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Öz 

19. yüzyılda sürekli değişen siyasal politikaların ekonomik yansımaları, Osmanlı İmparatorluğu’nda 

birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bu süreçte imzalanan Balta Limanı Antlaşması, Osmanlı iktisadi tarihi 

açısından bir dönüm noktasıdır. Bu antlaşma ile Osmanlı ticaret sisteminde büyük bir dönüşüm yaşanmış ve 

özellikle ticari potansiyeli yüksek taşra kentlerinde oldukça önemli izler bırakmıştır. Bu makale ile Tarsus’un bu 

süreçteki büyük ticari değişiminin Çukurova Bölgesi’nde yarattığı etkiler üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Balta Limanı Antlaşması, Kapitalizm, Osmanlı Ekonomisi, Tarsus, Çukurova 

 

Abstract 

In the 19th century, the economic repercussions of constantly changing policies paved the road for a 

number changes in the Ottoman Empire. The Balta Limanı Treaty signed in this century became a turning point for 

Ottoman economic history. As a result of this treaty, particularly in the provincial cities with high potential of 

trade, a great transformation occurred in the Ottoman trade system. This article examines the transformation of 

trade in Tarsus and the effect of this economic transformation on the region of Çukurova. 

Key Words: Balta Limanı Treaty, Capitalism, the Ottoman Economy, Tarsus, Cukurova 

 

Giriş 

19. yüzyılda Avrupa‟da yaĢanan Sanayi Devrimi, üretim ve ulaĢım teknolojilerinin 

geliĢimini sağlayarak, uluslararası ekonomik iliĢkilerin de boyutlarını değiĢtirmiĢtir. Üretimin 

artıĢı Avrupalı devletleri mamul mallarına yeni pazarlar, hammadde ihtiyaçları için ise yeni 

kaynaklar aramaya yönlendirmiĢti. Ġngiltere, 1830‟lardan sonra temel politikalarını Osmanlı 

Devleti‟ni Rusya‟ya karĢı güçlü kılmak yönünde geliĢtirmiĢti. Özellikle, 1833‟te Rusya ile 

imzalanan Hünkâr Ġskelesi AntlaĢması‟yla Osmanlı tarafından Rusya‟ya verilen imtiyazlar 
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Ġngiltere‟yi bu politikaları uygulamaya yönlendiren en önemli nedenlerden biri olmuĢtu.
1
 

Ġngiltere, 1830‟lardan itibaren baĢlayan hammadde ve pazar ihtiyacını karĢılamak üzere 

Hindistan‟a gitmenin daha kısa ve ucuz bir yolu olan Akdeniz‟i ve Anadolu‟daki ırmakları 

ticaret yolu olarak kullanmaya baĢlamıĢtı. Bu yollar Osmanlı kontrolü altında olduğundan, 

1833‟ten sonra Ġngiliz DıĢ ĠĢleri Bakanı Lord Palmerston aracılığıyla Osmanlı ile yakın 

iliĢkiler kurulmaya çalıĢılmıĢtı.
2
 Kapitalist dünya ekonomisinin ivme kazandığı bu süreçte, 

zengin hammadde kaynaklarına sahip Osmanlı Devleti, sanayileĢmiĢ ülkelerin en önemli 

çekim merkezi haline gelmiĢtir. Böylece, 19. yüzyılda yabancı tüccar Osmanlı iç ve dıĢ 

ticaretinde daha etkin olmaya baĢlamıĢtır.
3
 Ubicini‟nin 1852 yılı Osmanlı ticareti hakkında 

yaptığı gözlemlerden aktardığına göre Mısır, Eflak, Boğdan ve Sırbistan ile yapılan iç ticarette 

toplam ithalat ve ihracat tutarı 61.525.000 kuruĢtu. Ubicini, ayrıca iç ticarette büyük Ģehirlerle 

iskeleler arasında ulaĢımı sağlayan kervanların büyük önem taĢıdığını belirtmekteydi. Yine, 

Osmanlı üzerine gözlemlerinden hareketle, 1852 yılı Osmanlı dıĢ ticaretinin ise toplam 450 

milyon frank olduğunu ifade etmiĢtir. En fazla ithalat yapılan ülkeler Büyük Britanya‟ya bağlı 

ülkeler iken en fazla ihracat yapılan ülke ise Fransa‟ydı. Bunun yanı sıra, dıĢ ticaret yapılan 

diğer ülkeler; Ġran, Fransa, Avusturya, Rusya, Hollanda, Belçika, Sardunya, Yunanistan, 

Ġsviçre ve Amerika BirleĢik Devletleri olarak sıralanmıĢtı.
4
 Ticaret alanında yaĢanan bu 

geliĢmeler, 19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde, Osmanlı Devleti dâhilinde ithalatı 

tamamlayıcı bir yapıda gayrimüslim burjuvaziyi oluĢturmaktaydı. Ancak, tüm çabalara rağmen 

bir Müslüman burjuvazi yaratılamamıĢtı.
5
 Avrupa‟nın mamul mallarının Osmanlı 

piyasalarında giderek yayılmasının, zaten yeteri kadar geliĢmemiĢ Osmanlı imalat sektörünü 

sekteye uğrattığı, ekonomide ticaretin giderek daha fazla ön plana çıktığı ve üretimde aynı 

oranda artıĢın yaĢanmadığı söylenmektedir.
6
 Ancak, Çukurova Bölgesi‟nin bu süreçteki 

geliĢimi incelendiğinde, endüstriyel üretimin pamuk tarımına bağlı olarak büyük bir ilerleme 

kaydettiği görülmektedir. Bu geliĢme bölge ekonomisinin ilerlemesi için önemli bir fırsat 

oluĢturmuĢtu.  

 

 

                                                 
1
 Frank Edgar Bailey, “Palmerston ve Osmanlı Reformu 1834–1839”, (Çeviren: Yasemin Avcı), 

Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, (Editörler: Halil Ġnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu), 

Phoenix Yayınları, Ġstanbul, 2006, s. 203.  
2
 Sevim Ünal, “1830–1840 Yılları Arasında Türk-Ġngiliz Ekonomik ĠliĢkileri”, VIII. Türk Tarih 

Kongresi, II. cilt, Ankara, 11–15 Ekim 1976, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1981, ss. 1369–

1370. 
3
 Kapitülasyonlarla verilen imtiyazlar, imparatorluğun güçlü olduğu zamanlarda zararlı olmayacak 

Ģekilde yürütülebilmiĢti. Ancak, sanayi devrimiyle, imtiyaz verilen devletlerin siyasi ve ticarî politikaları 

değiĢmiĢ ve Osmanlıların kapitülasyon politikasıyla ters düĢmüĢtü. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Ġhsan 

BağıĢ, Osmanlı Ticaretinde Gayrimüslimler, Kapitülasyonlar-Beratlı Tüccarlar-Avrupa ve Hayriye 

Tüccarları (1750–1839), Turhan Kitapevi, Ankara. 
4
 F.H.A. Ubicini, 1855’de Türkiye, cilt I, Çeviren: Ayla Düz, Tercüman Yayınları, Ġstanbul, 1977, ss. 

30-31. 
5
 Ali Ġhsan BağıĢ, “Osmanlı‟dan Cumhuriyet‟e Türk-Müslüman Burjuvazisi OluĢturma Çabaları”, 

Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomi ve Toplum, cilt 32, sayı 6, Mart-Nisan 2000, s. 270. 
6
 Emine Kıray, Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, ĠletiĢim Yayınları, Ġkinci Baskı, Ġstanbul, 

1995, s. 69. 
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Serbest Ticaret Antlaşmaları ve Osmanlı Gümrük Politikası 

Serbest ticaret antlaĢmalarının en büyük etkilerinden biri gümrük tarifelerinde 

hissedilmiĢtir. Bu anlaĢmalar uluslararası ticarete Osmanlı kapılarının açılması demekti. 

Osmanlı iktisadi zihniyetinin kırılması açısından da bu süreç, önemli bir dönüm noktasını 

içermektedir. DıĢ müdahaleye çok açık olmayan Osmanlı kapalı ekonomisi, gümrük 

politikalarında değiĢiklik yaparak baskıları uzaklaĢtırmak istemiĢtir. Bu dönemde gümrük 

vergilerinde sık sık düzenlemeler yapılması, korumacı bir politika yürütülmeye 

çalıĢılmasındandır. Bu durum incelenen sürecin resmi kayıtlarına da yansımıĢtır. Bölgeye dair 

arĢiv belgelerinde ve Ģer‟iye sicil defterlerinde, bu tarihlerde yabancı devletlerle yapılan ticaret 

anlaĢmaları ve uygulanan gümrük tarifeleriyle ilgili bol miktarda veriye rastlanmıĢtır. 

