
yüzyıl Bulgar kaynakları. iziadi kasabası
nın nüfusunu sadece kırkı Bulgar hanesi 
olmak üzere 5-6000 olarak verir. XVIII. 
ve özellikle XIX. yüzyılda iziadi kasabası 
ve büyük bir köy olan Pirdop'ta eğirme 
işi. dokuma. aba, şayak ve kilim yapılı
yordu. 

1878-1879 Türk- Rus Savaşı, iziadi ve 
köylerindeki müslümanlar ve İslami ha
yat için bir felaket oldu. Türkler ve müh
tediler dahil olmak üzere bütün müslü
manlar göç etmek zorunda kaldı, kasaba 
tamamıyla metruk bir hale geldi. 1880'
de sadece 1570 kişi kalmıştı. Daha sonra 
da durum pek değişmed i. 1946'da yakın 
çevredeki dağ köylerinden gelenler ve 
Makedonyalı göçmenlerle iziadi'de hala 
2786 nüfus bulunmaktaydı. Ladzene ve 
Kiliseköy gibi bazı eski müslüman köyleri 
bütün nüfusunu kaybetti. Kiliseköy 1881 '
den 1892'ye kadar boş durdu; geride tek 
bir müslüman dahi kalmadı. 1891 'de K. 
Jirecek şehirde minareleri yıkılmış bazı 
camiler gördüğünü belirtmektedir (Das 
Fürstenthıim Bu lgarien, s. 420) . Günü
müzde XVIII. yüzyıla ait saat kulesi dışın
da Osmanlı dönemiyle ilgili herhangi bir 
eser kalmamıştır. 1978'de Zlatitsa büyük 
bir köy olan Pirdop'la birleşti ve Sredno
gorie adıyla bilinir oldu. 

BİBLİYOGRAFYA : 

BA. TD, nr. 416, 718, 775; BA. MAD, nr. ll, 
2846; Sofya Mill1 Ktp., Tahrir Defteri, nr. N.K. 
12/9; Gazaviit-ı Sultan Murad b. Mehemmed 
Han (nşr. Halil İnalcık- Mev!Gd Oğuz), Ankara 
1978, s. 16; F. Kanitz. Donau-Bulgarien und 
der Balkan, Leipzig 1877, ll, 289-290; K. Jire
cek. Das Fürstenth um Bulgarien, Praf- Wien 
1891, s . 420; P. Mutafciev. Stari Gradi!ita i 
Drumoue iz dolnite na Stljama i Topolnitsa, 
Sofia 1915 (lzbrani Proizvedenija içinde. ı. So
fia 1973. s . 286-395); Z. Cankov. Geogra{ski 
Recnik na Balgarija, Sofia 1939; M. Stojanov, 
Grad Pirdop u Minaloto i sega, Sofia 1941; Da
nişmend. Kronoloji, 1, 208-209; Hans -Jürgen 
Kornrumpf, Die Territorialverwaltung im östli
chen Teil der europaisehen Türkei, 1864-1878, 
Freiburg ı 976, s. 286-287; N. Mincev- P. Kole
darov. Recnik na seli!! ta ta i selistnite imena u 
Balgarija 1878-1987, Sofia ı989, s. 252-253, 
284; B. Petrounova - Sn. Gorjanova. "Krajat na 
'Dalgija Pohod' ( 1443 g.). Istericeski Hipotezi i 
arheologiceski dokazatelstva". Kulturni, lsto
riceski i Etnopoliticeski Otnosenija mezdu 
Hristianstuoto i lsljama na Balkanite XIV-XV 
v., Sofia ı 995, s. ı42- ı46; R. Kovacev. Opis na 
Nikopolskija SandZak ot 80. te Gadini na XV 
Vek., Sofia ı997, s. 94-95; H. Kolarov, "Die 
Teilname der Bulgaren am 'Langen Feldzug' 
des Königs Wladyslaw jagiello von 1443-
1444", Bulgarian Histarical Review, If ı, Sofia 
ı973, s. 65-7ı; Kratka Balgarska Entsiklope
dija, Sofia ı 964, ll, 42 ı; Entsiklopedija Balga
rija, Sofia ı 988, VI, 380-382. 

li] MACHIEL KIEL 

r 

L 

i ZMiR 
Ege bölgesinin 

en büyük şehri ve bu şehrin 
merkez olduğu iL 

_j 

Aynı adı taşıyan ve karalar içine derin 
bir şekilde sokulan körfezin nihayetinde 
kurulmuştur. Söz konusu körfez (İzmir 
körfezi) tek bir parça halinde olmayıp ku
zey -güney doğrultulu oldukça geniş bir 
körfez şeklinde başlayan. daha sonra bu
na az çok dik açıyla bitişen batı-doğu is
tikametinde ve daha dar bir körfezle ni
hayete eren iki parça halindedir. Körfezin 
bu şekli, nihayetinde kurulan şehrin de
nizden gelecek saldırılara karşı yüzyıllar 
boyunca korunmalı durumda yaşama 

sını sağlayan önemli coğrafi bir faktör 
olmuştur. 

İzmir körfezinin dik açılı dönemeç kesi
minde Uzunada (Türkiye' nin dördüncü bü
yük adası. 25 km 2). Hekim adası (2,5 km2) 

ve daha küçük bazı adaların bulunması, 
İzmir şehrine açık denizden gelmesi muh
temel saldırıların önceden farkedilebile
ceği tabii bir avantaj sağlamıştır. Bu da 
kurulduğu dönemin şartlarına göre iz
mir'e barınmaya elverişli bir liman olma
sı açısından belirli bir üstünlük kazandır
mıştır. 

İzmir şehri, yine coğrafi şartların sağ
ladığı imkanlar sebebiyle ülkenin çeşitli 
kesimlerine kolayca bağlanabilmektedir. 
İzmir körfezinin yakın çevresi kuzeyde 
Yamanlar dağı ( 1076 m.). kuzeydoğuda 
Manisa dağı ( 1513 m.). doğuda Nif dağı 
( 1506 m.). güneyde Kızıldağ (ı O ı 7 m ) gi
bi dağtarla kuşatılmış olmasına rağmen 
bu dağlar arasında geçilmesi kolay boyun 
noktaları ve vadi oluklarının bulunması 
İzmir'den uzak çevreye kolaylıkla ulaşıl
masını sağlar. Mesela Yamanlar dağı ile 
Manisa dağı arasında yer alan Sabuncu
beli (675 m.). izmir'i Gediz vadisi aracılığı 
ile Anadolu'nun çeşitli kesimlerine ve is
tanbul'a bağlamaktadır. Manisa dağı ile 
Nif dağı arasında arazi 260 metreye ka
dar alçalarak Belkahve Geçidi'ni oluştur
duğundan buradan İzmir -Ankara karayo
lu geçmektedir. Nif dağı ile Kızıldağ ara
sında yer alan ve kÖrfezi n bitimine inen 
Kızılçullu deresinin oluşturduğu doğal ko
ridor, izmir'i Küçük Menderes ve Büyük 
Menderes vadilerini izleyen yollara ulaş
tırmaktadır. Bu yolun Büyük Menderes 
vadisine kavuşması İzmir'in hem Anado
lu'nun iç kısımlarına, hem de Göller yöre
si aracılığı ile Akdeniz bölgesinin önemli 
liman şehri Antalya'ya ulaşım kolaylığını 
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ortaya koyar. Bütün bu özellikleriyle İz
mir. önemli bir ticaret ve liman şehri ola
rakAnadolu'nun ürünlerini dışarıya gön
deren ihracat kapısı olmuştur. 

Tarih. Eski İzmir şimdikinden farklı bir 
yerde bugünkü Bayraklı'da kurulmuştur. 

İzmir adının bir amazan olan Symirna'dan 
geldiği, kelimenin aslının Tismurna olup 
bir ön ek olan uti"nin düşmesiyle Smur
na veya Smyrna şeklini aldığı kabul edilir. 
Şehrin bulunduğu yerin bir yarımada 
üzerinde olduğu, zamanla Meles çayının 
getirdiği alüvyonlarla yüzey şekillerinin 
değişikliğe uğrayarak şehrin kıyıdan içe
ride kaldığı belirtilir. Milartan önce 3000'
den itibaren varlığı tesbit edilen bu şehir 
2700 sene mevcudiyetini korumuştur. 
Milartan önce 1050-1000 yılları arasında 
Aiolisler tarafından iskan edilen şehrin 
bundan sonraki sakinleri Kolophonlu İon
lar'dır. Herodotos'a göre siyasi muhalif
lerine yenilen ve memleketlerinden göç 
eden Kolophonlular Smyrna'ya sığınmış
lar. fakat şehrin esas sakinlerinin Diony
sos bayramı kutlamaları için surların dı
şına çıkmasından faydalanarak kapıları 
kapatıp şehri ele geçirmişlerdir (Tarih, ı. 

ı 50). Strabon ise Ephesos'tan ayrılmak 
isteyen Smyrnalılar'ın yeni Smyrna'dan 
yaklaşık ZO "stadia" uzaklıkta olan -ki bu 
Bayraklı'ya uymaktadır- ve o sırada Leleg
ler'in elinde bulunan yere gelip şehri kur
duklarını, fakat Aioller tarafından şehir
den kovulunca Kolophon'a sığındıklarını, 
onların yardımıyla şehirlerini geri aldıkla
rını belirtir ve Pylos'tan ayrıldıktan sonra 
güzel Asya'ya geldiklerini, zafer kazana
rak Kolophon'a yerleştiklerini, Artemis ır
mağını aşarakAiolisliler'in Smyrna'sını ele 
geçirdiklerini nakleder (Coğrafya, XIV/I. 
s. 5). 

Milattan önce VII. asırda Lidyalılar'ın 
hedefi haline gelen Smyrna muhtemelen 
milartan önce 575'te tarihinde tahribata 
uğradı, halkın bir kısmı katiedildL Milat
tan önce 541'de Pers Kralı Kurus'la Lidya 
Kralı Krezüs arasındaki savaş sonunda 
diğer Ege şehirleriyle birlikte Smyrna da 
Pers hakimiyetine girdi. Milartan önce 
386'da lspartalılar'la Persler arasında ya
pılan Antalkidas Anttaşması ile İonia, bu 
arada Smyrna şehri de Pers hakimiyetin
de kaldı. 

