşmışlardır. Dolayısıyla uluslar arası antlaşmalarda belirlenen koşullarda suistimaller 

yaşanmıştır. Tarsus kaymakamına gönderilen bu emirnamede; bac vergisinin sıkı bir şekilde 

takip edilmesi istenmektedir. Bu belgeden de anlaşılacağı üzere Osmanlı Devleti’nin, diğer 

devletlerle yapmış olduğu uluslararası ticaret antlaşmalarının hükümleri Tarsus’ta da 

geçerlidir. Bunun yanı sıra bac vergisi ve gümrük vergisinin, Osmanlı vatandaşı olan 

gayrımüslim tüccarlardan ve yabancı devlet tüccarlarından nasıl ve ne şekilde alınacağına dair 

merkezden valilere ve kaymakamlara emirnameler de gönderilmiştir.
83

  

3.5. Pazarlama 

Üretilen zirai ve sanayi malları, Tarsus’un ihtiyacından fazla olduğundan, bunların 

dışarıya pazarlanması gerekmiştir. Bu pazarlama da; birincisi çevre şehirlere, ikincisi dış 

ülkelere olmak üzere iki yönde gerçekleşmiştir. 1840’da Tarsus’tan yapılan dış satım 60 bin 

sterlin civarındadır. 1870’de bu rakam % 7 artmıştır.
84

 Bu çerçevede Avrupa’ya; buğday, arpa, 

susam, pamuk, ak darı, mısır darısı, nohut, mercimek ihraç edilmiştir. Bunlar ihtiyaç fazlası 

ürünler olup Mersin iskelesine kadar beygir, manda, deve ile getirilmiş ve gemilerle de 

buradan Avrupa’ya ve diğer kıtalara gönderilmiştir. Sonraki süreçte Adana-Mersin 

                                                           
79  Age., s. 143-144. 
80 TŞS, Defter No: 290, Sayfa No: 188, 1 Ağustos 1847 (1263. Şaban. 18). 
81 BOA, Sadaret Mektubi Meclis-i Vala Kalemi (A. MKT. MVL.), 96/56, 9 Mart 1858 (1274. Recep.23). 
82 BOA, Sadaret Mektubi Meclis-i Vala Kalemi (A. MKT. MVL.), 78/12, 5 Mart 1856 (1272. Ca. 27); BOA,  

    Sadaret Mektubi Umum-u Vilayat (A. MKT. UM) 169/ 60, 1 Kasım 1854 (1271. Safer. 9).  
83 TŞS, Defter No: 291, Sayfa No: 229, 2 Temmuz 1853 (1269. R. 1269). 
84 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara 1991, s.368. 
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demiryolunun yapılması ile mallar artık Mersin iskelesine demiryolu ile gönderilmiş, devlet bu 

malların ulaşımını sağlamak için Tarsus-Mersin arasında yol inşaatı da gerçekleştirmiştir. 

       3.6. Sarraflık-Bankerlik 

Tarsus’un ekonomik yaşamında karşımıza çıkan önemli iş kollarından bir diğeri de 

sarraflık ve bankerliktir. Sarraflık daha çok gayrımüslim Osmanlı tüccarının ve yabancı devlet 

tüccarlarının etkin olduğu ticari faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iş kolunda gerek 

Ermenilere ve gerekse Rumlara ait oldukça önemli miktarda kayıtlara rastlanmaktadır. 

Belgelerde gayrımüslimler, genelde borç para veren sarraflar ve bankacılık işlemlerini gören 

kişiler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Borç para vererek sarraflık ve bankacılık gibi işlemler 

yaparak geçimlerini sağlamaya çalışan Rumlar arasında kadınlara da rastlanmaktadır.
85

 

Tarsus’ta ikamet eden başlıca sarraf ve bankerler şunlardır: Bayan Katerina, Kayserili 

Bekleroğlu Karabet ve Agop, Poliçeci Seyranoğlu İstiya, Küncüoğlu Anastas, Arslanoğlu 

Fesakim, Niğdeli Hacı Yordan, Kervancıbaşıoğlu Artin, Poliçeci Kuruoğlu Arderyos’dur.
86

  

Sonuç 

19. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu’nda önemli dönüşümlerin yaşandığı bir yüzyıldır. 

