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Abstract 

The 19th century is an era when one of the harbour cities, Mersin, was set up 
and developed mainly due to its geographical location. This advantage 
maintained a development in maritime traffic which showed the reflections 
of 19th century capitalism. Mersin had a wooden port in the first half of the 
19th century, but, with the help of other inner and outer developments, it 
grew rapidly and  became one of the Ottoman’s important harbour cities 
throughout East Mediterranean towards the end of the century. With the 
impacts of those developments, the growth of Mersin in administrative 
status was rapid as well. 
In this Ottoman Arcihives document based study, we aimed to point the role 
of Mersin Harbour maritime traffic both in its city development and in 
developing Ottoman sea trade in the 19th century. 
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Özet 

19. yüzyıl, Osmanlı liman kentlerinden biri olan Mersin’in kuruluş ve 
gelişiminde; asli faktörler olarak, coğrafi konum ve bu konumun sağladığı 
avantajla gelişen deniz ticaretinin yanı sıra, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde 
yükselen kapitalizmin etkili olduğu söylenebilir. O dönemlerdeki içsel ve 
dışsal diğer gelişmelerin de etkisiyle birlikte Mersin, 19. yüzyılın ilk 
yarısında, ahşaptan bir iskeleye sahip bir mahal konumunda iken, hızlı bir 
gelişim göstererek, 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı’nın Doğu Akdeniz’deki 
önemli liman kentlerinden biri haline gelmiştir. Bu gelişmelerin etkisiyle, 
Mersin’in idari statü içindeki yükselişi de hızlı bir seyir izlemiştir.  
Bu çalışmada, döneme ait Osmanlı arşiv belgelerine dayanılarak, Mersin’in 
19. yüzyılda yepyeni bir kent kimliği kazanmasında Mersin limanı deniz 
ticaretinin rolü ve Osmanlı deniz ticareti içindeki yükselişine yönelik 
tespitlerde bulunmak amaçlanmıştır. 
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1. Giriş 

19. yüzyılda ortaya çıkan gelişmelerle, dünya ülkeleri iktisadi, sosyal ve siyasal 
olmak üzere pek çok açıdan bir değişim evresine girmiştir. Bu değişimdeki 
etkilerin temeli, 19. yüzyıl öncesi dönemlere dayanmakta olup, Osmanlı Devleti de 
bu değişimden oldukça etkilenen ülkeler arasında yer almıştır. Osmanlı Devleti’nde 
bu etki başlangıçta, özellikle ticari açıdan bir değişim yaratmıştır. Osmanlı 
ticaretinde önemli olan bazı kentler bu önemlerini kaybederlerken, bazı kentlerin 
ticari açıdan önemleri artmıştır. Bu etkiler özellikle de kıyı kesimlerde yani, bazı 
liman kentlerinde daha fazla hissedilmiştir. Hatta bu süreçte ticaret, yeni ticaret 
alanlarının oluşmasında hızlandırıcı bir rol oynamıştır. İşte Mersin, sahip olduğu 
limanın sağladığı avantajla 19. yüzyılda, bahsettiğimiz bu etkiyle gelişmeye 
başlamış ve kendine has yeni bir liman kenti olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmada, Osmanlı Devleti, çeşitli faktörlerin etkisinde dönüşüme uğrarken, 
Mersin’in bu süreçte gelişerek Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz’deki önemli 
liman kentlerinden biri haline geliş süreci ve bunda Mersin limanı deniz ticaretinin 
rolü, Mersin kentinin ticaret eksenli gelişimi ve bu gelişimin Osmanlı deniz ticareti 
içindeki yeri, limanı vasıtasıyla sürdürülen deniz ticareti dışında, kentin 
gelişiminde başka ne gibi faktörlerin etkili olduğu incelenmeye çalışılmıştır. 
Çalışmanın amacı, elde edilebilecek yeni bulgular ile Mersin kenti ve limanı 
tarihine yönelik olarak mevcut literatüre bir katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’ne dayanılarak, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl 
başlarına ait arşiv belgelerinden temel başvuru kaynağı olarak yararlanılmıştır. 
Mevcut literatürden de konu bağlamında yararlanılmaya çalışılmıştır.    

2. Literatür Taraması  

Mersin kentinin kuruluşu ve limanı tarihine yönelik olarak literatürde farklı farklı 
çalışmalar bulunmakta olup, çalışmamızı yönlendirici bir katkıda bulunmuşlardır.  
Zaman zaman atıfta bulunulan bu çalışmalardan bazıları şunlardır: Tolga Ünlü ve 
Tülin Selvi Ünlü’nün birlikte hazırladıkları “İstasyon’dan Fenere Mersin” adlı kitap 
(Ünlü,T., Ünlü, T. S., 2009); “Kurtuluş Savaşında İçel (Mersin)” adlı çalışma (Haz: 
“Kurtuluş Savaşında İçel” Tarihini Yazma Komitesi); “İçel Tarihi/Tarihi-Tursitik 
Zenginlikleriyle” adlı Mustafa Necati Çıplak’a ait çalışma (Çıplak, 1968); Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde, Şenol Çelik tarafından açıklanan “İçel” 
maddesi (Çelik, 2000,) ile yine Çelik tarafından hazırlanan “Osmanlı Taşra 
Teşkilatında İçel Sancağı (1500-1584)” adlı yayımlanmamış doktora tezi (Çelik, 
1994); “Ondokuzuncu Yüzyılda Mersin’in Kentsel Gelişimi”adlı Tülin Sevim Ünlü’ye 
ait makale (Ünlü, 2009); Metin Tuncel’’in “Mersin” adlı makalesi (Tuncel, 2004);  
Şinasi Develi’nin, Mersin Deniz Ticareti dergisinde farklı sayılarda yayımlanan,  
Mersin’in mahalleleri, iskeleleri ve tüccar hanları ile ilgili makaleleri, (Develi, 2011-
2012); “İlkçağlardan Günümüze Mersin Limanı” adlı, M.Hulusi Demir ve Ayşe Şahin 
tarafından çalışılan makale (Demir, M.H., Şahin A., 2009); Gülizar Açık Güneş’in, 
“Mersin Levanten Yapıları Üzerine Bir İnceleme” adlı yayımlanmamış yüksek lisans 
tezi (Güneş, 2010); İbrahim Oğuz’a ait, “Mersin Kentinin Kuruluş Öyküsü” adlı 
yayımlanmamış yüksek lisans tezi (Oğuz, 2006); V. Cuinet’in “La Turquie D’Asie I-
II” adlı kitabı (Cuinet, 1892); bu makalenin de üretilmesinde kaynak teşkil eden,  
Mehmet Mazak ve Aylin Doğan tarafından çalışılan, “Osmanlı Arşiv Vesikaları ve 
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Fotoğraflarla Mersin Liman Tarihi” adlı kitap, Mersin kentinin kuruluşu ve limanı 
tarihine yönelik olarak literatürde bulunan çalışmalardan bazılarıdır.   

2.1 Mersin Kenti Üzerine Genel Bilgiler 

2.1.1. Coğrafi Yapı 

Mersin, Akdeniz Bölgesi’nde, kendi adını taşıyan körfez kenarında, bir sahil ovası 
üzerinde bulunmaktadır. (Çıplak, 1968, s.277). Yüzey şekillerini genel olarak 
dağların oluşturduğu kent, Güneyden Akdeniz ile, kuzeyden Batı ve Orta Toros 
Dağları’nın yüksek plato ve zirveleriyle çevrilidir. Akdeniz Bölgesi’nde yer alması 
itibariyle kentin kıyı kesimlerinde Akdeniz iklimi, iç kesimlerinde ise karasal iklim 
etkilidir. Kıyı kesimlerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı iken, yüksek 
alanlarda yazlar serin ve kurak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır. (Yurt 
Ansiklopedisi Cilt-5, 1982, s.3617; ss.3629-3630 ). Yağışın az ve sıcakların yüksek 
olduğu alçak kesimlerde maki bitki örtüsü hakim olmakla birlikte, yer yer yabani 
zeytin ve kurakgil meşelerin oluşturduğu bazı korular ile yüksek kesimlerde 
ormanlar da bulunmaktadır. (Çıplak, 1968, ss. 7-8). Yer altı zenginlikleri de olan 
yörede; Anamur, Gülnar, Silifke demir, Mersin ve Erdemli krom, Mut, Silifke ve 
Tarsus dolayları ise linyit yatakları açısından önemlidir. Kuvarsit, mermer, bakır, 
kurşun, çinko, barit ise yöredeki diğer madenler arasında yer alır. (Yurt 
Ansiklopedisi Cilt-5, 1982, s.3621). 

2.1.2. İdari Yapı 

Mersin’in kurulduğu coğrafya, yazılı tarih öncesi çağlardan itibaren önemli ve 
sürekli bir yerleşim alanı niteliğinde olmuştur. Antik çağlarda “Kilikya” olarak 
adlandırılan yöredeki yerleşmelerin en eskisi, 1936 yılında, “Yümüktepe” höyüğü 
kazıları ile ortaya çıkarılmıştır. Sert coğrafi şartları dolayısıyla yöreden, kimi 
kaynaklarda “Taşlık Kilikya” (Yurt Ansiklopedisi Cilt-5, s.3631), kimi kaynaklarda 
da “Dağlık Kilikya” olarak bahsedildiği görülmektedir. (Çelik, 1994, s. 19; Köse, 
2011, s. 139; Çıplak,  1968, s.16). Yaygın olarak, “İçel ve Mersin” adları birbirlerinin 
yerine kullanılmaktadır. Tarihte bu yörede, öncelikle “İçel” adına rastlanmaktadır. 
Önceleri, farklı tarihlerde farklı idari taksimat içinde yer alan Mersin ve İçel 
yerleşim birimleri, günümüzde tek bir ilin coğrafi ve idari sınırlarını 
kapsamaktadır. 

Tarihsel süreç açısından bakıldığında Türk hakimiyeti öncesi, farklı devletlerin 
hakimiyetine giren yöre, başlangıçta Selçuklular, devamında, Karamanoğulları, 
Ramazanoğulları, Memlukler olmak üzere en son Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 
(Yurt Ansiklopedisi Cilt-5, 1982, ss. 3637-3639). Türk hakimiyeti sonrası “Kilikya”, 
iç kısımlarının neredeyse tamamının taşlık olması dolayısıyla“Taş-Eli” olarak 
adlandırılmıştır. Bu adın, “Dış-İl”den kaynaklandığı belirtilse de, “Taş-Eli” adının 
kaynağı, yörenin sahip olduğu sert coğrafi şartlara dayandırılmaktadır. (Çıplak, 
1968, ss. 14-15). “Kilikya”nın, “İçel, İç-İl” olarak, yani, “Toroslar ötesindeki iç ülke, 
iç diyar” olarak adlandırılması ise, Anadolu Selçuklu Devleti’ne kadar gitmektedir. 
(Yurt Ansiklopedisi Cilt-5, 1982, s.3631). “İç-İl” veya güncel adıyla “İçel” adına 
coğrafi yöre olarak ilk kez, 15. yüzyıl Osmanlı vekayi’namelerinde rastlanmakta 
olup, bu kaynaklara göre; Osmanlılar karşısında yenilen Karamanoğulları’nın 
kaçtıkları Orta Toroslar’ın güneyindeki ormanlık ve taşlık araziden sıklıkla “Taş ve 
Taş-İli” ve “İç-İl” olarak bahsedilmektedir. 16. yüzyıl vekayi-namelerinde, “İç-İl ve 
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Taş-İl”e yönelik çelişkili bilgiler ve coğrafi sınırlar açısından bir belirsizlik söz 
konusu olup, 16. yüzyıla ait bazı kaynaklarda yöreden, “Taş, Taş-İl, Karataş” ve 
nadiren “İç-İl” olarak bahsedildiği görülmektedir. Buna göre “Taş-İl”, daha geniş bir 
coğrafyayı ifade ederken, “İç-İl” ise bazen Karataş içinde bir yer, bazen de ayrı bir 
coğrafi yöreyi ifade etmektedir. Osmanlı hakimiyetine geçişi ardından yörede yeni 
bir idari düzenlemeye gidilerek, beyliğin toprakları Toroslar’dan ikiye ayrılmış ve 
Silifke merkezli güney kısıma “İç-İl Sancağı”, Konya merkezli kuzey kısıma ise 
“Karaman Sancağı” adı verilmiştir. (Çelik, 2000, ss. 450-451). 

İçel Sancağı, 1571 yılında, Kıbrıs’ın fethi sonrası, Kıbrıs Beylerbeyiliği’ne 
bağlanmıştır. (Çelik, 2000, ss. 32-33) 1609 tarihli Ayn-ı Ali Efendi Risalesi’ne göre 
de İçel Sancağı, Tarsus’la birlikte, Kıbrıs Eyaleti’ne bağlı iki sancaktan biri olmaya 
devam etmiştir. (Yurt Ansiklopedisi Cilt-5, 1982, s.3639). 1632 yılındaki bir 
düzenleme ile de sancağın önce, Adana Beylerbeyiliği’ne, aynı yılın Ağustos ayında 
da tekrardan Kıbrıs’a bağlandığı görülmektedir. (Çelik, 2000, s. 35). Sofyalı Ali 
Çavuş’un, 1653 tarihli Kanunnamesi’ne göre de, sancağın bu tarihlerde yine, Kıbrıs 
Vilayeti sancaklarından biri olduğu görülmektedir. (Sofyalı Ali Çavuş 
Kanunnâmesi, 1992, s.42). 

İçel Sancağı’nın, 18. yüzyılın ilk yarısı itibariyle, Osmanlı idari taksimatı içinde, 
Tarsus Sancağı ile birlikte, yeniden Adana Eyaleti’ne bağlandığı; 18. yüzyılın ikinci 
yarısı itibariyle ise, Tarsus’un Anadolu Eyaleti’nin Adana Sancağı’na bağlı bir kaza 
durumuna geldiği, İçel’in ise, Anadolu Eyaleti’ne bağlı bir sancak olarak kaldığı 
görülmektedir. (Yurt Ansiklopedisi Cilt-5, 1982, s.3639). 

19. yüzyıl başlarında ise İçel Sancağı, Adana Eyaleti’ne bağlı bulunup (Baykara, 
1988, s.119), 1846 Devlet salnamesinde ise sancak, Adana Eyaleti’nden ayrılarak 
Karaman Eyaleti’ne bağlanmıştır. 1864 tarihli vilayet nizamnamesi uygulaması ile 
de İçel sancağı, merkezi Anamur olmak üzere Konya Vilayeti’ne bağlanmıştır. 
(Tönük, 1945, s.110, s.165). 1876 tarihli Devlet salnamesinde ise İçel’in, 5 kazaya 
sahip olan, Adana Vilayeti’ne bağlı bir sancak haline getirildiği görülmektedir. 
(Baykara, 1988, ss. 132-135). 

Osmanlı idari taksimatında nahiyelerin teşkili düzenlemesi, Mart 1876 tarihli 
İdare-i Nevahi Nizamnamesi ile yapılmıştır. Yürürlüğe giren nizamname ile 
birlikte, Adana vilayetine bağlı İçel Sancağı’nın  Ermenak kazasında, Nevahi; 
Anamur’da Silinti; Mut’da Sarıkavak; Silifke’de Bulacalı;  bu tarihlerde Adana 
vilayeti kazalarından biri olan Mersin’de de, Kalınlı ve Elvanlı nahiyelerinin 
oluşturulduğu görülmektedir. (Tönük, 1945, s. 202; ss. 210-211). 1908 tarihli 
Devlet salnamesine göre İçel, 3 kaza, 4 nahiye ve 207 köy ile, 20. yüzyıl başlarında, 
Adana’ya bağlı olma durumunu sürdürmüştür. 

“Mersin” adı  ise, çoğu batı kaynağına göre, bu yörede çokça yetişen, beyaz ve siyah 
renkte meyveye sahip, (Myrtus) Murt adı verilen Mersin ağacından gelmektedir. 
Fakat araştırmalar, “Mersin” adının “Mersinoğlu” adındaki bir Türkmen aşiretine 
dayandığını ortaya koymuştur. 1671’de, Silifke’den Tarsus’a seyahat eden Evliya 
Çelebi de seyahati sırasında, “Mersinoğlu” adındaki bir köyde konakladığından 
bahsetmektedir. (Çıplak, 1968, ss. 277-278).   

19. yüzyılın ilk yarısı itibariyle, mevcut kaynaklarda “Mersin” adından bir iskele 
olarak bahsedildiği görülmektedir. (Oğuz, 2006, s.17). “Mersin” adına ilk olarak, 17. 
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yüzyılın ikinci yarısında rastlansa da, idari bir yerleşim birimi olarak Mersin’in 
ortaya çıkışı, 19. yüzyıl ortalarıdır. Osmanlı idari yapısına yönelik yeni 
düzenlemeler ile bu dönemde,  idari taksimatta da sıklıkla değişime gidilmiştir. 
İdari konumu açısından farklılıkların söz konusu olduğu bu dönemde Mersin, idari 
taksimat içinde hızlı bir yükseliş göstermiştir.  