1838‟de Ġngiltere için kabul edilen gümrük tarifeleri ve ticarî koĢullar; Rusya, 

Avusturya (Nemçe), Hollanda (Nederlande), Amerika, Sicilya, Ġspanya, Portekiz, Toskana ile 

Flemenk ve Yunan Devletleri için de geçerli olmuĢtur.
7
 Osmanlı Devleti, yapılan serbest 

ticaret antlaĢmaları çerçevesinde gümrük tarifelerini yeniden düzenlemiĢti. Osmanlı Devleti ile 

bu antlaĢmayı yapmayan diğer devletler ise antlaĢma yapan devletlerin himayesi altında ticari 

faaliyetlerine devam etmiĢlerdir. Örneğin; Yunan tüccarı Rusya‟nın himayesinde, onlarla aynı 

haklara sahip olarak ticaret yapmıĢlardır.  

“Rusya konsolosu Hâce Vodoca bizlerin „uhdesinde Yunan Devleti konsolosu vekâleti 

muvakkaten ihâle olunduğuna dâ‟ir emir-nâme sûreti ile Adana ve MaraĢ Eyâletleri müĢîri Ziya 

PaĢa emir-nâmesi gelmiĢtir. Fî 22 ġevvâl sene 1268. 

Yunan devleti teb‟a ve tüccârının vezîr himâyelerinde bulunanların defterini göndermeleri 

Rusya konsolosu tarafından iĢ‟âr olunmuĢdur Fî 23 ġevvâl sene 1268”
8
 

1838 Serbest Ticaret AntlaĢması‟yla Avrupalı devletler için kabul edilen koĢulların 

henüz bir dâhili ticaret antlaĢması yapılmamıĢ Rusya gibi devletler için de geçerli olması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Adana ve Tarsus çevresinde bulunan gümrüklerde bu karar Mart 1842 

itibariyle uygulanmaya baĢlanmıĢtır. 

“…Rusya devletiyle henüz dâhil-i mu‟âhede-i ticâret olmayan sâ‟ir düvel tüccârı 

Ģimdiki halde bu ticâret-i dâhiliyye kabûl eylemiĢ olduklarından bunların dahi memâlik-i 

mahrûse-i Ģâhâne mahsûlünden olub yine memâlik-i mahrûsem derûnunda bey‟ ve fürûht 

edecekleri emti‟a ve eĢyânın resm-i gümrüğü teb‟a-i devlet-i „aliyyem tüccârından alındığı 

misillü âhz kılınması husûsları müteferri‟ât-ı lâzıme-i sâ‟iresiyle nizâma rabt ve gereği Adana 

ve Tarsus‟da kâ‟in gümrüklerde elli sekiz senesi mâlîsi ibtidâsından i‟tibâren îcâb 

edenlerin…”
9
 

1846‟da yenilenen Rus Ticaret AntlaĢması‟yla, Osmanlı Devleti lehine olmak üzere 

bazı değiĢiklikler yapıldı. Rus tüccarı; savaĢ alet ve malzemesi, müskirat, enfiye gibi maddeler 

de dâhil olmak üzere perakende ticaret yapamayacak; Ģap, sülük, tuz, tütün alım ve satımları 

bazı Ģartlara tabi olacaktı. Böylece, yabancı tüccarın esnaflığa baĢlamasını sağlayan durumlar 

                                                 
7
 TġS., no: 291, s. 273, b. 261, Hicrî 6 Cemâziye‟l-evvel 1267 (Milâdî 9 Mart 1851). 

8
 TġS., no: 291, s. 128, b. 179, Hicri 23 ġevval 1268 (Milâdî 10 Ağustos 1852). 

9
 TġS., no: 289, s. 115-116, Hicrî 1258 ( Milâdî 1841/1842). 
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yeni maddelerin eklenmesi ile ortadan kaldırılmaya çalıĢılmıĢtı. Hububat ihracına ise bir 

kıtlığa sebebiyet verilmemesi için, mahsulün bol olduğu yıllarda izin verilecekti.
10

 

Meclis-i Vala 1852‟de aldığı kararla, 1838 Ticaret AntlaĢması‟nın Rusya için geçerli 

olduğunu tekrar belirtmiĢtir. Osmanlı Devleti, hem antlaĢmadan yararlanmak isteyen devletler 

için hem de antlaĢmaya dahil ürünler için yeni kararlar almak durumunda kalmıĢtır. Bu karar 

üzere, eski ve yeni ticaret antlaĢmaları bağlamında, diğer yabancı devletlere nasıl muamele 

ediliyorsa Rusya Devleti‟ne de aynı Ģekilde muamele edilmesi tüm taĢra gümrüklerine 

bildirilmiĢti.
11

 Rusya tüccarı tarafından verilecek gümrük resmi için yeni bir tarife 

hazırlanmıĢtı. Rusya tüccarı için, kendi memleketinden ve diğer yerlerden getirecekleri 

eĢyadan ve Osmanlı Devleti mahsulü olup dıĢarıya götürecekleri ürünlerden alınacak gümrük 

vergileri, yeni belirlenen tarifeye göre yapılacaktı. Bu tarifeye göre, Rusya mamulü olup da 

yeni tarifede bulunmayan eĢyanın dahi, hâlihazırdaki değeri üzerine gümrük vergisi 

hesaplanarak %20 indirim yapılacaktı. Hububat ürünleri bu indirim kapsamına girdiği gibi, 

tütün ve zecriye ihracında vergi, müĢteri olan tüccardan tarife kapsamında alınacaktı.
12

 

1852‟den önce Amerika için henüz bir gümrük tarifesi düzenlenmemiĢti. Bu nedenle, 

1852‟de Ġngiltere için düzenlenen yeni tarifenin geçerli olması kararlaĢtırılmıĢtı.  

“Memâlik-i müctemi‟a Amerika Devletiyle henüz gümrük hakkında ta‟rîfe tanzîm 

olunmamıĢ olduğundan devlet-i müĢârün-ileyhâ ile yeniden ta‟rîfe tertîb ve tanzîm olunacakdır 

sâbıkı vechile Ġngiltere Devleti‟nin ta‟rîfe-i cedîdesi ahkâmının Amerika tüccârı hakkında dahi 

icrâ olunması cânib-i sefâretden bâ-takrîr inhâ olunmuĢ ve ol-vechile icrâsı husûsuna bi‟l-

istizân irâde-i seniyye-i hazret-i padiĢâhî müte‟allik buyrularak …”
13

 

Amerika‟ya uygulanacak gümrüğe iliĢkin kararın bir sureti, Hicri 23 Rebî‟ü‟l-evvel 

1268 (Milâdî 16 Ocak 1852) tarihinde, Adana ve MaraĢ Eyaletleri‟nde bulunan gümrüklere de 

gönderilerek gümrük memurlarına duruma iliĢkin uyarılar yapılmıĢtı.
14

 Böylece, Amerika ile 

ticarî iliĢkiler, kabul edilen bu gümrük tarifesiyle geliĢirken, Osmanlı Devleti‟nde serbest 

ticaret yapma hakkı zamanla yabancı devletler arasında yayılmaktaydı.  

Osmanlı Devleti 1838 Balta Limanı AntlaĢması sonrası ticarî serbestlikle birlikte 

iktisadî pek çok alanda kalıplarının dıĢına çıkmıĢtır. Ancak, kabul edilen bu Ģartların Osmanlı 

iktisadî zihniyetine tamamen ters olması, bu serbestliğin denetimli bir hale getirilmesi yolunda 

daha çok mücadele verilmesine yol açmıĢtır. Gümrük vergileri, Osmanlı Devleti‟nin en önemli 

gelir kalemleri arasında yer alıyordu. Serbest ticaretin yaygınlaĢmasıyla birlikte ülke genelinde 

yabancı devletlerin ticarî faaliyetleri için belirlenen yeni gümrük tarifeleri geçerli olmuĢtur. 

