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K›talar, co¤rafyalar, ülkeler, kurumlar, bireyler, kültürler,
ekonomiler k›sacas› her fley aras›nda iletiflimin ve
etkileflimin art›fl sa¤lad›¤› bir dönemden h›zla geçiyoruz.
Yenidünyan›n bu en etkin yans›mas› her fleyi de¤ifltiriyor.
Tan›mlayabildi¤imiz her fleyin dünden daha farkl› bir ko-
numa do¤ru ilerleyiflini görüyor ve yafl›yoruz. 

Bu amans›zca de¤iflimin kontrolü baflar› için kaç›n›l-
mazd›r. Sahip olduklar›m›z hakk›nda daha derin bilgiye
ulaflmal›. Karar süreçlerimizde bu bilgilerin ›fl›¤›ndan
yararlanmal›y›z.

Kurulufl kökleri Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan gelen,
cumhuriyet dönemi ile güçlenen ve gelece¤e akan bir
kurum olan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›’da bu böl-
genin, co¤rafyan›n ve ülkenin sahip oldu¤u en önemli
kurumlardan biridir.

1884 y›l› olan kurulufl tarihinden beri sayg›n ve seçkin
üyelerini en üst düzeyde lay›k›yla temsil ve önderlik etme
baflar›s›n› göstermeye halen devam etmektedir.

Bulundu¤u konumda, de¤iflen ekonomik ve ticaret
koflullar›n› kontrol ederek daha h›zl› bir bütünleflmeye
çaba harcamaktad›r. Yeni pazarlarla iletiflim ve etkileflimi
art›racak giriflimlerde bulunmaktad›r. Bu bölgede var olan
kaynaklar›n de¤erlendirilmesi ile ortak bir zenginli¤e yön
vermektedir.

Bugünlerde, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› (TTSO)
Bölge oda ve borsalar›na yapt›¤› a¤abeyli¤ine komflu
ülkelerde bulunan kardefl ticaret ve sanayi odalar› da
eklemlemifltir.

Do¤u Blo¤u'nun serbest Pazar ekonomisine ad›m at›fl› ile
bafllayan bu önderlik sürecinde kardefl odalar ile kurulan
dostluk ba¤lar› iyi iliflkiler temelinde devaml› geliflti-
rilmifltir. Gerek bölgemiz, gerekse ülkemize sa¤lad›¤›
katk›lar›, komflu ülkelere da tafl›m›flt›r.

Elbette bu sorumluluk, kendi kurumsal geçmiflini daha iyi
tan›yarak bu hedefe katk›s›n› art›racakt›r. Odam›z›n köklü
ve sayg›n bir tarihinin ö¤renilmesi gelece¤imizin kurgu-
lanmas›nda hepimize büyük katk›lar sa¤layaca¤›na
inan›yorum.

Bu eserin ortaya ç›kmas›na vesile olan, bizlere odam›z›n
tarihinin araflt›r›lmas›n› öneren Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na  odam
ve camiam ad›na sonsuz flükranlar›m›z› sunuyorum.

Kitab›n yay›nlanmas›na destek sa¤layan Türk Ekonomi
Bankas› Genel Müdürü Varol Civil’e bu eseri gerek
Trabzon’a gerekse ülkemize kazand›rd›¤› için meclis
üyelerim ve kurumum ad›na teflekkür ediyorum.

1874-1950 y›llar›n› kapsayan odam›z›n tarihi hakk›ndaki
araflt›rma çal›flmas›n› yapan Karadeniz Teknik Üniversite-
si Ö¤retim üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz, okutman Veysel
Usta ve Prof. Dr. Kenan ‹nan’› emeklerinden ötürü kutlu-
yorum.

M. fiadan EREN
Meclis Baflkan›

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›

‹mparatorluktan
Cumhuriyete
Trabzon Ticaret
ve Sanayi Odas›
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Kentlerin dili sahip oldu¤u de¤erlerin anlatt›klar›, hisset-
tirdikleri ve söyledikleridir. Bu türden varl›klara sahip
ç›kmak, korumak ve gelifltirmek kentlerin ve o kenti tem-
sil eden toplumum zenginli¤ini gösterir.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› herkesin övünç duydu¤u
kentimizin ve ülkemizin kurumlar› aras›ndad›r. Kuru-
luflundan günümüze kadar tüccar ve esnaf›m›z›n bir arada
oldu¤u, sayg›n bir biçimde temsil edildi¤i, bu kentin, bu
bölgenin ve bu ülkenin yarar›na faaliyetler yürüten örnek
sivil toplum örgütü olmay› baflaran bir kurumdur.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n kuruluflu ve tarihi
üzerine bilimsel bir çal›flma yap›lmas› gündeme al›nd›.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih bölümü ö¤retim üyelerinin üstlendi¤i araflt›rma ile
ilk bölüm (1884 - 1950 aras›) tamamlanm›fl oldu.

Bilimsel kaynaklar ›fl›¤›nda haz›rlanan oda tarihimiz bir
kitap haline getirildi. Sonuçta araflt›rma öncesine kadar
1874 olarak kulland›¤›m›z oda kurulufl tarihimiz 1884
olarak belgelendi. Ve böylece odam›z›n kurulufl tarihi
üzerindeki mu¤lakl›kta ortadan kalkm›fl oldu.

Kurulufl tarihi üzerindeki bu de¤ifliklik çeflitli kaynak ve
belgeler ile do¤rulanm›flt›r. Bu köklü tarih baflta üyeleri-
miz olmak üzere gerek bugünkü, gerekse gelecekteki
kuflaklar›n odam›z› daha yak›ndan tan›ma imkan› sun-
maktad›r.

Bugün büyük bir zevk ile okuma flans›na eriflti¤imiz bu
araflt›rmada sadece odan›n tarihi ile yüzleflilmiyor.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n geçmifli yan›nda
ayn› zamanda  Türkiye’de ticaret ve sanayi odalar›n›n
oluflum süreci ve gelifliminin bir kesiti ile de karfl›
karfl›yay›z.

Bu aç›dan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›'na ait bir
tak›m kaynaklara ulaflmak gerek Trabzon gerekse ülke-
mizin ekonomik ve ticari geçmifli hakk›nda bilgilenme-
mizi sa¤lad›.

Bazen bir kentin, bir ülkenin ya da bir dönemi daha net
görebilmek için öne ç›kan belirgin kiflilerin yaflam öykü-
leri, kimi zaman da kurumlar›n tarihleri üzerinden rehber-
lik yap›lmas› olas›d›r.

Odam›z›n tarihi hakk›ndaki bu kitap kentimizin ve ülke-
mizin bir dili olmas› ve kent belle¤imize yeni fleyler
ekleyece¤i flüphesizdir.

Baflta, oda tarihimizin araflt›r›lmas› iste¤i ile bizlere ›fl›k
tutan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, eserin yay›nlanmas›na katk› veren Türkiye
Ekonomi Bankas› Genel Müdürü Varol Civil’e araflt›rmada
görev alan KTÜ Ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Hikmet
Öksüz, okutman Veysel Usta ve Prof. Dr. Kenan ‹nan’a
camiam, Yönetim Kurulu üyelerim ve flahs›m ad›na
teflekkür ediyorum.

M. Suat HACISAL‹HO⁄LU
Yönetim Kurulu Baflkan›
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ve Sanayi
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Türkiye’nin Karadeniz ülkelerine ve Kafkasya bölgesine
aç›lan önemli bir kap›s› olan Trabzon, kendi kendine
markalaflma becerisi gösterebilmifl nadir flehirlerimizden
biridir. 

Kültür ve spor hayat›m›zda çok önemli bir yer edinmifl
olan Trabzon, ülkemizin ekonomisinde de önemli bir
konumdad›r. 

Yüzy›llar boyunca Anadolu’da hüküm sürmüfl tüm devlet-
lerin elinde tutmak için mücadele etti¤i önemli bir liman
kenti olan Trabzon, 19’uncu yüzy›l›n ikinci yar›s›nda deniz
ticaretindeki geliflmelerle de¤erini art›rm›flt›r. Sanayi
devrimi ve ard›ndan dünya ticaretinde h›zla al›nan yol
Trabzon’a yeni ticari olanaklar getirmifl, özellikle Avrupa
ile ‹ran, Hindistan, Kafkaslar ve Orta Asya ticareti
aras›nda önemli bir merkez olmufltur. Bu dönemde ünlü
iktisatç› ve sosyolog Frederic Engels de kaleme ald›¤› bir
makalesinde Trabzon Liman›’n›n kontrolü için büyük
devletlerin mücadele etti¤ini belirterek, “Bu liman› kontrol
eden Do¤u’da büyük bir üstünlük kuracakt›r” demifltir.

Ticaret konusundaki deneyimi yüzy›llara dayanan
Trabzon, sahip oldu¤u ticaret gücünü Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odas›’n› 1884 y›l›nda kurarak daha da art›rm›flt›r.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›, kurulufl tarihi itibariyle
Türkiye’nin en eski odalar›ndan biri olmakla birlikte
ülkemizin ekonomik hayat›nda en etkin sivil toplum kuru-
lufllar›ndan biridir.

Ülkemiz ekonomik büyümesine paralel olarak geliflecek
olan Trabzon ekonomisi, Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odas›’n›n görevlerinin ço¤almas›n› ve daha da önem
kazanmas›n› sa¤layacakt›r.

Türk Ekonomi Bankas› olarak, Trabzon’un ekonomik
potansiyelini gayet iyi biliyor ve Trabzonlu ifladamlar›m›-
z›n bu potansiyeli en iyi flekilde de¤erlendirmeleri için
Trabzon’da düzenli olarak e¤itim toplant›lar› düzenliyoruz.
Bu toplant›lar›m›zda Trabzonlu ifladamlar›na stratejik
yönetimden ihracata, kaliteden pazarlamaya kadar birçok
alanda do¤ru kararlar vermelerini kolaylaflt›racak, yat›-
r›mlar›n› baflar›yla sürdürmelerini sa¤layacak bilgiler
aktar›yoruz. Trabzon’un daha iyi bir ekonomiye sahip
olmas› için “Trabzon ‹ller ‹çin Gelecek Stratejileri Konfe-
rans›” düzenledik ve bu konferans›n sonuç raporunu
kamuoyu ile paylaflt›k. Türk Ekonomi Bankas› olarak,
Trabzon’un ekonomik hayat›na katk› sa¤lamaktan ve
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n bu de¤erli eserine
destek olmaktan gurur duyuyoruz. 

Ülkemizin ekonomi alan›ndaki en eski sivil toplum kuru-
lufllar›ndan biri olan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›, bu
eserle ülkemizin önemli ticaret kentlerinden biri olan
Trabzon’un iktisadi geçmifline ›fl›k tutmufltur. Trabzon
ekonomisinin daha canl›  ve daha üretken olmas› için ça-
l›flmalar›n› sürdüren Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›’na
bu eseri bizlere kazand›rd›¤› için teflekkür ediyorum.

Varol C‹V‹L
Genel Müdür

Türk Ekonomi Bankas›

Ticaret Deneyimi
Yüzy›llara
Dayanan Kent:
Trabzon
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Bu eser, 1884’te kuruluflu gerçekle-
flen Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n
1950 y›l›na kadarki kurumsallaflma se-
rüvenini ortaya koymay› amaçlam›flt›r.

Kitap, Trabzon’un k›sa tarihini anla-
tan girifl hariç, üç bölümden oluflmakta-
d›r. Girifl bölümünde k›sa bir genel tarih-
çenin ard›ndan fetihten 19. yüzy›la kadar
Trabzon’un fiziki ve idari yap›s›yla nüfus
ve ekonomisi hakk›nda bilgiler verilmifl-
tir. Birinci bölümde, 19. yüzy›l›n ikinci
yar›s›nda dünyada kapitalizmin hâkimi-
yetini yayg›nlaflt›rd›¤› bir dönemde Os-
manl› ekonomisinin nas›l ba¤›ml› hale
getirildi¤i irdelenmekte ve bu süreçte;
içerisinde Trabzon’un da yer ald›¤› Tica-
ret ve Sanayi Odalar›n›n kurulufl hikâye-
si anlat›lmaktad›r. ‹kinci bölümde ise,
1908’de II. Meflrutiyet’in ilân› ile geliflen
Millî ‹ktisat Ak›m› çerçevesinde Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n üstlenmifl
oldu¤u rol incelenmektedir. Üçüncü ve
en kapsaml› bölümde ise, Cumhuriyetin
ilân› ile bafllay›p 1950’de Demokrat Par-
ti’nin iktidara gelifline kadar geçen süre-
de Trabzon ekonomisi ve bu potansiyel
içerisinde Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n
konumu ortaya ç›kart›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

Son y›llarda giderek artan bir önemle
ortaya ç›kart›lmaya çal›fl›lan kurum ta-
rihlerinde karfl›lafl›lan en büyük güçlük
kurum özel arflivlerinin yetersizli¤i ya da
hiç olmay›fllar›d›r. Bu çal›flmada görüle-
bilecek eksikliliklerin büyük bölümü
ikinci fl›kka ba¤l›d›r. Çünkü araflt›rman›n
zaman dilimini kapsayan (1884-1950)
döneminin Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odas› Arflivi mevcut de¤ildir. Kurum ar-
flivinin olmay›fl›ndan kaynaklanan bofl-
luk, Baflbakanl›k Osmanl› ve Cumhuri-

yet Arflivlerinin koleksiyonlar›, Trabzon
Vilayet Salnameleri, Türkiye Cumhuriye-
ti Devlet ve Ticaret Salnameleri ve döne-
min yerel gazetelerinin de¤erlendirilme-
siyle doldurulmaya çal›fl›lm›flt›r.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n
tarihçesi ile ilgili Cumhur Odabaflo¤-
lu’nun Kuzey Haber Gazetesi’nde 7-13
Temmuz 1984 tarihlerinde yay›nlam›fl
oldu¤u seri yaz›lar›ndan baflka derli top-
lu ve bilimsel nitelikli bir çal›flma yoktur.
Bu eser, mevcut eksikli¤i giderme yö-
nünde mütevaz› ölçekte bir ilki teflkil et-
mektedir.

Bugün, demokratik nizam›n ve piya-
sa ekonomisinin en önemli ayg›tlar›ndan
olan odalar ve borsalar›n tarihsel arka
plan›n› bilmek, bunlar›n gelece¤e yöne-
lik ortaya koyacak olduklar› stratejilerini
flekillendirmede heyecan ve güç verici
bir dayanak olacakt›r. Trabzon Ticaret
ve Sanayi Odas›’n›n mazisi de böyle bir
de¤er ve ateflleyici özelli¤e sahiptir. Bu
odan›n geçmifline inmek sadece Trab-
zon flehrinin ekonomik geliflme trendi
hakk›nda bilgi vermez, ayn› zamanda ti-
carî hayat›n içerisinde bulunan insanla-
r›n ve müesseselerin soy a¤açlar›n› da
ortaya ç›kart›r. Eser dikkatle incelendi-
¤inde bu özellikler kolayl›kla fark edile-
bilecek, Trabzon’un ‹mparatorluktan Mil-
lî Devlete geçifl sürecindeki sosyal ve
ekonomik envanteri daha rahat anlafl›la-
cakt›r.

Böyle bir çal›flman›n ortaya ç›kmas›-
n› yönetici sorumlulu¤uyla teflvik eden
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› Baflka-
n› Say›n fiadan Eren’e, Yönetim Kurulu
Üyeleri’ne ve di¤er ilgililere teflekkür
ederiz.

ÖNSÖZ

2 Ocak 2009, Trabzon. H.ÖKSÜZ - V.USTA - K.‹NAN
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G‹R‹fi

1.1. ‹lkça¤lardan Osmanl› Fethine
Kadar Trabzon

Do¤u Karadeniz bölgesine yerleflme
hadisesi çok eski tarihlere uzanmakta-
d›r. Araflt›rmalar, bölgeye ilk olarak
M.Ö. III. bin ile II. bin y›llar› aras›nda
O¤uzlar›n öncü kollar›ndan biri olarak
kabul edilen “Gas/Kas” ve “Gud/Guti-
ler”in, M.Ö. 675 y›l›ndan itibaren de
Kimmerler’in yerleflmeye bafllad›klar›n›
ve bunlar›n Anadolu ve Azerbaycan’da
ilk Bozk›r kültürünü yaflayan Proto-
Türkler oldu¤unu göstermektedir. Trab-
zon flehrinden ilk olarak bahseden müel-
lif Xenophon’dur. Onun verdi¤i bilgilere
göre M.Ö. 400 y›l›nda Do¤u Karade-
niz’de yaflayan kavimler Kolhlar, Driller,
Mossinoikler, Haibler ve Tibarenler olup,
Faruk Sümer’e göre bunlar kesin olarak

Yunan as›ll› de¤illerdi. Do¤u Karadeniz
bölgesine Kimmerlerden sonra ‹skitler,
Medler, Persler hâkim olmufltur. Bu hâ-
kimiyet Makedonya kral› ‹skender’in
M.Ö. 334 y›l›ndaki do¤u seferine kadar
devam etmifltir. M.Ö. 312–280 tarihleri
aras›nda bölge ‹skender’in komutanlar›
hâkimiyetinde kalm›flt›r. Bölge M.Ö.
280–63 y›llar› aras›nda Pontus Devleti
idaresi alt›nda kalm›flt›r. M.Ö. 63 - M.S.
395 y›llar› aras›nda Do¤u Karadeniz, Ro-
ma imparatorlu¤u’nun hâkimiyetine gir-
mifltir. M.S. 394–1204 y›llar› aras›nda
bölge Roman›n devam› olan Bizans’›n
denetiminde kalm›flt›r. Bu dönemde Bi-
zansl›lar taraf›ndan ma¤lubiyete u¤rat›-
lan Bulgar Türklerinden bir k›sm› Trab-
zon havalisine yerlefltirilmifltir. Yine bu
dönemde yaklafl›k 40.000 Kuman ailesi



1 H. Bostan, XV-XVI. As›rlarda Trabzon Sanca¤›nda Sosyal ve ‹ktisadi Hayat, Ankara 2002, s.1-2. Konu hakk›nda ayr›ca bk. F.
Sümer, Tirebolu Tarihi, ‹stanbul 1992, s. 144.

2 F. Sümer, O¤uzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teflkilat›-Destanlar›, ‹stanbul 1980, s.V.
3 F. Sümer, Çepniler-Anadolu’nun Bir Türk Yurdu Haline Gelmesinde Önemli Rol Oynayan O¤uz Boyu, ‹stanbul 1992, s. 5.
4 A. Bryer, “Greeks and Türkmens: The Pontic Exeption”, Dumbarton Oaks Papers, 29,1975, s. 148. 
5 Ruy Gonzales de Clavijo, Anadolu Orta Asya ve Timur (Embajada a Tamor lan), Tercüme, Ö.R.Do¤rul, ‹stanbul 2003, s. 68.

Gürcistan’a inerek H›ristiyan olmufl daha
sonra da Do¤u Karadeniz’e ve Do¤u
Anadolu’ya yerleflmifllerdir.1

Hiç flüphesiz ki, Yak›n Do¤u siyasi ve
medeniyet tarihi aç›s›ndan ve Anado-
lu’nun bir Türk-‹slam yurdu olmas› aç›-
s›ndan en önemli hadiselerden birisi Ma-
veraünnehir-‹ran-Irak ve etraf›ndaki bir
k›s›m bölgeleri hâkimiyetleri alt›nda bu-
lunduran Selçuklu Devleti’nin kurulma-
s›d›r. Anadolu’nun tarihinde meydana
gelen en köklü ve kal›c› de¤ifliklik Ana-
dolu’nun Türkleflmesi ve ‹slamlaflmas›-
d›r. 1071 Malazgirt Savafl› akabinde
Anadolu Müslüman Türkler taraf›ndan
fethedilerek bugüne kadar devam eden
Türk devletleri zincirine sahne olmufltur.
Bu devletler zincirinin en önemli halkala-
r›n› Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklula-
r› ve Osmanl› Devleti oluflturmakta olup,
kurucular› 11. Yüzy›ldan itibaren kendi-
lerine Türkmen de denilen O¤uzlard›r.
Bu flekilde O¤uzlar, dünya tarihinde bü-
yük rol oynam›fl bir Türk kavmi olarak
yer alm›fllard›r.2

Türkiye tarihinin yerli kaynaklar›nda
ad› ilk önce an›lan O¤uz boyu, muhte-
melen, Çepnilerdir. 1277 y›l›nda “Çepni
Türkleri” Trabzon Rum Devletine karfl›
denizde parlak bir zafer kazanarak o za-

manlar Karadeniz’in en önemli ticaret li-
man› olan Sinop’un rakibinin eline geç-
mesine mani olmufllard›r. Bu mühim
olaydan sonra Çepniler Karadeniz fatih-
leri aras›nda yer ald›lar. Böylece onlar
bir yandan Samsun yönünden, öbür
yandan da fiebinkarahisar-Bayburt yö-
resinden Karadeniz k›y›lar›na yap›lan fe-
tihlere kat›ld›lar. On dördüncü yüzy›lda
Ordu yöresindeki Bayramlu Beyli¤i, çok
kuvvetli bir ihtimal ile Çepniler taraf›n-
dan kuruldu¤u gibi, Giresun-Kürtün ve
Vakf›kebir aras›ndaki bölge de onlar ta-
raf›ndan fethedilmifltir.3

Karadeniz sahil fleridinde yukar›da
izah edilen fetihleri gerçeklefltiren Türk-
menlerin ne kadar nüfuslar› oldu¤u ko-
nusunda fazla bir malumata sahip de¤i-
liz. Ancak 1348’den önce Canikli Nured-
din Hamza’n›n 7000 atl› ve daha fazla
yaya askeri bulundu¤u konusunda bilgi-
ler mevcuttur. Yine Panaretos’a göre
Çarflamba bölgesine hâkim Taceddin’in
1386’da 12.000 adam› bulunmaktad›r.4

Clavijo’ya göre ise Emir o¤ullar› Beyle-
rinden Altamur(Erzamir)’un 1404’de
10.000 atl›s› bulunmaktad›r.5

Giresun’u 1397’lerde fethetmifl olan
Bayram Bey’in torunu ve Hac› Emir
Bey’in o¤lu Süleyman Bey’in bafl›nda
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bulundu¤u beyli¤in sonu hakk›nda kesin
bir bilgi mevcut de¤ildir. Kesin olarak
söylenebilecek bir fley varsa o da bu
beyler sayesinde Ordu bölgesine pek
yo¤un ve temiz bir Türk nüfusunun yer-
leflmifl olmas›d›r. Trabzon Devleti yöne-
ticileri Akkoyunlular›n deste¤iyle ayakta
dururken, Bayramlu Beyli¤inin y›k›lmas›
üzerine Giresun Kalesini geri alm›fllard›r.
Bu sebeple, Fatih “Trabzon” seferine
ç›kt›¤›nda Görele, Tirebolu ve Giresun
kaleleri büyük bir ihtimal ile Rum Devle-
tinin idaresinde idi.6 Buna karfl›l›k Kür-
tün-Dereli-Giresun-Tirebolu-Eynesil
aras›ndaki genifl k›rl›k kesim de Çepni
beylerinin elinde bulunuyordu. Osmanl›
kuvvetleri Trabzon Devleti topraklar›na
girince Çepni beyleri de Osmanl› fethine
yard›mc› olmufllard›r. Osmanl› Devleti
de hepsini veya büyük bir k›sm›n› zea-
met ve t›mar gibi dirlikler vererek hizme-
tine alm›flt›r. On beflinci yüzy›lla beraber

yerleflik hayata geçtikleri görülen Çepni-
lerin hâkim oldu¤u bölgelerde hiç bir H›-
ristiyan yerleflim birimi görülmemifltir.7

Osmanl›lar›n ilk defa Karadeniz’de,
bilhassa Giresun önlerinde belirdi¤i ha-
dise Panaretos’a göre Osmanl› azap ve
sipahi gemileri taraf›ndan 1368 y›l› Tem-
muzunda Giresun adas›na yap›ld›¤› bil-
dirilen ak›nd›r.8 Bundan sonraki dönem-
de Osmanl›lar, daha önce Giresun’a ka-
dar ki sahil kesiminde kurulmufl olan
Türk beyliklerinin topraklar›n› ele geçir-
mek suretiyle Bat› Karadeniz’de üstün-
lüklerini perçinlemifllerdir. II. Murat dö-
neminde Trabzon üzerine taarruz mak-
sad›yla gönderilen Osmanl› donanmas›
f›rt›na yüzünden baflar›s›zl›¤a u¤ram›fl-
t›r.9 Bunu takiben 1456 senesinde vuku
bulan bir hadise üzerine Osmanl›lar
Trabzon’a tekrar müdahale etmek zo-
runda kalm›fllard›r. Bu y›l içinde etraf›na

6 a.g.e. s. 40, B. Yediy›ld›z-Ü.Üstün, Ordu Yöresi Tarihinin Yerli Kaynaklan I,1455 Tarihli Tahrir Defteri, Ankara 1992, s. 10.
7 XV. ve XVI. as›rlarda Giresun ve havalisindeki nüfus hareketleri hakk›nda detayl› bilgi için bak›n›z; F. Emecen, “XV-XVI. as›rlar-

da Giresun ve Yöresine Dair Baz› Bilgiler”, Ondokuzmay›s Üniversitesi E¤itim Fakültesi Dergisi, Say› 4, Samsun 1989, s. 157-
166; Trabzon Rum imparatorlu¤u ile imparatorlu¤u çevreleyen topraklardaki Türk beylikleri aras›ndaki iliflkiler için bk. R.
Shukurov, “Between Peace and Hostility: Trebizond and the Pontic Turkish Periphery in the Fourteenth Century”, Mediterranean
Historical Review, Vol. 9/1.1994, s. 20-72; K. ‹nan, “Giresun ve Havalisinde Türkmenler (XIII. ve XV. Yüzy›llar)”, Giresun Tarihi
Sempozyumu 24-25 May›s 1996 Bildiriler, ‹stanbul 1997, s. 59-75.

8 A. Bryer, D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos, Volume I, ‘The City and District of Kerasus”,
Washington, 1985, s. 129.

9 ‹. H. Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi, Cilt II. Ankara 1983. s. 52.
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Türkmenleri toplam›fl olan fieyh Cüneyt
Trabzon Devleti topraklar›na karfl› bir
ak›n düzenlemifl, Akçakale’yi alm›fl, kar-
fl›s›na ç›kan kuvvetleri bozguna u¤ratt›k-
tan sonra da Trabzon önlerine kadar gel-
mifl, ancak flehri almay› baflaramam›flt›r.
fiehri alamayan Cüneyt çekilirken Os-
manl›lar devreye girmifllerdir. Rum Bey-
lerbeyi H›z›r Bey Osmanl› kuvvetleri ile
Trabzon’a do¤ru ak›na ç›km›flt›r. Os-
manl› kaynaklar›ndan Afl›kpaflazade’ye
göre bu ak›n Cüneyt’i Trabzon toprakla-
r›ndan ç›karmak için yap›lm›flt›r.10 Os-
manl›lar›n bölgeye yapt›klar› ak›n sonu-
cunda Trabzon Rum Devleti tekfuru Ka-
lo ‹oannes önce iki bin bilahare üç bin
alt›nl›k senevî bir vergi ile Osmanl› yük-
sek hâkimiyetini tan›mak zorunda kal-
m›flt›r.11

Bu geliflmeler üzerine Trabzon tekfu-
ru kendisine güçlü bir müttefik aray›fl›na
girmifl ve Akkoyunlular›n deste¤ini al-
maya çal›flm›flt›r. Bu flekilde karfl›l›kl›

menfaatler ve Trabzon Rum Devleti’nin
kendisine Osmanl›lara karfl› müttefik
bulma aray›fl›n›n bir neticesi olarak yap›-
lan evliliklerin sonuncusu Akkoyunlu
Uzun Hasan ile Theodora aras›nda 1458
y›l›nda yap›lm›fl olup, bunun karfl›l›¤›
olarak Uzun Hasan Trabzon Devleti’ni
Osmanl›lara karfl› koruma garantisi ver-
miflti.12 Bu koruma garantisine ek olarak
Uzun Hasan Do¤u Anadolu’ya Osmanl›-
lar›n daha fazla yaklaflmas›na müsaade
etmek niyetinde de¤ildi. Bu meyanda
Uzun Hasan’›n birlikleri 1460–61 y›lla-
r›nda iki devlet aras›ndaki s›n›r› teflkil
eden Koyulhisar’› alm›flt›r. Bunun üzeri-
ne Fatih’in kaleyi geri almak için gön-
derdi¤i Rumeli Beylerbeyi Hamza Bey
baflar›s›zl›kla geri çekilmek zorunda kal-
m›flt›. Ebu Bekir Tahraniye göre Uzun
Hasan’›n o¤lu U¤urlu Muhammet de
1460 y›l›nda ad› geçen bölgeye bir sefer
yapm›fl, Melet kalesini kuflatarak civa-
r›nda ya¤ma ve tahripte bulunmufltu.

10 N. A. Çiftçio¤lu, Osmanl› Tarihleri, Afl›kpaflao¤lu Ahmet Afl›ki Tevârîh-i Âl-i Osman, ‹stanbul 1947, s. 250. (bundan sonra
Afl›kpaflazade)

11 Y. Yücel, Anadolu Beylikleri Hakk›nda Araflt›rmalar I, Ankara 1991, s. 210-211, Verilen eserde zikredilen kaynaklara ek olarak
Cüneyd’in Trabzon’a yapt›¤› sefer ve tarihi hakk›nda genifl malumat için bak›n›z; R. Shukurov, “The campaign of Shaykh Djunayd
Safawi against Trebizond (1456 AD/860 H)”, Byzantine and Modern Greek Studies, Volume 17, Birmingham, 1993, s. 127-140.
F. Sümer, Çepniler, s. 34-35.

12 Bryer, “Greeks and Türkmens”, s. 135-136.



Uzun Hasan bu faaliyetlerde bulunurken
ayn› anda Fatih’e Murat Bey’i elçi olarak
gönderip Trabzon ile u¤raflmamas›n›, bu
bölgenin kendi nüfuz sahas›nda oldu¤u-
nu bildirmiflti.13

Yukar›da izah edildi¤i gibi Anadolu’da
var olan di¤er küçük beyliklerin Candar
o¤ullar› ve Karamano¤ullar›n›n Trab-
zon’un istedi¤i korumay› sa¤lamalar›
mümkün de¤ildi. Bu küçük beylikler an-
cak daha büyük bir Osmanl› aleyhtar› it-
tifak›n parçalar› olabilirdi. Kalo ‹oan-
nes’in kardefli David’in bu niyetle Avru-
pa’da kendisine müttefikler bulmak için
çaba sarf etti¤i bilinmektedir. Bu babdan
olmak üzere David’in Burgondia dukas›
Filip’e 1459’da bir mektup yazd›¤› bilin-
mektedir. David’in mektubunda kendisi-

ne müttefik olarak sayd›¤› devletlerin en
kuvvetlisi olarak Hasan Bey belirtilmek-
tedir. Bu flekilde Sultan Mehmet’in Os-
manl› taht›na geçmesinden sonra Trab-
zon tekfuru, Uzun Hasan’› yan›na alarak
Osmanl› tehlikesine karfl› Bat›-H›ristiyan
dünyas› ile temasa geçmifltir.14

1.1.1.Trabzon’un Fethi

Osmanl› Devleti taraf›ndan dikkatle
takip edilen bu geliflmeler, Fatih Sultan
Mehmet’i acil tedbir almaya sevk etmifl-
tir. Aksi takdirde Osmanl› aleyhtar› bir
ittifak›n gerçekleflmesi mümkün olabilir-
di. Sultan Mehmet 1461 y›l›nda sefere
ç›karak Anadolu’nun Karadeniz k›y›lar›n›
tamamen Osmanl› hâkimiyetine dâhil
etmifltir. S›ras›yla Candaro¤ullar›n›n

13 Tafsilatl› bilgi için bkz. Kitab-› Cihannüma, Neflri Tarihi II. Cilt, Yay›nlayanlar, F.R. Unat-M. A. Köymen, Ankara, 1957, s. 749-751;
Abu Bakr-i Tihrani, Kitab-› Diyarbakriyya Akkoyunlular Tarihi, Yay›nlayanlar N. Lugal-F. Sümer, II, Ankara, 1964, s. 382.

14 Bat›da Fatih’e karfl› aç›lacak bir haçl› seferinde do¤ulu taraftarlar bulmak için Papa V. Mkolaus ve III. Calixtus taraf›ndan do¤u
ülkelerine gönderilen Minorit rahibi Bolognal› Ludovico’nun da faliyetlerinden bahsetmek gerekmektedir. II. Pius papal›¤a
geçiflinden sonra (A¤ustos 1458) onu do¤uya göndermifltir. Ludovico, Trabzon, Gürcistan, Karaman ve Uzun Hasan’› ziyaret
ederek do¤ulu müttefikler aram›flt›r. Ludovico’nun 1460 y›l›nda Trabzon ‹mparatoru David’in Burgondia Dükü Philippe’e yazd›¤›
mektupta ad› geçen devletlerin elçileri ile beraber Roma’ya gelmesi bu faaliyetinin sonuçsuz kalmad›¤›n› göstermektedir.
Ludovico’nun hayat› ve faaliyeti hakk›nda bilgi için (Yücel, Anadolu Beylikleri Hakk›nda Araflt›rmalar I’den naklen) bak›n›z; A.
Bryer, Ludovico da Bologna and the Georgian and Anatolian Embassy of 1460-1461, Variorum, London, 1980, s. 178-195.,
Moriz Landvvehrv. Pragenau, Ludwig von Bologna, Patriarch von Antiochien. Mitheliungen des Instituta für Oesterreische
Geshichtsforschung. XXII (Innsbruck, 1901) s. 288-296. Ayr›ca bak›n›z. Walter Hinz, Uzun Hasan ve fieyh Cüneyd XV. Yüzy›lda
‹ran’›n Milli Bir Devlet Haline Yükselifli, Çev. T. B›y›kl›o¤lu, Ankara 1992, s. 28-33. K. M. Setton, The Papacy and the Levant, 4
Vols. Philadelphia, 1976-84, Vol II s. 237, Yukar›daki eserlere ek olarak Papa II. Pius’un Türklere karfl› aç›lmas› düflünülen haçl›
seferi için yapt›¤› çal›flmalar hakk›nda tafsilatl› bilgi için bak›n›z. Secret Memoirs of A Renaissance Pope, The Commentaries of
Aeneas Sylv›us Piccolomini Pius II, Ar Abridgement, Translated by Florence A. Gragg, London, 1988. s. 211-233, 317-369.



elinde bulunan Kastamonu, Sinop ve
son olarak da Trabzon fethedilmifltir.
Esasen Fatih Sultan Mehmet Osmanl›
taht›na geçtikten sonra bu yerleri almak
fikrinde oldu¤unu beyan etmiflti.15 Bu ta-
rihlerde Trabzon Rum Devleti’nin top-
raklar› Giresun’dan bafllay›p yaklafl›k
olarak Batum civar›na kadar uzanan Ka-
radeniz k›y›lar›n› kapsamakla beraber,
bu topraklar dâhilinde yaflayan külliyetli
miktarda Türk nüfusunun bulundu¤u ve
Türk kültürünün birçok alanda etkisini
hissettirdi¤i bir gerçektir.16 K›y›n›n he-
men gerisindeki bölgelerde ve yaylalar-
da Çepni Türkleri yaflamaktayd›. Zigana
da¤lar›n›n güneyindeki da¤l›k alanlarda
bir k›s›m yerli H›ristiyan beyleri yar› ba-

¤›ms›z olarak yol kesmek ve adam soy-
mak gibi faaliyetlerle hayatiyetlerini de-
vam ettiriyorlard›.17 Fatih 1461 y›l›ndaki
Trabzon seferinde özellikle Koyulhisar’›
al›p18 Erzincan yak›nlar›na geldi¤inde
Erzincan ovas›na bir günlük yürüyüfl
mesafesinden daha yak›n bir mevkideki
Yass›-çemen ad›ndaki yaylada kamp
kurdu. Osmanl› ordusu burada iken
Uzun Hasan Trabzon’a olan ilgisi müna-
sebeti ile annesi Sare Hatunu baz› itimat
etti¤i adamlar› ile beraber Fatih’e gön-
derdi. Gelen heyet gece Osmanl› kamp›-
na ulaflt›¤›nda önce Mahmut Pafla ile gö-
rüfltüler. Heyet, Mahmut Pafladan arabu-
lucu olmas›n› istedi. Ayn› gece Mahmut
Pafla Fatih’e haber göndererek Uzun Ha-

15 “Ve bil-cümle bir gün Hünkar Mahmud Pafla’ya beyitti; “Mahmud, bir kaç niyetim var. Umar›m ki Hak Teala ben zay›fa kuvvet
verip, an› nasib ede. Evvel biri, flol ‹sfendiyar vilayetidir ki Kastamonu ve Sinop ve Koyulhisar’d›r. Benim huzurumu bunlar giderir.
Ve biri flol Trabzon’u bir cünüb kâfir yiyip yürür. El-has›l bunlar benim maksudumdur. Gece ve gündüz hayalimden gitmez” dedi.
Kitab-› Cihan-nüma, II.Cilt, s.741.

16 Bryer, “Greeks and Türkmens”, s. 140-141; Ciavijo, s. 72; Trabzon’daki Türk eserleri ve bu konudaki tart›flmalar için bk. S.
Ballance, “Early Turkish Buildings in Trabzon”, Belleten, 113-116 s. 75, Ankara 1965; K. inan, “Bedestenlerin Türk Ticari
Mimarisindeki Yeri ve Trabzon Bedesteni”, OTAM 7, s. 119-134, Ankara 1996.

17 Clavijo, s. 73-76, Bölgede yer alan ba¤›ms›z Rum beylerinden Kabasika adl› birisinin Timur’a elçi olarak giden Ciavijo ve
adamlar›ndan bölgeden geçmeleri karfl›s›nda para ve hediye vermeleri gerekti¤i detayl› bir flekilde anlat›lmaktad›r.

18 Afl›kpaflazade, s. 207.
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san’›n elçileri vas›tas› ile af diledi¤ini be-
yan etti. Sultan Uzun Hasan’› affetti an-
cak “Mademki Uzun Hasan benim hiz-
metime gelmeyip gaza sevab›ndan mah-
rum kald› o zaman annesi ve adamlar›
ordu ile beraber kalacaklar”19 diyerek
Uzun Hasan’›n Trabzon lehine yapmak
istedi¤i hareketi engellemifl oldu.

Fatih bu mevkiden itibaren Trabzon'a
do¤ru yürürken bilinen yollar› takip et-
meyip, Kelkit civar›na geldi¤inde ordu-
sunu ikiye ay›rm›fl, kendisi do¤udan ve-
ziri Mahmut Pafla da bat›dan Trabzon'u
muhasara etmek için geçit vermez da¤-
lar› aflmak suretiyle Trabzon'a varm›flt›r.
Fatih bu flekilde Osmanl› ordusunun
böyle bir güzergâh› izleyemeyece¤i tah-
mininde bulunan Trabzon imparatorunu
gafil avlay›p flehri almaya muvaffak ol-
mufltur. Fatih'in ordusuna hiç de kolay
olmayan bu yollar› seçmesini bu bölge-
deki yaylalarda yerleflik olan Çepni
Türkmenlerinden gerekti¤inde k›lavuz
olarak yararlanmak istemesine ba¤laya-
biliriz. Trabzon'a bat›dan ulaflmaya çal›-
flan ve Fatih'e göre daha zor bir yolu ter-
cih eden Mahmut Paflan›n da Çepni k›la-
vuzlar› kullanm›fl olmas› mümkün gö-
rünmektedir.20

Fatih ve Mahmut Paflan›n takip ettik-
leri yollarda kendilerine efllik etmifl olan
iki görgü flahidinin eserlerine sahip bu-
lunmaktay›z. Bunlardan birincisi Mah-
mut Pafla’ya efllik etmifl olan Divan Kâ-
tibi Tursun Bey21dir. Di¤er görgü flahidi
sefer s›ras›nda Osmanl› ordusunda bulu-
nan bir yabanc›d›r. Osmanl› ordusunda
tahminlere göre yeniçerilere hizmet ve-
ren bir mevkide olan Konstantin Mihailo-
viç hat›rat›nda Fatih'in izledi¤i yolda kar-
fl›laflt›¤› güçlükler hakk›nda tafsilatl› bil-
giler vermektedir.22

Büyük ihtimalle güçlüklerle yoluna
devam eden Osmanl› ordusunun duru-
mu Uzun Hasan'›n Osmanl› ordusu ile
birlikte bulunan annesi Sare Hatun'a
Trabzon lehinde Fatih'ten dilekte bulun-

19 M. Tulum, Tursun Bey Tarih-i Ebü’l-Feth, ‹stanbul 1977, s. 108-109. (bundan sonra Tursun Bey)
20 Osmanl› Ordusunun takip etti¤i yol hakk›nda tafsilatl› bilgi için bak›n›z, "Excursus on the Routes taken by Mehmed II in 1461",

Bryer S Winfield, Topography of the Pontos, s. 60-67., F. K›rz›o¤lu, "1461 'Turabuzon Seferi S›ras›nda Fatih Sultan Mehmed’in
Yaya Aflt›¤› Bulgar Da¤›' Neresidir'". VI. Türk Tarih Kongresi, Ankara. 1967, s. 322-329., Mihailoviç seferden önce Osmanl›
Padiflah›n›n bölge hakk›nda istihbarat elde etti¤ini ve elde etti¤i bilgilere göre ordusunu teçhiz etti¤i yolunda bilgiler vermekte-
dir. Bak›n›z, Konstantin Mihailoviç, Memoirs of a Janissary, translated by Benjamin Stolz. Historical commentary and notes by
Svat Soucek, Ann Arbor 1975. (bundan sonra Mihailoviç), s. 118

21 Tursun Bey'in hayat› hakk›nda tafsilatl› bilgi için bak›n›z. H. ‹nalc›k, "Tursun Beg, Historian of Mehmed the Conqueror's Time",
Wiener Zeitschrift für die Kunda des Morgenlandes. Vol. UIX. 1977, s. 55-71.: Tezkire-i Sehi, Haz. M. fiükrü, ‹stanbul, 1325, s.
69. Tursun Bey’in Fatih’in Trabzon seferi hakk›nda verdi¤i bilgiler için bak›n›z Tursun Bey, s. 108-110.