Mersin’in, ilk kez bir köy olarak varlığının hangi tarihlere rastladığı konusunda 
kaynaklarda farklılıklar söz konusudur.  Mevcut çalışmalardan birine göre; 19. 
yüzyılın ilk yarısına ait kaynaklarda “Mersin” adının, bir iskele olarak yer aldığı ve 
bu dönemlerde, “Mersin”in, sıklıkla “Yumuk” ile birlikte anıldığı görülmektedir. 
Mersin bu tarihlerde, idari bir yerleşim birimi olmasa dahi, bir “mahal, bir yer veya 
bir mevkii” konumunda olmuştur. (Oğuz, 2006, s.17). Diğer bir çalışmada ise 
Mersin’in, 1825 yılında Tarsus Sancağı’nın, Göğceli Bucağı’na bağlı bir köy 
olduğundan bahsedilmektedir. (Kurtuluş Savaşında İçel (Mersin), s.13) Ancak, 
1831 tarihli nüfus sayımında, Tarsus’a bağlı diğer birçok küçük yer sayıma 
katıldığı halde,  1825’te bir köy olarak bahsedilen Mersin’e, bu sayımda yer 
verilmemesi dikkat çekicidir. (Tuncel, 2004, s.212). Bunu, Mersin’in bu tarihlerde 
henüz, idari bir yerleşim birimi olmayıp, “ bir mahal, yer” konumunda olmasına 
dayandırmak mümkündür. (Mazak; Doğan, 2014, s.49). Başka bir çalışmada ise, ilki 
1847 yılında yayınlanan Devlet Salnamesi’nde, bir köy olarak “Mersin” adının yer 
aldığı belirtilmekte olup, bu salnameye göre Mersin, Adana Eyaleti’nin Tarsus 
Sancağı’na bağlı bir köy statüsündedir. (Ünlü, 2009, s.1028). Mersin’in 1847 tarihli 
bir kayıtta zaten bir köy adı olarak anıldığından bahseden bir başka çalışma da bu 
bilgiyi destekler niteliktedir. Bu çalışmada, Mersin’in köy olarak anıldığı ilk kaydın 
Tarsus Kadı Sicilleri’nde olduğundan bahsedilmesi dışında, açık bir biçimde 
Mersin’in, “Mersin Karyesi” olarak bahsinin geçtiği belirtilmektedir. Buna göre 
Mersin, 1840’ların sonu veya 1850’lerin başları itibariyle artık bir köy halini 
almıştır. (Oğuz, 2006, ss.17-18). İdari kayıtlarda rastlanmasa da,Texier’e göre ise, 
1836’ya doğru Mersin Köyü, Tarsus’un hakiki iskelesi olmaya başlamıştır. Farklı 
bir kaynakta ise, 1841’de Tarsus İlçesi’nin Göğceli Bucağı’na bağlı bir köy olan 
Mersin’in, meşrutiyet öncesinde yayınlanan Adana Salnameleri’nde de henüz bir 
köy olduğu bilgisinin tekrarlandığı görülmektedir. (Çıplak, 1968, s. 278). Bu 
bilgilerden hareketle, Mersin’in, resmi kayıtlarda adı bir köy olarak geçmese de 
1825’ler de bir köy olarak anıldığı ve resmi kayıtlarda köy olarak bahsinin 
geçişinin ise 1841 senesine gitmesine rağmen Mersin’in 1825’lerden, 1852’lere 
kadar bir köy statüsünde mevcudiyetini sürdürdüğünü söyleyebiliriz.  

Adana Vilayet Salnamesi’ne göre Mersin, 1852 yılında, Tarsus Kazası’na bağlı bir 
nahiye durumunda olup, 1860 senesinde, Tarsus Şer’iyye Sicilleri’nde Mersin’den 
ilk kez bir nahiye olarak bahsedilmiştir. 1861 yılı başlarına tarihli bir kayıtta 
Mersin’den, yine bir karye olarak bahsedildiği ve ardından Nisan 1861tarihli farklı 
bir kayıtta “…Tarsus İskelesi nevahilerinden Mersin İskelesi…” denilerek, Mersin’in 
tekrardan Tarsus’a bağlı nahiyelere dahil edildiği görülmektedir. Mersin, 1852’de 
bir nahiye haline gelmiş olsa da, 1860’a kadar Tarsus kadı sicillerinde bir köy 
olarak anılmıştır. Bu durumu, Osmanlı idari yapısındaki düzensizliklerden dolayı, 
bu dönemlerdeki, nahiye ile köy arasındaki belirsizlik durumuna dayandırmak 
mümkündür. (Oğuz, 2006, ss.20-21). 
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Mersin, 1864 Vilayet Nizamnamesi ile kaza statüsüne kavuşmuştur. Bu nizamname 
ile Tarsus’tan ayrılan Mersin, Tarsus ve Karaisalı ile birlikte Adana’ya bağlı kazalar 
içinde yer almıştır. (Tönük, 1945, s.167). Gökçeli, Kalınlı, Elvanlı nahiyeleri bu 
dönemde Mersin kazasının sahip olduğu nahiyelerdir. (Ünlü, 2009, s.1028).  

Mersin, 1888’de bir sancak haline getirilmiş olup, Tarsus kazası da Mersin 
Sancağı’na bağlanmıştır. Önceleri Tarsus Sancağı’na bağlı bir köy durumunda iken 
Mersin, sahip olduğu iskelesi sayesinde Tarsus’un aleyhine bir gelişim 
göstermiştir. (Bilgili, 2001, s.38). Mersin’den bir sancak olarak ilk defa, 1889 
tarihinde Tarsus Şer’iyye Sicilleri’nde bahsedildiği görülmektedir. (Oğuz, 2006, 
s.26). 1908 tarihli Devlet salnamesine göre Mersin, Adana vilayetine bağlı bir 
sancak olma statüsünü korumuş ve 1 kaza, 3 nahiye ve 269 köye sahip olmuştur.  
(Baykara, 1988, ss. 136-137). Bu durum, Mersin’in çevresi aleyhine hızla 
geliştiğinin göstergesi niteliğindedir. (Mazak; Doğan, 2014, s.53). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması itibariyle İçel, 1924 yılında müstakil bir vilayet 
haline getirilmiş ve (Çelik, 2000, s. 452) Silifke merkezi olurken, Anamur, Gazipaşa, 
Gülnar ve Mut, diğer ilçeleri içinde yer almıştır. (Baykara, 1988, s. 141). 1933 
yılında ise İçel, Mersin Vilayeti ile birleştirilmiş (Çelik, 2000, s. 452) ve İçel Vilayeti 
oluşturulmuştur. İl merkezi olma statüsü, Silifke yerine Mersin’e verilmiştir. (Yurt 
Ansiklopedisi Cilt-5, 1982, s.3631). 28 Haziran 2002’de, 4764 Sayılı Kanun’daki 
düzenleme ile İçel İli’nin adı değiştirilerek, Mersin adı verilmiştir. (Mazak; Doğan, 
2014, s.54) 

3. Yöntem   

Çalışma konumuzla ilgili olarak literatürde benzer ve farklı bilgilerin ele alındığı 
çeşitli kaynaklar mevcut olup, çalışmamızda birincil kaynak niteliğinde olan 
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde yer alan arşiv belgelerinden ağırlıklı olarak 
yararlanılmıştır. Dönem itibariyle, 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarına tarihli belgeler 
ele alınmıştır. Arşiv çalışması neticesinde tespit edilen belgelerin 
transkripsiyonları yapılarak bu belgeler içerdikleri verilere göre tasniflendirilmiş 
ve yeni bulgular, konu bağlamında yorumlanmaya çalışılmıştır.  

4. Bulgular ve Tartışma 

4.1. Mersin İskelesi  

Başlangıçta küçük bir iskele merkezli kurulan Mersin kenti, sahip olduğu iskele 
vasıtasıyla yöredeki deniz ticaretinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. 19. 
yüzyılın başlarında yörenin o dönemlerdeki önemli iskelesi, Tarsus İskelesi’nin, 
coğrafi koşullar nedeniyle yöre deniz ticareti içinde gerileyişinin bir sonucu olarak, 
Mersin’deki bu iskele, yörede olduğu gibi Osmanlı deniz ticareti içinde de yükselişe 
geçmeye başlamıştır. 19. yüzyılın ortaları itibariyle ise Mersin iskelesi, tüm yörenin 
Akdeniz’den dışa açıldığı bir kapı olmuştur. 19. yüzyılın ortalarına ait çoğu 
yazışmalarda da Mersin iskelesinin ticari işlevselliğinin ve gelişiminin hızla 
arttığından bahsedilirken, ayrıca ecnebi tebanın da yöreye yoğun bir ilgi gösterdiği 
belirtilmektedir. 

Mersin iskelesindeki gelişmeyle ilgili olarak, 24 Nisan 1853 tarihli bu 
yazışmalardan birinde: “Tarsus’da kâin Mersin iskelesinde…. iskele-i mezkûr bir on 
iki seneden berü ma‘mûriyete yüz tutmuş olmakdan nâşî kadîmden ol taraf ve 
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hemcivârı karyeler…” (BOA., İ.DH., 284/???, 24 Nisan 1853) şeklinde yer alan bir 
ifadeden, Mersin iskelesinin gelişiminin 1840’lara kadar gittiği anlaşılmaktadır. 

16 Mayıs 1853 tarihli bir başka yazışmaya göre ise: Tarsus’taki Mersin iskelesinde 
bulunan devlet arazisine sahip olanların, iskelenin gelişmesiyle birlikte, bir tarafı 
deniz diyerek,  bu arazileri ecnebi ve diğer taliplilere feragat ettitkleri ve bu 
kişilerin de denize kadar olan bu araziler üzerinde hak iddia ettikleri, denizden 
kırk arşın kumluk alanın devlet arazisi olması rivayetinden hareketle, bu arazinin 
devlet veya vakfa ait bir arazi mi, yoksa şahsa ait bir arazi mi olduğu ve emsâli ile 
ilgili olarak nasıl bir uygulamanın mevcut olduğuna dair bilgi istenmektedir. 
(BOA., İ.DH., 284/???, 16 Mayıs 1853). Bu belgenin devamında, konu hakkında 
yapılan açıklamaya göre:  Bahsedilen türden kumluk bir yerle ilgili olarak açık bir 
düzenlemenin olmadığı ancak, Boğaziçi’ndeki sahilhanelerin önündeki denizin 
tasarrufunun kimsede olmadığı örneğinin dikkate alındığı görülmektedir. 
Belirtilen yerlerin vakfa ait olduğu, talipliler hakkında gerekli incelemelerin 
yapılması ve belirtilen yerlerin vakıf arazisi olması nedeniyle, taliplinin burada 
kiracı konumunda olduğu ve kendi sahilhane hiza sınırını aşmamak şartıyla ve 
nizam gereği, rıhtım temeli atma talebinin uygulanabilmesinde ruhsat gerektiği 
ifade edilmektedir. Fakat, mevcut hükümler gereği, memleket içinde ecnebilerin 
emlak sahipliğinin yasak olmasından dolayı, konuyla ilgili makamlardan gelecek 
cevabın konuyu netleştireceği belirtilmektedir. Görüldüğü üzere, Mersin 
iskelesinin gelişimine paralel olarak yöreye yoğun bir ecnebi ilgisi olmakla beraber 
devletin ise bu konuda yasakları söz konusudur.  

Mersin iskelesi, 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren, avantajlı coğrafi konumu ve 
ahşaptan iskelesi vasıtasıyla yöre deniz ticareti içindeki yükselişini sonraki yıllarda 
da artarak devam ettirmiştir. Canlanan ticaret ile Mersin’de, iskele merkezli 
yerleşim de cazip hale gelmeye başlamıştır. 1 Haziran 1859 tarihli bir belgede bu 
konuyla ilgili olarak yer alan ifadelere göre: Müslüman ve gayr-ı müslim, Mersin 
iskelesi civarında yerleşen tüm ahali ve buradaki tüccar kesimin, mevcut olan içme 
suyu probleminin giderilmesine yönelik bir taleplerinin olduğu görülmektedir. Bu 
talepte, Mersin iskelesinin devletin oldukça işlek bir iskelesi olduğundan ve 
eskiden ufak bir köy iken, beş altı yıldır deniz ve kara ticareti yönünden revaçta 
olduğundan bahsedilmektedir. Burada meskenler, dükkanlar, hanlar inşa ederek 
yerleşen ve ticaretle geçinen ahali, bu iskelenin Vâlide Sultân hazretlerinin 
evkâfına tashihinden de memnuniyet duyduklarını dile getirmektedir. Ayrıca, 
çevre yerlerden de iskele civarına  gelip yerleşenlerin olduğu ve gün geçtikçe 
gelişen iskelenin, bayındır bir hale gelerek, bir kasaba halini aldığı, bu gelişmenin 
ise daha da artacağının belli olduğu belirtilmektedir. Belgenin devamında ise, 
iskelenin civarındaki tatlı su konusunda yaşanan sıkıntıdan bahsedilerek,  
kullanılan kuyu suyunun çoluk çocuk, herkesin hastalanmasına yol açtığı, ayrıca, 
iskele önüne gelen vapur ve gemilerin de fıçılara doldurma zahmetiyle, kuyu suyu 
kullanmak zorunda kaldıklarından bahsedilmektedir. Daha önceden, iş için birkaç 
kez Mersin’e gelen Vali Ziya Paşa’nın da bu sorunu gördüğü ve Valide Sultan’ın 
ruhu hayrına bu mahrumiyetin giderilerek, iskeleden yarım saatlik mesafedeki 
tatlı suyun iskeleye intikali sağlanarak, iki adet çeşme inşasına müsaade 
edilmesinin, hem burada yaşayanlar, hem de yolcular açısından bir lütuf olacağı 
dile getirilmektedir. (BOA., İ.DH., 432/???, 1 Haziran 1859). 
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Mersin iskelesi ve civarının, ticari potansiyel sayesinde artan cazibesi ile burada 
gelişen yerleşime dair 1860 tarihli bir başka belgede yer alan ifadelere göre: 
Tarsus iskelesinin iç kesimde kalması nedeniyle, gemilerin ihraç faaliyetlerinde 
Mersin iskelesini tercih ettikleri belirtilmektedir. Ayrıca, Mersin iskelesi her ne 
kadar küçük bir karye olsa da, hem ticari açıdan hem de havası ve suyu itibariyle 
de yerli ve yabancıların yerleşim amaçlı tercih ettikleri ve hatta, Tarsus’ta 
yaşayanların da hava değişimi amaçlı buraya geldikleri, böylelikle de iskelenin gün 
geçtikçe gelişerek, bir kasaba haline geldiğinden bahsedilmektedir. (BOA., MVL., 
756/ ???, 1860). Görüldüğü üzere Mersin, iskelesinin sağladığı ticari potansiyel 
dışında, havası ve suyu ile de rağbet gören, gelişmekte olan bir yer 
görünümündedir.   

Mersin’in, Osmanlı deniz ticareti içindeki yükselişi ve neticesinde, yerleşim 
unsurlarının da günden güne gelişmesi, Mersin’deki potansiyelden yararlanabilme 
konusunu da daha önemli bir hale getirmiştir. Bu bağlamda, devlet ve yöre ahalisi 
tarafından,  yeni iskelelerin inşası ve kimi zaman onarımları, demiryolu ve 
karayolu bağlantılarının sağlanması ve bir liman inşa edilmesi gibi çeşitli 
yatırımların yapılması gündeme gelmiştir.  

19. yüzyılın genel konjonktürü içinde, her ne kadar Mersin’in ticari potansiyelinin 
anlaşılıp, devlet ve özel şahıslar tarafından bazı yatırımlar gerçekleştirilse de bu 
yatırımların, iskeledeki artan ticarete yetmediği belgelere de yansıyan bir 
durumdur. Konuyla ilgili olarak, 29 Temmuz 1889 tarihli bir belgede yer alan 
ifadeler şu şekildedir: “Mersin gümrük anbârının eşyâ-yı ticâriyeyi istî‘âba 
kifâyet itmemekde olmasından dolayı aslen arâzî-i mevkûfeden olup mîrî mâlı 
bulunan gümrük mahallinin önünde denizden altı yüz metro merbi‘i mahallin 
imlâsı içün irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhînin istihsâli hakkında…” ( BOA., 
DH.MKT., 1643/ ???, 29 Temmuz 1889) denilmek suretiyle, Mersin Gümrük 
anbarının ticari eşyalar açısından yeterli olmamasından bahsedilmektedir. Bundan 
dolayı da, esasen vakıf arazisiden olan ve devlet malı niteliğindeki gümrük yerinin 
önündeki denize 600 metre uzaklıktaki alanın doldurulması talebinde bulunulduğu 
görülmektedir. 

22 Haziran 1895 tarihli bir başka belge yine, Mersin’deki artan ticaret karşısında 
mevcut alt yapının yetersiz kalışı ile ilgili olup, belgedeki ifadelere göre: 1895’lerde 
altı iskeleye sahip olmasına rağmen bu sayının Mersin’deki ticari faaliyetler 
açısından yetersiz olduğu ifade edilmektedir. Belgede yer alan asıl mevzu ise, 
Mersin’deki altı iskele bile ihracat açısından yetersiz iken, ihracatın sadece Gümrük 
iskelesine bağlanmasının kendileri için bir haksızlık olacağını düşünen Hristofi 
Siderfori ve arkadaşlarının bu meselenin çözülmesine yönelik talepleridir. 
Belgenin devamındaki ifadelere göre; ihracatın Gümrük iskelesine bağlanması, 
Gümrük Emaneti’nin bildiriminin bir gereği olsa da, bu durumun işlemleri 
aksatması ve tüccar kesimi zarara uğratması nedeniyle, ihracatın eskisi gibi 
serbest bırakılması ve işlemlere, Gümrük Emaneti tarafından şimdiye kadar olduğu 
haliyle devam edilmesine, Mersin Sancak Meclisi’nce karar verildiği 
bildirilmektedir. (BOA., BEO, 624/???, (22 Haziran 1895). 

Mersin’de artan deniz ticareti karşısındaki alt yapı yetersizliği sorununun 20. 
yüzyıl başlarında da devam ettiği görülmektedir. 16 Nisan 1914 tarihli bir başka 
belgede: Mersin limanının ticareten öneminden ve buradaki ithalat ve ihracatın 
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yıldan yıla arttığı halde, ihtiyacı karşılayan bir iskelenin bulunmaması nedeniyle, 
ticari malların yükleme ve boşaltılmasında zorlukların yaşandığından 
bahsedilmektedir.  (BOA., DH. İD., 193/ ???, 16 Nisan 1914). 

