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ha da sýký hale geldi. 1633’te Ýstanbul’da
büyük tahribata yol açan yangýnýn sebebi
tütün olarak gösterilince kontroller arttý-
rýldý. 1640’ta IV. Murad’ýn ölümünün ardýn-
dan yasaðýn etkisi azaldý. Tütün içtiði ba-
hanesiyle Halep kadýlýðýndan azledilip Kýb-
rýs’a sürülen Bahâî Mehmed Efendi’nin
þeyhülislâm olduktan (1649) sonra tütü-
nün mubahlýðýna dair fetva vermesiyle ya-
saklama gevþedi; fakat kaldýrýlmasý konu-
sunda ferman da yayýmlanmadý. Devletin
1688’de tütünü resmen vergilendirmeye
tâbi tutmasý onu kabullendiði anlamýna ge-
liyordu.

Giderek artan tütün kullanýmý ve talep
geleneksel Osmanlý çiftçisini daha kârlý
olan bu bitkinin üretimine yönlendirdi. XVI.
yüzyýlýn sonlarýna gelindiðinde Aydýn, Sa-
ruhan (Manisa), Biga, Bursa, Edirne, Filibe,
Sofya, Belgrad, Halep ve Þam bölgelerin-
de tütün üretiliyordu. 1609-1649 yýllarýn-
da yasaða raðmen Karaman, Çankýrý, Ada-
na, Payas ve Antakya ile Menteþe ve Ma-
kedonya bölgeleri tütün üretimi yapýlan
yerler arasýna katýldý. Yasak sebebiyle tü-
tün üretimi daha ziyade kontrolün olma-
dýðý kasaba ve köylerdeki bað, bahçe, hat-
ta daðlýk tepelik alanlarda yapýlýyordu.
1649’da çýkan fetva ile yasak denetiminin
azalmasý tütün tarýmýnýn kasaba ve köy-
lerden kaza ve þehirlere doðru yayýlýmý-
ný saðladý. Ýlk ticarî amaçlý tütün tarýmý
1583’te Milas’ta baþladý. Tütün ekim alan-
larýný tesbit eden 1691 tarihli tahrire gö-
re imparatorlukta toplam kýrk bir kazanýn
819 köyünde 10.273 çiftçi, 10.177 dönüm
alanda tütün ekmekteydi. Kazalarýn % 66’-
sý Rumeli, % 34’ü Asya topraklarýnda olup
köylerin % 80’i Rumeli, % 20’si Asya böl-
gesinde idi. XVIII. yüzyýl baþýnda tütün eki-
len kazalarýn sayýsý imparatorluktaki top-
lam kazalarýn % 10’u oranýndaki 180’e,
1700-1750 arasýnda 200’e, 1750-1800 ara-
sýnda 300’e, 1800-1850 yýllarý arasýnda 367’-
ye ulaþtý. Böylece tütün ekili toprak mik-
tarý 50.000 dönüme çýktý. XIX. yüzyýlýn son
çeyreðinde ise yaklaþýk 1 milyon dönüme
yükseldi.

Her iklime uyum saðlama özelliði olan
tütün yetiþtirildiði bölge ve yerlerin adýný

aldý, zamanla kalitesine göre sýnýflandýrýl-
dý. XVII. yüzyýlýn sonlarýnda imparatorluk-
ta yetiþen altý farklý tütün cinsi bulunmak-
taydý. Bunlar Makedonya bölgesinin Yeni-
ce ve Vardar Yenicesi, Filibe ovasýnýn Kýr-
caali, Ege bölgesinin Milas, Halep ve Þam
bölgesinin “imadiye” ve “cebeliye” adlý tü-
tünleriydi. Yenice ile Vardar Yenicesi en ka-
litelisiydi. Vergilendirmede hepsi kendi için-
de kalitesine göre âlâ, evsat ve ednâ ola-
rak üç sýnýfa ayrýlmýþtý. XVIII. yüzyýl boyun-
ca tarýmdaki geliþme ve profesyonelleþ-
me ile birlikte tütün cinsleri çoðaldý; XIX.
yüzyýlýn ortalarýnda birinci sýnýf tütünler
taþlýk, aynalý ve halifeler idi. Bunlara gö-
bek veya beyaz bez bohçaya sarýldýklarý için
“beyaz bohça” denirdi. Ayrýca XVIII. yüzyý-
lýn ortalarýndan itibaren Ýran’dan ithal edi-
len nargile tütünü tömbeki de bu sýnýf için-
dedir. Ýkinci sýnýf tütünler ortaköyler, kar-
þýyaka, kurudere, karacakoyun adýyla bili-
nip yapýldýklarý denk bezinden dolayý “ke-
nevir bohça” diye adlandýrýlýrdý. Üçüncü sý-
nýf tütünler dizi, basma, pürsýçan, demir-
libasma, parçalýk olup “dað” tabir olunur-
du. Dördüncü sýnýf tütünler Kýrcaali, kýzýl-
deli, meþtaniye, kamarlý, dombasar ve þâ-
gur idi.