22 Mihailoviç, s. 119. 
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mas›na f›rsat verdi. "Hay o¤ul! Bir Dura-
buzun içün bunca zahmatlar çekmek ne-
dür?" ve kale civar›na gelindi¤inde "Bu
benim gelinime taallûktur. Bunu bana
ba¤›flla o¤ul" demifl Fatih ise buna kar-
fl›l›k "Ana! Bu zahmatlar Durabuzun içün
de¤üldür. Bu zahmatlar Din-i ‹slam yol›-
nad›r. Kim ahrette Allah hazretine var›-
cak hacil olmayavuz deyüdür. Zira kim
bizim elümüzde ‹slam k›l›c› vardur. Ve

e¤er biz bu zahmat› ihtiyar etmesevüz
bize gazi demek yalan olur."23 sözleriyle
cevaplam›flt›r.

Osmanl› kaynaklar›n›n aksine Miha-
iloviç, Osmanl› ordusu da¤lar› indikten
sonra Sultan›n Trabzon'a iki bin kiflilik
bir öncü kuvveti gönderdi¤ini ve bu kuv-
vetin hepsinin kale önünde meydana ge-
len çarp›flmada öldürüldü¤ünü beyan et-

mektedir. Yine Osmanl› kaynaklar›n›n
flehrin kuflatmadan sonra çarp›flma ol-
maks›z›n hemen teslim oldu¤u fleklinde-
ki aç›klamalar›na karfl›l›k, Mihailoviç
Sultan›n flehri büyük kay›plara u¤rama
pahas›na alt› hafta müddetle kuflatt›¤›n›
bildirmektedir.24 Osmanl› kaynaklar›n-
dan Afl›kpaflazade'ye göre seferin bafl-
lang›c›nda yüz gemiden oluflan Osmanl›
donanmas› Mahmut Pafla taraf›ndan ha-

z›rlanarak Sinop'a gönderilmiflti. Tursun
Beyde seferde Osmanl› donanmas›n›n
bulundu¤unu hatta Osmanl› ordusu fle-
hir önlerine gelmeden evvel donanma-
n›n kuflatmay› bafllatm›fl olup, kaledeki-
ler ile savafl›ld›¤›n› bildirmekte ancak
donanma mevcudu hakk›nda bilgi ver-
memektedir.25 Buna ek olarak di¤er bir
tarihçi Kritovulos’a göre Osmanl› donan-

23 Afl›kpaflazade, s. 208. 
24 Tursun Bey, s. 110, Mihailoviç, s. 119..
25 Afl›kpaflazade, s. 208, Tursun Bey, s. 109-110
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mas› üç yüz gemiden mürettep olup,
bunlar›n içinde top tafl›yan gemiler de
vard›. Bu donanma Gelibolu Sanca¤›
Beyi Kas›m ve Kaptan-› Derya Yakup
Bey komutalar› alt›nda bulunmakta idi.
Yine Kritovulos'a göre Osmanl› ordusu
flehri yirmi sekiz gün müddetle kuflatm›fl
ve kuflatma s›ras›nda kaledekiler kufla-
tanlara karfl› ç›k›fl hareketlerinde bulun-
mufllard›r. Mahmut Pafla Sultandan bir
gün önce flehir önüne ulaflm›fl Katabole-
nuz adl› bir zat›n Tomas adl› o¤lunu elçi
olarak ‹mparatoru teslim olmaya ikna
etmesi için gönderip, teslim oldu¤u tak-
dirde kendisine büyük toprak parçalar›
ve yeterli gelir temin edilece¤ini bildir-
mifltir. Kritovulos'a göre Trabzon'u ‹m-
paratordan Mahmut Pafla teslim alm›fl-
t›r.26

Trabzon’un fethi hadisesini eserlerin-
de zikreden Osmanl› tarihçileri fethin
hangi ay ve günde yap›ld›¤› konusunda
bilgi vermemektedirler.  Trabzon seferin-
de büyük ihtimalle Mahmut Paflan›n ma-
iyetinde bulunan Tursun Bey, fethin H.
865/1461 y›l›nda gerçekleflti¤ini bildir-
mekte ancak gün ve ay vermemektedir.
Yine fetihten bahseden di¤er Osmanl›
kaynaklar›ndan Afl›kpaflazade, Neflri ve
Oruç Bey'de 865/1461 y›l›n› vermekte
fakat gün ve ay konusunda tafsilat ver-
memektedirler.27 Bizans tarihçilerinden
Dukas ve Sphrantzes'de fetih tarihini
1461 olarak göstermektedirler.28 Trab-
zon seferi s›ras›nda Osmanl› ordusunun
izledi¤i güzergâh hakk›nda tafsilatl› bilgi-
leri Anthony Bryer'›n çal›flmas›ndan fay-
dalanarak flu flekilde izah etmek müm-
kün görünmektedir. Fatih Sultan Meh-
met 23 Mart 1461’de Edirne'den hareket
etmifl ve Gelibolu yoluyla Mudanya’ya
geçmifltir. 21 Nisan 1461’de Bursa’ya
ulaflm›fl, 12–21 May›s’ta Ankara’ya
ulaflm›flt›r. Kas›m Bey donanma ile
Trabzon'a 13 Temmuz 1461'de gelip
kuflatmay› bafllatm›fl, Fatih’ten bir gün
önce Mahmut Pafla 14 A¤ustos’ta Trab-
zon önlerine varm›fl, Fatih'te 15 A¤us-
tos’ta geldikten sonra flehir ayn› gün Os-

manl›lara teslim olmufltur.29 Fahrettin
K›rz›o¤lu da çeflitli kaynaklara dayana-
rak fetih gününü 15 A¤ustos olarak zik-
retmektedir.30

‹smail Hakk› Uzunçarfl›l› ise fetih tari-
hini 26 Ekim 1461 olarak göstermekte-
dir. Uzunçarfl›l› W. Milleri kaynak göste-
rip verdi¤i tarihe gerekçe olarak Trab-
zon'un sükûtunu Macaristan'daki Vene-
dik elçisine bildiren bir Venedik vesikas›-
n›n 26 Ekim 1461 tafl›mas›ndan hareket
ederek vermektedir.31 Yak›n zamanda
Trabzon tarihine ait mühim bir çal›flma
ortaya koyan Hanefi Bostan'da Bryer ve
Winfield'›n Osmanl› ordusunun takip et-
ti¤i güzergâh ve takvime ait verdikleri
bilgileri destekleyerek fetih tarihi olarak
15 A¤ustos 1461'i vermifltir.32

26 Kritovoulos, Historv of Mehmed the Conqueror, translated bv C.T. Riggs, Princeton 1954, s. 173.
27 Tafsilatl› bilgi için bak›n›z. Tursun Bey, s. 105; Afl›kpaflazade, s. 209; Oruç Be¤ Tarihi, Haz. N. Ats›z, Tercüman 1001 Temel Eser,

‹stanbul 1972, s. 118
28 Doukas, Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks, translation by H.J. Magoulias, Detroit 1975, s. 258 George

Sphrantzes, The Fall of the Byzantine Empire 1401-1477, translated by M. Philippides, Amherst 1980, s. 84.
29 Bryer S Winfield, "Excursus on the Routes taken by Mehmed II in 1461", s. 60-61.
30 M. F. K›rz›o¤lu, Osmanl›lar›n Kafkas - Elleri'ni Fethi (1451 -1590), Ankara 1993, s. 31.
31 Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi, II. Cilt, s. 55.
32 Bostan, XV - XVI. As›rlarda Trabzon Sanca¤›nda Sosyal Ve ‹ktisadî Hayat, s. 7
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1.2.Osmanl› Devleti ‹daresinde
Trabzon

1.2.1. Fiziki Yap›

Baz› kal›nt›lar› hâlâ ayakta olan Trab-
zon kalesi surlar›n›n 257 y›l›ndan önce
mevcut oldu¤u tespit edilmifltir. 257 y›-
l›nda Trabzon'a Got'lar taraf›ndan bir
sald›r› düzenlenerek evler ve tap›naklar
tahrip edilmifltir. Bu tarihte Orta Hisar ve
Kule aras›ndaki surlar›n mevcut oldu¤u
düflünülmektedir. Dioklesyan zaman›n-
da (284-304) flehirde tamirler yap›ld›¤›-
na dair bilgiler mevcuttur. Bu tarihten
sonra, flehir savunmas›n›n güçlendirildi-
¤i dönem alt›nc› yüzy›lda Justinyan za-
man›d›r. Dokuzuncu yüzy›lda I. Basil za-
man›nda flehirdeki en erken tarihli kilise-
nin tekrar infla edildi¤i görülüyor. 1071
y›l›ndan sonra bir müddet için Selçuklu-
lar taraf›ndan ele geçirilmifl olan Trab-
zon'un 1302-25 y›llar› aras›nda Afla¤›
Hisar bölgesinin surlarla çevrildi¤i; 1378
y›l›nda da Orta Hisar bölgesi surlar›n›n
tahkim edildi¤i ve Trabzon kalesinin
böylece son fleklini ald›¤› anlafl›lmakta-
d›r. 1204-1460 y›llar› aras›nda kalede
bir saray infla edilmifltir. Fetihten sonra
Orta Hisar ve Kule denilen k›s›mlar
Türklerle iskân edilerek, yönetici kadro
burada ikamet etmifltir.33

Türk-Osmanl› flehri bir sentez olup,
bu sentezde ‹slâmi ö¤elerin yan› s›ra Or-
ta Asya Türk uygarl›¤›n›n etkileri de¤iflik
oranlarda bulunmaktad›r, ‹slam tarihi
üzerinde çal›flanlar, ‹slâm flehrinin cami,
pazar ve hamamdan oluflan üç temel
ö¤esinin oldu¤unu bildirmektedirler. Bu-
nun yan› s›ra Orta Asya Türk flehir tipi
de üç asit elemandan oluflmufltur: ‹ç Ka-
le, flehristan ve rabad. ‹ç kale saray ve
yönetim yap›lar›n›n topland›¤› yer, fleh-
ristan aristokrat ve sanatkârlar›n yaflad›-
¤› k›s›m, rabad da flehrin d›fl k›sm›n› içi-
ne alan kesimdir. Bu flehir tipinin özellik-
lerinin Anadolu Selçuklu Devleti döne-
minde Anadolu flehirlerinde baz› küçük
farkl›l›klarla yaflad›¤› tespit edilmifltir.
Osmanl›lar da Türk flehir mimarisine

imaret gibi yeni unsurlar› eklemek sure-
tiyle onu zenginlefltirmifllerdir. Bu flekil-
de Osmanl› flehir tipinde hâkim unsurla-
r›n cami, bedesten ve imaretler oldu¤u-
nu söylemek mümkündür.34 Trabzon
flehri 1461 y›l›nda fethedildikten sonra
zaman içerisinde,  her fethedilen Os-
manl› flehrinde oldu¤u gibi, Türk-‹slam
karakteri almaya bafllam›flt›r. Bu me-
yanda fethedenlerin ve flehre d›flar›dan
gelen Türk-‹slam toplumunun temel
sosyal, kültürel ve dini ihtiyaçlar›n›n kar-
fl›lanmas› gayesiyle çeflitli müesseseler
ihdas edilmifltir. Bunlar içerisinde çarfl›-
lar oldukça önemli bir yer tutmaktayd›.

17. yüzy›l ortalar›nda Trabzon'u ziya-
ret eden ünlü Osmanl› seyyah› Evliya
Çelebi, kenti Karadeniz'in do¤usunda
körfez gibi bir denizin üzerinde kurul-
mufl, ‹rem ba¤›na benzer, süslü bir flehir
olarak tasvir etmekte ve Trabzon kalesi
hakk›nda flu bilgileri vermektedir:

Çevresi dokuz bin ad›m olan Trabzon
kalesi Boztepe'nin ete¤i ile Karadeniz
sahili aras›nda iki büyük kale olup, üç
k›sma ayr›lm›flt›r Bunlar: Afla¤› Hisar,
Orta Hisar ve Kule Hisar› denilen iç kale-
dir. Kule Hisar› kalesi hepsinden sa¤-
lamd›r. Çünkü Boztepe'ye dayanm›flt›r
Fakat da¤ taraf›ndan cehennem kuyusu-
na benzer bir derin hende¤i vard›r ve ta-
mamen kesme kayad›r. Bu hisar›n için-
de bir cami-i bekçi evleri, mahzenleri ve
cephaneleri vard›r' Kuzey duvar›nda Or-
ta Hisar'a aç›lan bir kap›s› olup, bundan
baflka kap› bulunmamaktad›r Orta Hisar
ise uzunlamas›na sa¤lam bir surla kuv-
vetlendirilmifltir. Bu kalenin do¤u duva-
r›nda, Orta Hisar'a aç›k olan kap›s›n›n
yak›nlar›nda Yeni Cuma kap›s› vard›r. Ve
ikinci kap›s› yine bu duvar›n do¤usunun
sonundad›r. Bütün debba¤lar›n iflyerleri
bu kap›n›n d›fl›ndad›r. Bu kap›n›n ismi
Debba¤lar kap›s› olup, kap›n›n önünden
küçük bir nehir akar. Debba¤lar kap›s›-
n›n d›fl›nda Debba¤lar Çarfl›s› içinde kâ-
gir dayanaklara oturtulmufl büyük bir
köprüsü vard›r. Üçüncü kap›s›, bu kale-
nin bat›s›ndaki köprü kale duvar›na biti-

33 Brver and Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, Vol. I, s. 186. Osmanl› fethi öncesinde Trabzon
flehrinin fiziki yap›s› hakk›nda ayr›ca bilgi için bak›n›z. Clavijo, Anadolu Orta Asya ve Timur, s. 70.

34 Özer Ergenç, “Osmanl› fiehrinde Esnaf örgütlerinin Fizik Yap›ya Etkileri” Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071 - 1920),
Ankara 1977, s. 105–106. Osmanl› flehir anlay›fl›n› yans›tmas› aç›s›ndan bir örnek olmak üzere ‹stanbul'un fethi s›ras›ndaki
faaliyetler için bak›n›z, Halil ‹nalc›k, "The Re-building of ‹stanbul by Sultan Mehmet The Conqueror”, Cultura Turcica, Volumen
IV, 1967, Numerus 1-2, s. 5-15. Camilerin ‹slâm mimarisindeki yeri hakk›nda bilgi için ayr›ca bak›n›z. Oleg Grabar, “The archi-
tecture of the Middle Eastern City from Past to Present: The case of Mosgue”, Edisyonu Ira M. Lapidus, Middle Eastern Cities,
Los Angeles 1969, s. 27–47. 
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flik olarak infla edilmifltir. Dördüncü kap›
bu surun kuzey duvar›ndan Afla¤› Hi-
sar’a uzan›r ve "Afla¤› Hisar kap›s›" der-
ler.35 Evliya Çelebi’nin bahsetti¤i bu kâ-
gir köprüden Trabzon kad› sicillerinde
Za¤anos köprüsü olarak bahsedilmekte-
dir.36

Evliya Çelebi, Afla¤› Hisar'› tarif eder-
ken hisar›n kuzey taraf›ndaki duvar›n›n
deniz taraf›nda oldu¤unu flekil olarak
dikdörtgeni and›rd›¤›n› ve dört kap›ya
sahip oldu¤unu belirtmektedir. Bu kap›-
lar Za¤anos kap›s›, Süthane kap›s›,
Trabzon'daki balmumunun ifllendi¤i
Mumhane kap›s› ve denize aç›lan ve pek
ifllek olmayan Moloz kap›s›d›r.37 Moloz
civar›n›n bu y›llarda Karadeniz'de faal
olan Kazak korsan sald›r›lar›na aç›k ol-
mas› ve ç›kan yang›nlar yüzünden pek
mamur olmad›¤› anlafl›lmaktad›r.38

Evliya Çelebi, Trabzon kalesinin fizik
itibar›yla harap veya ‹yi durumda oldu¤u
konusuna yorum getirmemifltir. Ancak
1059/1649–50 tarihli bir ferman sureti
Evliya Çelebi'nin Trabzon'a geliflinden
yaklafl›k sekiz y›l sonra kalenin durumu-
nu yans›tmas› aç›s›ndan önemlidir.
Trabzon Beylerbeyi, Trabzon Kad›s› ve

Trabzon ‹skelesi Gümrü¤ü Emini'ne hi-
taben gönderilen fermanda Trabzon ka-
lesi burç ve barular›n›n 1055/1645–46
y›l›nda tamir edildi¤i, ancak hali haz›rda
üç kalenin burç ve barular›n›n ziyade ta-
mire ihtiyaç gösterdi¤inin bildirildi¤i, Ha-
zine-i Amire'de Baflmuhasebe defterleri-
ne bak›larak, kale tamire muhtaç oldu-
¤unda paran›n Trabzon ‹skelesi mukata-
as›ndan al›nd›¤› görüldü¤ünden yine bu
usul üzere 28.000 akçenin verilmesi ve
daha sonra borca mahsup olunmas› is-
tenmektedir. Kay›tta devamla Trabzon
Valisi Musa Bey ve Dizdar ‹brahim
A¤a'n›n 28,000 akçeyi ‹skele Emini
Mehmed A¤a'dan al›p, kale tamiri için
gereken levaz›mat› ald›ktan sonra inflaat
için emir verdi¤i bildirilmektedir.39

‹lerleyen y›llarda da Trabzon kalesinin
tamirine ve iyi durumda olmas›na dikkat
edildi¤ini gösteren baflka kay›tlar bulun-
maktad›r. 1062/1651–52 y›l›na ait bir
kay›tta kalenin ihtiyaç duyulan yerlerinin
tamiri için Trabzon iskelesinden bu sene
için verilmesi gereken paran›n tahsis
edilmedi¤inin Trabzon valisi huzurunda
akdedilen bir mecliste gündeme getiril-
di¤ini görmekteyiz. 1062/1651–52 ta-
rihli bir beratta kale tamirinin tekrar söz

35 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Cilt I-II, ‹stanbul 1996, s. 452-454. 
36 T.fi.S, 1831, 17/1. 
37 Evliya Çelebi, s. 454. 
38 T.fi.S, 1831, 15/11, 25/13, 48/8, 67/4.
39 T.fi.S, 1831, 78/9.
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konusu edildi¤i anlafl›lmaktad›r. Buna
göre tamir için gerekli para iskele geli-
rinden karfl›lanmakta iken bu yap›lmad›-
¤›ndan, Trabzon Kad›s› Mahmud Efendi
durumu ‹stanbul'a aksettirmifltir. ‹stan-
bul'dan gönderilen yaz›da her y›l kalenin
burç ve barusunun onar›m› için iskele
mukataas›ndan 28.000 akçe verildi¤i
yaz›lm›flt›r. Dolay›s›yla flimdi de görevli
flahsa belirtilen mebla¤›n teslim edilerek
tamir iflinin yap›lmas› ilgililere emredil-
mifltir.40 Hemen her y›l bu tamirlerin da-
vam etmesi ve oldukça önemli miktarda
paran›n harcanmas›, bu y›llarda s›kça
karfl›lafl›lan Kazak sald›r›lar›na karfl›
flehrin savunmas›na özen gösterildi¤ini
ve merkezi yönetimin Trabzon kalesine
verdi¤i önemi ortaya koymaktad›r.

Trabzon flehrinin ekonomik hayat›n-
da önemli rol oynad›¤› için Afla¤› Hisar
bölgesi, d›flar›dan yap›lan sald›r›larda
ana hedef olmufltur. Özellikle 1630'lu
y›llarla beraber Karadeniz'de kendisini
gösteren Kazak tehlikesi ve bu tehlikeye

karfl› Osmanl› Devleti'nin gerekli tedbir-
leri alamay›fl›, Trabzon flehrini Kazaklar
aç›s›ndan önemli bir sald›r› ve ya¤mala-
ma alan› haline getirmifltir.41 Bu meyan-
da Gazazlar Çarfl›s›nda yer alan bir k›s›m
dükkânlar›n, Rus-› menhus olarak tabir
edilen, Kazaklar taraf›ndan yap›lan bir
sald›r›da yand›¤› ve sonra tamir edildi¤i42

belirtilmektedir. Buna ek olarak yine
Afla¤› Hisar'da Moloz Kap›s› yak›nlar›n-
daki hanlar›n yanm›fl oldu¤u anla-
fl›lmaktad›r.43 Bu tahribatlara ra¤men
Trabzon ekonomisinin can damar› konu-
munda olan Afla¤› Hisar'daki çarfl›lar
bölgesinin terk edilmedi¤ini, bölgede ti-
cari faaliyetin devam ettirildi¤ine flahit
olmaktay›z. Bu kesim deniz kenar›nda
olmas›, ithal ve ihraç faaliyetlerinin yü-
rütülmesi aç›s›ndan vazgeçilmez bir ko-
numa sahipti. Kazak sald›r›lar›ndan etki-
lenen bölgelerin sadece Afla¤› Hisar ol-
may›p, flehir ekonomik hayat›nda önem-
li bir yere sahip olan deri ifllemecili¤inin
yap›ld›¤› Debba¤hane Mahallesinin de

40 T.fi.S, 1833, 80/1,2.
41 Karadeniz'deki Kazak eflkiyas›n›n faaliyetleri ve Osmanl› Devleti'nin buna karfl› ald›¤› tedbirlere örnek olmas› aç›s›ndan bak›n›z.

N. Aykut vd., Mühimme Defteri 90, ‹stanbul 1993, sayfa 53 (hüküm no 66), sayfa 198 (hüküm no:255), sayfa 311 (hüküm no:
379); Ayr›ca bak›n›z, ‹. Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi, III. Cilt, 2. K›s›m, Ankara 1977, s. 156-160

42 T.fi.S, 1831, 15/11
43 T.fi.S, 1831, 3/11
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bu sald›r›larda tahrip edildi¤i en az›ndan
zarar ziyan meydana geldi¤ini, bu ma-
hallede Tavafli Mehmed A¤a'n›n bina et-
ti¤i mescide vak›f olan dükkânlar›n Rus
(Kazak) istilas›nda yand›¤› ve bu neden-
le mescidin tamire muhtaç hale geldi¤i
anlafl›l›yor.44

18. yüzy›lda Trabzon ticaretindeki
canl›l›¤›n bir göstergesi olarak Trab-
zon'daki çarfl›-pazar ile hanlar›n say›s›nda
önemli art›fllar olmufltur. Bu yüzy›lda
Trabzon'da de¤iflik mekânlarda hizmet
veren yaklafl›k seksen farkl› ifl kolunda
zanaat erbab› bulunmaktayd›. Trabzon'da
hizmet veren hanlar aras›nda özellikle Se-
merciler çarfl›s›nda yer alan Yeni Han ile
‹skender Pafla vakf›na ait olan Tafl Han
d›flar›dan gelen tüccarlar›n önemli bir k›s-
m›n› a¤›rlam›fllard›r. 18. yüzy›lda tüccar
ve zanaat erbab›n›n bulundu¤u han say›s›
otuzu geçmekteydi. Yüzy›ldaki ticari ge-
liflmeler Trabzon'un önceki yüzy›llardaki
fiziki yap›s›na çokça çarfl›-pazaryeri, han
iskele gibi yap›lar›n eklenmesiyle oldukça
zenginleflerek Trabzon'u Osmanl› flehirle-
ri aras›nda dikkate de¤er bir flehir haline
getirmifltir.45

18. yüzy›l sonlar›nda Karadeniz'in
uluslararas› deniz tafl›mac›l›¤› ve ticarete

aç›lmas›n›n sonucu olarak ortaya ç›kan
Trabzon'daki nüfus ve servet yo¤unlafl-
mas› flehirdeki gelir getiren devlet bina-
lar›na yat›r›m yap›lmas›, yeni e¤itim ve
dini kurumlar›n inflas› ve aç›lmas› sonu-
cunu getirmifltir. 1820-21'de ihtiyaçlar›
karfl›lamak maksad›yla Hükümet Kona-
¤› infla edilmifl, birçok kereler onar›ld›k-
tan sonra 1841'de daha büyük ve ça¤-
dafl bir bina yap›lm›flt›r.46

1.2.2. ‹dari Yap›

1461'de Fatih Sultan Mehmet Han'›n
fethi ile Osmanl› Devleti'ne kat›lan Do¤u
Karadeniz bölgesi, Rum eyaletine tabi
bir sancak halinde teflkilatland›r›larak
önemli bir Osmanl› sanca¤› olmufltur.
Sanca¤›n merkezi Trabzon flehri oldu-
¤undan sancak bu adla an›lm›flt›r. Trab-
zon sanca¤› 1514'de Erzincan Bayburt
vilayetine, 1517 y›l›n›n sonlar›nda Ana-
dolu eyaletine, 1520'de yeni kurulan
"Vilâyet-i Rum-› Hadis'e, 1535'te de Er-
zurum eyaletine ba¤lanm›flt›r. Trabzon
sanca¤›, 1581 y›l›ndan itibaren Batum
beylerbeyli¤ine ba¤lanm›flt›r. Bu tarihten
XVII. asr›n bafllar›na kadar Trabzon bir
sancak olarak Batum beylerbeyli¤ine
ba¤l› olarak gözükmektedir. Ancak bu

44 T.fi.S, 1831, 88/9
45 N. Aygün, Onsekizinci Yüzy›lda Trabzon'da Ticaret, ‹stanbul 2005, s. 407-408.
46 A. Üner Turgay. “Trabzon”, Do¤u Akdeniz'de Liman Kentleri (1800-1914), Editörler: Ç.Keyder, Y. Eyüp Özveren, D. Ouataert,

‹stanbul 1994, s. 67-68.
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dönemki arfliv belgelerinin bir k›sm›nda
Trabzon beylerbeyine hitap edilmesi
beylerbeyli¤in iki adla an›ld›¤› izlenimini
vermektedir. Beylerbeyilik 1650'lerden
sonra sadece "Trabzon eyaleti" ad›yla
an›lm›flt›r.47

1653 ve 1669 y›llar›nda Trabzon eya-
leti, Trabzon ve Batum sancaklar›ndan
oluflmaktayd›. 17. yüzy›l ortalar›nda Os-
manl› Devleti'nde 34 beylerbeylik mev-
cut olup, Trabzon salyanesiz eyaletler-
den bir idi. 18. yüzy›la gelindi¤inde Os-
manl› Devleti'nin yönetim birimlerinden
28 eyaletten biri de Trabzon eyaletidir.
1701-1702 y›llar›nda Trabzon ve Batum
Trabzon eyaletinin pafla sancaklar›n›
oluflturmaktad›r. Gönye ise eyalete ba¤-
l› tek sancakt›r, Batum sanca¤› daha
sonraki y›llarda malikânelik olmufltur.
1717-1730 y›llan aras›nda pafla sanca¤›
Trabzon olmak üzere Gönye, Batum ve
So¤ucak Kalas› eyalete ba¤l› di¤er san-
caklard›r. 18, yüzy›l›n ikinci yar›s›ndaki
kay›tlara göre ise Trabzon eyaletine ba¤-
l› Trabzon, Gönye ve Canik sancaklar›
olup, bu sancaklar dâhilinde 22 kaza
mevcuttu.48

19. yüzy›lda idari taksimatta baz› de-
¤ifliklikler olmufl, Trabzon vilayetinin s›-
n›rlan genifllemifltir. 1860 y›l›nda Trab-

zon vilayeti Trabzon merkez sanca¤› ile
birlikte befl sancaktan oluflmaktad›r.
Sancaklar dâhilinde bulunan kazalardan
Batum kazas› 1877-78 Osmanl›-Rus sa-
vafl› sonunda imzalanan Berlin Antlafl-
mas› ile Ruslara b›rak›lm›flt›. 1916 y›l›n-
da Rus iflgaline u¤rayan Trabzon 1918
y›l›nda geri al›nm›flt›r.49

1.2.3. Nüfus

Trabzon'un fethinden sonra tekfurun
ailesine ve flehirlilere ne yap›ld›¤› konu-
su hakk›nda kaynaklarda flu bilgiler
mevcuttur. Tursun Bey'e göre herhangi
bir çarp›flma olmadan tekfur aman dile-
yerek kaleyi teslim etmifl ve kendine ya-
rafl›r flekilde taltif edilmifltir. Ailesi ve ile-
ri gelen flahsiyetler mallar› ile ‹stanbul'a
gönderildikten sonra “Kal'a ve memle-
ket bi-esriha zabt olunup sancakbe¤i ve
kad›lar ve dizdar ve hafaza'nasb olund›.
Ve kefere-i karan›m o¤lanlar›n ve k›zla-
r›n be¤lik idüp, baki mallerin ve esbabla-
r›n kendü ellerinde ibka idüp yerlerine
mukarrer konuld›. Cizye-i fler'i ve rü-
sum-› örfi r›bkas›n› rakabelerine muh-
kem k›ld›. Andan sonra ba'z› üsârây› ve
eflkâl ü ahmâli merâkib-i bahriye tahmil
idüp, derya yüzünden gemiler meflhun
idüp ‹stanbul’a gönderildi.”50 Bir baflka

47 Bostan, XV-XVI. As›rlarda Trabzon Sanca¤›nda Sosyal Ve ‹ktisadî Hayat, s.18–23.
48 M. Öksüz, 1746–1789 Tarihleri Aras›nda Trabzon’da Sosyal ve Ekonomik Hayat, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, Ankara 2004, s. 33–35.
49 N. Aygün, Onsekizinci Yüzy›lda Trabzon'da Ticaret, s. 21–22. 
50 Tursun Bey, s. 110.
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51 Afl›kpaflazade, s. 208.
52 Mihailoviç, s. 121.
53 Sphrantzes, The Fall of the Byzantine Empire 1401–1477, s. 85.
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Osmanl› tarihçisi Afl›kpaflazade “Padi-
flah, kanun nice ede gelmifl idi her hisa-
run üzerinde, bu Durabuzuna dahi anun
gibi etdiler." kelimeleri ile Trabzon'un
fethinden sonra geleneksel Osmanl› is-
kân politikas›n›n izlendi¤ini belirterek
flunlar› eklemektedir, "‹çinde mescitler
ve medrese olund›. Ehl-i ‹slamdan evler
sürüb getürdiler. Bu kafirlerün hali kalan
evlerini bu gelen Müslümanlara mülklü-
¤e verdiler. Ve hisar› muhkem berkitdi-

ler.”51 Osmanl› kaynaklar›na ek olarak
Trabzon fethinde Osmanl› ordusunda
bulunan Mihailoviç fetihten sonra yap›-
lanlar hakk›nda fazla bir tafsilat verme-
den Tursun Bey'in verdi¤i bilgilerden fle-
hirden k›z ve erkek nüfustan baz›lar›n›n
beylik olarak al›nmas› hadisesinden
bahsetmektedir.52 Sphrantzes fetihten
sonra özellikle hemen bütün ileri gelen-
lerin ve askeri s›n›fa mensup olanlar›n
Trabzon'dan al›narak Edirne'de ikamete
mecbur edildi¤inden bahsetmektedir.53

Trabzon'un fethinden XVI. Asr›n son-
lar›na kadar Trabzon sanca¤›nda büyük
bir k›sm› sürgün yoluyla olmak üzere
hem d›fla dönük, hem de içe dönük bir
iskân siyaseti takip edilmifltir. Bu arada
önemli ölçüde kendili¤inden yerleflme
de gerçekleflmifltir. Trabzon'un fethini ve
fethin akabinde flehirde yap›lanlar› bir
flekilde eserlerinde belirten tarihçiler fe-
tihten sonra yaklafl›k olarak 6000 kifli
olan Trabzon nüfusunun en az üçte biri-
nin çeflitli hizmetlerde kullan›lmak üzere
Trabzon'dan götürüldü¤ünü yerlerine ise
Türklerin getirildi¤ini belirtmektedirler.
Osmanl› arfliv kaynaklar› da Trabzon'un
fethinden sonra d›fla dönük bir iskân ha-
reketinin varl›¤›n› do¤rulamaktad›r. D›fla
yönelik iskâna paralel olarak Trabzon
sanca¤›na sürgün yoluyla Müslüman Meydan,

19. yüzy›l sonlar›



Türkler in yerlefltirildi¤ini de yine devrin
tarihçileri belirtmektedirler. Fethin he-
men sonras›nda yerlefltirilenlerin büyük
k›sm› sürgün yoluyla ve Fatih Sultan
Mehmet taraf›ndan Orta Anadolu flehir
ve kasabalar›ndan getirilmifllerdir. Fetih-
ten yaklafl›k olarak yüzy›l sonra iskân
hareketleri neticesinde Müslüman Türk
nüfus gayrimüslim nüfusu geçmifltir. Bu
durum ihtidalar›n de¤il içe ve d›fla yöne-
lik yap›lan iskânlar›n bir neticesidir.54

Trabzon flehri, 1486 y›l›ndaki nüfu-
suyla Anadolu’daki flehirler içinde
önemli bir yere sahipti. 1520-1553 y›lla-
r› aras›nda 7753 kiflilik tahmini nüfusuy-
la Trabzon flehri, Bursa, Diyarbekir, Mar-
din, Ankara, Tokat, Antep, Kayseri, Urfa
ve Amasya’dan sonra onuncu s›ray› al-
maktad›r. 1554-1582 y›llar› aras›nda ise
tahrirleri bulunan Anadolu flehirleri için-
de 6525 kiflilik nüfusu ile on beflinci s›-
rada bulunmaktad›r. Osmanl› fethinden
önce 5 000 civar›nda bir nüfusa sahip
olan Trabzon flehrinin, fetihten sonraki
yaklafl›k yüz elli y›ll›k bir süre zarf›nda

11.000 kiflilik bir nüfusa kavuflmufl ol-
mas› Türk idaresi alt›nda flehirde önemli
bir iktisadi ve sosyal canlanma oldu¤una
delil say›labilir.55

1774 y›l›nda Rusya ile yap›lan Küçük
Kaynarca Antlaflmas› ile Karadeniz’in
uluslararas› ticarete ve deniz tafl›mac›l›-
¤›na aç›lmas› Trabzon kenti ticaretinin
artmas› soncunu getirirken iç ve d›fl tica-
retteki büyüme Trabzon'da önemli de-
mografik de¤iflimlere yol açm›flt›r.

1813’te Trabzon’a gelen bir ‹ngiliz gezgi-
ni baflta Türkler olmak üzere flehir nüfu-
sunun on befl bin kadar oldu¤unu tah-
min etmektedir. 1829’da yap›lan Edirne
Antlaflmas›'ndan sonra flehir nüfusu ye-
ni imkânlar›n ortaya ç›kmas› ile komflu
vilayetlerin halk›n› Trabzon'a çekmifltir.
1835'te flehir nüfusu iki kat›na ç›km›fl ve
25-30 bini bulmufltur. Bu nüfusun 5-6
bin kadar›n› Rum ve Ermeniler olufltu-
rurken geriye kalan nüfus büyük ço¤un-
lu¤unu Türklerin oluflturdu¤u Müslü-
manlardan oluflmaktayd›.  K›r›m Savafl›
y›llar›nda Trabzon liman› K›r›m ve do¤u-

54 Tafsilatl› bilgi için bak›n›z. Bostan, XV-XVI. As›rlarda Trabzon Sanca¤›nda Sosyal ve ‹ktisadî Hayat, s. 84–122; 319–352.
55 A.g.e., s. 144.
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daki Osmanl› vilayetlerindeki Osmanl›
ordular›n›n bafll›ca ikmal merkezi haline
gelmifl ve kentteki ticari faaliyetler doru-
¤a ulaflm›flt›r. Bu flekilde çevre kasaba
ve köylerden birçok insan Trabzon'a
yerleflerek ticari hayat›n gerektirdi¤i hiz-
metleri yapmaya bafllam›fllard›r. Sava-
fl›n sona erdi¤i 1856 y›l›nda flehrin nüfu-
su 70 bine yükselmiflti. Trabzon ticareti-
nin 1850’li y›llardan sonra gerilemeye
bafllamas›yla birlikte flehrin nüfusu da
ayn› oran›nda gerilemeye bafllam›flt›r.
fiehir nüfusu 1860’ta 55.700’e düflmüfl-
tür. Bu nüfusun 40.000'ini Türkler ve di-
¤er Müslümanlar olufltururken geriye ka-
lan nüfus da de¤iflik etnik kökene sahip
gayrimüslimlerden oluflmaktayd›. Trab-
zon nüfusu Vital Cuinet'e göre 1891'de
35.000 civar›nda idi ve nüfusun ço¤un-
lu¤unu yine Türkler oluflturmaktayd›. K›-
sacas› 19. yüzy›lda Trabzon nüfusunda
iki ayr› demografik e¤ilim mevcuttu. Nü-
fus büyüklü¤ündeki de¤iflimler liman›n
ticaret hacmi ile do¤rudan ba¤lant›l›yd›.
Ticaretin yo¤un oldu¤u y›llarda yeni im-
kânlar kasaba ve köy nüfusunu kente
çekmifl, ticaret durgunlaflt›¤›nda gelenler
köylerine dönmüfllerdir. Ancak nüfustaki
bu geriye dönüfl hareketi genellikle kali-

fiye olmayan insanlar taraf›ndan gerçek-
lefltirilirken flehre gelen e¤itim seviyesi
daha yüksek gayrimüslimler flehirde
kalm›fllard›r. Bu durum yüzy›l›n sonuna
do¤ru flehirdeki gayrimüslim nüfusun -
Türklerden fazla olmamakla birlikte- art-
mas› sonucunu getirmifltir.56

1.3.Ekonomik Hayat

1.3.1. Ticari, Dini ve Sosyal Müesse-
seler

Evliya Çelebi'nin Trabzon'daki ticari
binalar hakk›nda verdi¤i bilgiler ile on
yedinci yüzy›l Trabzon kad› sicillerindeki
çarfl›lar ile ilgili olarak yer alan bilgiler
hemen hemen birbirleri ile örtüflmekte-
dir.  Evliya Çelebi, Trabzon'un çarfl›lar›
hakk›nda flu bilgileri vermektedir: “Çar-
fl›lar›n en seçkini, Mumhane kap›s›ndaki
taflra esnaf›n›nd›r. Bunlar, kap›n›n hiza-
s›nda ve deniz k›y›s›nda kat kat kalaba-
l›k dükkânlard›r. Kâgir yap› Bedesteni
vard›r ki, içindeki tüccarlar zengin, eli
aç›k, vakarl› ve muhteflem bezirgânlar-
d›r. Orta Hisar'da her esnaftan bulunur.
Yetmifl seksen kadar dükkânlar vard›r
ki, Küçük Pazar derler.”57 Evliya Çele-
bi'nin Mumhane kap›s›nda oldu¤undan

56 Turgay, “Trabzon”, s. 65–69. 
57 Evliya Çelebi, s.457.
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bahsetti¤i bu çarfl›, sicil kay›tlar›nda
“Suk-› Sultani”58 olarak ad verilmifl olan
ve Afla¤› Hisar'da yer alan çarfl›lar toplu-
lu¤unun bir parças› olsa gerektir.

