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Uluslararası ticaretin gelişimi ile birlikte liman
kentleri zaman içerisinde bölgelerindeki diğer
kentlerden daha hızlı ve kapsamlı bir gelişme eğilimi içerisine girmişlerdir. Ulusal ve uluslararası
dinamiklerden etkilenen kentlerin sosyal, ekonomik ve morfolojik yapılarında önemli değişimler
meydana gelmiştir. Bu çalışmada İzmir Limanı’nın
bölge ve kent açısından önemi tarihsel bir pers-

İZMİR ÖRNEĞİ 1

pektif içerisinde ele alınmakta, liman faaliyetlerinin kentin Akdenizli yaşam pratiklerinde ve kültüründeki etkisi, kentin iç yapısı ile olan etkileşimi
bağlamında değerlendirilmektedir. 1
17. yüzyılda ticaret kapitalizmi, 19. yüzyılda ise
sanayi kapitalizmine eklemlenen İzmir kentinde
liman, 17. yüzyıl başlarından 18. yüzyıl ortalarına kadar transit bir liman, 20. yüzyıla kadar olan
süreçte kolonyal liman özelliği göstermiştir. İske-

E. İpek Özbek*

leler, gümrük yapıları, kıyı gerisi hanlar ve depolama yapılarıyla başlayan değişimle İzmir, ticaret
ve liman kenti görünümü kazanmıştır. Söz konusu
değişim toplumsal yapıyı da etkilemiş, farklı milletlerden olan kesimler kendi adlarıyla anılan mahallelerde yaşamaya başlamış; toplumsal yapıdaki ayrışma 19. yüzyılda limanın kolonyal limana
dönüşümü ile daha da keskinleşmiştir.
19. yüzyılda İzmir kentinin yapısal olarak değişiminde etkisi olan diğer yatırımlar da, limanla
ilişkili olarak yabancı sermaye tarafından gerçekleştirilen altyapı yatırımları olan İzmir’in hinterlandıyla limanı bağlayan demiryolunun ve İzmir
dernleşme sürecindeki değişimine neden olan en
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Rıhtımı’nın inşasıdır. Bu kapsamda kentin mo-
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ÖZET

ancak siyasi ve ekonomik olarak Batı’ya bağımlılık yabancı tüccar sınıfı lehine sonuçlanmıştır.
20. yüzyıl başlarına değin İzmir Limanı’nın deniz
ticaretindeki faaliyetleri artış göstermiş, Birinci
Dünya Savaşı’nın etkisiyle ticaret zayıflamıştır.
Kurtuluş Savaşı’nın ardından, 1922’de meydana
gelen yangınla özellikle rıhtım ve kara tarafındaki yapılar yanarak, büyük ölçüde yok olmuştur.
Cumhuriyet’in kuruluşu ve yeni kurumsal düzenin oluşturulmasıyla birlikte kentin planlama
faaliyetlerine öncelik verilmiştir. İzmir Alsancak
Limanı, günümüzde bir ticaret ve turizm limanı
olarak faaliyet göstermektedir.

ABSTRACT

Harbour and City Interaction in the
Historical Process: The Case of İzmir
With the development of international trade,
port cities have tended to develop more rapidly
and comprehensively than other cities in their
regions over time. Social, economic and morphological structures of cities are affected by national and international dynamics. In this study,
the importance of İzmir Port in terms of the region and the city is discussed in a historical perspective and the effect of port activities on the
Mediterranean life practices and culture of the
city and its interaction with the inner structure

17. yüzyıldan itibaren var olan İzmir Limanı, ken- of the city are evaluated.
tin ve bölgenin gelişiminde her dönem etkili olmuş, kente kimlik kazandırmış, kentin ekonomik
ve kültürel hayatının bir parçası niteliği taşımıştır. Bu nedenle, kentin ekonomisine önemli katkısı olan limanın sürdürülebilirliğinin sağlanması
büyük önem taşımaktadır.

In the city of İzmir, which was integrated to
commercial capitalism in the 17th century and
industrial capitalism in the 19th century, the
port was a transit port from the beginning of the
17th century to the middle of the 18th century,
and a colonial port until the 20th century. With

Anahtar Sözcükler: İzmir, Liman, Kentsel Dönü-

the change that started with piers, customs

şüm, Toplumsal Değişim, Uluslararası Ticaret

structures, inns and storage areas behind the
coast, and activities for the port function created an urban area, İzmir gained the appearance
of a commercial and port city. Such changes also
affected the social structure, and segments of
different nationalities began to live in the neighborhoods named after them and the separation
in question became even more acute with the
transformation of the port into a colonial port in
the 19th century.
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Other investments that had an impact on the
structural change of the city of İzmir in the 19th
century were infrastructure investments supported mostly by the foreign capital, was the
construction of the railroad and the quay, but

ABSTRACT

the political and economic dependence on the

Giriş

7

Tarihin her döneminde liman, İzmir kentinin

West resulted in the favor of the foreign mer- ekonomik, sosyal ve kültürel hayatının en
chant class.

önemli bileşenlerinden biri olarak var olmuş-

Until the beginning of the 20th century, the ac-

tur (şek. 1). Liman, sadece kenti değil, kentin

tivities of İzmir Port in maritime trade increased,
the trade weakened with the effect of the First
World War. After the War of Independence, especially the docks and the buildings on the land
side were destroyed by the fire. With the establishment of the Republic and the creation of the
new institutional order, the planning activities

çevresi ve bölgesini de etkilemiştir. Tarım, sanayi, ticaret, hizmetler ve turizm sektörlerinde
kalkınmaya neden olarak genelde bölgenin ve
kentin ekonomisinin güçlenmesini sağlamıştır.
Aynı zamanda kentin çok dilli, çok kültürlü,
kozmopolit bir yapıya sahip olmasına neden
olmuştur.

of the city were given priority. İzmir Alsancak

Kent ve bölge açısından bu denli önem taşı-

Port operates as a trade and tourism port today.

yan limanın varlığının temelini ise doğal bir

İzmir Port, which has existed since the 17th century, has always been influential in the development of the city and the region, has given the
city an identity, has been a part of the economic
and cultural life of the city, therefore, ensuring
the sustainability of the port, which has an im-

liman olan İzmir Körfezi oluşturmaktadır. Körfezin korunaklı yapısı sayesinde İzmir Limanı
tarihsel süreç içerisinde gelişimini sağlayabilmiştir. Bu nedenle limanın varlığı, İzmir Körfezi’nin ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirliğine bağlıdır.

portant contribution to the city’s economy, has
great importance in this respect.
Keywords: İzmir, Harbour, Urban Transformation,
Social Change,International Trade

[Jean Luc Maeso ve Marie-Valerie Lesvigne, haz., 18. ve 19. Yüzyıllarda İzmir: Batılı Bir Bakış (İzmir: Arkas Sanat Merkezi, 2013).]

