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Necmettin AKGÜN*

i. GİRİş

Trabzon limanındaki iktisadi faaliyetleri daha iyi de-
ğerlendirebilmek için, Karadeniz ve çevresindeki iktisadi ge-
lişmelere kısa bir göz atmak yerinde olacaktır.

Bilindiği gibi Trabzon, İran vasıtası ile Orta Asya ve Hin-
distan'dan gelen malların Karadeniz limanlanna, İstanbul'a ve Av-
rupa'ya ulaştmldığı önemli bir transit ticaret merkezidir. Trabzon
limanı üzerinden yapılan bu ticareti, MÖ VII. yüzyılda Karadeniz
havzasında görünen Yunan kolonileri ile XIII. ve XV. yüzyıllar
arasında oldukça aktif durumda olan Ceneviz ve Venedikliler yü-
rütmekteydil• Cenevizliler zamanla Sinop, Samsun, Fatsa, Trabzon,
Tuna ve Don nehri ağzında,Venedikliler de Kefe ve Trabzon'da ti-
caret kolonileri oluşturmuşlardır. İtalyan Cumhuriyetleri, Avrupa
ülkeleri için önemli olan buğday, deri, kürk ve köleleri Kmm ve
çevresinden sağlamakta, Anadolu limanları olan Sinop, Samsun ve

*Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi.
I. Todorova, Elisaveta. "The Greeks in the Black Sea Trade During the Late Me-

dieval Period" Etudes Balkaniques, Sofia 1992, p.45-46. 1490'lı yıllarda Kefe'ye,Trabzon
ve çevresinden bilhassa şarap,fındık ve gemi direkleri götürülmekteydi. Bkz: Inalcık,
HaliL. The Ottoman Empire in the Classical Age; (1300-1600) London., p. 129, Inalcık.
"The Ouestion of the Closing of the Black Sea Under the OUomans "Arkheion Pontu, 35.
Athens 1979, pp. 74-91
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Trabzon'dan çeşitli iplik ve dokumalar, deri ve sahtiyan ile şap,
gümüş ve bakır satın alarak Batıya aktarmaktaydılar. Tebriz'den
ham ipek, ipekli elbise1er ve baharatlar kervanlarla Trabzon li-
manına gelmekte burada batılı tüccarların kullanımına su-
nulmaktaydı." Ortaçağda deniz ticareti Hristiyanların, kara ticareti
ise Müslümanların elindeydi. Papalığın Haçlı seferleri mü-
teakibinde Mısır Memlük devletine ticari ambargo uygulaması, ti-
cari yolların ve trafiğin Anadolu ve Karadeniz üzerİnde yo-
ğunlaşmasına neden olmuştur. Moğolların Yakın doğuda sağlamış
oldukları siyasi ve sosyal istikrar ticari hayatı kolaylaştırmıştır.
Bundan dolayı Tebriz, Sultaniye, Saray, Sivas ve Trabzon şehirleri
ön plana çıkmıştır. Marko Polo'ya göre, Trabzon'dan Tebriz'e
gelen kervanlar buradan Kazvin, Nişabur ve Hindistan'a ulaş-
maktaydı.' XIV. yüzyılda İstanbul üzerinden Venedik ve Ce-
nova'ya giden ve oradan da başka yerlere taşınan malların en
önemlileri Karadeniz çevresi ürünleri ya da kara yoluyla oradaki li-
manlara gelen mallardı:Tahıl, mum, tuz ve bal başta olmak üzere
baharat, ham ipek ve kürkler ile önemli sayıda köle ve ipekli ku-
maşlar, ithalolarak yünlü ve keten kumaşlar, silahlar, yağ, kalay,
şarap ve bakır.4 Osmanlı devletinin İstanbul'u 1453 yılında fet-
hetmesi ve onu takip eden yıllarda Karadeniz ve çevresinin Os-
manlıların eline geçmesi sonucu Karadeniz'de ticari faaliyetler Os-
manlı devletinin tekeline girmiş, İtalyan Cumhuriyetleri

2. Turan, Şerafettin. "Karadeniz Ticaretinde Anadolu Şehirlerinin Yeri" Tarih Bo-
yunca Karadeniz Kongresi, Bildiriler. Samsun 1988. s. 147-158. bkz: Inalcık, "Classıcal
Age ... " pp.129-133.

3. Bu dönemde Moğol llhanlı devleti ile Trabzon Pontus devleti arasında sıkı bir i~-
birliği vardı,çünkü; Tebriz ile Kefe arasındaki ticari ili~kiler Trabzon,Erzunım ve Sivas
üzcrinden yapılmaktaydı. XLV. yüzyılın ortalarına doğru IIhanlı devletinin dağılması ve
yerini birbirleriyle mücadele eden hiçük devletlerin alması, Karadeniz ve çevresindeki ti-
cari hayatı olumsuz etkilemiştir. bkz:Yuvah ,Abdülkadir "XIII. Yüzyılda Karadeniz Ti-
careti." 11. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri. Samsun. i990. sS.233-
40.

4. XIV ve XV. Yüzyıllarda Akdeniz ile Karadeniz arasındaki ticari hayata-çeşitli
mahkeme zabıtları ve ticari i~lemler için düzenlenen noterlik evraklarına göre-ıtalyan
deniz devletleri hakimdi. Ancak aynı kaynaklara göre,tahıl alım-satımı ile ilgilenen Bi-
zansh yönetici sınıfı da oldukça faaldir. bkz:Müller-Wiener;Wolfgang. Istanbul Limanı.
Tarih Vakfı Yurt Yay. İst. 1998. sS.32-34
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Karadeniz'den ayrılmak zorunda kalmıştırs. Karadeniz ve çevresi
Osmanlı devletinin Hazar ve Güney Rus steplerine yayılma si-
yasetinin temel taşı olmuştuL XV. yüzyılın ikinci yarısından iti-
baren, Karadeniz ticareti gerilemeye yüz tutmuş, Coğrafi keşiflerle
Akdeniz'deki ticaret faaliyetleri açık denizlere kayınca Karadeniz
ticareti iyice zayıflamıştıL Yine de, Diyarbakır ve Halep gibi do-
kuma merkezlerinden gelen ipekli kumaşlar Karadeniz li-
manlarında alınıp satılırdı.6 İtalyan tüccar devletlerinin Osmanlı
denizlerindeki ticari üstünlükleri XVII. yüzyıla kadar devam et-
miştiL Bu tarihten sonra ise Fransızlar ile artan siyasi ilişkilerden
dolayı denizlerdeki üstünlük Fransızlara geçmiştiL Yine de Fran-
sızların Karadeniz'e geçişlerine izin verilmemekteydi.7

Karadeniz ticaretinin gerilemesinde diğer bir etken Kazak
akınlarıdıL Osmanlı deniz kuvvetlerinin yetersiz kaldığı bu akınlar,
Kanuni devrinde başlamış XVII. yüzyılın ilk yarısında ise Ka-
radeniz'in güney kıyılarında giderek yoğunlaşmıştıLS Karadeniz sa-
hillerinde Kazaklar gibi Abazalarında korsanlık ve yağma ha-

5. 1463-1479 Osmanlı-Venedik savaşı Venedik ticaretine büyük bir darbe vur-
masımı rağmen ticaret bütünüyle kesilmemiştir,1479 antlaşmasıyla Venedik'e Karadeniz
limanlarıyla-Kefe ve Trabzon-ticaret yapma müsadesi verildi. Bu ayrıcalıklar Selim i ve
Süleyman i zamanlarında daha da genişletilmiş, fakat Trabzon ve Kefe bu ayrıcalıkların
dışında tutulmuştur. bkz:lnalcık, HaliL"lmtiyazat" The Anelopedia of Islam VoL"1. Lon-
don. 1971. pp.1183

6. Uzunçarşllı,1. Hakkı. Osmanlı Tarihi C3/2. Ankaral 982. s.576.
7. Fransız elçisi:Padişahın,"yabancllara hareminin kapılarını açmasının bile" ya-

bancı gemilerin Karadeniz'e girişine izin vermesinden"daha kolayolacağını" yazıyordu
.bkz:Müller-Wiener.age s.63. Ahmed III. cülusu münasebetiyle, l703'de, Çar Petro'ya
yol1adığl mektubunda,Türk egemenliğinde bulunan Karadeniz' e çıkmağa ruhsat ve-
rilmediğine, Azak denizinin bu denizden gayri bir yere çıkan kapısı olmadığına göre
Azak.Taygan ve Voreneş'te yapılan gemilere bir mana verilemediğini ve kaldırılmasını
talep ediyordu. bkz:Tukin.CemaL Boğazlar Meselesi. Ist.1999. s.58.