4.2. Mersin’deki Diğer İskeleler    

19. yüzyılın ilk yarısından itibaren, sahip olduğu iskelesi vasıtasıyla ticari ve sosyal 
açıdan dikkatleri üzerine çekmeye başlayan Mersin, 19.yüzyılın ikinci yarısı 
itibariyle ise, kentsel bir kimlik kazanma doğrultusunda hızlı bir ivme ile gelişimini 
sürdürmüştür. İskele merkezli sürdürülen ticaret, burada oluşmaya başlayan 
yapılaşma ve sosyal hayatın da temelini oluşturmuş ve Mersin kısa bir zaman 
içinde idari taksimat içinde de yükselişe geçmiştir. 

Başlangıçta Mersin’in, kıyıda ahşap bir iskelesi mevcutken, sonraları ticaretin 
gelişmesine ve yerleşimin artmasına paralel olarak iskele sayısı da artmaya 
başlamıştır. 1852’de, kentteki en eski ve ana iskele olan “Gümrük İskelesi”ne 
ilaveten bir taş iskelenin yapımı kararlaştırılmıştır. (Ünlü, 2009, s. 1022). 14 Eylül 
1852 tarihili bazı yazışmaların da alınan bu kararın uygulanması ile ilgili olduğu 
görülmektedir. Bu yazışmalardan birine göre: Mersin’de bir iskele inşası ve 
Tarsus’a kadar olan yolun onarımından bahsedilmekte olup, hazineden bu iş için 
ödenecek ma‘âş ve harcırâhının verilmesi konusunda önceden bildirilen iradenin 
uygulanıp uygulanmadığı sorulmaktadır. Konuyla ilgili cevapta ise; iskele yapımı 
için gerekli tutarın ödenmesi ve bu iş için görevlendirilecek mühendisin harcırah, 
maaş ve tayini konusundan bahsedilmekte olup, belirtilen miktarın altın olarak 
nizâmiye kapu çukadârı Şâkir Efendi’ye teslim edilmek üzere ser‘askerîye 
gönderildiği ve ayrıca, mühendisin tayini için gerekenin süratle yapılması 
gerektiğinin belirtildiği görülmektedir. (BOA. A.MKT.NZD., 58/???, 14 Eylül 1852). 

Bu iskele ve yol yapımı işine öncelikle Fransızlar talip olmuş ve başlangıçta 
Fransızların bu talebine sıcak bakılırken, sonradan, bu işin ecnebilere 
bırakılmasının uygun olmayacağı düşünülerek bundan vazgeçilmiştir. Bunun 
üzerine, üyeleri Osmanlı tebaasından olan çok ortaklı bir şirket kurma yoluna 
gidilerek, Mersin’de biri ahşap, diğeri taş olmak üzere iki iskele inşa edilmiştir. 
(Oğuz, 2006, s.94). 1852’de inşa girişimleri başlatılan bu taş iskele (Ünlü, 2009, s. 
1022), 1866’da Azak Han’ın karşısında ve Taş Han’ın yanında faaliyetine 
başlamıştır. (Demir ve Şahin, 2009, s.1320). 110 metre uzunluğa, 12 metre 
genişliğe sahip olan, yükleme ve boşaltma vinçleri ile birlikte yolcu bekleme salonu 
da olan Gümrük iskelesi ile Azak Han’ın karşısındaki meydanın deniz yönünde 
bulunan ve inşası 1866’da tamamlanan, 65 metre uzunluk ve 5 metre genişliğe 
sahip olan Taş iskele,  Mersin limanı inşa edilene kadar hizmet vermeye devam 
etmiştir. (Develi, 2012, s.86). 

Adana Vilayet Salnamesi 1892 verilerine göre; Mersin’de bu tarihlerde dört tane 
ahşap, biri taş, diğeri taş temelli ahşap ve biri de şimendifere ait demir olmak üzere 
toplam yedi iskele bulunmaktadır. (Ünlü, 2009, ss.1022-1023). Fakat, 19. yüzyıl 
sonları ve 20. yüzyıl başları itibariyle, Mersin’deki iskele sayısı ve bunların yerleri 
konusunda kaynaklarda farklılıklar söz konusudur. “Gümrük iskelesi”, “Taş iskele” 
ve Demiryolu iskelesi” çoğu kaynakta yer alırken bazı iskeleler yer almamaktadır. 
(Demir ve Şahin, 2009, ss.1320-1321).  
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Mersin’in ahşaptan ilk iskelesi, Gümrük iskelesinin, 20. yüzyılın başları itibariyle 
son halini aldığı söylenebilir. (Develi, 2012, s.86). Gümrük iskelesinin inşa ve 
yenilenme süreci ile ilgili olarak, 20. yüzyılın başlarına ait bazı yazışmalarda yer 
alan bilgilere göre; Mavromati bankası civarında olan ve onarılmadığı için sadece 
taş kısmı kalan iskelenin yapımını, belediye nezaretinde olmak üzere Andon 
Mavromati üstlenmiştir. İskelenin yeniden inşası ve onarılmasını üstlenen 
Mavromati ayrıca, hem ticari mallar hem de yolcular açısından yetersiz kalan 
iskeleye, bir yolcu salonu ve bir memur odası inşasını da üstlenerek memleketin 
yararına böyle bir hizmet verme beyanında bulunmuştur. (BOA., DH.İD., 161/1, 10 
Nisan 1910). Devletin de takdirle karşıladığı bu beyanatla ilgili yazışmalarda 
ayrıca, iskelenin yeniden inşası ve yenilenecek alanın Valide Sultan Vakfı’na ait 
olmasından hareketle, vakfa bir bedel ödenmesi gerektiğinin yanı sıra (BOA., 
DH.İD., 161/1, 16 Nisan 1911), iskelenin yeniden inşası ve onarılmasını gönüllü 
olarak üstlenen Mavromati’nin belediyeye verdiği dilekçesinin başkatip tarafından 
kaybedilmesi ve yapılan teftiş sonucu, katibin görevinden azledilmesi konularının 
da bu yazışmalarda yer aldığı görülmektedir. (BOA., DH.İD., 161/1, 2 Nisan 1914). 

4.3. Mersin Limanı  

Dünya konjonktürünün de etkisiyle, 19. yüzyılın sonlarına doğru Mersin’deki artan 
deniz ticaretini karşılamada mevcut iskeleler yetersiz kalmaya başlamıştır. Kara ve 
demiryolu bağlantıları da dahil çeşitli yatırımlarda bulunulması da, Mersin’deki 
artan ticari potansiyeli karşılamada yeterli olmamıştır. Bu durum, 19. yüzyıl 
sonları itibariyle Mersin’de bir liman inşa edilmesini gündeme getirmiştir.  

19. yüzyıl sonları ve 20 yüzyıl başlarına ait bazı belgelerde de, Mersin’de bir liman 
inşasının lüzumundan bahsedilmektedir. Bu konuda, Adana valisinin 19 Şubat 
1894 tarihinde bir telgraf çektiği görülmektedir. (BOA., Y.MTV., 90/11, 19 Şubat 
1894). 29 Ocak 1901 tarihli başka bir belgede ise: “… Akdeniz sevâhilinde 
Anadolu’nun bir büyük ve mühim kısmının iskelesi olan ve Mersin ve Adana timuryolı 
vesâir bu gibi ba‘zı vesâit-i ümrânın inşâsı üzerine günden güne terakkî itmekde 
bulunan Mersin’in böyle bir liman ve rıhtıma ihtiyâcı ise min külli’l-vücûh meydânda 
olmasına…” (BOA., Y.A.RES., 110/82, 29 Ocak 1901) denilerek, Akdeniz sahillerinde 
Anadolu’nun büyük ve önemli bir iskelesi olan Mersin’in, Mersin-Adana 
demiryolunun inşasından sonra günden güne geliştiği ve burada bir liman ve 
rıhtım ihtiyacının her yönden aşikar olduğu ifade edilmektedir. 

15 Mart 1902 tarihinde, Dahiliye Nezareti’nden Sadaret makamına gönderilen bir 
belge de, yine Mersin’de bir liman inşası lüzumuna dairdir. Belgedeki ifadelere 
göre: Teftiş Heyeti’nin Adana Vilayeti’nde yaptığı teftişat neticesinde gönderilen 
layihada, Mersin iskelesinden, Adana Vilayeti’nin dışa açılan kapısı olarak ve 
merkez vilayete şimendifer hattıyla bağlı olan bu iskelenin açık olmasından dolayı, 
deniz ulaşımının kolaylaştırılması halinde ticaretin artacağından bahsedilerek, bir 
liman inşasının lüzumlu olduğu belirtilmektedir. (BOA., BEO., 1832 / ???, 15 Mart 
1902).  

Mevcut yazışmalara göre: Mersin’de bir liman inşa edilmesi konusunda farklı üç 
talep bulunmaktadır. İlk talep, Mersin ve Adana Şimendifer İdare Meclisi 
üyelerinden Baron dö Vandor’a aittir. Diğer talipliler içinde ise, Tahrirat-ı Hariciye 
hulefasından Mehmed Cevad ile rüfekası ve Tahinci Atnaş Efendi ile ortağı David 
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dö Toledo bulunmaktadır. Mersin’deki liman inşa imtiyazını talep eden bu kişilerin 
bu yöndeki arzuhalleri ve bu arzuhallerin resmi makamlarca nasıl 
değerlendirildiği, Mersin’deki liman inşa sürecini ortaya koyması açısından 
önemlidir.  

Mersin’de bir liman inşa etme imtiyazı için ilk olarak, 1 Ocak 1895 tarihinde, 
Mersin ve Adana Şimendifer İdare Meclisi üyelerinden Baron dö Vandor talepte 
bulunmuştur. Ancak, Baron dö Vandor’un, talepte bulunmasına karşın, bu işin 
neticeye ulaşamadığı görülmektedir. (BOA., DH.MKT., 326/???,1 Ocak 1895). 

Mersin’de bir liman inşa etme imtiyazı için bir diğer imtiyaz talebi, Tahrirat-ı 
Hariciye hulefasından Mehmed Cevad ve rüfekasına aittir. Mehmed Cevad ve 
rüfekası, Mersin’de ihtiyaç duyulan liman inşası imtiyazını yetmiş beş sene müddet 
ve kararlaştırılacak şartlar ile uhdelerine ihale edilmesi için talepte 
bulunmuşlardır. (BOA., BEO., 1139/85424, 11 Haziran 1898). 29 Ocak 1901 tarihli 
bir yazışmaya göre: Liman inşası konusunda devletin titizlikle hareket etmekte 
olduğu, her türlü imtiyazda, memleket için en faydalı olanın tercihinin önemi dile 
getirilerek, Cevâd Bey ve rüfekâsının mevcut şartlara göre ne gibi yükümlülükleri 
üstlenebileceklerinin belirsiz olduğu ve bu gibi işlerde sıkça yaşanan hususlara 
değinilmektedir. Bu türden işlerde sıklıkla yaşandığı üzere, imtiyaz talep edenlerin, 
yüklendikleri sorumlulukların gerçek mahiyetini derinlemesine incelenmeden, 
rakiplerine üstün gelip, istedikleri imtiyazı alıp, işin ilerisini şans ve kadere 
bırakarak teşebbüslerinin esası kabul ettikleri ve bunların çoğunun, muamele 
geçekleşme noktasına gelinceye dek sebat gösteremeden, henüz imtiyaza dahi 
sahip olmadan teşebbüsten vazgeçtikleri, bir kısmının ise imtiyazı aldıktan sonra 
üstlendikleri işi yerine getirmede yetersiz kaldıkları belirtilmektedir. Tüm 
bunlardan dolayı ise, devletin maddi ve manevi faydalar sağlamasının sonuçsuz 
kalması bir yana, devlet dairelerinin de bu tür konularla boşuna meşgul edildiği 
dile getirilmektedir. ( BOA., Y.A.RES., 110/82, 29 Ocak 1901). Devletin önemli 
faydalar sağlayacağı girişimler için imtiyaz talep edenlerin, başta istekli olup, sonra 
vazgeçerek yada yetersiz kalarak, bu önemli girişimlerin bir sonuca 
ulaşamamasına neden olmaları ve devlet dairlerini bu işlerle boşuna meşgul 
etmeleri, devleti rahatsız etmektedir. Bu konularda defalarca yaşanan bu 
rahatsızlıktan dolayı, devletin imtiyaz talep edenlere karşı daha titizlikle yaklaştığı 
görülmektedir. Buradan hareketle, imtiyaz talebinde bulunan Cevâd Bey ve 
rüfekâsı ile Atnaş Efendi ve ortağı bu işe uygunlukları açısından karşılaştırılmıştır. 
Bu karşılaştırma sonucunda ise, Atnaş Efendi ile ortağı, bu işe uygun bulunmuş ve 
Cevâd Bey ile rüfekâsı, tartışmaksızın artık bu konunun dışında bırakılmışlardır. ( 
BOA., Y.A.RES., 110/82, (29 Ocak 1901). 

Tüccar Atnaş Tahinci ile David “S” dö Toledo ve kumpanyası imzalı, 29 Mart 1902 
tarihli bir yazışmaya göre: “Mersin liman ve rıhtım ve müteferri‘ât-ı sâiresinin 
imtiyâzı hakkında sekiz sene mukaddem vukû‘bulan istid‘â-yı çâkerânemiz üzerine...” 
(BOA., BEO., 1832 / ???, 29 Mart 1902), Tahinci Atnaş Efendi ile ortağı David dö 
Toledo, Mersin’de bir liman inşası imtiyazı için 1894’lerde başvuruda 
bulunmuşlardır.  Döneme ait yazışmalardan, Tahinci Atnaş Efendi ile ortağı David 
dö Toledo’nun, Mersin’de liman inşa edilmesine dair talepleri ve bu imtiyaza sahip 
olmalarına yönelik sürecin uzun yılları bulduğu anlaşılmaktadır. 22 Nisan 1902 
tarihli bir yazışmada: Mersin’deki liman, rıhtım ve dok antrepo inşası imtiyazının 
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75 yıl süre ve kararlaştırılan şartlarla Tahinci Atnaş Efendi ve ortağı uhdelerine 
ihalesinin, 1 Haziran 1899 tarihinde, Şûrâ-yı Devlet Tanzîmât Dâiresi’nce bir 
mazbata düzenlenerek, 3 Haziran 1899 tarihinde Meclis-i Mahsûsa havale edildiği 
belirtilmektedir. Tahinci Atnaş Efendi ile ortağı David dö Toledo kumpanyasına 75 
sene müddet ile imtiyaz verilmesi görüşmeler neticesinde uygun bulunsa da, liman 
ve rıhtımdan geçirilecek ticari eşyadan alınacak vergi konusunda, imtiyaz sahipleri 
bazı şartlara tabi tutulmuşlardır. Tüccar Tahinci Atnaş ile David “S” dö Toledo ve 
kumpanyasının, girişimleri konusunda bazı gecikmelere maruz kaldıkları ve bu 
gecikmelerin giderilerek, işlerin hızlandırılması konusunda Sadaret’ten talepte 
bulundukları görülmektedir. (BOA., BEO., 1832 / ???,  29 Mart 1902). 

Görüldüğü üzere, Mersin’de bir liman inşa edilmesi konusunun ilk gündeme gelişi 
ve bir neticeye ulaşması arasında geçen süreç uzun olmuştur. Yapılan 
değerlendirilmeler neticesinde, Mersin’de liman inşası imtiyazı Tahinci Atnaş 
Efendi ile ortağı David dö Toledo’ya verilmiştir. Kararlaştırılan sözleşme ve 
şartname hükümleri gereğince inşa süreci başlatılmıştır.  

4.3.1. Mersin Limanında Ticari Hayat 

19. yüzyılın ilk yarısında, Tarsus iskelesinin önemini kaybetmeye başlamasıyla, 
başlangıçta ahşaptan ilk iskelesi vasıtasıyla ticari faaliyetlerin sürdürüldüğü 
Mersin, yüzyılın ikinci yarısı itibariyle karayolu, demiryolu, liman, iskele inşa ve 
onarımları şeklindeki yatırımlarla, hem Osmanlı deniz ticareti içinde yükselişe 
geçmiş, hem de kentsel gelişim açısından hız kazanmıştır. 

Mersin, Anadolu’nun hinterlandı en geniş iskelelerden birisi olup bunda, coğrafi 
konumunun sağladığı avantaj etkilidir. 19. yüzyılda, Osmanlı deniz ticareti içinde 
Mersin’in öne çıkmasında, özellikle iki ticari ürün, pamuk ve kereste önemli rol 
oynamışlarıdır. Bu yüzyılda, sanayileşen Avrupa’nın, hammadde ve pazar arayışı 
içinde olması, Amerikan İç Savaşı’ndan dolayı, ihtiyaç duyduğu pamuğu 
Çukurova’dan karşılamak durumunda kalması ve Süveyş Kanalı’nın inşasında 
gerekli olan kereste ihtiyacının da yine bu yöreden karşılanması durumu, bu iki 
ürünün ihraç edildiği Mersin iskelesindeki ticari faaliyetleri arttırmıştır. Ayrıca, 
1838 tarihli Serbest Ticaret Anlaşması ve 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile 
yabancı sermaye girişine, gayrimüslim vatandaşlara ve Levanten adındaki yabancı 
tüccar ve iş yeri sahiplerine bazı kolaylıklar ve imtiyazların tanınması, diğer kıyı 
kentlerinin olduğu gibi Mersin’in kentsel gelişiminde de oldukça etkili olmuştur. 
(Güneş, 2010, ss.16-17). Levantenlerin varlığı ile, Mersin’deki ticari hayat 
canlandığı gibi, demografik yapı da renklenmiş ve çoğu liman kentinde görülen 
kozmopolitizm Mersin için de söz konusu olmuştur. (Ünlü, 2009, s. 1020). 19. 
yüzyılın ikinci yarısında, İngiltere, Almanya, Fransa, ABD ve Rusya gibi ülkelerin 
Mersin’de konsolosluklar kurmuş olmaları, 20. yüzyılın başlarında ise yine yabacı 
devletler tarafından Mersin’de banka şubeleri ve posta merkezlerinin açılması 
(Dönmez, 2005, s.81), Mersin’in yabancı devletler nezdindeki önemini gösterir 
niteliktedir.  