Tütün ticareti Avrupalý tüccarlarýn ge-
tirdiklerini pazarlayan aracýlarla baþladý.
Tarýmýn baþlamasýyla profesyonel bir tüc-
car grubu meydana geldi. 1649’dan son-
raki süreçte tüketim ve tarýmýnýn yayýl-
masýna paralel olarak tüccar sayýsý arttý.
XVIII. yüzyýl baþýna gelindiðinde çoðunlu-
ðu müslüman olan, hem bölgesel hem de
bölgeler ve þehirler arasý tütün ticaretiyle
uðraþan bir tüccar grubu vardý. Dirlik sa-
hipleriyle vakýf toprak idarecileri daha çok
bölgesel ticarette rol oynadýlar. XVIII. yüz-
yýlýn ortalarýndan itibaren Ege, Tuna sahil-
leri ve merkezden uzak bölgelerdeki âyan-
lar tütün ticaretinde etkin hale gelirken
yerli gayri müslim tütün tüccarýnýn sayýsý
da artmaya baþladý. Fakat hiçbir vakit sa-
yýca çoðunluðu oluþturmadý. Ýstanbul Tü-
tün Gümrüðü verilerine göre 1697’de Ýs-
tanbul’a tütün getiren tüccar sayýsý 172
olup bunlarýn % 94’ü müslüman, % 6’sý
gayri müslim; 1817’de tüccar sayýsý 954
olup % 57’si müslüman, % 43’ü gayri müs-
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Yeni kýtanýn 1492’de keþfiyle birlikte ana-
vataný Amerika’dan Avrupa’ya getirilen tü-
tün XVI. yüzyýlda dünyaya yayýlarak Akde-
niz üzerinden Osmanlý topraklarýna girdi.
Ýlk yýllarda tabaka/tabaga, sonraki dönem-
lerde resmî dilde duhân, halk arasýnda tü-
tün diye adlandýrýldý. Osmanlý topraklarýna
getiriliþ tarihini Hezârfen Hüseyin Efendi
1598, Peçuylu Ýbrâhim 1600, Kâtib Çelebi
1601, Naîmâ 1606 olarak kaydeder. Mýsýrlý
âlim Ýbrâhim el-Lekanî ise tütünün XVII.
yüzyýlýn sonlarýnda ortaya çýktýðýný ve Ana-
dolu’ya “Cil” adlý bir Ýngiliz tarafýndan ge-
tirildiðini belirtir. Halbuki söz konusu ta-
rihler tütünün ilk ithal tarihi deðil özellikle
Ýstanbul’a yoðun biçimde getirilmeye baþ-
landýðý yýllarý gösterir. Ýlk getiriliþ tarihi ise
en geç 1570’ler olmalýdýr.

Yabancý tüccarlar tarafýndan her has-
talýða çare diye tanýtýlan tütünün tüke-
timinin hýzla yayýlýþý imparatorlukta dinî
tartýþmalara ve siyasal tepkilere yol açtý.
Dinî tartýþmalarda tütünün haram, mek-
ruh veya mubah olup olmadýðý, yasakla-
nýp yasaklanmayacaðý konusu gündeme
geldi. Siyasî tepki ise diðer devletlerde ol-
duðu gibi üretim, ticaret ve tüketim me-
selelerinde yoðunlaþmýþtý. 1609’da tütü-
nün yasaklandýðýna dair ilk fermanda bir
iki yýldan beri Ýngiltere’den “tabaga” adýn-
da bir yapraðýn getirildiði, halk arasýnda
içiminin giderek yaygýnlaþtýðý, köy ve kasa-
balarda bu yapraðýn ekilip pazarlarda sa-
týldýðý, insanlarýn bu yapraðý içmekle meþ-
gul olduklarý ve iþlerinden geri kaldýklarý,
hastalýklarýn ortaya çýktýðý, ölümlerin art-
týðý, bu sebeple ülkede ekiminin, ticareti-
nin ve içiminin yasaklandýðý, emre uyma-
yanlarýn þiddetle cezalandýrýlacaðý bildi-
riliyordu. Bu yasaklama fermanýný 1610,
1614, 1618 yýllarýnda yenileri takip etti.
1619’daki fermanda yasaklanmaya dair
fetva da alýndýðý belirtiliyordu. Yasaklama-
nýn temel sebeplerinden biri de bu yeni
maddenin geleneksel üretim faaliyetini
bozmasýydý. Ayrýca korumacý anlayýþlar öne
çýktý. Yasaklar IV. Murad döneminde da-
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yýlýna gelindiðinde Mýsýr’a yollananlar da-
hil olmak üzere bu miktar 10 milyon okka-
ya çýktý ve imparatorluðun sonuna kadar
7-10 milyon okka seviyesinde seyretti. Baþ-
langýçta Avrupa’dan kýyýlmýþ olarak geti-
rilen tütün kiþiler ve esnaf tarafýndan pe-
rakende satýlýrken zamanla yerli ham tü-
tünü kýyýp satan bir esnaf grubu ortaya
çýktý. XVII. yüzyýlýn sonunda bunlarýn ta-
mamýna yakýný müslümandý. 1696’da Ýs-
tanbul’da 366 tütüncü esnafý olup Suriçi,
Galata, Tophane, Eyüp ve Üsküdar’da faali-
yet gösteriyordu. Bunlar 1726’da lonca teþ-
kilâtlarýný kurdular. 1782’de sayýlarý 1709’a
ulaþtý ve tütüncü esnafý loncasýnýn iste-
ðiyle gedik uygulamasý baþlatýldý. Buna rað-
men 1831’de sayýlarý 1744’e ulaþtý. Gedik
sahibi olanlar dýþýnda kefilsiz kýyýcý deni-
len ve izinsiz þekilde sokak aralarýnda ter-
biyeli tütün diye adlandýrýlan, içine top-
rak ve yaprak karýþtýrýlmýþ hileli tütün sa-
tan kiþiler ortaya çýktý. XVII. yüzyýlda tü-
tüncü esnafýnýn % 99’u müslüman, % 1’i
yahudi iken XIX. yüzyýlýn ortalarýnda % 65’i
müslüman, % 30’u hýristiyan ve % 5’i ya-
hudilerden oluþuyordu.