8. Ilgürel, Mücteba. "Osmanlı-Ukrayna Münasebetlerinin Başlaması" Belleten C.
LX TfKB. Ankara 1996, s. 155- 164, Ostopchuk. Victor, "Five Documents From the
Topkapı Palace Archive on the Ouoman Defense of the Black Sea Against the Cossacks
(ı639)" Journal of Turkish Studies, Harvard 1987, pp. 49-100. XVII. yüzyıl başlarında
Rusya'nın Don Kazakları Karadeniz'e çıkmış Anadolu kıyılarına akınlar yapmaya baş-
lamışlardı. Bu akınlar sık sık tekrarlanmış ve çoğu zaman yıkımlara,yangınlara ve ölüm-
!ere sebep olmuştur. Korsanların 1631 yılında yaptıkları bir saldırıda lmaret mahallesinde
büyük bir yangın çıkmış, bu yangında Hatııniye medresesinin damlarını örten kurşunlar
erimişti. Iki yıl sonra da Hatuniye Imareti vakfı olan Aşağı hisardaki Bedesten yanmıştı.
bkz: Trabzon LI Yıllığı i997.Trabzon Bld. Yay:52. Ankara 1997 s.69.
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reketlerine karşı Osmanlı devleti çeşitli savunma yapıları inşa et-
miştir.9 Karadeniz ticaretinin gerilemesine neden olan diğer faktör
ise, Osmanlı-Safevi ilişkilerinin sürekli gerilim içerisinde ol-
masından kaynaklanmaktaydı. Bilindiği gibi Trabzon limanını ti-
cari açıdan önemli kılan faktörlerden biri Tebriz'den giren Asya
ürünlerinin, özellikle İran ipeklilerinin, Trabzon limanı aracılığıyla
Karadeniz havzasına dağıtılması oluşturmaktaydı. XVIII. yüzyılda
Osmanlıların ve Rusların İran üzerindeki politikaları ipeklilerin
Anadolu'ya girmesine engeloluşturmuştur. Bunun yanı sıra, tüc-
carların XV. yüzyılın sonlarına doğru Asya ürünlerini nakletmede
Trabzon-İstanbul deniz yolu yerine Erzurum-Tokat-Bursa kara yo-
lunu tercih etmeye başlamaları, Bursa'nın uluslararası ipek ticareti
merkezi haline gelmesine yol açmıştır. İtalyan tacirler,özellikle Flo-
ransalılar ve Cenevizliler,Bursa'ya Batı sanayiinin rakipsiz ince
yünlü kumaşlarını getirmekte, ipekle değiştirmekte idiler. İlhanlı
Moğol Hanları zamanında tran'a İstanbuL, Trabzon, Ayas gibi mer-
kezlerden dağılan Avrupa yünlüleri, XV. Asırda büyük miktarda
Bursa pazarından gitmekte idi.1O XVII. ve XVIII. yüzyıllar da ise,
İzmir ipek ticaretinde batılı tüccarların uğrak yeri olmuştur. i i

9. Bu amaçla 1757 yılında Faş havalisinde (Gürcistan sınırları içerisinde) üç adet
kule inşa edilerek burada görev yapmak üzere 47 nefer tayin edilmiştir. bkz: Orhonlu.
Cengiz. Osmanlı İmparatorlugu'nda Derbent Teşkilatı. İst. i990, s,24.

LO. İnaIcık,Halil, "XV. Asır Sanayi ve Ticaret Tarihine Dair Vesikalar.
I.Bursa."Osmanlı İmparatorluguffoplum ve Ekonomi.1st.l993.s.212 vd. Inalcık. Halil
"Harır", The Encyclopediaoflslam Vol: III, London 1972, pp. 21 1-215.

Bursa'nın hem niınanlı hem de Avnıpa ticareti için gelişiminin degerlendirmesi
için bkz: Çizakça,Miırat. "A Short History of the Bursa Silk Industry"Joumal of the Eco-
nomic and Social History of the Orient. Vol.XXIII Lieden i980. pp. 142- i52. Bursa gibi.
Tokat şehri de XVII. yüzyılda önemli bir ticaret merkezi olmuştur, daha emniyetli olması
ve Avrupalılar için daha cazip hale gelen İzmir'in yolu üzerinde bulunması şehrin öne-
mini artırmıştır. 1701 'de şehri gezen Toumefort; "Tokat Küçük Asya ticaretinin merkezi
sayılınalıdır" hükmüne varmıştır. Bu dönemde Kırım ve çevresine Fransa'dan getirilen
Fransız yünlü kumaşlarına en büyük darbeyi Tokat pamuklu ve basmaları vurmuştur.
bkz:Genç,Mehmet." 17.-19. Yüzyıllarda Sanayi ve Ticaret Merkezi Olarak Tokat" Türk
Tarihinde ve KLiltüründe Tokat Sempozyumu.Tem. i986. Ankara. i987. sS.145-169. "
....... Marmara ve Ege denizleri pek zor sular sayılmazken Karadeniz daha Ilkçagda son de-
rece tehlikeli olarak biliniyordu:Karadeniz'deki bildigimiz gemi kazalarının çogu kötü
hava koşullarından oldugu kadar bu denizin yeterince tanınmamasından da kay-
naklanmaktaydı." bkz:Müııer- Wiener. age. s.56.

i ı. Ülker, Necmi , İzmir Şehri Tarihi. i. İzmir. 1994, s.44-45 Kasaba,Reşat "İzmir"
Doğu Akdeniz' de Liman Kentleri. Ist.l994, sS.8- ıı.
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Özellikle XVIII. Yüzyılda Erzurum gümrüğüne İran yönünde gelen
mallardan sağlanan gelirlere baktığımızda; 1722 yılında yaklaşık
25.000 kuruş olan gümrük gelirleri, 1770 yılında 2500 kuruşa ve
nihayet 1790 yılında ise 756 kuruşa kadar düşmüştür. 12 İran' dan
gelen mallardan sağlanan gelirlerin bu düşüşü yukarıdaki se-
beplerle açıklanacağı gibi, İran haricinde, Bengal ipeğinin dünya
pazarlarına hakim olması, Ortadoğu'da Suriye ve Kıbrıs gibi ipek
üretim merkezlerinin ortaya çıkması ve İtalya'da ipek üretiminin
yaygınlaşmasıyla da açıklanabilir. Ayrıca XVIII. yüzyılın son-
larına doğru dünya pazarlarında ipeğin yerini pamuklu ve yünlü ku-
maşların alması ipek ticaretinin önemini azaltmıştır. Kısacası,
XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı-İran ticaretinin önemini
kaybettiğini söyleyebiliriz. Osmanlı belgeleri üzerinde yapmış ol~
duğumuz çalışmamız yukarıdaki bilgileri doğrular niteliktedir. Zira
bu dönemde Trabzon ve çevresinden Rumeli taraflarına kaçak ola-
rak bakır, gümüş ve şap götürülmüş karşılığında hububat, çeşitli
dokumalar ve tuz alınarak dönülmüştür. Trabzon limanında ticareti
yapılan emtia arasında ipekli dokumalara rastlanılmamıştır.

Bu durum XVIII. yüzyılda, İran ticaretinin Trabzon limanı için
önemli olmadığını ortaya koymaktadır. D Oysa aynı dönemde,
XVIII. yüzyılda, Osmanlı devletinin Akdeniz'deki limanları Se-
lanik, İzmir ve İskenderiye Avrupalı tüccarların özellikle Fran-
sızların ve İngilizlerin, hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla
yoğun ticari ilişkilerde bulundukları yerlerdir. Dış pazarlara yönelik
pamuk, tütün, ipek, mısır ve yün üretimi artmış, Selanik, İzmir ve
İskenderiye Osmanlı devletinin önemli ihraç merkezleri olarak ge-
lişmişlerdi.14 Osmanlı devletinin Akdeniz kesimindeki bu ticari ge-
lişmeye karşın Karadeniz ticareti, dolayısıyla Trabzon ticareti, daha

ı2. Erim, Neşe, "1720- I790 Arasında Osmanlı-Iran Ticareti" V. Milletler Arası Sos-
yal ve Iktisat Tarihi Kongresi, Tebliğler, Ankara 1990, s, 572.

13. Aygün.Necmettin, Trabzon Gümrüğü (1750- i8(0). (Gazi Üniv. Sosyo BiL. Enst.
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara 1997, s, 128-151

14. Panzac, Daniel "International and Domestic Maritime Trade İn the Ottoman Em-
pire in the 18 th Century" International Journal of Mıddle East Studies, 24 Cambridge
i992, pp.! 89-206. bkz: Davis, Ralph. "English Imports from the Middle East 1580- ı780"
Studies in the Economic History of the Middle East. London i978, pp. 193-206.
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çok Trabzon'un ve başkent İstanbul'un günlük ihtiyaçlarını kar-
şılamaya yönelik olarak devam etmiştir.