19. yüzyıl ortaları itibariyle Mersin’de gelişen ticaret, bazı ihtiyaçları da 
beraberinde getirmiştir. 1 Kasım 1855 tarihli bir belgeye göre: İskeledeki işleyişin 
iyi bir şekilde sağlanması, düzenlenmesi, usul ve nizamlara uygun olarak yerine 
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getirilmesinin bir gereği olarak, bundan sonra iskeleye maaşı uygun bir müdürün 
atanması talebinde bulunulmaktadır. (BOA., M.VL., 347/ ???, 1 Kasım 1855).    

21 Aralık 1886 tarihine ait bir yazışmada ise: 12 Ağustos 1886 tarihinde, Mersin 
iskelesi nüfus memuru ve komiserinin yabancı dil bilmiyor olmalarından dolayı, 
iskeleye gelen-giden ecnebi tebaanın pasaportlarının gerektiği gibi incelenip 
onaylanmadığı, bu eksikliğin giderilmesi için iskelede yabancı dil bilen bir pasaport 
memuruna ihtiyaç duyulduğu dile getirilmektedir. Ayrıca, sıhhiye muhasebesiyle 
yapılan yazışmaya göre, Mersin İskelesi Karantinahanesi’nde yabancı dil bilen bir 
tabibin çalıştığı öğrenilmiş olup, hazineye daha fazla masraf çıkmaması için gerekli 
pasaport işlemlerinde bu tabibe başvurulması hususu beyan edilmektedir. (BOA., 
DH.MKT., 1393/ ???, 21 Aralık 1886). 28 Aralık 1899 ‘da Adana Vilayeti’ne 
gönderilen bir başka yazışmanın konusu da yine pasaport işlemleri ile ilgilidir. Bu 
yazışmada ise, Mersin iskelesine uğrayan çok sayıda kumpanya vapurunun olması 
ve gelen-giden yolcu sayısının çokluğu nedeniyle pasaport işlemlerinde, asker ve 
sivil nüfus kaydının iyi bir şekilde yapılabilmesinin bir katip ve bir memur ile 
mümkün olamadığı ve bir katibin ilaveten istihdamı istenmektedir. (BOA., 
DH.MKT., 2290/???, 28 Aralık 1899). 

Mersin’in gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda, 20. 
yüzyılın başlarına ait bazı belgelerde de bilgiler bulunmaktadır. 23 Ağustos 1903 
tarihli bu belgelerden biri, Adana Vilayeti’nden Dahiliye Nezareti’ne gönderilmiş 
olup belgede; bazı günler Mersin limanına çok sayıda vapur geldiği ancak, mevcut 
polis memurunun gözetim görevini hakkıyla yerine getirmede yeterli olmadığı 
belirtilmektedir. Ayrıca, Mersin İskele Komisyonu tarafından, yanıcı kimyevi 
madde, yasak silah ve Ermeni kaçakçılığı gibi aykırı durumların oluşmaması için 
mevcut polis gücüne yedek kuvvet olmak üzere, Gümrük ve Liman İdareleri’nin de 
birer filika hazır bulundurmaları talep edilmektedir. (BOA. DH.MKT., 735/ ???, 24 
Haziran 1903). 10 Mayıs 1913 tarihli bir başka belgede ise şu ifadeler yer 
almaktadır: “…Mersin limanı iskelesinin ihtiyâc-ı mahallî-i ticârî ile gayr-ı mütenâsib 
bulunan şekl-i hâzırından ve limandaki amele ve müstahdemînin adem-i kifâyetinden 
bahs ve şikâyeti hâvî Avusturya ve Macaristan sefâretinden hâriciye nezâret-i 
celîlesine i‘tâ olunup…” Denilerek, Mersin limanı iskelesinin mevcut halinin, 
yöredeki ticari ihtiyaçları karşılamak için uygun olmadığı ve Avusturya-Macaristan 
Sefareti tarafından, limandaki amele ve görevlilerin yetersizliği konusunda 
Hariciye Nezareti’ne bir şikayette bulunulduğu belirtilmektedir. ( BOA., DH.İD., 
193/???, 10 Mayıs 1913).  

Adana Vilayeti tarafından Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 10 Temmuz 1913 tarihli 
bir yazışmada ise Adana Valisi’nin bir talepte bulunduğu görülmektedir. Bu talebe 
göre; eskiden beri dost devletlerin savaş gemilerinin amiral ve kumandanlarının  
sıklıkla Mersin limanına gelerek Mersin Hükümeti’ni ziyaret ettikleri ve usulen 
iade-i ziyaretin gerekmesinden ve Mersin’de bu türden resmi ziyaretlerin 
zamanında yapılması için ihtiyaç duyulan muntazam bir sandalın 
bulunmamasından dolayı, şuana kadarki gerçekleştirilen bu ziyaretlerin, mecburen 
adi kayıklarla gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Bu durumun geciktirilmesinin 
dost ve düşmana karşı ne derece çirkin görüneceği açık olduğu için, devlet ve 
milletin şeref ve haysiyetinin, özellikle yabancılara karşı korunması amacıyla, bu 
tür merasimlerde kullanmak üzere dört veya beş çift için uygun olacak bir sandalın 
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Mersin limanında bulundurulması talep edilmektedir. (BOA., DH. İD., 74/ ???, 10 
Temmuz 1913). Adana Vilayeti’ne gönderilen 3 Ağustos 1913 tarihli bir yazışmada 
bu talebe yönelik olarak verilen cevapta ise, dost devletlere ait harp gemilerinin 
Mersin limanı dışında, Akdeniz’deki çoğu limanı da ziyaret emekte oldukları, 
Mersin limanına filika ve asker gönderilmesi halinde, bunun diğer limanları da 
kapsaması gerekeceğinden, limanlarda filika ve asker bulundurulmaması yönünde 
karar alındığı bildirilmektedir.( BOA., DH.İD., 74/???, 3 Ağustos 1913). 

4.3.2. Mersin Limanında İthalat ve İhracat 

Osmanlı deniz ticareti içinde, limanı vasıtasıyla ticareten işlevselliği artmaya 
başlayan Mersin’de, ticari faaliyetlerde bulunan ülke sayısı gibi, ihracat ve ithalata 
konu olan ürün çeşitleri de artmıştır. Yüzyıl sonlarına doğru, 1890 yılı itibariyle, 
Mersin’deki ihracat faaliyetlerinin sürdürüldüğü ülkeler arasında; Cezayir, Tunus, 
İngiltere, Avusturya, Mısır, Fransa, Yunanistan, İtalya, Rusya, ithalat faaliyetlerinin 
sürdürüldüğü ülkeler arasında ise; Almanya, Amerika, İngiltere, Avusturya, Fransa, 
Yunanistan, İtalya, Rusya bulunmaktadır. Bu ülkeler içinde, ihracattaki payı en 
yüksek olan ülke Fransa, ithalattaki payı en yüksek olan ülke ise İngiltere’dir. 
(Cuinet, 1892, C-2, ss. 54-56). 

Cuinet’ten alınan 1890 senesi verilerine göre; Mersin’deki toplam ticaret haddi 
23.758.000 franktır. Bunun 8.528.000 franklık kısmını ithalat, 15.230.000 franklık 
kısmı ise ihracattan oluşmaktadır. İhracatın toplam içindeki payı % 64 iken 
ithalatın payı % 36’dır. İthal edilen ürünler içinde; çeşitli içecekler, gıda maddeleri, 
nalbur ürünleri, çelik, bakır, kalay, kurşun, demir, çeşitli makina ve araçlar, 
kumaşlar, konfeksiyon malzemeleri, kırtasiye malzemeleri, keçi kılı, züccaciye, 
sabun, yağ, pirinç, şeker, tütün gibi ürünler yer almaktadır. İhracı yapılan ürünler 
içinde ise; buğday, arpa, yulaf, darı, susam, fasulye, pamuk tohumu, keten tohumu, 
haşhaş tohumu, kaysı çekirdeği, mercimek, mısır, afyon, tuzlanmış et, kurutulmuş 
meyve, kuru üzüm, don yağı, koza, kereste, balmumu, çiftlik hayvanları, yün, halı, 
ham deri gibi ürünler bulunmaktadır. (Cuinet, 1892,C-2, ss. 54-56). 

Daha önce de bahsedildiği üzere, 19. yüzyıl sonlarına doğru Mersin’de bir liman ve 
rıhtımın inşası ve işletilmesi konusu gündeme gelmiş ve uzun bir süreç sonunda 
konu ile ilgili imtiyaz,  kararlaştırılan şartlar ile yetmiş beş senelik bir süre için 
Tahinci Atnaş Efendi ile David dö Toledo kumpanyasına verilmiştir. Verilen 
imtiyazla ilgili şartname ve sözleşme oluşturulduğu gibi,  ticarete konu mallar ile 
ilgili olarak da bir tarife oluşturulmuştur. Bu tarife ile devlet, her tür ticari eşyadan 
alınacak vergi tutarını belirleyerek, ticari eşyanın vergilemesinin bu tarifeye göre 
yapılmasını esas kılmıştır. Böylece, hem limandan geçecek ticari eşyanın tarifeye 
göre vergilenmesi, hem de ticari işleyişin belli bir düzen içinde sürdürülmesi 
amaçlanmıştır. Ticari eşyadan tarife gereği vergi alınmasına ecnebiler tarafından 
itiraz edilmesi halinde, imtiyaz sahibinin hükümetten herhangi bir tazminat 
hakkına sahip olamayacağı da hükme bağlanmıştır. (BOA., BEO., 1832 / ???, 11 
Ocak 1902).  

1904 ve 1905 seneleri içinde yapılan bazı yazışmalardan, devletin limana gelen 
ticari malların vergilendirilmesinin yanı sıra, denetlenmesine de önem verdiği 
anlaşılmaktadır. İstanbul üzerinden Mersin’e gelen yağlarla ilgili olarak 28 Kasım 
1904 tarihli bir yazışmada yer alan ifadelere göre: Adana’nın İngiltere Konsoslos 
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Vekili’ne bağlı olarak hizmet veren imtiyazlı tercüman Kuzam Keşişoğlu’nun 
İstanbul’dan getirttiği Amerika ürünü bir miktar sade yağın, sağlığa zararı olmadığı 
yönünde İstanbul Gümrüğü’nce verilen belge ile gümrükten geçişine izin 
verilmişken, Mersin Gümrüğü’ne ulaştığında, sonradan her nasılsa Adana Valisi 
emriyle sahibine verilmeyip gümrükte alıkonulduğu ve bu sırada Keşişoğlu’nun 
İstanbul’dan bu yağlardan elli fıçı daha getirttiği ve bunların da izni alınmış olsa da, 
Adana’da belediye tabibinin vermiş olduğu rapor üzerine, bu yağın sağlığa zararlı 
olduğu iddiasıyla yağlar mühürlenmiş ve vilayet içinde satışı durdurulmuştur. Hala 
gümrükte alı konulan yağ fıçılarının arıziyye resmine tabi tutulmalarından dolayı, 
Keşişoğlu epeyce zarara uğramıştır. Devreye giren İngiltere Konsolosu tarafından, 
İstanbul’da sağlığa zararı olmadığı kararı verilen bu yağlar hakkında, Adana 
Valisi’nin bu hareketinin, yürürlükteki usul ve düzene aykırı olması ve ticari işleri 
de sekteye uğratması dolayısıyla, gümrükte alıkonulan ve bozulması muhtemel 
olan yağların bedelinin ödenmesi yanında, bu durum nedeniyle Keşişoğlu’nun 
uğradığı zararı karşılamada sonradan tazminat talebinde de bulunulacağı 
belirtilmekte olup,  işi buralara kadar vardırmadan, iki adet izin belgesi ile bahsi 
geçen yağların hemen sahibine teslimi konusunda telgrafla talepte bulunulduğu 
görülmektedir. ( BOA., DH.MKT., 931-DSCF /2900, 28 Kasım 1904). Konuyla ilgili 
olarak, 8 Şubat 1905 tarihinde Adana Vilayeti’nden Dahiliye Nezareti’ne 
gönderilen yazıda: Bahsedilen yağların Mersin Gümrüğü’nce muaynesi yapılmadan 
geçirilerek ruhsat verilmesi üzerine, vilayet merkezi ve civar yerlerde bu yağların 
önü alınamayacak bir şekilde Halep yağı yerine satılarak halkın aldatıldığı ve bu 
yağların bir kısmının margarin, bir kısmının margarin ve sisam ve diğer bazı nebati 
yağlarla ve korkuma denilen madde ile karıştırıldıkları belirtilmektedir. Saf süt 
yağlarının bol olduğu bir yerde, bu gibi sun’i ve taklit yağların girişi ve satımı 
uygun değilse de, sonradan düzenlenen nizamnamede yabancı devletlerden gelen 
bu türden yağların girişi ve satımına engel bir açıklamanın bulunmamasından 
dolayı, müraacat sahipleri ile Belediye Dairesi’ne ve tacirlerin müracaatı üzerine 
müdahalede bulunan konsoloslara bir cevap verilebilmesi için bahsi geçen yağların 
gümrüklerden geçirilmesinin uygun olup olmadığı ve şayet uygunsa da bunların 
gümrükten geçişi ve satışlarında hangi şartların esas alınacağı hususu Adana 
Vilayeti Sıhhiye Müfettişliği tarafından dile getirilmektedir.( BOA., DH.MKT., 931-
DSCF /2907, 8 Şubat 1905). 

4.3.3. Mersin Limanına Gelen-Giden Gemiler 

Özellikle 19. yüzyılın ortaları itibariyle hızlanan ticari canlılık, Mersin’in Osmanlı 
deniz ticareti içindeki yükselişini de sağlamıştır. Yüzyıl sonlarına doğru gelen-
giden gemi sayısı verileri, artan bu  ticari canlılığı gösterir niteliktedir.  

Cuinet’ten alınan veriler doğrultusunda, Mart 1889-Şubat 1890 tarihleri arasında 
Mersin’den hareket eden gemilerin, tür, sayı ve tonajları, bir kıyaslama yapabilmek 
amacıyla, civardaki bir kaç liman verileriyle karşılaştırılmıştır. Buna göre: Mart 
1889-Şubat 1890 tarihleri arasında Mersin limanı ve civar limanlardan hareket 
eden buharlı ve yelkenli gemi sayısı toplamı 3.210,  toplam tonaj ise 397.632’dir. 
Buharlı ve yelkenli gemi toplamında, civar yerlerden Antalya’nın ardından ikinci 
sırada gelen Mersin, buharlı gemi sayısı olarak ise Antalya’dan öndedir. Yelkenli 
gemi sayısı olarak ise Mersin, Antalya ve Alanya’dan sonra, üçüncü sıradadır. Tonaj 
açısından bakıldığında ise; buharlı gemilerin toplam tonajları 400.291, yelkenli 
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gemilerinki ise 87.341’dir.  Buharlı gemilerin toplam tonajları içinde % 70’lik payla 
ilk sırada yer alan Mersin, yelkenli gemilerin toplam tonajları içinde, % 19’luk bir 
payla Antalya ve Alanya’dan sonra üçüncü sırada gelmektedir. (Cuinet, 1892, C-1, 
ss.859-870; C-2, ss.57-84). 

Yine, Cuinet’ten alınan verilere göre; Mart 1889-Şubat 1890 tarihleri arasında 
Mersin’den toplam 900 geminin hareket ettiği görülmektedir. Bu gemilerden 310’u 
buharlı, 590’ı ise yelkenli gemi olup, buharlı gemi toplamı içinde en yüksek paya 
İngiltere sahipken, ardından Fransa gelmektedir. Osmanlı gemileri ise, yelkenli 
gemi toplamı içinde en yüksek paya sahiptir. Tonaj itibariyle ise, buharlı ve 
yelkenli olmak üzere toplam tonaj 204.912’dir. Buharlı gemilerde Fransa en 
yüksek tonaja sahip olup, ardından ise Mısır gelmektedir. Yelkenli gemilerin 
tonajları itibariyle ise Osmanlı gemileri öndedir. İngiltere bandıralı buharlı gemi 
sayısı Fransa’dan önde gelse de, Fransa tonaj açısından diğer ülkelerin oldukça 
ilerisindedir. (Cuinet, 1892,C-2, s. 57). 

Adana Vilayeti tarafından, Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 10 Mart 1894 tarihli bir 
belge, 1894 senesi Şubat ayı başından sonuna kadarki bir aylık sürede Mersin 
limanına uğrayan vapurlar, gelen-giden yolcular, kumpanya sayıları ve isimleri gibi 
bilgilerin yer aldığı bir cetvelin gönderilmesi ile ilgilidir. Dahiliye Nezareti’nin 
cevabında ise, gönderilen cetvelin incelendiği ve cetvelde gayr-ı müslim olarak 
gösterilenlerin ayırt edilmesi için, bundan sonraki muamelelerde, bu kişilerin cins 
ve mezheplerinin de belirtilmesine dikkat çekilmektedir. Cetvel verilerine göre, 
bahsi geçen bu bir aylık süre içinde limana toplam 40 vapur uğramış olup, İngiliz 
bandıralı vapurlar ilk sırada, Mısır bandıralı vapurlar ise ikinci sıradadır. Bir aylık 
süre içinde limana gelen yolcu sayısı 664, giden yolcu sayısı ise 470’dir. Bu toplam 
içinde, gelen ve giden müslüman yolcu sayısı, gayr-ı müslim yolcu sayısından 
yüksek iken,  gelen asker sayısı da, giden asker sayısından yüksektir. ( BOA., 
DH.MKT., 222/???, 11 Nisan 1894). 