Tütün sektöründeki diðer esnaf grubu
lülecilerdi. Önceleri Avrupa’dan getirilen
lüleleri örnek alýp testici, çanakçý, çömlek-
çi, kandilci esnafý lüle imal etmeye baþla-
dý. Tütün tüketiminin yayýlmasýna paralel
olarak lüleci esnafý doðdu; XVIII. yüzyýlýn
ilk yarýsýnda Suriçi, Galata, Eyüp ve Üskü-
dar’da lüleciler vardý. XVIII. yüzyýlýn ilk çey-
reðinde loncalarýný kurdular. Tophane’de-
kiler kalýp lüle, Kasýmpaþa’dakiler harç lü-
le veya mýkras lüle, diðer kazadakiler çark
lülesi denilen lüleler Vize, Davutpaþa, Fe-
ner ve Beyoðlu’nda bulunan topraktan imal
edilirdi. 1860’larda sigara kâðýdýnýn kulla-
nýlmasý, 1887’de Beykoz’daki Hamidiye Kâ-
ðýt Fabrikasý’nda yerli tütün kâðýdý ima-
liyle yaygýnlaþan sigara tüketimi kýsa sü-
rede lüleci esnafýnýn ortadan kalkmasýna
yol açtý. Tütün sektöründeki önemli bir di-
ðer esnaf grubu çubukçulardý. XVII. yüz-
yýlýn ikinci yarýsýnda yoðun biçimde Gala-
ta ve Tophane’de faaliyet göstermeye baþ-
lamýþlardý. 1723’te lonca kurdular. Tama-
mý müslüman olan çubukçu esnafý siga-
ranýn ortaya çýkmasýnýn ardýndan lüleciler
gibi ortadan kalkmamýþ, varlýðýný aðýzlýkçý
olarak devam ettirmiþtir.

1683’te Ýkinci Viyana bozgununun ar-
dýndan devam eden savaþlar yüzünden
maliyeye ek kaynak saðlamak için ilk de-
fa Aðustos 1688’de devletçe “duhan res-
mi” adýyla tütün gümrük vergisi kondu.
Vergi Ýsakça’dan Çanakkale’ye kadar Ru-

meli ile Hudâvendigâr bölgelerini kapsý-
yordu. Bu sýnýrlar, tütün gümrük vergisi-
nin Nisan 1689’da alkollü içki vergisiyle bir-
likte “hamr ü arak ve resm-i duhân” adýy-
la mukataa haline getirilmesinden sonra
da deðiþmedi. Temmuz 1691’de baðýmsýz
bir mukataa oldu ve alaný Akdeniz iskele-
leri, bazý adalarla Tuna boyunu kapsaya-
cak þekilde geniþletildi. 1697’de tütün
gümrükleri yetmiþ dördü Rumeli, yirmi
dördü Anadolu ve Ortadoðu bölgelerinde
olmak üzere yaygýnlaþtýrýldý. Tütün tarý-
mý ve ticaretinin XVIII ve XIX. yüzyýllarda
geniþlemesiyle sayýlarý artan bu gümrük-
ler 1860’tan sonra Rüsûmat Emaneti güm-
rüklerine dahil edildi. Tütün gümrük ve
dönüm mukataalarý baþlangýçta Ýstanbul
Gümrük Eminliði’ne baðlanýp kayýtlarý Ma-
den Mukataasý tarafýndan tutuluyordu.
1759 yýlýna kadar mâlikâne sistemiyle ida-
re edildi ve kayýtlarý yine Maden Mukata-
asý tarafýndan tutuldu. 1759’da “Muka-
taa-i gümrük-i duhân-ý Ýstanbul ve tevâ-
bii” adýyla Darphâne-i Âmire’ye intikal et-
ti. 1775’te esham uygulamasýna geçilme-
siyle, 1776’da Þam valileri idaresindeki Ara-
bistan tütün gümrükleriyle tütün tarýmýn-
dan alýnan vergileri içeren duhan dönüm
mukataalarý bir çatý altýnda birleþtirilerek
“yed-i vâhid” sisteminde yine Darphâne-i
Âmire tarafýndan tek elden yönetilmeye
baþlandý. Ýdare Yeniçeri Ocaðý’nýn kaldýrýl-
masýnýn ardýndan Ocak 1827’de Mukata-
at Hazinesi’ne devredildi. 1838’de Maliye
Nâzýrlýðý’na, 1839’da Mukataat Hazinesi
Defterdarlýðý’na, Ocak 1840’ta tekrar Ma-
liye Nâzýrlýðý’na, Mayýs 1840’ta Hazîne-i Ce-
lîle-i Mâliye Nezâreti’ne, 1861’de Rüsûmat
Emaneti’ne baðlandý. Ocak 1880’de Rü-
sûm-ý Sitte, 1883’ten itibaren Reji Ýdaresi
altýna girdi.