Karadeniz'in yabancılara yasaklanmış "kapalı deniz" statüsü
1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ve 1783 tarihinde Kırım'ın
Rusya'nın eline geçmesiyle bozulmuştur. Rusya'nın Karadeniz' de
artan statüsünü sarsmak amacıyla Osmanlı devleti bu denizi bütün
devletlere açma gereği hissetmiştir. Bu amaçla 1799' da İn-
giltere'ye,1802'de Fransa'ya ve takip eden yıllarda diğer Avrupa
dev letIerine Karadeniz' de ticaret yapma hakkı tanınmıştır. Ka-
radeniz ticareti 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasından sonra Ka-
radeniz'in uluslararası ticarete açılmasıyla hareketlenmeye baş-
lamıştır. ı, Bununla birlikte, Osmanlı yönetimi İstanbul'un zahire
ihtiyacı ve ordunun ihtiyaç duyduğu malzemelerin azalacağı en-
dişesiyle ve biraz da isteksiz oluşu nedeniyle Avrupa devletlerinin
Karadeniz'e giriş ve çıkışlarında sürekli sorun çıkararak bu dev-
letleri yıldırmaya çalışmıştır. 16 1774 Küçük Kaynaı-ca Ant-
laşmasından Osmanlı-Rus savaşının yeniden başladığı 1787 se-
nesine kadar, Rus tüccarlar Karadeniz'de oldukça aktif duruma
gelmişlerdi. Gemi ve gemici ihtiyaçlarını Ege ve çevresindeki ada-
lardaki RumIardan sağlamışlardır. 17 XV. yüzyılda olduğu gibi
XVIII. yüzyılda da Kefe ve civarına Orta-Kuzey Anadolu'dan,
Kastamonu, Tokat ve Trabzon'dan pamuklu kumaşların ihracatı
söz konusudur.1H l830'lu yıllarda İngilizlerin İran ipeğini daha
ucuza ve daha kısa yoldan elde etmek istemesi üzerine Trabzon li-

i5. Inalcık, "İmtiyazat", p. 1186.
16. Özellikle uzun savaşlar döneminde( 1787/88, i791/92. i806/12, i828/29) ve Rum

isyanı esnasında, Osmanlı devleti Karadeniz'i tüm devletlere kapalı tutabilmişıir.
bkz:Beydil1i,KemaL. "Karadeniz'in Kapalılığı Karşısında Avrupa Küçük Devletleri ve
"Miri Ticaret" Teşebbüsü". Belleten. CLV. Ankara .1991. s.748/49.

17. Rus tüccarlar çoğunlukla adalar ve Ege denizi kıyılarından yiyecek mad-
deleri,paımık,pamuk ipliği,ipekli kumaşlar ile çuka götlirmekte,Rusya'dan dönüşlerinde
ise havyar,peynir,tuzlu et,kunı balık,çay,hububat,demir,halat.kirpas,çuka,kürk,balmuımı
ve yelken bezi getirınekteydiler.bkz:Bostan,ldris. "Rusya'nın Karadeniz'de Ticarete Baş-
laması ve Osmanlı İmparatorluğu (1700- i787)". Belleten.C.LlX. Ankaral 995. s370-374

18. Inalcık,HaliL. "Osmanlı Pamuklu Pazarı Hindistan ve Ingiltere" Osmanlı Im-
paratorluğu / Makaleler. İst.1993. s.299-303
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manındaki iktisadi faaliyetler yeniden canlı bir döneme girmiştir.IY

Trabzon limanı ticari faaliyetlerin yanı sıra Osmanlı-Safevi sa-
vaşları döneminde Tuna limanlarından gönderilen büyük miktarda
hububatın savaş alanına gönderilmesinde20, Erzurum, Kars ve Van
gibi kalelere İstanbul'dan gönderilen cephanenin nakledilmesinde,
Doğu Anadolu'dan Kırım ve Balkanlara asker nakledilmesinde
köprü görevi görınüştür.21 Bu çalışmada, Trabzon gümrüğünün
idari yapısı, gümrük mültezimleri,mültezimlerin birbirleriyle olan
ortaklıkları, gümrük gelir ve giderleri ve gümrükteki kanuna aykırı
faaliyetler eldeki belgelere göre değerlendirilecektir.

GÜMRÜK MUKATAASININ İDARİ TEŞKİLA Tl VE
MÜLTEZİMLER

Trabzon gümrüğü XVIII. yüzyılın başlarında İstanbul gümrüğü
tarafından idare edilmekte olup, yıllık (mal) 700.000 akçeyi ha-
zineye ödemek koşuluyla 1701 yılında Mustafa Ağa'ya iltizam
0lunmuştur.22 1702 yılında ise idari açıdan Trabzon gümrüğü İs-
tanbul gümrüğüne bağlı olmayıp, Trabzon iskelesi gümrüğü,
ihtisab2" delIaliye ve şem'hane gelirleriyle birlikte bir mukataa 01-

19. Issawi,Charles. "The Tabriz-Trabzon Trade, i830- i900:Rise and Decline of a
Route"lnternational Journal of Middle East Studies. Cambridge. i970. pp. i8- i9. Böylece
Trabzon-ErZllrum-Tebriz yoluyla Ingiliz mamül maııarı kolayca Osmanlı devletinin doğu
bölgelerine ve Kuzey Iran'a ulaşacak, Ingiliz sanayisinin hammadde ihtiyac! da kar-
şılanacaktı. i8 i2' de Sir Gore Quseley: "eğer Iran ipeği Bushire yerine Trabzon' dan ge-
milere yüklenirse kara yoluyla yapılan ipeğin taşıma maliyeti %2.5 den % ı'e düşeceğini"
belirtmekteydi. i820' de Ingiliz maslahatgüzarı Henry Willock bir muhtırasında:" hem Os-
manlı devletinin doğu eyaletlerindeki ve hem de Kuzey Iran'daki ticarete açılmak için
acilen Trabzon ile Ingiltere arasında direkt ilişkiler kurulmasını" yazıyordu. Benzer ge-
lişmeler için bkz:Turgay, A. Üner. "Oltornan British Trade Through Southeastem Black
sea Ports During the Nineteenth Century" Economie et societes dans le'empire ottoman.
Içinde. Paris 1983 .pp.297 -3 i5.

20. Ina1eık, "Classıcal Age .... " p. 133.
21. Trabzon Şer'iyye Siciııeri, No: 1929. s.81 b. Bundan Sonra: TŞS: 1929: 8 ib,

1923: 71,1933: 70,1946: 29.
22. TŞS: 1866: 68
23. Jhtisab sisteminin işleyişi ve Muhtesib'in görevlerinin kısa bir değerlendirmesi

için bkz: Kazıel,Ziya, "Osmanlılarda Ihtisab." Osmanlı. Yeni Türkiye Yayınları. CILI. An-
kara. 1999, sS.113-122.
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duğu ve 800.000 akçeye iltizama24 verildiği anlaşılmaktadır,25
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında, Trabzon gümrük mukataası Trab-
zon iskelesi gümrüğü, ihtisab, denaliye ve şem'hane gelirleriyle
birlikte mültezimlere ihale edilmekteydi.26 Gümrük mukataasının
her yıl ödemek zorunda olduğu giderleri arasında: Trabzon ve
Sohum kalesi içerisinde var olan camiIerin her türlü giderlerinin
karşılanması, Trabzon kalesindeki beş1üyan askerinin aylıkları,
Sohum kalesi muhafızlarının aylıkları ve gümrükteki vazifelerin gi-
derleri yer almaktaydı'"? Mukataanın işletme hakkını alan mü1-
tezim, mukataa gelirlerinden yukarıdaki muayyen ödemeleri yap-
tıktan sonra geri kalan miktarı Osmanlı hazinesine taksitler halinde
göndennekteydi.2x Gümrük mukataasına bağlı yukarıda belirttiğimiz