19. yüzyıl sonlarına ait, 1 Haziran 1899 tarihli bir belgede devletin, Mersin 
limanına gelen vapur ve yelkenlilerden alınacak vergileri, farklı durumlara göre 
ayrıntılı bir şekilde düzenlediği görülmektedir. Bu düzenleme, “Vapur ve yelken 
sefâininden alınacak liman resmi” başlığı altında yapılmıştır. Limandaki vapur ve 
yelkenlerden alınacak liman resmi “limanda tevakkuf resmi”, “şamandıra resmi” ve 
“rıhtıma palamar bağlama resmi” olarak belirlenmiş ve bu resimlerin alınmasına 
yönelik detaylar ayrı ayrı düzenlenmiştir. (BOA. Y.A.RES., 110/??? 1 Haziran 1899). 

19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarına ait bazı belgelere göre,  Mersin limanı 
sadece ticaret gemilerinin değil, harp gemilerinin de bir uğrak ve ikmal yeri 
olmuştur. Bu belgelerde bahisleri geçen harp gemileri içinde, Amerika, İngiltere ve 
Fransa bandıralı gemilerin daha fazla olduğu görülmektedir. (BOA., Y.PRK.ASK., 
10/38, 6 Şubat 1882); (BOA., DH.MKT., 1861/88, 28 Eylül 1891); (BOA., Y.PRK.ML., 
15/50, 26 Ekim 1894); (BOA., Y.PRK.ZB., 16/115, 16 Aralık 1895); (BOA., DH. 
TMIK.M., 12/22, 13 Ağustos 1896); (BOA., DH.TMIK.M., 54/18, 27 Haziran 1896); 
(BOA., DH.MKT., 2087/66, 9 Ocak 1898); (BOA., DH.TMIK.M., 58/47, 28 Ağustos 
1898); (BOA., DH.MKT., 2440/96, 20 Aralık 1900); (BOA., DH.MKT., 2435/82, 7 
Aralık 1900); (BOA., DH. MKT., 2533/48, 19 Ağustos 1901); (BOA., DH.TMIK., 150/ 
DSCF-2860, 17 Kasım 1902); (BOA., DH.TMIK., 133/ DSCF-2847, 7 Ekim 1902); 
(BOA., DH.TMIK., 150/ DSCF-2859, 12 Ocak 1903); (BOA., DH.TMIK., 145/DSCF-
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2757, 30 Haziran 1903); (BOA., DH. MKT., 2887, 27 Temmuz 1909); (BOA., 
DH.MUİ, 2312, 11 Ocak 1910); (BOA., DH.İM.5.ŞB./2, 7 Ekim 1914); BOA., 
DH.EUM.6.ŞB/5, 15 Kasım 1915). 

Birinci Dünya Savaşı öncesi ve savaş esnasına ait belgeler, Mersin’in savaş 
süreciyle ilgili bilgiler de sağlamaktadırlar. 23 Kasım 1913 tarihli belgeye göre: 
Adana’daki Ermenilere dağıtılmak üzere, silah ve cephane taşıyan bir Yunan 
gemisinin Mersin’e gelmesiyle, müslümanların galeyana geldiği ve Ermenilerin 
katliama uğradıkları, bu durumun tekrarlaması halinde Alman savaş gemisinin 
Adana’yı bombalayacağı, Alman amiralinin beyanıyla Paris’in Noye Viremya 
gazetesinde yazılmıştır. Konuyla ilgili herhangi bir bilgi gelmediği için, bu haberin 
doğruluğu hakkında bilgi istenmektedir.( BOA., DH.KMS., 5, 23 Kasım 1913). 

Adana Valisi, 4 Kasım 1914 tarihinde Dahiliye Nezareti’ne bir telgraf göndermiştir. 
Telgrafta, düşman torpidosunun limana gelip zahiresini boşaltmakta olan Senifos 
vapuruna yaklaşıp, sonra uzaklaşarak on mil kadar açıkta beklediği ve Mersin 
Sancağı’nın gereken tedbirleri aldığı belirtilmektedir Adana Valisi’nin aynı gün 
içinde Dahiliye Nezareti’ne, düşman gemisinin Mersin limanını birkaç saat 
gözetledikten sonra hiçbir olay çıkartmadan gittiğini bildirdiği görülmektedir. 
(BOA., DH.EUM.6.ŞB./1, 4 Kasım 1914). 

Mersin Mutasarrıflığı’na ait 15 Kasım 1915 tarihli başka bir yazışmada ise, Fransız 
kuruvazörü,  Juryen dö la Graviyer’in Mersin limanına gelerek, sabah saatlerinde 
şimendifer köprüsünü bombardımana tuttuğu ve bombardımanın hala sürdüğü 
bildirilmektedir.( BOA., DH.EUM.6.ŞB./ 5, 15 Kasım 1915). 

5 Temmuz 1917 tarihli bir başka belgede ise, Fransız gözetleme gemisinin 2 
Temmuz’da Mersin limanına geldiği ve fener civarında, Abdülhamîd Hayfâvî 
Efendi’ye ait olan iki istimbot, iki duba ve bir mavna ile Liman İdaresi’ne ait bir 
sandal ve bir kayığa altmış altı mermi atıp, kısmen tahripte bulunduğu, bunun 
dışında bir zayiatın olmadığı Mersin Mutasarrıflığı’nca bildirilmektedir. ( BOA., 
DH.EUM., 17, 5 Temmuz 1917). 

Görüldüğü üzere, Birinci Dünya Savaşı nedeniyle, savaş öncesi ve savaş esnasında 
Mersin limanına, ticaret amacıyla gelen gemiler dışında, savaş gemilerinin de 
uğradığı görülmektedir. Ayrıca, savaş gemilerinin yörede yarattığı teyakkuz halini 
de açıkça görmek mümkündür.  

4.3.4. Mersin Limanında Kaçak Eşya ve Kaçak Yolcu Sorunu 

19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başları itibariyle Osmanlı’da yaşanan kaçakçılık sorunları, 
Osmanlı iktisadi zihniyeti ve 19. yüzyıldaki dış konjonktürün, Osmanlı ticaret 
politikalarında belirleyici olma durumları ile yakından ilişkilidir. Osmanlı iktisadi 
zihniyetinin bir gereği olarak,  piyasada yeterli mal olması ve bu malların tüketici 
lehine fiyatlandırılması öncelikli amaç olmuştur. Ekonomide talep yönlü bir 
yaklaşım yerine, arz yönlü bir yaklaşım benimsenmiş ve arzın arttırılmasına önem 
verilmiştir. (Tabakoğlu, 2003, s.132). Bu bağlamda, Osmanlı iktisadi politikasında, 
ithalatın serbest bırakılıp, ihracatın ise kimi zaman yasaklamalara varan ölçüde 
denetim altına alındığı provizyonist uygulamalara da sıklıkla yer verilmiştir. (Genç, 
2002, ss. 68-69). Kaçakçılık sorununda da bu provizyonist uygulamaların önemli 
bir rol oynadığı söylenebilir. Devletin çeşitli yasaklar ile, ihracatı ve ithalatı 
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denetim altında tutması, yasaklanan ürünlere olan talepten dolayı, bu ürünlerin 
ülkeye giriş ve çıkışlarının kaçak olarak gerçekleştirilmesine yol açmıştır.  

19. yüzyıl sonlarına doğru, Osmanlı liman kentlerinde kaçakçılığın oldukça arttığı 
görülmekte olup, bu kentlerden biri de Mersin’dir. Mevcut belgelere göre 
Mersin’de kaçakçılık sorununun, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başları itibariyle de 
aralıksız sürdüğü görülmektedir.  22 Nisan 1894 tarihli bu belgelerden birinde: 17 
Nisan 1894 tarihli telgraf ile, Hayreddîn adlı bir vapurun, zararlı eşya kaçakçılığı 
yapan kayıkları takip için Anamur’a gittiği bildirilmektedir. Takibin ardından ise, 
Osmanlı tebaasından Yorgi ve Totori adlı iki Ermeni reisin, Anamur ve Selenti 
civarında kaçakçılık yaptıkları ve biri tuz ve çam kabuğu, diğeri ise yalnızca çam 
kabuğu yüklü olan iki adet yelkenliye el konularak, Mersin limanına gönderildikleri 
belirtilmektedir. (BOA., DH.MKT., 229, DSCF2789, 22 Nisan 1894). 

14 Ekim 1894 yılına ait bir başka belgede ise, gaz kaçakçılığı ve bununla ilgili dava 
sürecinden bahsedilmektedir. Belgeye göre; Mersin Gümrüğü’nden, 1881 
senesinde,  iki kat gümrük vergisi olan  3988 sandık gazın kaçırılması ardından 
yapılan yargılama sonucu, dava taraflarından Yorgaki kendisinden tahsili istenen 
yirmi bin küsur guruş için 1886 senesinde bu hükmün feshi için bir dava açmış, 
ancak, bu tarihten beri  aradan uzun bir süre geçmesine ve Adana Vilayeti’ne bir 
kaç kez başvurulmasına  rağmen henüz bir cevap alınamadığı gibi, bu davanın  
şuana kadar incelenmeye bile alınmamış olduğu bildirilmektedir. En kısa sürede 
bir hükme bağlanması gerektiği halde henüz incelemeye bile alınmamış olan bu 
davanın, hazineyi zarara uğratacağından hareketle, konunun çözümü talebinde 
bulunulmaktadır. (BOA., DH.MKT., 300, DSCF-2796, 14 Ekim 1894). 

17 Nisan 1902 tarihli bir belge ise, savaş malzemesi kaçakçılığı ile ilgilidir. Buna 
göre; Mersin İskele Komisyonu Eczâ-yı Nâriye Müfettişliği’nin 15 Mart 1902’de 
gönderdiği bir tezkerede, çoğunlukla Adana, Tarsus ve Mersinli bazı kişiler, birini 
karşılama veya uğurlamayı bahane ederek, Mersin limanına gelen yabancı posta ve 
zuhurat vapurlarından rovelver ve fişenk gibi yasak silahlar ve yanıcı kimyevi 
maddeleri satın alıp, iskeledeki yolcu taşıyan sandalcılar vasıtasıyla karaya 
çıkartma sonrasında bunları, çarşı ve kahvelerde sattıklarına dair bir bilgi alındığı 
bildirilmektedir. Bu tezkereye cevaben ise, yapılan incelemeler sonucunda fi’len 
bir şey ispat edilemediği, ancak, vapurlara binen ve inenlerden şüpheli olanlar ile 
sandalcıların ve sandalların liman reisi veya çavuşu ve iskele polisi tarafından 
arandığı, her hangi bir hoşnutsuzluk oluşmadan, düzen ve güvenliğin sağlanması 
konusunda daha itinalı ve dikkatli olunması kararlaştırılarak, gerekenlerin 
yapılması konusunda ilgili birimlerin bilgilendirildiği belirtilmektedir. (BOA., 
DH.TMK.M., 141/41, 17 Nisan 1902).   

12 Mayıs 1908 tarihli bir yazışmaya göre, yöreden eski eser kaçırıldığı da 
görülmektedir. Buna göre:  Bir kılıç ve sanat eseri değerinde bir ibrikten oluşan 
eski eserlerin, Mersin Gümrüğü’nden İskenderiye’ye yolcu beraberinde 
kaçırılırken yakalanarak el konulduğu ve bu eserlerin postaya verildiği 
bildirilmektedir. (BOA., MF.MKT., 1075/55, 12 Mayıs 1908). 5 Eylül 1908 tarihli bir 
belgede ise kaçırılmak istenen kılıç ve ibrikin birer İslam eseri örneği olarak, iki 
yüz guruş değerinde olduklarının, Müze ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından 
yapılan incelemeler neticesinde anlaşıldığı ve bu eserlerin koruma altına 
alındıkları belirtilmektedir. (BOA., MF.MKT., 1075/55, 5 Eylül 1908). 
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Bazı belgelerden, Mersin limanındaki kaçakçılık faaliyetlerinde, liman 
memurlarının müsamaha göstermelerinin de etkili olduğu anlaşılmaktadır. 
Konuyla ilgili 4 Mayıs 1902 tarihli bir belgede; Mersin iskelesine beş altı saatlik bir 
mesafesi olan Tömük Nahiyesi’nde yer alan Alata iskelesindeki gümrük 
memurlarının, buradaki nakliyatla ilgili olarak müsamahada bulundukları 
belirtilerek, bu durumun sakıncalarından bahsedilmektedir. (BOA., DH.MKT., 413, 
4 Mayıs 1902). 

4 Kasım 1902 tarihli bir diğer belge ise; Mersin Gümrüğü’ndeki gümrük 
kontrollerinin gerektiği gibi yapılmaması ve Zabtiye Nezareti’nin bildirimine göre, 
gümrükte çok sayıda Ermeni hammal çalıştığının anlaşıldığı ve bu Ermeni 
hamalların sıraları geçtikçe çıkarılmaları sonucu,  şimdiye kadar yirmi üç Ermeni 
hamal ile bir hamalbaşının ihraç edildiği belirtilmektedir. İhraç edilen bu 
Ermenilerden bazılarının ise Mersin Mutasarrıflığı’na başvurarak merhamet 
dilemeleri sonucunda, mutasarrıf bu durumu bir süreliğine ertelemeye karar 
vermiştir. Aynı belgede, Mersin Gümrüğü’nde kaçakçılığın durdurulması ve güvenli 
bir ticaret için, tembel ve kayıtsız davranışları olanların yerlerine güvenilir 
kişilerin getirilmeleri hususu da belirtilmektedir. (BOA., DH.TMIK., 134/44, DSCF-
2849, 4 Kasım 1902).  

19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başları itibariyle Mersin limanında,  ticari eşya, 
savaş malzemesi, eski eser kaçakçılığının yanı sıra, kaçak yolcu taşınması sorunu 
da yaşanmıştır. 4 Mayıs 1891 tarihinde, Mersin Sancağı Mutasarrıflığı’nca, Hariciye 
Nezareti’ne gönderilen bir yazışmada; Anadolu’nun işlek bir yeri olan Mersin 
iskelesine, yabancı vapurların kesintisiz bir şekilde gelip gittiklerinden 
bahsedilmektedir. Bu yabancı vapurlar ile, Lübnan’dan ve İskenderun’dan 
Amerika’ya gitmek isteyen çok sayıdaki Harput Ermenisi’nin, yine bu milletten 
olan ve karadan dolaşarak Mersin iskelesine bir ve yarım saat mesafelerde olan 
Karadivar ve Viranşehir’e gelerek Mersin’de ikamet ettiği öğrenilen simsar 
aracılığıyla, önceden hazırlanan kayıklar ile kaçakların kaçmalarının sağlandığının, 
incelemeler sonucunda anlaşıldığı belirtilmektedir. (BOA., Y.PRK.UM., 21/74, 4 
Mayıs 1891). 

27 Haziran 1896 tarihli başka bir yazışmada ise; Mersin İskele Komisyonu’ndan 
alınan telgraftan anlaşıldığı kadarıyla, geçen Perşembe günü, İsveç-Norveç 
bandıralı Nor adındaki vapurun Mersin limanına geldiği ve bu vapur ile, tezkeresiz 
olarak Amerika’ya kaçmaya çalışan, kadın ve erkek Lübnanlı yirmiyi aşkın kişinin 
vapurda saklandıkları ve yolcuların da ifadeleri neticesinde bu kişilerin vapura, 
Nehr-i Kelb’den bindirildiği ve bu vapurun İzmir’e uğradıktan sonra Marsilya’ya 
hareket edeceği bildirilmektedir. (BOA., DH.TMIK.M., 54/18, 27 Haziran 1896). 

Lübnan Mutasarrıflığı’nın, Beyrut Vilayeti’ne gönderdiği  9 Ocak 1898 tarihli bir 
belgede ise: Fransız bandralı Faber Kumpanyası’na ait Lutesya adlı vapur ile 
Mersin’e gelen beş erkek ve dört kadından bahsedilmektedir. Belgeye göre, vapur 
Trablusşam’a varmadan yirmi dört saat önce kaçak yolcular denizdeki sandallarda 
hazır bulunmaktadırlar. Ayrıca, bu gibi şileplerle Lübnanlı yaklaşık yedi yüz kişinin 
daha kaçma girişiminde oldukları yönünde bir haber alındığının Mersin İskele 
Komisyonu’nca bildirildiği ve bu durumdan Lüban Mutasarrıflığı ve Beyrut 
Vilayeti’nin de haberdar edilerek, bu firarların engellenmesine yönelik acil 
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tedbirlerin alınması ve firar edenler hakkında incelemeler yapılarak sonucun 
bildirilmesi belirtilmektedir. (BOA., DH.MKT., 2087/66, 9 Ocak 1898). 

Mersin İskele Komisyonu Eczâ-yı Nâriye Müfettişi ve Zabtiye Nezareti arasında 
geçen, 29 Eylül 1898 tarihli bir yazışmada; yapılan incelemeler sonucu, İngiliz 
Prens Layin Kumpanyası’na ait, kömür yüklü Iron Prens adındaki vapurla 
tezkeresiz bir şekilde kaçmaya çalışan aileli ve ailesiz olmak üzere sekizi Beyrut 
sahilinden ve yedisi Trablusşam’dan vapura bindirilen Lübnanlılar’ın, Kıbrıs’a 
çıkarılma sonrası, Fransız şilep ve posta vapurlarına aktarma yada doğrudan bu 
vapurlar ile Amerika’ya götürüleceklerinin anlaşıldığı bildirilmektedir. (BOA., 
DH.TMIK.M., 58/47, 29 Eylül 1898). 