Gerek içsel ve gerekse dışsal faktörlerden dolayı Osmanlı toplumunun sosyal ve ekonomik 

yaşamında bir takım gelişmeler yaşanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan bu 

gelişmeler, tüm imparatorluğu etkilediği gibi, Tarsus’ta yaşayanları da etkilemiştir. Kentin 

nüfus yapısının büyük bir çoğunluğu, Müslümanlardan oluşmaktadır. Kentte, Müslümanların 

yanı sıra Ermeni, Rum, Maruni gibi gayrımüslim cemaatlere mensup Osmanlı vatandaşları ile 

yabancı devlet vatandaşları da yaşamaktadır. Tarihi “İpek Yolu” üzerinde bulunan kent, bu 

konumundan dolayı canlı bir ekonomik yaşama sahiptir. Tarsus kentinin ekonomik yapısının 

temelini ticaret oluşturmaktadır. Dokumacılık, dericilik, boyacılık, alet imalatı, tarımsal 

üretime dayalı gıda maddeleri, hayvancılık gibi vs. sektörlere dayalı ticaret yapılmaktadır. 

Ticaretin yanı sıra kentte; tarım ve hayvancılık da yoğun olarak yapılmaktadır. 19. yüzyılda, 

Tarsus ve çevresinde tarımsal alanda üretilen ürün miktarı artmakla birlikte ürün çeşitliliği de 

artmıştır. Bu yüzyılda daha çok geleneksel tarım metoduyla sanayiye dayalı tarımsal 

hammaddelerin bölgede yoğun olarak üretilmeye başlandığı ve bu ürünlerin Mersin 

Limanı’ndan ihraç edildiği eldeki belgelerden anlaşılmaktadır. Bu yapıya uygun olarak kentte 

sanayinin de gelişmeye başladığı gözlenmektedir. Bu gelişmeler, kentte yaşayan tüm sosyal 

grupları olumlu etkilemiştir. Gayrımüslimler, Tarsus’ta yaşanan bu gelişmelerden, olumlu 

anlamda, daha fazla etkilenmişlerdir.  

Gelişen dış faktörlerin etkisiyle Çukurova bölgesinde 19. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren pamuk üretimi ön plana çıkmıştır. Üretilen pamuk, bu dönemde açılan çırçır 

fabrikaları tarafından işlenerek Avrupa’ya ihraç edilmeye başlanmıştır. Bu yapılanma hem 

tarıma dayalı sanayinin gelişmesine, hem de kentin dünya pazarlarına açılmasıyla birlikte 

bölge ticaretinin de gelişmesine, canlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Buna bağlı olarak 

kentte sermaye birikiminin de oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu dönemde ayrıca kentte yoğun 

bir tarım faaliyeti de söz konusudur. Özellikle pamuk üretiminin yanı sıra buğday, arpa, susam, 

darı başlıca üretimi yapılan tarımsal ürünlerdir. Bağcılık da bu dönemde yapılan önemli bir 

tarımsal faaliyettir. Ayrıca bütün Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi Tarsus’ta da küçük sanayi 

                                                           
85 TŞS, Defter No: 305, Sayfa No:  493, 9 Ekim 1856 (1273. Safer. 9). 
86 BOA., Sadaret Mektubi Kalemi (A.MKT.DVN.), 54/56, 20 Nisan 1852 (1268. Ca. 29); BOA, Sadaret Mektubi 

Deavi (A.MKT.DV.), 90/17, 2 Şubat 1956 (1272. C. 28); BOA, Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi (HR.MKT.), 

42/99, 6 Temmuz 1952 (1268. R. 18); BOA, Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi (HR.MKT.), 56/78, 15 Mart 1953 
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tesisleri ve tezgahlar belirli meslek grupları tarafından işletilmektedir. Başlıca sektörler; 

dokumacılık sektöründe, kazaz (ipekçi), çereci (iplikçi), çullah, hallaç, boyacı, habbar (terzi), 

alet imalatı sektöründe; demirci, harrat (doğramacı,tornacı), yiyecek-içecek sektöründe; 

bozacı, şıracı, bakkal, fırıncı, kasap, börekçi gibi meslek dalları Tarsus esnafı içinde yer 

almaktadır.  