Gümrük tarifelerinin asıl amacı, ihracatı artırarak iktisadî geliĢmeyi teĢvik etmek ve 

                                                 
10

 Mübahat S. Kütükoğlu, Tanzimat Devrinde Yabancıların İktisadi Faaliyetleri, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, Ankara, 1992, s. 94; Mübahat S. Kütükoğlu, “Ahidnameler ve Ticaret Muahedeleri”, Yeni 

Türkiye Dergisi, Ekonomi ve Toplum, cilt 32, sayı 6, Mart-Nisan 2000, s. 231. 
11

 TġS., no: 291, s. 124, b. 173, Hicrî 1268 (Milâdî 1852). 
12

 TġS., no: 291, s. 124, b. 173, Hicrî 1268 (Milâdî 1852). 
13

 TġS., no: 291, s. 134, b. 185, Hicrî 5 Rebî‟ü‟l-evvel 1268 (Milâdî 29 Aralık 1851).  
14

 TġS., no: 291, s. 135, b. 186, Hicrî 23 Rebî‟ü‟l-evvel 1268 (Milâdî 16 Ocak 1852). 
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sanayicileri korumaktı. Osmanlı Devleti‟nde gümrük vergileri hem bir gelir kaynağı hem de 

iktisadî geliĢme aracı olarak görülmekteydi.
15

 

1838 Ticaret AntlaĢması sonrasında Avrupalı tüccarın Osmanlı Devleti‟nde yaptığı 

ticaret için belirlenen gümrük tarifelerinin 7 yıllık süresi 1261 Muharrem ayının on üçünde 

(Milâdî 22 Ocak 1845) dolmuĢtu. Sürenin dolması ile birlikte gümrük vergisinin hangi tarifeye 

göre alınacağı hususunda bir açıklama yapılmadığından, malları gümrükte bekleyen tüccar 

büyük zarara uğramıĢtı. Bu nedenle, yeni bir tarife hazırlanıncaya kadar tüccardan malların 

zarar görmesini önlemek amacıyla, ticareti yapılan mallar için ayrı bir defter tutması 

istenmiĢti. Yeni tarifeye göre belirlenen gümrük vergisi alındıktan sonra, gümrük mührüyle 

mühürlenmiĢ bir senet veriliyordu. Gümrük vergisinin haricinde gerekirse fazla akçe 

alınmasına dair madde yeni belirlenen tarife de kaldırılmıĢtı.
16

 

Kara gümrükleri vergisi 1838 tarihinden itibaren alınmaya baĢlanmıĢtı.
17

 Bu 

gümrüklerde uygulanan tarifelere göre; buğday, arpa, yulaf, un ve darının bölgelere nakli 

sırasında deniz yoluyla gidenlerden baĢka gümrük vergisi alınmayıp, kara yoluyla gelen saf 

yağ, zeytinyağı, susam, pirinç, bal ve çeĢitli pekmezden kara gümrüğünün tarife gereğince 

alınacağı kararlaĢtırılmıĢtı. Kara yoluyla nakledilen bu erzaktan daha önce gümrük vergisi 

alınmaz, onun yerine bir düzen olması açısından, geçerli ise “ihtisap vergisi”
18

 alınırdı. Bu 

erzak deniz yoluyla ve ticaret amaçlı naklediliyorsa “amediyye ve reftiyye” denilen geliĢ ve 

gidiĢ vergileri alınırdı. “İhtisâb resmi”nin alınmaması, Meclis-i Muhasebe-i Maliye ve Meclis-

i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye‟de görüĢülüp oy birliği alınan kararlardandı.
19

 Verilen mühürlü 

tezkere her yerde geçerli bir nitelik taĢımaktaydı. Kereste, duhan, enfiye ve müskirat 

gümrükleri bu uygulamalardan muaf tutulmuĢtu.
20

 Adana kara gümrüğü 1845 yılında 

kurulmuĢ, bu kurallar dâhilinde uygulamalara baĢlanmıĢtı.
21

  

1838 Ticaret AntlaĢması‟yla kabul edilen gümrük tarifelerinin ilk yedi yıllık süresi 

1845‟te; ikinci yedi yıllık süresi de 1852 yılında dolmuĢtu. Bu tarihten itibaren dokuz ay içinde 

yenilenmesi gereken tarifeler, bir buçuk sene geçmesine rağmen yenilenmemiĢti. Bunun 

                                                 
15

 Donald Quataert, “19. Yüzyıla Genel Bir BakıĢ, Islahatlar Devri 1812–1914”, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1600–1914, Editörler: Halil Ġnalcık-Donald Quataert, cilt 

2, Eren Yayıncılık, Ġstanbul, 2004, s. 946. 
16

 TġS., no: 290, s. 96, b. 188, Hicrî 18 Muharrem 1263 (Milâdî 6 Ocak 1847). 
17

 1870‟li yıllardan itibaren ticareti kısıtlayıcı bir engel olarak görülen kara gümrüklerinin 

kaldırılması yönünde talepler gelmeye baĢlamıĢtır. BOA., A.MKT.MHM., 471/85, Hicrî 14 Zi‟l-ka‟de 

1290; ġD., 2115/7, Hicrî 01 Receb 1287. 
18

 1827 Ağustos‟undan itibaren Ģehirlerde dükkânlar, han ve hamamlar, kahvehane, değirmen ve 

benzeri iĢ yerleri ile pazar ve panayırlarda satılan canlı hayvan, arpa, buğday gibi tahıl ürünleri dâhil 

olmak üzere alınıp satılan bütün mallardan “ihtisâb rüsûmu” adıyla bir vergi alınmasına karar 

verilmiĢti. BaĢlangıçta kırkta biri alınan verginin oranında sonraları önemli değiĢiklikler olmuĢtu. 

Tanzimat sonrası yeni vergi düzenlemeleri çerçevesinde önemi azalarak alımına son verilmiĢtir. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. Abdurrahman Vefik Sayın, Tekâlif Kavâ’idi (Osmanlı Vergi Sistemi), Maliye 

Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999; Musa Çadırcı, Tanzimat Dönemi Anadolu Kentlerinin Sosyal ve 

Ekonomik Yapıları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, ss. 121–123. 
19

 TġS., no: 292, s. 190, b. 189, Hicrî 17 Safer 1262 (Milâdî 14 ġubat 1846); s. 192, b. 183, Hicrî 27 

Rebî‟ü‟l-evvel 1263 (Milâdî 15 Mart 1847). 
20

 Sayın, a.g.e., s. 654. 
21

 TġS., no: 292, s. 190, b. 189, Hicrî 17 Safer 1262 (Milâdî 14 ġubat 1846). 
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üzerine, ticarete sekte gelmemesi için Hariciye Nezareti ve “Düvel-i mütehâbbe” sefaretleri 

arasında yeni gümrük tarifeleri konusunda görüĢmeler yapılmıĢtır.
22

 Yeni tarifeye göre borçlu 

olan tüccar, borçlarının %80‟ini hemen verecekti. 

“…bi‟l-cümle düvel-i mütehâbbe tüccârının memâlik-i mahrûse-i Ģahânede kâin 

gümrüklere getürüb götürecekleri emti‟a ve eĢyânın rüsûmât-ı gümrüğü mensûh olan ta‟rîfe-i 

sâ‟ika mûcibince bi‟l-hesâb îcâb eden mebâliğden her bir tâcirin ber-mûceb-i âhd ne mikdâr 

düyûnu zuhûr eder ise „ale‟l-hesâb sûretiyle yüzde sekseni serî‟ân alınması…”
23

 

Adana, Payas ve Tarsus gümrükleri Ġzmir Gümrükçüsü Abdülkadir PaĢa‟nın 

idaresinde idi. Bu bölgelerde Miladi 1 Ocak 1847‟den (Hicrî 13 Muharrem 1263) itibaren 

gümrük vergisi borçluları, borçlarının %80‟ini Abdülkadir PaĢa idaresine acele vermek 

zorunda kaldılar.
24

 Meclis-i Vâlâ tarafından alınan bir karar ile gümrük vergisini tamamen ve 

zamanında ödeyen yabancı tüccar, Osmanlı Devleti tebaası tüccarı ile eĢit tutularak yeni 

tarifede belirlenen rakamlar üzerinden, Osmanlı mahsulâtından %16, yabancı devlet 

mahsulâtından %20‟lik indirime hak sahibi olacaktı. 