Trabzon flehrinde ekonomik hayat›n
kalbi olarak, özellikle Afla¤› Hisar kesi-
minin oldukça mühim bir yeri oldu¤u
görülmektedir. Afla¤› Hisarda “Suk-›
Sultani” ismi verilmek suretiyle an›lan
bu büyük çarfl› bölgesinin de¤iflik çarfl›-
lardan mürekkep bir bütünün ismi oldu-
¤u anlafl›lmaktad›r. Bu bölgede hanlar,
de¤iflik meslek gruplar›n›n isimlerini ver-
di¤i çarfl›lar, camiler ve önemli Osmanl›

flehirlerinde mevcut olup, ticari hayat›
etraf›nda flekillendiren bedesten yer al-
maktayd›.59 Afla¤› Hisar bölgesindeki ti-
cari birimler flunlard›r: Sûk-› Sultani'de

Küçük Han ad› ile bir han mevcut olup
bu han›n yak›nlar›nda flehirde kurulmufl
olan vak›flardan Elhac Kas›m Vakf›na ait
bir dükkân oldu¤unu anlamaktay›z.60 Yi-
ne Sûk-› Sultani'nin bir çarfl›lar bütünü
oldu¤u yolundaki görüflümüzü destekle-
yen çarfl›lar›n isimleri de flunlard›r: ‹çin-
de bir bab tuz mahzenini de ihtiva eden
Abac›lar Çarfl›s›,61 bünyesinde bir ekmek
f›r›n›n›n oldu¤u bildirilen Kazganc›lar

58 T.fi.S, 1831, 51/1. “Suk-› Sultanî” (Sultan Çarfl›s›) isminin çarfl›lar›n bütününe verildi¤i yerlerden birisinin de Harput oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. M. A. Ünal, bu ismin XVI. yüzy›ldaki tahrir defterlerinde geçmedi¤ini ve XVII. yüzy›ldaki vesikalarda s›k s›k
zikredildi¤ini, dolay›s›yla bu ad›n XVII. yüzy›lda ortaya ç›km›fl olabilece¤ini belirtmektedir. Bak›n›z. M. Ali Ünal, XVI. Yüzy›lda
Harput Sanca¤› (1518–1566), Ankara 1989, s. 221. Ancak bir çarfl›lar toplulu¤una verilmifl olmamas›na ra¤men "Suk" isminin
daha önceleri de Osmanl›larda kullan›ld›¤›n› görüyoruz. Nitekim Fatih Sultan Mehmed'e ait Arapça vakfiyede ‹stanbul Bedesteni
"Sûk al-bazzâziya" ismi ile zikredilmifltir. Bak›n›z. 0. Ergin, "Bedesten", ‹.A, Cilt II, ‹stanbul 1943, s. 440.

59 Trabzon Bedesteni hakk›nda tafsilatl› bilgi ‹çin bak›n›z.; S. Ballance, “Early Turkish Buildings in Trabzon”, Belleten, 113-116, s.
75. Ankara 1965; P. Minas Biflikyan. Karadeniz K›y›lar› Tarih ve Co¤rafyas› 1817–1819. Tercüme ve notlar, Hrand D. Andreasyan,
‹stanbul 1969, s. 53; K.‹nan, "Bedestenlerin Türk Ticari Mimarisindeki Yeri ve Trabzon Bedesteni", OTAM 7, s. 119-133.
Bedestenler hakk›nda bilgi için bak›n›z, M. Cezar, Typical Commercial Buildings of The Ottoman Classical Period and The
Ottoman Construction System, ‹stanbul 1983, s. 159-250; H. ‹nalc›k, “The Hub of The City The Bedesten of Istanbul”, Studies in
Ottoman Social and Economic History, London 1985, s. 1-17; S. Eyice, "Bedesten", D.‹.A, Cilt V. ‹stanbul 1992, s. 302-310.

60 T.fi.S, 1831, 51/1
61 T.fi.S, 1832, 89/1
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62 T.fi.S, 1832, 26/1
63 T.fi.S, 1833, 35/8, 31/7.
64 T.fi.S, 1834, 37/2
65 T.fi.S, 1835, 9/1
66 T.fi.S, 1835, 40/7
67 T.fi.S, 1831, 3/11
68 Bedesten-çarfl› aras›ndaki iliflki ve çarfl›lar›n bedestenler etraf›nda geliflmesi hakk›nda tafsilatl› bilgi için bak›n›z, 0 Ergin. “Çarfl›”,

‹.A, ‹stanbul 1945, s. 360-362; G Tankut, “Osmanl› flehrinde ticari fonksiyonlar›n mekânsal da¤›l›m›”, VII. Türk Tarih Kongresi,
Ankara 25-29 Eylül 1970, Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt, Ankara 1973, s. 773-779.

69 T.fi.S, 1832, 22/4; 1831, 48/8
70 T.fi.S, 1832, 7/1, 9/3, 15/4, 22/4, 41/5
71 T.fi.S, 1833. 35/4, 43/8. 92/2; 1834, 20/2.
72 T.fi.S, 1831, 57/8
73 T.fi.S, 1831, 95/1
74 T.fi.S, 1831, 16/11, 83/5, 186/1

Çarfl›s›,62 bünyesinde iki bab bofl saraç
dükkân›n›n oldu¤u bildirilen Saraç Çar-
fl›s›,63 Baklac›lar Çarfl›s›,64 Attar Çarfl›s›,65

bünyesinde iki mahzen ve iki dükkân ol-
du¤u bildirilen Bal›kç›lar Çarfl›s›66 ve
içinde mevcut birçok dükkândan birisi-
nin Hatuniye Evkaf›na ait oldu¤u sicilde
kaydedilmifl olan Gazazlar Çarfl›s›.67

Merkezinde Bedestenin yer ald›¤› et-
raf›nda hanlar›n, dükkânlar›n bulundu-
¤u, her sanat dal›n›n ayr› bir dükkân s›-
ras›na sahip olup, hepsinin bir pazar› ya-
ni çarfl›y› meydana getirdi¤ini gördü¤ü-
müz ve Osmanl› Devleti'nin geneline ya-
y›lm›fl olan çarfl› tipinin, Trabzon'da da
mevcut oldu¤unu görmekteyiz. Böylece
her meslek grubu kendisine has çarfl›da
faaliyet gösteriyordu.68 “Suk-› Sultan”de
oldu¤u bildirilen bafll›ca meslek gruplar›
flunlard›r: Bakkal taifesi, Derzi esnaf›,
Babuççiyan esnaf›, Debba¤ taifesi,69 Se-
merci taifesi, Eskici taifesi, Ekmekçiyan,
Kuyumcu esnaf› ve Bedesten'de Dellal
taifesidir.70 Bunlar›n yan› s›ra çarfl›lar
bölgesinin denize yak›n olan kesiminde
bir Tah›l Bazar› vard›. Yine Suk-› Sulta-
ni'de bir Kasabhane ve bünyesinde bir
Börekçi F›r›n› oldu¤unu kay›tlardan anl›-
yoruz.71 Suk-› Sultani'de Arasta ve bera-
berinde dükkânlar mevcut olup72 Hatuni-
ye ‹mareti Evkaf› akarlar›ndan73 olan Be-
zazistan'da keten füruhat olup, Bedeste-
nin bir A¤as› ve bunun yan›nda ayr›ca
bir Bedesten Kethüdas› bulunmaktay-
d›.74

Trabzon flehrinin ekonomi hayat›nda
önemli rol oynayan müesseselerden biri-
de Ahiliktir. Osmanl› Devleti’nin kurulu-
flunda büyük bir pay› oldu¤u kabul edi-
len Ahiler, bir esnaf birli¤i olarak Os-
manl› siyasi otoritesinin yayg›nlaflma-
s›nda da önemli bir yere sahipti. Ahi bir-
likleri Osmanl› Devleti’nin genifllemesine
paralel olarak Anadolu flehir ve kasaba-
lar›nda k›sa sürede ticaret ve sanat ha-
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yat›na hâkim duruma gelmifllerdir. XV.
Yüzy›l ortalar›ndan itibaren devlet kon-
trolüne giren ahi birlikleri seçimleri dev-
let taraf›ndan onaylanan esnaf fleyhleri
ve ahi babalar ve kethüdalarla yönetil-
meye bafllanm›flt›r.75 K›saca izah edilen
Osmanl› flehirleri esnaf teflkilatlanmas›-
n›n fetihten sonra Trabzon’da da olufltu-
¤u ve 17. yüzy›la gelindi¤inde Trabzon
flehrinde mevcut oldu¤u arfliv kay›tlar›n-
dan anlafl›lmaktad›r. Ahiler ve Ahi Baba-
n›n bu yüzy›lda flehir ticari hayat›n›n ya-
n› s›ra esnaflarla ilgili olsun veya olma-
s›n toplum hayat›n›n her alan›nda yer al-
d›klar› görülmektedir.76

Evliya Çelebi Orta Hisar'da Küçük

pazar ve yetmifl seksen kadar dükkân
oldu¤una dair bilgiler vermektedir.77 Dö-
neme ait kad› sicillerinde de Orta Hi-
sar'da ticari faaliyetlerin oldu¤u anlafl›l-
maktad›r.78 Öte yandan Çömlekçi ma-
hallesinin sahilinde küçük çapta da olsa
donanma için gemilerin infla edildi¤ini
anlamaktay›z. Ancak bu y›llarda Trab-
zon flehrinde neccar ve demirci aç›¤› ol-
du¤u görülmektedir. Nitekim Girit seferi
sebebi ile Samsun'da infla edilen bir k›ta
kalyon için Eyalet-i Trabzon'dan Sam-
sun'a demirci ve neccar istenmesine ve
istenen neccar ve demircinin yeteri ka-
dar Trabzon'da bulunmamas› sebebi ile
etraf flehirlerden kiralanmas› için görevli

75 Ahilik, kökenleri ve Osmanl› dönemi ahilik kurumu hakk›nda tafsilatl› bilgi için bak›n›z N. Ça¤atay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik,
Ankara 1997; A. Gülerman, S. Tafltekil, Ahi Teflkilat›n›n Türk Toplumunun Sosyal ve Ekonomik Yap›s› Üzerindeki Etkileri, Ankara
1993; Y. Çal›flkan, M. Lütfi ‹kiz, Kültür Sanat ve Medeniyetimizde Ahilik, Ankara 1993. 

76 T.fi.S., 1831, 8/1. Ayr›ca bak›n›z K. ‹nan, “Kad› Sicillerine Göre XVII. Yüzy›l Ortalar›nda Trabzon Esnaflar› ve Faaliyetleri”, Osmanl›
Öncesi ‹le Osmanl› ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, 9-10 May›s 2002 Bildiriler, II. Cilt, ‹stanbul 2003,
s. 257-277. 

77 Evliya Çelebi, s. 457.
78 T.fi.S., 1831, 10/5; 1834, 88/1
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olan Kapudan Abdi A¤a'n›n flehir ahali-
sinden 160 kurufl alarak kiralama yolu-
na gitti¤i anlafl›lmaktad›r.79

Türk-‹slam toplumunun önemli mü-
esseselerinden olan camiler, mescitler
ve tekkeler ile bunlar›n varl›klar›n› uzun
zamanlar devam ettirmeleri gayesiyle
adlar›na vak›flar tesis edildi¤i bilinmek-
tedir. Zamanla kurulan bu tür müessese-
ler Trabzon flehrini h›zla bir Türk-‹slam
kenti haline getirmifltir. Trabzon’da infla
edilen çok say›daki cami-i, mescit ve
tekkelerden beraberinde bir vak›fla veya
tek bafl›na an›lanlar› flunlard›r: Monla Si-
yahi Mescidi, Ketani Mescidi, Debba¤-

hane Cami-i, Orta Hisar Mahallesinde
Dervifl Ali Tekkesi, Kindinar Mescidi,
Hoca Ali Mescidi, Cami-i Cedid - Sultan
Mehmed Han Cami-i Atik'i veya Cami-i
Kebiri, ‹skender Pafla Cami-i, Hac› Ka-
s›m Cami-i, Kule Camii, Erdo¤du Bey
Cami-i fierifi, Afla¤› Hisar-Bazar Cami-i
fierifi, Sukonda Cami-i fierifi, Mumhane
önünde Elhac Osman Cami-i fierifi, Ta-
vafli Mahmud A¤a Cami-i, Ayasofya Mo-
loz Sahili Cami-i, Hatuniye Cami-i fierifi-
dir.80 Sicil kay›tlar›na göre Hatuniye Ca-
mi-i fierifi bir külliye özelli¤i göstermek-
tedir.81 Cami-i ile birlikte medrese, ders-
haneler, sakil, aflhane, f›r›n, mektep, ha-
mam ve bu birimlere ait suyollar› bulun-

79 T.fi.S., 1831, 87/10, 94/3
80 T.fi.S., 1834, 20/5:1832, 32/3; 1831, 84/1, 84/2; 1831, 95/1; 1832, 97/6; 1833, 81/6; 1832, 74/6; 1832, 106/9:1834, 34/9; 1834.

45/4; 1831. 31/3: !833, 34/3; 1831 66/6; 1831, 76/4; 1831. 78/4; 1831, 89/2; 1831 80/8; 1831, 81/2
81 Hatuniye Camii hakk›nda tafsilatl› bilgi için bak›n›z. Özkan Ertu¤rul, "Gülbahar Hatun Camii ve Türbesi", D‹A. c. 14, ‹stanbul 1996,

s. 231–232. Ayr›ca bak›n›z, Ballance, s. 73-74; M. Golo¤lu, Trabzon Tarihi. Ankara 1975, s. 31–34.
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maktad›r.82 Ayr›ca Cami-i fierifin yan›n-
da Hatuniye Türbesi yer almaktad›r.83

Evliya Çelebi de Trabzon sicillerinde ve-
rilen bu bilgileri desteklemekte ve Med-
rese'nin Hatuniye Camii'ne bitiflik yük-
sek odalarla süslü güzel bir ilim evi oldu-
¤unu, hoca ve talebelerine aydan aya
vak›f taraf›ndan belirli bir miktar et ve
mum paras› verildi¤ini belirtiyor bat› ta-
raf›nda kubbeli, yüksek bir mektep olup,
zengin ve fakir herkesin çocuklar›n›n bu-
rada okudu¤unu, yetimlere vak›f taraf›n-
dan günde iki defa yemek verildi¤ini bil-
dirmektedir.84 Evliya Çelebi, Hatuniye
Türbesini büyük ziyaret yerleri aras›nda
zikretmekte, türbedarlar› ve 90 kadar cüz
okuyan oldu¤undan bahsetmektedir.85

17. yüzy›l ortalar›nda Hatuniye türbesinin
yevmi 2,5 akçe ile tayin edilmifl bir
enamhevan› bulunmaktayd›.86

Buna ra¤men külliyenin harap oldu¤u
ve vak›f gelirlerinin yetersiz kald›¤› za-
manlarda önemli ölçüde s›k›nt› çekildi¤i
anlafl›lmaktad›r. Nitekim 1060/1650 y›-
l›na ait bir kay›tta Trabzon'daki Hatuniye
Cami-i fierifinin, medresesinin, dersha-
nelerinin, sakil ve aflhanesinin ve f›r›n›-
n›n, mektebinin ve hamam›n›n ve su
yolar›n›n ve di¤er yerlerinin harabe hale
geldi¤i ve tamire muhtaç oldu¤u görüle-
rek Vali Mehmed Pafla taraf›ndan tetkik
edilip, harabe hali görülüp, vakf›n müte-
vellisi olan ‹brahim’den tamiri istenmifl-
tir. Vak›f mütevellisi, zimmetinde tamir
için para olmad›¤›n› söyleyince vakfa
ba¤l› cibayetlerden toplam 690 kurufl
al›nmas› ve tamir edilmesinin vali tara-
f›ndan mütevelliye tembih edildi¤i görül-
mektedir.87 Sonraki y›llarda da Hatuniye
Külliyesi'nin durumunun pek iyi olmad›-
¤› 1066/1655–56 tarihli bir baflka kay›t-
tan anlafl›lmaktad›r. Bu kay›da göre
"Cami-i mezburun fiad›rvan›na ve Ha-
mam›na kadimden cari olan su yollar›-
n›n harabe oldu¤u bu sebeple su gelme-

yip ziyade müzayaka çekildi¤i, suyollar›-
n›n tamir ve termiminin laz›m ve mühim
oldu¤u" önemle vurgulanmaktad›r.88

Bu arada Trabzon'da içme suyu temi-
ninin önemli bir mesele oldu¤u görül-
mektedir. 1063/1652–3 tarihli bir kayda
göre, Fatih Sultan Mehmed Han'›n Ca-
mii'ine vakfetti¤i çeflmenin harap olma-
s› sebebiyle Orta Hisar halk›n›n susuzluk
çekti¤i ve bundan on y›l önce tamir edil-
di¤i bildirilmektedir.89 Yine 1066/1655-
56 tarihli bir baflka kay›tta da Sultan
Mehmed Han'›n vakfetti¤i çeflmeden
izinsiz su al›narak evlere ak›t›lmas›ndan
ahalinin zahmet çekti¤i ve çeflmelerin
sular›n›n tekrar ak›t›lmas› için evlere dö-
flenen künklerin k›r›lmas› gerekti¤i bildi-
rilmektedir.90 Bu kay›tlar özellikle Orta
Hisar Mahallesinin su ihtiyac›nda umuma
aç›k olan sokak çeflmelerinin büyük
önem tafl›d›¤›n› göstermektedir.

Osmanl› flehirlerinde insan hayat›n› il-
gilendiren hemen her sahaya girmifl olan
vak›flar›n, flehirlerin ve tabiat›yla Trab-
zon flehrinin de fiziki yap›s› üzerinde et-
kisi olmamas› mümkün de¤ildir. Fetih-
ten 17. yüzy›l ortalar›na kadar Trab-
zon'da teflkil edilmifl bir k›s›m vak›f isim-
leri flunlard›r: imaret-i Hatuniye Vakf›,
Tavafli Mahmud A¤a Evkaf›, Molla Hay-
ri Vakf›, Muhiddin Mahallesi Vakf›, Orta
Hisar'da Fatih Sultan Mehmed Evkaf›,
yine Orta Hisar'da Hoca Ali Evkaf›, Ho-
ca Kas›m Evkaf›, Sinan Pafla Vakf›, Der-
vifl Çelebi Vakf›, Hayreddin Bey Evkaf›,
Hac› Kas›m Cami-i Evkaf›, Gülsen Hatun
Vakf›, Erdo¤du Bey Vakf›, Kule Cami-i
Vakf›.91 Bu vak›flardan Trabzon flehri içe-
risinde ve çevresinde akar› en fazla olan
vakf›n Hatuniye Vakf› oldu¤u tespit edil-
mifltir.92

Osmanl› kentlerindeki birçok han ve
hamamlar›n yan› s›ra, esnaf çarfl›lar›n-
daki dükkânlar›n büyük k›sm›n›n, ço-

82 T.fi.S., 1831, 55/8 
83 T.fi.S., 1831, 96/4 
84 Evliya Çelebi, s.456. ‹maret-i Hatuniye Medresesi hakk›nda tafsilat› bilgi için bak›n›z. H. Karpuz. "Trabzon'da Yok Olan Türk Devri

Eserleri" Sanat Tarihi Y›ll›¤› XII Kunsthistorische Forschungen, ‹stanbul 1983, s. 98-99.
85 Evliya Çelebi, s. 460.
86 T.fi.S., 1831, 96/4
87 T.fi.S., 1831, 55/8.
88 T.fi.S., 1835, 40/1, 42/9
89 T.fi.S., 1833, s. 51/6,7
90 T.fi.S., 1833, s. 82/5
91 T.fi.S., 1835, 3/4; 1831, 13/1, 57/6, 93/4; 1831, 17/11; 1831, 51/7; 1831, 31/2; 1831, 46/3, 73/4; 1831, 46/3; 1831, 81/7; 1831,

92/6; 1831, 19/4; 1831, 30/13; 1831, 95/1; 1832, 74/6; 1833, 4/5. 
92 ‹maret-i Hatuniye Evkaf›n›n 16. yüzy›l bafllar›nda Trabzon flehri içindeki ve d›fl›ndaki akarlar› hakk›nda bilgi için bak›n›z, M. Tayyib

Gökbilgin, "XVI. Yüzy›l Bafllar›nda Trabzon Livas› Ve Do¤u Karadeniz Bölgesi", Belleten, Cilt: XXVI, Say› 101–104, Ankara 1962,
s. 308–309.
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¤unlukla da kimi çarfl›lar›n, tamam›n›n
vak›f yap›lar› oldu¤u bilinmektedir. Misal
olarak Ankara'daki 92 dükkândan olu-
flan Haffaflar Çarflusu, Çelebi Mehmed
devri emirlerinden Bayezid Pafla'n›n o¤-
lu ‹sa Bey taraf›ndan Bursa'daki medre-
se ve zaviyesine gelir sa¤lamak gayesiy-
le ve yine Tahtakale'den Atpazar›na ç›-
kan caddedeki Saraçlar Çarflusu, Fatih
devri sadrazamlar›ndan Mahmud Pafla
taraf›ndan infla ettirilmifltir. Bu tür vak›f
dükkânlar bir hayli fazlad›r.93

Trabzon flehrinde de vak›flara ait ge-
lir getiren dükkân, han, hamam ve be-
desten gibi akarlar›n oldu¤unu ve bun-
lardan özellikle flehrin içinde olanlar›n
flehir ticaretinin merkezi durumunda
olan Afla¤› Hisar ve Orta Hisar k›s›mla-
r›nda yer ald›¤›n› görmekteyiz. Bu me-
yanda Trabzon'da mevcut vak›flardan
en önemlisi olarak görülen ‹maret-i Ha-
tuniye Evkaf›n›n flehrin ticari hayat›nda
önemli yer tuttu¤unu görmekteyiz. Trab-
zon Bedesteni’nin Hatuniye ‹mareti ev-
kaf›na dahil olmas› buna delil say›labilir.
Buna ek olarak hemen Bedesten'in ka-
p›s›nda ayn› vakfa gelir getiren bir dük-
kân oldu¤unu,94 yine Afla¤› Hisar'da yer
alan Sûk-› Sultaniyede çeflitli vak›flara
ait kira getiren dükkânlar›n yan› s›ra Ga-
zazlar Çarfl›s›nda Hatuniye Evkaf›na ait
ayl›k 5 akçe icar› olan bir dükkân oldu-
¤unu görmekteyiz.95 Hatuniye Evkaf›na
ek olarak di¤er isimleri verilen vak›flar›n
gelir getiren akarlar›ndan baz› Örnekler
verecek olursak Trabzon flehrinin Afla¤›
Hisar'dan sonra ikinci merkezi duru-
munda olan Orta Hisar'da vak›flar›n
akarlar›na rastl›yoruz. Orta Hisar'daki
Fatih Sultan Mehmed Cami-i çevresinin
buradaki ticaret hayat›n›n merkezini tefl-
kil etti¤ini görüyoruz. Bu meyanda Orta
Hisar Cami-i yak›nlar›nda Sultan Meh-
med Han Evkaf›na ait vakfa gelir getiren

bir dükkân oldu¤unu,96 yine Orta
Hisar'daki ticaret hayat›n›n önemine ve
getirdi¤i gelirin miktar›na binaen bura-
daki bir k›s›m dükkânlar›n vak›flar ara-
s›nda ihtilaf meydana getirdi¤i görül-
mektedir. Misal olarak Sultan Mehmed
Han Vakf› ile Hoca Ali Vakf› aras›nda 7
bab dükkân üzerine anlaflmazl›k ç›kt›¤›
ve dava sonucunda dükkânlar›n Hoca
Ali vakf›na ait oldu¤u anlafl›lm›flt›r.97

Sosyal ve kültürel müesseselere ör-
nek olarak ‹slam toplumunda önemli bir
yeri olan hamamlar› da gösterebiliriz.
Trabzon flehrindeki hamamlar vak›flar›n
birer akar› olarak topluma hizmet ver-
mekteydi. 17. yüzy›l ortalar›nda Trabzon
flehrinde olan hamamlar flunlard›r: Orta
Hisar'da Fatih Sultan Mehmed Han Ev-
kaf›ndan Kule Hamam›,98 ‹maret-i Hatu-
niye Vak›f Hamam›,99 ‹maret-i Hatuniye
Vakf›na ba¤l› Çifte Hamam,100 ‹maret-i
Hatuniye mukatalarmdan Hamam-› Ce-
did,101 Tavafli Mahmud A¤a Vakf›na ba¤-
l› Afla¤› Hisar'da ismi belirtilmemifl bir
hamam102 ve Kâfir Hamam›. Evliya Çele-
bi'nin Trabzon'a ait olarak verdi¤i bilgi-
lere göre ise flehirde Afla¤› Hisar ya-
k›nlar›nda Çifte Hamam, iç kalenin ku-
zeyinde Kule Hamam› denilen H›risti-
yanlardan kalma bir hamam, Hatuniye
Camii'nin yak›n›nda ‹maret Hamam›,
Afla¤› Hisar Hamam› ki bu Hamam Ta-
vafli Mahmud A¤a evkaf›na ba¤l› olan
hamam olabilir, ‹skender Pafla Hamam›,
Kafir Hamam›,103 Tekfur Saray› Hamam›
gibi hamamlar yer almaktad›r.104

Trabzon flehrini zaman zaman etkile-
yen veba salg›nlar›ndan hamamlar›n da
zarar gördü¤ü ve yer yer fiyat indirimine
yol açt›¤›n› görmekteyiz.105 Nitekim
Trabzon flehrinde veba salg›n›n›n oldu-
¤u, bu salg›ndan dolay› halk›n "kurra ve
nevahiye firar ettikleri", bu sebeple ha-
mamlar›n bofl kald›¤›, Kule hamamc›s›

93 Ergenç, "Osmanl› fiehrinde Esnaf Örgütlerinin Fiziki Yap›ya Etkileri", s. 108.
94 T.fi.S., 1832, 22/5
95 T.fi.S., 1831, 3/11 
96 T.fi.S., 1832, 89/4
97 T.fi.S., 1832, 83/3
98 T.fi.S., 1831, s. 24/3
99 T.fi.S., 1831, s. 57/6
100 T.fi.S., 1831, s. 88/3
101 T.fi.S., 1834, s. 1/3
102 T.fi.S., 1833, s. 18/4
103 T.fi.S., 1833, s. 58/10
104 Evliya Çelebi, s. 457
105 Trabzon’u etkileyen veba salg›nlar› hakk›nda bilgi için bak›n›z. Bostan, XV-XVI. As›rlarda Trabzon Sanca¤›nda Sosyal ve ‹ktisa-

di Hayat, s. 398-400; R. Jennings, "Plague in Trabzon and Reactions to it, According to Local Judical Registers". Editörler H.
Lowry - D. Ouataert, Hümanist and Scholar: Essays in Honor of Andreas Tietze, ‹stanbul-Washington, 1993 s. 27-36. Veba
salg›nlar›n›n sonraki yüzy›llarda Trabzon'da ve Osmanl› imparatorlu¤unun genelindeki durumu hakk›nda bilgi için ayr›ca bak›n›z.
D. Panzac, Osmanl› ‹mparatorlu¤umda Veba (1700 -1850), ‹stanbul 1997.
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Elhac Muslu'nun flehir halk› yerine gelin-
ceye kadar di¤er hamamlarda oldu¤u
üzere hamam›n mukataas›ndan 140 ak-
çe düflürmeyi uygun gördü¤ü belirtil-
mektedir.106 Orta Hisar'daki Kule Hama-
m›'n›n107 ve Tavafli Mahmud A¤a Vakf›na
ba¤l› olan Afla¤› Hisar'daki ad› verilme-
yen hamam›n tamire muhtaç oldu¤u,
1066/1655-56 tarihli bir baflka kay›ttan
anlafl›ld›¤›na göre de Hatuniye Camii'nin
flad›rvan›na ve hamam›na kadimden ca-
ri olan suyollar›n›n harabe oldu¤u bu se-
beple su gelmeyip ziyade halk›n büyük
ölçüde s›k›nt› çekti¤ini ve gerekli tamira-
t›n mühim ifllerden oldu¤u önemle vur-
gulanmaktad›r.108

Trabzon'u, konumu itibariyle önemli
bir yer haline getiren özelliklerden biri de
deniz k›y›s›nda yer almas›d›r. Tarih boyu
denize yak›n olan yerleflim yerleri bu
avantajlar›n› bilhassa ulafl›m aç›s›ndan
kullanmaktad›rlar. A¤›r materyallerin
veya genifl hacimli yüklerin kara yolu
yerine denizden tafl›nmas› elbette ki,
hem zaman, hem rahatl›k, hem de mali
aç›dan daha isabetlidir. Bu nedenle
Trabzon gibi deniz k›y›s›nda bulunan
yerler, ulafl›mda önemli kavflak noktas›
haline gelirler. Karadeniz göz önüne al›n-
d›¤›nda Trabzon, Do¤uya Kafkaslara ve
Türkiye içlerine yap›lacak ulafl›mda tam
bir kap› noktas›ndad›r. Osmanl›lar da
Do¤u ve Kafkaslara yap›lan seferlerde
Trabzon'un bu özelli¤inden faydalanm›fl-
lard›r. Karadeniz'in her bölgesinden bu-
raya gemiler gelmekteydi Karadeniz'in
kuzeybat› kesiminde olan limanlardan
ise daha çok asker ve zahire yüklü gemi-
ler, Trabzon liman›na ulafl›yorlard›. ‹m-
paratorlu¤un kuzeyindeki genifl stepler-
den elde edilen zahire Özellikle ‹sakç›,
Kili, ‹smail, ‹brail ve Akkirman gibi iske-
lelerden Trabzon'un en büyük ve güve-
nilir olan Çömlekçi liman›na nakledili-
yordu. Ancak limana gelen gemiler k›y›
kesimin s›¤ ve baz› yerlerinin kayal›k ol-
mas›ndan dolay› r›ht›ma tam yanaflam›-
yordu. Gemiler aç›kta demirledikten
sonra yükleri karaya tafl›nmaktayd›. Ka-
radeniz'in kuzeyinde K›r›m Yar›madas›n-

dan daha çok asker ve ticari emtia nak-
li yap›lmaktayd›. Kuzey seferlerinde ise
bu güzergâh tersine ifllemekteydi. Do-
¤u'dan ve Türkiye'nin içlerinden Trab-
zon'a gelen asker, bu kez Karadeniz'in
kuzey taraflar›na peksimet yüklü gemi-
lerle nakledilmekteydi. Trabzon'dan bir
di¤er deniz ulafl›m› da Sohum ve Fafl ta-
raflar›na yap›l›yordu. Gemiler bu yolla
Karadeniz'in kuzey-do¤u k›sm›nda olan
Poti ve Odesa (Hoca Bey) Limanlar›na
nakiller yapmaktayd›. Karadeniz üzerin-
den Trabzon'a veya Trabzon'dan hare-
ketle denizden çeflitli yerlere yap›lan ula-
fl›m her zaman güvenli olmamaktayd›.
Karadeniz'in ço¤u zaman sisli ve f›rt›nal›
olmas› gemileri zor durumda b›rakabili-
yordu. Bu sebeple gemi kaptanlar› ço-
¤unlukla Sinop ve Trabzon'dan bölgeyi
bilen k›lavuzlar al›rlard›.109

1.4. 17–19.Yüzy›llarda Trabzon’da
Sosyal ve Ekonomik Hayat

Osmanl› ‹mparatorlu¤u, 17 ve 18.
yüzy›llarda u¤rad›¤› askeri kay›plara ve
siyasal meselelere110 ra¤men ekonomik
canl›l›¤›n› ve birli¤im korumas›n›n en bü-
yük nedeni Osmanl› Devleti'nin Karade-
niz ticaretini kontrol etmesidir. 17. yüzy›l
Osmanl› Devleti hakk›nda bilgiler veren
Evliya Çelebi, ‹stanbul’da iki bin dük-
kânda çal›flan sekiz bin kiflinin Karade-
niz ticaretiyle meflgul oldu¤unu belirt-
mektedir. Bu ticaretle u¤raflanlar ‹stan-
bul'a Kuzey Anadolu, K›r›m ve Eflak li-
manlar›ndan toplad›klar› hububat, pi-
rinç, tuz bal, donya¤›, tereya¤› ile deri ve
post getirmekteydiler. Karadeniz ticare-
tini hem Müslüman hem de gayrimüslim
fakat Müslümanlar›n hâkim oldu¤u bir
tüccar s›n›f› kontrol etmekteydi. Osman-
l› Devleti'ndeki bölgeler aras› ve ulusla-
raras› ticaretin geliflmesinden Trabzon
da pay›n› alm›flt›r.  Trabzon Osmanl› fet-
hinden önceki ve sonraki dönemde Av-
rupa ve Orta Asya aras›ndaki ticaret yol-
lar› üzerinde önemli bir geçifl noktas› ol-
mufltur. Trabzonlu tüccarlar ve gemi sa-
hipleri ‹stanbul’a f›nd›k, fasulye, bak›r ve

106 T.fi.S., 1831, 24/11
107 T.fi.S., 1833, 47/6, 7
108 T.fi.S., 1835, 40/1, 42/9
109 T. Öztürk, ‹ki Savafl Döneminde Trabzon (1680–1690/1723–1746), Bas›lmam›fl Doktora Tezi, ‹stanbul Üniversitesi, Sosyal

Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dal›, ‹stanbul 2004. s. 25–28
110 Osmanl› Devleti’nin 16. yüzy›l sonlar› ve 17. yüzy›lda karfl›laflt›¤› idari, içtimai, iktisadi ve uluslararas› meseleleri ve bu meseleler

hakk›nda dönemin Osmanl› devlet adamlar›n›n görüflleri hakk›nda bilgi için bak›n›z M. Öz, Osmanl›’da “Çözülme” ve Gelenekçi
Yorumcular› (XVI. Yüzy›ldan XVIII. Yüzy›l Bafllar›na), ‹stanbul 1997. 
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gemi direkleri gibi bölgesel ürünlerin ya-
n› s›ra, ‹ran mallan ile Rus demirini de
tafl›maktayd›. Tüccarlar bu ticaretlerin-
den dönerlerken flehirlerine pamuklu ku-
mafl,  madeni eflya,  kâ¤›t ve g›da mad-
deleriyle dönüyorlard›.111

1774’de imzalanan Küçük Kaynarca
Antlaflmas› ile Osmanl› ‹mparatorlu¤u-
nun elinde bulundurdu¤u Karadeniz tica-
reti ve deniz tafl›mac›l›¤› tekeli ortadan
kalkm›flt›r. Antlaflma, Rus gemilerine
Karadeniz'e ç›kma hakk› ve ayn› zaman-
da Rusya ‹mparatorlu¤u uyruklar›na tüm
Osmanl› ülkelerinde hatta Tuna üzerinde
ticaret yapma hakk› tan›yordu. Rusya'ya
verilen ticari imtiyazlar k›sa bir zaman
sonra di¤er Avrupa devletlerine de veril-
mifl, 1784’te Avusturya, 1799’da ‹ngilte-
re ve 1802'de Fransa, Karadeniz sular›n›
kullanma hakk›n› elde etmifltir. Osmanl›
Devleti'nin Karadeniz ticareti üzerindeki
tekeli yitirmesi Osmanl› ekonomisini de-
rinden etkilemifltir. Yeni ticaret ve deniz
tafl›mac›l›¤› düzeni Osmanl› tüccarlar›n›n
gelirinin büyük ölçüde azalmas› sonucu-
nu getirirken, tüccar s›n›f›n›n bilefliminde
de de¤iflime sebep olmufltur. Takip eden
birkaç on y›l içinde Müslümanlar ticaret-
teki üstünlüklerini Osmanl› Rum tüccar-
lar›na terk etmek zorunda kalm›fllard›r.
Bunda Rus Çar› ile Eflak ve Bo¤dan'›n
Fenerli Beylerinin himayeci tutumlar›
önemli bir paya sahipti. Ruslar›n Kara-
deniz'in kuzeyini el geçirmesinden sonra
Müslümanlar göç ve ya sürgün edilmek
yoluyla bölgeden tecrit edilirken yerleri-
ni Rum tüccarlar alm›flt›. Karadeniz'in
uluslararas› ticarete aç›lmas›, Osmanl›-
‹ran ticaret yollar› üzerinde de etkili ol-
mufltur. ‹ranl› tüccarlar, art›k kervanlar›-
na efllik etmeyip, Tebriz veya Trab-
zon'daki Ermeniler arac›l›¤›yla ticaretle-
rini yapmaya bafllam›fllar,  ‹ngilizlerce ‹s-
tanbul’dan Trabzon’a ve Trabzon'dan
Tebriz'e yap›lan ticaretin, Rusya'n›n Kaf-
kaslar üzerinden yapt›¤› ticaret karfl›s›n-
daki rekabet gücü büyük ölçüde artm›fl,
sonuçta ‹ran'›n yapt›¤› ithalat›n yönü de-
¤iflmifl ve bu geliflmeler karfl›s›nda Rus-
ya, Ermeni nüfusuyla, özellikle de Trab-
zon ve Tebriz'deki Ermeni tüccarlar›n

statüsüyle büyük ölçüde ilgilenmeye
bafllam›flt›r.112

Trabzon ticaretinin büyümesindeki en
büyük etken ‹ngiltere'nin ihraç ürünlerini
do¤u pazarlar›na ulaflt›rmak için daha
k›sa bir yol bulma iste¤idir. 1812–1820
y›llar› aras›nda önde gelen ‹ngiliz yetkili-
ler Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun do¤u
eyaletlerinin yan› s›ra kuzey ‹ran'la tica-
reti geniflletmek için ‹ngiltere ve Trabzon
aras›nda do¤rudan iliflki kurulmas›nda
›srar etmifllerdir. 1829 y›l›nda Rusya'yla
‹mzalanan Edirne Antlaflmas›’na kadar
Osmanl› Devleti Çanakkale ve ‹stanbul
Bo¤azlar›ndaki s›k› denetimi elinde tut-
mas› sebebiyle belirli hak ve öncelikleri
kullanmaya devam etmifltir. Ancak bu
antlaflma ile önce Rusya daha sonra da
Avrupa devletlerinin Karadeniz'deki ti-
caretleri ve denizcilik faaliyetleri önün-
deki engeller kalkm›flt›r.113

1832 y›l›ndan evvel Avrupa ve ‹ran
aras›nda Karadeniz yoluyla yap›lan tica-
ret büyük ölçüde Odesa-Suhumkale-Tif-
lis ve Erivan yoluyla yap›lmakta ve bun-
da Rus Çar›’n›n Güney Kafkasya'ya uy-
gulad›¤› vergi muafiyeti büyük rol oyna-
maktayd›. Ancak Rus hükümetinin 1832
Ocak ay›nda muafiyetleri yerli tüccarlar›
teflvik etmek ve bölgeye yap›lan ‹ngiliz
Frans›z ihrac›n› s›n›rlama maksad›yla
kald›rmas› üzerine tüccarlar›n daha gü-
neydeki Trabzon-Erzurum-Tebriz yolunu
kullanmalar› daha avantajl› hale gelmifl-
tir. 1830'lu y›llarda buharl› gemi hatlar›-
n›n kurulmas›yla Trabzon ticareti daha
da hareketlenmifltir.114 19. yüzy›l›n ikinci
yans›nda Trabzon'un ticareti art›fl kay-
detmifltir. Bu art›fltaki en büyük sebep
K›r›m Savafl›’d›r. Savafltan sonra buharl›
gemi tafl›mac›l›¤›n›n geliflme göstermesi
Trabzon ticaretinin büyümesi sonucunu
getirmifltir. 1870'lerde iki büyük geliflme
Trabzon'un ticaret hacmini olumsuz et-
kilemifltir. 1869'da aç›lan Süveyfl Kana-
l› Avrupa ile Basra Körfezi aras›ndaki
mesafeyi k›saltarak Hindistan'la ba¤lan-
t›y› h›zland›rm›fl ve sonuçta bir k›s›m Av-
rupa devletleri Trabzon yolu yerine gü-
ney rotas›n› tercih etmeye bafllam›fllar-
d›r. Buna ek olarak ‹kinci geliflme de

111 Turgay, “Trabzon”, s. 45–46.
112 A.g.e., s.  46-48.
113 A.g.e., s.  50-51.
114 Tafsilatl› bilgi için bak›n›z C. Issawi, “The Tabriz-Trabzon Trade, 1830-1900: Rise and Decline of a Route”, International Journal

of Middle East Studies, Vol. I, No 1, (Jan., 1970), s. 18-27.
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Ruslar›n bir müddettir devam ettirdi¤i
Avrupa-‹ran transit ticaret yönünü kendi
topraklar›na çevirme çabas›n›n Poti ve
Tiflis aras›ndaki demiryolunun 1872
sonlar›nda tamamlanmas›yla doru¤a
varmas›yd›.115

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, Avrupal›
güçler Osmanl› ‹mparatorlu¤u üzerinde
siyasal ve ekonomik nüfuzlar›n› art›rd›k-
ça, H›ristiyan Osmanl› nüfusu üzerinde
koruyucu bir rol benimsemifllerdir. Os-
manl› ‹mparatorlu¤undaki bu genel du-
rumun yans›malar› Trabzon'da da aç›k-
ça görülmüfltür. 1884 tarihli bir ‹ngiliz
belgesi, kentteki on dört büyük komis-
yon acentesinden üçünün ‹ranl›, birinin
‹sviçreli geri kalanlar›n Rum ve Ermeni
olduklar›n› göstermektedir. Otuz üç ihra-
catç›dan üç Türk ‹stanbul’a g›da madde-
leri, f›nd›k ve tütün, Hochstrasse fiirketi-
nin ‹sviçreli temsilcisi de benzer ürünleri
Avrupa’ya ihraç ederken di¤erleri gayri-
müslim Osmanl› tüccarlar› idi. 63 büyük
ithalatç› aras›nda da ayakkab›c›lara ve
terzilere ait iki yerel birlik d›fl›nda, Avru-
pa mallar› ithalat›yla meflgul olan sade-
ce on Türk tüccar bulunmaktayd›. 19.
yüzy›l›n son on y›l›na kadar, sigortac›l›k
Trabzon'da geliflmemiflti. 1894'te Trab-
zon'daki on dört sigorta flirketi temsilci-
li¤inden iki ‹sviçreli ve bir ‹ngiliz firmas›-
n› temsil eden Hochstrasse fiirketi ile
kendi sigorta flirketinin temsilcisi olarak

çal›flan Osmanl› Bankas› d›fl›nda, hepsi-
nin sahibi gayrimüslim Osmanl›lard›.
Böylelikle, Trabzon'un ekonomik hayata
girmesinden k›sa bir süre sonra bu sek-
tör temelde gayrimüslimlerin eline geç-
mifltir. Türk tüccar ve temsilciler Avru-
pal›lar›n himayecili¤i sonucunda bir kez
daha önemli bir ekonomik f›rsat›n d›fl›n-
da b›rak›lm›fllard›r. Sigortac›l›k gibi ça¤-
dafl bankac›l›k da Trabzon'a yüzy›l›n
sonlar›nda gelmifltir. ‹ngiliz ve Frans›z
sermayesinin denetimindeki Osmanl›
Bankas›, Trabzon ve Samsun’da 1891
y›l›nda flube açm›flt›r. Bafllang›çta sar-
raflar›n mevduat› önce ‹stanbul’a daha
sonra da Avrupa’ya transfer edece¤i en-
diflesi ile karfl› ç›kt›klar› banka daha son-
ra Trabzon’da tutunmay› baflarm›flt›r.
Yüzy›l›n sonlar›nda Ziraat Bankas› da
Trabzon’da bir flube açm›fl ancak iki
banka aras›nda bir rekabet söz konusu
olmam›flt›r. Osmanl› Bankas› kendisini
daha çok ticari faaliyetlerle s›n›rlam›fl bu
flekilde daha çok kentteki Rum ve Erme-
ni tüccarlar›n iflini yürüten kurum flube-
sinde Ermeni ve Rumlar› istihdam etmifl-
tir. Bu flekilde Trabzon’da Avrupa etkisi
alt›nda ticaretin geliflmesi gibi, ekono-
mik ve mali hizmetlerin geliflmesi de
Türkler ve gayrimüslim gruplar aras›n-
daki sosyoekonomik bölünmeyi derin-
lefltirmifltir.116

115 A.g.e., s.  52-61.
116 A.g.e., s.  63-69.
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BA⁄IMLI EKONOM‹ DÖNEM‹ VE
T‹CARET VE SANAY‹ ODALARI 

(1838-1914)

1.1.Osmanl› Ekonomisinin Dünya
Kapitalizmine Aç›l›fl›

18. yüzy›l›n son çeyre¤inde önce ‹n-
giltere’de daha sonralar› da Bat› Avru-
pa’da geliflen Sanayi Devrimi, daha ön-
ceki dönemlerden çok daha güçlü bir bi-
çimde dünyay› kapitalizmin etki alan›
içine çekti. 19. yüzy›l›n bafllar›nda Os-
manl› ekonomisi giderek artan boyutlar-
da dünya kapitalizmine aç›lm›flt›r. Bu
süreç esas olarak Osmanl›-Avrupa tica-
retinin h›zla büyümesi ve Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤undaki yabanc› sermaye yat›-
r›mlar› yollar›yla ilerlemifltir. Bu durum
bir süre sonra Osmanl› Devleti’nin bat›
ekonomileri karfl›s›nda aç›k pazar konu-
muna gelmesine yol açacak ve ileride
alt›ndan kalk›lamayacak derecede a¤›r
bir borç yükünün alt›na girmesine neden
olmufltur.117

1838 Balta Liman› Ticaret Antlaflma-
s›yla ticaret ve sanayi alan›nda oluflan
ekonomik ba¤›ml›l›¤a, bu girdaptan kur-
tulabilmek için 1854’te bafllayan d›fl
borçlanma ile birlikte mali ba¤›ml›l›k da
eklendi. Bunu 1875’te mali iflas ve
1881’de de Düyun-› Umumiye ‹daresi’nin
kurulmas› izledi.