Milartan önce 334'te Persler'e karşı sa
vaşmak üzere Anadolu'ya geçen ve Ep
hesos'a kadar ilerleyen Büyük İskender, 
rivayete göre Pagus'ta (Kadifekale) avian
dığı sırada dinienirken gördüğü bir rüya 
üzerine burada yeni bir şehir kurulması 
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tavsiyesinde bulunmuştur. Bugünkü iz
mir'in Kadifekale eteklerinde kurulması
na ve halkın iskanına İskender'den sonra 
Batı Anadolu'ya hakim olan Antigones te
şebbüs etmiş, fakat milattan önce 302'
de Trakyalı Lysimakhos'la yaptığı savaşta 
hayatını kaybetmiş, böylece şehir de Lysi
makhos'un eline geçmiştir. Antigones'in 
başlattığı projeyi Atina'dan yardım alan 
Lysimakhos gerçekleştirmiştir. Strabon 
bir kısmı tepede surtarla çevrili , bir kısmı 
Kadifekale'nin eteklerinde olan yeni şeh
ri kanalizasyonu olmaması dışında mü
kemmel bulur(a.g.e., XIV/I, s. 3Iı . Bu de
virde Smyrna gerek ticaret gerek kültür 
bakımından hayli ilerlemiş: mektepler. 
hastahaneler, hamamiar. gimnazyumlar 
ve tiyatrolarıyla gerçekten bir kültür mer
kezi haline gelmiştir. Milattan önce lll. as
rın ilk çeyreğinde Lysimakhos'un Seleu
kos'a mağlup olmasıyla şehir de el değiş
tirmiştir. Seleukoslar devrinde muhtar bir 
idareye kavuşan Smyrna, ll l. Antiohos'a 
karşı Roma'dan yardım istemiş ve bu tek
lif senatoca kabul edilmiştir. Milattan ön
ce 190'da Roma Amirali Gaius Livius idare
sindeki donanınaya yardımda bulunmuş
lar, daha sonra lll. Antiohos diğer şehir
lerle birlikte Smyrna'dan da çekil diğini 

bildirmek mecburiyetinde kalmıştır. Şeh
rin Roma tarafını tutması savaşın sonun-

Piri Reis' in Kitiıb·ı Bahriyye'sindeki lzmir haritası 
(İÜ Ktp. , lY, nr. 6605, vr. 80') 
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da serbestliğe kavuşması, vergilerden 
muaf tutulması neticesini doğurmuştur. 

Smyrna bundan sonra bir Roma şehri 
haline geldi. Milattan önce 49'da Sezar'
la Pompeius arasında yapılan savaşta 
Pompeius'un tarafını tuttuysa da Pom
peius bu savaşta yenilgiye uğradı. Sezar 
öldürüldükten (m.ö. 44ı sonra Antoni
nus tarafından Suriye eyaleti verilen Cor
nelius Dolabelle'nin izmir'e girmesine 
müsaade edilmediğinden şehir yakılıp yı
kılarakyağmalandı. Octavianus zamanın

da kültür istiklali verildi, barış ve sükGna 
kavuştu . İmparator Hadrianus dönemin
de (m.s. 117-138ı prokonsül olan Polemon 
im paratardan şehir için yardım sağladı. 
Hadrianus Mabedi, gimnazyum. buğday 
pazarı gibi binalar yapıldı. vergi muafi
yeti tanındı. Ancak şehir, milattan sonra 
178'de şiddetli bir depreme maruz kal
dıysa da İmparator Marcus Aurelius ta
rafından yeniden inşa ettirildi. 

izmir, Roma İmparatorluğu'nun ikiye 
ayrılmasından sonra Bizans toprakların
da kaldı. Bu devirde şehir gerilerneye yüz 
tuttu. Malazgirt'ten önce başlayan Türk 
akınlarında yerli halk adalar ve Balkan
lar'a göç etti. Akınlar sırasında Bizanslı

lar'la yapılan bir savaşta esir düşen. im
parator tarafından saraya alınıp yetişti
rilen, fakat tahttaki değişiklikten sonra 
Bizans'tan ayrılarak İzmir' e gelen Çaka 
Bey, sadece Çanakkale ile Kuşadası ara
sındaki toprakları ele geçirdiğinden bu 
arada İzmir' e de hakim oldu, fakat haki
miyeti uzun sürmedi. Bizans imparatoru 
ı. Aleksios Komnenos, Çaka'nın damadı 
olan İznik'teki Selçuklu Sultanı 1. Kılıcars
lan'ı kayınpederine karşı tahrik ederek bir 
ziyafette öldürülmesini sağladı. Onun ölü
münden sonra İzmir. 1. Haçlı Seferi'ne ka
dar muhtemelen oğlu tarafından idare 
edildi. Haçlılar'ın iznik'i muhasarası ve 
şehrin Bizans kuwetlerine teslim edilme
sinden sonra Çaka'nın kızının esir düşme
si Bizanslılar için bulunmaz bir fırsat teş
kil etti. Bizans imparatoru Aleksios Kom
nenos'un emriyle kumandanı loannes Du
kas bu kızla birlikte İzmir üzerine yürüdü. 
Karadan ve denizden kuşatılan şehir kar
şı koyamayar ak teslim oldu. Bizanslılar. 
bir hırsızlık davasının görülmesinde ola
yın failinin İzmir Valisi Kaspaks'ı yaraladı
ğı bahanesiyle şehrin Türk ve müslüman 
halkından 10.000 kişiyi öldürdüler. Böyle
ce İzmir tekrar Bizans hakimiyetine gir
di. Germiyanoğulları ordusunda subaşı 
olan Mübarizüddin Gazi Mehmed Bey ta
rafından XIII. yüzyıl sonlarında kurulan 

Aydınoğulları Beyliği, XIV. yüzyıl başların
da İzmir'i de sınırları içine aldı. Mehmed 
Bey 1310 veya 1317'de Yukarı Kale'yi ele 
geçirdi. Mehmed Bey, memleket toprak
larını oğulları arasında paylaştırırken İz
mir'i Um ur Bey' e verdi. Umur Bey ilk ga
zasını i zmir üzerine yaptı. iki buçukyıl sü
ren kuşatmanın ardından müdafiler li 
man kalesini teslim etmek mecburiye
tinde kaldılar. Kale kumandanı Martina 
Zacearia ise Sakız'a gitti ( 1328-1329ı. 

Mehmed Bey'in 1334'te ölümünden 
sonra yerine geçen Um ur Bey, Birgi'de sa
dece üç gün kalıp İzmir' e çıkarma teşeb
büsünde bulunan hıristiyan kuwetlerine 
karşı hazırlık yapmak üzere izmir'e dön
dü ve 17 Eylül 1334'te birleşik donanma
nın taarruzunu püskürtüp Saruhanoğlu 
Süleyman Bey'le birlikte Mora'ya sefer 
düzenledi. Umur Bey'in seferlerinin son
raki yıllarda da sürmesi, Latinler'in Um ur 
Bey' e karşı bir Haçlı seferi düzenlenmesi 
için pa paya başvurmalarına yol açtı. Kıb
rıs, Venedik, Cenova ve Rodos gemilerin
den müteşekkil donanma Aydınoğulları 
kuwetlerini mağ!Gp ederek sahil İzmir'i
ni Türkler'den almayı başardı (28 Ekim 
1344 ı . Um ur Bey kuwetleri kaleyi zorla
dılarsa da geri alamadılar ( 1345 ı. 1347'
de papa, İzmir üzerine bir sefer tertibi 
için hıristiyan hükümetler nezdinde te
şebbüste bulundu. Sadece Viennios Dükü 
Dauphim Humbert (Torfil) İzmir üzerine 
harekete geçti. Başarısızlıkla sonuçlanan 
bu hücum neticesinde taraflar arasında 
bir anlaşma imzalandı. Bu tarihlerde İz
mir iktisadi bakımdan fazla gelişme gös
termemişti. Türkler müstahkem mevki
leri kontrolleri altında bulundurdukların
dan hıristiyanlar sadece Anadolu mah
sullerinin ihracında değil ithalatta da 
düzen sağlayamıyorlardı. Papanın bütün 
gayretlerine rağmen hıristiyan hükümet
ler şehrin korunması için her zaman ge
rekli desteği vermediler (Heyd, s. 602-
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Diğer taraftan İzmir'de ticari menfaat
leri bulunan Rodos şövalyeleri başta ol
mak üzere Um ur Bey'in Mayıs 1347'deki 
İmroz'a taarruzundan sonra taraflar bir 

· anlaşmaya meylettiler. Türkler'in vere
cekleri bazı ticari imtiyazlar karşı lığında 

Latinler, sahil izmir'inin istihkamlarını 
yıkarak şehri terketme hususunda anlaş

tılarsa da Papa Clement bunu onaylama
yınca Um ur Bey sahil izmir'ini savaşarak 
almak için harekete geçti. Kale mancı
nıklarla aralıksız dövülürken lağımlar ka
zıldı ve hendek dolduruldu. Fakat Um ur 



Bey'in bir ok isabetiyle ölmesi askerin mil
neviyatının bozularak yukarı İzmir' e çe
kilmesine sebep oldu (Mart 1348). Umur 
Bey'in yerine geçen Hızır Bey. Latinler'e 
oldukça geniş imtiyazlar tanıyan bir an
laşma yaptı. Böylece sahil İzmir'i yarım 
asır daha Latin hakimiyetinde kaldı (En
veri, s. 77-78) . 

Osmanlılar. Aydın-ili'ni ve dolayısıyla İz
mir'i ilk defa 1390'da ele geçirdiler. Yıldı
rım Bayezid, tahta geçtikten sonra aley
hindeki diğer beyliklerle beraber Aydıno
ğulları 'nı da ülkesine kattı, ancak sahil 
İzmir'i Timur'un Aralık 1402'deki zaptı
na kadar hıristiyanların elinde kaldı. Ti
mur'un Aydın- ili'ni eski sahiplerine vere
rek Semerkant'a dönmesinin ardından 
İzmir. Um ur Bey'in kardeşi İbrahim Bey'in 
oğlu Cüneyd Bey tarafından idare edildi. 
Cüneyd Bey, Fetret devrinde menfaatleri 
doğrultusunda Süleyman. Musa ve Meh
med çelebilerin tarafını tuttu. Çelebi 
Mehmed tahtı ele geçirip istikrarı sağla
dıktan sonra 141 5'te. Rodos şövalyeleri 
ve Midilli prensi gibi hıristiyan beylerinin 
de yardımıyla on günlük bir kuşatmadan 
sonra İzmir'i Osmanlı topraklarına kattı. 
Yardımlarından dolayı adı geçen devlet
lerin tebaalarına bazı imtiyazlar verildi. 
Bu olaylar sırasında Bizans'ta hapsedilen 
Cüneyd Bey, Çelebi Mehmed'in ölümü
nün ardından hapisten çıkarak Düzmece 
Mustafa olayına karışıp İzmir'i tekrar ele 
geçirdi: ll. Murad 1424'te şehri kesin ola
rak zaptetti. Fatih Sultan Mehmed za
manında 1472'de İzmir. Pietro Mocenigo 
kumandasındaki bir Venedik donanma
sının hücumuna uğrayıp yağmalandıysa 
da Venedikliler şehirde kalmadılar: liman 
kalesi baskından sonra yeniden yapıldı . 