“…bu ana kadar hesâblarını görmiyerek „ale‟l-hesab sûretiyle resm-i gümrük 

verenlerin mukaddemce irâdesi vechile hesâbları bi‟r-rütbe ziyâde teslîmâtı olanların istihsâl 

olunmasını ve teb‟a-i devlet-i „aliyyeden bulunan ehl-i Ġslâm ve re‟âyâdan bu bâbda ecnebî ile 

müsâvât üzere tutularak ol-vechile ta‟rîfe-i cedîdelerde murakkam olduğu üzere memâlik-i 

devlet-i „aliyye mahsûlâtından on altı ve diyâr-ı ecnebiyye emti‟a ve mahsûlâtından yüzde 

yirmi tenzîliyle mâ‟adâsından îcâb eden resm-i gümrük âhz kılınması husûslarına Meclis-i Vâlâ 

kararı üzere bi‟l-istizân irâde-i seniyye-yi cânib-i padiĢâhî müte‟allik ve Ģeref-vürûd hazînece 

icâbı bi‟l-icrâ keyfiyyet-i savb-ı „aciziden ta‟mîmen iĢ‟âr ve zikr olunan…”
25

 

Osmanlı iç ticaretinde “bac vergisi”, geçitlerden (derbend)
26

 mal ve eĢya geçirilirken 

alınan vergiydi. Ġç ticaret açısından oldukça iĢlek bir güzergâhta yer alan bu geçitten alınan bac 

vergisi, hem Tarsus hem de Osmanlı Devleti için önemli bir gelir kalemi oluĢturmaktaydı. 

1840 yılında iltizam usulü ile toplanan “dellâliye ve bac-ı bazar mukâta’ası” 30.000; Gülek ve 

Dinyelik Boğazları bac geliri ise 63.500 kuruĢtu. Bir yıl sonraki “dellâliye ve bac-ı bazar 

mukâta’ası” 20.000; Gülek ve Dinyelik Boğazları bac geliri ise 44.000 kuruĢ idi.
27

 Kayıtlara 

göre, bu iki yıllık süreçte gelirlerin düĢmüĢ olduğu görülmektedir. Bu düĢüĢ kara yolları 

kullanımının azaldığının bir göstergesi olarak da yorumlanabilmektedir. Zira bu süreçte deniz 

yolu ile ulaĢım ve ticaret; hızlı, kolay ve daha ucuz olması sebebiyle özellikle yabancı tüccar 

tarafından daha sık tercih edilen bir alternatifti. 

1845 yılında Gülek Bacı‟nın toplam hâsılatının 822.210 kuruĢ olduğu görülmektedir.
28

 

Bu yıl içinde Gülek Boğazı‟ndan, pamuk, hınta (buğday), Ģair (arpa), nohut, pancar, turunç, 

                                                 
22

 TġS., no: 291, s. 271-273, Hicrî 24 Safer 1259 (Milâdî 26 Mart 1843). 
23

 TġS., no: 291, s. 271-272, Hicrî 24 Safer 1259 (Milâdî 26 Mart 1843). 
24

 TġS., no: 291, s. 272, Hicrî 24 Safer 1259 (Milâdî 26 Mart 1843). 
25

 TġS., no: 291, s. 273, b. 261, Hicrî 6 Cemâziye‟l-evvel 1267 (Milâdî 9 Mart 1851). 
26

 Derbentler önemli geçit noktalarında bulunmakta idiler. Bugünkü anlamda polis ve jandarma 

kuvveti olmayan yolların ve geçitlerin güvenliği derbentçiler tarafından temin ediliyordu. Bu konuda 

ayrıntılı bilgi için bkz. Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Derbend Teşkilatı, Eren 

Yayıncılık, 2. baskı, Ġstanbul, 1990, s. 9. 
27

 BOA., MAD.d., no: 11808, s. 322, Hicrî 1257 (Milâdî 1841). 
28

 BOA., ML.VRD., no: 2152, Hicrî 1261 (Milâdî 1845). 
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tütün, duhan, ceviz, tönbeki, haĢhaĢ, koska (helva), kahve, nuhas (bakır), heğbe, pûlâd (çelik), 

zeytinyağı, tahin, seccade, kına, sabun vs. gibi mallar geçirilmiĢti.
29

 Ancak, bu malların 

nereden nereye gittiği hakkında bir bilgi verilmemiĢtir. Sadece boğazdan geçirilen malların 

miktarı ve çeĢidi ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Pamuk, tütün, duhan, buğday, arpa, sabun, 

zeytinyağı, tahin ve bakır gibi ürünlerin üretimine Tarsus‟ta rastlandığından, bu malların yerli 

üretim olması ihtimaller arasındadır. Ancak; çelik, kahve, kına, turunç
30

 gibi malların Tarsus‟ta 

üretimi söz konusu olmadığından dıĢarıdan geliyor olması ihtimali yüksektir. Çünkü bu yol, 

Suriye‟yi Anadolu‟ya bağlayan güzergâhta oluğundan kahve, kına ve turunç gibi bazı malların 

doğudan geldiği düĢünülebilir.  

Ayrıca geçirilen mal ve eĢya listesinde Ġslâm ve zımmî neferler de yer almaktadır. Bu 

dönemde esir ticaretinin yoğun olması nedeniyle nefer olarak belirtilen kiĢilerin esir olabilme 

ihtimali de söz konusudur. Güvenlik problemi ve ulaĢımın pahalı olması gibi nedenlerden 

dolayı insanlar ticaret kervanlarına katılarak ulaĢımlarını daha kolaylıkla sağlıyordu. 

Kervanlarda deve ve bargir (at) gibi hayvanlar mal ve eĢya taĢıma aracı olarak kullanıldığı gibi 

malların miktarını belirten bir ifade olarak da kullanılmaktaydı. 

Avrupa Devleti tüccarı, Osmanlı Devleti mahsulü olan eĢyayı alıp yine Osmanlı 

topraklarında satacağı zaman, iç ticaret Ģartları gereği Osmanlı tüccarı gibi “bac vergisi” 

ödemek zorundaydı. 1838 Ticaret AntlaĢması‟yla bu vergi uygulamadan kaldırılmıĢtı. Ancak, 

1842‟de Adana Eyaleti derbent memurlarının gelen giden mallardan bac vergisi almaya devam 

ettikleri anlaĢılmaktadır. Bunun üzerine civarda bulunan Avrupalı Devletlerin konsolosları, 

Ġstanbul Emtia Gümrüğü Emaneti‟nden durumun kesinliği konusunda resmi bir açıklama 

istemiĢlerdir. 

…Adana Eyâleti dâhilinde bulunan derbendân me‟mûrları mürûr ve „ubûr eden 

yüklerden bâc resmi almakda olduklarından mezkûrun men‟i zımnında eyâlet-i merkûme 

civârında bulunan düvel-i mütehâbbe konsolosları mukaddemen vukû‟ bulan iltimâsa mebnî 

keyfiyyeti der-sa‟âdetim emti‟a gümrüğü emâneti tarafından bu misillü derbendân rüsûmu 

mezkûr bâclardan ma‟lûm mu‟âmelât-ı kadîmeden olarak eğerçe Frengistan‟a giden eĢyânın 

âmediyye ve reftiyye îfâ olunduktan sonra düvel-i mütehâbbe tüccârından bâc vesâ‟ir rüsûmât 

taleb ve tüccar-ı merkûme memâlik-i mahrûsem mahsûlü olan eĢyayı bi‟l-mbâya‟a yine 

memâlik derûnunda sarf ve fürûht etdikleri halde ticâret-i dâhiliyye Ģürûtu önünde rüsûm-ı 

„aliyye re‟âyâsı misillü edâ eylemeleri devlet-i „aliyyemle düvel-i mütehâbbe miyânında „ahid-

nâme ve mûcibince tanzîm kılınan ta‟rîfe îcâbından ise de…
31

 

1838 Ticaret AntlaĢması‟na göre yabancı tüccar, Osmanlı‟da üretilen malları Osmanlı 

tüccarından alıp ülke içinde sarf ederlerse bac resmini ödemeyeceklerdi. Tarsus‟ta bulunan 

Gülek Boğazı ve civar bölge memurlarının, yabancı tüccarın Adana‟dan satın alarak Kıbrıs ve 

Diyarbakır taraflarına nakl ettikleri eĢyadan gümrük vergisi yanında çeĢitli vergiler istemeleri 

konsolosların Ģikayetlerine neden olmuĢtu. Yabancı tüccar Osmanlı ürünü malları dıĢarıya 

                                                 
29

 BOA., ML.VRD., no: 2152. 
30

 Tarsus‟ta, 1839-1856 arası incelenen ġer‟iyye Sicillleri ve BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi 

kaynaklarında turunç üretimine rastlanmamıĢtır. Ancak, Langlois, 1850‟lerde Çukurova‟da bulunduğu 

sırada Tarsus, Mersin ve Adana arasında portakal ve limon ağaçlarının varlığından bahseder. Victor 