Tarým ve ticaretinden olmak üzere tü-
tünle ilgili iki temel vergi alýnýrdý. Tarýmýn-
dan alýnanlarýn ilki % 10 oranýnda aynî
veya nakdî þekilde timar sahibine ödenen
öþür vergisiydi. 1691-1697 yýllarý arasýnda
ihtiyat amacýyla tütün ekim ve yayýlýmýný
önlemek için “nýsf-ý dönüm-i duhân” adýy-
la yeni bir vergi kondu. Buna göre çiftçi
ürettiði tütünün yarýsýný nakdî olarak dev-
lete veriyordu. Devlete ödenen miktar için-
den % 10 öþür timar sahibine aitti. Nýsýf
vergi çiftçi ve tüccarýn tepkisi ve kaçakçý-
lýðýn artmasý sebebiyle 1697’de kaldýrýldý.
Öþür vergisi bundan sonra dönüm baþýna
300 akçe, 1820 sonlarýna doðru 4 kuruþ
nakden tahsil ediliyordu. Tanzimat’ýn ar-
dýndan tütünün rayiç fiyatý üzerinden %
10 öþür alýnmaya baþlandý. Tütün çiftçisin-

limdi. Selânik’te 1697’de 57 tüccarýn %
95’i müslümanlardan, % 5’i gayri müslim-
lerden meydana geliyordu. 1773’te Selâ-
nik’te 235 tütün tüccarýndan % 80’i müs-
lüman, % 20’si gayri müslimdi. Tütün ti-
caretinde yabancýlar da faaliyet göster-
mekteydi. Bunlar daha çok Avrupa’ya tü-
tün ihraç ediyordu. XVII. yüzyýlýn sonlarýn-
da Fransýz ve Venedikli tüccarlar özellikle
Selânik’te toplanmýþlardý ve Makedonya
bölgesinde üretilen tütünleri Avrupa’ya sa-
týyorlardý. XVIII. yüzyýlýn ortalarýndan iti-
baren yabancý tüccar arasýna Basra ve Bað-
dat bölgesinden tömbeki getiren Ýranlý tüc-
carlar katýldý. 1793’ten itibaren Avustur-
yalý tüccarlarla Rus tüccarlarý Karadeniz’-
de, Ýngiliz tüccarlarý Baðdat-Halep-Þam
güzergâhýnda tömbeki ticaretine giriþti-
ler, ayrýca Amerikan tütününü Mýsýr’a it-
hal etmeye baþladýlar.

Ýmparatorlukta üretilen tütünün büyük
bir kýsmý içeride tüketilmekle birlikte önem-
li ölçüde Avrupa’ya da ihraç edilmekteydi
ve Selânik en büyük ihraç gümrüðü idi.
Lazkiye, Ortadoðu ve Ýran tömbekisini Ak-
deniz’e, Ýnoz ise (Enez) Filibe tütünlerini
Mýsýr’a gönderen önemli merkezlerdi. Bun-
lara XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Kavala
ile Ýzmir, XIX. yüzyýlda Samsun ve Adriya-
tik’teki Draç katýldý. XVII. yüzyýl sonlarýnda
Fransa ile Venedik tütün ihracatýnýn ya-
pýldýðý iki ülke iken XVIII. yüzyýlýn ilk çey-
reðinden itibaren Avusturya ve Rusya da
bu ülkeler arasýna girdi. 1689’da Selânik’-
ten Avrupa’ya yapýlan üç aylýk tütün ihra-
catý 92.477 okka idi. Bu miktar 1722’de
717.728 okkaya, 1736’da 1.143.100 okka-
ya yükseldi. 1756-1764 yýllarýnda 2 milyon
okkaya çýktý. 1764’ten yüzyýlýn sonuna ka-
dar tütün ihracatý 1,5 milyon okka düze-
yinde seyretti. Bu miktar Mýsýr’a gönderi-
lenlerle birlikte 2,5-3 milyon okka arasýn-
daydý. XIX. yüzyýlýn ilk yarýsýnda ihracat,
Fransýz Ýhtilâli’nin ardýndan Avrupa’daki si-
yasî geliþmelerle XVIII. yüzyýlýn sonlarýnda
Avrupa tütün üretimindeki artýþ yanýnda
Amerikan tütünü gibi dýþ, Mora ayaklan-
masý ve Kavalalý Mehmed Ali Paþa isyaný
gibi iç sebeplere baðlý olarak düþüþ gös-
terdi. Ýhracat 1810’da 406.000, 1811’de
23.000, 1816’da 75.000, 1817’de 226.000,
1818’de 35.000, 1819’da 80.000 ve 1820’-
de 339.000 okka oldu. Mora Ýsyaný yüzün-
den 1821’de 26.000 okkaya geriledi ve
1840 yýlýna kadar bu seviyede kaldý. 1838
Ticaret Antlaþmasý sonrasýnda tütün ih-
racatýndan alýnan ek vergilerin kaldýrýlma-
sýyla ihracat artmaya baþladý. 1861’de ver-
gi alýnmamasý yanýnda Amerika iç savaþý
yüzünden ihracatta patlama oldu. 1878
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yerine “mürûriye resmi” adýyla kalite ve
cinsine bakýlmaksýzýn tarifesi kýyye baþý-
na 12 kuruþ olan yeni bir vergi ihdas edil-
di. Bu vergi yeni gümrük sisteminde dev-
let memurlarý tarafýndan toplanýyor, dev-
let dolaysýz vergi toplama sistemine ge-
çerek malî tekelcilik temelini atmýþ olu-
yordu. Ayný tarihte seyyar ve perakende
tütün satýcýlarý da “bey‘iyye resmi” adýyla
ilk defa vergiye tâbi tutuldu. Bu verginin
tarifesi dükkânda satýlanlar için yýllýk dük-
kân kirasýnýn % 30’u oranýnda, seyyar sa-
týcýlar için yýllýk 100 kuruþ idi. 1868’de bu
iki verginin tarifeleri yükseltildi. 11 Ocak
1874’te yayýmlanan yeni bir nizamnâme
ile üreticiden tüketiciye kadar bütün evre-
ler birbirine baðýmlý þekilde devlet kontro-
lü altýna alýnýp mürûriye resminin tarifesi
kýyye baþýna 3 kuruþ olarak belirlendi, ilk
defa iç tüketim sarfiyat resmi adýyla ver-
giye tâbi tutuldu ve bu amaçla bandrol
sistemine geçildi. Böylece Avrupa’da uy-
gulanan tütün üzerindeki devlet tekeli Os-
manlýlar’da da baþlamýþ oluyordu. Tütün
ticaretinde alýnan bir vergi de âmediye res-
midir. Gümrük oluþturulamayacak kadar
küçük çapta tütün ziraatý yapýlan Sinop,
Ýnebolu, Bartýn, Ereðli, Bafra, Samsun ka-
zalarý ile Sivas, Karaman, Maraþ eyaletleri
ve Rodos, Ýstanköy adalarýnda 1702-1864
yýllarý arasýnda tahsil edildi. Miktarý kali-
tesine göre kýyye baþýna 6,4 ve 2,5 akçe
idi.