İzmir. 1919'da Yunanlılar tarafından iş
galine kadar mutlak olarak Osmanlı hil
kimiyetinde kaldı. Ancak zaman zaman 
bazı sosyal karışıklıklara sahne oldu. 

XVI. yüzyılda Anadolu'nun diğer yerle
rinde olduğu gibi İzmir çevresinde de sos
yal huzursuzluktan doğan levent ve suh
te olayiarına rastlandıysa da bunlar daha 
ziyade Urla ve Buca taraflarında görüldü
ğünden şehri fazla etkilemedi. XVII. yüz
yılda İzmir'de de bazı olaylar meydana 
geldi. 160S -1606'da Arap Said ve Kalen
deroğlu İzmir'i tehdit etti: 1639'da Bir
gili Cennetoğlu İzmirliler'i hayli korkuttu. 
XVIII. yüzyılda 1727-1728'de, şehirdeki 
yeniçerilerle voyvoda arasında çıkan an
laşmazlık büyük bir karışıklığa yol açtı: is
yanın bastırılmasıyla Aydın muhassılı Ab
dullah Paşa vazifelendirildi: asilerden bir 
kısmı yakalanıp cezalandırıldı, bir kısmı 

adalara kaçtı. 1 73S -1739 arasında De
nizli civarında başlayıp Balıkesir' e kadar 
uzanan sahaya dehşet saçan Sarıbeyoğlu 
Mustafa. İzmir kapılarına kadar dayandı. 
Bu yöredeki eşkıyanın İzmir kervanlarını 
da vurmasından dolayı olay, sadece can 
ve mal güvenliği açısından değil iktisadi 
bakımdan da önem taşımaktaydı. Sarı-

. beyoğlu İzmir' e altı saat mesafeye kadar 
geldi. şehri korumak için Karakapı'daki 

surlar inşa edildi. 1738'de Sarıbeyoğlu İz
mir kapılarında göründüğünde Avrupa
lılar şehri terkedip gemilere sığındılar: 
İzmir 'deki idarecilerin Sarıbeyoğlu'nun 
adamlarıyla yaptıkları görüşmeler sonun
da 30.000 kese karşılığında asinin şehir
den uzaklaştırılması mümkün oldu. Sarı
beyoğlu ve adamları şehre girmemekle 
beraber civar köylerdeki Avrupalılar'ın ev
lerini yağmalamaktan geri kalmadılar. Sa
rı beyoğlu'nun İzmir'den uzaklaştırılma
sında gayretleri görülen Karaosmanoğlu 
Mustafa Ağa ortalığın yatışmasından 
sonra uzaklaştırılıp idam edildi (ı 7 54), 
fakat halefi 1770 Çeşme Vak'ası'nın ar
dından çıkan olayların bastırılmasında ba
şarılı alamayınca Mustafa Ağa'nın oğlu 
Ahmed Ağa. İzmir voyvodalığı ile birlikte 
Sancakburnu muhafızlığına getirildi. Ah
med Ağa iki yıl sonra aziedildiğinde isyan 
etti, merkeze itaati reddedince de üzeri
ne gönderilen kuwetler tarafından ber
taraf edildi. 1 775'te Bergama voyvodası 
Sağaneılı Veli'nin İzmir önlerinde görün
mesi de şehir halkını korkuttu. XIX. yüz
yılda mütegallibenin çıkardığı huzursuz
luklar devam etti. 1816'daki Katiboğlu 
olayı bunlardandır. Voyvoda Hacı Mehmed 
Ağa, Kaptanıderyil Koca Hüsrev Paşa'nın 
müdahalesiyle bertaraf edilebildi. ll. Mah
mud zamanında Asakir-i Mansüre-i Mu
hammediyye'nin kurulması ve Sarıkışla 
adıyla anılacak olan kışianın yapılmasın-

izmir 
kadısının 

Hollanda 
konsolosu 

Dan i el 
de Hochepied' i 

divanında 

a~ırlayısını 

gösteren 
gravür 

(Rijksmuseum -

Amsterdam) 
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dan sonra olayların önü kısmen alınabil
dL İzmir için en büyük felaket ise 1 S Ma
yıs 1919'da başlayıp 9 Eylül 1922'ye ka
dar süren Yunan işgali oldu. Milli Müca
dele sonrasında 1924'te Anadolu'nun di
ğer yerlerinde olduğu gibi İzmir'in yerli 
Rumlar'ının Batı Trakya Türkleri ile mü
badelesiyle İzmir'de Rum nüfus kalmadı. 

İzmir, tarihi boyunca pek çok deprem, 
yangın ve salgın hastalıkla karşılaşmış. 
bunlarda nüfusça hayli kayıp vermiştir. 
Tesbit edilebilen ilk büyük deprem 1 78 
tarihinde meydana gelmiş, bu depremde 
şehir hemen tamamen harap olduğun
dan yeniden inşa edilmiştir. Sonraki asır
larda da şehir depremlerden büyük zarar 
görmüştür. Bilinen ikinci deprem 1 02S yı
lındadır. XVII. yüzyılda 1626, 1639, 1653, 
1654, 1663'te depremler olmuşsa da en 
şiddetli olanı 1688'deki depremdir. 20 
Mayıs 1653 depreminde İzmir'de bulu
nan Chevalier d'Arvieux sarsıntının çey
rek saat devam ettiğini (aralıklarla olma
lı), evlerin birbirine çarptığını. duvarların 
korkunç şekilde yarılıp kırıldığını , çatıla

rın çöktüğünü, günde beş altı tane olmak 
üzere artçı sarsıntıların bir ay devam et
tiğini yazar. 30 Haziran 1688'deki dep
rem Sancak Kale'nin tamamen harap ol
ması ve toplarının denize gömülmesine 
sebep olmuştur. Bu depremi 1 o Tem
muz'da bir ikincisi takip etmiştir. Depre
min şehirdeki tahribatı daha çok Türk 
mahallelerinde olmuş. Fransız raporları

na göre 16 -19.000 kişi ölmüştür. Yaban
cılar, cumartesi günü oluşu dolayısıyla şe
hir dışında bulunduklarından depremden 
fazla etkilenmemişlerdir. Depremden 
sonra başlayan yangın ikinci bir felaket 
olmuş, Frenk sokağı ile Ermeni mahalle
si büyük zarar görmüştür. Evlerin ahşap 
oluşu dolayısıyla şehrin hemen yarısının 
yok olduğu yangından taştan inşa edilen 
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KanOni Sultan Süleyman dönemi başlarında ızmir'in ma
hallelerini ve vergi gelirlerini gösteren kayıt (BA, TD, nr. 
166, s. 392) 

camiler, kiliseler ve hanlar bile etkilen
miştir. Yangınla birlikte bütün resmi ka
yıtlar yok olmuş, şehirde salgın hastalık 
tehlikesi baş göstermiş, yabancılar şehri 
terkederek limandaki gemilere sığınmış, 
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bir kısmı da Sakız adası, H alep ve Sayda 
gibi şehirlere göç etmiştir. Depremin ar
dından şehrin i nşası hususunda güçlük
lerle karşılaş ılmıştır. Bunun için de şehir
deki yabancı tüccarlar ekonominin ihyası 
için mali destek sağlamışlardır. Deprem 
sonrasında İzmir ticareti büyük bir krizle 
karşılaşmıştır. Şehir, Sancak Kale ve han
l arıyla birkaç yıl içinde yeniden inşa edile 
miştir. 

Bir kısmı daha hafif olmak üzere XVlll. 
yüzyılda da depremler sürdü. 1723'teki 
depremde altmış civarında ev yıkılmış, 
soo kişi ölmüştür. 1739 depremi hayli 
şiddetli olmuş, Gediz'in eski deltasının bir 
kısmı sular altında kalmıştır. 6 Mart 1737 
ve 3-S Temmuz 1760 tarihlerindekiler ol
dukça hafif depremlerdir. 21 Temmuz
s Ekim 1778, 31 Ocak 1797'deki deprem
ler ise daha şiddetli olmuştur. 1778'de 
deprem in aralıklarla sürmesi dolayısıyla 
çıkan yangınlara müdahale edilernemesi 
bütün şehrin yanmasına sebep olmuş

tur. 1801 depremi de şehre büyük hasar 
vermiş, depremden sonra başlıca yapılar 
yeniden yapılırcasina tamir görmüştür . 
1828 ve 1846 yıllarında İzmir yine sallan
m ış, 1846 depreminde bazı evlerin du
varları ile iki minare yıkılmıştır. 29 Tem
muz 1880'de Çeşme ve Sakız'da tahribat 
yapan deprem İzmir'de de maddi hasara 
sebebiyet vermiştir. 