24. Taşradaki hizmetler ve görevlerin yerine getirilmesi için oluşturulan yöneticiler
topluluğunun maddi gereksinimleri, başlıca iki yoııa karşılanırdı. Bunlardan ilki. tımar
tevcih yöntemi, ikincisi de iltizam yöntemiydi. İ1tizam sistemiyle, vergilerin nakden alın-
ması veya nakde çevrilerek merkezi bir hazineye aktarmak ve buradan da görevlilere veya
yapılacak olan devlet hizmetlerine aktarmak amaçlanmıştır. bkz:Genç,Mehmet." Osmanlı
Maliyesinde Malikane Sistemi" Türk İktisat Tarihi Semineri. Ankara. i975. s.232. "Güm-
rük" bir ülkeye giren ve ülke kanunlarının tanıdığı istisnalar dışında kalan ve her çeşit eş-
yadan sınırları geçerken alınan vergidir. bkz:Süleyman Sudi. Defder-i Müktesid
(Haz:Mehmet Ali Ünal). Isparta 1996. s. i88-1 92. ".... Denizden gelip karaya çıkarılan
veya karadan gelip gemiye yüklenerek giden mal hemen her yerde gümrük vergisine tabi
tutuluyordu. Ticari faaliyetleri yoğun olan ve kolayca yükleme yapılabilecek tüm kıyı
bölgeleri Osmanlı devleti tarafından tespit edilerek buralarda birer gümrük merkezi oluş-
turulurdu. Bu açıdan bakıldığında İstanbul, İzmir, Selanik, Edirne, Belgrat, Trabzon. Er-
zunım, Diyarbakır, Halep, Şam ve Bağdat gibi liman ve şehirler nüfus ve ticaret hacmi iti-
barı ile gümrük merkezlerinin başında gelmekteydi."Kütükoğlu,Mübahat. Osmanlı-Ingiliz
İktisadi Münasebetleri ( 1580- i838 ). Ankara.! 974. s.63. Vergilerin ihale yöntemiyle top-
lanması (tax-farıning) İslamiyet'in ilk günlerinden yakın bir zamana kadar tüm İslam dün-
yasında yaygındı. Bu kurum Mısır'da ortaçağ döneminde"daman" ve " kabala".Hint-
Moğol imparatorluğunda" icare", Osmanlı'da da" iltizam" olarak bilinmekteydi. bkz: Çi-
zakça, Murat. İş Ortaklıkları Tarihi. Tarih Vakfı Yurt Yay. İst.l999. s. i20. Savaş tek-
nolojisindeki değişiklikler nedeniyle merkezde daha büyük ve daimi ordular oluşturma ge-
reği ortaya çıkınca,timar düzeni hem askeri hem de mali önemini yitirmeye başladı. XVI.
yüzyılın sonlarına doğru devlet,tirnar düzenini terk ederek i1tizama geçmeye başlamıştır.
bkz:Pamuk.Şevket. Paranın Tarihi. TVYY. İst. 1999, s.94

25. TŞS: 1866: 78b
26. TŞS: 1917: 12
27. BA.MAD: 10243: 109
28. Mültezim / amil / tax-farmer ;bir girişimciydi,dolayısıyla riske girmek ZQ-

nındaydı. Söz konusu yetki, en yüksek fiyatı teklif eden kimseye veriliyor ve bu işlem bir
müzayede somında gerçekleşiyordu. Mültezim, müzayede fiyatı ile işletme giderlerinin
toplamına eşit olan toplam giderlerinden fazla bir gelir elde etmeyi başarırsa kar elde edi-
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gelir-gider kalemleri yüzyılın sonuna kadar aynı kalmıştır. Trabzon
gümrük mukataasının gelir-gider kalemleri şunlardır: Gelirler: a-
Trabzon iskelesi ve ona bağlı olan iskeleIerin gümrük gelirleri, b-
Şehir ihtisablığı gelirleri, c-Şem 'hane gelirleri, d-Dellaliye gelirleri,
e-Kantarcılık gelirleri. Giderler: a-Trabzon ve Sohum kaleleri içe-
risindeki tüm camiIerin giderleri (imam hatip, hizmetçi, hasır, mum
yağ vb), b-Trabzon kalesi beşlüyan askerinin aylıklar, c-Sohum ka-
lesi muhafızlarının aylıkları, d-Gümrükteki vazifelilerin(katip vb )
giderleri.

Gümrük içerisinde pek çok görevli olup bunlar içerisinde en
önemlisi "güımük emini" idi. Güımük eminIeri, gümrükten geçen
malların gÜmrük vergisini almakla mükellef oldukları gibi, tüc-
carların her türlü kaçakçılık faaliyetlerine engelolmakla yü-
kümlüydüler. Gümrükteki diğer bir görevli, muayene edilen ve ver-
gisi alınan eşyanın defterlere kayıt edilmesi gibi işleri yürüten
"katip" idi. Ticari faaliyetlerin arttığı dönemlerde bunların sayısı
ikiye çıkabilmekteydi.29 Gümrükteki güvenlik işlerinden sorumlu
"Koku" ya da "zabİtan" ,0, malları tartan "Kantari",ı, taşıma iş-
lerinden sorumlu bir "hammalbaşı"'", liman ve çevresine gelen yük-
leri nakletme işleriyle meşgul "kayıkçılar kedhüdası"," ve gümrüğe
gelen emtia ve eşyanın depolanmasıyla meşgulolan "ambar
emini",34 gümrüğün diğer önemli görevlileri olarak faaliyet gös-
termektedirler.

Trabzon gümrüğü;Trabzon merkezindeki irili-ufaklı bir çok is-
kele ile bu günkü idari yapıda, Giresun'un ilçeleri olan Espiye, Ti-
rebolu ve Görele, Trabzon'un ilçeleri olan Vakfıkebir ve Sürmene

yor,yoksa zarar ediyordu. Taahhüt ettiği meblağı devlete ödeyemeyen mültezimin mlil-
küne el konuyor ya da tutuklanıyordu. bkz:Çizakça. age. s124. İncelediğimiz dönemde
Trabzon gümrük mültezimleri ile malikiineciler ve devlet arasında böyle bir uygulamaya
rastlanılmamıştır.

29. TŞS: 1925: 67
30. TŞS: 1945: 37
31. TŞS: 1917: 9
32. TŞS: 1919: 16
33. TŞS: 1948: 42
34. BA. Cevdet-Maliye: 8336
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iskelelerini içine almakta olup", bu iskeleIere karadan ve denizden
gelen her türlü emtia ve eşya Trabzon gümrüğü tarafından ver-
gilendirilmekteydi. Of ve Rize iskelelerinin ise,Trabzon gümrük
mukataasına bağlı bulunmadığı anlaşılmaktadır. ,6

Osmanlı devleti, mukataaları üzerlerine alan mültezimlerden
daha fazla gelir sağlamayı düşünerek mukataaların bir veya üç se-
nelik süreler içerisinde değil de, daha uzun süreler içerisinde, hatta
kaydıhayat koşuluyla, askeri sınıf mensuplarına hayatta bu-
lundukları müddetçe iltizama verilmesini uygun görmesi sonucu
"Malikane Mutasamfı" dediğimiz sınıf ortaya çıkmıştır. Böylece
devletin açık artırınayı kazananlardan daha fazla miktarda peşin
para (Muaccele) alması mümkün olmaktaydı. Malikane mutasamfı
ihaleyi alırken ödediği muaccelenin yanı sıra her yıl "mal" adı ve-
rilen ödemelerini de yapmayı taahhüt etmekteydi. Muaccelenin
miktarı tarafların kıyasıya rekabet ettiği müzayedelerde be-
lirlenirken, yıllık ödemenin (mal) miktarını devlet be-
lirlemekteydi.1695 yılından sonra malikane sistemi devlet içe-
risinde uygulanmaya başlanmıştır.'?

Trabzon güımük mukataası XVIII. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren 1768 yılına kadar her yıl 848.000 akçeyi hazineye ödemek
koşuluyla Hacı Hüseyin Ağa'nın malikanesi olmuştur.1768 yı-

35. TŞS: 1866: 67 b, 1923: 74, 1919: 36b. Doğal bir liman olan Akçaabat is-
kclesinin Trabzon gümrük mukataasına bağlı olmadığı anlaşılmaktadır. Muhtemelen XVi.
Yüzyılda olduğu gibi,bu iskelenin gelirleri Trabzon'daki Hatuniye Vakfı'na git-
mekteydi:bkz:Jennings,Ronald C.,"The Pious Foundation of Imaret-i Hatuniye in Trab-
zon; 1565-1640. "X. Türk Tarih Kongresi/Bildiriler, C.ıV .TIKB. Ankara 1993,s. 1574.

36. BA. MAD: 10223: 92, 10243: 109. Faroohi,Suraiya. Osmanlı'da Kentler ve
Kentliler,TVYY. İst.l994 s, 131.

37. Genç, "Malikane ..." , s. 236-241. Muaeeele. devlet tarafından belirlenen mik-
tarın altında olamazdı. Devlet bu asgari değeri. vergi kaynağının tahmini yıllık ortalama
karının iki ila on katı arasında kalacak şekilde belirliyordu. Hesaplanan bu asgari değerler.
Istanbul'daki baş defdarlığın kapısına asılarak herkese duyurlılurdu. Adaylar daha sonra.
ödemeyi kabul ettikleri muaecele miktarlarını kaydettiriyor,devletin belirlemiş olduğu as-
gari değerin üzerine çıkan teklifler veriyorlardı. Doğalolarak. en yüksek teklifi veren kişi
söz konusu vergi kaynağına! mukataaya ömür boyu sahip oluyordu. Malikaneci adı ve-
rilen bu kişiye. mukataa üzerindeki haklarını tescil eden bir berat veriliyordu. Bu be-
ratta.malikanecinin uymJsı gereken temel kurallar yer almaktaydı. bkz:Çizakça. age,
s.141
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TABLO i: TRABZON GÜMRÜK MUKA TAASI MALİKNE MUTASARRIFLARI
VE MUKATAANıN YILLIK DEGERLERİ 1748-1799 (AKÇE)

Tarih
Hicri/Miladi Malikane Mutasarrıfı

i 16111748 Hacı Hüseyin Ağa
i 16311749
116611752
116711753
i 169/1755
117111757
i 172/1758
117311759
117611762

Mliderrisın-i Kiram
i 182/1768 Mahmud Efendi
ı185/1771
1187/1773
119011776
119411780
119611781
1205/1790
120811793

Mukataanın Yıllık Değeri Kaynak:

848.000 1917 .S. i2
1917.s.8.