26 Temmuz 1902 tarihli bir yazışma ise, Adana Vilayeti ve Dahiliye Nezareti 
arasındadır. Buna göre: Mersin Mutasarrıflığı, 10 Temmuz’da Trablusşam’dan 
Mersin limanına gelen, Kapudan İclo Banoyola yönetiminde olan İtalya vapuruna 
Trablus taraflarından, Lübnanlı, kırk beş kadın ve erkek ile birkaç çocuğun 
Amerika’ya gitmek üzere bindikleri tespitini bildirmektedir. (BOA., DH.TMIK., 
128/58, DSCF-2838, 26 Temmuz 1902). 

Beyrut Vilayeti’nden 7 Ekim 1902 tarihinde gönderilen bir yazıda ise: Ayın 14’ü 
itibariyle Mersin limanına gelen İspanyol Aleksandır vapurunda, Amerika’dan 
gelip, Beyrut’a gitmek için Marsilya’dan binen Lübnanlı seksen kişinin 
bulunduğuna dair bilginin Zabtiye Nezareti’nce bildirildiği ve bu konuda gereken 
incelemenin yapılarak bilgi verilmesi belirtilmektedir. (BOA., DH.TMIK., 133/14, 
DSCF-2847, 7 Ekim 1902). 

17 Kasım 1902 tarihli bir belgede ise; İskenderun yoluyla Beyrut’dan Mersin’e 
gelen, Semrin Prens adındaki bir İngiliz vapurunda, Beyrut’dan kaçak olarak 
bindikleri anlaşılan on beş civarında Harput Ermenisi’nin bulunduğu, 
bildirilmektedir. Vapur Mersin’e vardıktan sonra yapılan incelemelere göre, kaçak 
yolcu sayısının otuzu aştığı ve yolcuların ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla 
yolcuların bazılarının Beyrut’tan bazılarının da Lazkiye ve İskenderun’dan vapura 
bindikleri anlaşılmıştır. (BOA., DH.TMIK., 150, 17 Kasım 1902). 

29 Haziran 1903 tarihinde Beyrut Vilayeti ile Dahiliye Nezareti arasında 
gerçekleşen bir yazışmaya göre:  İskenderun Kaymakamlığı, Vinci Sofya adlı İtalya 
bandıralı vapura geceleyin,  Mersin Rusya konsolosu bekçisi tarafından beş 
Ermeni’nin bindirildiğini bildirmektedir. İskele komisyonu tarafından, vapurun 
dün gece Beyrut tarafından Hayfa-Yafa taraflarına hareket ettiği esnada vapurda, 
on iki nefer Ermeni’nin bulunduğu belirtilmektedir. (BOA., DH.TMIK., 145/9, DSCF-
2757, 29 Haziran 1903). 

Yer verilen belgelerden de görüldüğü üzere, kaçak yolcu taşımacılığında aralarında 
İngiliz, Fransız, İtalyan, İspanyol, İsveç-Norveç bandıralı vapurların bulunduğu 
Avrupa kaynaklı vapurlar önde gelmektedir.  

Mersin limanında yaşanan eşya kaçakçılığı ve kaçak yolcu sorunları devleti, 
güvenlikle ilgili bir takım ihtiyaçları karşılama durumunda bırakmıştır. Devlet 
mevcut imkanlar dahilinde çeşitli güvenlik tedbirleri alarak bu sorunlarla 
mücadele etmeye çalışmıştır. 4 Mayıs 1891 tarihli bir yazışmada konuyla ilgili 
olarak: Mersin’de bir kordon, rıhtım ve limanın bulunmayışı nedeniyle, karaya bir 
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çeyrek mesafede demir atan vapurların içten ve dıştan sürekli olarak teftiş 
etmenin, aramanın ve gerektiği takdirde vapurlardaki kişileri yakalamada, mevcut 
polis ekibine en azından üç kişinin daha ilave edilmesi ve bunların emrine de üç 
çift sandalın tahsisinin gereği ve önemi hususundan bahsedilmektedir. (BOA., 
Y.PRK.UM., 21/74, 4 Mayıs 1891). 

28 Kasım 1894 tarihli bir belgede ise; Mersin limanına uğrayan yabancı vapurlarla 
gelen ve giden bilinmeyen kişilerin belirlenip yakalanabilmeleri için denizde bir 
polis devriyesinin dolaştığının bahsi geçmekte olup, bu devriyeye özel sandal ve 
taife ücretinin yıllık, üç bin altı yüz guruş olduğu belirtilmektedir. (BOA., DH.MKT., 
222/45,18 Kasım 1894). 

Kaçakçılıkla mücadele ve kıyı güvenliğini sağlamada devlet çeşitli tedbirlere 
başvurmuştur. Bu konuya yönelik olarak Adana Vilayeti’nin 23 Ekim 1889 tarihli 
yazısı Hayrettin Vapuru’nun gönderilmesi ile ilgili olup, vilayet sahilinin uzun 
olması nedeniyle çok sayıda iskelenin ve gemilerin yanaşabileceği yerin olduğu, bir 
karakol gemisinin bulunmamasından dolayı, gemilerin gizli bir şekilde istedikleri 
yerlere rahatça yanaşarak, kaçakçılık yaptıkları belirtilmektedir. Bundan dolayı da, 
Adana sahilinde de Beyrut’ta olduğu gibi karakol görevi yapan küçük bir vapurun 
bulundurulması istenmektedir. Vilayetin bu talebi, birkaç yıl sonra, 1891’de, 
gerçekleşmiş olup, Mersin ve Trablusşam arasındaki gemilerin denetlenmesinde 
Hayrettin Vapuru görevlendirilmiştir. Bir yıl sonrasında ise, Hayrettin Vapuru’nun 
görev alanını sadece Adana Vilayeti oluştururken, daha sonradan vapurun görev 
alanı Teke Sancağı’nı da kapsayacak şekilde yeniden genişletilmiştir. 1899 yılına 
gelindiğinde ise artık Hayrettin Vapuru‘nun Adana sahillerinde bulunmadığı 
görülmektedir. (Gümüş, 2012, ss.38-40)  

Kıyı güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabalar, 20. yüzyıl başlarında da 
sürmüştür. 12 Ocak 1903 yılında, Mersin İskele Komisyonu Heyeti’nin Dahiliye 
Nezareti’ne gönderdiği bir yazıda: Alınması gereken güvenlik tedbirleri konusunda 
hükümetin daha önceden de bilgilendirildiği belirtilmekte olup,  sahilin oldukça sığ 
ve açık olmasının yöreye her yönden giriş ve çıkışı oldukça kolaylaştırdığı,  bu 
sahillerde ve limandaki güvenliğin sağlanması için de, sadece iki tayfalı bir kıt’a 
polis kol sandalının kullanıldığı ve bu sandalların ise, çoğunlukla birkaç vapur 
geceli gündüzlü limanda veya kesintisiz olarak denizde olsalar bile yeterince 
dikkatli davranmadıkları belirtilmektedir. Bu yetersizlik karşısında, bir kol sandalı 
ve iki tayfaya ilave olarak diğer yerlerdeki gibi, Mersin Gümrük ve Liman 
İdaresi’nin de tayfasıyla birlikte birer sandal sağlayarak, görevlendirmesinin, 
koruma ve güvenliği arttıracağı gibi,  bazı uygunsuzlukların yaşanmasını da 
önleyeceği ifade edilmektedir. (BOA., DH.TMIK., 150, DSCF-2859, 12 Ocak 1903). 

4.4. Mersin Kenti’nin Kuruluşu ve Kentsel Gelişimi 

4.4.1. Mersin Kenti’nin Kuruluşu ve Kentsel Gelişiminde Etkisi Olan İç ve Dış 
Dinamikler 

Selçuklu veya Osmanlı döneminden günümüze kadar gelebilen diğer bazı kentlerle 
bir karşılaştırılması yapıldığında, Mersin kentinin idari bir yerleşim birimi olarak 
ortaya çıkış tarihinin, oldukça yeni olduğu söylenebilir. Mersin’in bulunduğu 
coğrafya,  tarihteki pek çok devlet için önemli bir yerleşim alanı olmuştur. “Mersin” 
adıyla yeni bir yerleşim biriminin bu coğrafyada oluşması ise, 19. yüzyılın 
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ortalarına kadar gitmektedir. 19. yüzyıl sonlarına doğru Mersin’in kentsel gelişimi 
hız kazanmaya başlamış ve Cumhuriyet döneminde de bu hızlı gelişim devam 
etmiştir. 

19. yüzyılın ortalarına doğru, Mersin’in bir yerleşim birimi olarak ortaya çıkışında 
ve kentsel bir kimlik kazanmasında iç ve dış dinamiklerin etkisi büyüktür. 
Mersin’in bulunduğu kendine özgü coğrafyanın yanı sıra, 19. yüzyılda Osmanlı 
Devleti’ni etkileyen dış konjonktürün etkisi bu bakımdan önemlidir. Bu faktörlerin 
etkisiyle Mersin,  geleneksel Osmanlı kentlerinden ayrıldığı gibi, içinde yer aldığı 
Doğu Akdeniz liman kentlerinden de ayrılmaktadır. Dünyanın önemli gelişmelere 
sahne olduğu 19. yüzyılda, yeni bir yerleşim birimi olarak ortaya çıkan Mersin’in 
kentleşme sürecinden, bu yüzyıldaki gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne nasıl 
yansıdığı da takip edilebilir.  

Mersin’in kentsel gelişiminin başlangıcında farklı bileşenler etkili olmuştur. 
Çukurova’nın eski dönemlerden beri önemli bir iskelesi olan Tarsus iskelesinin, 
coğrafi şartların etkisiyle, ticari işlevselliğini kaybetmesi durumu bu bileşenlerin 
başındadır. Doğu Akdeniz’de yer alan Tarsus iskelesi, devletin savaş ve kıtlık 
yıllarındaki provizyonist politikalarının da etkisiyle, 18. yüzyıldan, 19. yüzyıla 
geçilirken, Osmanlının, Çukurova’dan dışarıya açıldığı bir kapı niteliğinde iken, 
daha sonra bu işlevselliğini kaybetmeye başlamıştır. Daha küçük bir iskele 
konumundaki Mersin iskelesi ise, Tarsus iskelesinin aksine, Çukurova’da hızla 
yükselişe geçmiştir. (Ulutaş, 2011, ss. 183-184). 

Texier’e göre; 1836’lara doğru Mersin Köyü, Tarsus’un bir iskelesi konumundadır. 
(Çıplak, 1968, s. 278). 19. yüzyılın ortalarında ise Mersin’in, Tarsus dışında, tüm 
Adana’nın başlıca iskelesi olduğu görülmektedir. Tarsus iskelesi önünün, Tarsus  
(Berdan) çayının alüvyonlarıyla dolmasından dolayı, 19. yüzyılın başlarına kadar 
gelen gemiler Tarsus çayı ağzının batısındaki sığ bir koy kenarında olan Yeniköy 
önünde demirlemeye başlamıştır. Mersin’in Kazanlı köyü ile bu köyün biraz 
batısında yer alan Karaduvar iskelelerinden de, bu dönemlerde ticari açıdan 
yaralanılmıştır. Buharlı gemilerin devreye girmesi ile, önlerindeki suların sığ 
olduğu bu iskelelerin kullanılamaz hale gelişi, akarsularca taşınan alüvyonlardan 
uzak ve önündeki deniz alanının derin olduğu Mersin köyü iskelesini tercih edilir 
hale getirmiştir. (Tuncel, 2004, s.212). 

Mersin’in, kentsel gelişiminin hızlandıran diğer bileşenler, devleti etkileyen içsel ve 
dışsal gelişmelere dayanmaktadır. Bu bileşenler ile Mersin’in, ticari fonksiyonları 
güçlenmekle kalmamış, iskele, demiryolu, karayolu gibi altyapı yatırımları ile, yeni 
ve kendine özgü bir kentin oluşumu sağlanmıştır. 19. yüzyılda, geleneksel Osmanlı 
kentleri, bir dönüşüme uğrarken, Mersin, yepyeni bir kent olarak ortaya çıkmıştır. 
(Ünlü, 2009, s.1017). Mersin’in yeni bir kent olarak ortaya çıkışında ise, sahip 
olduğu iskelesi ve deniz ticaretinin büyük etkisi olmuştur. 

Mersin’in kentsel gelişimine katkısı olan ve bu gelişimi hızlandıran etmenlerden 
biri 1854’te başlayan Kırım Savaşı’dır. Savaş esnasında, Osmanlı Devleti’nin 
ihtiyacı olan kurşun madeni, bu madenin bulunduğu Tarsus’taki iskelenin 
işlevselliğini kaybetmesi üzerine, Mersin iskelesi yoluyla İstanbul’a gönderilmeye 
başlanmıştır. (Ulutaş, 2011, s.177). Bu savaşın bir başka etkisi ise, savaş esnasında 
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artan tahıl ihtiyacı karşısında, Çukurova ve civarındaki ürünlerin çıkış kapısı 
olarak Mersin iskelesinden yararlanılması olmuştur. (Ünlü, 2009, s.1020).  

1859 yılında başlayan Süveyş Kanalı inşası için gereken keresteler, Anadolu ve 
özellikle de Toroslardan sağlanmıştır. (Demir; Şahin, 2009, s.1320). Yapımına 1859 
yılında başlanan ve 1869 yılında tamamlanan Süveyş Kanalı inşası, kereste 
ticaretini cazip hale getirmiştir. Lübnan’dan gelerek, bölgede yerleşen tüccarlar, 
zaman içinde bölgenin Ortadoğu ile ticaretinin gelişmesinde ve Mersin’de yeni iş 
olanaklarının doğmasında etkili olmuşlardır. (Ünlü, 2009, ss. 1020-1021). 

Mersin’in gelişimini sağlayan gelişmelerden biri de Amerikan İç Savaşı’dır. 
Amerika’da pamuk üretiminin azaltarak, yeni pamuk üreticisi bölgelerin 
bulunmasını gerektiren bu savaş sonrası, bu dönemlerde, Çukurova’yı işgal etmiş 
olan Mısırlı İbrahim Paşa tarafından, bölgede üretimi yaygınlaştırılmaya başlayan 
pamuk, Mersin’den ihraç edilmiştir. (Demir; Şahin, 2009, s.1320). 

Kırım Savaşı olsun, Amerikan İç Savaşı olsun ve yöreye etki eden diğer etmenler 
olsun, yörede sadece iktisadi yapı ve üretim ilişkileri açısından değil, aynı 
zamanda, demografik yapı açısından da dönüştürücü etkilerde bulunmuşlardır. 
Ticari faaliyetlerdeki artış, yörenin demografik yapısını da etkilemiş olup Mersin, 
Suriye’den ve Anadolu’dan göçler almıştır. Bir liman kenti olmasından hareketle, 
diğer liman kentlerindeki gibi, göçmenler ve Levantenlerden oluşan kozmopolit 
yapı, Mersin’in demografik yapısında da belirleyici bir unsur olmuştur. (Ünlü, 
2009, s. 1020). 

Tanzimat sonrasındaki dönemde, devletin izlediği karayolu politikasının bir 
ayağında Adana-Mersin karayolu da yer almıştır. (Çadırcı, 1991,  s.300). Devletin 
Mersin’e verdiği önem görülse de, Mersin’deki ticari gelişim karşısında mevcut 
yollar yetersiz kalmıştır. Fransa, yörede yol yatırımı yapılması hususunu Osmanlı 
Devleti’nden önce dile getirilmiştir. Fransa konsolosu,  Mersin’e bir iskele yapımı 
ve Mersin-Tarsus yolunun onarılmasının, ticareten önemli olduğunu ve Mersin’de 
bir şirket kurarak bu işe talipli Fransız tüccarların bulunduğunu beyan etmiştir. 
Başlangıçta bu fikre sıcak bakılırken, sonradan bu fikirden vazgeçilmiştir. Devletin, 
kendi girişimleriyle 1853 yılı başlarında bir şirket kurarak başlattığı yol yapım 
girişimi, yaklaşık 1854 yılı ortalarına doğru tamamlanmıştır. (Oğuz, 2006, ss.118-
123). Daha sonraki süreçte de, yöredeki karayolu yatırımlarına yönelik 
girişimlerde bulunmaya devam edilmiştir. (Ünlü, 2009, s. 1025). 

Mersin’in çevresel bağlantılarının güçlendirmesinde, demiryolu yatırımları da 
önemli olmuştur.  Çukurova’daki tarımsal üretimin sevkiyatı açısından önem arz 
etmesi dolayısıyla, Mersin’in üretim bölgesi olan Çukurova ile bağlantısının 
kolaylaştırılmasında bir demiryoluna ihtiyaç duyulmuş ve 1863 yılı itibariyle, 
Adana-Mersin demiryolunun yapımı girişimlerine başlanmıştır. Merkezi hükümete 
bildirilen yazışmalarda, deve kervanlarının nakliye maliyetini yükseltmesi ve 
zaman kaybına yol açması, bunun Amerikan İç Savaşı’nın yarattığı artan pamuk 
üretimi ve ticaretin gelişimi açısından bir engel oluşturması ve bundan dolayı, 
Mersin-Adana demiryolu hattının bir an evvel yapılmasının kentin ticari 
gelişiminde oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır. (Oğuz, 2006, s.129). Netice 
itibariyle, 19 Ocak 1884 senesindeki temel atma töreni sonrasında, Mart 1885’te 
demiryolunun yapımına başlanmış olup, 67 kilometre uzunluğundaki demiryolu 
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hattının, Tarsus’a kadar olan kısmının resmi açılışı 4 Mayıs 1886’da ve Adana’ya 
kadar olan kısmının resmi açılışı ise 1 Ağustos 1886’da yapılarak hizmete girmiştir. 
(Tuncel, 2004, ss. 212-213). 1871 yılında, devletin demiryolu yapım imtiyazını 
yabancılara vermeyi bırakması üzerine, devletin kendi imkanları ile ulaşıma açtığı 
demiryolu hatlarından biri, Mersin-Adana demiryolu olmuştur. (Çadırcı, 1991, ss. 
300-301).  