ibadethaneterin ve han, kervansaray, 
gümrükler gibi ticari yapıların dışındaki 
binaların ahşap olduğu İzmir, sadece dep
remler sonrasında değil normal zaman
larda da sık sık yangınlara maruz kalmış
tır. Her ne kadar İzmir'de İngiliz ticarite
şekkülleri tarafından iki yangın söndür
me cihazı faaliyete geçirilmişse de büyük 
yangınlara tamamen engel olunamamış
tır. Gerçekten 7 Nisan 1738 ve 27 Ocak 
1 7 41 yangınlarının fazla tahribat yapma
dan söndürülmesi mümkün olmuşsa da 
8 Temmuz 1742'de yahudi mahallesinde 
çıkan yangın Türk mahalleleriyle Frenk 
sakağına sıçramış, kırk sekiz saat sonun
da şehrin üçte ikisini kül etmi ştir. 1 7S2 
Martıyla 1761 Ağustosundaki yangınlar 

fazla zarara sebep olmadan söndürül
müş, ancak 6 Ağustos 1763'te İzmir bü
yük bir yangın daha geçirmiş, bütün 
Frenk mahallesi yanmıştır. Bu yangının 
ardından Avrupa devletlerinin İzmir'deki 
konsoloslarının müştereken verdikleri 
takrirde sokakların dar, binaların bitişik 
olmasının mahzurları dile getirilerek ma
hallenin yeniden inşasında sokakların 1 ,S 
istanbul mimar ziraından daha dar olma-

ması ve fıçıcı, meyhaneci gibi esnafın bu
radan uzaklaştırılarak boş sahalara taşın
ması hususu dile getirilmiştir (BA, ibnü

lemin tasnifi -Hariciye, nr. 6216). Ertesi yıl 
şehre gelen R. Chandler hala yangının iz
lerine rastlandığını belirtir. 1 795 ve 1797 
yıllarında çıkan yangınlar da şehirde bü
yük tahribat yapmıştır. XIX. yüzyılda tes
bit edilen büyük çaptaki yangın lardan 

biri 1817'de 1500 evi yok etmiş, 19 Eylül 
1825'te çıkan yangında ise 2000 ev yan
mış, 10.000 kişi açıkta kal mıştır. 3 Hazi
ran 1834'te Kasap Hızır mahallesindeki 
bir evde çıkan yangına süratle müdahale 
edilmişse de rüzgarın şiddeti sebebiyle 
altı saatte ancak önü alınabilmiş ( BA, HH, 
nr. 52783-A), bu arada Frenk mahallesi 
bir defa daha kül olmuştur. 1840'lı yıllar

da da peşpeşeyangınlar çıkmıştır. 30 
Temmuz 1841 'de başlayıp on yedi saat 
süren yangında yahudi mahallesi tama
men yanmış , baz ı Türk mahalleleriyle 
çarşının büyük kısmı yok olmuştur. Veri
len rakamlar doğru ise 2891 'i Türkler'e, 
2000'i yahudilere, on altıs ı Rumlar'a ait 
olmak üzere toplam 4907 ev, ayrıca 2407 
dükkan. on dört han, on iki cam i, otuz 
mescid, on dört medrese, on dört mek
tep, sekiz hamam, yedi havra yanmıştır. 
3 Temmuz 184S'te İmamoğlu Ham'ndan 
çıkan yangında ise Ermeni mahallesi ta
mamen, Frenk mahallesi de kısmen yim
mıştır. İzmir çarşısında tahribat yapan 
bir yangın da 28 Eylül 18S2'de Şadırvan 
caddesindeki bir manav dükkanında baş
lamıştır. Belgeler, bu yangının bir yahudi 
tarafından kasten çıkarıldığını göster
mektedir. Yangında S60 dükkan ve ma
ğaza, bir mescid, bir medrese, bir ha
mam, elli yahudi odası, bir mektep ve 
elli sebilolmak üzere 6000 kese akçe kıy
metinde 616 binayanmıştır (BA, irade
Dahiliye, nr. 16099, 16128 ve ekleri). 23 
Aralık 18S7'de Kestanepazarı'nda çıkan 

yangın ise bunlar kadar büyük olmamış

tır. Bu yangında yirmi dört dükkanla bir 
mektep yanmış. asker ve memurların 

gayretleriyle çok fazla büyümeden söndü
rülmüştür (BA, irade-Dahiliye, nr. 26016) . 
Büyük tahribat yapan yangınlardan biri 
de 7-8 Ağustos 1861 'de çıkıp bazı Türk 
mahallelerini yok eden yangındır. 18-19 
Temmuz 1882 yangını , yine Türk mahal
leleriyle yahudi mahallesinde 2000 civa
rında evin yanmasına sebep olmuştur. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında sık sık vuku 
bulan yangınlarda şehrin yok olmasını ön
lemek üzere tedbirler alınmış ve itfaiye 
teşkilatı kurulmuş, böylece yangınlar de
ğilse bile tahribatları önlenmeye çalışti-
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mıştır. İzmir'in büyük yangınlarından so
nuncusu, Büyük Zafer'den sonra Yunan
lılar'ın izmir'i terketmesi esnasında çıka
rılan yangın olup gayri müslim mahalle
lerinin tamamen yok olmasına sebep ol
muştur. 

Asırlar boyunca İzmir'de veba ve kolera 
salgınları pek sık görülmüş, nüfusun bü
yük çapta kırılmasına yol açmıştır. Veba 
salgınlarının çokluğu, İzmir'in milletlera
rası ticaret yolları üzerinde bulunmasın
dan kaynaklanıyordu. Tarih boyunca şe
hirde pek fazla veba salgını olduğu mu
hakkaksa da bunların XVII. yüzyıl önce
sindekilerin büyük kısmından haberdar 
değiliz. 1676'daki veba salgınının büyük 
can kaybına sebep olduğu bilinmektedir. 
1709, 1724, 1728'deki salgınlardan baş
ka 1734-1744 yine salgın yıllarıdır. Veba 
taşıyan gemiler ekseriya Mısır veya istan
bul'dan geliyordu. 1754'teki veba İstan
bul'dan un getiren bir gemiden yayılmış
tı. 1748 ve 1792 salgınları ise İskenderi
ye'den gelen gemiden çıkmıştı. 1788'de 
İstanbul'dan gelen vebada da pek çok ka
yıp verilmişti. Salgınlar XIX. yüzyıl ortala-

XVI. yüzyılın 
ikinci yarısında 
ızmir'in 

mahallelerini 
gösteren 
kayıt 

(BA, Sıgla 
Mufassal, 
nr. 537, s. 8·9) 

rına kadar devam ettı . 1809'dakinin önü 
tam olarak alınamadan 1812'de başlayıp 
üç yıl süren salgm 40.000'in üstünde İz
mirli'nin ölümüne sebep olmuş, şehir 
adeta boşalmıştı. W. Turner, 1813 Kası
mında başlayıp 1845 Temmuzuna kadar 
süren vebanın 50-60.000 can aldığından 
bahseder (Journal of a Tour in the Le· 
vant, lll, 139}. 1836 ve 1837 yıllarında da 
İzmir yine vebaya yenik düşmüştür. 

Aynı şekilde kolera da büyük tahribat 
yapıyordu. 1831 'deki salgın büyük can 
kaybına yol açmıştı. Bu salgınlar sırasın
da şehirdeki Avrupalılar şehir dışına kaÇı
yar veya körfezdeki gemilerine sığınıyor
Iardı. Bu esnada gemiler yükleme ve bo
şaltma yapamıyor. kervanlar şehre so
kulrtıuyor, dolayısıyla İzmir'in iktisadi 
hayatı büyük yaralar alıyordu. Nitekim 
1759, 1769 ve 1784 veba salgınlarında 
şehirde pek çok ticarethane sahibi iflas . 
etmişti. 1837'deki salgın sırasında ticaret 
hacminin düşmesi İzmir ihtisabı muha
sebelerinde de ifadesini bulmuştu. Aynı 
yıl Avrupa'da baş gösteren kriz durumu 
daha da kötüleştirdi. Ancak 1840'ta ka-
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rantina idaresinin kurulmasıyla durum 
değişmeye başladıysa da seyrek olmakla 
beraber hala salgıniara rastlanıyordu . 
1865'te yine Mısır yoluyla gelen kolera 
3000 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. 
187 4'te karantina tesislerinin tamam
Ianmasından sonra şehirde artık büyük 
çapta ölümlere sebebiyet veren salgın 
hastalıklar görülmedi. 

İzmir. Osmanlılar'ın idaresine geçtikten 
sonra Aydın sancağına bağlı bir kazanın 
merkezi haline geldi. Kaza kuzeyde Kar
şıyaka, doğuda Bornova. Buca, güneyde 
Torbalı, batıda Çeşme. Seferihisar ve Ka
raburun'u içine alıyordu ve merkezi İzmir 
kadısının ikametgahı olan izmir şehri idi. 
Başlangıçta Aydın sancağına bağlı olan 
İzmir, yaklaşık 1573'te Kaptanpaşa eya
fetine dahil olan Sığla sancağına katıldı. 

XIX. yüzyılda Aydın eyafetine bağlandı ve 
1841'den itibaren zaman zaman eyaletin 
merkezi oldu. 

Osmanlı dönemi İzmir' i hakkında ilk 
bilgiler Kanünl Sultan Süleyman döne
minde 1528'deki tahrirle başlamaktadır. 
Bu tarihte İzmir'in biri gayri müslimlere 
ait olmak üzere beş mahallesi vardı. Bun
lardan üçü bugünkü Basmahane civarın
daki Faikpaşa , diğer adı Pazar olan Han
bey ve Mescid-i Selatinzade mahallele
riydi. Sahilde ise Limon (Liman) mahallesi 
bulunmaktaydı. Tamamen Rumlar'dan 
ibaret olan gayri müslim mahallesi ise 
müslüman mahallelerinin kuzeyinde yer 
alıyordu. İzmir halkının elli hanesi şehir 
dışında Boynuzsekisi köyünde yaşamak
taydı. Bunlarla birlikte 225 müslüman, 
otuz bir gayri müslim hane vardı. Şehrin 

bütün nüfusu yaklaşık 1300 kişi kadardı 
ki bu haliyle daha çok bir kasaba görünü
mündeydi. XVI. yüzyılın son çeyreğine gi
rerken İzmir yarım asır öncesine nazaran 
hayli büyümüş olarak görünür. Mevcut 
müslüman mahallelerine Yazıcı . Şeyhler 