(I)
Ino.s.77b

848.000 i921,s.44b
i923.s.20b
i923,s.20b
i923,s.20b
i926.s.51 b

848.000 i930.s.41
i93 i .s.95b
i932.s 13

9 i8.000 i933,s.79b
946.485 (2)

1936.s.92b
i940,s.70
1944,s.57

946.485 i945.s.43b
i945.s.52

950.485 i946,s.3 ib
946.485 (3)

Canib-i Hazıne-i
i2 ı0/1795 Irad-ı Cedıd
i2 ı111796
1212/1797
12 J 4/1 799

1- BA, Cevd-Mal. No: i999 ı
2- BA.MAD, No: 10223.s.92
3- BA,MAD,No: i0243,s. i09

GRAFİK i: TRABZON GÜMRÜK MUKATAASININ YILLIK DEGERLERİ
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lından 1793 yılına kadar ise malikane mutasamfı olarak Mahmud
Efendi, yıllık ortalama 946.000 akçeyi hazineye ödemek ko-
şuluyla,Trabzon gümrük mukataasım elinde tutmuştur. Trabzon
gümrük mukataasımn yüzyılın sonuna kadar aym ailenin üzerinde
kaldığı anlaşılmaktadır (tablo I). 1790 tarihli bir vesika: malikane
sahibinin, mukataasım iltizama vermesi ile ilgili mahkeme zaptının
sonundaki imza yerine geçen isimden, mukataamn 1768 yılından
itibaren Hacı Hüseyin Ağa'mn oğlu tarafından işletildiğini gös-
termektedir.38 Tablo I ve grafik I'e bakıldığı zaman, Malikane mu-
tasamfının XVIII. yüzyılın ikinci yarısında her yıl devlete ödemek
zorunda olduğu (mal) miktarın pek fazla değişmediği gö-
rülmektedir.1748 yılında hazineye 848.000 akçe veren malikane
mutasamfı 1773 yılına kadar aym miktarı vermiş, 1776 yılından iti-
baren bu miktar biraz artırılmış ve yüzyıl soı~una kadar ortalama
946.000 akçe hazineye teslim edilmiştir. "Mal" adı verilen yıllık
ödemelerin yarım yüzyılda pek fazla değişmemesinin sebebi, mu-
kataa ihale edilirken malikane mutasamflarımn ödemiş oldukları
yüklü miktardaki "Muaccele" adı verilen peşin paradan kay-
naklanmaktaydı(muacceleyi,malikanecinin bir tür kefili olarak gö-
rebiliriz. Çünkü; malikaneci, "mal" adı verilen yıllık ödemelerini
yapmadığı zaman,muaccelesini ve mukataasım kaybedebiliyordu).
Bu yüklü miktardaki peşinat sayesinde devlet, hazinesindeki açık-
ları kapamayı ummaktaydı. Bu nedenle her yıl ödenmekte olan
"mal" adı verilen miktarın değişmesine devlet pek müdahale et-
memekteydi. Çünkü, devlet bu sistem ile, askeriyesine yapması ge-
reken zorunlu ödemeleri garanti altına almış oluyordu.

Gümrüğü kaydıhayat koşuluyla üzerlerine alan çoğunlukla as-
keri sınıftan olan malikane mutasamfları / ana-mültezimler, güm-
rüğün işletme hakkını alt-mültezimlere (sub-tax-farmers), ihale et-
mekteydiler. Dolayısıyla, mukataa birbirleriyle ilişkili pek çok

38. (Hüseyin Ağa-zade Mahmud), bkz: TŞS: 1940: 70; Malikane sistemini ayrıntılı
olarak inceleyen Mehmet Genç'in belirttiği gibi, bir malikane sahibinin ölümünden sonra
varisleri,açık arttırma sonucunda ortaya çıkan en yüksek bedeli vermeyi kabul ederek
malikilneyi aile içinde tutarak kuşakta kuşağa aktarabilmekteydiler. bkz:Genç. agm, s.235.
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ihaleye sahne olmaktaydı.39 Bu noktadan bakıldığı zaman
malikanecileri devletle mültezim arasına girmiş, vergi kaynağının
himayesinin yüklenen ve bunun karşılığında gelirden belirli oranda
hisse alan bir kadro olarak düşünmek mümkündür. Mesela, 1759
tarihli bir mahkeme kaydına göre, Hacı Hüseyin Ağa malikane mu-
tasamfı olarak Trabzon gümrük mukataasını,59.200 kuruş / 7.
104.000 akçe peşin para (muaccele) ve yıllık 848.000 akçeyi ha-
zineye ödemek koşuluyla (mal), işletmekteydi.40 Aynı yıl içerisinde
malikane mutasamfı gümrük mukataasını 26.500 kuruşa yani
3.180.000 akçeye, gayrı ez-mali ve kalemiyye ve sa'ir, iltizama
verıniştir(Tablo II).Gümrük mukataasını 7.104.000 akçeye üzerine
alan malikane sahibinin bu işten, yıllık olarak, yaklaşık 2.486.400
akçe kar sağladığını söyleyebiliriz.41 Diğer yıllara ait gümrük mu-
kataasının muaccele miktarlarını tespit edemediğimizden XVIII.
yüzyılın ikinci yarısında malikane sahiplerinin kar değişim oran-
larını izleme imkanına sahip değiliz. Gerçi, tablo I'e bakıldığında,
XVIII. Yüzyılın II. yarısında mukataanın iki kez el değiştirdiği gö-
rülür. Dolayısıyla,bilinmeyen tek bir ihalenin muaccelesinin yok-
luğu söz konusudur.

Bilindiği gibi, malikane sistemi 1683-1699 savaşına ve büyük
ölçüde artan gelir ihtiyacına bir çözüm olarak ortaya çıkmıştı. ı768-

39. Devletin malikane sistemine geçmek istemesinin bir nedeni de,mültezimin vergi
kaynağını aşırı ölçüde sömürrnesini engellemekti. Fakat, malikane sistemiyle bu ba-
şarılamamış, taşradaki mültezimler malikane mukataalarmı işleterek giderek söz sahibi ol-
muşlar ve daha da zenginleşmişlerdir. Mukataayı devletten alan malikilneci, bu ıTIlıkataayı
tekrar ihale ile başka bir mültezime satmaktaydı. Bu mültezim genelde Trabzon kö-
kenlidir, mukataayı alan mültezim, ihtisab,dellaliye,şem'hane ve kantarcılık gibi bağlı ka-
lemleri ayrıca ihaleye vermekteydi. Bu ihalelerde kimlerin etkin olduğu açık olmamakla
beraber, Trabzon Şer'iyye Sicilierindeki ihale kayıtlarının sonunda Trabzon kökenli olan
yerel mültezim ile iskele gümrük emininin isimlerinin bulunması mukataada esas etkin
olanın malikaneci değil de, yerel mültezimin olduğu rahatlıkla gösterir. Bu durum, taş-
radaki a'yanm filizlenmesinde iltizam sisteminin ne denli önemli olduğunu açıklar: Şatır-
zade ve Kalcı-zade gibi nüfuzlu ailelerin devletin bazı vergi birimleriyle olan bağlantıları
için bkz: Aygün. Agt, s.151-154.