Bu çalışmada İzmir Limanı’nın bölge ve kent
açısından önemi tarihsel bir perspektif içerisinde ele alınacak ve liman faaliyetlerinin kentin
Akdenizli yaşam pratiklerinde ve kültüründeki
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Şekil 1. 18. yüzyıl “İzmir Körfezi ve Çevresi”
haritasında İzmir Limanı’nın konumu.
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etkisi ile kentin iç yapısı ile olan etkileşimi değerlendirilecektir. Söz konusu değerlendirme ise
İzmir kentinin ve limanın tarihsel süreç içerisinde geçirdiği dönüşümde etkili olan sosyal ve
ekonomik etkenler bağlamında gerçekleştirilecektir.
17. yüzyılda ticaret kapitalizminin gelişimi, 19. yüzyılda ise sanayi kapitalizminin gelişimi özellikle liman kentlerini büyük ölçüde etkilemiş ve dönüştürmüştür. Bu kapsamda İzmir Limanı
ve İzmir Limanı’nın kent ile etkileşiminin tartışıldığı bu çalışmada 17. yüzyıldan itibaren, bir
başka anlatımla ticaret kapitalizmine eklemlenme sürecinden başlanarak bir değerlendirme
yapılacaktır. Dönemlerin oluşumunda siyasi faktörlerin olduğu kadar ekonomik faktörlerin de
etkili olduğu görülmektedir. Ticaret kapitalizmine eklemlenme sürecinden sonra, İzmir’in 19.
yüzyılda sanayi kapitalizmine eklemlenmesi kentin gelişiminde ve liman ile etkileşiminde belirleyici olmuştur. Söz konusu ekonomik ve siyasi ilişkiler bağlamında İlhan Pınar İzmir Limanı’nın
dönüşümünü iki dönem ile tarif etmiştir.2 Şekil 2’de farklı dönemlerde İzmir Limanı’nın değişen
konumları gösterilmektedir. Bu çalışmada ayrıca üç dönem olarak tarif edilen uluslararası bir
liman olarak Alsancak Limanı’nın inşası ile başlayan ve günümüze kadar uzanan süreç kısaca
tartışılacaktır. Böylelikle İzmir Limanı’nın gelişiminin kent üzerindeki değişim ve dönüşüm etkileri dönemler itibariyle ele alınacaktır:
I. Dönem

II. Dönem

III. Dönem

Transit Bir Limana Dönüşüm

Kolonyal Bir Limana

Uluslararası Bir Liman Olarak

ve Kent-Liman Etkileşimi

Dönüşüm Süreci

Alsancak Limanı’nın İnşası
Şekil 2.
İzmir Limanı’nın
üç farklı
dönemde
konumu.
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[İzmir Büyükşehir
Belediyesi Arşivi]

2 İlhan Pınar, “Osmanlı İzmiri’nde İzmirli Tipolojisinin İktisadi ve Kültürel Temelleri Üzerine Bazı Düşünceler,” “İzmirli Olmak”
Sempozyum Bildirileri içinde (İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2010), 79.

Transit Bir Limana Dönüşüm ve Kent-Liman Etkileşimi
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İzmir Limanı’nın Yakın Doğu’da önemli bir liman haline gelmesi, 17. yüzyıl ortalarına kadar
uzanmaktadır. Önceki dönemlerde İzmir daha çok bir liman kasabası özelliği taşımıştır. İzmir
Limanı’nın yapısı özellikle 17. yüzyıl ortaları ve 18. yüzyıl başlarında değişmeye başlamıştır. Bunun en önemli nedeni Doğu Akdeniz ve adalar merkezli ticaretin İzmir’e kaymaya başlamasıdır.
Bu dönem içerisinde Doğu’nun limanları, savaşlar ve vergilerin yüksekliği gibi nedenler ile
cazibesini yitirmiş ve İzmir Limanı, bölgesi içerisinde bir cazibe merkezi olmuş, özellikle Halep
merkezli yerleşik tacirler ve konsolosların büyük bir kısmı işlerini ve iş yerlerini İzmir ve İstanbul’a nakletmişlerdir.3 Böylelikle İzmir Limanı, önemli bir transit liman haline gelmiştir. Bir başka anlatımla, İzmir Limanı, Doğu’nun mallarının İngiltere, Fransa, Hollanda gibi Batı ülkelerine
taşındığı bir liman haline gelmiştir.
Liman işlevi, kentin ve Ege Bölgesi’nin ekonomik dinamiklerini de değiştirmiş ve bölgede ekonomik kalkınma meydana gelmiştir. Bir çekim merkezi haline gelen kentin nüfusu hızla artış göstermiş ve 1600 yılında 5.000 civarında olan İzmir nüfusu, 1700 yılında yaklaşık olarak
100.000’e ulaşmıştır.
17. yüzyıldan itibaren gezginler de liman kenti olarak İzmir’in önemini fark etmişlerdir. Evliyâ
Çelebi, havanın, suyun tatlılığından, tüccarların zenginliğinden ve konukseverliliğinden, sabun
ve bal kalitesinden bahseder.4 Fransız gezgin Jean-Baptiste Tavernier, 1634’de Smyrna’yı deniz
ve kara ticareti açısından Levant’ın5 en ünlü ticaret şehri olarak tanımlamıştır. Seyyahlara göre
Smyrna, Levant’ın incisidir.6
Beyru’nun7 belirttiği üzere 17. yüzyıl kentine dair harita niteliğinde bir belgeye ulaşılamamaktadır, bu nedenle sadece gezginlerin notları ve gravürlerden yola çıkılarak kentin yapısı yorumlanır. 17. yüzyılda kentin limanı, henüz antik dönemden itibaren varlığını sürdüren iç limandır.
Doğal olarak antik dönemden beri var olan iç liman, Roma İmparatorluğu döneminde surlarla
çevrili, kaleler ile korunan ve kapıları olan kentin denize açıldığı noktadır (şek. 3). Alatepeli8
antik liman kıyı hattının günümüzde Anafartalar olarak adlandırılan ticari kullanımların yoğunlaştığı yay şeklindeki cadde olduğunu belirtir. Süreç içerisinde iç liman, hem doğal yollarla
dolmaya başlamış, hem de insan eliyle doldurulmuştur. Bu nedenle, iç limanın dışı, 17. yüzyılda
uluslararası ticaretin de artışı ile liman olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Kıyı alanında ise
kıyı boyunca iskeleler, gümrük yapıları ve kuzeye doğru yabancı konsolosların evleri yer alır.
Kıyı ve gerisinde kent, iki ve üç katlı evlerden oluşur.9

Büyükşehir Belediyesi, 2001).
4 Philip Mansel, Levant: Akdeniz’de İhtişam ve Felaketler, çev. Nigâr Nigâr Alemdar (İstanbul: Everest, 2011).
5 Doğu Akdeniz’in coğrafi olarak sahil kesimini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır.
6 Mansel, Levant, 46.
7 Rauf Beyru, 19. Yüzyılda İzmir Kenti (İstanbul: Literatür, 2011).
8 Sarp Alatepeli, “Antik Kaynaklar ve Kalıntılar Işığında Coğrafi Bilgi Sistemine Dayalı Smyrna Kenti Arkeolojik Haritasının
Hazırlanması” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009).
9 Beyru, 19. Yüzyılda İzmir Kenti, 11.
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3 İlber Ortaylı, “İzmir: Uzun Tarihin Yarattığı Bir Liman,” 21. Yüzyıl Eşiğinde İzmir - Uluslararası Sempozyum içinde (İzmir: İzmir
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Şekil 3. Roma dönemi İzmir’i.
[Fikret Yılmaz ve Sabri Yetkin, haz., İzmir Kent Tarihi (İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2002), 31, https://www.apikam.org.tr/
YuklenenDosyalar/Dokumanlar/cc273401-bb55-4de7-9ba5-765ab7e12ed5%C4%B0zmir%20Kent%20Tarihi.pdf.]