ve Aliçavuş adlarında üç mahalle eklen
miştir. Müslüman nüfus yarım asır içinde 
% 118. gayri müslim nüfus ise yaklaşık 
% 156 oranında artmıştır. Müslüman nü
fustaki artış köyden şehre, gayri müslim
lerdeki artış ise adalardan ve özellikle bu 
arada fethedilen Sakız'dan vuku bulan 
göçlerden kaynaklanmış olmalıdır. Res
ml kayıtlarda, İzmir'de XVI. yüzyılın son 
çeyreği başına kadar Rumlar'dan başka 
gayri müslim nüfusa rastlanmamaktadır. 
Ancak bu asrın sonlarından itibaren Se
lanik'te yerleştirilmiş olan ispanya yahu
dileri İzmir' e gelmeye başladılar. XVII. 
yüzyılın ortalarında İzmir' in müslüman 
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mahallelerinin sayısı on beştir. Yeni ma
halleler Hasan Hoca, Hatuniye, Yaycılar, 
Cami-i Atik, Cedld, Kefeli, Çiçek, Kasap 
Hızır. Kal'a-i Bala idi (ı 070/1659; BA. 
D.MKF. nr. 27823). Defterde on beş müslü
man mahallesinde 1320 nefer kaydedil
miştir. Bunların hepsi hane reisi olarak 
kabul edilirse müslüman nüfusun 6600 
civarında olduğu tahmin edilebilir. Rum
lar 301 , yahudiler 271, Ermeniler ise alt
mış bir neferden ibarettir. Bunlar da sıra
sıyla yaklaşık 1 SOO, 1350 ve 300 kişi et
mektedir. Buna göre 1659'da İzmir'in Os
manlı tebaası yerleşik halkının toplam nü
fusu 1 0.000 kadardır. Ancak avarız def
terinden çıkarılan bu rakamlarla XVII. 
yüzyıl seyyahlarının İzmir'in nüfusuna da
ir verdikleri rakamlar arasında çok büyük 
farklar vardır. Chevalier d'Arvieux 1653'
te 60.000'i Türk. 7-8000'i yahudi olmak 
üzere 90.000, Tavernier 16S7'de yine 
60.000'i Türk, 1S.OOO'i Rum, 8000'i Er
meni ve 6 -7000'i yahudi olmak üzere 
90.000 kişinin yaşadığını yazar. Spon ise 
167S- 1676'da 30.000'i Türk, 1 O.OOO'i 
Rum olmak üzere SS.OOO rakamını verir. 
Vergi m ükellefi olmamak için nüfusun bir 
kısmının kendini yazdırınarnayı başarmış 
olduğu düşünüise bile seyahatnamelerde 
verilen rakamların son derecede mübala
ğalı olduğu görülür. Hatta bu defterdeki 
rakamlar esas alınırsa bütün İzmir kaza
sının nüfusu dahi d'Arvieux ve Tavernier'
nin verdikleri rakamın en müsamahalı bir 
tahminle ancak üçte birine ulaşır. 

XVIII. yüzyılda müslüman mahallelerin
de yahudi nüfusu giderek arttı. Özellikle 
1737 yangınından sonra Cedid ve Kefeli 
mahallelerinde yanan binaların arsala
rından bir kısmı yahudilerin eline geçmiş
tir (BA, AnadoluAhkam Defteri, lll , 25/4; 
IV, 131/5;Vl, 240/51 ). Bu durum müslü
man halkın şikayetine yol açtıysa da ya
hudiler müslüman mahallelerinde yaşa
mayı sürdürdüler. 
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XIX. yüzyılın 
son çeyreğinde 
izmir'i 
gösteren 
bir gravür 
(J. Schranz, 
Le Bosphore 
et Constantinople, 
Paris 1885) 

1844 yılında İzmir'de müslümanların 
yaşadığı mahallelerin sayısı on üçtür. 
1 070 ( 1659) sayımındaki Yaycılar ve 
Kal'a-i Bala mahalleleri bu son tarihte 
görülmez. Bazı mahalleler. her biri bir ca
mi etrafında toplanmak üzere kendi iç
lerinde alt birimlere bölünerek yazılmış
tır. Daha sonra bunlar müstakil mahalle
ler haline gelmiştir. Bunlardan en kala
balık ve en fazla alt birime sahip mahalle 
Cami-i Atik olup on dört cami etrafında 
toplanmıştı. Kefevl sekiz. Hatuniye dört 
ve Kasap Hızır iki kısımdan ibaretti. Nü-

fusa gelince, 2856 hanede 5731 müslü
man erkek nüfus yaşamaktaydı. Bunun 
% 3S'i genç. % 32 'si yaşlı.% 27'si çocuk
tu. Kadınların da en az erkek nüfus ka
dar, hatta biraz daha fazla olduğu düşü
nülürse şehrin müslüman nüfusunun 13-
16.000 arasında olduğu sonucuna varıla
bilir. Cami-i Atik, Hasan Hoca, Kefev'i, Ha
tu niye ve Cedid mahallelerinde 816 ha
nede 2192 yahudi erkek nüfus vardı .. En 
fazla bulundukları mahalle Cami-i Atik 
iken Hatuniye ve Cedid'deki sayıları çok 
azdı. Kadınlar dahil toplam nüfusları 8-
1 0.000 civarındaydı. Aynı tarihlerde ya
pılan temettü sayımlarından İzmir' de, ço
ğu Rum olmak üzere yabancı tabiiyetine 
girmiş hayli gayri müslim bulunduğu tes
bit edilebilir. Ekserisi Yunan. İngiliz, Avus
turya, Fransız tabiiyetlerinde olmak üze
re 10-12.000 arasında yabancı tebaa bu
rada yaşamaktaydı. Osmanlı tebaası olan 
Rum ve Ermeniler'in sayılarının da müs
lüman nüfus kadar olduğu farzedilirse 
şehrin nüfusunun 30-40.000 arasında 
bulunduğu , devamlı ikamet etmeyenler
le birlikte bu rakamın ancakSO.OOO'e çık
mış olduğu düşünülebilir. Seyahatname
ler. XIX. asır için genellikle 1 OO.OOO'i aşan 

SEYAHATNAMELER ve ARŞiV KAYNAKLARINA GÖRE iZMiR NÜFUSU 

Tarih Kaynak Türk Rum Ermeni Yahudi Fren k Toplam 

1653 d'Arvieux 60.000 7·8.000 90.000 
1657 Tavernier 60.000 15.000 8.000 6-7.000 90.000 
1659 Avarız tahriri 6.600 1.505 305 1.355 9.765 * 
1676 S po n 30.000 9-10.000 12-15.000 55.000 
1678 Le Brun 80.000 
1693 Care ri 50.000 
1699 De la Matray 24.000 
1702 Tournefort 15.000 10.000 200 ** 1.800 27.000 
1714 Lu cas 100.000 20.000 8.000 128.000 
1723 de Saumery 300.000 

1731 To ll ot 50.000 12.000 7.000 7.000 76.000 
1733 Thompson 15.000 10.000 600 2.000 400 28.000 
1739 Pocock 80.000 7-8.000 2.000 6.000 100.000 
1768 Riedsel 120.000 
1776 Ch. Gouffier 65.000 21 .000 6.000 10.000 200 102.000 

1778 Sestini 97.000 30.000 8.000 12.000 3.000 150.000 
1786 Miranda 150.000 

1794 Dallaway 100.000 

1820 Turner 60.000 30.000 8.000 8.000 2-3 .000 100.000 
1834 Texier 75 .000 40.000 10.000 15.000 10.000 150.000 
1844 Sayım icmali 15.500 9.300 50.000 (!)*** 

1868 Slaars 187.000 
1870 Scherzer 160.000 

1890 Salname 145.813 

* Ad ı yazı lanıarın hepsi han e reis i ve hane "5" kişi kabul edilmiştir. 

** Frenkler'l e birlikt e 

*** Rum, Ermeni ve Frenkler'in toplamı Türk ve yahudilerin toplamı kadar kabul edilmiştir. 



rakamlar verirler. Ancak zaman zaman 
bunun altındaki rakamlara da rastlanır. 
Bunda her halde sık sık vuku bulan salgın 
hastalıklar ve depremler dolayısıyla veri
len kayıpların rolü vardır. 1844 sayımın
da nüfusun SO.OOO'den fazla olamaması 
muhtemelen 1831, 1836 ve 1837 yılla
rındaki salgın hastalıkların sonucudur. 
18S0-1870 arasında nüfusu 1 SO.OOO ola
rak veren kaynaklar da vardır. 1878'de 
Aydın eyaJetine gelen Rumeli göçmenle
rinden bir kısmının İzmir' e yerleşmiş ol
dukları düşünülürse bu asrın sonundaki 
nüfus artışının sebebi daha iyi anlaşılır. 

Müslüman mahalleleri Basmahane'den 
Kadifekale'ye doğru uzamrken nüfusun 
artması ile iç !imanın etrafına doğru kay
maya başladı. Şehrin en güzel yerinde 
Kordon boyunda ise yabancılar yaşıyor
Iardı. Fren k sokağı adı verilen cad de on 
beş ayak genişliğindeydi ve çarşıya kadar 
uzanıyordu . Rum ve Ermeni mahalleleri 
Frenk sokağının yanında ticaret merke
zinin yakınında idi. 

İktisadi Hayat. İzmir, bereketli bir böl
genin dışa açılan kapısı olarak eski çağ
larda iktisadi bakımdan varlık göstermiş 
bir şehirdir. Fakat Ortaçağ'da deniz tara
fının hıristiyanlar, kara tarafının müslü
manların elinde oluşu dolayısıyla şehir ik
tisadi bakımdan sönük kalmış, tamamen 
Türkler'in eline geçtikten sonra ancak 
XVII. yüzyıldan itibaren büyük gelişme 
göstermiştir. XVI. yüzyıl sonlarına kadar 
daha ziyade İstanbul'a ve iç piyasaya mal 
temin eden bir liman olarak görülmekte
dir. Şehir o dönemlerde civarındaki tarla, 
bağ ve bahçelerde yetiştirilen ürünler ba
kımından kendi kendine yetecek durum
dadır. XVI. yüzyılın ikinci çeyreği başında 
çevresindeki yıllık buğday hasılatı48.000, 
arpa hasılatı ise 12.000 akçe idi. Yarım 
asır sonra bu miktarlar 31 .360 ve 2S.600 
akçe olarak görülmektedir. En fazla gelir 
sağlanan ürünler ise günümüzde olduğu 
gibi üzüm ve incirdi. 1 S28'de şehrin çev
resinde 130.000 akçelik üzüm ve incir 
üretilmişti. Zeytin ve sebzelerden de hay
li yüksek gelir sağlanıyordu. Zeytinde as
rın başı ile sonu arasında değişiklik kayde
dilmezken (ı 5.000 akçe) sebzelerden el
de edilen kazanç iki misline çıkmıştı. Halk, 
kendi bağ bahçe ve tarlalarında yetişen
ler dışındaki ihtiyacını civardan pazara 
getirilen mallardan sağlamakta , üretim 
fazlasını da burada satışa sunmaktay
dı. XVI. yüzyılda şehirde pazara getirilen 
mallardan alınan pazar bacı yıllık 22.000 
akçe idi. İhtisab resmi ise bunun 1/6-Tsi 
kadardı (BA, TD, nr. 148, 537). 