19. yüzyılda yabancı devletlerin, bölgede faaliyetlerini giderek artırmaya başlaması 

Tarsus’u yavaş yavaş çevreselleşme sürecinin içerisine sokmuştur. Bu dönemde Tarsus’un 

denizle bağlantısının olduğu tek yer Mersin İskelesidir. Mersin iskelesi, bir anlamda Tarsus’un 

dışa açılan kapısı konumundadır. Yaşanan bu ekonomik gelişmeden dolayı Tarsus kentinin 

ekonomik dinamiğini oluşturan tüccarlar ticaret merkezlerini Mersin’e kaydırmışlardır. 

20.yüzyılın başına gelindiğinde ticari canlılığının limandan dolayı Mersin’e kayması Tarsus 

kentini ekonomik açıdan oldukça olumsuz etkilemiştir. Eski ticari hareketliliğini ve önemini 

kaybederek arka planda kalmıştır.  

 

KAYNAKÇA 

A. ARŞİV BELGELERİ 

         I. Başbakanlık Osmanlı Arşivi: 

                  Sadâret-Mektûbî Deâvî (A.MKT.DV) : 172/2, 90/17,  

     Sadâret-Mektûbî Kalemi (A.MKT.DVN) : 54/56,   

                  Sadâret-Mektûbî, Mühimme ( A.MKT.MHM) : 259/97, 

                  Sadâret-Mektûbî, Meclis-i Vâlâ Kalemi (A.MKT.MVL) : 96/56, 78/12, 

                  Sadâret-Mektûbî, Nezâret ve Devâir Kalemi (A.MKT.NZD): 393/91,  

                  Sadâret-Mektûbî, Umum Vilâyât (A.MKT.UM) 169/60, 148/86, 

                  Hariciye Nezâreti-Mektûbî Kalemi (HR.MKT) : 96/29, 58/29, 35/65, 99/40,  

                     56/78, 42/99, 24/83, 19/92, 

                  Hariciye-Siyasî Kısım (HR.SYS) : 80/34. 

 II. Tarsus Şeriye Sicilleri: 289, 290, 291, 293, 295, 296, 297, 299, 300, 

301, 303, 305,  

Numaralı Tarsus Şer’iye Sicil Defterleri. 

 

B. ARAŞTIRMA-İNCELEME ESERLER 

ADIYEKE, Nükhet- Nuri ADIYEKE, “Modernleşmenin Doğurduğu Kent:                    

Mersin”, Sırtı Dağ,Yüzü Deniz:Mersin, Ed. Filiz Özden, Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul 2004, ss.69-90. 

AKGÜNDÜZ, Ahmed,  Arşiv Belgeleri Işığında Tarsus Tarihi ve Eshab-ı  Kehf, Tarsus   

Ticaret Sanayi Odası Yayınları, İstanbul 1993. 

BİLGİLİ, Ali Sinan, , Osmanlı Döneminde Tarsus Sancağı ve Tarsus Türkmenleri,  

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001. 



 

  

19. Yüzyılda Tarsus Kenti’nin Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme 

 

 
Journal of History Studies 

JHS 

42 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 4 

December 
2015 

 
 

 
 

BOZKURT, İbrahim, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Mersin Tarihi, Mersin Büyükşehir                 

Yayınları, Mersin 2012. 

CUINET, Vital, La Turquie D’Asie, Cilt: VI, Isis Yayınları, İstanbul 2001. 

ÇADIRCI, Musa, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik 

Yapıları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1991. 