Langlois, Eski Kilikya, (Çeviren: M. Rahmi Balaban), Mersin Halkevi Yayınları, Yeni Mersin Basımevi, 

Mersin, 1947, s. 34. 
31

 TġS., no: 289, s. 107, b. 396, Hicrî 28 Receb 1258 (Milâdî 4 Eylül 1842). 
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çıkarmak ve dıĢarıdan eĢya sokarak satmak istediğinde %9 gümrük vergisi ödeyecekti. Bunun 

dıĢında Osmanlı ürünü malları ülke içinde alıp satmak isterlerse gümrük vergisi ödemelerine 

gerek görülmemekle birlikte, “rüsûm-ı ihtisâb” denilen ve belediyece alınan vergiyi vermeleri 

yeni tarifelere göre alınan kararlar arasındaydı.
32

 

Derbendlerde güvenlik nedeniyle bekleyen askerler için “selamet akçesi” denilen 

vergi, Meclis-i Ahkâm-ı Adliye tarafından gerekli görülmüĢtür. Söz konusu vergi varidat 

muhasebesi kayıtlarında da açıkça belirtilmiĢti. Vergilerin yasaklanması konusunda gelen 

yazılarda da bac vergisinin alınmamasına dair hiçbir açıklık getirilmemiĢti. Selamet akçesi; yol 

tamiri vesaire iĢler ve gariban, kiracı ve yolcuların iskân edildiği derbentlerde güvenliği 

sağlamak amacıyla bulunan memurların masrafları için harcanmaktaydı.
33

 

1853‟te Bac vergisi konusunda Ġngiltere ve Rusya baĢta olmak üzere diğer devletlerle 

anlaĢmazlıklar devam etmekte idi. Osmanlı Devleti bu verginin ticarette eskiden beri alına 

gelen bir vergi olduğunu belirtmekteydi. Ticaret antlaĢmasının beĢinci maddesinde kesin 

olarak belirtildiği gibi, yabancı devletlerden gelen ve Osmanlı mahsulü olup yabancı devletlere 

götürülecek olan mallardan bac vergisi alınmayacak; ancak, Osmanlı ürünlerinden olup 

Osmanlı sınırları dâhilinde alınıp satılan mallardan bac vergisi alınacaktı.
34

 Ayrıca malın 

satıldığı yerde tutulan gümrük defterlerinde ayrıntılı kayıtlar tutularak verilen tezkere yanlıĢ 

vergi alınmasını önleyecekti. 

“…hâricden gelen ve hârice çıkan eĢyânın sâye-i mürûrunda bâc rüsûmu alınmayub 

fakat ticâret-i dâhiliyye emvâlince teb‟a-i mahsûsa-i saltanat-ı seniyyenin vermekde oldukları 

rüsûmâtı anların dahi i‟tâ eylemeleri ticâret mu‟âhede-i celîlesinin beĢinci maddesinde 

kat‟iyyen beyân olunmuĢ idiğinden…”
35

 

Osmanlı Devleti‟nde bir sancaktan ya da bölgeden diğerine ticaret ve herhangi bir iĢ 

için gelip giden kiĢilerden gerek memur gerekse sivil halk olsun mürûr tezkeresi alınırdı. 

Tezkeresi olmayana asla geçiĢ izni verilmezdi. 1852‟de bazı yerlerde mürur nizamına 

uyulmadığı tespit edilmiĢ ve Tarsus Kaymakamı‟na bir fermanla daha itinalı ve dikkatli 

olunması gerektiği bildirilmiĢti.
36

  

 

Değişen Ticari İlişkiler ve Çukurova Bölgesi’ndeki Yansımaları 

Klasik Osmanlı iktisadî düĢüncesine göre yurt içi mal talebini mümkün olduğu kadar 

yüksek tutma amacıyla ihracat, teĢvik edici ve kolaylaĢtırıcı uygulamalardan çok, yasaklar ve 

ihraç vergileriyle sınırlandırılan bir faaliyet alanı olarak düzenlenmiĢti. Ġthalat, teĢvik edilen ve 

kolaylaĢtırılması gereken bir faaliyet olarak görülmekteydi. Bu anlayıĢın temelinde yatan 

neden, ülke içinde mal ve hizmet arzının mümkün olduğu kadar bol ve ucuz olmasını sağlamak 

ve bu amaç doğrultusunda üretim faaliyetlerini yürütmekti.
37

 Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda ihraç 
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 TġS., no: 289, s. 107, b. 396, Hicrî 28 Receb 1258 (Milâdî 4 Eylül 1842). 
33

 TġS., no: 289, s. 107, b. 396, Hicrî 28 Receb 1258 (Milâdî 4 Eylül 1842). 
34

 TġS., no: 291, s. 236, b. 228, Hicrî 25 Zi‟l-ka‟de 1269 (Milâdî 30 Ağustos 1853). 
35

 TġS., no: 291, s. 237, b. 228, Hicrî 25 Zi‟l-ka‟de 1269 (Milâdî 30 Ağustos 1853). 
36

 TġS., no: 291, s. 123, b. 171, Hicrî 1268 (Milâdî 1852). 
37

 Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayınevi, 3. Baskı, 2003, 

s. 89. 
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edilecek mallar, Osmanlı tüccarı tarafından iskeleye getirilirdi. Yabancı tüccar, getirilen bu 

malları satın aldıktan sonra gümrük vergisini ödeyerek kendi ülkesine götürebilirdi. 18. 

yüzyıldan sonra Avrupalı tüccar, daha fazla kâr elde etmek amacıyla aracıları ortadan 

kaldırarak malları üretildiği yerden doğrudan satın alma yolunu tercih etti.
38

 Bu aĢamadan 

sonra Avrupalı tüccar Osmanlı Devleti‟ne daha fazla nüfuz etmeye baĢlamıĢtı.  

19. yüzyılın dünya konjonktüründe, kapitalist üretim ve tüketim iliĢkilerindeki 

geliĢmeyle birlikte Osmanlı sosyo-ekonomik yapısında bir dönüĢüm yaĢanmıĢtır. Kapitalist 

ekonomik iliĢkilerin dünya coğrafyasında hızla yayıldığı 19. Yüzyılda, Osmanlı limanlarındaki 

ticaret hacmine bakıldığında ciddi bir artıĢ olduğu gözlenmektedir.
39

 Kapitalizmle eklemlenme 

süreci, Osmanlı coğrafyasındaki merkez kademelenme süreci üzerinde de etkili olan bir 

faktördür. Bu süreçte geçimlik ekonomiden pazar ekonomisine geçebilen bölgelerde merkez 

kademelenmelerinin yeniden tanımlandığı dikkat çekmektedir.
40

 Çukurova Bölgesi‟nin 19. 

yüzyılın ilk yarısına kadar iki önemli merkezi vardı: Adana ve Tarsus. Bu yerler, bölgenin 

idari ve ekonomik olarak iki büyük merkezini oluĢturuyordu. Anadolu‟yu Çukurova ve 

Suriye‟ye bağlayan ana ticaret yolu Gülek Boğazı‟ndan geçmekteydi.
41

 19. yüzyıl öncesine 

kadar Tarsus Limanı Çukurova‟nın dıĢa açılan kapısı iken, Gülek Geçidi de Anadolu‟yla olan 

bağlantı noktası idi. Tarsus, çift taraflı ticarî bağlantı noktalarına sahip olması nedeniyle bölge 

ticaretinde stratejik bir öneme de sahipti. Ancak bu konumunu kıyı ile bağlantısının 

kopmasından sonra kaybetmiĢtir. Bölgede kapitalist ticarî iliĢkilerin artması ve Tarsus‟un kıyı 

ile olan bağlantısının kesilmesi yeni bir liman ihtiyacını gündeme getirmiĢtir. Bu ihtiyaca 

cevap verecek olan yer ise yeni geliĢme gösteren Mersin kenti olacaktır. Bu süreçte merkez 

kaymasının Mersin yönünde geliĢmesinin en önemli nedeni, kıyı olanaklarının yeni bir liman 

kurmaya daha uygun olmasıdır. Çünkü, Adana ve Tarsus‟un denizle bağlantı noktaları oldukça 

sığdı ve liman kurmaya çok da elveriĢli değildi. Mersin‟in Çukurova‟nın üretim bölgelerine 

olan yakınlığı ve Doğu Akdeniz kıyısındaki korunaklı konumu, burada kurulacak olan yeni 

ticarî bağlantıların odak noktası olmasına zemin hazırlamıĢtır. Bu geliĢme bölgedeki üretim ve 

kontrol merkezlerinin değiĢmesine neden olurken, Mersin‟e doğru bir kaymanın gerçekleĢmesi 

sonucunu da beraberinde getirmiĢtir. Kapitalist ekonomilerin Osmanlı coğrafyasında yayılması 

sürecinde bu gibi kıyı kentlerin benzer Ģekilde ivme gösterdikleri görülmektedir. Aynı süreçte 