İstanbul ve sarayın üzüm, incir, nar, ba
dem, armut, zerdali gibi gıda maddele
riyle sabun ve bal m um u gibi ihtiyaç mad
deleri, ayrıca Tersane ve ıstabi-ı Amire ih
tiyacı olan urgan, kendir, yelken bezi, zey
tinyağı vb. maddeler, daha XVI. yüzyılda 
İzmir civarından sağlanmakta ve İzmir'
den deniz yoluyla sevkedilmekteydi. XVI. 
yüzyılda İzmir gümrüğünde alınacak re
simler kanunnarnede tesbit edilmişti. it
hal mallarında müslüman-gayri müslim 
farkı gözetilmeksizin yiyecek maddelerin
den % 2, şeker ve diğer mallardan% S 
oranında resim alınırken ihracatta müs
lümanlar% 2, gayri müslimler o/o 4, har
bl adı verilen yabancılar ise% S oranında 
resim ödüyorlardı. Gümrük resmi öden
miş olan malların kapana getirilmesi ha
linde kapan resminin yarısı alınırdı; güm
rük resmi alınmayan mallar için ise satıc ı 

ve alıcı 1 'er akçe kapan resmi öderdi. 

İzmir şehri gibi İzmir gümrüğü de pa
dişah hasları içinde yer alır ve iltizam yo
luyla idare edilirdi. İ ltizamlar üç yıllığına 
verilmekle beraber sürenin bitiminden 
önce daha yüksek bedel teklif eden olur
sa rakamda yükseltilm e yapılabilirdi. Ni
tekim XVI. yüzyıl tahr ir defterlerinde 
geliri 80.000 akçe olarak görünen İzmir 
gümrüğü , defterde 30.000 akçe olarak 
görünen Urla gümrüğü ile birlikte 1SSS'
te 470.000 akçe. 1 SS8'de ise 480 .000 
akçe ile iltizama verilmişti (BA, MAD, nr. 
246, s. 58, 88). Daha sonraki yıllarda İz
mir gümrüğü Çeşme. Balat ve Sakız gibi 
gümrüklerle birlikte iltizama verilmiş ve 
bedel de hayli yükselmişti ( BA. MAD, nr. 
3737). 
Şehirde biri taze meyve, diğeri efrenç 

olmak üzere iki gümrük vardı. Meyve 
gümrüğü Anadolu'dan gelip ihraç edilen 
malların, efrenç gümrüğü ise Avrupa'dan 
gelip ithalat resmi alınacak olan emtia
nın geçtiği gümrüklerdi. 1138 (1725) ta
rihli gümrük defterinde Gümrük-i Keblr-i 
İzmir'den (BA. KK, nr. 5239, s. I). 11 SO 
( 1737) tarihli bir gümrük defterinde ise 
sadece İzmir gümrüğünden (BA, KK, nr. 

5239, s. 10) söz edilmektedir. 1176'da 
(1763) 37.149,S kuruş mal-i mlrlsi olan 
meyve gümrüğü, havass-ı hümayundan 
ayrılarak lll. Mustafa evkafına katılmıştı 
(TK, TD, nr. 302, vr. 4J•). 

İ zmir, XVII. yüzyıldan başlayarak iktisa
di bakımdan büyük ve devamlı bir geliş
me gösterdi. İzmir Limanı kısa zamanda 
iç, dış ve transit ticaretin en önemli mer
kezi haline geldi. XVI. yüzyılda İzmir Li
manı'nda en çok görünen gemiler Vene
dik, Ceneviz ve Dubrovnik bandıralı idi. 
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Daha sonra bunlara Fransız ve İngiliz ge
mileri de katıldı. XVII. yüzyıl başlarına ka
dar bu devletlerin İzmir'de konsolosluk
Iarı bulunmuyordu. 161 O' dan sonra kon
solosluklar açılmaya başlandı. Dış ticaret 
de bu tarihlerden itibaren oldukça yoğun
laştı. İzmir, Anadolu içlerinden gelen ker
vanların son durağı idi. Kervanların şehre 
gelip gitmesi ocakla ekim ayları arasın
daydı. XVII. yüzyıla kadar Halep- İskende
run yoluyla Avrupa'ya giden İran ipeği, 
bu yüzyılın ikinci yarısında yön değiştirip 
Erzurum- Tokat yoluyla İzmir' e gelerek 
buradan Avrupa'ya sevkedilmeye başlan
dı. Tournefort'a göre XVIII. yüzyıl başla

rında İzmir' e yılda 2000 balya İran ipeği 
getiriliyor ve bu ipekler büyük çapta İngi
liz ve Fransız tüccarlar tarafından satın 
alınıyordu. Mesela Fransız tüccarı. 1702'
de İzmir Limanı'ndan yaklaşık 270.000 
librelik İran ipeği sevketmişti. İngiliz Le
vant Kumpanyası'nın 1713'te İzmir başta 
olmak üzere bazı Doğu Akdeniz limanla
rından yaptığı ipek ihracatı ise SOO.OOO 
libreye yaklaşmıştı. Ancak gerek İngilte
re gerek Fransa'ya yapılan ihracatı bir ta
raftan Avrupa'daki savaşlar, diğer taraf
tan Osmanlı-İran harpleri dolayısıyla dü
zenli bir seyir takip etmemekte, bazı yıl
lar sevkiyat çok azalmaktaydı. XIX. yüzyıl
da Karadeniz'in yabancı gemilere açılma
sından sonra İran ipeğinin ihraç limanı 
olarak Trabzon önem kazandı. Avrupalı
lar'ın büyük rağbet gösterdiği Ankara ve 
Beypazarı tiftiği, Bursa ipeği, Antalya'
nın orman ürünleri ve Ege'nin pamuğu, 
Uşak'ın halıları, afyon. meşe palamudu ve 
başta üzüm ve incir olmak üzere İzmir ve 
civarının mahsulleri de İzmir'den ihraç 
ediliyordu. Bu maddelerin bir kısmı üze
rinde ihraç yasakları bulunuyordu. Buna 
rağmen Avrupa devletlerinin tüccar ve 
temsilcileri tiftik alımları için erken ta
rihlerden itibaren Ankara'da faaliyet gös
termekteydiler. İzmir Limanı'ndan Fran
sa'ya yapılan en fazla tiftik ihracatı 1712 
yılında olup 380.000 libre kadardı. iz
mir'e getirilen tiftik ipliğinin hepsi Avru
pa'ya ihraç edilmiyor, bir kısmı şehirdeki 
tezgahlarda dokunuyordu. Nitekim Fran
sız konsolosu bir raporunda, tiftik ipliği 
ithal edip Fransa'da kumaş dokunması
yerine kumaş olarak ithalinin çok daha 
elverişli olduğunu bildiriyordu. XVI. yüz
yılda pamuk ve pamuk ipliği ihraemın ya
sak olmasına rağmen önce Fransız, ardın
dan İngiliz ahidnamelerine bu milletler 
tüccarının Osmanlı topraklarından pa
muk ve pamuk ipliği ihraç edebilecekle
rine dair maddeler konmak suretiyle ih-
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raç keyfiyeti kanuni hale geti rilmişti. Pa
muk ham olarak ve pamuk ipliği halinde 
ihraç edildiği gibi bir kısmı da İzmir'de 
boyanıyordu . Pamuk ipliği ihracatı ham 
pamuğa nazaran daha fazlaydı. Fransa'
nın XVIII. yüzyıl başında İzmir'den yaptığı 
pamuk ipliği ithalatı 100.000 dolara ula
şamazken asrın son çeyreğinde bu rakam 
6SO.OOO doları aşmıŞtı . Üzüm ve incir gi
bi bazı mahsullerin ise İzmir'den yıllık be
lirli bir miktarda ihracına izin veriliyordu. 
Bunların ne kadar olacağı da bazı ahid
namelerde belirtilmişti. 

İzmir, ihracat hacminde olmamakla be
raber ithalat bakımından da önemli bir 
Iimandı . En çok ithal edilen malların ba
şında çuha, kalay, kurşun . gök ve mor 
bakkam, yazı kağıdı, şeker geliyordu. İn
giliz Londra çuhasının çok tutulması do
layıs ıyla diğer memleketlerde de "Iond
rine" adıyla taklitleri yapılacak ve daha 
ucuz olmaları dolayısıyla pazar imkanları 
da genişleyecektir. Bunun yanında İngi
lizler'in Levant'a para getirmelerinin ya
saklanması onları mübadele yoluyla tica
rete mecbur bırakmış. Osmanlı-İran sa
vaşları dolayısıyla İran ipeğinin İzmir'e 
ulaşmaması buradaki ticaretlerini cid
di şekilde tehlikeye düşürmüştü . İzmir, 
Fransız yünlü kumaş ithalatında XVIII. 
yüzyılın ikinci yarısı başlarında İstanbul'
dan sonra ikinci sırada yer alırken otuz 
kırkyıl sonra istanbul'u geride bırakarak 
ilk sırayı almış , XVII. yüzyılda başlayan ge
lişmesini tamamlayıp Levant iskelelerinin 
en önemlisi haline gelmiş, bundan sonra 
da bu üstünlüğünü korumuştur. 

XVI. yüzyılın ikinci yarısından başlaya
rak Fransa'daki siyasi durumdan ticaret 
de büyük zarar gördü. XVII. yüzyılın ilkyıl
larında 30 milyon livre olan ticaret gittik
çe azaldı , 1660'ta ithalat 2.S milyon liv
reye düşerken hiç ihracat yapılmadı. Bu 
yıllarda İngiliz Levant Kumpanyası faali
yetlerini arttırdı. Colbert'in iş başına ge
çişine kadar İngiliz üstünlüğü devam et
ti. 1730'lardan itibaren Fransızlar. İzmir 
ve Levant ticaretinde yeniden söz sahibi 
oldular. İngiliz ticaretinin İngiliz Levant 
Kumpanyası'nın inhisarında bulunması

na karşılık Fransızlar inhisar politikasına 

karşı çıkarak Marsilya ve İzmir'deki sayı
larını arttırmışlardı. Bu rekabet Fransız 
ticareti için pek de iyi olmadı . 1732'de Os
manlı malları. Fransa'da Osmanlı şehirle
rindekinden daha ucuza satılır hale gel
mişti. XVIII. yüzyıl boyunca savaşlar. Mar
silya'da görülen salgın hastalıklar da İz
mir ticaretine tesir etti. İspanya Veraset 
Savaşı sırasında (ı 701-1 713) İzmir ticare-
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tinde% SO düşüş görüldü. 1760'a doğru 
ticaret canlanmaya başladı. Güney Fran
sa'da gelişen dokuma sanayiinin ihtiyacı 
olan ham maddenin temini de bunda rol 
oynadı . Fransız londrineleri ucuzluğu do
layısıyla rağbet gördüğünden ticaret hac
mi arttı. Ancak londrinelerin kalitesinin 
bozulması 1777'den itibaren ihracatta 
düşüşe sebep oldu. Fransızlar, İngilizler'in 
Amerikan istiklal harbi dolayısıyla ticaret
lerinin sekteye uğramasından faydalana
madılar ve 1778 -1779'da Fransızlar'ın İz
mir ticareti % SO oranında azalma gös
terdi. 1787'de ise Marsilya'nın ithalatı ar
tarken ihracatı da en yüksek seviyesine 
ulaştı. 1784-1786 arasında İzmir ticare
tinin% SO' den fazlası Fransızlar'ın elinde 
bulunuyordu. Ancak 1789 Fransız ihtila
li ile beraber gelişme de durdu. Mısır'ın 
Fransızlar tarafından işgali ise iki devlet 
arasındaki her türlü münasebetin kesil
mesine sebep oldu. 