Şekil 4. İzmir’in denizden görünümü, 1675.
[Rauf Beyru, 19. Yüzyılda İzmir Kenti (İstanbul: Literatür, 2011), 13.]10

Kütükoğlu11, 1860’lara kadar Osmanlı limanlarında muntazam rıhtımlar bulunmadığını, ancak
ARAŞTIRMA/RESEARCH

sahil şehirlerinin, hinterlandları ile bağlantı sağlanmaya başlandıktan sonra muntazam rıhtımlara kavuştuğunu belirtmiştir. İzmir kentinde de 17. ve 18. yüzyıllarda henüz düzenli bir rıhtımın
bulunmadığı, liman faaliyetlerinin iskeleler üzerinden sürdürüldüğü görülmektedir.
10 İşaretlemeler yazar tarafından yapılmıştır.
11 Mübahat S. Kütükoğlu, “İzmir Rıhtımı İnşaatı ve İşletme İmtiyâzı,” Tarih Dergisi, s. 32 (Mart 1979): 495-558, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/101829.

Günümüzde Kordon olarak tanımlanan, limandan kuzeye uzanan kıyının kuzey ucunda o dönemde Tuzla bulunmaktadır ve Tuzla, kentin en önemli ekonomik kaynaklarından birisidir.
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Tuzla’nın yan tarafı ise sazlık ve bataklıktır.12
Bu dönemde Osmanlı Devleti, İzmir’in ticari öneminin farkındadır, bu nedenle limanda bedesten
ve gümrük yapısı inşa etmiş, dış ticarette vergilerin alınmasını duyurmuştur. Buna itiraz eden
yabancı tüccarlar kendileri için özel Frenk Gümrüğü’nü kullanmaya başlamışlardır. Gümrüğün
önünde büyük bir iskele vardır. Büyük gümrük iskelesinin hemen önünde ise değerli malların
alınıp satıldığı bedesten bulunmaktadır. 17. yüzyıl sonları ve 18. yüzyıl başlarında kentin merkezini oluşturan önemli yapılar Büyük Vezir Han, Çakı Bedesteni ve Çuha Bedesteni’dir.13 17.
yüzyıl sonları ve 18. yüzyıl başlarında kent merkezinin yapısının değişmeye başladığı, gümrük
yapıları, iskeleleri, kıyının yakınındaki hanlar ve bedestenleri ile İzmir’in bir ticaret ve liman
kenti görünümü kazanmaya başladığı belirtilebilir.
Transit ticaretin etkin olduğu ve kentin ticaret kapitalizmine eklemlendiği 17. yüzyıl başlarından itibaren demografik ve toplumsal yapı da değişmeye başlamıştır. Nüfus, Türklerin yanı sıra,
İngiliz, Fransız, Hollandalı, Venedikli ve diğer Latin şehir devleti mensupları ile Ermeni, Yahudi
ve Rumlardan oluşmuştur. Farklı milletler, kentte kendi adlarıyla anılan mahallelerde yaşamaya
başlamıştır.14
Liman ile doğrudan ilişki içerisindeki Avrupalılar, kıyıya yerleşmeyi tercih etmiş ve kent, kıyı
boyunca kuzey yönünde gelişme eğilimi içerisine girmiştir. Kıyıda konsoloslukların önünde
kıyıya uzanan ahşap yükleme-boşaltma iskeleleri inşa edilmiştir; kıyıda sıralanmış konutların
arka cephesinde ortaya çıkan sokak ise Frenk Sokağı olarak adlandırılmıştır (şek. 4).15
Liman işlevinin etkisi ile kentin iç yapısında meydana gelen bir diğer değişim ise kentin ekonomik yönden gelişmesine paralel olarak depolama alanlarının, hanların, adeta bir kent bölgesi
oluşturur gibi çoğalmalarıdır.16 “İzmir’den ihracatı yapılan en önemli ürünler ipek, moher ipliği,
keçi yünü, pamuk, pamuk ipliği ve yündür. İkinci derece önemli ürünler ise buğday, yalancı
safran, zeytinyağı, mum, şimşir, üzüm, yaban tavşanı derisi, şarap, incir, sünger, beyaz reçine,
afyon, mahmude, kuru meyve, halı ve kumaştır.”17
Bu dönemden itibaren ayrışma sadece konut alanlarında değil kentin kamusal mekânlarında
da hissedilmeye başlanmıştır. Örneğin kentin kamusal mekânı olarak nitelendirilebilecek iki
ayrı mekândan söz edilebilir: Frenk Caddesi ve Geleneksel Çarşı. Farklı mahallelerde yaşayan
kentliler, ancak bu kamusal mekânlarda (şek. 5) karşılaşırlar.18 Resmî işlemlerin yürütüldüğü
gümrük yapılarının farklılaşması da kentteki toplumsal ve örgütsel ayrışmanın göstergeleridir.

12 Çınar Atay, haz., İzmir Rıhtımında Ticaret Kordon Boyunda Yaşam 1610-1940 (İzmir: İzmir Ticaret Odası, 2012).
13 Beyru, 19. Yüzyılda İzmir Kenti, 16-17.
14 Pınar, “Osmanlı İzmiri’nde,” 80.
15 Ortaylı, “İzmir,” 14; Pınar, “Osmanlı İzmiri’nde,” 80.  
16 Beyru, 19. Yüzyılda İzmir Kenti, 19.
17 Elena Frangakis-Syrett, 18. Yüzyılda İzmir’de Ticaret (1700-1820), çev. Çiğdem Diken (İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi,
2006), 28.
18 Pınar, “Osmanlı İzmiri’nde.”
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Benzer eğilimler İzmir’in yakın çevresindeki yerleşmelerde de izlenmiştir. Müslüman nüfusun
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yanı sıra gayrimüslim nüfus da çevre yerleşmelerde artış göstermiştir. Türklerin ve Rumların
yaşadığı Bornova ve Buca gibi köy ve kasabaların çeperlerinde ise o dönem kente gelen Avrupalı tüccarlar çiftlik evleri inşa etmeye başlamışlardır.