Mersin Limanı gibi Doğu Akdeniz‟e kıyısı olan Beyrut ve Patras Limanları da benzeri bir 

geliĢme göstermiĢlerdir.
42
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 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı-İngiliz İktisadi Münasebetleri II, (1838–1850), Ġstanbul 
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 Tülin Selvi Ünlü, 19. Yüzyılda Mersin’in Kentsel Gelişimi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler 
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Ticaret AntlaĢmaları ile desteklenen uluslararası ticaretin sağladığı avantajlarla 

yabancı tüccarın faaliyetleri iskelelerde yoğunlaĢmıĢtı. Kıyı kentleri bu süreçte ayrıcalıklı 

mekânlar haline gelmiĢlerdi. Geçirdiği coğrafi değiĢim sonrası kıyı ile bağlantısı kesilen 

Tarsus‟un 19. yüzyıldan sonra denize olan bağlantısı kıyıya yakın diğer iskelelerle sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır.
43

 19. yüzyılın baĢlarında Tarsus‟un denizle olan bağlantısı Kazanlı ve Yeniköy 

iskeleleri ile sağlanırken, bu iskelelerin ticaret için yeteri kadar güvenli ve uygun olmadığı 

düĢünülmekteydi. Bunun üzerine 1830‟lardan sonra yeni doğmakta olan ve henüz bir rıhtımı 

bile olmayan Mersin Ġskelesi‟ne doğru bir kayma yaĢanmıĢtı. Teknik görünüm açısından yeteri 

kadar donanımlı olmasa da konumu gereği burası diğer iskelelere oranla daha güvenli 

bulunmuĢtu. Halep Fransız Konsolosu‟nun Tarsus‟taki görevlisi Mr. Peretie, 17 Haziran 1817 

tarihli mektubunda, Kazanlı‟nın gemiler için tehlikeli bir liman olduğundan söz etmekte ve bu 

nedenle daha güvenli olan Mersin Ġskelesi‟ne transfer edilmesi gerektiğini belirtmekteydi.
44

 

Aynı Ģekilde, bölgeyi ziyaret eden seyyahların anlatılarına göre de Mersin kıyısının gemilerin 

demirlemesi açısından Kazanlı kıyısına göre çok daha elveriĢliydi.
45

AĢağıdaki haritada Lothar 

Rother, Tarsus‟un en eski limanı olan Rhegma‟dan Mersin‟e doğru kayma rotasını yaklaĢık 

tarihleriyle beraber belirtmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 Bakınız; Tarsus Ġskelesi‟nin kapanmasına iliĢkin nedenleri ve sonuçları ile ayrıntılı bir Ģekilde 

hazırlanmıĢ olan Songül UlutaĢ, “Bağımlılık Sürecinde Bir Akdeniz Limanının KapanıĢ Hikayesi: 

Tarsus Limanı”, Mersin Sempozyumu 19-22 Kasım 2008, Editör: Yüksel Özdemir, Mersin Üniversitesi 

ve Valiliği, Mersin, 2009, ss. 2182-2196. 
44

 Yüksel Akkaya, “19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Mersin Ekonomisi”, Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: Mersin, 

(Hazırlayan: Filiz Özdem), Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul, 2004, s. 335. 
45

 William Burckhardt Barker, Cilicia and Its Governers, Ingram, Cooke and Co.,London,1853, s. 

115. 
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Harita 1: Çukurova Kıyılarındaki Merkez Kaymalar 

 

Kaynak: Lothar Rother, Die Stade der Çukurova: Adana-Mersin-Tarsus, Im Selbsverlag des 

Geographischen Instituts der Univesitat Tubingen, s. 67. 

Zaman zaman tenha iskeleler, merkezi kontrolden uzak oldukları için ihracı yasak olan 

ürünlerin dıĢarıya daha rahat çıkarılmasını sağlamaktaydı. Bu nedenle daha çok tercih 

edilmekteydi. Ġhracı yasak olan ürünlerin dıĢarıya çıkarılması, ancak Ġzmir Limanı‟ndan 

kontrollü bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesiyle mümkündü. Bu açıdan Ġzmir‟e göre daha tenha olan 

Tarsus ve Mersin Ġskeleleri daha çok tercih edilen çıkıĢ noktalarındandı.
46

 Mersin kıyısı, 

1832‟de ilavelerle sağlamlaĢtırılmıĢ ve iskele sayısında bir artıĢ yaĢanmıĢtı. 1850‟lere 

gelindiğinde ise Mersin Ġskelesi bölgenin tek ithalat ve ihracat merkezi haline gelmiĢti.
47

 Bu 

aĢamadan sonra yol ve liman yapım çalıĢmalarına hız verildi. Çoğu zaman bu taleplerin 

yabancı devletler tarafından gelmesi de dikkat çekmektedir. Örneğin, 1870‟li yıllarda Fransız 

Messageri ġirketi‟nin Mersin‟de yeni bir iskele inĢa etme talebinde bulunduğu kayıtlara 

geçmiĢtir.
48

 Ayrıca Kayseri-Konya kara yolu hattından Mersin Ġskelesi‟ne kadar olan yol, 

Fransız tüccarları tarafından sıklıkla kullanılan bir güzergâhtı.
49

 Bölgede iki önemli kara yolu 

güzergâhı hâkimdi. Bunlardan biri Ġstanbul‟u Halep ve ġam‟a bağlayan genellikle Hacıların 

                                                 
46

 TġS., no: 288, ss. 154–156, b. 197, 202, 211, Hicri 1244 (Miladi 1828). 
47

 ġerife Yorulmaz,“Yabancı Tüccar ve Gayri Müslim Tebaanın Mersin Ekonomisindeki Rolü 

(1830–1918)”, Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: Mersin, (Hazırlayan: Filiz Özdem), Yapı Kredi Yayınları, 

Ġstanbul, 2004, s. 324. 
48

 BOA., HR.TO., 204/21, Miladi 22 Temmuz 1874. 
49

 BOA., HR.MKT., 383/16, Hicri 25 Zilhicce 1277. 
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kullandığı güzergâhtır. Bu güzergâh AkĢehir ve Konya üzerinden Çukurova Bölgesi‟ne 

bağlanmaktaydı. Diğeri ise Karaman‟dan gelerek Mut üzerinden Silifke‟ye inen yoldur.
50

 

Tarsus-Gülnar hattının sönmesi ve merkez kaymanın Mersin‟e doğru yönelmesi, Silifke-Mut 

üzerinden Konya ve Karaman‟a ulaĢan yolun Gülek Boğazı‟na alternatif olarak güçlenmesini 

sağlamıĢtır. 