DARKOT, Besim, “Tarsus”, İslam Ansiklopedisi, Cilt: XII, Milli Eğitim Bakanlığı 

Yayınları, İstanbul 1985, ss.18-24. 

______________, “Mersin”, İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Cilt: 

VII, İstanbul 1985, ss.769-772. 

DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi 

Yayınları, Ankara 1996. 

ELDEM, Vedat, Osmanlı İmparatorluğunun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Türk 

Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1994. 

GENÇ, Mehmet, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayınları, 

İstanbul 2000. 

GÜLER, Ali, Türkiye’deki gayrı Müslimler, ATASE Yayınları, Ankara 1996. 

HANÇERLİOĞLU, Orhan, Ekonomi Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul 1977.  

KAYA, Tülay,  Immanuel Wallerstein’ın Toplumsal Değişim Kuramı, (İstanbul 

Üniversitesi,   Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

İstanbul 2005. 

KEYDER, Çağlar, Toplumsal Tarih Çalışmaları, İletişim Yayınları, İstanbul  2009. 

KIRAY, Mübeccel, “İçel”, Yurt Ansiklopedisi, Cilt: V, Anadolu Yayınları, İstanbul 1982,  

ss. 3616-3757. 

OĞUZ, İbrahim, Tarsus Şeriye Sicillerine Göre Mersin Şehri’nin Kuruluş Öyküsü, MTSO 

Yayınları, Mersin 2006. 

ÖZYÜKSEL, Murat, Anadolu ve Bağdat Demiryolları, Arba Yayınları, İstanbul 1988. 

PAKALIN, M. Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt: II, Milli Eğitim 

Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1993.  

PAMUK, Şevket, 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914, K Kitaplığı, 

İstanbul 2003. 

PAMUK, Şevket, Osmanlıdan Cumhuriyet’e Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme 

(Seçme Eserleri –II) ,  T. İş Bankası Yayınları, İstanbul 2009. 

POŞ, Abdullah, Şer’iye Sicillerine Göre Tarsus ( 1305-1315/1887-1897), (Uludağ 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Bursa 2003. 

RAMSAY, W. M., Tarsus (Aziz Pavlus’un Kenti), Çeviren: Levent Zoroğlu, Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, Ankara 2000. 



 
 
 
    
                                                                                                                                       İbrahim Halil AYTAR - Hasan KENDİRCİ 

 

 
Journal of History Studies 

JHS 

43  
 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 4 

December 
2015 

 
 

 

REINERI, Irini, “Industries of the Grek Orthodox in the Region of  Cukurova (1880-

1924)”, Tarih İçinde Mersin Kolokyum II, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin 

2005, ss. 110-114. 

SARC, ÖMER CELAL, “Tanzimat ve Sanayimiz”, Tanzimat I, Komisyon, MEB 

Basımevi, İstanbul 1999, ss.423-440. 

ULUTAŞ, Songül, Şer’iye Sicillerine Göre Tarsus’ta Ekonomik Yapı, (Mersin 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Mersin 2006. 

_____________, 19. Yüzyılda Tarsus’ta Ekonomik ve Sosyal Yaşam (1856-1914), Tarsus 

Ticaret Sanayi Odası Yayınları, Tarsus 2015. 

WALLERSTEİN, I., Decleli, H., & Kasaba, R., “Osmanlı İmparatorluğu’nun Dünya  

Ekonomisi İle Bütünleşme Süreci”, Toplum ve Bilim, Sayı 23, Güz 1983,  ss.41-

54. 

YILDIZ, Abdunnur, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Borçlanmasında Yabancı Sermayenin 

Etkisi”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, İstanbul 2007, ss.113-125. 

YORULMAZ, Şerife, (2004), “Yabancı Tüccar ve Gayrı Müslim Tebaanın Mersin 

Ekonomisindeki Rolü”,  Sırtı Dağ-Yüzü Deniz: Mersin, Ed. Filiz Özden, Yapı 

Kredi Yayınları, İstanbul, ss.315-334. 

 