Şekil 5. İzmir, 1834. [“Database analysis 8a,” Levantine Heritage Foundation, Erişim Tarihi: 18 Ekim 2018, http://www.
levantineheritage.com/data8a.htm.]19

18. yüzyıla gelindiğinde İzmir Limanı artık zengin hinterlandının yanı sıra korunmuş bir limanın
varlığı ve yabancı tüccarlara gösterilen hoşgörünün ve ılımlı yönetim anlayışının da etkisi ile
Küçük Asya’nın en önemli liman kentlerinden birisi haline gelmiştir.20

Kolonyal Bir Limana Dönüşüm Süreci
18. yüzyılın ikinci yarısı, liman kentlerinin ekonomi politiği açısından daha sorunlu bir dönemdir. İzmir çevresinde meydana gelen herhangi bir savaş veya çatışma, kentteki farklı etnik
gruplar arasında gerginliklerin oluşmasına yol açmaya başlamıştır. Mansel’in21 belirttiği üzere
18. yüzyıl sonlarında I. Napolyon ve I. Alexander’ın Osmanlı’yı bölme ve Levant limanlarının
Fransa’ya verilmesi planları ortaya çıkınca, farklı etnik grupların yaşadığı kentlerde gerginlikler
oluşmaya başlamıştır. Söz konusu gerginlikler İzmir’de de hissedilmiş, bu durum, ekonomik
ARAŞTIRMA/RESEARCH

hayatı ve limanların işleyişini durdurmuş ve ekonomik krize neden olmuştur. Ancak 19. yüzyılın
ilk çeyreğinde kentin yönetiminde söz sahibi olan devlet yetkilileri ve konsolosların gerginlikleri bastırması sonucunda kent yeniden canlanmış ve eski sosyal ve ticari yaşantısına geri

19 İşaretlemeler yazar tarafından yapılmıştır.
20 Beyru, 19. Yüzyılda İzmir Kenti, 19.
21 Mansel, Levant.

dönmüştür. Söz konusu dönemde Pınar22, İzmir Limanı’nın artık kolonyal liman özellikleri taşımaya başladığını belirtir. Doğu’nun mallarını Batı’ya aktaran limanlar adeta Batı ile olan
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ekonomik bağımlılığın simgesi haline gelmiştir.
18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İzmir, artık çok önemli bir liman kentidir. Bu dönemde
Marsilya’dan yola çıkan her dört gemiden biri, İzmir’e gelmektedir. Ayrıca 18. yüzyıl sonunda
Osmanlı gemileri de artık İngiltere ve Avrupa limanlarına seferler düzenlemeye başlamışlardır.
19. yüzyıl başlarından itibaren ticari ilişkilerin yeniden canlanması ile birlikte buharlı gemilerle
İzmir’den, Trieste ve Marsilya’nın yanı sıra Londra ve İskenderiye’ye de seferler yapılmaktadır.23
Ticari ilişkilerin yoğunlaşması ile birlikte Fransa’dan ve Hollanda’dan gelen tüccarlar, İzmir’e
yerleşmeye başlamıştır ve halen bu ailelerin akrabaları İzmir’de yaşamaktadır.24 Söz konusu
göçler ile gelen Avrupalılar, yerleşik Hristiyanlar ile evlenerek kente yerleşmiş ve bu karma
topluluklar “Levanten” olarak tanımlanmışlardır.
18. yüzyılın ikinci yarısında sosyal ve dini yapılanmalar ile gözlemlenen kolonyal limana geçiş,
19. yüzyılda daha belirgin hale gelmiştir. Bu dönemde göç eden Avrupalılara, Amerikalılar da
eklenmiştir. Kente göç eden Rum sayısı da oldukça artmıştır. Göçlere bağlı toplumsal değişim,
kentin kültürel ve ticari yapısında önemli etkiler yaratmıştır.25 Bu dönemde Rumca kentte yaygın bir dil halini almıştır.26
Mansel27 bu değişimin, İzmir’in doğunun diğer liman kentlerinden daha farklı bir yaşam ortamı
sunmasına, çok kültürlülüğün özümsenmesine ve kentin iyi yönetimine bağlı olduğunu belirtmektedir:
“Söz konusu özellikler nedeniyle İzmir yabancı yatırımcı için bir tercih sebebi olmuş ve Avrupalılar İstanbul’dan sonra yerleşim için en avantajlı kentsel bölgeyi İzmir olarak seçmişler ve İzmir’in dünya piyasası ile
ilişkilerinde düzenleyici rol üstlenmişlerdir.
Avrupa, Smyrna’da çoğu Avrupa kentinde olduğundan daha fazla gerçekti. Avrupalılar Smyrna’da din, milliyet veya herhangi bir taraf hissi nedeniyle rahatsız olmaksızın, savaş zamanı bile, çok özel bir birlik içinde
yaşamaktaydılar.”28

19. yüzyılda Avrupa, Sanayi Devrimi’ni yaşarken; İzmir, sanayi kapitalizmine, hammadde sağlayan ve kozmopolit özellikler taşıyan bir liman kenti olarak eklemlenmiştir. Kütükoğlu29 Baltalimanı Antlaşması’ndan sonra ticaret hacminin arttığını, bu durumun yeni ticaret şirketlerini
ortaya çıkardığını, nakliyat işinin daha ciddi hale geldiğini, 1839 yılında 52.885.000 frank olan

22 Pınar, “Osmanlı İzmiri’nde.”
23 Mansel, Levant, 72.
24 Ibid., 49, 63.
25 Pınar, “Osmanlı İzmiri’nde.”
26 Mansel, Levant, 63.
27 Mansel, Levant.
28 Ibid., 43.
29 Kütükoğlu, “İzmir Rıhtımı.”
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İzmir ticaretinin on senede bu rakamın iki katına ulaştığını, sürekli bir artış oluştuğunu,
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bunun da İzmir’de ticaret açısından daha büyük kâr sağlanmasının mümkün olduğu fikrini
doğurduğunu, bunu gören İngiliz tüccarların İzmir’in hinterlandı olan Aydın ile İzmir arasında
demiryolu inşa etme imtiyazını 1856’da aldıklarını belirtir.
Süreç içerisinde İzmir, bir ticaret odağı olmanın yanı sıra çoğunlukla yabancı yatırımcıların
üretim amaçlı yatırım yaptıkları bir kent haline de gelmiştir. Ancak söz konusu yatırımlar sonucunda kentin nüfus dağılımı, kentsel mekân kullanımı açısından önemli ölçüde ayrışma meydana getirmiştir. Özellikle, Türkler ile kente yeni yerleşen yabancılar arasında ekonomiye dayalı
bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bir tarafta tüccar sınıfın zenginliği mekânsal olarak izlenirken, diğer
tarafta Türkler, Ermeniler ve Rumlar kentin daha yoksul kesimlerini oluşturmuş ve tüccarların
işletmelerinin, fabrikalarının işgücü haline gelmişlerdir.