Özellikle yabancı tüccar ve giriĢimciler tarafından çok rağbet gören Mersin‟e büyük 

bir liman, rıhtım ve gümrük idarelerine duyulan ihtiyaç 1890‟lı yıllarda artmıĢtır.
51

 Aynı 

yıllarda Mersin‟le birlikte Suriye sahillerindeki iskelelerde Beyrut‟tan Gazze‟ye kadar olan 

limanlarda yeni düzenlemeler, rıhtım ve ambarlarla birlikte yeni binalar yapma gereği 

gündeme gelmiĢtir.
52

 Doğu Akdeniz kıyılarında askeri, yük, ticari ve yolcu gemilerinin uğrak 

liman ve iskeleleri arasında bu sürece ait belgelerde sıklıkla rastlanılan; Ġzmir ve Selanik 

Ġskeleleri, Rodos Kıyıları, Muğla Kıyısında Mekri (Fethiye) Ġskelesi, Antalya Kıyısında Finike 

Ġskelesi, Alaiye Ġskelesi, Çukurova Kıyısında Tarsus, Mersin, Kazanlı ve KarataĢ iskeleleri, 

Kıbrıs Kıyısında Magosa Ġskelesi ve Karpaz Burnu, Antakya Kıyısında Ġskenderun, Belen ve 

Payas Ġskeleleri, Suriye Kıyısında Laskiye Ġskelesi ve Avret (Arvad) Adası yer almaktadır.
53

 

Doğu Akdeniz kıyıları, sürecin bir getirisi olarak canlanan ticarete ayak uydurma çabası içinde 

idi. Bu canlılık demiryollarının yapımından sonra daha da hız kazanmıĢtır. Ancak, Mersin‟deki 

bu geliĢme, ticarî bağlantı noktalarına sahip olmasının yanı sıra hinterlandında Adana ve 

Tarsus gibi son derece verimli üretim merkezlerinin olmasıyla da ilgiliydi. Ayrıca, Mersin 

kıyısı, sadece mal giriĢ çıkıĢı için değil, yurt dıĢı yolculukları için de Ġzmir ve Trabzon‟dan 

sonra önemli bir ulaĢım noktası haline gelmiĢti.
54

 

Mersin Limanı‟nın giderek güçlenmesi ve ticari faaliyetlerin artması, ithal ya da ihraç 

mallarının limanla kent arasındaki ulaĢım sorununu gündeme getirmiĢtir. Bu ulaĢım her ne 

kadar bölgedeki aĢiret mensuplarının deve ve at gibi hayvanlarıyla sağlanmıĢ olsa da ihtiyaca 

cevap verecek düzeyde değildi. Zahmetli ve uzun süren bu ulaĢım Ģekli, artan ticari trafiğe 

yeterli bir kapasiteye ulaĢamamıĢtı. Bunun üzerine bir karayolu yapımı gündeme gelmiĢtir. 

Yapılması düĢünülen bu yolun imar masraflarının karĢılanması amacıyla Adana ve Tarsus 

çevresinde ticaretle uğraĢan kiĢilerin de katkılarıyla 1852‟de bir kumpanya kurulmuĢtu.
55

 

1853‟te tamamlanan bu yoldan geçirilecek mal ve eĢyalardan alınacak vergiler de 

                                                 
50

 ġenay Özdemir, “Osmanlı Döneminde Ġçel‟in Deniz Olanakları”, Tarih İçinde Mersin Kolokyumu 

II, Mersin Üniversitesi Yayınları, 2005, ss. 106. 
51

 BOA., Y.PRK.MYD., 14/100, Hicrî 29 Zi‟l-ka‟de 1311 (Milâdî 3 Haziran 1894); ġD., 578/33, 

Hicri 9 Safer 1308. 
52

 BOA., Y.MTV., 110/30, Hicri 03 Cemaziye‟l-ahir 1312. 
53

 BOA., Cevdet Maliye, 29324; Cevdet Darphane, 20/969; Hatt-ı Hümayun, 347/19748-C, Hicri 11 

Rebiülevvel 1248. 
54

 Nükhet Adıyeke-Nuri Adıyeke, “ModernleĢmenin Doğurduğu Kent: Mersin”, Sırtı Dağ, Yüzü 

Deniz: Mersin, Editör: Filiz Özdem, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul, 2004, s. 74. 
55

 BOA., Ġ.MVL., 262/9894, Hicrî 24 Safer 1269 (Milâdî 7 Aralık 1852). 
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düzenlenerek Adana ve Tarsus‟a bildirilmiĢti.
56

 Aynı Ģekilde her iskelede olduğu gibi Mersin‟e 

giriĢ çıkıĢı yapılan mallardan alınması kararlaĢtırılan vergi miktarları da bildirilmiĢtir.
57

 

Bölgede yol, köprü, iskele ve karakol yapımı için Adana mal sandığında toplam 

150.000 kuruĢ toplanmıĢ, ancak beklenen sonuç alınamamıĢtı.
58

 1858‟e gelindiğinde Mersin‟de 

yapılan bu iskeleler zamanla yıkılmıĢtır. Burada yer alan iki adet yıkık taĢ ve ahĢap iskelenin 

tüccar mağazalarına uzaklığı, malların naklinde sıkıntı yarattığından yeni iskele yapımı ihtiyacı 

doğmuĢtur. Yeni taĢ iskelenin inĢa masrafı 300.000 kuruĢtu.
59

 Yeni iskele yapımı için 

hükümetle anlaĢma yapan taraf Fransız Konsolosu‟nun da desteğiyle Fransız Posta Vapurları 

Kumpanya Vekili Maçon‟dur.
60

 Bu süreçte Gayrimüslim Osmanlı tebaası ve yabancı devlet 

tebaası tüccarın bizzat iĢin içinde olmak istedikleri anlaĢılmaktadır. Bu nedenle büyük bir 

çoğunluğu da iskele civarına yerleĢmiĢlerdi. Mersin‟in kentsel dokusuna bakıldığında da 

yerleĢimin iskele ve liman çevresinde kurulmuĢ olduğu görülmektedir.
61

  

 

Sonuç 

19. yüzyılda dünya ekonomik sisteminde; üretim, tüketim ve bölüĢüm iliĢkilerinde 

ciddi bir değiĢim yaĢanmıĢtır. Bu ekonomik sisteme Osmanlı‟nın eklemlenme süreci de bu 

değiĢen iliĢkiler çerçevesinde baĢlamıĢtır. Bu bağlamda Osmanlı Devleti‟nin iktisadî 

zihniyetindeki en önemli kırılma noktasının Ġngilizlerle imzalanan 1838 Balta Limanı 

AntlaĢması olduğu anlaĢılmaktadır. Bu geliĢme, 19. yüzyılın ilk yarısında Tarsus‟ta ekonomik 

alanda bir canlanmanın da temel hareket noktasını oluĢturmuĢtur. 1838 sonrası Ġngiltere‟yle 

birlikte diğer Avrupa devletleriyle de imzalanan serbest ticaret antlaĢmaları, Osmanlı‟yı 

gümrük tarifelerinde yeniden bir düzenlemeye doğru itmiĢtir. Böylece devletin klasik iktisadî 

anlayıĢında baĢlayan kırılmalar, geçimlik ekonominin dıĢa açılmasına neden olmuĢtu.
62

 1847 

Lonca TeĢkilatı‟nın kaldırılması da üretim sektörleri üzerindeki devlet kontrolünü azaltması 

bakımından önemlidir. Böylece ihtiyaca yönelik üretimden, artı ürünün pazara sunulmasına 

doğru ilerleme, Osmanlı‟nın kapalı ekonomik sınırların dıĢına çıkmasını sağlamıĢtır.  

Bu geliĢmeler çerçevesinde Tarsus‟ta hissedilen canlanma ve üretimdeki kıpırdanma 

1838 Serbest Ticaret AntlaĢmaları‟nın etkisiyle Osmanlı iktisadî zihniyetindeki değiĢme ile de 

bağlantılıdır. Üretim ve ticaret üzerindeki kontrol mekanizmasının daha aza indirgenmesi yeni 

ekonomik iliĢkileri de beraberinde getirmiĢtir. Sürecin getirilerinden biri olarak bölgeye 

yabancı sermaye akımı baĢlamıĢtır. ÇevreselleĢme sürecinin önemli boyutlarından biri, 

                                                 
56

 “Tarsus Sancâğı‟na tâbi‟ Mersin Ġskelesi‟nden idhâl ve ihrâc olunan zahâ‟ir ve eĢyâ-yı 

mütenevvi‟anın her bir hamâl yükünden onar para resm alınmak üzere…”. BOA., A.MKT.MVL., 94/97, 

Hicrî 23 Cemâziye‟l-evvel 1274 (Milâdî 9 Ocak 1858). BOA., A.MKT.NZD., 96/71, Hicrî 22 

Muharrem 1270 (Milâdî 25 Ekim 1853); HR.MKT., 63/56 27 Zi‟l-hicce 1269 (Milâdî 1 Ekim 1853). 
57

 BOA., Ġ.MVL., 262/9894, s. 9, Hicrî 24 Safer 1269 (Milâdî 7 Aralık 1852). 
58

 BOA., A.MKT.NZD., 137/42, Hicrî 22 Cemâziye‟l-evvel 1271 (Milâdî 10 ġubat 1255). 
59

 BOA., A.MKT.MVL., 94/97, Hicrî 23 Cemâziye‟l-evvel 1274 (Milâdî 9 Ocak 1858). 
60