1.1.1. 1838 Türk-‹ngiliz Ticaret Ant-
laflmas›

1838 Balta Liman› Ticaret Antlaflma-

s› yabanc› sermayaye yönelik gümrük
korumalar›n› kald›rd›¤› için devletin ha-
yata geçirmeye çal›flt›¤› ayakkab›, doku-
ma ve askeri malzeme fabrikalar› d›fl re-
kabette güçsüz kald›. Osmanl›lar›n ya-
banc›lara göre daha a¤›r olan vergi yü-
kümlülükleri yerli üretimi engelledi. Oy-
sa bat›l› ülkeler sanayileflmelerini koru-
mac› gümrük uygulamalar›yla gelifltir-
mifllerdi. Osmanl› ihraç mallar›n›n yurt
içindeki toptan ticareti bile bat›l› flirketle-
rin elindeydi. ‹thalat ise yerli gayr-i müs-
limlerin tekelinde idi. 

19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda yabanc› ser-
mayeli bankalar Osmanl› ülkesine gir-
meden önce, bankac›l›k ifllemleri “Gala-
ta Bankerleri” denilen az›nl›klar›n elin-
deydi. Para ve kredi piyasas›n›n tekelini
bu zümre elinde tutuyordu. 1850’den
sonra yabanc› bankalar do¤rudan Os-
manl› piyasas›na girdiler ve 1863 y›l›nda
‹ngiliz ve Frans›z sermayesiyle kurulan
Osmanl› Bankas› bu sektörde kendini
göstermeye bafllad›. Kuruluflundan k›sa
bir süre sonra da Osmanl› d›fl borçlan-
mas›n›n arac›, para politikas›n›n ise yön-
lendirici kurumu haline geldi. 

1838 Balta Liman› Antlaflmas›yla Os-
manl› Devleti d›fl ticaret üzerindeki mü-
dahale haklar›n›n önemli bir bölümün-
den vazgeçmifl oluyordu. Böylece hem
Osmanl› pazarlar›, hem de Osmanl›
hammaddeleri Avrupa ticaretine aç›lm›fl
oluyordu.118

117 fievket Pamuk, “Osmanl› Ekonomisinin Dünya Kapitalizmine Aç›l›fl›”, Tanzimattan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, ‹stanbul
1985, s. 718.

118 Seyfettin Gürsel, “1838 Osmanl›-‹ngiliz Ticaret Antlaflmas›”, Tanzimattan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C.3, ‹stanbul 1985,
s. 688-690.
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1.1.2. D›fl Borçlanmalar

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda bafllayan
d›fl borçlanma Osmanl› ekonomisinin
dünya ekonomisine eklemlenmesinin
ana etmenlerinden birini oluflturur. 1838
Balta Liman› Ticaret Antlaflmas›’n›n im-
zalanmas›ndan k›sa bir süre sonra ‹ngi-
lizlere tan›nan ayr›cal›klardan di¤er Av-
rupa devletlerinin de yararlanmas› neti-
cesinde Osmanl›-Avrupa ticareti yüksek
bir düzeye ulaflt›. Bu süreçte Osmanl› ta-
r›m ürünleri ihracat› art›fl gösterdi. An-
cak ithalat ihracattan çok daha fazla bü-
yüdü¤ü için d›fl aç›klar artt›. D›fl ticaret
dengesini bozan bu aç›klar› Osmanl›
Devleti 1854’ten itibaren d›fl borçlarla
kapatmaya çal›flm›flt›r. 

1854-1875 y›llar› aras›nda devam
eden h›zl› borçlanma 1875’te Osmanl›
maliyesinin iflas›yla sonuçland›. ‹lk borç-
lanmadan 1875’teki moratoryumunun
ilan›na kadar geçen 21 y›l içinde Bab›âli
15 kez d›fl borçlanmaya gitti. Al›nan
borçlar›n zaman›nda ödenememesi ve
faizlerin birikmesi 1881 y›l›nda Düyûn-›
Umumiye ‹daresi’nin kurulmas›na ve
Osmanl› maliyesinin üzerinde uluslar
aras› kontrol mekanizmas›n›n ifllemesine
yol açt›. Düyûn-› Umumiye ‹daresi’nin
kurulmas›ndan sonra da d›fl borçlanma
devam etti. 1886-1903 y›llar› aras›nda
›l›ml› borçlanma, 1904-1914 y›llar› ara-
s›nda da h›zl› borçlanma sürdü ve Os-
manl› Devleti bu ekonomik boyunduruk
alt›nda 1914 y›l›n›n Kas›m ay›nda kendi-
sini savafl›n içinde buldu.

1854-1914 aras›nda Osmanl› Devle-
ti’nin ald›¤› borçlar›n nominal de¤eri
348.376.000 Osmanl› Liras›’d›r. Net ola-
rak eline geçen miktar ise 220.313.000
Lira’d›r. Bu borçlar I. Dünya Savafl›’n›n
sonunda tarihsel misyonunu tamamla-
y›p sahneden çekilen Osmanl› Devle-
ti’nin yerine kurulmufl olan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ne intikal etti. 24
Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Bar›fl
Antlaflmas›yla Osmanl› Devleti’nin borç-
lar› 129.604.000 Lira olarak hesaplan-
d›.119 Bu miktardan Türk devlerine düflen
pay ise 84.597.500 Lira oldu. Bu borç
1954 y›l›na kadar taksitler halinde öden-
di. 

1.1.3. Düyun-› Umumiye ‹daresi’nin
Kuruluflu

1875-1881 y›llar› aras›nda Osmanl›
Devletinden alacakl› olan devletlerin
temsilcileriyle maliye bürokratlar› bir
araya gelerek devletin iflas›n› görüfltüler
ve sonuçta Osmanl› maliyesi üzerinde
önemli bir denetim hakk› olan Duyun-›
Umumiye ‹daresi kuruldu. Bu süreçte
önce borç miktar› ç›kart›ld› ve bu miktar
252 milyondan 106 milyon Osmanl› Li-
ras›’na indirilerek rahatlat›c› bir ortam
yarat›ld›. Ancak alacakl›lar baz› vergi
gelirlerinin do¤rudan kendilerine öden-
mesi hususunda dayatt›lar ve bu hakk›
elde ettiler. Galata bankerleri ve Osman-
l› Bankas› temsilcileriyle iç borçlar konu-
sunda da bir antlaflmaya var›ld›. 20 Ara-
l›k 1881’de Muharrem Kararnamesi ile
kurulan Duyun-› Umumiye ‹daresinde
‹ngiliz, Frans›z, Alman ve Avusturya-Ma-
caristan ve ‹talyan alacakl›lar ve Os-
manl›’n›n yerel alacakl›lar› bulunacakt›.
Bu örgütte Osmanl› Hükümetinin de bir
temsilcisi yer alacakt›. Bu flekilde kuru-
lan Duyun-› Umumiye ‹daresinin Os-
manl›’n›n neredeyse bütün gelir kaynak-
lar›n› kontrol alt›na al›nmas› çok zaman
almayacakt›. Duyun-› Umumiye ‹daresi
k›sa zamanda örgütsel olarak o kadar
geniflledi ki, Osmanl› Maliye Nezaretine
rakip durumuna geldi ve ‹mparatorlu¤un
toplam kamu gelirlerinin 1/3’ünü kon-
trolü alt›na ald›.120

1.2. Ticaret ve Sanayi Odalar›’n›n
Kuruluflu (1882)

Osmanl›’da ilk faaliyet gösteren oda-
lar, bat›l›lar›n kurdu¤u ticaret odalar›yd›.
19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ‹stanbul’da
baz› yabanc› devletlerin ticaret odalar›
faaliyet gösteriyordu. Bunlar›n en eskisi
olarak bilinen Avusturya-Macaristan Ti-
caret Odas› 1870’de kurulmufltu. Avus-
turyal› ifl adamlar›n›n Osmanl› ülkesin-
deki haklar›n› korumak, ifllerine yard›m-
c› olmak ve elçili¤e ekonomik konularda
dan›flmanl›k yapmak bu odan›n bafll›ca
göreviydi. Ayn› amaca yönelik olarak
1884’te Frans›z Ticaret Odas› kuruldu.
Bunu 1887’de ‹ngiliz, 1891’de ‹talya,
1911’de A.B.D., 1913’te de Rus Ticaret

119 Seyfettin Gürsel, “Osmanl› D›fl Borçlar›”, Tanzimattan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C.3, ‹stanbul 1985, s. 672-687.
120 Haydar Kazgan, “Düyun-› Umumiye”, Tanzimattan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C.3, ‹stanbul 1985, s. 706-707.
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121 Adnan Giz, “Osmanl› Devleti’nde Ticaret Sanayi Odalar› ve Borsalar”, Tanzimattan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C.3,
‹stanbul 1985, s. 748-752.;Murat Koraltürk, “Osmanl› Devleti’nde Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n Kurulufl ve Geliflimi”, Osmanl› 3,
Ankara 1999, Yeni Türkiye Yay›nlar›, s. 449-458.; 19. Yüzy›ldan 20. Yüzy›la ‹zmir Ticaret Odas›Tarihi, Haz›rlayanlar: Ferlâl Örs,
Erkan Serçe, Mehmet fi. Örs, ‹zmir 2002, s. 26-27.

122 ‹stanbul Ticaret ve Sanayi Odas› Eylül 1923-May›s 1926 Faaliyet ve Malumat›na Dair Umumi Rapor, ‹stanbul 1926, Matbaa-i
Ebuzziya, s. 1-13.

Odalar› izledi. Bat›l›lar ‹stanbul’dan bafl-
ka ‹zmir,  Beyrut, fiam ve Selanik gibi ti-
caret merkezlerinde de ticaret odalar›
kurmufllard›. 

Osmanl›’da ilk yerli ticaret odas› 14
Ocak 1880’de kurulan Dersaadet Tica-
ret Odas›’d›r. Bundan alt› ay sonra Der-
saadet Sanayi Odas› oluflturuldu, ancak
her ikisi de faaliyet gösteremedi. Der-
saadet Ticaret Odas›, yani ‹stanbul Tica-
ret Odas› faaliyete ancak 1882’de geçe-
bildi. 1889’da ise Ticaret, Sanayi ve Zi-
raat Odalar› tek bir bünyede topland›.
1908’e gelindi¤inde ülke sath›nda 160’›n
üzerinde oda mevcuttu. Ancak bunlar›n
içinde ‹stanbul, ‹zmir, Bursa ve Selanik
d›fl›ndaki ticaret odalar› kâ¤›t üzerinde
kalm›fllard›. Bunun nedenleri aras›nda
tüccar›n kay›t zorunlulu¤unun olmama-
s›, Hükümetten yeterli destek al›nmama-
s›, tüzel kiflili¤e sahip olunmamas›, biri-
kim ve deneyim yetersizli¤i, kadro so-
runlar›, yabanc› ticaret odalar›n›n reka-
beti gibi hususlar say›labilir. 1910’da Zi-

raat Odalar› ba¤›ms›z bir yap›ya kavufltu
ancak Ticaret ve Sanayi Odalar› ayn›
bünyede faaliyetlerine devam ettiler.
Cumhuriyet döneminde, 1925’te yap›lan
düzenlemeyle 655 say›l› Ticaret ve Sa-
nayi Odalar› Kanunu çerçevesinde tüzel
kiflilik vasf›yla birlikte zorunlu üyelik ge-
tirilerek karmafl›k yap› giderildi.121

Osmanl› Devletinde ticaret odalar›n›n
kuruluflunda ‹stanbul Ticaret Odas› öncü
bir rol oynam›flt›r. Bu odan›n kurulufl fle-
mas›, örgütlenme biçimi ve faaliyetleri
kurulacak olan di¤er odalarca örnek
al›nm›flt›r. ‹stanbul Ticaret Odas›’n›n ku-
ruluflunu bilmek genelde tüm ticaret
odalar›n›n, özelde ise Trabzon Ticaret
Odas›’n›n nas›l flekillendi¤ini ö¤renmek
bak›m›ndan yol gösterici mahiyet arz
eder. Bu nedenle ‹stanbul Ticaret Odas›
taraf›ndan yay›mlanan “‹stanbul Ticaret
Odas› Bülteni”nin 1925 tarihli nüshas›n-
da yer alan hukuki mevzuat temel bilgi
kayna¤› olarak afla¤›ya aktar›lm›flt›r:122
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Türkiye Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n Tarihçesi

Yeni Oda Kanunu ve Nizamnamesinin En Mühim ‹ktisadi ve Hukuki Esaslar›

Odalar›n iktisadi ve hukuki mahiyeti- Odalar mesleki bir flahs-› hükmi ummamd›rlar- Ti-
caret ve sanayi odalar›n›n menfle-i ve muhtelif usuller- odalar›n mahalli veya  m›nt›kevi ol-
mas›- m›nt›ka esas›n› kabul eden odalardan baz›lar›- ‹stanbul Ticaret ve Sanayi Odas›n›n
tarihçesi- ticaret, ziraat, sanayi odalar›n›n tevhidi- 1326 nizamnamesi- eylül 1339’dan son-
ra- 22 nisan 1341 den sonra..

Ticaret ve Sanayi Odalar› Kanun ve Nizamnameleri

Memleketimizin en mühim iktisadi müesseselerinden olan (Ticaret ve Sanayi Odalar›-
n›n) hayat-› mesa-i ve faaliyetlerinde 22 Nisan 1341 tarihli Ticaret ve Sanayi Odalar› Ka-
nunu ile 27 eylül 1341 tarihli nizamname çok feyizli bir inkiflaf›n iki mühim amilidir.

Odalar›n ‹ktisadi ve Hukuki Ehemmiyeti

Yeni kanunun birinci maddesinde Ticaret ve Sanayi Odalar› flahsiyet-i hükmiyeyi haiz
müessesat-› umumiyeden addedilmifl oldu¤u gibi yeni nizamnamenin birinci maddesinde
de  “Ticaret ve Sanayi Odalar› flahsiyet-i hükmiyeyi haiz ve menafi-i umumiyeye hadim
müessesat umumiyedendirler. M›nt›kalar› dâhilinde ticaret ve sanayi ve mali –i menafi umu-
miye-i iktisadiye ve meslekiyeyi temin içün vezaif-i mahsusay› ifa ve salahiyetleri istimal
ederler” denilmifltir. Yeni kanun ve yeni nizannamenin ticaret ve sanayi odalar› için vaz ey-
ledi¤i en mühim iktisadi ve hukuki esaslar flunlard›r. 

1- Odalar›n bir müessese-i umumiye (›nstitution publique) olmas›  

2- Odalar›n ticari, sanayi ve mali menafi-i umumiye-i iktisadiye ve meslekiyeyi temin
eden bir mesleki teflekkül olmas›

3- Odalar›n mahalli olmay›p m›nt›kevi (reqional) olmas›d›r.



Odalar›n Mesleki Bir Müessese-i Umumiye Olmas› 

fiuras›n› ehemmiyetle kayd etmek icab eder ki, müessese-i umumiye demek, do¤rudan
do¤ruya hükümet teflkilat›na dâhil olan bir teflekkül-i idari demek de¤ildir. Burada müesse-
se-i umumiye ve müessese-i resmiye mevhumlar› aras›nda fark vard›r. fiöyle ki:

Eflhas-› hukukiye, flahs-› maddi ve flahs-› hükmi olarak iki nevidir. Eflhas-› hukuiye de
ikiye ayr›l›r.

A-Hukuki hususiye ahkâm›na tabi olan eflhas-› hükmiye-i hususiye

B-Hukuk-› amme ahkâm›na tabi olan eflhas-› hükmiye-i amme

Eflhas-› hükmiye-i hususiyeye misal olarak alelumum ticaret flirketleri, menafi-i umumi-
ye cemiyetleri haricinde her türlü cemiyetler ve birlikler gösterilebilir.

Eflhas-› hükmiye-i ammenin en bafl›nda devlet bulunur. Devlet mefhumu hakk›nda
muhtelif içtima-i ve iktisadi mekteplerin nokta-i nazarlar› muhtelif olmakla beraber bütün
mekteplerin kabul eyledikleri nokta devletin fi’l hakika bir flahs-i hükmiye-i amme oldu¤u-
dur.

“Devlet” cemiyetin sinesinde içtima-i ve tarihi olarak tekevvün eden bir kudret-i siyasi-
yedir. Devlet, kendisine taallük eden vezaif-i asliye ve taliyesini ifa için teflri-i kuvvetin vaz
eyledi¤i kanunlar dâhilinde hükümet teflkilat-› siyasiye ve idariyesini vücuda getirir. Bu iti-
barla “hükümet” flahs-i hükm-i amm olan devletin birinci mevlud›d›r ve iflte müesse-i res-
miye denildi¤i zaman maksud olan mana, afla¤›dan yukar›ya do¤ru müteselsil bir surette
icra vekâletlerine müntehi olan hükümet teflkilat-› idariyesidir. 

Cemiyetin en âli tecellisi olan devlet do¤rudan do¤ruya hükümet teflkilat ve tesisat›n›
vücuda getirdi¤i gibi kavâni-i mahsusa ile vazife ve selahiyetlerinin hududlar› muayyen olan
di¤er eflhas-› hükmiye-i ammeyi de vücuda getir. Vilayet, nahiye, belediye denilen ve her
medeni memlekette müesses ve mevcut olan ekanim-i selase devletin halk ve ikta eyledi-
¤i müesseselerdir. 

Devlet bundan ma’da iktisadi ve mesleki mahiyetlerde di¤er eflhas-i hükmiye-i amme
nevileri de yarat›r. Mesela “darulfünun bir cemiyetin kültür sahas›nda yaratt›¤› bir flahs-›
hükmiye-i ammedir ve do¤rudan do¤ruya hükümet teflkilat-› idariye ve icraiyesinden olan
Maarif Vekâletine merbut olmakla beraber flahsiyet-i müstakile ve muhtaresine maliktir.
Mesela “Ziraat Bankas› devlet taraf›ndan itibar-› zira-i tevzi maksad›yla müesses müstakil
bir flahsi hükmi-i ammedir. 

‹flte Ticaret ve Sanayi Odalar› da son 22 Nisan 1341 tarihli kanun-› mahsus ile devlet
taraf›ndan bu suretle bir flahs-› hükmiye-i amme olarak tan›nm›flt›r. Bu kanunun neflr tari-
hinden sonra odalar, flahsiyet-i hükmiye-i amme vezaifi ihraz eylemifllerdir. Bu vasf-› esasi
dahilinde olmak üzere odalar›n vazife ve salahiyetleri Odalar Nizamnamesinin ikinci fasl›n-
da 2-19. maddelerinde tayin ve tasrih edilmifltir. 

Bu izahat gösteriyor ki Ticaret ve Sanayi Odalar› do¤rudan do¤ruya hükümet teflkilat-›
idariyesine dâhil bir müessese-i resmiye olmay›p belki vazife selahiyyet-i muayyineleri sa-
has›nda devlet taraf›ndan tan›nm›fl bir flahs-› hükm-i ammedir.

Ticaret ve Sanayi Odalar›n Menfle-i ve Muhtelif Usuller 

Ticaret ve Sanayi Odalar›n menfle-i olmak üzere panay›rlar ve tüccar cemiyetleri gös-
terilmektedir. Karun-› vustaya aid panay›rlardan sonra on ikinci as›rda tüccar cemiyetleri
teflkil olunmufl ve menafi-i ticariyeyi himayeye bafllam›flt›r. On beflinci as›rda korporasyon
sistemi kalkarak yerine ticaret odalar› tayin olmufltur. Bu isim evvela on beflinci as›rda Mar-
silya’da müesses bir tüccar cemiyetine verilmifltir. 

1324 senesinde neflr edilen mecmua-i iktisadiye ve içtimaiyenin ikinci nüshas›nda mün-
demiç makalede Marsilya Ticaret Odas› mevkinin vermifl oldu¤u imtiyaz-› tabir, tüccar üze-
rinden kanunen haiz oldu¤u baz› hukuk ve vezaif, flark konsolosluklar› hizmetin kendisine
mülhak olmas› dolay›s›yla müstesna bir halde bulunmakta idi. Frans›zlar›n Marsilyada ika-
metlerine müsaade eder korsanlara karfl› donanma teflhis eyler, esirler sat›n al›r felaketze-
de gemicilere muavenette bulunurdu. 1789 senesinde bu Odan›n mesarif bütçesi bir mil-
yondu. 

Fransa ihtilal-i kebiri üzere devri-i sab›k›n ekser-i müessesat› gibi ticaret odalar› da ib-
ka olundu. Sekiz-on sene sonra, yirmi iki flehirde yeniden teflkil edilmiflti. Azalar› intihab et-
mek hakk› (parafe) taraf›ndan müntehib k›rk elli tacire verilmiflti. 1848 senesinde Ticaret
Odalar› intihab›nda patent resmi veren tüccar›n umumi hak intihab› esas kabul edilmifltir.
‹mparatorluk devrinde tekrar parafe taraf›ndan tayin esas›na ricat olundu. Bu suretle Fran-
sada Ticaret Odalar› hükümet nezdinde dairelerinin menafi-i ticariyyesini müdafaya mah-
sus bir vas›ta olarak kabul edildi. 

fiimdiye kadar Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n teflekkülünde iki usul vard›r deniliyor idi.
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Nitekim Mecmua-i ‹ktisadiye ve ‹çtimaiye’deki mevzu-› bahs makalede bu suretle iki usul-
den bahs edilmifltir. 

1- Fransa Usulü: Hükümet taraf›ndan tesis edilen odalar

2- ‹ngiliz Usulü: Saffet-i resmiyeleri olmayan serbest teflekküllerdir. Mamafih bu usül ev-
velan ‹ngilterede kabul olunmufl de¤ildir. Hükümet idaresine merbut olmayarak tamam›yla
müstakil bir halde teflkil olunan ilk oda Amerika’da Newyork’ta 1719 senesinde tesis olu-
nan odad›r. Bu suretle ikinci oda yine Amerikada 1773 de Çarlinston’da tesis edilmifltir.
1809’da Nevada Filedelfiya eyaletlerinde de bu suretle odalar vücuda getirilmifltir. 

‹ngiltere Ticaret Odalar›na gelince: Çeisi 1869, Dublin 1873, Mançester 1894, Belfast
1896 tarihlerindedir. 

3- Türkiye Usulü: Yukar›dan beri verilen izahat gösteriyor ki Ticaret ve Sanayi odalar›n-
da üçüncü ve en mühim flekilde Türkiye Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n 22 Nisan 1341 tarih-
li kanunla ald›¤› mahiyettir. 

Fransa Odalar› bizim evvelki odalar gibi hükümet taraf›ndan müesses olan bir teflekkül-
dür. ‹ngiliz ve Amerika Odalar› hususi ve serbest müesseselerdir. Türkiye Odalar› ise dev-
let taraf›ndan flahsiyet-i ammeleri tan›nan mesleki ve temsili bir müessese-i iktisadiyedir-
ler. 

Muhtelif Usüllerde ‹ntihab Tarzlar› 

1- Frans›z usulünde: Afla¤› yukar› öteden beri bizim usul-i intihabiyemize yak›n olmak
üzere iki dereceli bir intihab esas› kabul edilmifltir. 

2- Amerika ve ‹ngiliz usulünde flu tarzlar vard›r:

Fedarasyon esas›: Muhtelif ticaret ve sanayi flubelerinin intihab eyledikleri murahhaslar-
dan müteflekkil bir oda heyeti vard›r. 

Amerika Ticaret Odalar›nda bu esas kabul edilmifltir. Teflkilata dâhil aza taraf›ndan
müntehib bir idare heyeti oda nam›na icra-i faaliyet eder. 

Miting Esas›: New York Odas›nca kabul edilen usuldür. Mezkûr oda her ay›n ilk Perflem-
be günü ve icab ederse di¤er günlerde de umumi ve kongre mahiyetinde ictimalar akd eder.
Her aza kongreye dâhil olabilir. Kongrece kabul olunan meseleler hakk›nda karar vechiyle
hareket olunur. Oda heyet-i faalesi ancak dâhili ifllerde istiklale malikdir.  

3-Türkiye Usülünde: 

Evvela: Saffet-i ticariyesi olan her flah›s ve flirket için mecburiyet-i kaydiye kabul edil-
mifltir. 

Saniyen: Oda Meclisi taraf›ndan tertib ve davet edilen ilmi ve istiflari mahiyette olmak
üzre ticari ve sanayi ve mali mesail ve hususat› mevzu-› bahs ve müzakere etmek üzre
umumi oda kongreleri mevcuttur. 

Salisen: Ticaret ve Sanayi odalar› aras›nda da umumi oda kongreleri tertip olunur.

Rabian: Oda bir meclis, bir heyet-i idare ve bir riyaset divan› taraf›ndan idare olunur.
Meclis azas›n›n suret-i intihab› dâhili nizamname ile muayyendir. ‹ntihab iki derecelidir.
Türk olmak, bir seneden beri odaya mukayyed olmak flart›yla her tacirin birinci derecede
intihab hakk› vard›r. ‹kinci dereceden müntehibler mahalline göre altm›fl, yirmidört, ve ya-
hut ondört zevattan ibarettir. Türk olmak, bir seneden beri odaya mukayyed olmak flart›y-
la üçüncü s›n›fa kadar her tacir ikinci derecede müntehib olabilir.

Oda meclis azas› mahaline göre otuz, oniki veya yedi zattan mürekkebdir. ‹kinci dere-
celi müntehibler taraf›ndan intihab olunurlar. 

Oda meclisi, flahs-› hükm-i amme olan odan›n en büyük merciidir ve nizamname ile
muayyen olan sahalarda m›nt›kas›n›n menafi-i iktisadiye ve meslekiyesini temsil ve müda-
faa eder.

Görülüyor ki Türkiye Devleti’nin Ticaret ve Sanayi Odalar› Kanunu bu sahada yeni ve
çok mühim bir tip yaratm›flt›r. Bu suretle odalar›m›z ne Frans›z usulünde oldu¤u gibi hükü-
mete merbut bir müessese-i resmiye mahiyetinde ve ne de Amerika ve ‹ngiltere usulünde
oldu¤u gibi flahsiyet-i ammeden mahrum bir hususi cemiyet halindedirler. Belki odalar›m›z
bu iki usule daha racih ve faik olmak üzere flahsiyet-i ammeyi haiz olan bütçesine ve tefl-
kilat›na hâkim ve mevcudiyetleri devlet taraf›ndan muteber mesleki ve iktisadi bir müesse-
se-i amme mahiyetindedirler. Cihan ticaret ve sanayi odalar› için usulümüzün esas olarak
kabul olunaca¤› ve odalar›n inkiflaf›nda bu istikametin takip edilece¤i ümit olunabilir.

Odalar›n M›nt›kevî Olmas›

Ticaret ve Sanayi Odalar› mahalli (local) veya m›nt›kevî (regional) olurlar.
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Yeni kanunun neflrine kadar Türkiye Ticaret ve Sanayi Odalar› mahalli idiler. 31 Nisan
1326 tarihli nizamnamenin birinci maddesinde, odalar›n bir mahalde teflkil olunacaklar› zikr
edilmifl ve bu suretle odalarda mahalliyet esas› kabul edilmiflti. Bu esas›n netice-i tabiiyesi
olmak üzre memleketimizde az çok ticaret erbab› bulunan her mahalde ticaret ve sanayi
odas› teflekkül etmiflti.

1324 senesinde umumi harbden sonra zayi-i edilen mahallerle beraber bütün memle-
kette 160 kadar ticaret ve sanayi odas› vard›. 1341 senesinde yeni hudutlar›m›z dâhilinde
221 mahalde ticaret ve sanayi odas› teflekkül etmiflti. 

Fakat adetleri bu kadar çok olan odalar›n azim bir ekserisi, o zamanki nizamname ile
de kendilerinden beklenen vazifeleri ifa edecek surette müteflekkil ve faal bir mevcudiyet
göstermemifllerdi. Bu netice bittabi odalar›n beledi ve mahalli olmas›ndan ileri gelmifltir.

Bu netice nazar-› dikkate al›narak ‹stanbul Ticaret ve Sanayi Odas› riyaset divan›nca 3
May›s 1341 tarihinde tanzim olunup oda meclisine verilen oda nizamnamesinin ilk proje-
sinde “Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n m›nt›kalar›, idari taksimat nazar-› itibare al›nmaks›z›n
ihtiyacat ve münasebat-› iktisadiyeye tevfikan tayin olunur. Ve m›nt›ka merkezi olan ma-
halde bir m›nt›ka merkezi ticaret ve sanayi odas› tesis olunur” denilmifldir. 

‹cra Vekilleri Heyetince kabul olunan 27 Eylül 1341 tarihli Ticaret ve Sanayi Odalar› Ni-
zamnamesinde de “Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n salahe-i faaliyeti yaln›z bulunduklar› flehir
veya kasaba de¤ildir. Mülki teflkilat itibariyle o flehir ve kasabaya merbut olan belediyeler,
nahiyeler ve köyler de odalar›n m›nt›kalar›na dâhildir. Mülki teflkilat itibariyle herhangi bir
ticaret ve sanayi odas›n›n bulundu¤u flehir veya kasabaya merbut olmad›¤› halde ticaret ve
iktisad nokta-i nazar›ndan o flehir ve kasaba ile daimi bir münasebette bulunan belde, na-
hiye ve karyeler de odalarca veya hükümet-i mahalliyece gösterilen lüzum veya Ticaret Ve-
kâletince resen gösterilen lüzum-› iktisadi ve ticari üzerine ticaret ve sanayi odas› m›nt›ka-
s›na ithal olunabilir” diye m›nt›ka esas› kabul edilmifl ve m›nt›ka haritalar›n›n vekaletce ted-
kik ve kabul olunaca¤› zikrolunmufltur. 

Bu suretle Türkiye Ticaret ve Sanayi Odalar› sahas›: 

Evvela: Beledi ve mahalli

Saniyen: Mülki ve idari

Salisen: ‹ktisadi ve ticari nokta-i nazardan m›nt›kevî olarak tayin olunmufltur. 

Mesela ‹stanbul Ticaret ve Sanayi Odas›n›n saha-i faaliyeti evvel emirde beledi ve ma-
halli olarak flehir liman› hududu dâhilinde olan Beyo¤lu, Üsküdar Adalar, Bak›rköy Adalar
sahas›ndad›r. ‹kinci derecede flehir liman› haricinde kalan ve fakat idare-i mülkiye itibariy-
le ‹stanbul’a merbut olan mahaller de odan›n m›nt›kas› dâhilindedir. Üçüncü derecede ‹s-
tanbul Ticaret ve Sanayi Odas›n›n saha-i faaliyeti bu kadarla da kalmayarak ticari ve ikti-
sadi münasebetlerle ‹stanbul ile münasebeti olan mahallerde odan›n veya vilayetin veyahut
Ticaret Vekâletinin gösterece¤i lüzum üzerine Vekaletce oda m›nt›kas›na idhal olunabile-
cektir. Ve bu suretle her oda içün bir vahdet-i iktisadiye olarak bir m›nt›ka-i iktisadiye tes-
pit ve tayin edilecektir.

M›nt›ka Esas›n› Kabul Eden Baz› Odalar:

Berlin Ticaret ve Sanayi Odas›

24 fiubat 1870, 19 A¤ustos 1897 tarihli kanunlara müstenaden teflekkül eden Berlin Ti-
caret Odas› m›nt›kavi ve mülki esas› kabul eden bir odad›r. 

Berlin Ticaret Odas› befl daireye ayr›lm›flt›r: 

Birinci daire, Berlin, fiarlotdenburg, Vilmirsdorf, fiurebrog, Noyköln, Lihtenburg ve civa-
r›d›r. Gurus Berlin nam›yla maruf dairedir. 

‹kinci Daire, Teltov, Niderbar›n›m ve civar›d›r.

Üçüncü Daire, Potsdam, fiapandov, Viredor ve havalisidir.

Dördüncü Daire, Rubin, Üsthafilland ve havalisidir.

Beflinci Daire ‹ebersvalde, Brerslav, Öbürbar›n›m ve havalisidir.

Ve bütün bu saha bir saha-i iktisadiye teflkil eder. Berlin Ticaret Odas› intihabat› do¤ru-
dan do¤ruya ve rey-i hafi ve umumi ile icra olunur. Oda meclisinin 98 azas› vard›r. 

Berlin Ticaret Odas›nda büyük ticaret, küçük ticaret, sanayi, banka, esham ve mahsu-
lât ve maden borsalar›, acentelikler, nakliyat, sigorta zümreleri vard›r. Odan›n varidat› üze-
rine mevzu yüzde otuz mebali¤den ve odaya merbut olan Berlin borsas› varidat› ile varidat-
› saireden teflekkül eder. 

Oda bir flahs-i hükmidir. Ticaret ve Sanayi Nezaretine merbut olmakla beraber flahsi-
yet-i hükmiyesine sahiptir ve di¤er devlet daireleri ile de re’sen muhabere eder. Berlin Ti-
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caret Odas›nda umur-› muhtelife-i ticariye ve sanaiye içün müteflekkil 25 muhtelif komis-
yon ve 41 ihtisas encümeni vard›r:

Sanayi encümeni, ticaret-i hariciye encümeni, perakende ticaret encümeni, sigortac›lar
encümeni bunlar›n bafll›calar›d›r.

Hannover Odas›

Almanya’n›n en maruf ve en mütekâmil ticaret odalar›ndan olan Hannovere eyaleti Ti-
caret Odas› da m›nt›ka esas› vechiyle müteflekkildir. Nider Sakson-Kasel m›nt›ka-i iktisa-
diyesi unvan›yla bir m›nt›ka-i mahsusa halindedir.

Romanya Ticaret ve Sanayi Odalar› da mahalli olmaktan ziyade m›nt›ka esas› üzerine
edilmifltir.*

Viyana Ticaret ve Sanayi Odas›

1920 kanunuyla vazife ve salahiyeti tevsi’ olunan ve flahsiyet-i hükmiyeye malik bulu-
nan Viyana Ticaret ve Sanayi Odas› m›nt›ka esas› üzerine müteflekkildir. Bu mühim oda ti-
caret, sanayi, esnaf, maliye unvan›yla dört k›sma ayr›lm›flt›r. Her k›s›m memurlar› bir mü-
dür idaresindedir. Dört k›sm›n müdürleri oda katib-i umumisine merbutturlar ve onun riya-
seti alt›nda odan›n encümen-i müdüran› olarak ictima ederler. Dört k›s›m için mevcut olan
heyetler, heyet-i umumiye halinde olarak oda meclisini ve tabir-i ah›rla ticaret odas› parla-
mentosunu vucuda getirirler.**

Odam›z

‹stanbul Ticaret ve Sanayi Odas› da teflkilat-› haz›ras›yla Berlin ve Viyana odalar›n›n bir
mümessili addolunabilir. Nizamnamenin 37. maddesi vechiyle, ihracat, ithalat, maliye mü-
esseseleri, sigorta, ticaret-i bahriye, berri ve bahri-i sanayi gibi muhtelif mesalik-i ticariye
ve sanayinin temsil edildi¤i 30 azadan mürekkeb bir oda meclisi ve odayla münasebetinde
harice karfl› temsil etmek üzere bir riyaset divan› ve odan›n daimi muamelat› bir idare he-
yeti vard›r. Oda katib-i umumisi, oda fluabat idarisinin amiri ve naz›m-› muamelat› olup
odada katib-i umumili¤e merbut muamelat, isticarat ve neflriyan, sergiler ve panay›rlar, ti-
caret-i bahriye, sanayi, muhasebe unvanlar›yla alt› flube ve her flubede ihtiyaca göre teflki-
lat-› taliye mevcuttur. 

Odada sergiler ve panay›rlar komisyonu, ticaret-i bahriye komisyonu, sanayi komisyo-
nu, tütüncüler encümeni bu seneden itibaren teflekkül etmifltir. Bu komisyon ve encümen-
ler meclise merbut ve ilmi ve istiflari mahiyettedirler.