19. Yüzyılın İkinci Yarısı: Rıhtım ve Demiryolu Yatırımları
19. yüzyılda İzmir ve çevresinin yapısal olarak dönüşümünde etkisi olan üç önemli kentsel
yatırım, yabancı sermaye tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunlar, Aydın-İzmir ve İzmir-Kasaba
Demiryolu hatları ile İzmir Rıhtımı’nın inşasıdır. Söz konusu yatırımlar, kentin sanayi kapitalizmine eklenme sürecinin önemli mekânsal yansımalarıdır. Bu iki yatırım kentin hem bölge
içerisinde, hem de uluslararası düzeyde daha fazla önem kazanmasına, dolayısıyla ticaretin ve
nüfusun artmasına neden olmuş, ancak aynı zamanda kentteki ayrışan sınıflı toplum yapısı
daha keskinleşmiştir.
Kazgan’ın30 belirttiği üzere bu dönemde altyapıya ilişkin tüm yatırımlar (demiryolları, denizyolları, limanlar ve gemicilik işletmelerinin %90’dan fazlası) yabancı şirketler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Demiryollarının İnşası
Hinterlandından, önceleri kervanlar ile limanlara taşınan ürünlerin demiryolları sayesinde çok
daha hızlı bir biçimde taşınmaya başlaması ile birlikte İzmir’de ekonomik hayat ve ticaret daha
yoğun bir biçimde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ancak Arıkan31 söz konusu ekonomik canlanma sürecinde sermayeyi denetleyen unsurun Avrupa olduğunu belirtir:
“İzmir, Anadolu’da ilk etkin demiryolu şebekesinin merkezi olmuştur. Fransız (Kasaba-Turgutlu), İngiliz
(Aydın) demiryolları İzmir’i bölgenin merkezi haline getirmiştir. Demiryolu nedeniyle Küçük Asya’nın
büyük ihracat metropolü olmuştur… Kozmopolit, çok dilli, çok eğitimli bir şehirdi. Tramvay şirketi,
elektrik gibi kentsel altyapı yatırımları yanında; yabancı tüccarların ve temsilcilerin de müracaatıyla
Belediye modern anlamıyla İstanbul’dan önce örgütlendi.”32

İzmir-Aydın Demiryolu, Osmanlı’da inşa edilen ikinci, İzmir’de inşa edilen birinci demiryolu hattıdır. 1857’de başlanan inşaat, 1866 yılında tamamlanmıştır.33 Hattın yapımına talip olanfirmaya
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hattın 45 km çevresindeki madenlerin işletilmesi gibi ayrıcalıklar verilmiştir. Aydın çevresindeki

30 Gülten Kazgan, Tanzimat’tan XXI. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi (İstanbul: Altın Kitaplar, 1999).
31 Zeki Arıkan, “XVIII.-XIX. Yüzyıllarda İzmir,” 21. Yüzyıl Eşiğinde İzmir - Uluslararası Sempozyum içinde (İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2001).
32 Ortaylı, “İzmir,” 12.
33 Kütükoğlu, “İzmir Rıhtımı.”

kömür kaynakları, hem lokomotiflerin çalıştırılması için, hem de Avrupa sanayinin ihtiyacını
karşılamak üzere ihraç edilmiştir. İzmir-Alsancak Demiryolu’nun hat sonu garı Alsancak olarak
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belirlenmiştir. Siyasi ve ekonomik olarak Batı’ya olan bağımlılık yabancı tüccar sınıfın lehine
sonuçlanmıştır.
Alsancak Garı, limanın arkasında büyük bir tesis olarak planlanmıştır. Gar ile birlikte depolama,
servis ve bakım atölyeleri, bugün Alsancak Karakolu olarak kullanılan gümrük yapısı ile birlikte büyük bir tesis alanı oluşmuştur. Garın doğusunda ise gaz fabrikası ve elektrik fabrikası
gibi enerji tesisleri yer almıştır. Ayrıca, ileriki dönemlerde bu tesislerin yakıtı olan deniz yolu
ile gelen kömürlerin Taş İskele olarak anılan iskeleye boşaltılarak elektrik ve gaz fabrikalarına
erişimi sağlanmıştır.34

İzmir-Kasaba Demiryolu Hattının İnşası
İzmir-Kasaba hattı olarak adlandırılan ve Turgutlu’dan sonra Alaşehir’e kadar uzatılmasına
karar verilen demiryolu hattı, 1873 yılında tamamlanmıştır. Bu hattın tesis merkezi Basmane
İstasyonu’dur.35 Kasaba hattı üzerinde bulunan banliyö istasyonları Halkapınar, Mersinli, Bornova, Salhane, Bayraklı, Turan (Aya Triada), Naldöken (Petrota), Alaybey, Karşıyaka, Denizbostanlısı, Karabostanlısı olarak çalışmaya başlamıştır.36 1869 yılında Kordon Boyu ve rıhtımın
inşa edilmesi ile Alsancak Garı, limana doğrudan bağlanmıştır. Hat, 1880’de Konak Meydanı’na
kadar uzatılmıştır.37

İzmir Rıhtımı’nın İnşası
19. yüzyıl ortalarında İzmir Limanı’nda rıhtım inşa edilmeden önce gemilerin yükleme ve boşaltma işlemleri, ahşap iskeleler üzerinden yapılırdı. Storari’nin kentin merkezini, hanlar bölgesini ve gümrükleri gösteren 1856 tarihli haritasında iskeleler ve dar sahil şeridi görülebilmektedir (şek. 6).
Ancak sahil şeridinin darlığı ve gemilerin kıyıya yanaşamaması nedeniyle Basmane Garı’nın
denizle bağlandığı noktada dolgu yapılmış ve üzerine gümrük mallarını depolamak için binalar
inşa edilmiştir. Gümrük binası, 1854 yılında tamamlanmıştır. Söz konusu binalar günümüzde
alışveriş merkezine dönüştürülmüştür (şek. 6).38
1867 yılındaki depremin ardından mevcut liman kullanılamaz hale gelmiş ve Sarıkışla’dan başlayıp Tuzla Burnu’ndaki Alsancak Garı’nda sonlanacak olan 18 metre genişliğindeki ve 3.800
metre uzunluğundaki dolgu inşa edilmiştir. Rıhtım olarak kullanılan bu dolgu üzerine bir tramvay hattı döşenmiştir. Liman batı, güney ve kuzeyde üç mendirekten oluşmaktadır. Güneyden

34 Şahin Özbek ile yapılan görüşme, 25 Kasım 2018.
35 Karl von Scherzer, İzmir 1873, çev. İlhan Pınar (İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2001), 54.
36 Beyru, 19. Yüzyılda İzmir Kenti, 275-76.
37 Ümit Çiçek, “İzmir Limanı’nın Tarihsel Gelişimi,” İzmir Ticaret Odası Ar-Ge Bülten, Haziran 2006.
38 Ibid.
39 Ibid.
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ve kuzeyden iki giriş vardır (şek. 6).39
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Şekil 6. Merkez ve hanlar bölgesinde gümrüklerin konumu. [Rauf Beyru, 19. Yüzyılda İzmir Kenti (İstanbul: Literatür, 2011), 65.]
Şekil 7.
İzmir, 1905.40
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[Jean Luc Maeso ve
Marie-Valerie Lesvigne, haz., 18. ve
19. Yüzyıllarda İzmir:
Batılı Bir Bakış
(İzmir: Arkas Sanat
Merkezi, 2013).]

40 İşaretlemeler yazar tarafından yapılmıştır.