Bu yıllarda İngiliz ticareti hayli gelişme 
gösterdi. XVII. yüzyılın sonu ve XVIII. yüz
yılın başları İngilizler'in İzmir ticaretleri
nin en parlakyıllarıydı. 1711'de Londra'ya 
4.286.072 livre Levant emtiası ihraç edil
mişti. Fakat daha sonraki yıllarında İngi
liz Levant ticareti Fransız dokuma sana
yiiyle rekabet edemediğinden geriledi. 
1770'lerde Fransız mahutlarına benze
yen kumaşların İ zmir'in lüks pazarında 
iyi alıcı bulmasına rağmen 177S'te Lond
ra'nın buradan yaptığı ithalat ihracatın
dan fazla idi. Amerikan istiklal harbi ise 
durumu kötüleştirdi. 178S-1788 arasın
da İzmir'den Londra'ya yapılan yıllık ih
racat 3.S, buradan İzmir' e yapılan itha
lat ise 3.3 milyon livreyi geçiyordu. 1789 
Fransız ihtilali, İngilizler'in Akdeniz tica
retini büyük çapta düşürdü. 1793'te İz
mir' den gelen gemi sayısı on beş iken 
1799'da hiç gemi gelmedi. XIX. yüzyılın 
başında durum İngilizler'in lehine döndü 
ve bundan sonra İzmir ticaretinde İngiliz- . 
ler hep ilk sırada yer aldı. 177S -1789 ara
sında İngiltere'nin İzmir'in yıllık ortala
ma ithalatındaki payı% 10,4 iken 1801-
1803 arasında% 13,1 ve 1817-1820 ara
sında ise % 41'e çıktı. Aynı yıllarda ihra
cattaki oranlar da% 8,S, % 11 ve % 33 
olarak gerçekleşti. Asrın ikinci yarısında 
İzmir'den İngiltere'ye yapılan ihracat iz
mir'in bütün ihracatına oranla birkaç se
ne hariç o/o 40'ın , kıymet olarak ise 1 mil
yon sterlinin altına hiç düşmedi. Oran ola
rak 1899'da% 60'a yaklaştı , kıymet ola
rak ise 1906'da 3 milyon sterlini geçti. it
halatta da en büyük pay yine İngiltere'ye 
ait olmakla birlikte gerek oran gerekse 

kıymet olarak rakamlar daha düşük kaldı. 
XIX. asrın ikinci yarısında genellikle Avus
turya İngiltere 'den sonra ikinci sırayı al
dı. Fransa bazı yıllar hariç Avusturya'dan 
sonra üçüncü sıradaydı. XX. yüzyılın baş
larında da aynı durum devam etti. İhra
catta Fransa'dan sonra Almanya ve Ame
rika Birleşik Devletleri münavebeli olarak 
dört ve beşinci sıraları alırken ithalatta 
Almanya çok defa İtalya ve Rusya'nın ra
kamlarına ulaşamadı. 

Ticaret hacmi bakımından İzmir, Ege 
ve Akdeniz'deki diğer Osmanlı limanları

nın daima önünde yer aldı. Doğu Akde
niz'in en mühim iki limanı Beyrut ve Se
lanik 1880'1i yıllarda İzmir dış ticaretinin 
o/o 40 ' ına bile ulaşamadı. İzmir' in XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında ihracatı 3 milyon 
sterlinin altına hiç düşmedi. 1904 ve 
190S yıllarında ise S milyonu n üzerine 
çıktı. İthalat 2-3 milyon civarında gerçek
leşti. Sadece 1873-1874, 1878-1879 ve 
1881 'de 4 milyon sterlini aştı. İzmir dış ti
caret dengesi hep lehte iken Beyrut ve 
Selanik'in ithalatları daha fazla olduğun
dan denge aleyhteydi. XIX. yüzyılda İz
mir Limanı'ndaki gemi trafiği gittikçe ar
tan bir seyir takip etti. 1863'te 448.807 
ton tutarında 129S gemi limana girmiş
ken buharlı gemilerin sayılarının gittik
çe artması dolayısıyla 189S'te limana 
giren 249S geminin tonHatoları toplamı 
1.814.486 oldu. 

XVI. yüzyılda şehirde yıl boyunca faali
yet gösteren dört değirmen vardı. XIX. 
yüzyıla kadar su ve yel değirmenleri faa
liyetlerini sürdürdüler. 18SO'de ilk defa 
buhar gücüyle çalışan bir un değirmeni 
kuruldu. Şirketin hisse senetlerinin çoğu 
İngiliz ve Fransızlar tarafından satın alın
dı. Kırım Harbi'nin çıkmasıyla ordunun un 
ihtiyacını karşılamak üzere hükümet ta
rafından unlarına el konulan fabrika bir 
müddet faaliyetini durdurdu. Savaşın bi
timinden sonra sadece bu fabrika değil 
aynı tip başka fabrikalar da açıldı. Asrın 
sonunda buharla çalışan un fabrikaları
nın sayısı on beşi bulmuştu . 

XVI. yüzyılda şehrin etrafında bağ bah
çe ve zeytinlikler bulunuyor. halk ihtiyaç
ların ı buradan temin ediyor. fazlası ihraç 
ediliyordu. İzmir çevresinin başlıqı mah
sullerinden biri zeytin olduğu halde XVI. 
yüzyılda şehirde sabunhane bulunduğu
na dair kayıt yoktur. Bu da şehrin padişah 
haslarına dahil bulunması, sabunhanete
rin ise tirnar sistemi içinde yer almama
sından kaynaklanmış olabilir. XVII. yüzyıl 
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hayli sabunhane vardır. XVIII. yüzyılda 
sabunhane sayısı kırk üçü bulmuş. fakat 
XIX. yüzyıl başlarında ( 1803) bu sayı yirmi 
beşe inmişti. Sabunhane sahipleri için
de İzmir'in meşhur aileleri de vardı (BA. 
D.BŞM, nr. 7192).Asakir-i Mansure-i Mu
hammediyye için inşa edilen Sarıkışla'nın 
yapıldığı alanda bulunan on sabunhane 
istimlak edildiğinden 1827'de sayı düş
müştü . XVIII. yüzyılda İzmir sabunhane
lerinde imalat için ihtiyaç duyulan zeytin
yağı miktarı ayda 8000 kantar kadardı ve 
bunun bir kısmı civardan temin edilmek
teydi. Nakliyatın aksaması imalat mik
tarının düşmesine, bu da hem şehirde 
sıkıntı çekilmesine. hem de İstanbul'a 
gönderilecek sabunların gecikmesine se
bep oluyordu (BA, Anadolu Ahkam Def
teri, X, 37). 1803 yılı Şubat- Mart ayların
da İzmir'den İstanbul'a seksen iki gemiy
le 1640 kantar sabun sevkedilmişti (BA, 
D.BŞM. nr. 7192). Civardan yeteri kadar 
zeytinyağı gelmediği zamanlarda ise sa
buncular İzmir'den istanbul'a yağ sevki
ni engellemeye çalışıyorlardı. 

XVII. yüzyılda boyahanelerin mevcudi
yetine dair kayıtlara rastlanmaktadır. Ev
liya Çelebi şehirde yirmi boyahane bulun
duğundan bahseder. 1744 yılı başında İz
mir' de, o zamana kadar Bölükbaşı H anı 
ve Eminzade karhanesinde kırmızı ve 
yağlı elvan bagası boyayan esnaftan baş
ka ipek, iplik, ehram. kuşak. dizlik, astar 
boyayan esnaf da Rumeli Valisi Pir Hacı 
Mustafa Paşa'nın İstanbul'daki vakfı mu
sakkafatından olan Sakız iskelesi yanın
daki Keten Ham'nda toplanmıştı. Bura
larda boyanan ham ve beyaz bagasılar İz
mir dışından getirilmekteydi. Boyahane
lerden bazıları iltizama verilerek çalıştı
rılmaktaydı. 1 7 42-1 7 45 yıllarında iltizam 
bedeli yıllık 700 kuruştu. 

XIX. yüzyılda İzmir'de kurulan fabrika
lar arasında pamuğu çekirdeğinden ayı
ran çırçır fabrikalarıyla tohumlarından 
yağ çıkaran fabrikaları zikretmek gerekir. 
Gout'un Dolma Han'daki çırçır fabrikası 
bunlardandır. 1864'te İzmir'in pamuk ih
racatının % 35,6'sını burada işlenen pa
muk meydana getiriyordu. Amerikan iç 
harbi sı rasında Amerikan pamuğundan 
mahrum kalan Avrupa'nın ihtiyacını te
min etmek üzere Anadolu'da pamuk üre
timi ıslah edilip geliştirilmişti. Fakat harp
ten sonra Amerikan pamuğunun yeni
den Avrupa'ya akması Türk pamuğuna 
olan rağbeti azaltmış, dolayısıyla bu fab
rikanın genişletilmesi teşebbüsü gerçek
leştirilernemekle kalmayıp iflasa sürük
lenerek satılmıştı. 