‹stanbul Ticaret ve Zahire Borsas›, Oda taraf›ndan tesis edilmifl bir müessesedir. Odan›n
rüsumat-› tarife hükm komisyonunda, esham ve tahvilat borsas›nda ve di¤er resmi daire-
lerde müteflekkil muhtelif komisyon ve encümenlerde intihab olunmufl azalar› vard›r.

‹stanbul Ticaret ve Sanayi Odas›n›n Tarihçesi

‹stanbul Ticaret ve Sanayi Odas› ile alelumum Türkiye Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n ta-
rihçesini yapmak için flu izahata lüzum vard›r:

13 Zilkade 1292 tarihli Islahat Ferman›n›n metninde iktisadiyata ait olmak üzere birkaç
sat›r mevcud olup ziraat ve felahat ve sanayi ve ticaretin ›slah ve teksiri ticaret nezaretinin
vazife-i asliyesinden olmak üzere gösterilmifl ve bu hususta erbab-› vukuf ve malumat ile
müzakere olunarak kararlar›n›n bi’l-istizam icras›na ihtimam edilmesi tavsiye edilmiflti.

Bilahare 13 Haziran 1292 tarihli bir kararname ile “meclis-i ticaret ve ziraat” unvan›yla
bir meclis-i mahsus düflünülmüfl idi.

Bu meclisin vezaif-i esasiyesini tayin eden bu kararname üç k›sm› ihtiva ediyordu. Bi-
rinci k›s›mda ziraate ait vazifeler, ikinci k›s›mda sanayiye ait vazifeler, üçüncü k›s›mda ti-
carete ait vazifeler hakk›nda umumi bir program gösteriliyor idi. 

Bu meclisin sanayiye ait vazifelerden olarak laz›m gelen mahallerde erbab-› harf ve sa-
nayiden müntehib ve fahri azadan mürekkeb birer cemiyet-i müsamere teflkil olunmas› ti-
carete ait vazifelerden olarak da Dersaadet ve vilayet ve elviye ve kaza merkezlerinde sair
memleketlerde cari oldu¤u gibi beyne’l-tüccaran-› muteber zevattan intihab ve Ticaret Ne-
zareti tasdiki ile tayin olunmak üzere ‘ticaret cemiyetleri’ teflkil k›l›nmas› lüzumu beyan olu-
nur idi.***

* Mecmuam›z›n 1340 senesi onbirinci nüshas›nda.
** Mecmuam›z›n 1341 senesi onbirinci nüshas›nda.1348. sahifeye müracaat.
*** Eski Düstur, C. 3 s. 483.
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‹lk Teflebbüs

Bu hususda ilk teflebbüs 11 Rebiülevvel 1293 tarihine aittir. Bu tarihte Bab-› Ali taraf›n-
dan tanzim ve tahrir olunan tezkerede (meclis ticaret ve ziraatin vezaif-i esasiyesine dair
tanzim olunan kararname vechile Dersaadet’te azas› fahri olarak 24 neferden ibaret olmak
üzere birer ziraat ve ticaret cemiyetleri teflkili mukarrer oldu¤u gibi vilayette dahi, kazalar-
da dörder, livan›n sekiz ve merkez vilayetin onikifler neferden ibaret azas› olmak ve bunlar-
dan ziraat cemiyetine intihab olunacaklar, ticarete has ifltigal edenlerden söz rüflde bali¤ ol-
mufl muteberan-› zürra’ ve tüccardan bulunmak ve emr-i intihablar›, idare ve temyiz mec-
lisleri azas› taraf›ndan icra olunmak ve bu cemiyetlerin haftada bir defa behemahal içtima-
lar› bulunmak lüzumu beyan olunur idi.****

Bu ziraat ve ticaret cemiyetleri, idari teflkilat itibariyle bir silsile-i meratib vücuda getire-
ceklerdi. Kaza cemiyetleri liva cemiyetlerine, liva cemiyetleri vilayet cemiyetine ve vilayet
cemiyetleri de do¤rudan do¤ruya ticaret nezaretine müracaata addediliyorlar idi. Bab-› Ali
bu 11 Rebiülevvel 1293 tezkeresinde, “flu yolda suruf olacak say’ ve gayret, vatan ve mil-
lete bir hizmet demek olaca¤› gibi, bu babda hükümet-i milliyeye aid muamele-i teshiliye-
nin hüsn-i ifas› dahi mütehattim zimmet-i memurin”dir diyerek bu teflkilat›n icras›n› emir ve
tamim ediyor idi. 

Hükümet zirai, ticari ve sanayi sahalarda kendisine idari mahiyette birer istiflare mües-
seseleri vücuda getirmek ve bunlar› teflkilat-› idariyesiyle muvazi bir surette tesis etmek ar-
zusunda idi. Bu teflebbüs münteç-i muvaffakiyet olmad›. 

Mamafif yine bu esas dahilinde olmak üzere:

1- 6 Safer 1297 tarihli 11 maddelik nizamname-i esasi ile (Dersaadet Ticaret Odas›) 

2- 29 Receb 1297 tarihli nizamname ile (Dersaadet sanayi odas›)

3- 29 Receb 1297 tarihli nizamname ile (Dersaadet ziraat odas›)

unvanlar›yla yeniden üç müessese vücuda getirilmek istenildi.

Dersaadet Ticaret Odas› gazetesinin birinci senesi alt›nc› numaras›ndan odan›n 782,
1783, 1884 seneleri muamelat› hakk›nda oda meclisinin 31 fiubat 300 tarihli ictimas›nda
okunan raporda odan›n bidayet ve küflad› (2 Kanun-i sani 1882) olarak muharrerdir.

Odan›n 45. senesi

fiu halde 2 Kanun-i sani 1926 günü odam›z 44 senesini bitirmifl ve k›rkbeflinci sene-i
mesaisini bafllam›fl oluyor.

Dersaadet I. Odas› içün 6 safer 1297 nizamname-i esasisinden maada (24 fiaban 1298-
9 Temmuz 1298) tarihli ve 44 maddelik bir dahili nizamname neflredilmiflti. Bu nizamname
6fasl› ihdiva ediyordu. Birinci fas›lda (ticaret odas›n›n maksad› ve suret-i ictimai) ikinci fa-
s›lda (odan›n muamelat›) üçüncü fas›lda (tüccar›n vezaifi) dördüncü fas›lda (baflkâtip ve
memurin-i muvazzafenin vezaifi) beflinci fas›lda (odan›n hâs›lat›) alt›nc› fas›lda (mevad-›
saire ) mevzu-i bahs edilmiflti.

Dersaadet Ticaret Odas›n›n ilk üç senelik faaliyetine ait olan balada zikr olunan rapor-
da mezkur oda mukarrerat› meyan›nda (transit muamelat›na, Türk ticaret sefinelerinden
al›nacak resme, Bart›n Liman›na, ‹stanbul gaz deposuna, ticaret-i bahriye mektepleri tesi-
sine, ticaret borsalar› nizamnamesine, dahili gümrük rüsumuna, vilayet ticaret odalar›, tefl-
kiline, simsar nizamnamesine, gümrük tarifelerine, kolektif ve komandif flirketlerin tescili-
ne, arziye ifllerine, gemi taifelerine, ecnebi sigorta acentelerine, senedat-› ticareye proteste-
lerinin odaca kayd›na, iflas muamelat›na, tiftik keçilerine) ve di¤er ticari ve sanayi hususa-
ta aid mühim mevzulara temas edilmifl oldu¤u görülür.

‹stanbul Ticaret Odas› di¤er vilayet ve liva ve kazalarda teflkil olunan ticaret odalar› için
daima bir numune olmufl ve bu odalar›n teflkili hususunda sarf-› mesa-i itmifldir. Bu suret-
le 300 senesinde aç›lm›fl olan ticaret odalar›n›n mecmuu 78 adedine bali¤ olmufldur.

Ticaret, Ziraat, Sanayi Odalar›n›n Tevhidi

1297 sene-i hicriyesine aid ve balada mezkûr üç nizamname ile ticaret, sanayi ve zira-
at odalar› ayr› ayr› olarak teflkil idilmek istenmiflti.

Ziraat odalar› içün (28 Rebiyülahir 1300-4 fiubat 1298) tarihinde bir nizamname-i da-
hili de yap›lm›fl, baz› yerlerde ziraat odalar› teflkil edilmifltir. Sanayi odalar› ise hiçbir taraf-
ta ayr›ca vücuda getirilememiflti. Bu suretle ayr› ayr› ticaret, ziraat, sanayi odalar› yerine bu
vezaifin tamamen ticaret odalar›na tevdi-î Ticaret Nezaretince teklif edilmifl, Meclis-i Vüke-
laca kabul ve tasdik olunarak mevcut ziraat odalar› ilga idilmifl, ticaret odalar› (27 fiubat

**** Eski Düstur, C. 3 s. 570.
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1304-7 Cemaziyelahir 1306) tarihinden itibaren Ticaret ve Ziraat ve Sanayi Odalar› unva-
n›yla tesmiye edilmifltir.

Odan›n bu nam alt›ndaki faaliyeti 1324-1908 senesine kadar devam itmifldir. Bu müd-
det zarf›nda simsar ve dellallar hakk›nda odaca tanzim olunan (Safer 1306-24 Eylül 1304)
tarihli Simsar ve Dellal Nizamnamesi hükümetçe tasdik edilmifl oldu¤u gibi, oda nizamna-
mesinde 7 Muharrem 1299-18 Teflriniflani 1297 tarihinde mevad-› mahsusa tezyi edilmifl-
tir. 

26 sene devam eden bu devre zarf›nda oda müsbet ve semere-dar bir ifl görmüfltür de-
nilemez. Odan›n malik oldu¤u bir matbaa taraf›ndan tab ve neflr edilen mecmuan›n ve fi-
yat cedvelinin neflrine devam idilmifl ‹stanbulda bir Ticaret Borsas› tesis için evrak üzerin-
de senelerce çal›fl›lm›fl projeler nizamnameler ihzar idilmifl ve fakat ameli bir neticeye vas›l
olunmam›flt›r. Bütün bu müddet zarf›nda ‹stanbul Odas›na gayri Türk unsurlar hâkim ol-
mufl, odan›n ekserî memurlar› dâhil gayri Türk unsurlara mensub bulunmufltu. 

1908’den sonra

10 Temmuz 1324-1908 Meflrutiyet ilan›n› müteakip yeni bir devresi bafllam›flt›r. (5 Ce-
maziyelahir 1328-31 May›s 1326) tarihinde Ticaret ve Sanayi Odalar› Nizamnamesi neflre-
dilmifldir. 48 maddeyi muhtevi olan bu nizamname kanun-› ahirin neflrine kadar odalar içün
muteber olan nizamnamedir.*

Bu suretle Ticaret ve Sanayi Odalar› ile (Ziraat Odalar›) tekrar tefrik idilmifltir. Ziraat
Odalar› içinde (13 Cemaziyelahir 1330-1328 ) tarihinde ayr›ca 11 maddelik yeni bir nizam-
name yap›lm›fl ve 29 Receb 1197 nizamnamesi fesh ve ilga olunmufl ve Ziraat Odalar›, Ti-
caret ve Sanayi Odalar›ndan ayr›larak bir müessese-i müstakile haline geçmifllerdir. 

(1908-1925) seneleri aras›nda geçen 17-18 sene zarf›nda baz› ticaret ve sanayi odala-
r› nisbi bir mevcudiyet göstermifllerse de ziraat odalar› bu müddet zarf›nda cans›z ve müh-
mel bir halde kalm›fllard›r. 

Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n umumiyetle temennileri bafll›ca flu noktalarda toplan›yor
idi. 

1- Odalara mecburiyet-i kaydiye esas›n›n kabulü

2- Oda kay›t ücretlerinin artt›r›lmas›

3- Oda vezaif ve selahiyetlerini tevsi-i ve odalara flahsiyet-i hükmiye verilmesi.

Esasen bu ihtiyaç mukaddema Ticaret Nezaretince de takdir olunarak 20 Kanunevvel
1933 tarihinde Mustafa fierif Bey’in zaman-› nezaretinde Ticaret Odalar› Kanun-› Layihas›
67 maddeyi muhtevi olmak üzere tanzim ve ihzar olunarak 399 numaral› layiha ile meclis-
i mebusana tevdi idilmifldi. Bu kanun layihas›n›n esbab-› mucibesinde zikr olundu¤u vech-
le: 

1- Ticaret Odalar› meslekdafllar aras›nda müflterek olan menafi-i meslekiyeyi himaye
ve idare ederler.

2- Ticaret Odalar› menafi-i meslekiyeyi tevzil iderler.

3- Ticaret Odalar› ehliyet-i hukukiyeyi haizdir.

4- Odalarda mecburiyet-i kaydiye esas› kabul edilmifl ve ticaret sicilinin tanzimi, odala-
ra aid bir vazife addolunmufltur.. 

Fakat harb-i umumi seneleri içinde bu kanun layihas›n›n kabul ve neflri mümkün ola-
mam›fl ve odalar 1326 nizannamesiyle idare-i umurda devam itmekde muztar kalm›fllard›.  

Mütarekeden Sonra

Mütareke seneleri ‹stanbul Ticaret ve Sanayi Odas›n›n en feci zamanlar›d›r. Bu s›ralar-
da oda tamam›yla gayr-i faal, gayr-i milli bir müessese haline dönüflmüfltü.

1339 senesi fiubat›nda Mahmud Esad Beyin ‹ktisad Vekaleti esnas›nda ‹zmir’de topla-
nan ilk ‹ktisat Kongresine tevdi olunan raporlarda bilhassa milli Türk birli¤i taraf›ndan tab’
ve tevzi’ olunan 2 numaral› esere merbut 17 Kanun-› sani 1329 tarihli raporda mütareke
senelerinin ‹stanbul Ticaret Odas›ndan fliddetle flikayet edilmifltir. Eserin, 37-40. sahifele-
rinde mündemiç olan bu flikayet raporunda ‹stanbul Ticaret Odas› hakk›nda Kongrenin ve
‹ktisat Vekaletinin nazar-› dikkati celb edilmiflti. ‹zmir ‹ktisat Kongresi Ticaret Odalar› hak-
k›nda flu mukarrerat› ittihaz itmiflti.

1- Odalar içün bir kanun-› mahsus tanzimi

2- Oda intihablar›n›n do¤rudan do¤ruya olmas›

3- Ticaret ve zahire ve emsali borsalar›n odalarca tesisi

4- Odalar›n tedrisat› ticariyeye ve meslekiyeye ihtimam etmeleri
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5- Her sene odalar aras›nda bir kongre akdi.

6- Odalar›n sergi ve tiyatrolara ehemmiyet vermeleri ve daimi sergiler açmalar›.

Esasen ‹ktisat Vekâleti Ticaret Müdiriyet-i Umumiyesi, Ticaret ve Sanayi Odalar› hak-
k›nda tedkikata bafllam›fld›. O zaman ‹stanbul henüz ecnebi iflgali alt›nda idi. ‹ktisad Vekâ-
leti Anadolu’da mevcud odalara bir tamim göndermifl ve odalar›n esbab-› inkiflaf› hakk›n-
da nokta-i nazarlar›n› sormufldu. Birçok odalar mütalaalar›n› bildirmifllerdi. … müfltereke
mecburiyet-i kaydiye usulünün kabulü varidat›n artt›r›lmas› meseleleri idi. 

21 ve 29 A¤ostos 1339 tarihinde ‹ktisat Vekâleti Ticaret Müdüriyeti Umumiyesi taraf›n-
dan ‹stanbul Umur-› Ticariye idaresine gönderilen tahriratta ‹stanbul Ticaret ve Sanayi Oda-
s›n›n 1326 nizamnamesindeki usul intihab veçhiyle tecdid-i intihabi edilmifldi. ‹ntihab-› va-
ki, 6 Eylül tezkeresiyle odaya tebli¤ edilmifl ve 8 Eylül 1329 tarihinde, yani Meclis birinci
reisi Hüseyin Beyin riyasetinde ilk içtima›n› akd etmifltir.

Odan›n Milli Bir ‹ktisad Müessesesi Olarak ‹hyas› 

8 Eylül 1329 tarihinden itibaren bu güne kadar oda meclisini teflkil iden heyet-i haz›ra
ve vücuda getirdi¤i teflkilat gerek ‹stanbul Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n yani sa¤lam ve
feyzli bir hayat-› meslekiyeye mazhar olmalar›n› temin hususunda çok çal›flm›fl ve muvaf-
fakiyetli neticeler elde edilmifltir. Bu itibarla 8 Eylül 1339 tarihi ‹stanbul Ticaret ve Sanayi
Odas›n›n ikinci mebde-i tesisi ve tenkisi addolunmal›d›r.

En müsbet icraattan olmak üzre odaya merbut üzere Ticaret ve Zahire Borsas›n›n aç›l-
mas› ve Ticaret ve Sanayi Odalar› Kanunu ile nizamnamesinin esaslar›n› teflkil eden ve oda-
m›zca ihzar olunan projeler gösterilebilir. 

‹stanbul Ticaret ve Sanayi Odas› Meclisi (16, 23, 26, 30 Kanun-› Evvel 1339) içtimala-
r›nda Ticaret ve Sanayi Odalar› kanun layihas› içün birinci projeyi ihzar ve tanzim etmiflti.
Bu proje baz› tedikata de¤ifltirilmifl ve vücuda getirilen ikinci proje tab olunarak ‹ktisad Ve-
kâletine takdim edilmiflti. Bu s›ralarda ‹zmir Ticaret Odas›nca da bir proje vücuda getiril-
mifldi. Ticaret Vekâleti de Ticaret ve Sanayi Odalar› için 63 maddelik ve ticaret sicili için 25
maddelik olarak ayr› ayr› ilmi kanun layihas› tanzim etmiflti. Büyük Millet Meclisi Ticaret
Encümeni bunlardan sicil-i ticaret kanun-› layihas›n› tacilen müzakere ile meclise arz eyle-
mifldi. (13 teflrin-i evvel 1340) Fakat bu layiha müzakere olunarak kanun halini alamad› ve
öylece kald›.

Yeni Kanun  

Ticaret ve Sanayi Odalar› kanunu layihalar›nda mevcut ahkâm›n bir ço¤u hükümete ni-
zamname haline neflri kabul oldu¤u görülmesine ve ‹stanbul ve ‹zmir Ticaret Odalar› tara-
f›ndan gönderilen murahhaslarda oda kanununun müsteaciliyet neflrini temenni itmeleriyle
ticaret encümeni 9 Nisan 1341 kararnamesiyle Ticaret ve Sanayi Odalar› kanun layihas›n›
12 madde olarak tespit eylemifl ve meclise arz itmifldir. Büyük Millet Meclisi 22 Nisan 1341
içtima›nda bu kanunu kabul etti ve bu suretle memleketimizin Ticaret ve Sanayi Odalar› ilk
defa olarak bir kanun-› mahsusa mahzar olmufl oldular.

Yeni Nizamnamenin Projesini ‹hzar Mesaisi  

Yeni kanunun ikinci maddesinde odalar›n teflkilat-› dahiliyelericve vezaif ve muamelat›-
n›n suret-i ifas› hakk›nda Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n mütalalar› al›narak mahalli ihtiyaç
ve hususiyetlere muvaffak ahkâm› ihtiva itmek üzre Ticaret Vekâletince bir nizamname tan-
zim olunarak ‹cra Vekilleri Heyetince tasdik edilece¤i muharrerdir.

‹flte bu sarahata istinaden Vekâlet bil-umum odalar›n bu hususta mütalalar›n› sormakla
‹stanbul Ticaret ve Sanayi Odas› 129 maddelik bir nizamname projesi tanzim ve tab’ ile Ve-
kâlete göndermifldi. Bu proje Vekâletçe baz› tadilatla kabul olunarak 27 Eylül 1341 tarihin-
de ‹cra Vekilleri Heyeti taraf›ndan tasdik idilmifl ve bütün odalar için meri’ ve muteber bir
nizamname olarak neflr olunmufldur.

‹stanbul Ticaret ve Sanayi Odas› bu yeni nizamname vechiyle teflkilat›n› tevsi etmifl ve
1926 bütçesinde bu maksatla icab eden mesarif ve tahsisat› kabul eylemifltir.

Katib-i Umumi: Mehmed Vehbi



1.2.1. Taflradaki Örgütlenmeler

Osmanl› Devleti’ndeki siyasi ve eko-
nomik ortam›n tüm olumsuzluklar›na
ra¤men ‹stanbul Ticaret Odas›’n›n öncü-
lü¤ünde 1880’lerin ortas›ndan itibaren
ülke genelinde bir ticaret burjuvazisi ya-
ratmak ve var olanlar› bir araya getire-
bilmek için çok önemli ve h›zl› say›labi-
lecek giriflimler olmufltur.

Ülkede 1884 y›l› sonuna kadar 78
Oda kurulmufltu. Belli bafll› odalar›n ku-
ruldu¤u vilayet, sancak ve kazalar flun-
lard›r:

Vilayetler:

Kastamonu, Konya, Musul, Van,
Edirne, Adana, Trabzon, Bursa, Diyar-
bak›r, Trablusgarp, Halep, Ba¤dat, Ela-
ziz, Selanik, Cezayir-i Bahr-i Sefid.

Sancaklar:

Burdur, Karahisar (Afyon), K›rklareli,
Gelibolu, Gümüflhane, Samsun, Gümül-
cine, Basra, Mardin, Marafl, Kudüs.

Kazalar:

Nall›han, Mustafapafla, Uzunköprü,
Havza, Ere¤li, Ilg›n, ‹mroz, Bozcaada,
Seydiflehir, Bozk›r, Bahçesaray, Adilce-
vaz, Ercifl, Gevafl, Lüleburgaz, Babaeski,
Ahtebolu, Vize, T›rnova, Midye, fiarköy,
Keflan, ‹noz, Mürefte, Cebel (Osmaniye),
Mersin, Karaisal›, Of, Atina (Pazar), Ho-
pa, Çarflamba, Terme, Bafra, Ünye, Fat-
sa, ‹skeçe, Sultanyeri, Ahiçelebi, ‹¤ride-
re ve Rize.

1.3. Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda-
s›’n›n Kuruluflu (1884)

Osmanl›’da kurulan ilk yerli ticaret
odas›n›n ‹stanbul Ticaret Odas› oldu¤u-
nu yukar›da belirtmifltik. 14 Ocak
1880’de Dersaadet Ticaret Odas› ad›yla
kay›tlara geçen bu kurulufl faaliyetlerine
ancak 1882 y›l›nda geçebilmiflti. Os-
manl› Türkiye’sindeki ticaret ve sanayi
odalar›n›n anaç kuruluflu olan bu oda,
di¤er odalar›n kuruluflu için de bir örnek
modeldir. Ülke genelinde odalar›n yay-
g›nlaflmas›, ‹stanbul Ticaret Odas›’n›n
kuruluflundan iki y›l sonra gerçekleflebil-

123 Adnan Giz, a.g.m., s.751.; Refik Koraltan’›n 15.5.1939 tarihli Bas›lmam›fl Raporu. 1897 y›l› itibar›yla Trabzon Vilayeti’nde merkez,
Ordu, Giresun, Tirebolu, Görele, Vakf›kebir, Akçaabat, Sürmene, Of, Samsun, Ünye, Fatsa, Çarflamba, Bafra, Rize, Hopa,
Gümüflhane’de Ticaret Odalar› bulunmaktad›r (Nezaret-i Umur-› Ticaret ve Nafia, Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin Binüçyüz Onüç
Senesine Mahsus ‹statistik-i Umumisidir, ‹stanbul, 1316, s.130.)

124 BOA., Y.PRK.A., Dosya no: 4, Gömlek no: 23.
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mifltir. ‹stanbul Ticaret Odas›’n›n model
al›nmas›yla ilk aflamada Selanik, ‹zmir,
Beyrut, Halep ve Ba¤dat’ta ticaret oda-
lar›n›n aç›ld›¤›n› görmekteyiz. ‹kinci afla-
mada ise Edirne, Bursa, Cezayir-i Bah-i
Sefid, Konya, Yanya, Erzurum’da ticaret
odalar› kurulmufltur. Trabzon Ticaret
Odas›’n›n kuruluflu da bu ikinci aflama-
da olmufl ve odan›n resmiyet kazanmas›
1884 y›l› sonlar›na denk gelmifltir.123

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nden te-
min etmifl oldu¤umuz ve afla¤›da eski
harfli Türkçeden çevirimini verdi¤imiz bir
belge, bu tespiti do¤rulayacak nitelikte-
dir. Rumi takvimle 9 Teflrinievvel (Ekim)
1301, Miladi takvimle 25 Ekim 1885 ta-
rihli bu belgede, Trabzon Ticaret Oda-
s›’n›n kuruluflunda baflkan olarak görev
yapm›fl olan Arnavutzade Ahmet Efen-
di’ye Trabzon Valili¤i’nin teklifiyle Bâb-›
Âli taraf›ndan üçüncü derecede niflan ve-
rilmifltir.124 Bu belgenin varl›¤›, Trabzon
Ticaret Odas›’n›n 1884 y›l›nda kuruldu-
¤unu teyit etmektedir. Kuruluflunda bü-
yük emekler sarf etmifl olan Arnavutzade
Ahmet Efendi’nin Trabzon Valili¤i taraf›n-
dan ‹stanbul’a yaz›lan bir yaz›yla taltif
edilmek istenmesi, Odan›n kuruluflunun
bu yaz›flmadan bir süre önce gerçeklefl-
mifl oldu¤unu kuvvetle teyit etmektedir. 

Nemlizadelerin
yapt›rd›¤›

De¤irmendere Köprüsü,
19. yüzy›l sonlar›...
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Y.PRK.A. 4/23
Mektubi Kalemi
Nev-i müsveddesi: Tezkire
Mahall-i irsali: Makam-› Ali-i Sadaret-uzma'ya

Trabzon Vilayeti Ticaret Odas› riyasetinde bulunan Arnavutzade Ahmed Efendi se-
ramedan-› mütehayy›zan ahaliden olub devlet ve memleketçe umur-u hayriyede hüsn-ü
hizmeti mesbuk oldu¤u gibi Ticaret Odas›n›n bidayet-i teflkiliye nezd-ü vaziyet-i riyaseti da-
hi takdir-i âlîye muvaf›k ve fahri suretde hüsn-ü ibka itmekde oldu¤undan efendi-i muma-
ileyhin hidemat-› meflhuresine mükafat uhdesine rütbe-i saniye s›n›f-› sanisi tevcihi vilayet-
i müsarünileyhadan  mebus tahriratda iflar olunmufl ise de  flimdilik rütbe-i salise ile taltifi
münasib olaca¤›ndan olvechile ibka-i muktezas›  merhun-› müsaade-i  celile-i fehimanele-
ri bulunmufl olmas›na  ol babda…

9 Teflrin-i Evvel 301
14  Safer  303  

11 Mart 1876 tarihli Sada-
ret Makam›n›n bir tezkeresi
ile daha önce kurulmufl
olan Ticaret ve Ziraat
Meclisi’nin la¤v edilerek
memleketteki ziraat ve
ticaret ifllerinin gelifltiril-
mesi için Ticaret ve Zira-
at Odalar›n›n kurulmas›
istenmiflti. 18 Ekim
1879’da Sadaret’e getirilen
Küçük Sait Pafla kabinesinde,
Ticaret ve Ziraat Naz›r› olan
Kadri Pafla 11 Aral›k 1879 ta-

rihinde Baflvekâlet’e yazd›¤›
yaz› ekinde, Osmanl›’da ku-

rulacak ilk ticaret odas›n›n
11 maddelik tüzü¤ünü
sunmufltur. Bu noktadan
hareket etti¤imizde tica-
ret ve sanayi odalar›n›n
kuruluflunun en erken

tarihinin 1880 y›l› içinde
gerçekleflebilece¤i aflikâr-

d›r. Dolay›s›yla Trabzon Ti-
caret Odas›’n›n kuruluflunun,
bu tarihten önce olmas› müm-
kün de¤ildir. 

Trabzon Ticaret Odas›
kurucusu Arnavutzade
Ahmet Efendi’ye rütbe

verilmesine dair
Osmanl› Arflivi belgesi...

Trabzon Ticaret Odas›
kaflesi,

TSO Arflivi



125 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1892, s. 117.
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Trabzon’da deve
kervan...

Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi

mamaktad›r. Bunun nedeni, Baflbakan-
l›k Osmanl› Arflivindeki belge tasnifleri-
nin sistematik olmamas›, Trabzon Vila-
yet Salnamelerinde 1892 y›l›na kadar bu
konuyla ilgili olarak herhangi bir verinin
bulunmamas› ve Trabzon Ticaret Odas›
arflivinin 1916 y›l›nda yaflanan Rus iflga-
li s›ras›nda Ordu’ya tafl›nmas› ve burada
bulundu¤u deponun Rus bombard›man-
lar› s›ras›nda tahrip olmas›nda yatmak-
tad›r. 

Ticaret Odas›’n›n kurucusunun kimli-
¤iyle ilgili olarak yukar›da sunmufl odu-
¤umuz belgenin d›fl›nda flimdilik herhan-
gi bir kayda ulafl›lamam›flt›r. Trabzon Ti-
caret Odas›’n›n yönetim kurullar›nda gö-
rev yapm›fl olan flah›slarla ilgili olarak
1892 Trabzon Vilayet Salnamesinde ilk
kez toplu bir bilgiye ulaflabilmekteyiz.
1892’den Trabzon Vilayet Salnamesinin
sonuncusu olan 1904 y›l›na kadar Trab-
zon Ticaret Odas›’n›n yönetim kurulla-
r›yla ilgili bilgiler afla¤›daki gibidir:

1892 (1309 H.)YILI TRABZON T‹-
CARET VE Z‹RAAT VE SANAT ODA-
SI125

Reis:
Hac› Sad›kzade Hac› Vehbi Efendi

Cumhur Odabafl›o¤lu taraf›ndan 7-13
Temmuz 1984 tarihlerinde Kuzey Haber
Gazetesinde yay›mlanan “Trabzon Tica-
ret Odas›n›n Tarihçesi” bafll›kl› seri yaz›-
s›nda, Oda’n›n eski genel sekreteri Tah-
sin Say›n’a at›fta bulunarak Trabzon Ti-
caret Odas›n›n kurulufl tarihini 1874 ola-
rak vermektedir. Odabafl›o¤lu bu tarihi
verirken Tahsin Say›n’›n yeni harflere
aktard›¤› Ticaret Odas› kay›tlar›ndan ha-
reketle biraz ihtiyatl›, bizce abart›l› olan
1874 tarihini vermektedir.

Kadri Pafla’n›n yukar›da aktard›¤›m›z
yaz›flmas›nda odalar›n kurulmas›n›n Ab-
dülaziz devrinin (1861-1876) son ayla-
r›nda düflünüldü¤ü, ancak oda yerine Ti-
caret ve Ziraat Meclisinin ve ona ba¤l›
Ticaret ve Ziraat Müdürlüklerinin kurul-
du¤unu; ‹stanbul Ticaret Odas›’n›n resmi
kuruluflunun ise 14 Ocak 1880 oldu¤u-
nu hesaba katt›¤›m›zda Trabzon Ticaret
Odas›’n›n bu tarihlerden önce kurulmufl
olmas›, merkeziyetçi bir yap›yla yöneti-
len Osmanl› Devleti’nin hukuk mant›¤›
içinde düflünülemez. 

1884’te kurulan Trabzon Ticaret
Odas›’n›n kurucular kurulu ve ilk yöne-
tim kurullar›n›n kimlerden olufltu¤una
dair elimizde doyurucu bir bilgi bulun-



Azalar:
fiat›rzade Refet Efendi
Hac› ‹zzetzade Hüseyin Efendi
Hac› Kad›zade Tahsin Efendi
M›s›ryan Bogos Efendi
Eframidi Panco Efendi
Nemlizade Osman Efendi
Hac› Hamdi Haf›zzade Tevfik Efendi
Çizmecizade Rasim Efendi
Didebanzade Hac› Abdülvahit Efendi
Hac› Ali Haf›zzade Hasan Efendi.

1894 YILI (1311 H.) TRABZON T‹-
CARET VE Z‹RAAT VE SANAT ODA-
SI126

Reis:
Hac› Sad›kzade Hac› Vehbi Efendi
Azalar:
Nemlizade Osman Efendi

Hac› ‹zzetzade Hüseyin Efendi
Hac› Kad›zade Tahsin Efendi
M›s›ryan Bogos Efendi
Eframidi Panco Efendi
Osbiyan Ohannes Efendi
fiat›rzade Refet Efendi
Hac› Hamdi Haf›zzade Tevfik Efendi
Çizmecizade Rasim Efendi
Didebanzade Hac› Abdülvahit Efendi
Hac› Ali Haf›zzade Hasan Efendi.

AKÇAABAT T‹CARET VE Z‹RAAT
ODASI

Reis: 
De¤irmencizade Osman Efendi
Azalar:
Kazanc›zade Ahmet A¤a
Ahmet Efendi
Simono¤lu Yani

OF T‹CARET VE Z‹RAAT ODASI
Reis:
Münhal
Azalar:
Kibar Efendi
Tursun Efendi
Lazar Efendi

1896 YILI (1313 H.) TRABZON T‹-
CARET VE Z‹RAAT VE SANAT ODA-
SI127

Reis: 
Hac› Sad›kzade Hac› Vehbi Efendi
Azalar:
Nemlizade Osman Efendi
Hac› ‹zzetzade Hüseyin Efendi
Çulhazade Kadri Efendi
Hac› Kad›zade Tahsin Efendi
M›s›ryan Bogos Efendi
Eframidi Panco Efendi
Hac› Hamdi Haf›zzade Tevfik Efendi
fiat›rzade Refet Bey
Çizmecizade Rasim Efendi
Didebanzade Hac› Abdülvahit Efendi
Hac› Ali Haf›zzade Hasan Efendi.

126 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1894, s. 131.
127 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1896, s. 131.
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128 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1898, s. 253.

Diradoryan Ohannes Efendi
Baflkâtip:
Arif Hikmet Efendi
‹kinci Kâtip: 
Hac› ‹brahim Efendi
Mübaflir:
Hac› Hasan Efendi

1898 YILI (1316 H.)TRABZON T‹-
CARET ODASI128

Reis:
Hac›sad›kzade Hac› Vehbi Efendi
Baflkâtip: Arif Hikmet Efendi
Azalar:
Hac› Osman Efendi
Hac› Tevfik Efendi
Hüseyin Efendi
Hac› Kadri Efendi
Hasan Efendi
Tahsin Efendi
Fehmi Efendi
Rasim Efendi

Petraki Efendi
Bogos Efendi
Kayzak Efendi

AKÇAABAT T‹CARET VE Z‹RAAT
ODASI

Reis:
De¤irmencizade Osman Efendi
Azalar:
Kazanc›zade Ahmet A¤a
Hac› Tursunzade Ahmet A¤a
Simono¤lu Yani
Baflkâtip: 
Celal

OF T‹CARET VE Z‹RAAT ODASI
Reis: 
Münhal
Azalar:
Koloto¤lu Ömer Efendi
Tursun
Kefliflo¤lu Lazar
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1900 YILI (1318 H.) TRABZON T‹-
CARET VE Z‹RAAT VE SANAY‹ ODA-
SI129

Reis-i evvel:
Hac›kad›zade Tahsin Efendi
Reis-i sani:
Marmiyan Bogos Efendi
Müflavir-i evvel:
Fostropoli Yorgaki Efendi
Müflavir-i sani:
Hac› Ali Haf›zzade Hasan Efendi
Azalar:
Nemlizade Hakk› Efendi
Çulhazade Hac› Kadri Efendi
Terziyano¤lu Vasilaki Efendi
‹nebeyo¤lu Yordanaki Efendi
Basmacidi Yanko Efendi
Arapyan Kayzak Efendi
Arslanyan Haçik Efendi
Nuryan Esteban Efendi
Baflkâtip:
Arif Hikmet Efendi
‹kinci Kâtip:
Hac› ‹brahim Efendi
Mübaflir ve Odac›: 
Hac› Hasan Efendi

AKÇAABAT KAZASI T‹CARET VE
Z‹RAAT VE SANAY‹ ODASI130

Reis:
De¤irmencizade Osman Efendi
Azalar: 
Ahmet Efendi
Ahmet Efendi
Yani Efendi
Kâtip:
Celal Efendi

VAKFIKEB‹R KAZASI T‹CARET VE
Z‹RAAT VE SANAY‹ ODASI131

Reis:
Dervifl A¤a
Azalar: 
Haflim Efendi
Hac› Hasan Efendi
Ali Efendi

1901 YILI (1319 H.) TRABZON T‹-
CARET VE SANAY‹ ODASI132

Reis-i evvel: 
Hac›kad›zade Tahsin Efendi
Reis-i sani:
Kuzinzade Fehmi Efendi
Müflavir-i evvel: 
Fostopulo Yorgaki Efendi 
Müflavir-i sani: 
Hac› Ali Haf›zzade Hasan Efendi
Azalar:
K›rzade Hac› ‹smail Efendi
Serdarzade Hac› Salih Efendi
Basmacidi Yanko Efendi
‹nebeyo¤lu Yordanaki Efendi
Arabyan Kazyak Efendi 
Arslanyan Haçik Efendi
Mahohyan Ohannes Efendi
Nuryan Esteban Efendi
Baflkâtip: 
Arif Hikmet Efendi
Katib-i sani:
Hac› ‹brahim Efendi

129 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1900, s. 127.
130 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1900, s. 187.
131 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1900, s. 193.
132 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1901, s. 76.
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133 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1901, s. 117.
134 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1901, s. 119.
135 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1901, s. 120.

TRABZON Z‹RAAT ODASI
Reis:
Eyüpzade Ali Galip Efendi
Reis-i Sani:
Konkalidi Petraki Efendi
Azalar:

Hanzade Ziya Bey

Hac› Hamdi Efendizade Tevfik Efendi

Hac› Dervifl A¤azade Eflref Efendi

Arnavutzade Hasan Efendi

Kalayc›zade Hac› Osman Efendi

Karagözyan M›k›rd›ç Efendi

Kotoro¤lu Anesti Efendi
Fetvaciyan Yervant Efendi
Papadopulo Ispero Efendi

AKÇAABAT T‹CARET VE Z‹RAAT
VE SANAY‹ ODASI133

Azalar: 

Hac› Dursunzade Ahmet Efendi

Simyono¤lu Yani Efendi

Hac› Ömerzade Haf›z Ali Efendi
Katip: 
Celal Efendi

OF T‹CARET VE Z‹RAAT VE SANA-
Y‹ ODASI134

Reis:
Sar› Alizade Salih A¤a
Azalar:
Sar›cazade Hasan Bey
Hac› Kemal Efendi
Vasilo¤lu Yani A¤a
Kâtip: 
Ahmet Efendi

SÜRMENE T‹CARET VE Z‹RAAT VE
SANAY‹ ODASI135

Reis: Mehmet Efendi
Azalar: ‹lyas Efendi
‹dris Efendi
Hac› ‹smail Efendi
Dimitri Efendi

VAKFIKEB‹R T‹CARET VE SANAY‹
ODASI

Reis:
Hac› Hasanzade Ahmet Efendi
Azalar:
Zamaniszade Hac› Hasan Efendi
Hac› Ahmetzade Ali A¤a
Civelekzade Ali Efendi
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VAKFIKEB‹R Z‹RAAT ODASI
Reis:
Kuleinzade Hac› Mahmut Efendi
Azalar:
‹skenderzade Haflim Efendi
Kürtalizade Hasan Efendi
Birincizade Haf›z ‹smail Efendi

1902 YILI (1320 H.) TRABZON T‹-
CARET VE SANAY‹ ODASI136

Reis-i evvel:
Hac› Hami Efendizade Hac› Hami

Efendi
Reis-i sani:
Kuzinzade Fehmi Efendi
Müflavir-i evvel:
Fostropulo Yorgaki Efendi
Müflavir-i sani:
Marmiyan Bogos Efendi
Azalar:
Çulhazade Hac› Kadri Efendi

Serdarzade Hac› Salih Efendi
K›rzade Hac› ‹smail Efendi
Medaksa Hristo Efendi
Basmacidi Yanko Efendi
‹nebeyo¤lu Yordanaki Efendi
Arslanyan Haçik Efendi
Mahuhyan Ohannes Efendi
Baflkâtip:
Arif Hikmet Efendi
‹kinci Kâtip:
Hac› ‹brahim Efendi

TRABZON Z‹RAAT ODASI137

Reis-i evvel:
Eyüpzade Ali Galip Efendi
Reis-i sani:
Konkalidi Petraki Efendi
Azalar:
Hanzade Ziya Bey
Hac› Hamdi Efendizade Hac› Tevfik
Hac› Dervifl A¤azade Eflref Efendi

136 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1902, s. 132.
137 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1902, s. 133.
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138 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1902, s. 197.
139 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1902, s. 203.
140 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1902, s. 208.
141 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1902, s. 219.
142 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1902, s. 219.
143 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1903, s 321. 