Rıhtım inşaatı beş aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk çalışmalar Sarıkışla ve gümrük depoları
arasının doldurulmasıdır. Burada anlamlı bir meydan oluşturulması planlanmıştır. İkinci aşa-
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mada, gümrük depoları ile İngiliz Konsolosluğu’nun arası inşa edilmiştir. Üçüncü aşama, İngiliz
Konsolosluğu ve Gündoğdu (Bella Vista) arasıdır. Dördüncü aşama, Gündoğdu ve Tuzla Burnu
(Punta) olup son aşama ise Punta ve Aydın Tren İstasyonu arasıdır (şek. 7).41
Projeye göre liman dışında, derinliğine doldurulacak bölüm şirket tarafından iş ve konut alanları olarak pazarlanmak üzere planlanmıştır.42 Rıhtımın inşa edilmesi ile birlikte tek gümrük
işletmesine dönülmüş, gümrüklerdeki ikili yapı sona ermiş ve gümrük faaliyetleri kontrol altına
alınmaya çalışılmıştır.43
Güney mendireğinde gümrük depolarıyla gümrük binasının, batı mendireğinde gemiler için
kömür depolarının, kuzey mendireğinde de karantina, posta ve telgraf idaresi ile pasaport
salonlarının yer alması planlanmıştır. Yeni liman, Dussaud kardeşler tarafından yap-işlet-devret
modeline göre gerçekleştirilmiştir. Yeni limanın inşasından sonra bölgede büyük bir değişim
yaşanmıştır.44
Rıhtımın inşa edilmesi ile şehrin iç kısımları ile bağdaşmayan yeni düzen şehir ile uyumlu
hale getirilmeye çalışılmıştır. Örneğin, Kasaba Garı’ndan gümrük binalarına erişim sağlanmaya
çalışılmıştır. Bir başka yol açma çabası ise Gündoğdu ile Kasaba Garı’nı bağlamak üzere planlanmıştır. Her iki güzergâhın da 30 metrelik bulvarlar olarak açılması planlanmıştır. Bu planları
yapan İzmir Rıhtım Şirketi’nin de projelerini yapan Polycarpe Vitalis’tir. Bu projeler 1890’lı
yıllarda ortaya atılmış, ancak Kasaba Garı’nın önündeki bulvar 1918’de açılmaya başlanmıştır.45
Gar ve liman arasında bağlantıyı sağlaması amaçlanan Fevzipaşa Bulvarı ise 1941 yılında açılabilmiştir.46 İzmir Rıhtımı’nın inşası, kentin çevresini yapısal olarak önemli ölçüde değiştirmiştir.
En önemli gelişme liman ile liman gerisini birbirine bağlayan bulvar ve caddelerin açılması olmuştur. Bu kapsamda kentin modernleşme sürecinde değişimine neden olan en önemli etkenin
rıhtım inşası olduğu belirtilebilir.

Ekonomik Değişim
19. yüzyılda, demiryollarının ve rıhtımın inşasından sonra artan ticaret hacmine bağlı olarak
İzmir’in hinterlandında tarımsal üretim artış göstermiştir. Mansel47, bir tahmine göre 1845-76
yılları arasında Anadolu’nun tarımsal üretiminin dört katına çıktığını belirtir. Osmanlı uluslararası ticaretinde ise İzmir’in payı 1850’de %7.5 iken, 1873’de %30’a çıkmıştır. Bu dönemde İzmir’in

41 Atay, İzmir Rıhtımında Ticaret.
42 Çiçek, “İzmir Limanı’nın Tarihsel Gelişimi.”
43 Atay, İzmir Rıhtımında Ticaret, 63.
44 Çiçek, “İzmir Limanı’nın Tarihsel Gelişimi.”
45 Atay, İzmir Rıhtımında Ticaret, 21.
46 Fikret Yılmaz, haz., Cama Yazılan Tarih - History Written on Glass, çev. Hurşide Taçoğlu, Begüm Tatari, ve Neslihan Adanalı
(İzmir: İzmir Ticaret Odası, 2007), 139.
47 Mansel, Levant.
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geleneksel kuru üzüm, incir ve pamuk ticaretine afyonun da eklendiğini belirtilir.
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Ticaretin yanı sıra, 19. yüzyılın son çeyreğinde İzmir’de sanayi sektörü de gelişme göstermiş ve
bu gelişmede Türkiye’ye yerleşen Avrupalı aileler egemen olmuşlardır. 1850’de MacAndrews &
Forbes Şirketi buharla çalışan dokuma fabrikaları kurmuştur. Un değirmenleri, kâğıt, tekstil ve
sabun üreten fabrikalar vardır.48
Brian Giraud49, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında İzmir’de sanayi sektöründe etkili
olan ailelere ve uluslararası ticaret ve sanayiye ilişkin açıklamalarında, sanayi sektöründe şirketleşme olduğunu ve çok ortaklı şirket içerisinde üretimin paylaşıldığını belirtmiştir. Örneğin
o dönemin en önemli şirketlerinden birisi olan Oriental Carpet Manufacturers, beş büyük
halıcı ailenin birleşmesi ve üretim aşamalarının paylaşılması yoluyla kurulmuştur. Şirket, Uzak
Doğu’dan, Hindistan’dan, Türkiye’de ise Uşak ve Kayseri’den alınan halıların İngiltere, Fransa,
Kanada ve Amerika’ya ihracatını gerçekleştirmiştir.50
Arıkan’ın51 belirttiği üzere Tanzimat uygulamalarının yabancı yatırımcıyı koruyan yaklaşımlarının da ticarette etkisi olmuştur. 1870’li yıllarda İzmir’de daha çok ihracata yönelik kâğıt fabrikası, basma ve iplik fabrikası, dokuma ve halıcılık fabrikaları, demir fabrikaları, dökümhaneler,
yağ fabrikaları gibi pek çok fabrika kurulmuş ve İzmir, İstanbul’dan sonra sanayinin en fazla
hareketlendiği kent haline gelmiştir.
İzmir’de 19. yüzyılın son çeyreğinde belirgin bir şekilde ortaya çıkan hanlar, mal pazarlamadan
ziyade mal depolayan ve işleyen yapılar olarak görülmüştür. Küçük deve kervanları ile özdeşleşmiş bu yapılarda gelen Ege ürünleri işlenmiştir. Limanın ve demiryolunun yapılmasının
ardından hızla artan ürünleri depolamak ve işlemek üzere irili ufaklı depo binaları yapılmaya
başlanmış ve bunlara han adı verilmiştir. Ancak bunlar, Kızlarağası Hanı veya Mirkelamoğlu
Hanı gibi büyük hanlardan ziyade basit ardiye niteliğinde yapılardır. İthalat ve ihracat yapan
tüccarlar mallarını buralarda depolamışlardır. Bunlar Birinci ve İkinci Kordon’da ve Kemeraltı’nda yoğunlaşmıştır.52
Kentte liman gerisinde konumlanan depolama alanlarının olduğu kesimlerde ayrıca incir, üzüm,
kayısı, tütün, pamuk gibi tarım ürünlerinin işlenip paketlendiği tesislerde önemli miktarda işgücü istihdam edilmiştir. Söz konusu depolar ve işletmeler, 20. yüzyılda da aynı bölgede faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu depoların önemli bir kısmı 1970’li yıllarda küçük sanayinin gelişimine
paralel olarak tekstil atölyeleri gibi küçük sanayi işletmelerine dönüşmüştür. 1980’lerden sonra
ise iş hanlarına ve turistik tesislere dönüşüm gerçekleşmiştir.53
19. yüzyılda ticaretin ve İzmir Limanı’nın işlevinin artması ile birlikte Avrupa’dan İzmir’e önemli
miktarda göç olmuştur. İzmir’in nüfusu konusunda çeşitli kayıtlar vardır. Kiepert’e göre 1800
yılında 110.000 olan nüfus, 1860 yılında ise Blunt’a göre 156.700’e ulaşmıştır.54 Rıhtımın inşasın-
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dan sonra Aydın Salnâme kayıtlarına göre 1892’de 210.000 olan şehrin nüfusu 1895’te 219.621