Mersin’in ticari potansiyelinden yararlanabilme doğrultusunda, deniz bağlantısının 
güçlendirilmesine de çalışılmış ve ilk ahşap iskelenin onarımının yanı sıra, yeni 
iskelelerin inşası ve bunların onarımları konusunda da bazı girişimlerde 
bulunulmuştur. 14 Eylül 1852 tarihli bir belgede, Mersin’de bir iskele inşasının 
lüzumundan bahsedilmektedir. (BOA., A.MKT.NZD / 58, 14 Eylül 1852). Sonraki 
yıllarda da bu girişimler devam etmiş olup, 1857 yılında, ahşaptan iskelenin 
onarılmasına ve beş yeni iskelenin daha yapılmasına karar verilmiştir. (Ünlü, 2009, 
s.1022). Mersin’e özel kesimin ilgisinin bir sonucu olarak, özel kesim tarafından da 
iskele yatırımları yapılmıştır. Fransız Messageries Maritimes Şirketi’nin 1874’te 
inşa ettirdiği iskele, Mersin’in ilk özel iskelesidir. İkinci özel iskele ise, Mersin’deki 
ticari faaliyetlerde etkili bir isim olan, zengin Rum eşraf ve  tüccar Mavromatis’in, 
1883’te inşa ettirdiği, “Mavromatis İskelesi”dir. (Demir ve Şahin, 2008, s.1320).  

Devletin, kentteki iskelelere gösterdiği önemin 19. yüzyıl sonlarına kadar sürdüğü 
görülmektedir. (Demir ve Şahin, 2008, s.1321). Mersin’deki iskeleler, 1850’ler 
itibariyle,  uluslar arası taşımacılık yapan büyük gemilerce kullanılmaya başlanmış 
ve bu durum, yüzyıl sonlarına kadar sürmüştür.  Mersin’in ticari potansiyelinden 
yaralanabilmek amacıyla, en baştan beri, devletin ve özel kesimin karayolu, 
demiryolu ve iskelelere yönelik yatırım girişimlerinin sonuç verdiği söylenebilir. 
Mersin iskelelerinden, mal sevkiyatı yanında yolcu sevkiyatında da 
yararlanılmıştır. (Ünlü, 2009, s. 1022). 

4.4.2. Mersin’de Sosyal Yapı        

4.4.2.1. Mersin’de Nüfus ve Yerleşim 

19. yüzyıl ortaları itibariyle, yeni bir kent olarak, sosyal yapı unsurlarının oluştuğu 
ve gelişmeye başladığı Mersin’deki sosyal yapıyı, Osmanlı Devleti ve Mersin’in 
kendine has özellikleri şekillendirmiştir. 19. yüzyılın ilk yarılarında, küçük bir 
ahşap iskeleye sahip olan Mersin’de gelişmeye başlayan ticaret ile iskele merkezli 
bir yerleşimin oluşmaya başlaması ve bunun paralelindeki nüfus artışı Mersin’deki 
sosyal yapı unsurlarının hızla gelişmesini sağlamıştır. Mersin’in ticareten kazandığı 
önemle birlikte artan ticari potansiyelden yararlanabilmek için karayolu, 
demiryolu, iskele ve liman gibi yatırımlar da hız kazanmıştır. Ahşaptan küçük bir 
iskele konumundaki Mersin, hızlı bir şekilde kentsel gelişim sürecine girerken, 
ticari yapı ve sosyal yapıdaki karşılıklı etkileşim, bu sürecin destekleyici unsurunu 
oluşturmuştur. Bu hızlı gelişim, yöreye olan ilgiyi de arttırmıştır.   

Mersin’deki nüfus ve yerleşim unsurlarının gelişimi, döneme ait, bazılarına daha 
önce de yer verilen, çeşitli belgelerden takip edilebilmektedir. 16 Mayıs 1853 
tarihli bir belgede: Mersin’deki gelişim üzerine, yasak olmasına uyulmaksızın, arazi 
sahiplerinin bir tarafı deniz diyerek arazi tapularını ecnebilere feragat ettikleri 
görülmekte olup, bu durum, Mersin’deki gelişim karşısında, ecnebi tebaanın 
yöreye artan ilgisini göstermektedir.  (BOA., İ.DH., 284, 16 Mayıs 1853).  
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Mersin iskelesi ve civarındaki artan yerleşimden kaynaklı olarak, burada bazı 
ihtiyaç ve problemlerin de gündeme geldiği görülmektedir. Bu ihtiyaç ve 
problemlerin giderilmesine yönelik talepleri içeren 1 Haziran 1859 tarihli 
belgelerden biri, Mersin’deki içme suyu probleminin giderilmesi ile ilgilidir. 
Belgede: Yörede yerleşmiş olan Müslüman ve gayr-ı müslim ahali ile buradaki 
tüccar kesim, devletin oldukça işlek bir iskelesi Mersin iskelesinin, önceleri küçük 
bir köy iken beş altı senedir kara ve deniz ticaretinde önem kazandığı ve 
kendilerinin de buraya yerleşerek evler, dükkanlar, hanlar inşa edip, ticaretle 
uğraştıkları hususu dile getirilmektedir. İskele çevresinden gelenlerin de yerleştiği 
ve iskelenin giderek gelişip, bayındır bir kasabaya dönüştüğü, bu gelişmenin ise 
daha da artacağının açık olduğu belirtilerek, kuyu suyu kullanma probleminin, hem 
burada yaşayanlar açısından hem de ticaret amacıyla gelen-giden vapurlar 
açısından büyük bir sıkıntı yarattığından bahsedilerek, yarım saatlik mesafedeki 
tatlı suyun iskelede iki adet çeşme inşa edilmesiyle, iskeleye ulaşmasına müsaade 
edilmesi ve Valide Sultan ruhu hayrına bu mahrumiyetin giderilmesi talep 
edilmektedir. (BOA., İ.DH., 432/28617, 1 Haziran 1859). 

13 Temmuz 1860 tarihli bir başka belgede ise, Mersin iskelesi ve civarındaki yöre 
ahalisinin, burada artan yerleşimle birlikte oluşan başka bir problemin giderilmesi 
konusunda talepte bulunduğu görülmektedir. Belgede yer alan ifadelere göre: 
1857’den beri, her sene çeşitli keyifsizliklerin yaşanmasından dolayı, Mersin 
iskelesine olan rağbetin azaldığı ve başka memleketlerden kimsenin gelmediği, 
ayrıca,  mevcut ahalinin de dağılmakta olduğu, dost devletlerin görevli konsolosları 
ile mülklerinin harap olmasını istemedikleri için kendilerinin mecburen burada 
ikamet etmeye devam ettikleri, geniş arazisi ve bol suyu olan bu iskelenin ticari 
açıdan da önemli bir yer iken, bağ ve bahçeler için getirilen fazla suyun kontol 
altına alınmasında gerekli dikkatin gösterilmemesinin, buranın havasının kötü bir 
şekilde değişmesine yol açtığı, iskele civarlarına akan bu fazla suyun birikerek, 
sazlık ve bataklıklar oluşturduğu, bunun ise, yaz mevsiminde kötü kokularla havayı 
bozduğu ve ahaliyi rahatsız ettiği, buna engel olunmazsa, yerleşik ahalinin de, 
mülkünü bile bırakarak canını korumak zorunda kalacağı belirtilmektedir. 
Neticede ise, önemli bir gelişim içindeki iskelenin harap olmasına izin verilmemesi 
gereğince, bağ ve bahçelerin sulama işinde fazla gelen suların zararsız bir şekilde 
akmasının sağlanması istenmektedir. (BOA., MVL., 756/88, 13 Temmuz 1860). 

Bir diğer belge de 4 Mayıs 1891 tarihli olup, belgede: Mersin’den,  iki bin haneye 
yakın hanesi olan, çeşitli milletlerden oluşan ahalisi içinde, epeyce de ecnebinin 
bulunduğu, sancak olmasının iki seneyi bulmasına rağmen, çeşitli açılardan henüz 
ilerleyememiş bir yer olduğundan bahsedilerek, bir yandan bu hususlara yönelik 
düzenlenmelere, diğer yandan ise, vergi alınmasına özen gösterilmeye çalışıldığı 
belirtilmektedir. ( BOA., Y.PRK.UM., 21/74, 4 Mayıs 1891). 

Mersin kentinin nüfus ve yerleşim unsurlarının şekillenmesinde, Levantenler 
oldukça etkide bulunmuşlardır. 1838 tarihli Serbest Ticaret Anlaşması ve 1839 
tarihli Tanzimat Fermanı,  Osmanlı Devleti’ne  yabancı sermaye girişine, 
gayrimüslim vatandaşlar ve Levanten denilen yabancı tüccar ve işyeri sahiplerine 
bazı kolaylıklar ve imtiyazlar tanınmasının önünü açmış olup, özellikle de Osmanlı 
liman kentlerinin gelişiminde bu durum oldukça etkili olmuştur. Amerikan İç 
Savaşı, Süveyş Kanalı’nın yapımı, Kırım Savaşı gibi gelişmelerin, Osmanlı Devleti’ne 



 

142          Doğan, A. (2018). A General Review on the History of Mersin Harbour and Mersin City 

 

yansıyan bazı etkilerinin gelişmelere de yansıdığı söylenebilir. Bu gelişmeler 
paralelinde, küçük bir iskele konumundaki Mersin ve civarında bu dönemlerde, 
küçük ticarethaneler ve iskeleler kurulmaya başlanmıştır. “Levanten” olarak 
adlandırılan, Marsilyalı, Marunî, Galyalı, Kıbrıslı ve Latin kökenli, gayr-ı müslim 
ailelerin Mersin’deki ticari canlılığı fark etmeye başlamalarıyla birlikte, 
1850’lerden itibaren Mersin’e çok sayıda Levanten yerleşmiştir. (Güneş, 2010, 
ss.16-17).  

1872 yılında yayınlanan Adana Vilayeti Salnamesi’ne göre: Mersin kazasındaki 
nüfus, Müslüman ve Hristiyan olarak tasnif edilmiştir. 1879 yılında yayınlanan 
Adana Vilayeti Salnamesi’nde ise, Mersin’deki nüfusun, 625’inin Müslüman, 
147’sinin Rum, 37’sinin Ermeni ve 50’sinin Katolik olduğu ve bu verilere göre 
toplam nüfusun 859 olduğu görülmektedir. (Güneş, 2010, s.21). 

Cuinet’ten edinilen, 1890’lara ait bilgilere göre ise; 19. yüzyıl sonları itibariyle, 
nüfusun çoğunluğunun Müslümanlardan oluştuğu Mersin’de, nüfus artma 
eğiliminde olup, toplamda yaklaşık 9.000’i bulmaktadır. Bu toplamın 5000’ini 
müslüman nüfus, geri kalanını ise gayr-ı müslim nüfus oluşturmaktadır. Bu tahmini 
değerler, Mersin’deki gayr-ı müslim kesimin varlığının, toplam nüfus içinde 
azımsanmayacak ölçüde olduğunu göstermektedir. Gayr-ı müslim kesim içinde ise, 
Ortodoks Rum, Ermeni ve Latin Katolik’lerin bulunduğu görülmektedir. (Cuinet, 
1892,C-2, s. 50). 

20. yüzyıl başlarına ait tahminlere göre ise, Mersin’deki toplam nüfusun 22.000 
civarında olduğu görülmekte olup, bu toplamın 12.000’ini müslüman nüfus 
oluşturmaktadır. (Tuncel, 2004, s.213). 20. yüzyıl başları itibariyle, Mersin’in 
sancak bazındaki genel nüfus toplamı ise, 74.130 kadar olup,  bunun, 69.760’ını 
müslüman, 4.370’ini gayr-ı müslim nüfusun oluşturduğu görülmektedir. (Yurt 
Ansiklopedisi Cilt-5, 1982, s.3641). 

Mersin’deki nüfus ve yerleşim unsurlarının şekillenmesinde, 19. yüzyılda, özellikle 
de yüzyılın sonlarına doğru, farklı noktalardan Osmanlı topraklarına göçe zorlanan 
muhacir zümreler de etkide bulunmuşlardır. Osmanlı Devleti’nin ulaştığı tabii 
sınırlarından geri çekilmesinin bir neticesi olarak Girid ve Rumeli’den gelen 
göçlerin yanı sıra, Rusların uyguladığı tehcir de, çok sayıda Müslüman-Türkü, 
Kafkasya’dan Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda bırakmıştır. (Gönüllü, 2012, 
s.322). Adana, İçel ve Mersin civarları, muhacirlerin yerleştirilmesinde devlet 
tarafından belirlenen iskan alanları içinde yer almışlardır. 1878 senesinde ülkeye 
gelen 150.000 Kafkas muhacirin yerleştirildikleri yerler içinde Adana ve İçel 
çevresi de yer almakta olup, muhacirlerin 25.000’inin Adana’ya gönderilmesine 
karar verildiği görülmektedir. (Aktüre, 1978, s.103). 

Mersin bu dönemlerde, muhacirlerin iskanı açısından olduğu gibi, farklı yerlere 
sevkiyatları açısından da önemli bir istasyon işlevi görmüştür. 26 Kasım 1890 
tarihli bir belge, 9.000 küsur Kafkas muhacirin Osmanlı topraklarına iskan 
edilmelerine dairdir. Belgeye göre: Yaklaşık 2.400 civarındaki birinci kafilenin 
Antalya’ya nakledildiği ve kalanların tamamının ise, Mersin’e gönderilmelerinin 
tasarlandığı ancak, Mersin’deki kolera salgını nedeniyle kalanların daha sonra 
deniz yoluyla Mersin’e gönderilmek üzere, geçici olarak Antalya’ya 
yerleştirildikleri belirtilmektedir. 17 Şubat 1891 tarihli bir başka belgede ise, 



 

Journal of Current Researches on Social Sciences, 2018, 8 (1), 117-150.  143 

 

Adana ve Halep’teki kolera salgınının bertaraf edilmesi üzerine, Antalya’da geçici 
olarak bekletilen muhacirlerin bu yerlere nakledilmesi bildirilmektedir. (Doğan, 
2012, ss. 249-250). 

4.4.2.2. Kentin Dokusu Mahalleler 

Deniz ticaretine dayalı bir gelişim gösteren Mersin’de, öncelikle deniz kıyısındaki 
kumluk alanlar üzerinde gelişmeye başlayan ticari faaliyetler, zamanla Uray 
Caddesi ve iskelelerin uzantısındaki Gümrük Meydanı ve Yoğurt Pazarı gibi birçok 
ticari faaliyetin gerçekleştirildiği kentsel alana doğru genişlemiştir. Uray Caddesi, 
Gümrük Meydanı ve Yoğurt Pazarı, 20. yüzyıl başlarına kadar, kentteki ticaretin 
üçlü sacayağı olmuşlardır. (Ünlü, 2009, s.1030). Gümrük Meydanı’ndan Kışla’ya 
doğru gidildikçe ticarethaneler seyrekleşmiş ve özellikle günümüzdeki Atatürk Evi 
Müzesi olan yapıdan batıya doğru olan alanda, tamamen konutların yer aldığı 
mahalleler oluşmaya başlamıştır. Günümüzde Çamlıbel olarak bilinen bu semtte, 
bahsedilen bu konutların çoğunun yıkılarak, yerlerine çok katlı yeni yapıların inşa 
edildiği görülmekte olup, bu yapıların çoğunluğu, halen sahibi olan ailelerin 
isimlerini taşımaktadır. (Güneş, 2010, s.22). 

Halep Vilayet Salnamesi’ne göre, kurulduğu ilk yıllarda önce iki mahalleye ayrılmış 
olan Mersin’de, 1869 yılında Şarkiyye ve Garbiyye (Doğu ve Batı) olmak üzere iki 
mahalle bulunmaktadır. Latin-Katolik Kilisesi’nin bulunduğu, kentin doğu 
kısmında Şarkiyye Mahallesi yer alırken, Ortodoks Kilisesi’nin bulunduğu, kentin 
batı kısmında ise Garbiyye Mahallesi yer almaktadır. Bu dönemlerdeki Mersin’in, 
bugünkü Uray Caddesi deniz kıyısı olmak şartıyla, bu iki kilise arasında ve doğu-
batı yönünde şekillenmiş bir kent görünümünde olduğu söylenebilir. (Oğuz, 2006, 
s.39). 