Arnavutzade Hasan Efendi
Kalayc›zade Hac› Osman Efendi
Karagözyan M›g›rd›ç Efendi
Marmiyan Bogos Efendi
Fetvaciyan Yervant Efendi
Papadopulo ‹spero Efendi

AKÇAABAT T‹CARET VE Z‹RAAT
VE SANAY‹ ODASI138

Reis:
De¤irmencizade Osman Nuri Efendi
Azalar:
Hac› Tosunzade Ahmet Remzi Efendi 
Simyono¤lu Yani Efendi
Kâtip:
Mahmut Celal Efendi

OF T‹CARET VE Z‹RAAT VE SANA-
Y‹ ODASI139

Reis:
Sar› Alizade Salih A¤a
Azalar:
Sar›cazade Hasan Bey
Hac› Mendanzade Sadullah Efendi
Dimitri A¤a
Kâtip:
Ahmet Efendi

SÜRMENE T‹CARET VE Z‹RAAT VE
SANAY‹ ODASI140

Reis:
Hac› Mehmet Efendi
Azalar:
Hac› ‹smail Efendi
‹dris Efendi
Hac› ‹smail Efendi
Dimitri Efendi

VAKFIKEB‹R T‹CARET VE SANAY‹
ODASI141

Reis:
Hac› Hasanzade Ahmet Efendi
Azalar:
Zamaniszade Hac› Hasan Efendi

Hac› Ahmetzade Ali A¤a
Civelekzade Ali Efendi

VAKFIKEB‹R Z‹RAAT ODASI142

Reis:
Kuleyinzade Hac› Mahmut Efendi
Azalar: 
‹skenderzade Haflim Efendi
Kürtalizade Hasan Efendi
Birincizade Haf›z ‹smail Efendi

1903 YILI (1321 H.) TRABZON T‹-
CARET VE SANAY‹ ODASI143

Reis-i evvel: 
Hac› Hamdi Efendizade Hac› Hami

Efendi
Reis-i sani:
Kuzinzade Fehmi Efendi
Müflavir-i evvel:
Velisaridi Dimestokili Efendi
Müflavir-i sani: 
Marmiyan Bogos Efendi
Azalar:
Kalpakcidi Yorgi Efendi
K›rzade Hac› ‹smail Efendi
Serdarzade Hac› Salih Efendi
Çulhazade Hac› Kadri Efendi
Mahohyan Ohannes Efendi
Medaksa Hristo Efendi
Karagözyan M›g›rd›ç Efendi
Garamatiko Poloparoflko Efendi
Baflkâtip:
Arif Hikmet Efendi
Katib-i sani: 
Hac› ‹brahim Efendi

TRABZON Z‹RAAT ODASI
Reis-i evvel:
Eyüpzade Ali Galip Efendi
Reis-i sani:
Konkalidi Petraki Efendi
Azalar: 
Hanzade Ziya Bey
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Hac› Hamdi Efendizade Hac› Tevfik
Efendi

Hac› Dervifl A¤azade Eflref Efendi

Kuzinzade Fehmi Efendi

Hac› Mollazade Hac› Mahmut Efendi

Karagözyan M›g›rd›ç Efendi

Marmiyan Bogos Efendi

Fetvaciyan Yervant Efendi

Papadopulo ‹spero Efendi
Persidi Yorgi Efendi

AKÇAABAT T‹CARET VE Z‹RAAT
VE SANAY‹ ODASI  

Reis:

De¤irmencizade Osman Efendi

Azalar:

Hac› Ömerzade Haf›z Ali Efendi

Hac› Tosunzade Ahmet Efendi 

Simyono¤lu Yani Efendi
Kâtip:
Mahmut Celal Efendi

OF T‹CARET VE Z‹RAAT VE SANA-
Y‹ ODASI 

Reis:

Hac› Kamil Efendi

Azalar:

Sar›cao¤lu Hasan Bey

Hac› Mendanzade Sadullah Efendi

Dimitri A¤a

Kâtip:

Ahmet Efendi

SÜRMENE T‹CARET VE Z‹RAAT VE
SANAY‹ ODASI

Reis:

Hac› Mehmet Efendi

Azalar:

‹dris Efendi

‹lyas Efendi

Hac› ‹smail Efendi

Dimitri Efendi

VAKFIKEB‹R T‹CARET VE SANAY‹
ODASI

Reis: 
Hac› Hasanzade Ahmet Efendi
Azalar:
Zamaniszade Hac› Hasan Efendi
Hac› Ahmetzade Ali A¤a
Civelekzade Ali Efendi

VAKFIKEB‹R Z‹RAAT ODASI
Reis:
Kuleyinzade Hac› Mahmut Efendi
Azalar:
‹skenderzade Haflim Efendi
Kürtalizade Hasan Efendi
Birincizade Haf›z ‹smail Efendi

1904 YILI (1322 H.) TRABZON T‹-
CARET VE SANAY‹ ODASI144

Reis:
Hac› Hami Efendizade Hac› Hami

Efendi
Reis-i Sani:
Çulhazade Hac› Kadri Efendi
Müflavir-i evvel: 
Velisaridi Dimestokili Efendi 
Müflavir-i sani:
Marmiyan Bogos Efendi
Azalar:
Barutçuzade Ahmet Efendi
Nemlizade Hakk› Efendi
Kalpakcidi Yorgo Efendi
Hac› Hattatzade Mustafa Efendi
Medaksa Hristo Efendi
Karagözyan M›g›rd›ç Efendi 
Garamatiko Poloparoflko Efendi
Arabyan Kayzak Efendi
Baflkâtip:
Arif Hikmet Efendi
Katib-i Sani:
Hac› ‹brahim Efendi

TRABZON Z‹RAAT ODASI
Reis-i evvel:
Eyüpzade Ali Galip Efendi

144 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1904, s. 280.
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Reis-i sani:

Konkalidi Petraki Efendi
Azalar:

Hanzade Ziya Bey
Hac› Hamdi Efendizade Hac› Tevfik

Efendi
Hac› Dervifl A¤azade Eflref Efendi
Kuzinzade Fehmi Efendi
Hac› Mollazade Hac› Mahmut Efendi
Karagözyan M›g›rd›ç Efendi 
Marmiyan Bogos Efendi
Fetvac›yan Yervant Efendi
Papadopulo ‹spero Efendi
Persidi Yorgi Efendi

AKÇAABAT T‹CARET VE Z‹RAAT
VE SANAY‹ ODASI 

Reis: 

De¤irmencizade Osman Efendi
Azalar:

Hac› Ömerzade Ali Efendi
Hac› Tursunzade Ahmet Efendi
Simono¤lu Yani Efendi
Veznedar-Kâtip: 

Mahmut Celal Efendi

OF T‹CARET VE Z‹RAAT VE SANA-
Y‹ ODASI 

Reis:
Sar›cazade Hasan Bey
Azalar:
Hac› Kemal Efendi
Hac› Merdanzade Sadullah Efendi
Dimitri A¤a
Kâtip:
Ahmet Efendi

SÜRMENE T‹CARET VE Z‹RAAT VE
SANAY‹ ODASI

Reis:
Hac› Mehmet Efendi
Azalar:
‹dris Efendi
Hac› ‹smail Efendi
Dimitri Efendi

VAKFIKEB‹R T‹CARET VE SANAY‹
ODASI

Reis:
Hac›hasanzade Ahmet Efendi
Azalar:
Zamaniszade Hac› Memifl
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Hac›ahmetzade Ali A¤a
Çömlekçizade Ali A¤a

VAKFIKEB‹R Z‹RAAT ODASI
Reis:
Kuleinzade Hac› Mahmut Efendi
Azalar:
‹skenderzade Haflim Efendi
Kurtalizade Hasan Efendi
Birincizade ‹smail Efendi

1904 y›l›ndan itibaren Trabzon Vila-
yet Salnamesinin yay›n› son bulumufltur.
Trabzon Vilayet Salnamesiyle ayn› tarih-
te yay›na hayat›na giren resmi nitelikli
Trabzon Vilayet Gazetesi 1916 tarihinde-
ki Rus iflgaline kadar yay›n hayat›nda
kalm›flt›r. Maalesef bu önemli gazetenin
yaln›zca 1906 y›l›na ait muhtelif say›lar
bugün Türk kütüphanelerinde bulun-
maktad›r. II. Abdülhamit dönemindeki
sivil matbuat›n Bâb-› Âli ve yerel uzant›-
lar›n›n s›¤l›¤› ve yetersizli¤i Trabzon ya-
y›n hayat› için de geçerli bir durumdu.
Tarih araflt›rmalar›nda arfliv kaynakla-
r›yla birlikte süreli yay›nlar›n önem ar-
zetti¤i gerçe¤inden hareketle Trabzon
Ticaret Odas›’n›n yönetici kadrosunun
ve faaliyetlerinin izini sürmek yukar›da
arz etti¤imiz olumsuzluklardan ötürü
mümkün olamamaktad›r. Yapabildi¤i-
miz 1908’de ilan edilen II. Meflrutiyet

sonras› bas›n üzerindeki sansürün kalk-
mas›yla birlikte çeflitlenen ulusal ve ye-
rel bas›n›n çok da uzun soluklu olmayan
koleksiyonundan tespit edebildiklerimizi
aktarmaktan ibarettir. Buna, 1914’te
bafllay›p 1918’de sona eren ve bu tarih-
ler aras›nda iki y›l iflgal yaflayan Trab-
zon’un yerel Türk bas›n›n›n karfl›laflt›¤›
akibeti ekledi¤imizde genel tarih ak›fl›n›
süzmede, flah›slar› tespit etmede ve bil-
giye eriflimde yaflan›lan zorluk daha iyi
anlafl›labilir. Bu olgular Trabzon Ticaret
Odas›’n›n yönetici kadrosunun ve faali-
yetlerinin Cumhuriyet’in temellenmesine
kadar geçen sürede tespitini zorlaflt›r-
maktad›r. 

Bunlar›n d›fl›nda II. Meflrutiyetin ila-
n›yla birlikte geliflen süreçte 1910 y›l›n-
da Türkiye’de odalar›n yeniden yap›lan-
d›r›l›p Ziraat Odalar›n›n Ticaret ve Sana-
yi Odalar›ndan ayr›lmas› ve odalara üye-
li¤in 1925 y›l›na kadar zorunlu olmama-
s›, üye say›s› ve profilinin ortaya ç›kart›l-
mas›nda baflka bir güçlük nedeni olarak
ortaya ç›kmaktad›r. Ülke geneli için ge-
çerli olan bu durum Trabzon özeline in-
dirgendi¤inde baflkaca zorluklar› da kar-
fl›m›za getirmektedir.

Trabzon özeli için geçerli olan bu zor-
luklar aras›nda en önde geleni flüphesiz
1916-1918 y›llar› aras›nda yaflanan mu-
hacirlik dönemidir. Bu dönemde Trab-
zon vilayet yönetimi ile birlikte Ticaret
Odas›’n›n da içinde yerald›¤› baz› önem-
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li kurumlar Ordu kazas›na tafl›nm›flt›r.
Savafl y›llar›nda iflgale u¤ramayan Ordu
kazas› s›k s›k Rus donanmas›n›n bom-
bard›man›na maruz kalm›flt›r. Bunlar›n
birinde, aralar›nda Trabzon Ticaret Oda-
s› arflivinin de bulundu¤u Vilayet arflivi
isabet alarak belgeler tahrip olmufltur.
Bu olumsuzluk, Trabzon’un yak›n tarihi-
ni, dolay›s›yla da Trabzon Ticaret Oda-
s›’n›n kurumsal kimli¤inin nas›l olufltu-
¤unu ve temellendirildi¤ini takip etmede
bizi çaresizli¤e itmektedir. Bu konu Tica-

ret Odalar›n›n yeniden yap›land›r›ld›¤›
1925 y›l›nda da gündeme gelmifl ve Ti-
caret Vekâleti ‹statistik ve Neflriyat Mü-
düriyeti ile Tabzon Vilayeti aras›nda res-
mi yaz›flmalara yans›m›flt›r.

T.C. Ticaret Vekâleti ‹statistik ve Nefl-
riyat Müdüriyeti’nin 21 Kânunuevvel
1341 tarih ve 24176/ 16 say›yla Trab-
zon Vilayetine yazd›¤› yaz›da Trabzon Ti-
caret Odas› kay›tlar›n›n ak›beti ile ilgili
olarak flunlar yer almaktad›r.

Trabzon Valili¤ince sözkonusu yaz›
Belediye Baflkanl›¤›na havale edilerek
gere¤inin yap›lmas› istenmifltir. Belediye

Baflkanl›¤› 20 Kânunusani 926 tarihli
cevabi yaz›s›nda ise flunlar› söylüyordu.

145 Mesut Çapa - Veysel Usta, Cumhuriyetin ‹lk Y›llar›nda Trabzon Vilayetiyle Yaz›flmalar, Trabzon 1997 Derya Kitabevi, s. 13
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“329-330 senelerinde Rus istilas› üzerine Vilayetiniz Ticaret Odas›na ait kuyudat›n zayi-
i oldu¤unu, 5 Kanunuevvel 341 tarih ve 3847 / 1344 numaral› tahrirat›n›zla bildirilmekte ise
de bir defa da Belediye kuyudat›na müracaatla mezkur cetvellerin imla ve sürat-i iadesinin
temini rica olunur.”

“Harb-i umumide Ordu vilayetinin bombard›man›nda S›hhiye Deposundaki Trabzon Be-
lediyesine ait kuyudat›n da müteharrik oldu¤u cihetle…..”145



Yard›m Kampanyas›na Kat›lan›n Unvan› ve ‹smi Miktar
(Kurufl)

Tüccar-› muteberândan Nemlizâde Hac› Salih A¤a 4.000
Tüccar-› muteberândan Sipahizâde Hac› Mustafa Efendi 4.000
Tüccar-› muteberândan Alt›parmakzâde Halil A¤a 4.000
Tüccar-› muteberândan Sipahizâde Murteza Efendi 4.000
Tüccar-› muteberândan Hammamîzâde Mehmed Temel A¤a 3.000
Tüccar-› muteberândan Hartamaszâde Mustafa A¤a 3.000
Tüccar-› muteberândan Derviflzâde Hac› Mehmed Efendi 3.000
Tüccar-› muteberândan Hac› Emin Alemdarzâde Hac› Ahmed Efendi 3.000
Tüccar-› muteberândan Kas›mzâde Hac› Ruflen A¤a 2.500
Tüccar-› muteberândan Arnavudzâde Hac› Mehmed A¤a 2.000
Tüccar-› muteberândan Hac› Ömerzâde Hac› 
Mustafa Efendi 2.000
Tüccar-› muteberândan Hac› Arif A¤azâde Emin Hilmi Efendi 2.000
Tüccar-› muteberândan Hac› Hasanzâde Ali Haf›z Efendi 2.000
Tüccar-› muteberândan Ömerzâde Hac› Ahmed A¤a 2.500
Tüccar-› muteberândan Dervifl Kapudanzâde Osman Yaz›c› 1.250
Tüccardan Dervifl Hartamaszâde Hac› Dervifl A¤a 1.000
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1.3.1. Trabzon’da Kurulan ‹lk Ticari
fiirketler

18. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Avru-
pa’da geliflen Sanayi Devrimi’nin etkileri
k›sa sürede Osmanl› ekonomisini de
kapsayacak bir nitelik arz etti. 19. yüzy›-
l›n bafllar›ndan itibaren Karadeniz ulus-
lararas› ticarette giderek önem kazan-
maya bafllam›flt›r. Do¤u-Bat› ticaretinde
çok önemli bir kavflak haline gelen
Trabzon flehri ve liman› yerli ve yabanc›
tüccar için en önemli cazibe merkezle-
rinden bir olmufltur. Bu potansiyel Os-
manl› toplumunun sadece gayrimüslim
kesimini de¤il Müslüman kesimini de et-
kileyecek ve s›n›rl› da olsa müteflebbis
hale getirecektir. Bu geliflmeyi Trabzon
özelinden de izlemek mümkündür. Bu-
gün bile Trabzon eflraf ve tüccar› içeri-
sinde sayg›n bir yeri olan Hac› Ali Haf›z-
zadeler (Onganlar) ve Nemlizadeler, 180
y›l öncesinden bu yana Müslüman müte-
flebbis zümrenin ilk örnekleri olarak de-
vaml›l›k çizgisiyle karfl›m›zdad›rlar.

1824 y›l›nda Hac› Ali Haf›zzade Hac›
Hasan R›za kurdu¤u flirketle, Protestan
ahlak›yla bezenen kapitalizmin dünya
ekonomisini sarmallad›¤› bir dönemde
Müslüman Türk toplumunun öncülü¤ü-
nü yapmaya baflam›flt›r. 

Bu öncü hareket 1850’lere kadar

önemli bir potansiyel yaratm›flt›r. 1838
Balta Liman› Ticaret Antlaflmas›’n›n
Müslüman burjuvaziye indirmifl oldu¤u
darbeye ra¤men 1853-1856 K›r›m Harbi
s›ras›nda Trabzon tüccar›n›n devlete
yapm›fl oldu¤u yard›mlardan direnç ka-
biliyetini henüz kaybetmedi¤i anlafl›l-
maktad›r. Savafl s›ras›nda Osmanl› Hü-
kümeti taraf›ndan ordunun ihtiyac›n›
karfl›lamak için ülke genelinde aç›lan
yard›m kampanyas›na Trabzon Eyaleti
de büyük bir coflkuyla kat›lm›flt›r. Eyalet
Meclisinde sözkonusu kampanyaya
250.000 kuruflluk yard›mla kat›lma ka-
rar› al›nm›flt›r. Ancak, halk›n bu kam-
panyaya büyük bir ilgi göstermesi sonu-
cunda mebla¤ 456.250 kurufla eriflmifl-
tir. Bu rakkam›n içinde yaln›zca Müslü-
manlar›n de¤il gayrimüslim Osmanl› va-
tandafllar›n›n da katk› sahibi olduklar›
görülmektedir. Toplanan mebla¤a iflti-
rak edenlerin 459’u Müslüman, 127’si
Rum, 24’ü Ermeni ve 11’i Katolik cema-
atine mensup olup toplam› 621 kiflidir. 

Yap›lan yard›mlar›n sosyolojik kat-
manlara göre tasnifi Trabzon Eyaleti ve
K›r›m Harbi adl› çal›flmada ayr›nt›l› ola-
rak verilmifltir. Biz burada bu çal›flma-
dan konumuzla ilgili olan k›sm› al›nt›la-
yarak dönemin tüccar ve esnaf profilini
hem sosyal statü, hem de ekonomik
güçleriyle dikkatlere sunmak istedik.146

146 Sezgin Demircio¤lu - Naz›m Kuruca, Trabzon Eyaleti ve K›r›m Harbi, Trabzon 2008, Trabzon Belediyesi, s. 59-67.
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Tüccar-› muteberândan Golozâde Hac› Ahmed Efendi 1.000
Tüccardan Hac› Abdülgaffurzâde Haf›z Hamdi Efendi 1.000
Tüccardan ‹shakzâde Hüseyin A¤a 1.000
Tüccardan Hallaçzâde Ahmed A¤a 1.000
Tüccardan Boztepe ‹mam›zâde Haf›z 
Hasan Efendi 1.000
Tüccardan ‹smail Reiszâde Hac› Osman A¤a 1.000
Tüccardan ÇulfazzâdeMehmed Efendi 1.000
Tüccardan Nîm B›y›kzâde Kamil Efendi 1.000
Tüccardan Terzi Mustafazâde Ali A¤a 1000
Tüccardan Arnavud ‹brahim A¤a 1.000
Tüccardan Ofluzâde Mustafa A¤a 1.000
Tüccardan Duhanc› Hac› Hüseyin A¤a 1.000
Tüccardan Maçkal› Debba¤ ‹smail A¤a 1.000
Tüccardan Sürmeneli Molla Delil 1.000
Tüccardan Ömero¤lu Hac› Mehmed Efendi 1.000
Tüccardan Hamzazâde Ahmed A¤a 500
Tüccardan Ustazâde Hac› Ahmed A¤a 500
Tüccardan Vanl›zâde Memifl A¤a 500
Tüccardan Kudalzâde Hac› Ahmed A¤a 500
Tüccardan Zalimzâde Ahmed Efendi 500
Tüccardan Kalayc›zâde Hac› Mehmed A¤a 500
Trabzon tüccar›ndan Firarzâde Hac› Haf›z Efendi 500
Tüccardan Hatha Hasan Dilsiz 500
Tüccardan Hac› Hattat Efendi 500
Tüccardan Hac› Polatzâde fiakir A¤a 500
Tüccardan Bölükzâde Veli A¤a 500
Kazzâz esnaf›ndan Hac› Mikdat A¤a 750
Kazzaz esnaf›ndan Hac› Seyyid A¤a 500
Kazzaz esnaf›ndan Küçük Müezzinzâde Hac› Emin Efendi 500
Kazzaz esnaf›ndan Hac› ‹slam A¤a 500
Çilingir esnaf›ndan Hac› Süleyman A¤a 500
Çilingir esnaf›ndan ‹mamo¤lu Süleyman A¤a 500
Attar Esnaf›ndan Seletenzade Hac› Pir Efendi 500
Attar esnaf›ndan Ruflen Efendi 500
Attar esnaf›ndan Dukavî Hac› Ömer Efendi 500
‹ksirci esnaf›ndan Hac› Reflit A¤a 500
Duhanc› esnaf›ndan Hac› Abdullah A¤a 500
Göncü esnaf›ndan Eviyananzâde Mustafa A¤a 750
Hac› Muhsino¤lu Bezzaz esnaf›ndan Hac› Ömer A¤a 500
Toplam 70.750

K›r›m Harbi s›ras›nda Trabzon Eyaleti
s›n›rlar› içerisinde toplanan yard›m›n
yaklafl›k 1/7’sini Trabzon esnaf ve tüc-
car› karfl›lam›flt›r. 

Yukar›daki tablo Trabzon esnaf ve
tüccar›n›n belli bir ekonomik potansiyel-
de oldu¤unu göstermektedir. 1870’lere
gelindi¤inde bu potansiyel, bireysellik-
ten ç›kart›l›p flirketleflmeye do¤ru yönel-
tilmifltir. fiüphesiz bu yöneliflin bir nede-
ni de güçlü yabanc› sermaye karfl›s›nda
ayakta kalabilme zorunlulu¤undan kay-

naklan›yordu.

Bu durumun en önemli göstergelerin-
den biri, 1870 y›l›nda bir flirket kurmak
amac›yla Trabzon’dan Bab›ali’ye yap›-
lan baflvurudur. Bu baflvuru ile Trabzon-
lu bir gurup müteflebbisin bir araya gelip
sermayelerini birlefltirerek fiirket-i Me-
nafi-i Trabzon adl› bir flirket kurma giri-
flimine dönüflmüfltür. Kurulmas› düflünü-
len flirketin ad›n›n Trabzon’un menfaat-
lerinin savunulmas›n› öngörmesi, yerli
giriflimcinin bak›fl aç›s›n› göstermesi ba-
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Reis Nemlizade Hac› Ahmet Efendi Hayriye tüccar›

Direktör Arnavudzade Ahmet Efendi Hayriye tüccar›

Aza Yelkenci Hac› Mustafa A¤a Hayriye tüccar›

Çizmecizade Hac› Ömer Efendi Hayriye tüccar›

Dervifla¤azade Hac› Muhammed Efendi

Hac›poladzade fiakir Efendi

Hac› Alizade Mustafa Efendi Hayriye tüccar›

Hac› Saimzade Hac› Mustafa Efendi

Nimb›y›kzade Kamil Efendi

Sad›k Efendizade Vehbi Efendi

Kuzinzade Haf›z fiakir Efendi

Sand›k Emini Abdullah Efendizade Ali fiefik Efendi

Sermayesi 9000 adet sim mecidiye

fiirketin türü Kolektif

Hise adedi 500

147 BOA, ‹.fiD, 121/ 7215
148 BOA, fiD, 1827 / 23
149 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1870, s. 161
150 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1871, s. 177.
151 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1872, s. 175.

k›m›ndan da oldukça anlaml›d›r. Yap›lan
flirket kurma baflvurusu, ilgili hükümet
birimleri taraf›ndan de¤erlendirilerek ‹s-
tanbul’da ikamet eden ortak Ali Efendi
daireye ça¤r›lm›fl ve kendisine, yürür-
lükte bulunan nizamnameye uymas› ko-
fluluyla kuruluflun kabul edildi¤i ve faali-
yete geçmek için durumun 18 fiubat
1870 tarihli yaz›yla Trabzon Vilayetine
yaz›ld›¤› bildirilmifltir.147 Ancak kurulufl
için izin alan bu flirketin faaliyete geçip
geçmedi¤i, geçmifl ise hangi alanlarda
faaliyet gösterdi¤ine dair herhangi bir
ipucuna rastlanamam›flt›r.

Özellikle 1853-1856 K›r›m Harbi’nde
müttefik olarak Rusya’ya karfl› savaflan
‹ngiltere ve Fransa’n›n, Paris Antlaflma-

s›’ndan sonra Osmanl› Devleti ile iliflkile-
rinin normalleflmesinin de etkisiyle bu
ülke sermayelerinin Anadolu’da maden-
cilik alan›nda imtiyaz elde etme giriflim-
lerinin de yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. Bu
geliflme Türk müteflebbislerini de hare-
kete geçirmifl, madencilik alan›nda faali-
yet göstermek üzere flirket kurma çal›fl-
malar› h›zlanm›flt›r. Bu geliflmeye paralel
olarak 1873 y›l›nda madencilik alan›nda
faaliyet göstermek üzere Trabzon’da bir
anonim flirket kurma giriflimi yap›lm›flt›r.
Özellikle Trabzon Vilayeti hudutlar› için-
de çok say›da maden yata¤›n›n varl›¤›,
bu giriflimin en önemli dinamiklerinden
biri olmufltur. Ancak flirket kuruluflu için
hükümete yap›lan baflvuruya; maden
yataklar› ve rezervinin somut olarak tes-
pit edilmedi¤i ve bu suretle halktan para
toplanmas›n›n sak›ncal› oldu¤u, ancak
nizam›na uygun olarak önce arama ya-
p›lmas› ve maden tespit edilmesi halinde
yeniden yap›lacak müracaata izin verile-
ce¤i, Trabzon Valili¤i arac›l›¤›yla baflvu-
ru sahiplerine bildirilmifltir.148

Bu tarihten itibaren Trabzon’da yerli
müteflebbisin flirketleflme çabalar›n›n
yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. Afla¤›daki
tablolar 1870149, 1871150 ve 1872151 ta-
rihli Trabzon Vilayet Salnamelerinde ye-
ralan kolektif ve anonim flirketlerin top-
lam sermayelerini ve yönetim kurullar›n›
yans›tmaktad›r:



152 1872 tarihinde Trabzon’da görev yapan konsoloslar flunlard›r: Rusya konsolosu Mösyö Nimokif, Belçika konsolosu Mösyö
Ropoli, ‹ran karperdaz› Mirza Ali Ekber Han, Fransa konsolosu Mösyö Ojet Kastati, ‹ngiltere konsolosu Mösyö Bulbon, ‹talya kon-
solosu vekili Almanya-i fiimali konsolosu ‹gralmez, Müttefik Almanya-i flimali imparator konsolosu Mösyö Kont Dyonmer,
Avusturya ve Macaristan ‹mparator ve Kral› ceneral konsolosu Mösyö Zövbednik, Nedirlanda konsolosu Esbataro, ‹spanya kon-
solosu vekili Mösyö Vanko, Canik’de mukim Rusya konsolosu vekili Mösyö Kakaci, Lazistan’da makim Rusya konsolosu vekili
Mösyö Cudici, Giresun’da mukim Rusya konsolosu vekili Mösyö Kipriyoti. (Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1872, s.143.) 1876 y›l›nda
ise Trabzon’da görev yapan konsoloslar ve konsolosluk görevlileri flunlard›r: Rusya konsolosu Mösyö Dimofiyef, Tercüman›
Anastas Kostantinof, Kançilar› Mösyö Emilyanof, Türkçe tahrir katibi Lazarafof, ‹ran karperdaz› Mirza Hasan Han, Tercüman› Ali
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Aza Ali R›za Efendi

Hac› Ali Haf›z Efendi

Hac› Dervifla¤azade Eflref Efendi

Kalayc›zade Osman Efendi

fiehbenderzade fiükrü Efendi

Hac› Numanzade Hac› Befle A¤a

Yelkenci Ömer Efendi

Dimistokli Efendi

Poloro¤lu Banika Efendi

Sarganc›o¤lu Nikola Efendi

Zarifidi Efendi

Gürcüzade Bo¤os Efendi

Grekyan ‹stefan A¤a

Mazlumyan Artin Efendi

Mahusyan Aristaki Efendi

Müdür ve Katibi Evliya Efendi

Sermayesi 6550 sim mecidiye

fiirketin Türü Anonim

Hisse adedi 2000

Reis Nemlizade Hac› Ahmet Efendi

Aza Yelkenci Hac› Mustafa A¤a

Çizmecizade Hac› Ömer Efendi Tüccar-› Hayriye

Arnavutzade Ahmet Efendi Tüccar-› Hayriye

Sad›kefendizade Vehbi Efendi Tüccar-› Hayriye

Derviflzade Hac› Muhammed Efendi

Hac›poladzade fiakir Efendi Tüccar 

Hac›zaimzade Hac› Mustafa Efendi Tüccar

Hac›alizade Hac› Mustafa Efendi Tüccar

Nimb›y›kzade Kamil Efendi Tüccar

Kozinzade Haf›z fiakir Efendi Tüccar

Sand›k Emini Abdullah Efendizade Haf›z Ali fiefik Efendi Tüccar

Sermayesi 26.725 sim mecidiye

fiirketin türü Kollektif

Hisse adedi 500

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda giderek
önem kazanan Karadeniz ticaretinden
pay almak isteyen yabanc› sermaye ka-
pitüler haklar›n sa¤lad›¤› avantajlar› da
kullanarak Trabzon’da Bat›l› ülkeler
konsolosluklar152 ve vapur acenteleri aç-
maya h›z verirler. Bu tercih, do¤u-bat› ti-

caretinde, özellikle ‹ran üzerinden ger-
çekleflen ticarette Rusya’y› etkisiz k›lma
amac›na yönelikti. Bu amaçta bat›l›lar
için Trabzon liman› büyük önem arz et-
mekteydi. Bundan dolay›d›r ki, bir yan-
dan konsoloshaneler aç›larak ekonomik
hedefler diplomasinin dokunulmazl›k



alan›na sokulurken öte yandan Osmanl›
Devleti’nin kabotaj haklar›n› kullanama-
mas›ndan dolay› kurulan vapur acente-
leri vas›tas›yla Karadeniz ticaretinde üs-
tünlük sa¤lamaya çal›flm›fllard›. Bat›l›
flirketler Trabzon’da konufllan›rlarken
Do¤u Karadenz Bölgesindeki nüfusun

yo¤unlu¤unu ve bunun yeni ürünlerin
potansiyel pazar› oldu¤u gerçe¤ini de
çok iyi etüt etmifllerdi. Trabzon’da
1870153 ve 1872154 y›llar›nda kurulan va-
pur acentelerinden en etkin olanlar› afla-
¤›da tablolar halinde verilmifltir. 

Bey, Nemçe konsolosu Yakovitofski, Tercüman› Mösyö Kasviki, Almanya-i flimal konsolosu Mösyö Ferdmelt, Tercüman› Mösyö
Kolaru, ‹ngiltere konsolosu Mösyö Bilyoti, Tercüman› Mösyö Miranko, Fransa konsolosu Mösyö Kuri, Kansilar› Mösyö Kasdanya,
Tercüman› Mösyö M›s›ryan, ‹talya konsolosu Mösyö Riva, Tercüman› Mösyö Alkanus, Belçika konsolosu vekili Mösyö Kun,
Felemenk konsolosu Mösyö ‹sbadaro, Tercüman› Mösyö Kazarçiri, ‹spanya konsolosu Mösyö Miranko, Yunan konsolosu Mösyö
Fivosi, Tercüman› Hâc› Yorgi. (Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1876, s. 211.)

153 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1870 s. 159.
154 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1872 s. 173.
155 Fevaid-i Osmaniye kumpanya vapurlar› beher Çarflamba günleri Dersaadet’ten hareketle Ere¤li ve Amasra ve ‹nebolu ve Sinop,

Samsun, Ünye, Ordu ve Giresun’a u¤rayarak Pazar günü Trabzon’a bi’l-vürûd yolcu vehamulesini tahliye eyledikten sonra
hareketle Rize iskelesine u¤rayarak Batum’a azimet ve avdetle Çarflamba günü sabahleyin Trabzon’a muvasalat edüp,
Trabzon’dan dahi yevm-i mezkurde ba’ddez zuhr hareketle yine mezkûr iskelelere u¤rayarak Dersaadet’e gider. (Trabzon
Vilayeti Salnamesi, 1870 s. 157.)

156 Rusya kumpanya vapurlar› beher Cumartesi günü Dersaadet’ten hareketle ‹nebolu, Samsun, Ordu ve Giresun iskelelerine
u¤rayarak Sal› günü Trabzon’a gelerek ertesi günü Batum’a gider ve beher Pazar günleri Batum’dan hareketle avdetinde yine
mezkur iskelelere u¤rayarak Dersaadet’e azimet eyler. (Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1870 s. 157.)

157 Frans›z kumpanya vapurlar› beher Pazartesi günleri Dersaadet’ten hareketle ‹nebolu, Samsun, Ordu ve Giresun iskelelerine
u¤rayarak Perflembe günü Trabzon’a gelip beher Cumartesi günleri dahi Trabzon’dan hareketle yine mezkûr iskelelere
u¤rayarak Dersaadet’e gider. (Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1870 s. 157.)

158 Avusturya kumpanya vapurlar› beher Cuma günleri Dersaadet’ten hareketle ‹nebolu, Samsun, Ordu, Giresun ve Tirebolu
iskelelerine u¤rayarak Pazartesi günü Trabzon’a gelip Perflembe günü Trabzon’dan hareketle mezkûr iskelelere u¤rayarak
Dersaadet’e gider. (Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1870 s. 157.)
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1870 Y›l› Vapur Acenteleri

Acente Fevaid-i Rusya Fransa Avusturya
‹kamet Osmaniye Kumpanyas› Kumpanyas› Kumpanya

Eden Mahal Kumpanyas› Acentesi156 Acentesi157 Acentesi158

Acentesi155

Nefs-i Trabzon Andon Ef. Mös. Maflnin Mös. Ropok Mös. Radliya

Nefs-i Batum Osman A¤a Mös. Cudici

Nefs-i Rize

Nefs-i Tirebolu Kirya Komaridi

Nefs-i Giresun Haçador Mös. Çerbivdi Mös. Ç›korski Sumutcan

Nefs-i Ordu Kadri Ef. Karabet A¤a Mös. Kalya

Nefs-i Samsun Salih Bey sâlise Mös. Kakac› Mös. Velati Mös. S›bot

Nefs-i Ünye ‹sador

1872 Y›l› Vapur Acenteleri

Acente Fevaid-i Rusya Fransa Avusturya
‹kamet Osmaniye Kumpanyas› Kumpanyas› Kumpanya

Eden Mahal Kumpanyas› Acentesi Acentesi Acentesi 
Acentesi 

Trabzon Mahmut A¤a Harafov Melavas Radliya

Batum Osman A¤a Cudici

Rize Ruflen Efendi

Tirebolu

Gireson Haçador Kiryoti Mayor Mosis

Ordu Kadir Efendi Kevork A¤a Kalya Bilbilciyan

Ünye Mehmet Kapudan 

Samsun Kirkyan Sarkiz Efendi Yerasimov Dulse Seryot



159 Sir Denis Wright, “Elli Y›l Önce Trabzon”, Trabzon 1992, Ankara, Trabzon ‹li ve ‹lçeleri E¤itim, Kültür ve Sosyal Yard›mlaflma
Vakf›, Ankara 1992, s. 79.

160 Charles Issaw›, “Tebriz Trabzon Ticareti, Bir Yolun Yükselifli ve Gerileyifli”, Çev.: Kudret Emiro¤lu, Trabzon 1988, Ankara,
Trabzon ‹li ve ‹lçeleri E¤itim, Kültür ve Sosyal Yard›mlaflma Vakf›, Ankara 1988, s. 80.

161 Cumhur Odabafl›o¤lu, “Trabzon-‹ran Transit Nakliyesi”, Ça¤› Yakalayan Osmanl›, ‹slam Tarih, Sanat ve Kültür Araflt›rma Merkezi,
‹stanbul 1995, s. 443-444.

Tablolara dikkatli bir gözle bak›ld›¤›n-
da, özellikle Rus acentelerinin temsilci-
liklerini yapanlar›n, Osmanl› vatandafl›
olan gayrimüslimlerden oldu¤u anlafl›l-
maktad›r. Gayrimüslim Osmanl› vatan-
dafllar›n›n, özellikle Rumlar›n, bu tercihe
yönelmelerinde ekonomik nedenin ya-
n›nda, Rusya vatandafll›¤›n› elde edip o
güvencenin içine girme hassasiyeti de
vard›r. Rusya’n›n 1774 Küçük Kaynarca
Antlaflmas›yla elde etmifl oldu¤u Os-
manl› vatandafl› olan Ortodoks tebaan›n
koruyuculu¤u hakk›n› kullanarak nüfuz
elde etme aray›fl›n› da buna eklemek ge-
rekir. Bölgedeki Rus nüfuzunu dengele-
mek için Avusturya-Macaristan ve Fran-
s›z acentelerinin Osmanl› Ermenilerine
el at›klar› görülmektedir ki, bu durum
1895’e gelindi¤inde Trabzon’da bir Er-
meni isyan›n›n ç›kmas›na zemin haz›rla-
yacakt›r. 

1.3.2. Trabzon Ticaretinin Geliflimi-
ne Yönelik Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n
Alm›fl Oldu¤u Tedbirler

1.3.2.1. Transit Ticaret

Avrupa’da sanayinin geliflmesiyle
do¤ru orant›l› olarak do¤u ile bat› aras›n-
da önemli bir ticaret kavfla¤› olan Trab-
zon, özellikle 19. yüzy›l›n bafllar›ndan iti-
baren transit liman olarak önemli bir ge-
liflme kaydetti. Bu süreçte Avrupa mal-
lar›n›n Asya’ya, Asya’n›n ipekli doku-
malar› baflta olmak üzere di¤er mamul-
lerinin Avrupa’ya naklinin en ucuz ve
güvenli yolu Trabzon üzerinden geçeniy-
di. Kuflkusuz burada, Gürcistan üzerin-
den yap›lan ‹ran ticaretine Rusya’n›n
1831-1846 döneminde yüksek gümrük
koymas› ile Ba¤dat üzerinden yap›lan
nakliyat›n hem uzun zaman almas› hem
de güvenli olmamas›n›n da etkisi vard›. 