Tütünün ilk defa vergiye tâbi tutulma-
sý Avrupa’dan ithaliyle baþlamýþtý. Ahid-
nâmeler gereði fiyatý üzerinden % 3 güm-
rük vergisi alýndý. Yasaklama döneminde
de tütün ithali merkeze uzak gümrükler-
de devam edip ayný tarife üzerinden tah-
sil edildi. Yasak sonrasý tütün tarýmýndaki
artýþ sebebiyle 1794 yýlýna kadar Ýran töm-
bekisi dýþýnda yabancý ülkelerin tütünü it-
hal edilmedi. 1750’lerde Basra bölgesin-
den, Baðdat¬Halep¬Þam¬Lazkiye hattýn-
dan Osmanlý topraklarýna yayýlmaya baþ-
layan tömbekiden giriþte anlaþmalar ge-
reði % 4 oranýnda vergi alýnýp alýnmadýðý
konusunda bilgi bulunmamaktadýr. Fakat
ilk defa 24 Mayýs 1761’de tütünün iç güm-
rüklerdeki gibi kalitesine göre 24, 15 ve
12 akçe olarak tarifesi kondu. Tömbeki ise
iyi kaliteli kabul edilip 24 akçe üzerinden
vergilendirildi. Bu tarife 1791’de 30, 1803’-
te 45, 1813’te 48 akçeye yükseltildi. 1794’-
ten itibaren ithal edilen Rus, Amerikan ve
Ýtalyan tütünleri yine % 3 oranýnda vergi-
ye tâbi tutuldu. Bu sebeple 1830’dan iti-
baren Osmanlý topraklarýna tütün getiren
Ýranlý tüccardan tömbekinin fiyatý üzerin-

den % 4 oranýnda vergi alýnmaya baþlan-
dý. 1838 Ticaret Antlaþmasý gereðince it-
hal edilen tütünlerden alýnacak % 3 ora-
nýndaki vergiye ilâveten % 2 ek bir vergi
konarak ardýndan % 5’e yükseltildi. Bu
tarife 1850 Ticaret Antlaþmasý’yla % 20
indirimli fiyatýn % 5’i oranýnda belirlendi
ve 1861 Ticaret Antlaþmasý’nda ham tü-
tünün Osmanlý topraklarýna ithalinin ya-
saklanmasýyla son buldu. Fakat 4 Mayýs
1862’de tütün hakkýnda çýkan kararnâme
ile sigara, puro, enfiye vb. mâmul tütün
maddelerinin ithali serbest býrakýlarak fi-
yatý üzerinden % 70 oranýnda gümrük
vergisi kondu. 1875’te bu tarife % 75’e
yükseltildi. Ayrýca enfiyenin, kýyyesi 25 ku-
ruþa kadar olanýndan kýyye baþýna 25 ku-
ruþ, bu fiyattan yukarý olanýndan fiyatý-
nýn bir misli vergi alýnmasýna karar veril-
di. Eflak¬Boðdan ve Sýrbistan’dan getiri-
len mâmul tütünlerden % 67, enfiyeden
ise Avrupalýlar’dan alýnan verginin % 8’i
oranýnda düþük tarife uygulanýyordu. Mý-
sýr’dan gelen tütün % 75 vergiye tâbi tu-
tuluyordu. Ayný tarihlerde Avrupa’dan it-
hal edilen tütün mâmullerine bandrol uy-
gulamasý baþlatýldý. Ýhracat kaleminde ise
1689’da Selânik tütün gümrüðünden ya-
pýlan dýþ satýmda % 3 vergi alýnýyordu. 24
Mart 1728’de diðer bazý maddeler gibi
“resm-i mîrî-i duhân” adýyla kýyye baþýna
6 akçe ek vergi kondu. 1803’te Rumeli ke-
siminde vergi miktarý 9 akçe oldu; 1826’-
da 18 akçeye yükseldi. Anadolu¬Ortado-
ðu’da ise 10 akçe idi. 1838 Ticaret Ant-
laþmasý’nýn ardýndan 1839’da vergi kaldý-
rýldý. Ýhraç edilen tütün için % 9 ameliye,
% 3 reftiye toplam % 12 vergi yeniden
kondu. 1861’de ise ihraç edilen tütünden
alýnan vergi kaldýrýldý.
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den tahsil edilen diðer bir vergi, 1697’de
nýsýf verginin kaldýrýlmasýndan sonra ko-
nulan “resm-i dönüm-i duhân” adlý yýllýk
maktû vergidir. Tütün çiftçisi, öþüre ilâve-
ten dönüm baþýna yýllýk 336 akçelik bu
maktû vergiyi Tanzimat’a kadar vermeye
devam etti. 1838 Ticaret Antlaþmasý’na
göre ihraç edilen tütünlerin % 12 oranýn-
da vergilendirmesiyle hazine gelir kaybýna
uðramýþtý. Açýðý kapatmak amacýyla Mart
1844’te tütün çiftçisine “ruhsat-ý zer‘iyye”
adýyla kýyye baþýna 90 akçelik yeni bir ver-
gi kondu. Öþür yanýnda konulan bu vergi
hem çiftçi hem de yabancý devletlerin tep-
kisiyle kaldýrýldý. 1850’de Avrupalý devlet-
lerle yenilenen ticaret antlaþmalarýyla be-
lirlenen tütün fiyatlarýndan % 16 indirim
yapýldýktan sonra % 12 gümrük vergisi-
nin alýnmasýna baþlanmasý hazine kaybý-
ný daha da arttýrdýðý için ruhsat-ý zer‘iyye
resmi Temmuz 1851’de tekrar uygulama-
ya konulduysa da Avrupalý devletlerin bas-
kýsýyla Nisan 1852’de kaldýrýldý. Gelir kay-
býný telâfi etmede ýsrarlý olan devlet, “hu-
mus öþür” adýyla öþür vergisini % 100 zam-
landýrarak oranýný % 20’ye çýkardý. Ancak
yine Avrupalý devletlerin baskýlarý sonucun-
da bu uygulama da kaldýrýldý ve impara-
torluðun sonuna kadar devam edecek olan
% 10 oranýndaki öþüre tekrar dönüldü.