48 Ibid., 227.
49 Brian Giraud ile sözlü tarih görüşmesi, 23 Mart 2018.
50 Ibid.
51 Arıkan, “XVIII.-XIX. Yüzyıllarda İzmir.”
52 Çınar Atay, izmir bindokuzyüz (İzmir: ESİAD, 2014), 165-66.
53 Şahin Özbek ile yapılan görüşme, 20 Kasım 2018.
54 Mümtaz Peker, “İzmir Nüfusunun Gelişimi,” Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 1, s. 3 (1993): 276.

olarak görülmektedir.55 Nüfus dağılımında Türklerin yanı sıra Rumlar da büyük bir çoğunluğu
oluşturmaktadır. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında artık kentte Rumlar dışında, önceki

19

dönemlerde olduğundan daha yoğun olarak Levantenler, Museviler ve Ermeniler yaşamıştır.56
19. yüzyılın ikinci yarısından sonra demiryollarının ve rıhtımın da inşası ile birlikte artan ticaret
hacmine bağlı olarak kentin mekânsal yapısında çok önemli değişiklikler meydana gelmiştir. İşlevlerde uzmanlaşmanın yanı sıra, hizmet sektörünün geliştiği, üretim ve depolama alanlarının
liman ile ilişkili konumlarda yer seçerek bölgeselleştiği, Rauf Beyru tarafından 1905 yılına ait
sigorta haritalarında tespit edilmiştir.
Beyru’nun57 haritalar üzerinde ve dönemin kent rehberleri üzerinde yaptığı arazi kullanım
analizlerinde kentin merkez alanı olan liman gerisindeki kamu yapıları arasında İngiltere,
İtalya, Avusturya-Macaristan, Romanya, İspanya, Yunanistan konsoloslukları, rahip ve rahibe
okulları, Rum okulları, Avusturya-Macaristan Postanesi, Alman, Osmanlı, Fransız postaneleri,
Osmanlı Su Kumpanyası, Rıhtım ve Tramvay Şirketi, yabancı bankalar, Osmanlı Bankası ve
Ziraat Bankası, camiler, kiliseler, havralar, medreseler görülmektedir. Çeşitli milletlere ait kamu
yapılarının varlığı kentin kozmopolit yapısının ötesinde kolonyal bir liman kentine dönüşme
eğiliminde olduğunun göstergesidir. Söz konusu kolonyal eğilim, kentin ticari ve sosyal yaşamını da etkilemiş ve kentte önceki dönemlerde de var olan ikili yapı, sosyal ve ekonomik ayrışma
daha belirgin hale gelmiştir.
Batı’ya, Doğu’nun ürünlerini depolayarak ve işleyerek ihraç eden bir liman kenti olan İzmir’de
yoğun ticari yaşam sonucunda 1855’de kurulan Osmanlı Ticaret Odası’nın yanı sıra Batılı devletlerin de ticaret odaları açılmaya başlanmıştır. 1888’de İngiliz Ticaret Odası, 1889’da Fransız
Ticaret Odası, 1900’de İtalyan ve 1902’de Hollanda Ticaret Odası açılmıştır.58
İzmir merkez bölgesinin bir bölümü Frenk Caddesi boyunca ticaret ve kamusal mekân kullanımı açısından daha çok batılı karakterde, Batı’dan getirilen malların satıldığı ve hizmetlerin
sunulduğu bir yapıya sahip olurken, Kemeraltı Çarşısı’nda ise geleneksel iş ve zanaat kolları
yoğunlaşmıştır. Bu kesimde Anadolu’nun kervan yollarının son noktası olması nedeniyle çok
sayıda han yapısı inşa edilmiştir.
Geleneksel Çarşı ve Frenk Caddesi’ni ayıran en önemli özelliklerden birisi de kamusal mekân
kullanımlarının farklılaşmasıdır. Frenk Caddesi boyunca ve çevresinde, kafeler, oteller, kulüpler, sinema, tiyatro gibi sosyal kullanım çeşitliliği oluşmuştur. 1894’te kurulan spor kulübü ise
salonları, bahçesi ve terasları ile yine bir sosyalleşme mekânıdır. Mansel59 bu dönemde Kordon’daki kafelere Rum, Türk, yerel halk ve Avrupalılar dahil olmak üzere maddi durumu yeterli

55 Ibid.
56 Rauf Beyru, 19. Yüzyılda İzmir’de Yaşam (İstanbul: Literatür, 2000), 53.
57 Beyru, 19. Yüzyılda İzmir Kenti.
58 Mansel, Levant, 227.
59 Mansel, Levant.
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olan herkesin gittiğini belirtmiştir (şek. 8).

20

Şekil 8. Sporting Club. [İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Arşivi]

Türklerin işlettiği depolar ve çarşılar çoğunlukla Geleneksel Çarşı’da yer alırken, Frenk Caddesi
ve çevresinde Ermeni, Rum, Musevi ve Levantenlere ait depolar yer almış, bu kesimde Türk
işletmeleri bulunmamıştır. Buna karşın Geleneksel Çarşı’da karma bir yapı oluşmuştur.
19. yüzyılda İzmir, tüccar şehri, kozmopolit kent, Akdeniz Metropolü, Küçük Asya’nın İncisi,
Avrupai görünümlü kent, çok dilli, çok eğitimli kent gibi pek çok nitelik ve tanıma sahiptir. Söz
konusu tanımlar aslında kentin görünen yüzünün ifadeleridir. Kentin görünen yüzü, sosyal
hayatın en aktif olarak yaşandığı İzmir Limanı ve Rıhtımı’dır. Ancak Liman gerisindeki mahallelerde yoksulluk ve yoksunluk izlenmektedir.