Tebriz ve kuzey ‹ran’la ticaret yapan
Avrupal› tüccarlar; Trabzon, Bayburt ve
Erzurum’dan geçen eski kervan yolunun
Kafkasya yolundan k›sa olmas›na, ‹ngi-
liz-Rus rekabetine karfl›l›k bu yolun daha
güvenli olmas›na karfl›n Edirne Antlafl-
mas›ndan önce bu yolu kullanamad›¤›
için ticari güzergâhlar›n› Poti liman› üze-

rinden kurmufllard›. Osmanl› Devleti
Rusya ile imzalad›¤› 1829 Edirne Antlafl-
mas› gere¤ince Karadeniz limanlar›n›
yabanc› gemilere açmay› kabul etmiflti.
Bu antlaflma gere¤ince Karadeniz liman-
lar›n›n yabanc› gemilere aç›lmas›yla bir-
likte ‹ngiltere 1830’da Trabzon’da bir
konsolosluk açt›.159 ‹ngiliz konsolosu
Brant’›n kiralad›¤› gemilerin konsinye ‹n-
giliz mallar›yla dolu olarak Trabzon li-
man›na gelmesi, Trabzon için yeni bir
sürecin bafllang›c›yd›. Bu olay Trabzon
üzerinden daha karl› bir ticaret yap›labi-
lece¤ini ortaya koymufl, 1834’te Tebriz
ve ‹stanbul’daki flirketlerin acenteleri
olan üç ‹ranl› tüccar Trabzon liman›na
yerleflmiflti.160

Tebriz’den bafllay›p Trabzon’da sona
eren ve Trabzon-‹ran transit ticaret yolu
olarak adland›r›lan bu güzergâh 953 ki-
lometrelik bir mesafeyi ifade ediyordu.
Yolun uzun olmas› ve iklim flartlar› da
dikkate al›nd›¤›nda Trabzon’dan hareket
eden bir kervan›n Erzurum’a varmas› as-
gari 12 ila 18 gün aras›nda de¤iflmekte,
hatta a¤›r k›fl nedeniyle zaman zaman
tamamen kesintiye u¤ramaktayd›. Bu
nedenle kervanlar›n dinlenmesi veya s›-
¤›nmas› için Trabzon-Do¤u Bayezit ara-
s›nda belli aral›klarla flu menziller yap›l-
m›flt›:161
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Kalk›fl Var›fl Mesafe

Trabzon Cevizlik /Maçka 6 saat
Cevizlik Hamsiköy 6 saat
Hamsiköy Zigana Han› 8 saat
Zigana Han› Gümüflhane 8 saat
Gümüflhane Hiderik 9 saat
Hiderik Bayburt 6 saat
Bayburt Kop Han› 6 saat
Kop Han› P›rnakaban 6 saat
P›rnakaban Aflkale 4 saat
Aflkale Yeni Han 4 saat
Yeni Han Erzurum 7 saat
Erzurum Hasankale 6 saat
Hasankale Eleflkirt 10 saat
Eleflkirt Karakilise 5 saat
Karakilise Tafll›çay 6 saat
Tafll›çay Diyadin 6 saat
Diyadin Do¤u Bayezit 6 saat



Öte yandan Trabzon’un transit ticare-
tinin büyümesi, büyük devletler aras›n-
daki rekabeti iyice art›rm›flt›. Özellikle
dünya ticaretinin önemli bölümünü elin-
de tutan ‹ngiltere ile Rusya aras›ndaki
rekabet iyice k›z›flm›flt›. Bu ekonomik
rekabet bir süre sonra siyasi rekabeti de

beraberinde getirecek ve 1853-1856
Osmanl›-Rus savafl›nda bu iki devlet
karfl› karfl›ya gelecektir. Durumun böyle
bir sürece gitmekte oldu¤u, Friedrich
Engels taraf›ndan 12 Nisan 1853’te ya-
y›mlanan bir makalede flu flekilde ifade
edilmiflti:162

‹ngiltere-Rusya hesaplaflmas›n›n ya-
fland›¤› K›r›m Harbi s›ras›nda da Trabzon
Liman›’n›n etkinli¤i azalmam›fl, aksine
artm›flt›. Çünkü Trabzon Liman›’n›n bir
di¤er özelli¤i de savafl dönemlerinde
önemli bir lojistik üs konumunda bulun-
mas›yd›. Nitekim 1855 y›l› ihracat›, bir
önceki y›la göre önemli bir art›fl göster-
miflti.163

Her geçen gün cazibesi ve etkinli¤i
artan Trabzon liman›na, 1836’da ‹stan-
bul’dan 2’si ‹ngiliz, biri Avusturyal› ol-
mak üzere onbefl günde bir düzenli gemi
seferleri bafllat›lmas›, buna 1847’de Li-
verpool’dan kalkarak do¤rudan Trabzon
liman›na gelen bir ‹ngiliz gemisinin ek-
lenmesi gözlerin bu bölgeye çevrilmesi-
ne neden oldu. 1852’de, 4’ü Türk, biri
‹ngiliz ve biri Avusturyal› olmak üzere

500 tonluk 6 gemi düzenli olarak Trab-
zon’a seferler düzenlemeye bafllam›fl, bu
gemilere 1858’de biri Frans›z, di¤er Rus
iki geminin daha kat›lmas› rekabeti iyice
k›z›flt›rm›flt›. 1860’a gelindi¤inde bu
amans›z rekabet belli bir uzlaflmaya dö-
nüflmüfl, Avusturyal› Lloyd, Frans›z Mes-
sageries ‹mpériales, Rus Karadeniz ve
Türk Osmaniye adl› kumpanyalar hafta-
da bir olmak üzere düzenli olarak Trab-
zon liman›na sefer yapar hale gelmiflti. 

Bölgedeki ticaret hacminin giderek
geliflmesi, bölgede faaliyet gösteren ge-
mi trafi¤inin de yo¤unlaflmas›na neden
olmufltu. Trabzon Liman›’na 1837’de
22.000 tonluk 131 gemi, 1841’de
34.000 tonluk 189 gemi, 1860’ta
120.000 tonluk 275 gelmiflti. Teknoloji-
nin geliflmesine ba¤l› olarak gemi sana-

162 Friedrich Engels, Do¤u Sorunu, Çev: Yurdakul Fincanc›, Ankara 1977, s. 30-31.
163 A. Üner Turgay, “Trabzon”, Do¤u Akdeniz’de Liman Kentleri 1800-1814, ‹stanbul 1994, Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›,  s. 57.
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‹stanbul ve özellikle Asya Türkiyesinde Trabzon, Asya içlerine, F›rat ve Dicle vadisine,
‹ran ve Türkistan’a yap›lan kervan ticaretinin bafll›ca pazarlar›d›r. Bu ticaret çok h›zl› art›-
yor. Ad›n› and›¤›m›z iki kentin Rum ve Ermeni tacirleri büyük ölçüde ‹ngiliz mamul mal› it-
hal ediyorlar. Bu mallar düflük fiyatlar› nedeniyle h›zla Asya haremlerinde yerli sanayinin
yerini al›yor. Böyle bir ticaret için Trabzon’un yeri, baflka noktalardan daha elveriflli. Trab-
zon ticareti Rusya ile ‹ngiltere’nin ç›karlar›n› iç Asya’da bir kez daha çat›flma durumuna ge-
tirdi¤i için önemli bir siyasi hesaplaflma konusu haline geliyor.

‹skele...
Atilla Alp Bölükbafl›

Arflivi



164 Issaw›, a.g.m., s. 81. 
165 Abdülvahap Hayri, ‹ktisadi Trabzon, Haz›rlayan: Melek Öksüz, Trabzon 2008, Serander Yay›nlar›, s. 80-81.
166 Haydar Kazgan-Ertu¤rul Tokdemir, “Trabzon-Tebriz Yolu”, Bir Tutkudur Trabzon, ‹stanbul 1997, s. 306.
167 Musa Çad›rc›, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yap›lar›, Ankara 1991, Türk Tarih Kurumu, s. 299.
168 Andreas David Mordtmann, Bir Osmanl›’dan ‹stanbul ve Yeni Osmanl›lar. Çev.: Gertraude Habermann-Songu, ‹stanbul 1999,

Pera Yay›nc›l›k, s. 147, 206.
169 Trabzon Vilayeti Salnamesi 1869, s. 77.

yinde de önemli yenilikler meydana gel-
mifl, bölgede ticaret yapan gemilerin bü-
yük ço¤unlu¤u buharl› hale dönüflmüfl-
tü. 1870’te 296’s› buharl›, 56’s› yelkenli
olmak üzere 231.000 tona ulaflan ticaret
hacmi, 1890’da 517 buharl› gemiyle
530.000 tona, 1900’de ise 522.000 ton-
luk 487 buharl› gemi ve toplam 26.000
tonluk 6.600 yelkenli gemi limana gel-
miflti.164

1837 y›l› rakamlar›na göre kapasite %
80 oran›nda artmas›na ra¤men hem
Trabzon Liman›nda, hem de limana ka-
dar ulafl›m› sa¤layan kara yolunda Os-
manl› Devleti taraf›ndan ciddi bir iyilefl-
tirme yap›lamam›flt›. Bu durum, özellik-
le transit ticaretin kara tafl›mac›l›¤›n› ya-
pan kesimlerde ciddi flikâyetlere konu
olmaya bafllam›flt›. Bir yandan yollar›n
yetersizli¤inden dolay› nakliye sürecinin
uzamas› maliyetin de yükselmesine ne-
den oluyordu. Di¤er yandan yollar›n ye-
terli güvenli¤e sahip olmamas› nedeniy-
le zaman zaman kervanlar zarara u¤ru-
yor, sigorta uygulamas› olmad›¤› için de
zararlar tazmin edilemiyordu. Belki bun-
lardan daha da önemlisi, k›fl aylar›nda
kervanlar Do¤u Anadolu güzergâh›nda
yaflanan a¤›r k›fl koflullar› nedeniyle
uzunca bir süre çal›flam›yor, zorunlu ko-
naklama halinde gelir elde edilemedi¤i
için de kervanc›lar›n ulafl›m maliyetini
art›rmas›na neden oluyordu. 1875-
1880’li y›llarda ‹ran-Trabzon transit tica-
retinde kullan›lmak üzere Trabzon’da
1000 devenin varl›¤›165, 1890’l› y›llarda
ise sözkonusu ticaret tafl›mac›l›¤› için
y›lda 40.000 devenin Trabzon’dan geçti-
¤i166 dikkate al›nd›¤›nda, böylesine bü-
yük bir filonun yaflanan olumsuzluklar-
dan nas›l etkilenece¤i daha iyi anlafl›la-
bilir.

Ülkenin karayolu aç›s›ndan yeterli
altyap›ya sahip olmamas› merkezi yöne-
tim taraf›ndan da dikkate al›narak Padi-
flah Abdülmecit taraf›ndan oluflturulan
‹mar Meclisi’nin yapt›¤› bir çal›flma so-
nunda Karadeniz’i Anadolu üzerinden
Ba¤dat’a ba¤lamak üzere Trabzon-Ba¤-
dat aras›nda flose yap›lmas› karar› al›n-
m›flt›. Bu ifl için Naf›a Naz›r› ‹amail Pafla

yan›na ald›¤› kalabal›k bir uzamanlar he-
yeti ile 1848’de Trabzon’a gelerek ge-
rekli incelemelerde bulunmufltu.167 An-
cak büyük törenlerle bafllat›lan çal›flma
çok k›sa bir süre sonra durdurularak yol-
larla birlikte Trabzon-Erzurum-Bayezit-
Tebriz ticareti de bir süre daha kaderine
terk edildi.168 Aradan yaklafl›k 30 y›l geç-
tikten sonra bu yolun yap›m› için yeni bir
giriflimin daha bafllad›¤› anlafl›lmaktad›r.
1869 y›l› Trabzon Vilayet Salnamesinde
yer alan bilgilerden; Trabzon’dan do¤u-
ya ve bat›ya olmak üzere iki yönde yol
yap›m› için bir “Anadolu ‹stikametiyle
Erzurum Tariki Komisyonu” kuruldu¤u,
baflkanl›¤›na Mustafa Pafla’n›n getirildi-
¤i, an›lan yolun Trabzon bölümünde 1
naz›r, 2 kâtip, büyük ço¤unlu¤u gayri-
müslimlerden olmak üzere 1 baflmühen-
dis, 5 mühendis ve 4 kondüktörden olu-
flan toplam 13 personelin istihdam edil-
di¤i anlafl›lmaktad›r.169

Ancak aradan yirmi y›l gibi önemli bir
süre geçmesine ra¤men transit ticaret
yolunun yap›m›nda ciddi bir geliflmenin
sa¤lanamad›¤› anlafl›lmaktad›r. 1888 ta-
rihli Trabzon Vilayet Salnamesinde ba-
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y›nd›rl›k konusuna de¤inilirken Vilayetin
en önemli sorununun Trabzon-Erzurum
yolunun yap›m› ile Trabzon Liman›’n›n
yeniden düzenlenmesi170 oldu¤u belirtil-
mektedir. Bu yolun Trabzon vilayeti ve
Osmanl› Devleti için ne denli önemi haiz
oldu¤u, önemini kaybetmekte olan ‹ran
transit ticaretinin bu yolun tamamlan-
mas›yla yeniden yükselerek eski günle-
rine dönebilece¤i vurgulanmaktad›r. Ya-
z›da, an›lan yolun yap›m›n›n hem Erzu-
rum’da hem de Gümüflhane’deki askeri
birlikler aç›s›ndan stratejik önemi bulun-

du¤u da ifade edilmektedir.171 Ancak ül-
ke ve bölge aç›s›ndan oldukça önemli
oldu¤u vurgulanan Trabzon-Erzurum
yolu yap›m›, aradan onbefl y›l daha geç-
mesine ra¤men yine tamamlanamam›fl-
t›r. 1902 y›l› Trabzon Vilayeti Salname-
sinde yeralan bilgilerde, Vali Kadri Pa-
fla’n›n yol yap›m›na özel bir önem verdi-
¤i, resmi yollar›n yan›s›ra çok say›da ta-
li yol çal›flmas›n›n da bafllad›¤› ifade
edilmektedir. Vilayet dâhilinde yap›lan
yollar›n durumuna dair verilen cetvel-
den, 158.890 tul olan Trabzon-Erzurum
yolunda 81.000 tullluk k›sm›n tamir edil-
di¤i, buna karfl›n 77.890 tulluk k›sm›n›n
tamire muhtaç durumda bulundu¤u an-
lafl›lmaktad›r.172 1847 tarihinde ‹smail
Pafla taraf›ndan bafllat›lan Trabzon- Er-
zurum yolunun ‹ran s›n›r›na kadar yap›m
ve onar›m çal›flmalar›, ne yaz›k ki yar›m
yüzy›l geçmesine ra¤men bir türlü ta-

mamlanamam›fl, alternatif güzergâhlar›n
da aç›lmas›yla rekabet edemez duruma
düflen Trabzon-‹ran transit ticareti, üs-
tünlü¤ünü di¤er güzergâhlara b›rakmak
zorunda kalm›flt›r.

Öte yandan 1869’da Süveyfl Kanal›
aç›lm›fl, Trabzon üzerinden yap›lan tica-
retin önemli bir bölümünü, özellikle de
‹ngiliz ticaretini Basra-Ba¤dat-Kirman-
flah-Tahran güzergâh›na çekmiflti. Bu
geliflmeye bir de 1877-1878 Osmanl›
Rus Savafl›n›n ç›kmas› ve savafl sonra-
s›nda imzalanan Berlin Antlaflmas›yla
Batum’un Rusya’ya b›rak›lmas› eklen-
miflti. Bu tarihe kadar Osmanl› ve ‹ran
üzerinde siyasî ve ticarî bir nüfuz alan›
oluflturmak isteyen, bu nedenle de tran-
sit ticaretine baz› k›s›tlamalar getiren
Rusya, Batum’u topraklar›na katt›ktan
sonra Bakü-Culfa-Tiflis demiryolunu Ba-
tum Liman›’na ba¤layarak önemli bir re-
kabet gücü elde etti. Bu güce bir de böl-
ge ticareti üzerinde koymufl oldu¤u a¤›r
vergi yükünü kald›rma, hatta serbest ti-
caret bölgeleri ilan etme giriflimi de ek-
lenince ‹ran transit ticaretinin bir di¤er
güzergâh› da Rus co¤rafyas›na kaym›fl
oluyordu. Nitekim Trabzon Liman›,
1850-60’l› y›llarda Trabzon-Tebriz yolu
zirvedeyken ‹ran’›n toplam ticaretinin %
20’sini çekerken 1900’de bu oran %
10’un alt›na düflmüfltü. Özellikle II. Mefl-
rutiyet’in ilan›ndan sonra, bu yolun yeni-
den canland›r›labilmesi için kurulan yer-
li flirketler arac›l›¤›yla Trabzon-Erzurum
baflta olmak üzere de¤iflik demiryolu
projeleri bafllat›lacak, ancak araya Bal-
kan ve I. Dünya Savafl›’n›n girmesi bu
giriflimlerin de sonuçsuz kalmas›na ne-
den olacakt›.

Sonuç olarak Trabzon, Tuna boyuyla
gelen ticareti ‹ran’a ba¤layan transit li-
man› olma niteli¤ini, yukar›da belirtilen
iç fiziki engellerin yan› s›ra 1869’da Sü-
veyfl Kanal›’n›n aç›lmas›, Çarl›k Rus-
ya’s›n›n ‹ran ticaretini kontrol alt›nda bu-
lundurmak amac›yla Batum’a liman
yapmas›, Batum-Tiflis-Culfa-Tebriz de-
miryolunun ulafl›ma aç›lmas›yla önemli
ölçüde yitirdi.

170 Burada, transit ticaret aç›s›ndan son derece önemli olan, ancak kapasite ve etkinlik itibar›yla ihtiyac› karfl›lamaktan uzak olan
Trabzon Liman›’n›n geniflletilmesi amac›yla da bir çal›flma bafllat›ld›¤›, haz›rlanan plan ve projelerin Padiflaha arz edildi¤i, kabul
görmesi ve uygulaman›n sonland›r›lmas› halinde Trabzon’un yeniden eski günlerine dönece¤i belirtilmektedir. (Bkz. Trabzon
Vilayeti Salnamesi 1888, s. 190.)

171 Trabzon Vilayeti Salnamesi 1888, 189-190.
172 Trabzon Vilayeti Salnamesi 1902, s. 233.
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173 Trabzon Vilayeti Salnamesi 1902, s. 352.
174 Ali Cevat,  Memalik-i Osmaniyenin Tarih ve Co¤rafya Lügat›, Dersaadet 1314, Mahmut Bey Matbaas›, s. 520.
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1901’de Trabzon liman›na gelip giden vapurlar ile yelken gemilerinin adedi ve tonilatolar›173

Vapur Yelken gemisi Merak›b-› sagire Hamili olduklar›
bayraklar

Adet Tonilato Adet Tonilato Adet Tonilato

130 141.123 364 11.666 5.290 12.914 Devlet-i Aliye

36 40.752 - - - - Avusturya

37 45.880 - - - - Frans›z

38 40.260 - - - - Yunan

24 32.376 - - - - Almanya

26 35.308 - - - - Rusya

24 40.752 - - - - ‹talya

325 376.451 364 11.666 5.290 12.914

1888 y›l›nda Trabzon transit ticareti yoluyla
‹ran’a giden mallar› tafl›yan ülkeler ve yük miktarlar›174

Romanya ve Bulgaristan 920

Yunan ve Amerika 15.134

Belçika ve ‹sveç 181.608

‹sviçre ve ‹talya 104.444

Rusya 5.520

Fransa 697.646

Avusturya ve Almanya 1.654.556

Osmanl› ve M›s›r 86.480

‹ngiliz 10.842.566

Toplam 13.888.874

Deve kervanlar›...



1888 y›l›nda Trabzon Transit ticareti
yoluyla ‹ran’a giden toplam 13.888.874
ton yükün % 78’i ‹ngiliz gemilerince ta-
fl›nmaktayd›.  Bu mebla¤›n içinde Os-
manl› gemilerinin etkinli¤i ancak % 6,2
civar›ndayd›. 1901 y›l›na gelindi¤inde
Trabzon liman›na bir y›l içinde gelen
toplam gemi miktar› 324 olup bunlar›n
tafl›ma kapasitesi toplam› da 376.451
tondu. Bu gemilerin tamam›n›n toplam
kapasitelerini kulland›klar›n› varsaysak
bile, 1888 y›l›nda yaln›zca ‹ran’a giden
mallar›n toplam miktar›na göre
(13.888.874) Trabzon Liman›’n›n ticaret
kapasitesinin yük tonaj› ba¤lam›nda
%2,7’lere kadar düfltü¤ü görülmektedir.
Bu durum; 1869 y›l›nda Süveyfl Kana-
l›’n›n aç›lmas› ve 1878 Batum’un Rus-
ya’ya b›rak›lmas›ndan sonra Rusya tara-
f›ndan demiryolunun ba¤lanmas›n›n
Trabzon-‹ran transit ticaretine ne denli

büyük darbe vurdu¤unu aç›kça göster-
mektedir. Tablodan ç›kan bir di¤er ilginç
sonuç da 1888’de Trabzon Liman›’ndan
‹ran’a yap›lan transit ticaretin toplam›n›n
% 78’i ‹ngilizler taraf›ndan gerçeklefltiri-
lirken 1901’e gelindi¤inde ‹ngilizlerin bu
limanda herhangi bir tafl›mac›l›k faaliye-
tinde bulunmad›¤›d›r. Bu durum Süveyfl
Kanal›’n›n aç›lmas›ndan sonra ‹ngiliz ta-
fl›mac›l›¤›n›n Trabzon Liman›’n› tama-
men terk etti¤ini göstermektedir.

Afla¤›daki tabloda 1898’de Trabzon
iskelesinden ihraç edilen ticaret eflyas›-
na dair rakamlar verilmifltir. Bu rakam-
lardan, Trabzon-‹ran transit ticaretinin
düflüfle geçti¤i 1898 y›l›ndaki rakamla-
r›n, 1900 ve 1901 y›llar›ndan daha yük-
sek oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu durum
da yukar›daki tablodan elde edilen veri-
leri do¤rular niteliktedir. 

19. yüzy›lda do¤u-bat› ticaretinin
önemli bir merkezi olan Trabzon Lima-
n›ndan 1901 y›l›nda yap›lan ihracata ilifl-
kin tablo afla¤›ya aktar›lm›flt›r. Tablo’da
yeralan kalemler incelendi¤inde ihraç
edilen mallar›n bir k›sm›n›n sebze-mey-
ve, bir k›sm›n›n el sanat› ürünleri, bir k›s-

m› hayvanc›l›k mamulleri oldu¤u görüle-
cektir. Bunlar›n d›fl›nda, ‹ran’dan gelip
Trabzon üzerinden bat›ya yap›lan transit
ticarete dair de bilgiler yeralmakta, ra-
kamlardan da anlafl›laca¤› üzere ‹ran
transit ticaretinde önemli azalma oldu¤u
görülmektedir.

175 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1902, s.342-325.
176 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1903, s.456-457.
177 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1904, s. 414-415.
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Trabzon iskelesinden ihraç edilen ticaret eflyas›

1898175 1900176 1901177

K›yye 25.008.250 23.128.600 24.969.900

K›ymet-i muhammene 85.390.157 78.299.827 79.435.800



1.3.2.2. Trabzon Mamulat ve Mahsu-
lat Sergisi (1903)

‹ngiltere ile imzalanan 1838 Balta Li-
man› Ticaret Antlaflmas›yla bafllayan ve
ard›ndan di¤er Avrupa ülkeleriyle sürdü-
rülen ticaret antlaflmalar›yla Osmanl› ül-
kesine giren yabanc› mamullerden güm-
rük vergisinin kald›r›lmas›, emekleme
sürecinde bulunan Osmanl› sanayi ve
zanaatlar›na büyük darbe vurdu. Bu du-

rum; 19. yüzy›l boyunca savafllar ve is-
yanlarla u¤raflmak zorunda kalan Os-
manl› Devleti’nin bir yandan bütçesinin
önemli bir k›sm›n› savunma harcamala-
r›na ay›rmas›na neden olurken öte yan-
dan yerli üretiminin giderek azalmas›n›
da beraberinde getirdi. 

Pazarlama anlay›fl› ve yöntemine
uzak olan Osmanl› Devleti’nin Tanzimat
döneminde ele ald›¤› ve üzerinde önem-

178 Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1321, s. 456-457.
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1318 (1900) Senesinde Trabzon’dan ‹hraç Olunan Eflya-i Ticariye178

Eflyan›n Nevi K›yye-i cedid K›ymet-i
tahminiye
(gurufl)

Hanta, m›s›r, bu¤day, arpa 1859000 1202700

Armut, elma, enva-i fevake, sebze 232000 345700

Zema’, mazi, kerte 37600 334700

Keten 557300 551300

Fasulye 3518800 3167000

Kereste, a¤aç 183500 754600

F›nd›k 4387000 15256000

Türün 2280000 12636400

Çirifl, kök boya vs. 469600 15256000

Revgan-› sade, yumurta 1131000 4955500

Ba¤›rsak, boynuz, kemik 70400 255000

Koyun, s›¤›r 5800000 10500000

Bal›k ya¤› 273300 369000

Keçi derisi, yapa¤› 517400 4239000

Tuzlu bal›k, past›rma 578400 1761700

Keten bezi, bal›k a¤› 42500 765000

Mamulat-› mütenevvia-i dahiliye 81000 648000

Badel-ithal mülhakata ihraç

olunan eflya-i mütenevvia 461800 1611000

Eflya-i mütenevvia 701100 1134000

23683000 61344300

fial, akmifle-i haririye 222000 2497500

Kuru üzüm, badem vs. 739300 2012000

Harir 3500 315000

Hal›, kilim 480300 12970000

Eflya-i mütenevvia 41600 297000

1286900 18091500

24969900 79.435.800



179 Musa Çad›rc›, a.g.e., s. 358-359.
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le durdu¤u hususlardan biri de üretti¤i
mamullerin tan›t›lmas› oldu. Bu nedenle,
daha çok sanayi mamüllerinin tan›t›ld›¤›
uluslararas› sergilere kat›lma uygulama-
s› bafllat›lm›flt›r. Bu ba¤lamda ilk kez
1851’de Londra’da, 1855’te Paris’te ve
1862’de yine Londra’da aç›lan uluslarar-
s› sergilere, aralar›nda Trabzon’un da
yerald›¤› illerin ürünleriyle kat›lan Os-
manl› Devleti çeflitli ödüller ve madalya-
lar da almay› baflard›. Tanzimat uygula-
malar›n›n baflar›l› oldu¤unu, ülkede her
alanda oldu¤u gibi tar›m ve sanayide de
ilerlemeler sa¤land›¤›n› gösterme ama-
c›n› da tafl›yan yurtd›fl›ndaki sergilere
kat›lma sürecinden sonra ilk kez 28 fiu-
bat 1863’te ‹stanbul’da Sergi-i Umumi-i
Osmanî ad›yla bir ulusal sergi aç›ld›.
Sergiye kat›lacak iller ve teflhir edilecek
ürünlerin tespiti için bir komisyon olufl-
turuldu. Daha çok tar›m ürünlerinin ye-
rald›¤› sergide ürünler türüne göre tasnif
edilerek farkl› reyonlarda sergilendi. Da-
ha çok dokuma mamulleri ile tütün ve
f›nd›k gibi ihraç ürünleriyle sergiye kat›-
lan illerin aras›nda Trabzon da yerald›.179

Bu uygulamadan sonra hükümet ta-

raf›ndan ülkenin di¤er önemli vilayetle-
rinde de bu tür sergilerin aç›lmas› teflvik
edildi. ‹ç pazar›n canland›r›larak üretimin
teflvik edilmesi amaçlanan bu sergilerle
yabanc› mallar›n serbestçe iç pazara gir-
mesiyle giderek terk edilmeye yüz tutan
yerli üretimin yeniden istihdam yarat›r
hale getirilmesine çal›fl›ld›. 

Bu ba¤lamda ‹stanbul’dan yönlendiri-
len sergilerden biri de 16 fiaban 1321 H.
(7 Kas›m 1903 M.) tarihinde Trabzon’da
aç›lan “Trabzon Mamulât ve Mahsulât
Sergisi”dir. 

1869 tarihinden itibaren ç›kmakta
olan Trabzon Vilayeti Salnamelerinin so-
nuncusu olan 1904 tarihli 22. say›s›n›n
“Vilayet Sanayi ve Mamulât›na Dair Ma-
lumat” bafll›kl› 209-221. sayfalar›nda bu
sergi ve Trabzon’da yap›lan üretime da-
ir ayr›nt›l› bilgi mevcuttur. Söz konusu
bölüm incelendi¤inde, Trabzon vilayeti
yöneticileri taraf›ndan Osmanl› Devle-
ti’nin içinde bulundu¤u ekonomik k›ska-
c›n de¤erlendirildi¤ini, bir zamanlar ül-
kenin her köflesinde üretilmekte olan sa-
nayi ve zanaat mamullerinin oldukça ilgi

Mâmulat ve Mahsulât
Sergisi’nin aç›l›fl töreni-
1903,
Vilayet Salnamesi...



görmesine ra¤men bu günlerde bu tür
üretim alanlar› aç›s›ndan durumun ol-
dukça kritik oldu¤u, giderek kaybolma-
ya yüz tutmufl bu üretimin desteklenme-
di¤i takdirde tamamen yok olaca¤› ifade
edilmektedir. Nitekim, aç›lan bu sergi ile
bu tür mamullerin halka tan›t›lmas›n›n
ve kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›n›n
amaçland›¤›, bu suretle üreticilerin des-
teklenece¤i ve üretimin sürdürülece¤i
belirtilmekte ve serginin aç›l›fl›na dair
ayr›nt›l› bilgiler verilmektedir. 

Geleneksel el sanatlar› aç›s›ndan ta-
rih boyunca Anadolu’nun en mahir usta-
lar›n›n yetiflti¤i Trabzon’da 1903’te aç›-
lan bu sergi, ilk olmas› bak›m›ndan
önem arz etmektedir. Sergide, Trabzon
merkez sanca¤›n›n yan› s›ra Giresun,
Ordu ve Samsun sancaklar›ndan da
ürünleriyle kat›l›mc›lar›n yer almas›, ser-
ginin üreticiler aç›s›ndan ilgi gördü¤ünü
göstermektedir. Sergide yer alan ürünle-
rin sat›fla sunulmas›, oluflturulan komis-
yon arac›l›¤›yla yap›lacak de¤erlendirme
sonunda dereceye giren ürün sahiplerine

ödül ve belgelerin verilmesi, sat›fll› ola-
rak düzenlenen ve iki ay süreyle aç›k ka-
lan sergide sat›lamayan ürünlerin düzen-
lenecek piyango ile sat›larak bedelleri-
nin sahiplerine ödenmesi uygulamalar›,
oldukça k›sa sürede düzenlenen serginin
yine de baflar›l› olmas›n›n gerekçeleri
olarak s›ralanabilir.

Sivil ve askeri erkan ile kalabal›k bir
sivil kat›l›mc› kitlesinin bulundu¤u sergi-
nin aç›l›fl›, söz konusu Salnamede flu fle-
kilde anlat›maktad›r:180

180 Kudret Emiro¤lu, “1904 Salnamesi’nde Trabzon Sanayi Sergisi”, Trabzon 1988, Ankara, Trabzon ‹li ve ‹lçeleri E¤itim, Kültür ve
Sosyal Yard›mlaflma Vakf›, s. 92-94; Trabzon Vilayeti Salnamesi 1320 sene-i hicriyesine mahsus. Trabzon, Vilayet Matbaas›, s.
209-221.
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“fiayan-› flükür ve minnettir ki hükümet-i seniye her hususta oldu¤u gibi sanayi-i ma-
halliyenin terviç-i terakkiyat› emrinde de her gune müsadaat ve teflvikat› ibzal ve eshab-›
marifeti takdir hususlar›nda diri¤-i inayet buyurmakta ve erbab-› sanayinin sanayi madal-
yalar›yla ve suver-i saire ile mesaileri takdir edilmektedir. Bu takdirat cümlesinden olarak
baz› Vilayat-› flahane merkezleriyle Trabzon’da da mahsulât ve mamulât-› vilayete mahsus
bir sergi küflad› hakk›nda isabet-efza-i sünuh ve sudur buyrulan irade-i seniye-i hazret-i hi-
lafetpenahi üzerine vali-i vilayet at›fetli beyefendi hazretlerinin mesai-i mahsusalar›yla bit-
tesis geçen 321 sene-i hicriyesi fiaban-› flerifinin onalt›nc› gününe fleref müsadif veladet-i
hümayun-› meymenet makrun hazret-i tacidâr azam› yevm-i mesudunda resm-i Behin-i
tebrikin ifas›n› müteakip bilcümle erkân ve memurin-i vilayet ve ümera ve zabitan-› aske-
riye ve ulema ve mütehayy›zan-› memleket ile düvel-i mütehabe konsoloslar› haz›r olduk-
lar› ve asakir-i flahane safyeten ihtiram bulunduklar› halde nevafer eyyam-› umur u ikbal ve
muvaffakiyet ve iclal hazret-i halife-i azam› da’vât-› makruzas› isal-› dergâh-› Huday› enbaz
eyledikten sonra teminen resm-i küflad› icra edilmifl ve iki ay devam eylemifl olan sergi-i
mebhusda vilayetin her taraf›ndaki erbab-› sanayinin mahsul-i marifetleri enzar-› takdir-i
umumiyeye vaz’ edilmifl idi.

Eflya-y› mebhuse meyan›nda gerek havaic-i zaruriye-i beytiyede istimal olunabilecek,
gerek tezyinat-› beytiyede hizmet eyleyecek bir hayli fleyler görülmüfltür ki, nefaset ve le-
tafetçe nefaiscuyan›n hüsn-i tabiat eshab›n›n enzar-› takdir ve istihsat›n› cidden celb ede-
cek mesnuat-› nefiseden olup, imal ve sanatlar› teksir ederek miktar ve envaileri tezyid edil-
di¤i halde bunlarla hem ihtiyacat-› beytiyemizi temin, hem de salonlar›m›z› tezyin edebili-
riz.

Mezkûr sergi ilk defa küflad edildi¤i halde komisyon-› mahsus heyetinin, bu hususun re-
is-i evveli Eyüpzade saadetlü Ali Galip Efendi’nin himmet ve gayretiyle hüsn-i tesis ve ter-
tip olunmufl idi ki, e¤er Canik sanca¤›yla mülhakat-› vilayetten sair baz› mahaller memu-
rin-i kiram›n mahalleri mahsulat ve mamulat›n›n hepsinden birer nümune irsal etmek ve sa-
ir güna ibraz-› muavenet eylemek suretiyle vuku bulan himmetleri mülhakat-› saireden de
ibzal eylemifl olsayd› serginin esbab-› mükemmeliyeti daha ziyade istikmal eylemifl olurdu. 

Kezalik bu birinci defa oldu¤u cihetle bir tecrübe hâs›l etmifl olaca¤›ndan, yümnü’l-ke-



rim saye-i terakkiperver-i hazret-i tacidar-› azimede senin-i atiyede küflad ve tesisini intizar
etti¤imiz sergilerimizde eflya-y› mebhusenin tenevvi ve terakk›yat›n› ve halk›m›z›n da mes-
nuat-› mahalliyemize daha ziyade ra¤bet eylediklerini müflahade eylemekle müftehir olaca-
¤›m›z› ümid ederiz.

Sergiye mevzu eflya eshab›n›n tergib ve teflvikleri hususu, komisyon-› mahsus taraf›n-
dan nazar-› dikkate al›narak eflya-y› mezkure birkaç s›n›fa bittaksim eshab›ndan yedi kifli-
nin sanayi madalyas›, birinin flahadetname ve mükâfat-› nakdiye, üçünün yaln›z flahadet-
name, onbeflinin takdirname ve birinin yaln›z mükâfat-› nakdiye ile taltiflerine karar veril-
mifl ve madalyalarla taltifi iktiza edenler hakk›nda icab-› hal makam-› ali-i vilayetten mer-
ci-i celiline arz ve iflar ve matbaa-i vilayette suret-i nefisede tab edilen flahadetname ve tak-
dirnameler dahi mükafat-› nakdiyeleriyle beraber eshab›na tevzi ve tesyar k›l›nm›fl oldu¤u
gibi eflyadan sat›lamay›p bâki kalanlar bedelat-› mevzuas›yla piyangoya vaz’ edilerek es-
man› eshab›na ita edilmifltir.

Sanayi madalyalar›yla taltifleri münasip görülen eshab-› marifet ve mesainin esamesi
ber-veçh-i ati derç ve beyan edildi¤i gibi serginin resm-i küflad›n› mutazamm›n foto¤rafla-
r›yla teflhir olunan eflyadan en ziyade sezavar-› takdir ve istihsan olanlar›n foto¤rafilerinin
kal›plar› Viyana’da imal ve celb edilerek Salnamenin bu k›sm›na vaz’ ve eshab›n›n esamisi
de zirlerine irae olunmufltur.

Sanayi Madalyalar›yla Taltifi Münasip Görülen Ahâli-i Marifet

Trabzon’da debba¤ Serdarzade Abdüssüphan Efendi

Katolik milletinden Rahip Goconi Efedndi

Yenicuma Mahallesinden Goto¤lu Ardafl Kerimesi Nergis Han›m

Debba¤ Hac› Dervifla¤azade Ruhi Efendi

Samsun ‹nas Mektebi Muallimlerinden Hatice Rana Han›m

Mekteb-i mezkûr Talebesinden Ali Osman Efendi Kerimesi Ayfle Han›m

Giresun’da Kaptan Liyons Zevcesi Akroditi Han›m

Sergi Eflyalar›ndan:

1- Oyma arma-i Osmanî levhas›-Hakk› Usta

2- Hal› seccade-Trabzon’da ‹rfan Han›m

3- Hal› seccade-Trabzon’da Hatice Han›m

4- Gemi modeli- Mapavri mamulât›ndan

5- Tafltan cami modeli-Taflç› Haralambo

6- Araba atlar›na mahsus bafll›k-Trabzon’da Saraç Zühtü ve Abdullah Efendiler

7- Macar e¤eri- Bu dahi

8- Yaz›l› hasse-Samsun’da Veliddin Efendi

9- Bavul- Saraç Zühtü ve Abdullah Efendiler

10- Kadife üstüne ipek ifllemeli seccade-fiayeste Han›m

11- Kadife duvar seccadesi-Santurciyan Nigar

12- Hal› seccade-Goto¤lu Kerimesi Nergis

13- Kilim-Ordu’da ‹psomipadi Kerimesi Afridi

14- Kilim-Giresun’da Kellio¤lu Zevcesi Eleniko

15- Kilim- Bu dahi

16- Kilim-Ünye’de Aviko¤lu K›z› Avret

17- ‹pek ifllemeli atlas seccade-Giresun’da Kaptan Liyons Zevcesi Akrodit Han›m

18- S›rma ifllemeli tu¤ra-y› hümayun-Trabzon’da Ermeni Katolik Rahiplerinden Ancela

19- ‹pekten mensuc z›rhl› Mesudiye f›rkateyn-i hümayununun resmi-Trabzon’da Rahip
Goconi Efendi

20- ‹pekten mensuc arma-i Osmanî-Trabzon’da Bakkal Yusuf Efendi’nin Haremi Mü-
zeyyen Han›m
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181 Abdülvahap Hayri, a.g.e. s.32.
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21- Hal›dan köfle yast›k yüzü-Trabzon’da Belleryan Efendi Kerimesi Eflkhin

22- ‹pekten mensuc at resmi-Trabzon’da Santurciyan Nigar

23- ‹pek iflleme kufl resmi- Giresun’da Kaptan Liyons Zevcesi Akrodit Han›m

24- ‹pekle iflleme kufl resmi- Giresun’da Kaptan Liyons Zevcesi Akrodit Han›m

25- Hal›dan köfle yast›k yüzü- Trabzon’da Belleryan Efendi Kerimesi Eflkhin

26-Karakulak b›çak- fiarl›’da Befliro¤lu Yusuf

Bu memlekette yap›lacak birçok ifller vard›r. Trabzon Ticaret Odas› asar-› faaliyet gös-
termeli. Bu oda, Ticaret Müzesini de açmal›. Vilayetin mahsulât, ma’mulât ve mensucat›n›n
numunelerini teflhir etmeli. Bu eflyalar›n suret-i sarf›n› nerelerde revaç oldu¤unu memleke-
timizle münasebetdar devletlerin ithalat ve ihracatlar›n› mübeyyen risaleler neflretmeli.
Bundan hem tüccar ve hem zürra azim istifadeler ederler. Oda da hakk›yla memlekete kar-
fl› vazifesini ifa etmifl olur. Avrupa’da bulundu¤um zaman Lille’de Lombard Caddesindeki
Ticaret Müzesini ziyaret ettim. Bu müzede, sairlerinde oldu¤u gibi vilayet-i Osmaniye’ye ait
galeriler vard›. Trabzon’a mahsus olan dairede mensucattan olmak üzere; iplikler, halal›
gömlekler, adi dokuma bezleri, el ile yap›lm›fl iplikler, mahall-i istihsalleri ile k›ymet ve mik-

Liberal ekonominin felsefesi pazar
yaratma ve yarat›lan pazar› arz-talep
dengesi içinde dinamik bir vaziyette tut-
maya dayal›d›r. 20. yüzy›l›n bafllar›nda
Osmanl› ekonomisinin dünya ticaretine
/ kapitalizmine aç›k oldu¤u bir dönemde
edilgen bir yap›da da olsa üretilen ma-
mullerin dünya pazarlar›na ç›kart›lmas›
için ticaret sergileri ve fuarc›l›k alan›na
ç›kmaya çal›flt›¤›n› yukar›daki örnekten
anlamaktay›z. Bu yönde daha farkl› aç›-

l›mlar›n yap›lmas› gerekti¤ini Osmanl›
ekonomisi üzerinde Fransa’da yapm›fl
oldu¤u doktora teziyle uzmanlaflm›fl
olan Abdülvahap Hayri, 1911 y›l›nda
yazd›¤› ‹ktisadî Trabzon isimli eserinde
dile getirmektedir. Yazar, eserinde Trab-
zon’daki üretim mekanizmas›n›n uluslar
aras› rekabette yer edinebilmesi için Ti-
caret ve Sanayi Odas›’n›n öncülü¤ünde
nelerin yap›lmas› gerekti¤ine dair flu
önermelerde bulunmaktad›r:181

Trabzon’da
yün iflleyen k›zlar,
19. yüzy›l sonlar›...



tarlar› numrolu etiketlerle irâe olunurdu. Mahsulât-› g›daîye dairesinde, flifleler derununda
fasulye numuneleri teflhir olunmufl miktar-› istihsalat, mahalleri ve fiyatlar› flifleler üzerinde
muharrer idi. Memleketimizin faal ahalisine çal›flmak için yol gösterilmeli. Bunlar› yapacak
mevsuk istatistikler tanzim edecek yine bu odalard›r. Bugün memalik-i flerifeye, Avrupa ti-
careti için vasi ve mamur bir müstemleke gibi menafi-i azim te’min eder. Memleketimizi
Avrupa iktisat boyunduru¤undan kurtarmak hiç flüphe yok erbab-› servetimizdir. Bir mem-
leketin terakki ve ikbali o memleketin ahalisinin fenniye icabetine muvaf›k bir tarzda çal›fl-
mas› ile kabildir. Tarz-› kadim teamülden kurtulmak evvel be evvel yap›lacak ifltir.
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M‹LLÎ ‹KT‹SAT ANLAYIfiI VE TRAB-
ZON T‹CARET VE SANAY‹ ODASI
(1914 -1923)

2.1. Ba¤›ml› Ekonomi Modelinden
Millî ‹ktisat Anlay›fl›na Geçifl

II. Meflrutiyet y›llar›nda ‹ttihat ve Te-
rakki yönetimi Osmanl› d›fl iktisadi iliflki-
lerini “Milli ‹ktisat” anlay›fl›yla yeni bir
düzenlemeye sokmufltu. 1913 y›l›nda
Teflvik-i Sanayi Kanunu kabul edilmifl,
1914'te kapitülasyonlar kald›r›lm›fl, ya-
banc› anonim flirketler ve sigorta flirket-
leri ayr›cal›klar›na son verilerek Osman-
l› mevzuat› içine al›nm›flt›r. Ticari iliflki-
lerde Türkçenin kullan›m› zorunlu hale
getirilmifl, meslek okullar› ve gece ders-
leri aç›larak o güne kadar yabanc›lar›n
ve gayrimüslimlerin tekelinde olan baz›
ifl kollar›nda Müslümanlar›n istihdam›
sa¤lanm›flt›.