Tütünün iç ticaretiyle ihraç ve ithal edi-
lenler de vergiye tâbi idi. Ýç ticarette 1688’-
de gümrükler oluþturuluncaya kadar res-
mî bir vergi ve tarife yoktu, fakat güm-
rük vergisi alýndýðýna dair bilgiler mevcut-
tur. Ýlk resmî vergilendirmeye 9 Aðustos
1688’de karar verildi. Tütün sektörünün
XVIII. yüzyýlýn ilk yarýsýnda geliþmesiyle ha-
zine için önemli bir kaynak olduðunu anla-
yan devlet yeni bir gümrük tarifesini 1759’-
da uygulamaya koydu. Yeni tarifede vergi
miktarlarý % 40 ile % 62,5 oranýnda kýyye
baþýna 24, 15 ve 12 akçeye indirildi. Ar-
dýndan tarifeler Rusya ile yapýlan savaþ
sebebiyle 1791’de, reformlar sebebiyle
1803, 1813, 1826, 1835, 1840 ve 1844 yýl-
larýnda yükseltildi. 1852’de kýyye baþýna
kalitesine göre yapýlan klasik vergilendir-
meden vazgeçilerek ihraç edilen tütün-
lerde uygulanan % 16 indirimli fiyat üze-
rinden % 12 oranýnda alýnacak yeni vergi
tarifesi uygulandý. Buna ilâveten 1853’te
“ruhsatiye resmi” adýyla tütün kalitesine
göre 180, 120 ve 60 akçelik ek vergi kon-
du. Bu ek verginin tarifesi 1856 ve 1859’-
da yükseltildi. 1861’de tütün gümrükleri-
nin Rüsûmat Emaneti’ne baðlanmasý üze-
rine Haziran 1864’te tütünden alýnan iç
gümrük vergilerinin tamamý kaldýrýlarak
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ren elli yýl boyunca Major Gerald Talbot ve
ortaklarýna aþaðýdaki þartlarda verilmiþ-
tir” ibaresi imtiyazýn kapsamýný ortaya ko-
yar. Ýmtiyazýn bu derece kapsamlý oluþun-
dan zarar görecek olan tüccar iktidar mu-
haliflerinin desteðiyle bunun kaldýrýlmasý
yönünde ilk ciddi tepkiyi gösterdi. Özellik-
le imtiyazý alan þirketin bunun karþýlýðýn-
da Ýran devletine yýllýk 15.000 sterlin gibi
çok az miktarda bir ödeme yapmasý teke-
li daha tartýþýlýr duruma getirdi ve diðer
sebeplerle birlikte imtiyaza karþý güçlü bir
cephenin oluþmasýna yol açtý. Ýngiliz þir-
ketinin Ýran’a ödediði para, Ýran’dan daha
az tütün üreten Osmanlýlar’a verdiði meb-
laða göre çok düþük seviyelerdeydi. Þir-
ket, bu tartýþmalara raðmen 1891 yýlýnýn
baharýndan itibaren Ýran’da imtiyaz gere-
ði çalýþmalarýný baþlattý. Tütün imtiyazýna
ilk tepki bundan doðrudan etkilenen Tah-
ran’daki pazar (Tahran Kapalý Çarþýsý) tücca-
rýndan geldi ve tütün hareketi çarþý kay-
naklý bir tepki þeklinde ortaya çýktý.