Uluslararası Bir Liman Olarak Alsancak Limanı’nın İnşası
20. yüzyıl başlarına değin İzmir Limanı’nın deniz ticaretindeki faaliyetleri artış göstermiştir; ancak Birinci Dünya Savaşı’nın etkisi ile ticaret zayıflamıştır. Kurtuluş Savaşı’nın ardından, 1922’de
meydana gelen yangın ile kentte büyük bir harabiyet meydana gelmiştir. Özellikle rıhtım ve
kara tarafındaki yapılar yanarak büyük ölçüde yok olmuştur.
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Cumhuriyet’in kuruluşu ve yeni kurumsal düzenin oluşturulması ile birlikte kentin planlama
faaliyetlerine öncelik verilmiştir. René ve Raymond Danger ve onlara danışmanlık yapan Henri
Prost tarafından hazırlanan, kenti bütün olarak düzenleyen kent planı, 1925 yılında yürürlüğe
girmiştir. Planın hazırlık aşamasında Belediye tarafından kentin mimar, mühendis ve doktorlarından oluşan bir komisyon kurulmuş ve plancılar ile birlikte plan hedefleri belirlenmiştir. Bu
hedefler doğrultusunda, plan ile limanın, Alsancak’ın kuzeyine taşınması, bununla ilişkili bir endüstri bölgesi düzenlenmesi, yangın bölgesinde ise yönetim, iş merkezi ve konut mahallelerinden

oluşan bir düzenleme yapılması kararlaştırılmıştır. Plan, Beaux-Arts Okulu’nun öğretileri doğrultusunda formalist bir anlayışı yansıtmaktadır. Ancak planın uygulaması 1929 yılı Dünya
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Ekonomik Bunalımı nedeniyle durma noktasına gelmiştir.60
Cumhuriyet’in ilanından dokuz sene sonra, diğer yabancı sermaye ile kurulan şirketler gibi
İzmir Rıhtım Şirketi’nin de devletleştirilmesi yoluna gidilmiştir. 1931 yılından itibaren rıhtım ve
müştemilatının hükümetçe satın alındığı kabul edilmiştir.61

Şekil 9. İzmir Danger-Prost planı.
[Cânâ Bilsel, “İzmir’de Cumhuriyet Dönemi Planlaması (1923-1965): 20. Yüzyıl Kentsel Mirası,” Ege Mimarlık, s. 71 (2009): 12.]

Atay62 1925 yılında yürürlüğe giren Danger-Prost planının, Basmane Garı’nı limana bağlayan
aksların planlanması açısından 1867 yılındaki yaklaşımların sentezi olarak ortaya çıktığını belirtir. Ekonomik bunalımın da etkisi ile günümüzde kullanılan İzmir Limanı’nın inşasına 1954
yılında başlanmış ve 1959 yılında Devlet Demiryolları tarafından işletmeye açılmıştır. Böylelikle
İzmir, dünya deniz ticaretindeki yerini yeniden kazanmıştır (şek. 9).
İzmir Limanı günümüzde bir ticaret ve turizm limanı olarak faaliyet göstermektedir. Ege Bölgesi
ihracatının ve ithalatının büyük bir kısmı, İzmir Limanı’ndan gerçekleşmektedir. Günümüzde
faaliyet gösteren İzmir Limanı’nın güneyi ve Aydın-İzmir demiryolu hattının doğusu sanayi ve
depolama alanı olarak 1960’lı yıllardan itibaren gelişme göstermiştir. Sümerbank, Tariş, Şark
Sanayi, İzmir Pamuk Mensucat gibi fabrikalar ile limana hizmet eden depolar, bu bölgede yer
almıştır. 1980’li yıllarda söz konusu sanayi tesisleri işlevlerini yitirmiş ya da çevredeki organize
sanayi bölgelerine taşınmıştır. Bu durum Liman Arkası olarak tarif edilen alanın 1980’li yıllardan itibaren işlevsizleşmesine ve terk edilmesine neden olmuştur.
planlanmıştır. Bu plana göre bölgenin iş merkezi, turistik tesis ve kısmen konut alanları olarak
gelişmesine karar verilmiştir. Söz konusu plana uygun olarak kentsel gelişmeler izlenmektedir.
60 Cânâ Bilsel, “İzmir’de Cumhuriyet Dönemi Planlaması (1923-1965): 20. Yüzyıl Kentsel Mirası,” Ege Mimarlık, s. 71 (2009): 12-17.
61 Kütükoğlu, “İzmir Rıhtımı,” 547.
62 Atay, İzmir Rıhtımında Ticaret.
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İzmir için hazırlanan nazım imar planında söz konusu alanlar artık merkezi iş alanı olarak
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Sonuç
Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde liman ve faaliyetlerinin gelişiminin İzmir kenti ile etkileşimi ve kentin yapısal olarak değişimine olan etkileri tartışılmak istenmiştir. Araştırmada
dönemsel olarak kentin ticaret kapitalizmine eklemlendiği 17. yüzyıl sonları ve 18. yüzyıl, sanayi
kapitalizmine eklemlendiği 19. yüzyıl ve Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte modern kentin gelişiminin izlendiği 20. yüzyıldan itibaren günümüze kadar ulaşan süreç ele alınmıştır.
Tarihsel süreç içerisinde kentin gelişimi değerlendirildiğinde liman faaliyetlerinin değişim ve
dönüşüm süreçlerinde oldukça etkili olduğu, kentte çok kültürlü ve çok dilli, kozmopolit bir
yapının oluştuğu; ancak söz konusu toplumsal değişimin aynı zamanda kentte sosyo-mekânsal
ayrışmalara da neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Liman faaliyetleri aynı zamanda kentin
fiziki yapısında da önemli değişimlere neden olmuş, kentsel mekânın kullanım örüntüsü değişmiştir. Liman çevresinde inşa edilen gümrük yapıları, yabancı devletlere ait ticaret odaları, otel
ve kulüp yapılarının yanı sıra, liman gerisinde inşa edilen depolar ile kentin merkezi bölgesinin
genel görünümü değişmiştir. Ancak depoların dahi konumlarında milliyete ve işleve dayalı ayrışma vardır. Ürünlerin işlendiği depolar geleneksel çarşıda yer alırken, Ermeni, Rum, Musevi ve
Levantenlere ait depolar limana ve gümrüklere yakın kesimlerde yer almıştır.
Kentin, liman ile etkileşimini güçlendiren bir başka mekânsal öğe ise gar olmaktadır. Basmane
Garı’nın inşası ve gar ile liman arasındaki bulvarların açılması, kentin genel görünümünde
önemli değişimlere neden olmuştur. Modern kentin gelişimini simgeleyen bulvarlar ve caddeler,
19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında açılmaya başlamıştır.
Limanın yer değişiminin gerçekleştiği 20. yüzyılın ilk yarısı ise modern kentin yapısal olarak
dönüşümünde önemli değişikliklere neden olmuştur. Limanın Punta olarak adlandırılan Alsancak’ın kuzey ucuna taşınması ile birlikte sanayi alanları da planlı olarak liman arkasına taşınmıştır. Günümüzde ise sanayi alanları liman arkasını terk etmiştir.
Sonuç olarak, 17. yüzyıldan itibaren var olan İzmir Limanı, kentin ve bölgenin gelişiminde her
dönem etkili olmuş, kente kimlik kazandırmış ve kentin ekonomik ve kültürel hayatının bir
parçası olmuştur. Bu nedenle kentin ekonomisine önemli katkısı olan İzmir Limanı’nın sürdürü-
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lebilirliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır.
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