Zaman  içinde Mersin’de, Mesudiye, Hamidiye,  Mahmudiye, Osmaniye, Nusratiye, 
Bahçe, Camişerif, İhsaniye, Kiremithane, Frenk, Kıbrıs, Lazkiye, Giritli (İhsaniye 
Mahallesi) isimleriyle anılan mahalleler oluşturulmuştur. Bu mahallelerin 
isimlendirilmesinde, mahalle sakinlerinin dini ve etnik kökenlerinin etkili olduğu 
görülmektedir. Frenk Mahallesi, buraya yerleşen gayr-ı Müslimlerin, Kıbrıs 
Mahallesi, Kıbrıs’dan göç edenlerin, Lazkiye Mahallesi, Lazkiye’lilerin, Giritli 
Mahallesi (İhsaniye Mahallesi), 1890’lı yıllarda Girit’ten gelen muhacirlerin daha 
kalabalık olmalarından dolayı bu isimlerle anılmışlardır. Bu mahalleler içinde yer 
alan, Hamidiye, Mahmudiye, Mesudiye, Nusratiye, Osmaniye gibi eski Mersin 
mahallerinin isimleri ise, zannedilenin aksine, padişahların isimlerinden dolayı 
değil, Osmanlı döneminde, kahramanlıklarıyla ün yapmış savaş gemilerine 
istinaden verilmiş isimlerdir. (Develi, 2011, ss.35-36).  

4.4.2.3. Mersin’de Sosyal Yapı Kurumları  

Mersin’in gösterdiği kentsel gelişime paralel olarak, kentte, dini, ticari, idari çeşitli 
kurum ve fiziki yapılar da oluşmaya başlamıştır. Bu kurum ve yapılar, Osmanlı 
toplumsal sisteminin kendine has özellikleri doğrultusunda kentteki sosyal 
yaşamın işleyişini sağlamışlardır. 

19. yüzyıl ortaları itibariyle Mersin’de, demografik açıdan kozmopolit bir yapı 
hakim olmuştur. Kente yerleşmeye başlayan,  gayr-ı müslim “Levanten” aileler, 
Mersin’deki ticarette etkili oldukları gibi, sosyal yapının şekillenmesinde de etkili 
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olmuşlardır. (Güneş, 2010, ss.16-17). Mevcut  nüfusun dini ve etnik açıdan çeşitlilik 
gösterdiği Mersin’deki dinsel mekanlar da, bu çeşitliliği gösterir niteliktedir. 
Osmanlı toplumsal yapısı içinde din unsuru tüm yapıya hakim bir unsur olmuştur. 
Osmanlı dönemi yerleşimin temel birimi olan mahalleler, cami, kilise gibi dinsel 
mekanlar etrafında oluşmuşlardır. (Tabakoğlu, 2003, s.158). Mersin’deki, Cami-i 
Şerif Mahallesi bu durumun bir örneği olup,  kentteki yerleşim unsurları ve ticaret 
bu mahalle ekseninde gelişerek genişlemiştir. (Güneş, 2010, s.28). 

Mersin’in gelişimine bağlı olarak, gayr-ı müslim ve müslüman cemaatin devamlı bir 
şekilde genişlemesi, ibadet yeri ihtiyacını da arttırmıştır. 1857 yılına ait bir 
yazışma, bir cami inşaatı için Mersin’de yer aranması ile ilgili olup, neticede, cami 
inşaatı için en uygun yer olarak ise, Valide Sultan Vakfı’na ait olan kumluk alan 
belirlenmiştir. Ancak, bir süre sonra yapılan bu caminin de ihtiyacı karşılamada 
yetersiz kaldığı ve bazı yerlerinin de tamir gerektirdiği görülmektedir. 1884 
yılında Müftü Emin Efendi’nin yaptırdığı Müftü Camisi, 1898 yılında Abdullah 
Mağribi’nin yaptırdığı, Cami-i Şerif olarak da bilinen ve Mesudiye Mahallesi’nde 
bulunan Mağribi Camii, yine1898 yılında Mahmut Sami’nin yaptırdığı Kiremithane 
Mahallesi’ndeki Tahtalı Camii de denilen, Avniye-Arap Camii, 1899 yılında, Sultan 
II. Abdülhamit’in bağışladığı arsa üzerinde, Girit Adası’ndan göçenler için inşa 
edilen İhsaniye mescidi, bu dönemlerde ibadet yeri ihtiyacı hisseden Müslüman 
cemaat için yaptırılmıştır. (Oğuz, 2006, ss.36-38). 

Gayr-ı müslim cemaat de, Latin-Katolik Kilisesi’nin yer aldığı Şarkiyye Mahallesi ve 
Ortodoks Kilisesi’nin yer aldığı Garbiyye Mahallesi olmak üzere, doğu-batı 
ekseninde, kendi kiliseleri etrafında toplanarak bir yerleşim birimi 
oluşturmuşlardır.(Oğuz, 2006, s.39). Bu iki kilise de, Mersin’deki ticari ve sosyal 
yaşam içinde etkileri büyük olan Levantenlerin Mersin’de oluşturdukları 
yapılardandır. Levantenlerin oluşturdukları dini yapılar arasında ayrıca: Bölgeye 
gelen tüccarlar ve Levantenlere verilen izinle 1853 yılında, Levantenlerin iş 
merkezi olan Uray Caddesi üzerinde yapılmaya başlanan İtalyan Katolik Katedral 
Kilisesi ve Mersin’in ilk sakinlerinden olan Nadir ailesinden Dimitri ve Tannus 
Nadir isimli kişilerin bağışladıkları arsa üzerine 1878’de yapılan Arap Ortodoks 
Kilisesi de yer almaktadır. Atatürk Caddesi üzerinde yer alan bu kilise ayakta 
kalabilen en eski kilisedir. Günümüzde,  iki kilise de ibadete halen açıktır. (Güneş, 
2010, s.3; s.58). 

Ticari yapı açısından bakıldığında; ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği mekanlar 
olarak çarşıların, ticari işlevleri dışında, toplumsal ilişkiler açısından da işlevleri 
olduğu söylenebilir. (Bayartan, 2005, s.88). Tıpkı yerleşim gibi, Mersin’deki ticaret 
de iskele merkezli gelişmiştir. Başlangıçta, deniz kıyısındaki kumluk alanlarda 
gelişmeye başlayan ticari faaliyetler, sonraları, Uray Caddesi ve iskelelerin bir 
uzantısı olarak gelişen Gümrük Meydanı, Yoğurt Pazarı gibi pek çok ticari faaliyetin 
sürdürüldüğü kentsel alana doğru genişleme göstermiştir. (Ünlü, 2009, s. 1030). 

Mersin’de gelişen ticaretle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 
olarak çeşitli ticari kurum ve yapılar da oluşmaya başlamıştır. İskelede kurulan 
resmi pazar,  bu ticari kurumların başında gelmektedir. 1857’de kurulan pazar, 
ticari faaliyetlerin artmasıyla oluşan ihtiyaçların karşılanması için, Cuma günleri 
kurulmak üzere, yöre halkının talepleriyle kurulmuştur. (Oğuz, 2006, s.97). 
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Ticari hayatın gerektirdiği önemli kurumlardan bir diğeri ise bankalardır. 
Konstanti Mavromati, Mersin’in önemli şahsiyetlerinden birisi olup, kendisinin 
faaliyete geçirdiği yazıhane, Mersin’de banka tipi ilk kurum niteliğindedir. 
Mavromati, “Hirisman ve Mavromati Evlatları” adıyla ve yüz bin lira sermaye 
ile1872 yılında bu yazıhaneyi açmış ve ilk bankacılık işlemleri başlatılmıştır. (Oğuz, 
2006, s.99). 1888 yılında, Osmanlı ve Ziraat bankalarının ve 1889 yılında da, 
Selanik Bankası’nın Mersin’de şube açmaları, Mersin’e yabancı sermayenin ilgisini 
arttırmıştır. Yunan “Atina Bankası”, Fransız “La Banque Française de Syrie” ve 
“Banque Française Des Pays D’orient” bankaları da 1900’lerde, Mersin’de şube 
açan diğer bankalardır. (Güneş, 2010, s.25). 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin’de kurulan ticaret mahkemesi de 
Mersin’deki artan ticaretle birlikte oluşan kurumlardandır. Mersin’in önde gelen 
tüccarları, 1886 yılında bir araya gelerek Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
kurmuşlardır. 4 Ocak 1862 yılında ise, padişahın izniyle Mersin’de bir ticaret 
mahkemesi kurulmuştur. (Oğuz, 2006, s.100).   

Ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği fiziksel mekanlar bağlamında, 1877 ve 1901 
tarihli Adana Vilayet Salnamesi ile Cuinet’ten edinilen 1890’lardaki bilgilere göre, 
bu tarihlerde Mersin Kazası’nda:  Han, hamam, değirmen, fırın, depo, bedesten, 
dükkan, toptancı mağazası, imalathane, kahvehane, mezbaha, meyhane, tabakhane, 
gazino, lokanta, otel ve boyahane gibi ticari yapılar bulunmaktadır. (Yurt 
Ansiklopedisi, 1982, s.3643). (Cuinet, 1892,C-2, s. 58).  

Önemli ticari yapılardan biri olarak, Mersin’deki tüccar hanlarından bazılarının, o 
tarihlerden bugünlere kadar kalabildikleri görülmektedir. Mersin’in kuruluşundan 
itibaren bu hanlar, hızla gelişen ticaret içinde önemli bir role sahip olmuşlardır. 
Mersin’deki ticaretin Uray caddesinde yoğunlaşması üzerine, önemli firmalar da bu 
cadde üzerindeki hanlarda ticari faaliyetlerde bulunmuşlardır. Azak Han, Taş Han, 
Alaiye Han, Sursoklar Han, Tahtalı Han, Arslanlı Han ve Katran Han, bu hanlar 
içinde yer alan hanlardır.  (Develi, 2012, s.40). Limana dayalı gelişen ticaretten 
dolayı, bu hanların özellikle deniz kıyısında ve Uray Caddesi üzerinde yer aldıkları 
görülmektedir. (Ünlü, 2009, s. 1030). 

19. yüzyıldaki ticaret merkezli gelişime paralel olarak Mersin’in bu tarihlerde, idari 
yapı içindeki gelişimi de hızlı bir seyir göstermiş olup Mersin’de, ticari kurum ve 
yapılar gibi, çeşitli idari kurum ve yapılara da ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda: 
Hükümet konağı, Gümrük İdaresi, Karantina İdaresi, Mahkemeler ve 
Konsolosluklar, Mersin’de oluşan idari yapı içinde yer almışlardır. 

Mersin’in kentsel gelişimi ile kentteki ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan dini, ticari 
ve idari kurum ve yapıların yanı sıra, sosyal yaşamın işleyişini sağlayan kurumlar 
da sosyal yapı içindeki ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulmuşlardır.  Bunlardan 
biri vakıf kurumudur. Osmanlı toplumsal sisteminde vakıf kurumu, sosyal 
güvenlikle ilgisi dışında, sağlık ve sosyal yardım, diyanet ve bayındırlık,  eğitim 
yatırımlarını yürüten bir kurum olarak, mali sistemin de önemli bir öğesidir. 
(Tabakoğlu, 2003, ss.210-212). Daha önce de bahsi geçtiği üzere, 19. yüzyılın 
ortalarına ait bazı belgelerde, Mersin iskelesi ve civarı, vakfa konu olan alanlar 
içinde yer almaktadır. (BOA., İ.DH., 284/???, 16 Mayıs 1853). 1 Haziran 1859 tarihli 
bir başka belgede de: Mersin ve civarının, II. Mahmut’un ikinci eşi ve Sultan 

http://tr.wikipedia.org/wiki/II._Mahmut
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Abdülmecit’in annesi olan, Bezm-i âlem Vâlide Sultân Vakfı tahsisatında olduğu 
belirtilmektedir. (BOA., İ.DH.432/???, 1 Haziran 1859); (Tuncel, 2004, s.212). 

Mersin’de sosyal yaşamın işleyişini sağlayan kurumlardan bir diğeri de eğitim 
kurumudur. Osmanlı Devleti’nde, 19 yüzyıl ortalarına kadar sıbyan mektepleri ve 
medreseler olmak üzere iki tarz eğitim kurumu mevcut iken, sonradan ise 
medreseler, yeni kurulan devlet okulları, yabancı devlet okulları ve gayr-ı 
müslimlere ait özel okullar olmak üzere dört yönlü bir eğitim ve öğretim yapısı 
oluşmuştur. (Demirtaş; Ulusoy, 2008, ss. 109-110). Mersin iskelesinde bulunan 
Cami-i Şerif’in onarımı esnasında, Mersin ahalisinin talebi üzerine yanına bir de 
medresenin ilave edilmesine yönelik bir karar alındığı görülmekte olup, Mersin’in 
artık bir medrese ihtiyacı hissedilecek kadar gelişmiş bir yer olduğu 
görülmektedir. (Oğuz, 2006, s.37).  Bir kaynakta, Mersin’deki ilk medresenin, 1882 
yılında, Hamidiye mahallesindeki Müftü Camii yanında açıldığı belirtilmektedir. 
(Demirtaş; Ulusoy, 2008, s.115). Tanzimat ve Islahat Fermanları ile azınlıklara bazı 
hakların tanınması, Ermeni ve Rum nüfusun bulunduğu Mersin’de de idâdî 
seviyesinde açılan azınlık okullarını hızla çoğaltmıştır. Ayrıca: Almanya, Amerika, 
Sırbistan, Rusya, Avusturya, Macaristan ve İtalya gibi devletlerin açtıkları 
okullardaki denetimin yetersiz kalışı bu okulları, Tanzimat Dönemi sonrasında 
misyonerlik faaliyetlerinin yürütüldüğü eğitim kurumları haline getirmiştir. 
(Demirtaş; Ulusoy, 2008, ss.114-115). 

Mersin’de artan ticaretle birlikte burada oluşan sosyal yapı ve bu sosyal yapı içinde 
mevcut olan yerleşimin fiziksel mekanlarından biri de konutlardır. Mersin’deki 
kentsel doku içinde, konut ve ticari mekan kullanımlarının bir aradalığı 
görülmekte olup, özellikle Uray Caddesi bunun bir örneğini oluşturmaktadır. 
(Ünlü, 2009, s. 1036). Doğu ve batı yönlü gelişme gösteren kentteki Levantenlerin 
ticarethaneleri Camii şerif mahallesinde, Uray Caddesi üzerinde iken, varlıklı 
Levantenlerin evleri Kışla caddesi üzerinde, günümüzdeki adıyla Atatürk 
Caddesi’nde yer almıştır. Levanten evlerinin çoğunluğu, mimari tarz, malzeme ve 
fonksiyon açısından Batılı izler taşımakta olup, varlıklı Levantenlerin evleri 
genellikle büyük, bahçeli ve taştandır. Orta gelirli ailelerin sahip olduğu evlerin 
altında ise genellikle dükkan veya depo yer almıştır. (Güneş, 2010, s.23; s.33). 

5. Sonuç ve Öneriler  

Antik çağlardan beri önemli bir yerleşim alanı olan ve tarihsel süreçte pek çok 
devletin hakimiyet kurduğu Mersin’de, 19. yüzyıl öncesi olsun, 19. yüzyıl ve 20. 
yüzyıl başları olsun, idari taksimatın  sıklıkla değişmesinden dolayı, yöredeki idari 
taksimatın şekillenmesi uzunca bir zamana yayılmıştır. 19. yüzyılda, II. Mahmut’un 
ikinci eşi ve Sultan Abdülmecit’in annesi olan, “Bezm-i âlem Vâlide Sultân” vakfı 
tahsisatında bulunan, ahşaptan küçük iskelesi vasıtasıyla deniz ticareti açısından 
dikkatleri çeken Mersin, diğer Osmanlı kentlerinden farklı bir kendine özgülük 
içinde seyreylediği kentsel gelişimiyle, kısa sürede Osmanlı deniz ticaretinin 
Akdeniz’de dışa açıldığı önemli liman kentlerinden biri olmuştur. Mersin’in deniz 
ticaretine dayalı gelişimi, hem devleti, hem de özel şahıslar ve yabancı devletleri  
buradaki ticari potansiyelden yararlanmak üzere çeşitli yatırımlara sevk etmiş ve 
Mersin’in kentsel gelişimi hız kazanmıştır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Abd%C3%BClmecit
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Mersin kenti ve limanının sahip olduğu ticari potansiyel sadece Mersin’in değil, 
civarındaki yerleşim birimlerinin gelişmesini de sağlamıştır. Anadolu’dan ve 
Anadolu dışından yöreye gelen ve yöreden çıkan ticari malların ihracı ve ithali, 
önceleri Mersin iskelesi vasıtasıyla gerçekleştirilirken, sonradan Mersin limanı 
vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Gelişen ticaretle birlikte, bir takım ihtiyaçlar da 
gündeme gelmiş ve ortaya çıkan bu ihtiyaçlar imkanlar dahilinde giderilerek, 
Mersin’deki gelişmenin devamlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. 19. yüzyılın ilk 
yarılarında Mersin’de, ticaret gibi yerleşim de iskele merkezli oluşmaya başlamış 
ve bunun paralelinde, sosyal yapı kurumları da gelişmiştir. Mersin’de ticari ve 
sosyal yapının şekillenişi birbirini destekler nitelikte olmuştur. Mersin’deki deniz 
ticareti eksenli gelişen sosyal ve ticari yaşam, Cumhuriyet Dönemi’nde de 
gelişmeye devam etmiştir. 

19. yüzyılda, yükselen kapitalist etki ile Osmanlı Devleti’nin girdiği değişim ve 
dönüşüm sürecini, en somut haliyle, yerel bazda yapılan çalışmalarla takip etmek 
mümkündür.  19. yüzyılda, tamamen yeni bir kent olarak ortaya çıkan Mersin, 
Osmanlı liman kentlerinin, 19.yüzyılda gösterdikleri hızlı gelişim sürecinin kendine 
özgü bir örneği niteliğindedir. Bu çalışmada da, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl 
başları itibariyle deniz ticareti eksenli kentsel bir gelişim gösteren Mersin’in 
Osmanlı deniz ticareti içindeki yükselişi ele alınmaya çalışılmıştır. Ele alınan 
başlıkların her biri farklı kaynaklarla da desteklenerek konuyla ilgili literatürün 
zenginleşmesi sağlanabilir. 
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