Tütün protestosu hareketi ilk defa, Ra-
mazan 1308’de (Mayýs 1891) Fars eyale-
tinde tütün tüccarlarýnýn önde gelenlerin-
den Hacý Abbas Urdûbâdî’nin tütün teke-
line karþý Þîraz çarþýsýnýn kapatýlmasýna ön
ayak olmasýyla baþladý. Bu esnada Hacý
Seyyid Ali Ekber Felâsîrî, Mescid-i Vekîl Ca-
mii’nin minberinde genelde hükümet po-
litikalarýnýn ve özelde tütün tekelinin aley-
hine konuþma yaparak halký protestoya
katýlmak için teþvik etti. Ancak hükümet
Felâsîrî’yi önce Bûþehr’e, ardýndan Basra’-
ya sürdü. Onun sürgüne gönderildiðini öð-
renen Þîraz halký hükümete karþý diren-
diyse de hükümet kuvvetleri karþýsýnda
daðýldý. Tütün protestosu hareketi boyun-
ca Þîraz’da devam eden ulemâ ile tüccar
arasýndaki iþ birliði diðer þehirlere de ya-
yýldý ve dinî liderlerin öncülüðünde sürdü-
rüldü. Hareketi destekleyen dinî önderle-
rin baþýnda Tebriz’de Hacý Mirza Cevâd,
Ýsfahan’da Âga Necefî, Tahran’da Mirza
Muhammed Hasan Âþtiyânî geliyordu. Irak
Sâmerrâ’dan Müctehid Mirza Muhammed
Hasan Þîrâzî’nin þaha, tekel imtiyazýnýn yol
açtýðý zararýn karþýlanmasýný ve imtiyazýn
kaldýrýlmasýný isteyen bir telgraf gönder-
mesi harekete ivme kazandýrdý. Bütün þe-
hirlere yollanan bu telgraf ilk gösterilerin
de habercisi oldu. Toplumsal bir protesto
ile karþý karþýya kalan Nâsýrüddin Þah, Âka
Ali Âþtiyânî’yi hareketin en etkili lideri Mir-
za Cevâd ile görüþmesi için Tebriz’e gön-
derdiyse de bir sonuç alýnamadý. Bu defa
imtiyazýn bazý maddelerini deðiþtirerek
protestolarý durdurmaya çalýþtý ve þirke-

tin Ýran içinde tütün satýþýný yasaklayýp sa-
dece yabancý ülkelere satýþýna izin verdi.
Ancak tüccar ve ulemâ bu deðiþikliði ye-
tersiz görüp protestolarýný sürdürdü. Pro-
testo ülke dýþýndaki Ýranlý aydýn ve gaze-
teciler tarafýndan da desteklendi.

Tütün imtiyazýný protesto hareketi bo-
yunca en etkili rolü ulemânýn fetvalarý oy-
nadý; böylece harekete büyük katký yapan
din âlimleri hareketin kontrolünü tama-
men ellerinde tuttu. Tütün protestosun-
da asýl dönüm noktasýný, 1891 Kasýmýnda
Kerbelâ’daki Þiî müctehidlerinin lideri Mir-
za Muhammed Hasan eþ-Þîrâzî’nin yayým-
ladýðý meþhur fetva teþkil etti. Hasan eþ-
Þîrâzî fetvasýnda, “Bugün her ne þekilde
olursa olsun tütün kullanýlmasý Ýmam Meh-
dî el-Muntazar’a karþý savaþ yapmakla ay-
ný anlamý taþýmaktadýr” diyordu. Bu fetva
kýsa zamanda etkisini gösterdi. Tahran’-
da ve büyük þehirlerde sigara içimi hýzla
terkedilmeye baþlandý. Tahran Kapalý Çar-
þýsý esnafý dükkânlarýný kapatarak eyleme
destek verdi. Halk, kendi iþlediði gelenek-
sel çubuk ve galyân þeklinde tütün kul-
laným âdetlerini terketti. Bu arada hükü-
met, Tahran Meliküttüccarý Hacý Muham-
med Hasan’ý dükkânlarýn kapatýlmasýndan
sorumlu tutarak Kazvin’e sürgüne gönder-
di. Fakat bu önlem de protesto eylemleri-
ni durduramadý. Neticede Nâsýrüddin Þah,
1892 yýlýnda Ýngiliz þirketine antlaþma ge-
reði 500.000 sterlin ödeyip tütün imtiya-
zýný feshetmek zorunda kaldý. Bunun ar-
dýndan Nâsýrüddin Þah, iktidarý için tehli-
keli gördüðü her yeniliðe karþý tavýr alýp
halka yönelik politikalarýný sertleþtirdi. As-
lýnda tütün protestosunun baþlangýçta tü-
tün imtiyazýnýn kaldýrýlmasýndan baþka bir
hedefi yoktu. Bununla beraber protesto
eylemleri önemli kazanýmlarý da berabe-
rinde getirdi; bir taraftan þah ve istibdat
yönetimine karþý halkýn gücünü gösterir-
ken diðer taraftan dinî liderlerin halk kit-
lelerini meydanlara toplama gücünü orta-
ya koydu.