40. TŞS: 1924: 31b-3
41. Mukataalardaki kar hesaplamalarının yöntemi için bkz:Genç, "Malikane" ,ss.252-

255.;Genç,Mehmet,"A study of the feasibility of using eighteenth-century Ottaman fi-
nancial records as an indicator of economic activity" The Ottaman Empire and The
World-Economy,Cambridge 1987,pp.350-363
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TABLO II: TRABZON GÜMRÜK MUKATAASI MÜL TEZİMLERİ VE
MUKATAANıN İHALE BEDELLERİ 1749-1800 (KURUŞ)

Tarih
Hicri/Miladi
1163/1749
116811754
116911755
117111757
i 173/1759
i 174/1760
1175/1761
i 176/1762

1182/1768

i 185/177 i
1187/1773
1195/1780
1196/1781

1205/1790
1210/1795
1211/1796
1212/1797
1222/1807

1222/1807
1224/1809

Mültezim
Hacı Mahmud Ağa ve ısmail Efendi

Seyyid Ali Ağa ve diğer Ali Ağa

Mühürdar Mustala Efendi ve Karakulak Hacı

Mustafa Ağa

Hacı Hasan Ağa

Scyyid Mchmcd ve Ömerıade Hacı İsmail Ağa

Mehmed Ağa
Hahz Hacı Ahmed Efendi, Hacı Süleyman Ağa ve

Şatırzadc Ömer Ağa

Şatırzade ıbrahim Ağa, Halız Hacı Ahmed Efendi

ve Hacı Süleyman Ağa

Şatırzade ıbrahim Ağa ve Hacı Ahmed Ağa

Hazineclar SUIcyman Ağa ve Hacı ısmail Ağa

Şatırl.ade Mehmed Emin Efendi ve Hacı Osman
Ağa (Emaneıen)

ısmail

Hasan ve Hacı Mustafa

Seyyid Osman

Kalcızadc Osman Ağa

Şatırl.ade Mehmet Şakir

Gümrük Ihale
Bedeli

26.500

23.500

20.000

25.000
25.000

18.977
20.951,5
20.451.5
32.500

15.000
30.000

Kaynak:
TŞS

1917,s.8b
i920,s.1 05
1921.,s.55

i923.s.20b
1924,s.30b
i925,s.59b
1926,s.5Ib

i929,s.66

1931.,s.95b
i932,s. i3.
1936,s.61b
1936,s,92b

1940,s.70
ı945,s.43b
i945,s.52
1946,s.13b
Cevd-Mal..
22123

Cevd.Mal,
22123

GRAFİK II: TRABZON GÜMRÜK MUKATAASI MÜLTEZİM İHALE
BEDELLERİ (1755-1809)
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1774 Osmanlı-Rus savaşının yarattığı benzer koşullar altında ise
"Esham" sistemi ortaya çıkınıştır.1793'ten sonra alınan bir ka-
rarla,yıllık kan/faizi on kiseyi* aşan malikane mukataalan, sa-
hipleri ölünce,tekrar satışa sunulmayacak ve yeniden devletin eline
geçerek " irid-ı cedid" hazinesi tarafından işletilecekti. Tablo l' e
baktığımızda gümrük mukataasının 1795 yılında, 946.485 akçe yıl-
lık değeri ile, irad-ı cedid hazinesi tarafından işletildiği görülür. Bu
sistem yüzyılın sonuna kadar aynı kalmıştır. Trabzon gümrük mu-
kataasına bağlı olan ihtisab, dellaliye ve şem'hane gelirleri, Trab-
zon iskelesi gümrüğü gelirleriyle birlikte mültezimlere ihale edil-
mekteydi; gümrük mukataası XVIII. yüzyılın ikinci yarısında
genellikle bir veya üç yıllık süreler içinde mültezimlere ihale edil-
mekte olup, yüzyılın ikinci yarısında mukataanın iltizam miktarı or-
talama 25.000 kuruş / 3. 000. 000 akçe seviyesinde idi.42 Yüzyılın

*Kise/Kese deyimi akçe için kuııanılmaktaydl:Kese-i Rumi 50.000 akçeye,Kese-i
Mısri ise 60.000 akçeye eşit kabul ediliyordu:bkz:Pamuk,age,sI05.

42. Açık arttırma sonucunda mukataayı vergilendirme hakkını elde eden malikaneci,
mukataanın işletmesini yerel mültezimlere ihale etmekteydi. Bir örnek ITŞS: i93 i:95b i :

Vech-i tahrır hurOf budur ki:
Trabzon gümrüğü ve tevabi'ı mukata'asının bin yüz seksen beş senesi Muharremü'l-

harami gurresinden Zi'l-hiccesi gayetine gelince bir senee'i kamile zabt LI rabt itmek üzre
talibın ve ragibın olan Şatır-zade İbrahim Ağa ve Hafız el-Hac Ahmet Efendi ve el-
Hac Süleyman Ağa'ya sene-'i merkGrnede tarafımızdan iltizam olınup ve anlar dahı
iltizamı 'ale'l- iştirak kabul eylediklerinden naşı mukata'a-'i mezkGre sene-'i mezbGreye
mahsGb bedel-i iltizamı olan yirmi bin kuruştan yalnız yedi bin beş yüz kuruş ber-vech-i
peşın tamamen eda u tesıım idüp baki iktiza iden on iki bin beş yüz kuruşun dört bin iki
yüz elli kuruşunu ber-mu'tad-ı kadım vakt ü zamanıyla ol tarafda Sohıım ocaklığı ve sa'ir
ashab-ı veza'ife tesıım ve teslimı havı ahz alınan senedatı tarafımıza eda olmak üzre
mukavele ...kusGr kalan sekiz bin iki yüz eııi kuruşu dokuz ay zarfında üç taksit ile ceste
ceste tamamen eda u tesıım eylemek ve sene hitamında zarara du'a olmamak şartıyla bir-
birlerine kefil-i bi'l-cümle olmalarıyla memhGr deyn-i temessüğü tahrır ve yedIerinden
ahz olınmağla tarafımızdan işbu zabt temessüğü tahrır ve yedIerine i'ta alınmıştır. Ge-
rektir ki ber- vech-i malikane mutasarrıfı aldığımız Trabzon ve tevabi'ı gümrüğü
mukata'ası işbu bin yüz seksen beş Muharreminden Zi'l-hiccesi gayetine gelince
merkGmuna der-'uhde ve iltizam olınup bir sene-i kamilede mukata'a-i mezbGnın ber-
vech-i mu'tad 'a'idat ve rüsGmatın ve menMi' -i müteveccihatın ma- takdımden berü
mukata'a-i mezbGre miiltezim olanlar ne vechile zabt u rabt ve ahz u kabz idegelmişlerise
merkumun dahı ol vechile mukata'a-i mezkurenin rüsfımat ve 'a'idatın ol vechile zabt u
rabt ve ahz u kabz eyleyüp bir sene-'i kamile tarafımızdan ve taraf-ı ahardan bir ki-
mesne dahI [u] ta'arruz eylemeyüp keyfe- ma- yeşa' ....mutasarrıf olmaları çü n işbu
zabt temessüğü tahrır olınup yedIerine virildi. Tahrıren rı gurre-i M i uharrem i sene i ı i
ı85 Mahmud an Müderrisın-i Kiram Mutasarrıf-ı Malikane-i Gümrük-i Trab-
zon.
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sonlarına doğru Karadeniz ve çevresindeki savaşlar nedeniyle güm-
rük gelirlerinin düştüğü görülmektedir (grafik II). Gümrük mu-
kataasını üzerine alan mültezimlerin gümrüğe bağlı olan ihtisab,
deııaıiye ve kantarcılık gibi hizmetleri başka başka mültezimlere,
alt-mültezimlere, ihale ederek işlettikleri görülmektedir. Malikane
mutasarrıflarının ise mültezimlerinin bu yetkilerine pek karışmadığı
Osmanlı kayıtlarından anlaşılmaktadır. Bu durum malikane sa-
hiplerinin daha çok başkent İstanbul' da yaşamaları yla açık-
lanmaktadır.43 Gümrük mukataasına bağlı olan ihtisab ve delIaliye
ihale miktarlarının pek önemli olmadığı görülmektedir. XVIII. yüz-
yılın ikinci yarısında ihtisab gelirleri ortalama 450 kuruşa / 54.000
akçeye delIaliye gelirleri ise 11 kuruşa / 1.320 akçeye mültezimlere
ihale edilmekteydi.44 Oysa,aynı yüzyılda gümrük mukataası yıl-
lık,ortalama,25.000kuruşa / 3.000.000 akçeye ihale edilmekteydi.
Bu miktar üzerinden yukarıda belirtilen ihale miktarları ve birtakım
önemsiz gelirleri çıkardığımızda Trabzon iskelesi gümrüğünün yıl-
lık değeri ortaya çıkar.45 İhale miktarları üzerinden yapmış ol-
duğumuz bu değerlendirmeden,Trabzon iskelesinin hem mukataa
ve hem de şehir açısından ne denli önemli olduğu görülür. Trabzon
gümrük mukataasına bağlı olan şem'hane (mum imalathanesi) iha-
leleri ile ilgili belgelere kullanmış olduğumuz maliye defterlerinde
ve şer'iyye sicilIerinde rastlanılmamıştır. Dolayısıyla Trabzon' daki
mum imalatı gelirleriyle ilgili kayıtlar araştınImaya muhtaçtır. Gra-
fik I'e ve Tablo III'e bakıldığında devletin,malikane sistemini terk
ederek esham sistemine geçmek istemesinin nedenleri anlaşılır.
Zira, maliye terminolojisinde "mal" adı verilen miktarların, sis-