 Yorulmaz, a.g.m., 2004, ss. 324–325. 
61

 Ayrıntılı bilgi için bakınız Tülin Selvi Ünlü, 19. Yüzyılda Mersin’in Kentsel Gelişimi, Mersin 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 

Mersin, 2007. 
62

 ġevket Pamuk, “Osmanlı Ekonomisinin Dünya Kapitalizmine AçılıĢı”, Tanzimat’tan 

Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, cilt III, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 1985, s. 718. 
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teknoloji transferi ve sermaye ihracıydı. Bu süreçte demiryolu gibi ticareti geniĢletmeye 

yönelik altyapı tesislerine; tarım, sanayi ve madencilik gibi doğrudan üretim faaliyetlerine 

yabancı sermayenin ciddi yatırımlar yaptığı görülmektedir.
63

 Yabancı sermayenin yoğunluğu 

Tarsus ekonomisinde aldatıcı görünen bir canlanma etkisi yaratmıĢtı. Gayrimüslim ve yabancı 

tüccar gibi kentin içinden olmayan unsurlar tarafından sağlanan bu canlılık, Tarsus‟tan çok bu 

grupların çıkarlarına hizmet eden bir Ģekil almıĢtır. Gayrimüslim Osmanlı tebaası, imtiyazlı 

Avrupa Devletlerinin himayelerine girerek bu stratejik durumdan yaralanma yoluna 

gitmiĢlerdir. Örneğin, Mersin‟in geliĢimi aĢamasında buraya yerleĢen gayrimüslim Rum 

tüccar, Yunan Devleti himayesine girerek Yunan tebaası olduğunu ileri sürmüĢ ve bu durumu 

yerel idarelere onaylatmayı baĢarmıĢtı.
64

 Gayrimüslim ve yabancı tüccar genellikle, ticari 

alandaki faaliyetleri nedeniyle iskele ve liman civarına yerleĢmiĢtir. Tarsus‟un bu anlamda en 

büyük kaybı uzun yıllar Akdeniz‟in önemli limanlarından biri iken, kıyı kentten kara kente 

dönüĢümüdür. 19. Yüzyıla girerken tamamen kıyı ile olan bağlantısını kaybetmiĢ ve kıyıya 

yakın iskeleleriyle sağladığı deniz bağlantısını bu süreçte tam anlamıyla yitirmiĢti. Yeni yeni 

canlanmaya baĢlayan Mersin Ġskelesi, Tarsus‟un bu dönemde denizle olan bağlantısını 

sağlamaktaydı. Tarsus‟un denize ve dolayısıyla deniz ticaretine olan uzaklığı, gayrimüslim ve 

yabancı tüccarın ticari merkezlerini Mersin‟e kaydırmalarına neden olmuĢtur. Bu anlamda, 

Mersin tam da bu süreçte Akdeniz‟e kıyısı olan verimli bir hinterlanda sahip büyük bir liman 

olmaya hazırlanıyordu.  

Tarsus‟un ekonomik yapısında görülen bu canlılık daha önce de belirtildiği gibi geçici 

olmakla birlikte bölgedeki üretim ve kontrol merkezlerindeki kaymanın baĢlangıç aĢamasını 

göstermektedir. Bu geliĢme Tarsus‟un yerel bağlamda Mersin‟in hinterlandı haline gelme 

sürecinin ilk aĢaması olmuĢtur. Yani, bölgede kapitalist etkilerin yayılmaya baĢladığı süreç 

Tarsus için aslında bir sonun baĢlangıcı idi. Mersin kıyı kent vasfı ile Akdeniz‟de güçlü bir 

liman kenti olma yolunda hızla ilerlerken, Tarsus buranın üretim merkezi olma yolunda 

ilerlemekteydi. Dolayısıyla Mersin Limanı, Tarsus ve Adana çevresinin ürettiği hammaddenin 

dıĢarıya açılan kapısı konumunu almaya baĢlamıĢtır. 1860 sonrası bölgenin pamuk üretimi 

alanında büyük bir atağa geçmesi, hem bölge hem de Mersin Limanı için yeni ve daha canlı bir 

süreci baĢlatacaktır. Tarsus‟un Mersin‟in üretim bölgesi haline gelmesinin bu süreçte baĢladığı 

görülmektedir. Aynı zamanda Çukurova Bölgesi‟nin dünya ekonomik sistemine eklemlenmesi 

de bu dönemde gerçekleĢmiĢti. Böylece, merkez-çevre kuramının yerel ve bölgesel bağlamda 

bir örneğini de görmek mümkün olmaktadır. Çukurova Bölgesi‟nde yaĢanan bu değiĢime 

benzer bir baĢka örnek Aydın Vilayeti‟nde yaĢanmıĢtır. Vilayetin toplayıcı ve dağıtıcı 

fonksiyon merkezi, değiĢen ulaĢım ağı ve üretim merkezi ile birlikte Aydın Ģehrinden Ġzmir‟e 

kaymıĢtı.
65

 Benzeri geliĢmeleri Batı Anadolu Bölgesi‟nde de izlemek mümkündür.
66

  

19. yüzyılda, Osmanlı Devleti‟nde ulaĢım ve ticaret kanallarının değiĢmesine bağlı 

olarak üretim ve kontrol merkezlerinin de değiĢtiği görülmektedir. Bununla birlikte, 

imparatorluğun sınırları yeni doğan merkezler veya merkez kaymalarıyla birlikte aynı ölçüde 

                                                 
63

 ġevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme, 1820-1913, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, Ġstanbul, 2005, s. 3. 
64

 BOA., Y.PRK.DH., 3/39. 
65

 Mübeccel B. Kıray, Örgütleşemeyen Kent: İzmir, Bağlam Yayınları, ss. 9–10. 
66

 ReĢat Kasaba, Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi, Ondokuzuncu Yüzyıl, Çeviren: 

Kudret Emiroğlu, Belge Yayınları, Ġstanbul, 1993, ss. 55-74. 
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değiĢkenlik göstermekteydi. Örneğin, 19. yüzyılda Çukurova, modern tarıma açılmaya 

baĢlayan ve ülkenin diğer merkezleriyle dolaysız üretim iliĢkilerine giren bir iktisadî kontrol 

merkezi haline gelmiĢtir. Bu değiĢmeye paralel olarak Adana, Halep Vilayeti‟nden koparak 

ayrı bir idari birim oluĢturmuĢtur.
67

 Ayrı bir birim haline gelen Adana Vilayeti de kendi içinde 

bazı merkez kaymaları yaĢamıĢtır. Bu değiĢimlerden en büyüğü Tarsus‟tan Mersin‟e doğru 

olan kaymadır. Bu kayma Tarsus‟un üretim fonksiyonlarındaki bir azalmadan 

kaynaklanmamıĢtır. Aksine bu süreçte geliĢen pamuk tarımı ve endüstriyel üretimle birlikte 

Tarsus‟un üretim mekanizmalarının bir ivme kazandığı, ancak sahip olduğu bu verimliliği dıĢa 

aktaracak kıyı bağlantısından yoksun olmasından dolayı bölgenin ticarî çıkıĢ noktası olma 

rolünü Mersin‟e kaptırdığı görülmektedir. DeğiĢen bu rollere rağmen bölgenin özellikle bu 

süreçte kendi içinde bir bütünlük sağladığı dikkat çekmektedir. Bir rekabetten ziyade bölge 

merkezleri arasında dayanıĢmacı bir iĢbölümü gerçekleĢtirilerek ekonomik geliĢme 

sağlanmıĢtır. Adana ve Tarsus‟un içinde bulunduğu verimli ovalık alanda gerçekleĢtirilen 

üretimin toplayıcı ve dağıtıcı fonksiyonlarını Mersin ve Limanı üstlenmiĢti. Bölgenin 

kapitalizme eklemlenme serüveninde Adana, Tarsus ve Mersin‟den oluĢan üç merkezle 

karĢılaĢıyoruz. Bu merkezler söz konusu süreçte birbirini tamamlayıcı roller üstlenmiĢlerdir. 

Mersin, konumu gereği bir kıyı kenti olması sebebiyle denize dayalı ticarî iliĢkilerin 

merkezileĢtiği bir mekân olarak Çukurova‟nın ürün çıkıĢını sağlama rolünü üstlenmiĢtir. 

Adana ve Tarsus ise düz ve verimli bir ova üzerinde konumlandığı için özellikle pamuk ve 

tahıl üretimiyle hem Osmanlı hem de Avrupalı devletlerin hammadde ihtiyacına cevap 

vermekteydi.  
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