BÝBLÝYOGRAFYA :

N. Keddie, Religion and Rebellion in Iran: The
Tabacco Protest of 1891-1892, London 1966; Ha-
mid Algar, Religion and State in Iran, 1785-1906:
The Role of the Ulama in the Qajar Period, Ber-
keley-Los Angeles 1969, s. 207; Yahyâ Devletâ-
bâdî, TârîÅ-i Mu£â½ýr yâ ¥ayât-ý Ya¼yâ, Tahran
1362 hþ., I, 105-111; Gulâm Rýzâ Verehrâm, Tâ-
rîÅ-i Siyâsî ve Sâzmanhâ-yý Ýctimâ£î-yi Îrân der
£A½r-ý Æåcâr, Tahran 1369 hþ., s. 286-300; J. Afary,
The Iranian Constitutional Revolution: 1906-
1911, New York 1996, s. 29-33; Stephen C. Poul-
son, Social Movements in Twentieth-Century Iran:
Culture, Ideology and Mobilizing Frameworks,
Lanham 2006, s. 85-102; Rýza Kurtuluþ, 1906-

at Ýstatistiði, Ýstanbul 1295-1308; Düstur, Birin-
ci tertip, Ýstanbul 1289, II, 621-682; a.e., Birinci
tertip, Ýstanbul 1293, III, 326-369; Ahmed Cemâ-
leddin, Tütüncülük, Ýstanbul 1340, s. 12-13; Sâ-
lih Zeki, Türkiye’de Tütün, Ýstanbul 1928; E. C.
Corti, Tütün Keyfi: Tütün Ýçmenin Menþei, Müca-
dele ve Zaferi (trc. Cemal Çaðlar), Ýstanbul 1946,
s. 46; Reþad Ekrem Koçu, Osmanlý Tarihinde Ya-
saklar, Ýstanbul 1950, s. 6-10; N. G. Svoronos, Le
commerce de Salonique au XVIII e siècle, Paris
1956, s. 262; B. C. Akehurst, Tobacco, New York
1981; J. Baudry, Jean Nicot: à l’origine du tabac
en France, Lyon 1988; J. Goodman, Tobacco in
History: The Cultures of Dependence, London
1993, s. 4-8; Osmanlý Dönemi Tarým Ýstatistik-
leri: 1909, 1913 ve 1914 (haz. Tevfik Güran), An-
kara 1997, tür.yer.; Ýstanbul Ahkâm Defterleri:
Ýstanbul Esnaf Tarihi I (haz. Ahmet Kal’a v.dðr.),
Ýstanbul 1997, s. 335-336; a.e. II, Ýstanbul 1998,
s. 302-304; Ýstanbul Esnaf Tarihi Tahlilleri: Ýs-
tanbul Esnaf Birlikleri ve Nizamlarý I (haz. Ah-
met Kal’a), Ýstanbul 1998, s. 17-68; Fatma Doð-
ruel – A. Suut Doðruel, Osmanlý’dan Günümüze
Tekel, Ýstanbul 2000; P. Schmidt, “Yeni Çað Av-
rupa’sýnda Tütün Ticareti ve Tütün Tüketimi”
(trc. Aysel Uzuntaþ), Tütün Kitabý (ed. Emine Gür-
soy Naskali), Ýstanbul 2003, s. 485-494; Rüsuhi
Baykara, “Osmanlý Devletinde Ýlk Tütün Ýçme Ya-
saðý ve Ýktisadî Sebebi”, Ehlikeyfin Kitabý (haz.
Fatih Týðlý), Ýstanbul 2004, s. 301-304; Müjgân
Üçer, “Folklorumuzda Tütün ve Sivas’ta Tütün
Etnografyasý”, a.e., s. 319-333; Fehmi Yýlmaz,
Osmanlý Ýmparatorluðu’nda Tütün: Sosyal, Si-
yasî ve Ekonomik Tahlili (1600-1883) (doktora
tezi, 2005), MÜ Türkiyat Araþtýrmalarý Enstitüsü;
Çaðatay Uluçay, “Tütün ve Kahveye Dair”, Ge-
diz, sy. 45, Manisa 1941, s. 11-13; E. Birnbaum,
“Vice Triumphant: The Spread of Coffee and To-
bacco in Turkey”, Durham University Journal,
XLIX, Durham 1957, s. 21-27; Mübahat S. Kütü-
koðlu, “Tütün ‘Zer’iyye Resmi’ ve Dýþ Tesirlerle
Kaldýrýlmasý”, TTK Bildiriler, VIII (1981), II, 1429-
1434; R. Murphey, “Tobacco Cultivation in Nort-
hern Syria and Conditions of Its Marketing and
Distribution in the Late Eighteenth Century”,
Turcica, XVII, Paris 1985, s. 205-226.

ÿFehmi Yýlmaz

Tütün Protestosu. 1891-1892’de Ýran’-
da yabancý bir þirkete verilen tütün imti-
yazýna karþý yapýlan protesto dinî liderle-
rin öncülüðünde gerçekleþtirilen bir top-
lumsal hareket niteliði taþýr. Protestoya se-
bep olan olay, Nâsýrüddin Þah’ýn Avrupa’-
ya gerçekleþtirdiði seyahatlerinin üçüncü-
sünde Ýngiltere’de iken 8 Mart 1890’da Ýn-
giliz Major Gerald Talbot’e Ýran’da tütün
ekimi, alým ve satýmý tekelini içeren elli yýl-
lýk bir imtiyaz vermesidir. Ýmtiyaz, 27 Re-
ceb 1307 (20 Mart 1890) tarihinde Ýmtiyâz-
nâme-i Duhâniyyât adlý on beþ maddelik
bir protokolü her iki tarafýn imzalamasýy-
la gerçekleþmiþtir. Antlaþmanýn giriþinde
yer alan, “Ýran ülkesi sýnýrlarýnda üretilen
tütün ve tütün mâmullerinin içeride ve dý-
þarýda alým satým ve üretim tekeli, bu im-
tiyaznâmenin imzalandýðý tarihten itiba-