43. Genç," malikane", s.243
44. Aygün, agt, ss. 89-92.
45. Bir, şehir ihtisablığı ihalesi ITŞS: 1931 :97 i :Ba'is-i tahrır-i tezkire budur ki :

Işbu bin yüz seksen altı senesine mahsuben Trabzon gümrüğü mukata'ası ve tevabi'
'uhde-'i iltizamımızda olmağla mukata'a-i mezbur mülhekatından nefs-i şehr
ihtisablığı işbu darende-'i tezkire meveddetlü Çubukçu-zade Mustafa Ağa iltizamma taıib
olup sene-'i sabıkı üzre yalnız iki yüz elli kuruşa der'uhde ve kabul ve bedel-i iltizamı
olan meblağ-ı mezkura temessük virüp vaktiyle tarafımıza tamamen ve kamilen eda u
tesli'm eylemek şartıyle gerektir ki muma-ileyh varup nefs-i şehr ihtisablığmı sene-'j
mezbunm Muharremi gurresinden Zi'l-hiccesi gayetine değin zabt u rabt idüp ber-vech-i
mu'tad-ı kadım olageldiği minvaı üzre resm-i ihtisabm cem' u tahsil ve ahardan hiçbir fert
manj' ve mezahim olmamak içün zabt u rabt tezkiresi tahri'r ve muma-ileyh yedi ne i'ta
alındı. ltl] gurre-i MLuharrem J sene 1186. İbrahim Şatır-zade, Gümrük-i Trabzon.
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TABLO III: TRABZON GÜMRÜK MUKATAASI MALİKNE VE İLTİzAM
BEDELLERİNİN YıLLARA GÖRE DEGİşİMİ ( AKÇE)

Bir Bir
Öncekine lIk Değere lIk Değere Öncekine

Malikane Göre Artış Göre Artış Göre Artış Göre Artış lItizam
Tarih Olarak % % % % Olarak

1161/1748 848.000
1169/1755 848.000 3.180.000
i182/1768 848.000 -11.33 -11.33 2.820.000
1185/1771 848.000 -24.53 -14.9 2.400.000
1190/1776 918.000 8.25 8.25
1195/1780 946.485 3. iO 11.61 -5.67 25 3.000.()O()
1205/1791 946.485
1210/1795 946.485 11.61 -28.39 -24.1 2.277.240
1211/1796 946.485 11.61 -20.94 10.40 2.514. i80
12 i2/1797 950.485 0.4 12.08 -22.03 -2.39 2.454.180
1214/1799 946.485 -0.4 11.61
1222/1807 22.64 58.91 3.900.000
1222/1807 -43.4 -53.85 1.800.000
1224/1809 13.20 100 3.600.000

51 yılda 11.61 13.20 54 yılda

temin işleyişinden dolayı, Trabzon güıillük mukataasında elli yıllık
bir süreç içerisinde fazla değişmediği görülür: kısa vadede, yüklü
miktarlardaki muaccele adı verilen peşin para sayesinde devlet, ha-
zinesinde oluşan açıklanna karşılık nakdi bir finans elde ediyordu.
Ancak; uzun vadede devlet sadece malikanecinin ölümü halinde
mukataaya zam yapabilmekteydi. Bu nedenle, 1748 ile 1799 yıllan
arasında geçen elli bir yılda, devlete yapılan mal adı verilen öde-
melerde, sadece %11.61artış olmuştur. Çünkü, malikane ancak iki
kez el değiştirebilmiştir (tablo I). Dolayısıyla; devletin eline geçen
"mal" adı verilen yıllık vergilerin, Mehmet Genç'in tabiriyle: "ka-
tılaştığını/donduğunu" söylemek mümkündür.46 Oysa, devletin gi-
derlerinin XVIII. yüzyılda, içinde bulunduğu savaşlar ve enflasyon
nedeniyle sürekli arttığı bilinen bir gerçektirY Malikane sistemiyle

46. Genç,Mehmet, agm, S.253
47. Kuruşun gümüş içeriği 1720'lerden i760'ların sonlarına kadar toplam yüzde 40

azalmıştır. Rusya ve Avusturya'ya karşı 1787'de başlayan savaş sonucunda ise, 1789'da,
büyük bir tağşiş gerçekleştirilerek gümüşün içeriği üçte bir oranında azaltılmıştır. bkz:
Pamuk, age, sS.176-187.
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devletin eline geçen gelirler hemen hemen aynı kalmaktaydı4x•
Fakat, esham49 sistemi sayesinde malikane sistemiyle elde edilen bu
gelirler, parçalara bölünüp ihale ile satılabilirdi. Dolayısıyla,hem
daha çok girişimciye ulaşılabilir hem de daha çok kar elde edi-
lebilirdi. Bununla birlikte,esham sisteminin XVIII. Yüzyılın II. Ya-
rısında.Trabzon gümrük mukataasında uygulanmadığı görülür.'o
Esham sisteminde görülen aksaklıklar nedeniyle olsa gerek, i795
yılından yüzyılın sonuna kadar Trabzon gümrük mukataası, tıpkı
yüzyılın başında olduğu gibi,mültezimlere verilerek işletilmiştir.
Güımük mukataası içerisindeki iktisadi faaliyetlerin boyutunu
mültezim ihalelerinden daha iyi yakalamak mümkündür; Tablo
II'ye bakıldığında, 54 yıllık süre içerisinde, mukataanın tüm bi-
rimleriyle birlikte hemen hemen üç yılda bir ihaleye çıkarıldığı an-
laşılmaktadır Bu hareketlilik, en azından, mukataa gelirlerinin
hangi yıllarda değişime uğradığını ve bu değişime neden olan et-
kenIerin hangileri olduğunu,genelolarak, ortaya çıkarır. Trabzon
gümrük mukataası iltizam bedellerinin dolayısıyla gelirlerinin art-
masına ve azalmasına etki eden en önemli faktör, Osmanlı dev-

48. Aygün.agt,s. i Lo
49. Esham ,sehm kelimesinin çoğuludur ve hisseler anlamına gelir. Devlet bu sis-

temde, bir ımıkataanın yıllık net gelirini belirleyerek hisselere ayırmakta, bu hisselerin her
birini ihale ile peşin para karşılığında satmaktaydı. Askeri harcamalar ve özellikle de ola-
bilecek savaşların finansmanı için i Mart i793' de iri'id-ı cedid hazinesi oluşturulmuştur.
Bu hazine temelde, maliHıne ve esham sistemine son vermeyi amaçlamaktaydı.
bkz:Cezar, Yavuz. Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi. İst. 1986, sS.79-
i56. Bu konu ile ilgili olarak Mahmud Raif Efendi şunları yazmaktadır: "1792 de tesis
edilen bir nizamname,malikanelere zeamet ve tımarlara arız olan suiistimallere son verdi.
Bu nizamnamenin getirdiği hükme göre, sahipleri ölen malikaneler münhal sayılacak ve
devlete geri döneceklerdi. Bunlardan 500- 150()() kuruş arasında gelir getirenler mli-
zayedeye çıkarılacak ve en fazla arttırana verilecekti" bkz: Mahmud Raif Efendi.Osmanll
İmparatorluğu'nda Yenİ Nizamların Cedveli. (Haz: Arslan Terzioğlu ve Hüsrev Hatemi).
ıst. i978, s.8. Esham, 1775 yılıııda uygulamaya konularak i86()'lı yıllara kadar mahiyetini
değiştirmeden devam eden belirli bir iç borçlanma sistemini ifade eder. Kadııı veya erkek.
Müslüman veya gayri müslim, askeri veya reaya her Osmanlı tebaası sehim satın ala-
bilirdi. Hisselerin küçültülmesi ve herkese açık hale getirilmesi sayesinde sistem.
malikaneye oranla daha hızlı bir şekilde gelişmiştir. Sisteminin işleyişi için bkz:Genç.
Mehmet." Esham" Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C.XI. tst. 1995. sS.376-
380.