Çırçır fabrikası gibi pamuk yağı fabri
kaları da İngiliz sermayedarları tarafın
dan kuruldu. Bunlardan Samolda Fabri
kası yılda 20.000 ton pamuk işliyor ve 
dahil! ihtiyacın % 35'ini temin ediyordu. 
İkinci şirket Karşıyaka'daki. zamanına gö
re çok modern bir tesis olan. 40.000 ton 
tohum işieyecek kapasitedeki Osmanlı 
Yağ Kumpanyası idi. Ancak faaliyete baş
lamasından ( 191 3) kısa bir süre sonra çı
kan ı. Dünya Savaşı dolayısıyla fabrikaya 
Osmanlı hükümetince el kondu. 

İzmir'de buhar kuwetiyle çalışan diğer 
bir tesis de kağıt fabrikasıdır. 1843 'te Ba
rutçubaşı Ovanes bu fabrika için araştır
malarda bulunmak üzere Londra'ya gön
derilmiş. 1844'te başlanan inşaat 1846 
sonlarında tamamlanarak kasım ayında 
üretime başlanmıştır. Avrupa menşeli ka
ğıtların fiyatlarıyla rekabet edememesi 
yanında satışları veresiye yapması dola
yısıyla maddi sıkıntıya düşen fabrika on 
beş yıl sonra kapanmıştır. "Eser-i cedld" 
adıyla anılan kağıt bu fabrikanın mamu
lüdür. 

İzmir'in XIX. yüzyılın ortalarına kadar 
hinteriandı ile bağlantısı uzun ve riskli 
bir yolculuğu gerektiren kervanlarla ya
pılıyordu . Asrın şartları gereği artan ti
caret hacmi daha emin ve s üratli olan 
demiryolu yapımını zaruri hale getirdi. 
1855 Temmuzunda İzmir'de yaşayan 
Robert Wilkin adlı bir İngiliz tüccarı, ken
di ve dört ortağı adına İzmir - Aydın de
miryolu için imtiyaz istedi. Eylül 1856'da 
verilen imtiyaz. hattın ilk 70 kilometrelik 
kısmının 1860'ta bitirilmesini amirdi. im
tiyaz Mayıs 1857'de el değiştirdiğinde iz
mir'den Aydın'a Osmanlı Demiryolu Şir
keti adıyla bir şirket kuruldu ve üç safha
da bitirilecek hattın planı yeniden çizildi. 
22 Eylül 1857'de Osmanlı hükümeti ta
rafından tasdik edilen planın tatbiki için 
çalışmalar 28 Eylül'de başladı. 70 kilo
metrelik ilk bölüm ancak 14 Kasım 1861'
de bitirildL İzmir-Aydın arası 7 Haziran 
1866'da açılabildL Böylece İzmir, hinter
landındaki en verimli bir bölgeye demir
yolu ile bağlanmış oluyordu. İzmir'i hin
terlandına bağlayan ikinci demiryolu olan 
Kasaba hattının döşenmesine 1863'te 
başlandı ve bu da Aydın hattı gibi 1866'
da bitirildL Sonraki yıllarda Kasaba hattı 
Bandırma'ya. Aydın hattı ise Söke'ye ka
dar uzatıldı. 

Aydın- İzmir demiryolunun inşaatına 
başlanmasından sonra İzmir'in bir rıhtı
ma şiddetle ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. 
Rıhtım sadece gemilerin yükleme ve bo
şaltmalarında sürat ve kolaylık temin et-
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meyecek, Kordon boyunda oturan yaban
cıların evlerinin sahile açılan arka kapıla
rından yapılan kaçakçılığı da önleyecekti. 
İzmir'de ilk olarak muntazam bir rıhtım 
değil kazıklar üzerine bir kordon yapıl
ması düşünülmüş ( 1862). bu fikir sonra
dan Konak ile Tuzlaburnu (bugünkü Al
sancak) arasında 4723 arşın uzunluğun
daki bir rıhtıma dönüşmüştü ( 1865). An
cak maliyetin büyük rakamlara ulaşaca
ğının tahmin edilmesi inşaatın bir yabancı 
şirkete ihalesini zaruri kıldığından üç in
giliz tebaasının kurduğu şirkete imtiyaz 
verilmişti (i Aralık 1867). İnşaata 1868'
de başlandıysa da şirketin kriz geçirmesi 
dolayısıyla 1869'da müteahhit Fransız 
Dussaud kardeşler tarafından satın alın
dı ve gümrük önü dışındaki kısımlar 
1876 başında tamamlanıp hizmete açıl
dı: daha sonra gümrük önüne rıhtım ya
pılırken imtiyaz müddeti de 1912'ye ka
dar uzatıldı (13 Mayıs 1878). Rıhtım res
minden hükümet payı olarak ayrılacak 
% 12 İzmir Belediyesi'ne terkedildL Bir 
ara rıhtımın devletçe satın alınması dü
şünüldüyse de ödeme imkanı bulunama
dığından vazgeçilip 1891'de yapılan mu
kavele ile Dussaudlar'a, 31 Aralık 1912'
den itibaren kırk yıl müddetle yeni bir 
imtiyaz verildi. Cumhuriyet'in ilanından 
sonra yabancı sermayesiyle kurulan diğer 
şirketler gibi İzmir Rıhtımları Şirketi'nin 
de milllleştirilmesi yoluna gidildi (25 Ha
ziran 1933). Tesis 15 Şubat 1934'te İzmir 
Liman ve Körfez Şirketi'ne, 1951'de De
nizcilik Bankası'na devredildi. 

1880'li yıllarda körfezin iki yakası ara
sındaki taşımacılık gayri resmi olarak yü
rütülüyordu. 13 Temmuz 1883'te tüccar
dan Yahya Hayati Efendi'ye otuz yıl müd
ctetle imtiyaz verildi. İzmir Hamidiye Va
pur Şirketi 1884 Şubatında seferlerine 
başladıysa da daha önce çalışmakta olan 
Carmoly vapurlarının seferlerinin kesin 
olarak du rdurulduğu 29 Mayıs 1886'ya 
kadar geçen otuz üç aylık süre imtiyaz 
müddetine eklendi. İzmir Hamidiye Va
pur Şirketi vapurları liman içindeki gün
lük seferlerden başka körfez içinde Foça
lar (Foça ve Yeni Foça) ve Karaburun'a, 
körfez dışında Ayvalık ve Rodos'a kadar 
gidiyordu. XX. yüzyıl başlarından itibaren 
Ayvalık hariç olmak üzere bu seferler ke
silmişti. Zamanla şirket hisseleri yaban
cıların eline geçti. Şirket, İzmir'in kurtu
luşundan sonra 192S'te İzmir Liman ve 
Körfez İşletmesi, 1943'te İzmir Deniz 
Yolları İşletmesi'ne devredildi. 

İzmir körfezinin Gediz'in getirdiği alüv
yonlarla dolma tehlikesi belirdiğİnden 

523 



iZ M iR 

mecrasının değiştirilmesi için Ekim 
188S'te çalışmalar başlatıldı ve 1886 
Martında nehrin akış istikameti Foça'ya 
doğru çevrildiği gibi iki tarafına 80 m. 
uzunluğunda yüksek bentler yapılmak 
suretiyle su taşkınları önlendi (Konsolos 
Dennis'in 1882-1885 yıl ları raporu: Par
liamentary Papers, Accounts & Papers, 
LXXXVI, s. 20) . 
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!il MüBAHAT S. KüTÜKOGLU 

Bugünkü İzmir. İzmir körfezinin varlığı 
şehrin gelişimini etkilemiş ve İzmir şehri 
söz konusu körfezin bitim yerini bir hilal 
şeklinde kuşatmıştır. Cumhuriyet döne
minin başlarında bu hilal, körfezin kuze
yinde Karşıyaka'dan başlayıp körfezin gü
neyinde Üçkuyular'da nihayete eriyor ve 
bu iki nokta arasındaki eğri çizginin uzun
luğu 27 kilometreyi buluyordu. Hilal bi
çimli yerleşme daha sonraları Karşıyaka 
batısında Bostanlı semtinin kurulmasıy
la batıya doğru uzantısını genişletti. Yer
leşme bu kesimde Gediz nehrinin eski 
deltasındaki ( 1886'dan önce Gediz bura
ya akıyordu . sonra yatağ ı değiştirildi) ba
taklıklar önünde durakladı. Yakın yıllarda 
bu bataklıklar kurutularak İzmir'in alanı 
Bostanlı'dan batıya doğru da yeni proje
lerle genişledi ( Mavişehir ve Atakent uy
gulamaları gibi) . 

Hilal şekilli yerleşme alanı bazı kesim
lerde ince bir şerit halinde uzanır, bazı 
kesimlerde ise topografyanın imkan ver
mesiyle genişler. Körfezin kuzeyindeki 
Karşıyaka, önceleri dar bir kıyı şeridi üze
rinde yer alırken sonradan çeşitli yönlere 
doğru yayılmış, kuzeyde Yamanlar dağı
na doğru yaslanmış, körfezin doğu kıyı
sındaki daha çok sanayi özelliği taşıyan 
1i.Jran ve Bayraklı semtleriyle birleşmiş
tir. Şehrin körfez kıyısından içeriye doğ
ru en çok genişlediği yer, Kızılçullu dere
sinin körfezin bitim yerine yaydığı üçgen 
şekilli delta üzerindedir. Alsancak'ta k~
zeye doğru ilerleyen Kızılçullu deltasının 
doğusundaki koy şimdi İzmir'in ticaret 
limanı ve ona bağlı tesislerle donatılmış
tır. Deltanın batı yarısında, Alsancak ile 
Konak Meydanı arasında uzanan birbiri
ne paralel birkaç Kordon İzmir'in en can
lı kesimini oluşturur. Konak Meydanı'nın 
güneyinden başlayarak Eşrefpaşa doğ
rultusunda, Basmahane'den de İkiçeş
melik doğrultusunda yükselen kesimler 
Kadifekale'nin ( 186 m.) yamaçlarına ka
dar çıkar. Konak Meydanı'ndan batıya 
doğru körfezin güney kıyısı boyunca uza
nan Karantina. Göztepe, Güzelyalı (eski 
Kokaryalı) gibi semtler de eskiden kıyı bo
yunda ince bir şerit oluştururken son
radan bu kesimin körfeze hakim sırtları 
üzerinde Hatay semtinin kurulması İzmir 
şehrin i bu kesimde de genişletmiştir. Ge
nişleme kıyı boyunda da devam etmiş. es
kiden Üçkuyular'da nihayete eren şehir 
yerleşmesi daha ötedeki Balçova, İnci
raltı, N arlıdere gibi ayrı ayrı yerleşmelerin 
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içi
ne alınmasıyla batıya doğru uzanmıştır. 