50. Devlet,esham sistemini daha çok,kar getiren veya getirmesi muhtemelolan mu-
kiıtaalarda uygulamaktaydı. bkz:Cezar, age,s.8 ı.
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letinin XVIII. Yüzyılın II. Yarısında Rusya ile yapmış olduğu sa-
vaşlardan kaynaklanmaktaydı(mültezimler, ihalesine girecekleri
mukataanın daha önceki yılda veya yıllarda elde etmiş olduğu yıllık
karını göz önünde bulundurarak tekliflerini sunmaktaydılar). Ruslar
ile, 1768'de Lehistan meselesi yüzünden çıkan savaş, 1783'de
Kırım'ın Rusların eline geçmesiyle, Karadeniz'de siyasi ve iktisadi
ilişkilerin Osmanlı .devleti aleyhine bozulmasına neden olmuştur.
Yüzyılın ortasında,26.500 kuruşa / 3.180.000 akçeye mültezimlere
ihale edilen Trabzon gümrük mukataası, Osmanlı-Rus savaşının
başladığı 1768 yılında, 1755 yılına göre % 11.33 azalmış, 1771 yı-
lında ise 1755 yılına göre %24.53 azalarak mültezimlere ve-
rilmiştir. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasından Kırım'ın Ruslar ta-
rafından işgal edildiği 1783 yılına kadar geçen süre içerisinde,
Karadeniz' de ticari ilişkilerin normal seyrine girdiği gö-
rülmektedir.'!; 1780 yılında mukataa, 1771yılına göre % 25 artışla
25.000 kuruşa / 3.000.000 akçeye ihale edilmiştir. Karadeniz ti-
caretinde,dolayısıyla Trabzon ticaretinde yüzyıl müddetince en
büyük düşüş,1783'de Kırım'ın Ruslar tarafından işgal edil-
mesinden sonra ortaya çıkmıştır. Zira, şer'iyye sicilIerinden an-
laşıldığı kadarıyla Trabzon ticareti, Karadeniz yönünde,başta İs-
tanbulolmak üzere, Vama, Burgaz, Kili, İsmail, Akkerman, Özü,
Kefe, Anapa ve Sohum ile bağlantılıydı..'2 Bundan dolayı, Kırım'ın
işgali, ayrıca Kuzey Karadeniz'e hakim bir konumda olan Özü ka-
lesinin 1789'da, ve Balkanlar ile Orta ve Kuzey Avrupa'nın Ka-
radeniz'e çıkış kapıları olan Kili ve İsmail'in ise 1790'da Ruslar ta-
rafından işgali Trabzon gümrük mukataası gelirlerini iyice
düşürmüş olmalı; 1790 yılında mukataa, emaneten.'] mültezimlere
verilmiş( Osmanlı devletinde bir mukataanın emaneten verilerek iş-

51. Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yüz binlerce müslümanın vatanıarını terk ederek
Osmanlı topraklarına göç etmelerine yol açmıştır. 1789'da Özü'nün Ruslar'ın eline geç-
mesiyle 25.0(JO'e varan sivil halk katledilmiştir. Bkz:Beydilli,Kemal,"Küçük Kay-
narca' dan Yıkılışa" Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi. C ı. Ist.1994,ss.65-72

52. Trabzon limanının bu önemli merkezlerle olan idari,askeri ve ekonomik bağ-
lantıları için bkz:Aygün, agt, sS.32-50,111-151

53. Mukataaların işletilmesi ve emanet yöntemi ile ilgili olarak bkz: Ta-
bakoğlu,Ahmet,Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi. Dergah Yay.
ıst. i985,ss.120- i35.
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letilmesi, genelolarak, o vergi biriminin zarar etmekte olduğunu
gösterir),1795 yılında ise, 1780 yılına göre % 24.1,1755 yılına
göre ise % 28.39 azalarak 18.977 kuruşa / 2.277.240 akçeye ihale
edilmiştiretablo II-III).Bununla birlikte, 1791'de Avusturya ile Ziş-
tovi ve 1792'de Ruslar ile Yaş Antlaşmalarının imzalanmasıyla
tekrar istikrar kazanmaya başlayan Karadeniz ve çevresi ti-
careti,yüzyılın dönüşümünde bu istikrarı daha da artırmış ancak,
1806'da başlayıp 1812'de son bulan Osmanlı-Rus savaşı bu is-
tikrarı bozmuştur: Örnek vermek gerekirse; 1807 yılında 32.500 ku-
ruşa / 3.900.000 akçeye gümrüğü iltizamına alan Kalcıoğlu Osman
Ağa, Osmanlı-Rus savaşı nedeniyle gümrük gelirlerinin düştüğünü
belirterek iltizam bedelinde indirim yapılmasını talep etmiştir. Mül-
tezimin talebi kabul edilerek 2.100.000 akçe indirim yapılmış (%
53.85) ve 1.800.000 akçeye gümrük mukataasının işletilmesi tekrar
Osman Ağa'ya verilmiştir.54 Böylece,1755-1807 yıllan arasında
geçen elli iki yılda mukataa, 1755 yılına göre % 43.4 ile en düşük
ihale bedeline ulaşmıştır. 1809 yılında mukataa, 1807 yılına göre %
100, 1755 yılına göre ise % 13.20 artışla 30.000 kuruşa / 3.600.000
akçeye mültezim Şatır-zade Mehmet Şakir'e ihale edilmiştir. Do-
layısıyla,XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. Yüzyılın başında mu-
kataanın ortalama değeri,savaşlan göz önünde bulundurmazsak,
yaklaşık 25000 kuruş / 3.000.000 akçeydi.1755-1809 yılları ara-
sındaki elli dört yılda mukataada sadece %13.20 artış olmuştur
(tablo III).Bütün bu verileri göz önüne aldığımızda,XVIII. yüzyılın
II. Yansında ve XIX. Yüzyılın başında Karadeniz ve çevresinde or-
taya çıkan savaşların,Trabzon ve çevresinin iktisadi gelişimine ne
denli olumsuz etki yaptığı anlaşılmaktadır. 55 Tablo III' deki verilere
bakıldığında,dikkat çeken başka bir husus ortaya çıkmaktadır; dev-
letin mukataayı malikaneciye verirken ve malikanecinin de mu-
kataayı mültezimlere ihale ederken,bir önceki yıl veya yıllardaki
%5 ile %15 arasında değişen artışın ,bir sonraki müzayede de temel
alınarak mukataanın "mal"veya iltizam artışının alt sının be-

54. BA. Cevdet-Maliye: 22123.
55. XVIII. yüzyılOsmanlı ekonomisine savaşların yapmış olduğu tesirler için bkz:

Genç. Mehmet,"XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve Savaş" Yapıt 49. Ankara i984,
ss.53.61
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lirlenmekteydi. Burada dikkati çeken, Devletin yıllık "mal" mik-
tarındaki artışı belirlerken ve buna bağlı olarak, malikanecinin de
mukataayı mültezimlere ihale ederken, Osmanlı devletinde uy-
gulanan %20' faizinlkarın bu artışlarda ne derece yönlendirici ol-
duğu meselesidir. Zira, hem malikaneciler hem de mültezimler sar-
raflardan borç alarak veya onları kefil göstererek mukataa
ihalelerine katıldıklarından dolayı,sarraflardan almış oldukları faiz
yüzdesini ihalelerde temel kabul ederek mültezimlerin tekliflerini
buna göre sunmalarını bekleyebilirler. Trabzon gümrük mu-
kataasının malikane sisteminin işleyişinden dolayı iç içe geçmiş üç
ihaleye sahne olduğundan, (Devlet ~ malikaneCİ ~ ana-mültezim
~ alt-mültezim) mesela, Devletin mukataayı %10 kar ile ihaleye
çıkardığını kabul edersek, alt-mültezime mukataa veya mukataanın
her hangi bir birimi,yaklaşık %50 civarında bir artışla ulaşıyor 01-
malıydı.56 Trabzon gümrük mukataasındaki iktisadi faaliyetlerin, in-
celediğimiz dönemde, bu çalışmanın girişinde belirttiğimiz ne-
denlerden dolayı hareketli olduğunu söylemek oldukça güçtür;
grafik II'ye bakıldığında belirli bir istikrardan ve/veya canlılıktan
bahsetmek (daha önce belirttiğimiz enflasyon değerlerini dikkate
aldığımızda) imkansız gibidir. Bu durumun en önemli etkenleri,
şüphesiz, Rusya'nın XVIII. yüzyılda göstermiş olduğu siyasi ve
ekonomik gelişmeler ile Trabzon ve çevresinin iktisadi gelişiminin
üretimden çok transit ticarete dayanmasından kaynaklanmaktaydı.

56. Osmanlı devletinde, % iO ile %20 arasında değişen faiz uygulamalarıyla. iltizam
ihale bedellerinde bir önceki ihale bedellerine göre ortaya çıkan artışın birbirleriyle olan
münasebetleri için daha çok arşiv belgesine ve farklı bölgelerdeki mukataa ihalelerine
bakmak gerekmektedir. Osmanlı devletindeki faiz uygulamaları için bkz: Cezar.
Yavuz." 18. Yüzyılda Eyüp'te Para ve Kredi Konuları Üzerine Gözlemler. "Eyüp'te Sos-
yal Yaşam.TVYY.İst.l998,s29.Aynı kitapta:Aydın,M.Akif,"Eyüp Şer'iyye Sicillerinden
184,185 ve 188 No'lu Defterlerin Hukuki Tahlili.s.66. Pamuk. age, s,86.
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