‹ttihat ve Terakki ülke kalk›nmas›nda
d›fl finansman kaynaklar›na baflvurma-
n›n kaç›n›lmazl›¤›na inanm›flt›. Bu ne-
denle yabanc› flirketleri denetim alt›na
al›rken, yabanc› sermayeyi ürkütmeme-
ye azami dikkat göstermiflti. 

I. Dünya Savafl›yla birlikte Bab›âli bü-
yük kentlerin iaflesini örgütlemeye girifl-
ti. Bafllang›çta belediyelere verilen gö-
rev, bu birimlerin yetersiz kalmas›ndan
dolay› ‹ttihat ve Terakki'ye devredildi. ‹t-
tihat ve Terakki'nin önemli isimlerinden
Kara Kemal Bey'in gözetiminde kurulan
Heyet-i Mahsusa-i Ticariye baflta ‹stan-
bul olmak üzere büyük kentlerin iaflesini
üstlendi. Ekmek, fleker, gaz gibi temel
tüketim malzemelerinin sa¤lanmas›n› ve
da¤›t›m›n› örgütledi. Bu heyet, ‹ttihatç›-

lar›n özlem duyduklar› sermaye birikimi
meselesine de çözüm getirdi. Milli ano-
nim flirketler için gerekli fonlar bu heye-
tin bünyesinde oluflturuldu. ‹ttihat ve Te-
rakki, bafllang›çta piyasay› tümüyle de-
netlemekten kaç›nd›. Temel tüketim
maddelerini karneye ba¤layarak talebin
karfl›lanmas›na çal›fl›ld›. Ancak karabor-
sa ve istifçili¤in yayg›nlaflmas› ve fiyat-
lar›n afl›r› yükselmesi nedeniyle narh uy-
gulamas›na geçildi. Devletin belirledi¤i
fiyatlar üzerinde sat›fl yapanlar Divan-›
Harb-› Örfi'ye sevk edilerek cezaland›r›l-
d›.

II. Meflrutiyetin ilk y›lar›nda liberal dü-
flünce ‹ttihat ve Terakki'nin beklentisi
do¤rultusunda sonuç vermeyince liberal
iktisat yads›narak milli iktisat anlay›fl›na
geçildi. ‹ttihat ve Terakki I. Dünya Sava-
fl› y›llar›nda devleti iktisadi yaflama sok-
mufl ve devletçi bir iktisat politikas› olufl-
mufltur. Savafl›n do¤urdu¤u çarp›kl›klar
birçok ülkede hükümetleri ola¤anüstü
önlemler almaya zorlam›flt›. Osmanl›
Devleti'nde de piyasan›n ifllerli¤ini yitir-
di¤i bir ortamda devlet bizzat iktisat po-
litikas›n› güdümledi. 

Milli iktisat ancak ahlak sorununun
çözüm buldu¤u bir ortamda yeflerebilir-
di. Genel ahlak s›ks› s›k›ya mesleki ahla-
ka ba¤l›d›r. Osmanl› toplumunda mesle-
ki zümreler, yani esnaf örgütleri yeterin-
ce geliflemedi¤i için mesleki ahlak da
oluflamam›flt›. Onun için ülke genelinde
ahlak›n yükseltilebilmesi için önce mes-
leki s›n›flar›n gelifltirilmesi gerekiyordu.
‹ttihat ve Terakki'nin ideologlar›ndan bi-
ri olan Ziya Gökalp'e göre, iktisadi yafla-
m›n en son aflamas› olan milli iktisad›
ulusal düzeyde örgütlenmifl esnaf korpo-
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rasyonlar› yönlendirecekti. Milli iktisat
cemaat ve flehir iktisatlar›n› bütünleye-
cek, esnaf korporasyonlar›n› kent düze-
yinden ulus düzeyine ç›karacakt›.182

2.2. Millî ‹ktisat Uygulamalar› ve
Trabzon

II. Meflrutiyetin ilan›n›n hemen ard›n-
dan ‹ttihat ve Terakki F›rkas›'n›n teflvi-
kiyle Anadolu'nun önemli kentlerinde,
F›rkaya ba¤l› cemiyetlerin kurularak
yayg›nlaflt›r›lmas› çabas› içinde oldu¤u
görülmektedir. Bu ba¤lamda ‹ttihat ve
Terakki aç›s›ndan önemli bir merkez
olarak telakki edilen Trabzon'da da
1908 Aral›k ay›nda Trabzon Terakki ve
Teali Cemiyeti ad›yla bir cemiyet kurul-
mufltur. Kulübün aç›l›fl›, vali ve kuman-
dan paflalarla, naib efendi, erkân ve
ümera, ulema ve eflraf ve tüccar ve ce-
miyet-i muhtereme azalar›n›n kat›ld›¤›
mutantan bir törenle gerçeklefltirilmifltir.
Kulübün nizamnamesinde; ticaret, zira-
at, sanayi ve maarif gibi konulara önce-
lik verilece¤i belirtilmekteydi.183

Bir yandan derneklerin kurulmas›yla
toplumda iktisadi bilinç oluflturulmaya
çal›fl›l›rken di¤er yandan da kurulan
okullar vas›tasyla yeni nesillerin mesleki

ve kültürel geliflmine katk› sunulmaya
çal›fl›lm›flt›r. 1908 y›l›nda aç›lan Hamidi-
ye Sanayi Mektebi ve 1911 y›l›nda e¤iti-
me bafllayan Sütçülük Ameliyat Mektebi
bu politikan›n e¤itim aya¤›n› olufltur-
maktad›r. Gerek cemiyeçilikte gerekse
e¤itim alan›nda oluflan yeni anlay›fl, top-
lumun genifl kesimlerinde k›sa sürede
etkili olmaya bafllayacakt›r. II. Meflruti-
yet sürecinde devletin geçirmifl oldu¤u
a¤›r d›fl siyasal buhran karfl›s›nda top-
lumda oluflan bu bilinç eylemli olarak
kendini göstermeye bafllayacakt›r. 

II. Meflrutiyetin ilan›ndan hemen son-
ra 5 Ekim 1908'de Bosna-Hersek'in
Avusturya taraf›ndan ilhak› ve ayn› gün
Girit'in Yunanistan'a kat›lma karar› al-
mas› ve Osmanl› Devleti'nin bu süreci
önleme iradesini ortaya koyamamas›
karfl›s›nda toplum reaksiyoner olarak
kendini göstermeye bafllam›flt›r. ‹stan-
bul'da bafllayan Avusturya mallar›na yö-
nelik boykot, k›sa sürede dalga dalga
Anadolu'ya da yay›lm›flt›r. Bir liman
kenti olan Trabzon boykot sürecine en
erken kat›lan vilayetlerden birisi olmufl-
tur. Türkçü bir kimlike tan›m›fl oldu¤u-
muz Trabzon Rusumat Müdürü Mehmet
Emin (Yurdakul) Bey'in öncülü¤ünde
Trabzon'da Avusturya-Macaristan ‹mpa-
ratorlu¤u'nun mallar›na karfl› bir boykot

182 Zafer Toprak, Milli ‹ktisat-Milli Burjuvazi, ‹stanbul 1995, s. 145-154.
183 Mesut Çapa, “Trabzon Vilayeti Terakki ve Teali Kulübü”, Tarih ve Toplum, May›s 1993, cilt:19, say›: 113, s. 47.
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184 Kudret Emiro¤lu, “Trabzon'da Avusturya Boykotu”, Toplumsal Tarih, A¤ustos 1994, s.17-18.
185 BOA DH. MU‹. Dosya:98-1, gömlek: 56.
186 BOA MV dosya; 128 gömlek: 78.
187 1923 tarihinde yöneticileri flu isimlerden oluflmaktayd›: Alaybeyzade Faik, Hac› Mollazade Hac› Ali, Kitapç›zade Affan, Hatipza-

de Mustafa, Bukrizade Hac› Musa ve Mahdumlar›, Timurcizade Murat ve Kâz›m, Kara Ahmetzade Hasan, ‹mamzade Hasan, Of-
lu Hac› Dursunzade Ahmet ve Biraderleri. fiirket 15 bin hisseli idi. Her hisse lira idi ve sermayesi 15.000 TL idi. fiirketin Nizam-
namesi 20 May›s 1926'da kabul edilmifltir. 1928 y›l›nda da flirket feshedilmifltir. (Mustafa Yaz›c›, Trabzon'un D›fl Ticaret Tarihi,
Trabzon 2005, s.180-181).

188 BOA,‹.TNF,1327.L/4.
189 BOA, MV, 128/7; BOA, ‹.TNF,1327.B/8.
190 BOA, DH, ‹D, Dosya No: 209, Gömlek No: 8, Belge no:11,12,13.

eylemi bafllat›lm›flt›r. 1870'ten beri
Trabzon'da kurmufl oldu¤u ticari acente-
ler vas›tas›yla transit ticarette var olan
bu ülke boykottan ekonomik yönden
olumsuz etkilenmifltir.184 Bu dönemde
Trabzon'da oluflan boykot refleksi 1910
y›l›nda Yunan mallar›na karfl› yönelmifl-
tir.185

1912'de ortaya ç›kan Balkan Savafl›
ve bu savafl s›ras›ndaki kay›plar sadece
siyasal ve kültürel düzlemde de¤il, ayn›
zamanda iktisadi yap›da da kendini gös-
termeye bafllam›flt›r. 1913'te Teflvik-i
Sanayi Kanunu'nun kabulü ve bunun
Aral›k ay›nda yürürlü¤e konmas›yla mil-
li iktisat anlay›fl›na hem ivme kazand›r-
m›fl, hem de yasal zemin oluflturmufltur.
Bu tarihten sonra ‹stanbul merkezli milli
burjuvazi yaratma ve milli iktisadi mües-
seseler oluflturma hamlesi k›sa sürede
taflrada da kendini göstermeye baflla-
m›flt›r. Osmanl› Devleti'nin Anadolu
kentleri içinde en dinamik olanlar›ndan
birisi flüphesiz ki Trabzon'du. 

El sanatlar› ve dokumac›l›k alan›nda
Osmanl› ekonomisi içinde belirgin bir
a¤›rl›¤› olan Trabzon vilayeti Teflvik-i
Sanayi Kanunu ile oluflan yeni süreçte
k›sa sürede kendini göstermeye baflla-
m›flt›r. El tezgâhlar› ve atelyelerde sür-
dürülen geleneksel üretim flimdi maki-
neleflmeyle birlikte seri üretime dönüfl-
meye bafllam›flt›r. Bunun en somut ör-
ne¤i 1914 y›l›nda kurulan Trabzon Millî
Mensucat Fabrikas› Türk Anonim fiirke-
ti'dir. Bu fabrikan›n kurulmas› asl›nda
1908 sonras› geliflen milli iktisat anlay›fl›-
n›n bir sonucuydu. 1909 y›l›nda kurulma-
s› düflünülen fabrikada kullan›lacak ma-
kine, alet ve edevat›n gümrük vergilerin-
den muaf tutulmas› bu durumun somut
göstergesidir.186 fiirket Millî Mücadele
sonras›nda yeniden yap›land›r›lm›flt›r.187

Bu ba¤lamdaki giriflimlerden biri de
Trabzon Tu¤la ve Kiremit Anonim fiirke-
ti'dir. Tu¤la, kiremit ve çimento üretmek
amac›yla tüccardan Cemal Bey ve arka-
dafllar› taraf›ndan kurulan flirkete 4 Ka-
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s›m 1909'da ruhsat verilmifl,188 ancak bu
giriflim ne yaz›k ki bir istihdam alan›na
dönüflememifltir. 

II. Meflrutiyet döneminin sa¤lad›¤›
teflvik imkânlardan yararlanmak iste-
yenler ars›nda gayrimüslimler de bulun-
maktad›r. Bunlardan biri de Kigorg
Arabyan Efendi'dir. Trabzon'da bir fabri-
ka kurarak Amerikan hassa, keten, fa-
son ve enva-› dokuma, flayak ve çuka,
gerek elbiselik, gerekse mefruflat için
her nevi beyaz ve renkli kumafllar imal
etmek üzere bir fabrika kurmak için yap-
t›¤› baflvuru Ticaret ve Naf›a Nezareti ta-
raf›ndan uygun görülerek Bakanlar Ku-
ruluna iletilmifltir. Bakanlar Kurulu tara-
f›ndan al›nan kararda; böyle bir müesse-
senin kurulmas›n›n yararl› olaca¤› belir-
tilerek tesisinden itibaren 25 y›l süreyle
emlak, arazi ve temettü vergisinden mu-
af tutulmas› uygun görülmüfltür. Ayr›ca
fabrika için Avrupa'dan getirilecek ma-
kinalardan gümrük vergisi al›nmamas›,
ancak boya, yün, pamuk ve keten gibi
imalat maddelerinden vergi al›nmas› uy-
gun görülerek 26 Temmuz 1909'da ken-
disine gerekli ruhsat verilmifltir.189

Milli iktisat anlay›fl›n›n bafllad›¤› dö-
nemde bu anlay›fl›n Trabzon üzerindeki
yans›malar›n›n birisi de Trabzon-Erzu-
rum demiryolu projesinin düflünülmesi-
dir. Bu projeyi hayata geçirebilmek için
fiimendifer Heyet-i Faalesi adl› bir ko-
misyon kurulmufltur. Bu do¤rultuda,
1914 y›l›n›n May›s ay›nda harekete ge-
çilmifl, Trabzon ekonomisi için hayatiyet
ifade eden projenin gerçekleflebilmesi
için komisyon taraf›ndan 21 May›s 1914
ve 4 Haziran 1914 tarihlerinde Dâhiliye
Nezareti, Sadaret Makam› ile Ayan ve
Mebusan Meclisi baflkanl›klar›na telgraf-
lar çekilmifltir. Bu telgraflarda istenilen
fleyin, Trabzon hatt›n›n, Anadolu'da ya-
p›lmak istenen di¤er hatlardan öncelikli
bir konuma getirilmesidir. Dâhiliye Ne-
zareti Celilesine çekilen telgrafta flu ifa-
deler yer almaktayd›:190



191 BOA, DH. ‹D, 209/8-14.
192 BOA, DH. ‹D, 209/8-16.
193 BOA, DH. ‹D, 209/8-19; BOA, DH. ‹D, 209/8-17-18.
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Bu genifl ufuklu ve malesef hala ger-
çekleflemeyen projenin haz›rlay›c›lar› ve
takipçileri aras›nda o dönemin Trab-
zon'unun ileri gelenleri ile birlikte Trab-
zon Ticaret Odas› Reisi Hami Bey de
vard›.

Ayn› heyet taraf›ndan 19 May›s 1914
tarihinde Trabzon Valili¤i'ne de bir dilek-
çe verilmifltir. Dilekçede; Belediye ve Ti-
caret Odas› baflkanlar› taraf›ndan genifl
kat›l›ml› bir toplant› yap›larak güzergâh›
belirlenen, projesi haz›rlanan ve haritas›
çizilen demiryolunun inflas›n›n ödenek
yetersizli¤i nedeniyle ertelenmesinin bir-
buçuk milyon insan›n büyük bir yokluk
içinde yaflad›¤› bölgeye a¤›r bir darbe
vuraca¤› belirtilerek bu konuda valinin
de deste¤i istenmifltir.191 Trabzon Valisi
Samih (R›fat) Bey taraf›ndan fiimendifer
Heyet-i Faalesi taraf›ndan kendisine ile-
tilen talebi 26 May›s 1924 tarihli bir ya-
z›yla Dahiliye Nezareti'ne bildirmifltir.
Vali yaz›da; Rusya s›n›r›nda bulunan
Trabzon Vilayeti'nin stratejik bir önemi
oldu¤unu ifade ederek Trabzon-Erzurum
demiryolunun askeri sevk›yat aç›s›ndan
gerekli oldu¤u gibi vilayet halk›n›n istih-

8 May›s sene 1330 tarihli umumi telgraf›m›zda arz olundu¤u üzere, Trabzon Vilayeti ile
hem-civar vilayetlerin fliddetle muhtaç oldu¤u flimendifer hakk›nda ink›lâb-› idaremizden
beri kulub-i ahali ›zt›rap ve endifleden kurtulamam›fl ve bu hatt›n temini inflas› hususunda
müracaat edilmedik vesait ve makamat kalmam›flt›r. Samsun-Sivas hatt›n›n ve onun mer-
but olaca¤› flubat›n inflas›ndan sarf-› nazar bizzat Trabzon-Erzurum vilayetleri bu hatta fle-
diden muhtaçt›r. Bahusus imtiyazlar› ahiren verilen hudud-› mezkure ve flubât-› malimenin
inflas›na mübafleretten sonra Trabzon-Erzurum hatt› vilayetimiz için haiz oldu¤u ehemmi-
yet-i iktisadiye ve siyasiyenin an be an düçar-› zeval olmamas› ve elviye ve kasabat›yla bir
buçuk milyon fedakâr ahaliye malik olan bu vilayat-› tarihiyenin saha-i temeddünde beka-
s› arzu buyurulursa, Trabzon-Erzurum hatt›n›n inflas› Bab›alimizin uhde-i hamiyet ve siya-
setine mürettip en mukaddes ve en mübeccel bir vazife olmufl olur. Filhakika, Samsun-Si-
vas ve ona müteferri hututun de¤il inflas›ndan sonra, hatta hutut-› mezkure imtiyaz›n›n ita-
s› haberinin intiflar›ndan ve Trabzonumuzun hattan mahrumiyeti umum üzerinde derin bir
beis ve tesir husule gelmifl ve bu günden itibaren merakiz-i cedide-i ticicaretiyeye nakl-i ti-
caret ve sanat fikirleri bile uyanmaya bafllam›flt›r. Bu haberden sonra erbab-› ticaret ve sa-
nat üzerinde husule gelen endifle-i maiflet ve istikbal hutut-› mezkurenin hitam-› inflas›ndan
ve vilayetemizin böyle bir hattan mahrumiyetinden sonra bu mamur ve ticaret ve sanat›y-
la ma¤rur ahalimizin muhaceret eylemesine müncer olaca¤› zaruridir. Cesim bir vilayetin
bu harabi-i iktisadiyesinin hayat-› mevcudiyetine de ika-› tesir eyleyece¤inden flüphe edile-
mez. ‹flte bu bi-payan ve umumi ›zt›rab-› maiflet ve menal ve endifle-i istikbal dolay›s›ylad›r
ki vilayetimiz halk› bu maksad›n istihsali ve memleketimizin idame-i hayat› hususunda he-
yet-i faale-i acizanemize vekâlet ve selahiyet-i mutlaka bahfleylemifltir. Heyet-i Faalemiz bu
tehlike-i izmihlal-i iktisadi muvacehesinde ve bu hatt›n birinci derecede infla edilecek hutut
meyan›nda bulunup bulunmad›¤›n›n izah› yolunda irade-i samiyelerine kemal-i ihtiram ile
intizar eyleriz. Fi 18 May›s Sene 1330. Katolik Murahhasas›, Ermeni Murahasasas›, Rum
Metropolidi Hrisantos, Trabzon Müfettifli Mahir, Aza Yorgi, Heyeti Faalie Reisi Cemal, Tica-
ret Odas› Reisi Hami, Belediye Reisi Nam›na Mehmed Avni, Aza Kemal Hikmet, Aza Sok-
rati, Aza Osman, Aza Sadi, Aza Midhat.

dam için baflta Rusya olmak üzere de¤i-
flik bölgelere göç etmek zorunda kalma-
yaca¤›n›, hatta iflsizlik yüzünden vilayet-
te bozulan asayiflin de bu sayade düze-
lebilece¤ini ifade etmifltir. Bu yolun infla-
s›na bir an önce bafllanabilmesi için
Trabzon halk›n›n önemli bir k›sm›n›n ka-
t›l›m›yla düzenlenen toplant›da, yol ça-
l›flmas›n›n bafllat›lmas› halinde gerekli
ödene¤in, baflta Trabzon merkezi olmak
üzere peyderpey kazalardan toplanaca-
¤›n›n Ticaret Odas› ve Belediye temsilci-
leri taraf›ndan kendisine taahhüt edildi-
¤ini belirterek, bölgenin siyasi, içtimai,
iktisadi ve ticari aç›dan geliflme ve kal-
k›nmas›n›n bu yola ba¤l› oldu¤u bildiril-
mifltir.192 Trabzon'dan yap›lan taleplere
Maçka'dan ve Gümüflhane'den de destek-
ler verilerek Dâhiliye Nezareti'ne telgraflar
çekilmifltir.193

Bütün bu baflvurulara ra¤men hükü-
metçe Trabzon-Erzurum demiryolu infla-
at›n›n yap›m›nda herhangi bir ilerleme
kaydedilmemifltir. Bunun üzerine Trabzon
Heyet-i Faalesi taraf›ndan 17 Haziran'da
Dâhiliye Neareti'ne bir dilekçe daha yaz›l-
m›fl ve demiryolunun Trabzon için tafl›d›¤›



194 BOA, DH. ‹D, 209/8-20.
195 Türk Ticaret Salnamesi, ‹kinci Sene, 1926-1927, ‹stanbul, 1926 s.544.
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dair bir belge...
Baflbakanl›k Osmanl›
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önem bir kez daha dile getirilmifltir. Yaz›-
da; bas›ndan edinilen bilgiye göre Sam-
sun-Sivas demiryolunun inflas›na karar ve-
rimesine ra¤men Trabzon-Erzurum hatt›-
n›n kabul görmedi¤inin anlafl›ld›¤›, bu du-
rumun Trabzon vilayeti için bir felaket ol-
du¤u, di¤er güzergâh› yapmak üzere imti-
yaz verilen Frans›z flirketine bu yolun yap›-
m›n›n da havale edilmesi gerekti¤i, bunun
için hükümetin sa¤layamad›¤› teminat ak-
çesinin Trabzonlular taraf›ndan karfl›lana-
bilece¤i belirtilmifltir.194

Ancak bu tarihten k›sa bir süre sonra

Osmanl› Devleti'nin I. Dünya Savfl›'na ka-
t›lmas› bütün bu giriflimlerin sonuçsuz kal-
mas›na neden olmufltur. Bu tarihten itiba-
ren Trabzon'da emekleme aflamas›nda
bulunan flirketleflme giriflimleri uzunca bir
süreli¤ine kaderine terk edilecek, ancak
24 fiubat 1918'deki muhacirlik dönüflün-
den itibaren yeniden ele al›nabilecektir.

Milli iktisat anlay›fl› çerçevesinde 1909-
1920 y›llar› aras›nda Trabzon'da kurulan
ticari iflletmeler afla¤›daki flekilde tablolan-
d›r›labilir:195



196 Mehmet Bilgin, Rus ‹flgalinde Trabzon Direnifli, Trabzon 2008, Serander Yay›nlar›, s. 45-49.
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Tesisin ad› Sahibi Kurulufl tarihi

Debba¤hane Kazazzade Ahmet Efendi 325 senesi (1909)
“ Vanl› Bayraktarzade Ahmet Efendi 330 senesi (1914)
“ Hac› Dervifl A¤azade Hamdi Bey 335 senesi (1919)
‹pek Mensucat Fabrikas› Anonim fiirkettir 336 senesi (1920)
F›nd›k Fabrikas› ‹skenderzade Osman Efendi 336 senesi
“ Usta Ömerzade Ali Befle Bey 336 senesi
“ Hac› Ali Haf›zzade Mahdumlar› 336 senesi
“ Beylerzade ‹brahim fievki Bey 336 senesi
“ Civelekzade Mustafa Efendi 336 senesi
“ Hac› ‹brahimzade Hac› Ahmet Efendi 336 senesi
“ Hac› ‹zzetzade Hasip ve Yaz›c›zade

Haf›z Temel Kollektif fiirketi 336 senesi
“ Hamamizade ve Nemlizade Kollektif fiirketi 336 senesi
“ Dihkanzade Fehmi Efendi 336 senesi
“ Dihkanzade Tahsin Zihni Efendi 336 senesi
“ Kas›mzade Biraderler 336 senesi
“ Kürtzade Sabri Efendi 336 senesi
“ Osman Day›zade Mehmet Ruhi ve fieriki 336 senesi

Tablodan da anlafl›laca¤› üzere kentte
faaliyette bulunan iflletmelerin büyük bir
ço¤unlu¤u, bölgenin ve ülkenin en
önemli ihraç ürünü olan f›nd›k fabrikala-
r›ndan oluflmaktad›r. Bunlar›n tamam›
da muhacirlikten sonraki yeniden yap›-
lanma döneminde kurulmufltur. Di¤er
tesisler ise Trabzon'un geleneksel üretim
kolu olan debba¤l›kla ilgilidir. 

2.3. 1916'da Trabzon'un Rus ‹flgali-
ne U¤ramas› ve ‹ki Y›ll›k Kesinti Dönemi

A¤ustos 1914'te bafllayan I. Dünya
Savafl›'na Osmanl› Devleti üç ayl›k göre-
celi bir tarafs›zl›k döneminden sonra Ka-
s›m ay›nda girmifltir. Alman savafl gemi-
lerinin Osmanl› donanmas›na kat›l›m›
sonras› Karadeniz'e aç›lan donanma,
Rusya'n›n Sivastopol ve Odesa limanla-
r›n› bombard›man etmifltir. Bunun üzeri-
ne Rusya 2 Kas›m 1914'te Osmanl›
Devleti'ne savafl ilân etmifltir. Böylece
fiilen savafl›n içerisine sürüklenen Os-
manl› Devleti, dört y›l sürecek mücade-
lede co¤rafyas›n›n bir gere¤i olarak çok
genifl bir cephe yükünün alt›na girmifl ol-
du. Alman Genelkurmay› ile ortak haz›r-
lanan savafl stratejisi gere¤i Kafkas-
ya'dan Rusya'ya taarruz eden Osmanl›
ordular›n›n lojistik deste¤i Karadeniz
üzerinden, özellikle Trabzon liman› vas›-
tas›yla sa¤lanmaktayd›. Savafl›n bafllan-
g›c›yla birlikte Rus donanmas› Osmanl›
Devleti'nin Karadeniz'deki limanlar›n› ve
k›y› flehirlerini bombalamaya bafllam›fl-
t›r. Kafkas Cephesi'nin çökmesi ve üs-
tünlü¤ün Rus ordusuna geçmesiyle de-
nizden ve karadan Rus ordusunun k›ska-
c›na giren Do¤u Karadeniz Bölgesi,
1916-18 y›llar› aras›nda çok dramatik
olaylara sahne olmufltur.196 Bunlardan en

Trabzon’un iflgali
s›ras›nda Muhacir
Türkler, 1916...
Veysel Usta Arflivi
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önemlisi bölge Müslümanlar›n›n bat› ille-
rine do¤ru bafllatm›fl olduklar› kitlesel
göç olay›d›r. Bölgede “Muhacirlik” ola-
rak adland›r›lan bu dönem halk›n sosyal
haf›zas›nda derin izler b›rakm›fl ve sözlü
kültürle günümüze kadar ulaflm›flt›r.

2.4. ‹flgalden Kurtulufla Giden Yol

18 Nisan 1916'da Trabzon'un Rus ifl-
galine u¤ramas› Do¤u Karadeniz Bölge-
si'nde yaflayan Türk insan› için çok s›-
k›nt›l› bir dönem bafllatm›flt›r. 1461 tari-
hindeki fetihten sonra aral›ks›z 4,5 as›r
Türk hakimiyetinde olan Trabzon ilk kez
iflgale maruz kal›yordu. Do¤u Anadolu
Bölgesi'nde 19. yüzy›lda yaflanm›fl olan
Rus iflgali ve beraberinde gelen mezalim
sözlü kültür ortam›nda dilden dile tafl›-
nan bir olguydu ve flimdi Trabzon da bu
olguyla karfl› karfl›ya kal›yordu. Buna bir
de Rum ve Ermenilerin ihanet ve zulmü-
nü eklersek tahammül edilemeyecek bir
durum meydana gelmekteydi. Bu olgu-
lar ve Türk insan›n›n içsellefltirdi¤i “dev-
letsiz yaflayamama” durumu bölgede
yaflayan halk› muhacirli¤e yöneltti ve
yüz binlerce insan yollara döküldü. ‹ki
y›l› aflk›n bir süre devam eden muhace-
ret; Rusya'da Bolflevik Devrimin meyda-
na gelmesi; 1918'in bafl›ndan itibaren
Rus askerinin geri çekilmesi ve 24 fiubat
1918'de Trabzon'un kurtuluflu ile birlikte
sona ermifltir. Ruslar›n geri çekilmesi ile

birlikte Osmanl› Devleti'nin iflgale u¤ra-
mam›fl vilayetlerine s›¤›nm›fl olan Trab-
zon muhacirlerinden sa¤ kalanlar›n›n bir
k›sm› geri dönmüfl, bir k›sm› da de¤iflik
vilayetlerde iskân edilmifltir.

Muhacirlik kadar Do¤u Karadeniz
Bölgesi'ni etkileyen baflka bir sosyal
olay yoktur.197 Bu hadise yak›n dönem
tarihimizde bölgenin Türk ahalisi için bir
milat ve buna ba¤l› olarak sosyal haf›za-
da geliflen bir halk takvimi bafllang›c›d›r.
O dönemi yaflam›fl olan insanlar kendi
yafllar›n› hesaplarken bu olgudan hare-
ket ederler ve do¤um tarihlerini tespit
ederlerdi.

Trabzon halk›n› oldu¤u kadar bölge
insan›n› da bu kadar derinden etkileyen,
“belini büken” muhacirli¤in belgesel ça-
l›flmalar› yap›lmal›, romanlar› yaz›l›p
edebiyat› oluflturulmal›d›r.

18 Aral›k 1917'de imzalanan Erzin-
can Mütarekesiyle Kafkas cephesinde
savafl›n sona ermesi üzerine savafl y›lla-
r›nda muhacirli¤e ç›km›fl olan onbinlerce
insandan sa¤ kalabilenlerin bir k›sm›
yurtlar›na geri dönmeye bafllam›fllard›.

Trabzon ve yöresinde muhacirlikten
köylerine dönenlere ekim mevsiminden
önce Ziraat müdürlü¤ünün önderli¤inde
70.000 kg. m›s›r tohumu da¤›t›lm›flt›. ‹h-
tiyac› olanlara tar›m araç gereci ile bafl-
ka cins sebze tohumlar› da verilmiflti.
Ayr›ca padiflah iradesiyle “Vilayet-i Müs-
tahlise” için 500.000 liral›k fevkalade
tahsisat ç›kar›lm›flt›. Yine, 18 Haziran
1918'de Birinci Dünya Savafl›'nda düfl-
man istilas›na u¤ray›p sonradan kurtar›-
lan yerler ahalisi için ç›kar›lan bir karar-
name ile 1918 y›l›na mahsus olmak üze-
re halk bina, arazi, kazanç ve koyun ver-
gilerinden muaf tutulmufltu. 5 Aral›k
1918'de iflgale u¤rayan vilayetlerin ima-
r› için bir kanun ç›kar›lm›flt›r. Hükümet
1919'da Trabzon Vilayetinin iaflesi için
ayr›ca 160.00 lira tahsisat göndermiflti.
Ancak yap›lan bütün yard›mlar muha-
cirlikten dönen Trabzon'un Müslüman
halk›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan çok
uzakt›.198

197 Muzaffer Lermio¤lu, Akçaabat-Akçaabat Tarihi ve Birinci Genel Savafl-Hicret Hat›ralar›, ‹stanbul 1949.
198 Volkan Aksoy “, Birinci Dünya Harbi Esnas›nda Do¤u Karadeniz'de Muhacirlerin ‹afle ve Sa¤l›k Durumlar›”, Karadeniz Tarihi

Sempozyumu 25-26 May›s 2005, cilt:2, 843-844.
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2.4.1. Millî Mücadele'de Trabzon ve
Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n Rolü

Daha önce de belirtildi¤i üzere I. Dün-
ya Savafl› s›ras›nda, Trabzon'un Rus or-
dusu taraf›ndan iflgal edilme ihtimali
gündeme gelince Trabzon Valisi Cemal
Azmi Bey taraf›ndan Vilayet yönetimi ile
birlikte resmi belgeler 16 Nisan 1916'da
Ordu kazas›na nakledilmiflti.

Rus ordusu yerli Rumlar›n davetiyle
18 Nisan 1916'da flehre girmifl ve kenti
iflgal etmiflti. Bu iflgal s›ras›nda öncelik-
le resmi kurumlar ele geçirilmifl, Or-
du'ya götürülemeyen dokümanlar Rus-
lar›n eline geçmiflti. Bir Rus zulmüne
muhatap olmamak için evlerini ve bark-
lar›n› alelacele terk eden Müslüman
Türklerin geride b›rakt›klar› her türlü ta-
fl›n›r ve tafl›nmaz mal, baflta Rus ordusu
mensuplar› olmak üzere Rumlar ve Er-
meniler taraf›ndan ya¤malanm›flt›. 

18 Aral›k 1918'de imzalanan Erzin-
can Ateflkes Antlaflmas› gere¤ince Rus
ordusu iflgal bölgesinden çekilmifl ve
Müslüman Türkler fiubat 1918'den itiba-
ren yeniden evlerine dönme imkân›na
kavuflmufltu. Ancak iki y›l aradan sonra
karfl›laflt›klar› kent, geride b›rakt›klar›
canl› ve yaflam dolu Trabzon de¤il y›k›l-
m›fl, yak›lm›fl ve harabeye çevrilmifl bir
Trabzon idi. 

Trabzon halk›, iki y›ll›k sürede yafla-
d›klar› dram›n izlerini silmek için çaba
sarf ederken aradan k›sa bir süre geçtik-
ten sonra 30 Ekim 1918'de Mondros
Mütarekesi imzalanm›fl, ard›ndan Os-
manl› Devletinin topraklar› yabanc› güç-
ler taraf›ndan iflgale bafllanm›flt›. 1919
bafl›nda toplanan Paris Konferans›nda
baflta Ermeniler olmak üzere Do¤u Ka-
radeniz Bölgesi Rumlar› da ba¤›ms›zl›k
için her türlü giriflimi sürdürmeye baflla-
m›flt›. Tarihi ve demografik gerçeklere
ayk›r› raporlar haz›rlan›yor, emperyalist
güçlerin de deste¤i al›narak Do¤u Kara-
deniz Bölgesi'nde ba¤›ms›z bir Pontus
devleti kurma mücadelelerini sürdürü-
yorlard›. 

Bu durum karfl›s›nda Trabzon ayd›n-
lar› ve yurtseverlerinin Mütareke sonun-

da milli uyan›fl ve Milli Mücadele yolun-
da att›klar› ilk ad›m 10 Aral›k 1918'de
‹stikbal Gazetesi'ni kurmalar› olmufltu.
Bu gazete arac›l›¤›yla Trabzon ve havali-
sinde Pontus devleti kurulmas›n›n siyasi
ve propaganda aç›s›ndan temsilcili¤ini
yapan iki Rum gazetesine karfl› bölgede-
ki Türk ve Müslümanlar›n haklar›n›n ko-
runmas›na çal›fl›lm›flt›r. Uluslararas›
güçlerin de deste¤iyle durumun her ge-
çen gün daha da kötüye gitti¤ini gören
Trabzonlu yurtseverler 10 fiubat
1919'da Trabzon Muhafaza-i Hukuk-›
Milliye Cemiyetini kurdular.199 Bu süreç-
teki mücadelenin önderli¤ini, içinde
Trabzonlu tüccarlar›n da yer ald›¤› bir
gurup eflraf ile ayd›n yürütüyordu. Nite-
kim söz konusu Cemiyet'in kurucular›
aras›nda yer alan isimlerden Nemlizade
Sabri ve Nemlizade fievki Beyler, Trab-
zon'un en eski ve en güçlü tüccar ailesi-
nin mensubuydular. Yine Cemiyet'in ku-
rucular› aras›nda yeralan ve bu dönem-
de Belediye Baflkanl›¤› yapan Kazazzede
Hüseyin ile Hatipzade Emin'in de aileleri
Trabzon'da ticaretin de¤iflik kollar›nda
faaliyet gösterenler aras›ndayd›. Kuru-
cular aras›nda yer alan Trabzon'un en
güçlü eflraf ailelerinden birinin mensubu
olan Hac› Ali Haf›zzade Mehmed Bey
A¤ustos 1923'te yap›lan Trabzon Tica-
ret Kulübü'nün yeni idare heyetine seçi-
lecek kadar ticaretle ilgili biriydi.

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-› Milliye
Cemiyeti kurulduktan k›sa bir süre son-
ra Bat› Anadolu'da ciddi bir geliflme
meydana gelmifl, Mondros Mütareke-
si'nin kendilerine sa¤lad›¤› ayr›cal›klar›
kullanan ‹tilaf Devletleri'nin giriflimiyle
15 May›s 1915'te Yunan ordusu ‹zmir'i
iflgal etmiflti. Bu geliflme, ülkenin her ta-
raf›nda oldu¤u gibi Trabzon ve havalisin-
de de ciddi tepkilere neden olmufl, Mü-
dafaa-i Hukuk Cemiyeti ola¤anüstü bir
kongre düzenleyerek bu geliflmeye karfl›
al›nacak tedbirleri görüflerek karara
ba¤lam›flt›. 

Nitekim Mustafa Kemal'in Milli Müca-
deleyi Anadolu'dan bafllatmak üzere
Samsun'a ç›karak temaslar›na bafllad›¤›
günlerde, Trabzon Müdafaa-i Hukuk Ce-

199 Cemiyetin kurucular› flunlard›r: Barutçuzade Ahmet Efendi, Barutçuzade Faik Bey, Haf›z Mehmet, Eyüpzade ‹zzet, Eyüpzade
Ömer Fevzi, Abanozzade Hüseyin, Murathanzade Ziya, Nemlizade Sabri, Nemlizade fievki, Çulhazade Kadri, Hatipzade Emin,
Hac›alihaf›zzade Mehmet Salih, Kazazede Hüseyin, Mollabekirzade Mehmet Ali, Müftüzade Hac› Mehmet, Subafl›zade Münir,
Zehirzade Zühtü, Hocazade ‹brahim Cudi, Kulaks›zzade ‹brahim, Ustazade Nazmi. (Bkz. Sebahattin Özel, Milli Mücadele'de
Trabzon, Ankara 1991, Türk Tarih Kurumu, s. 63.)

85Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› Tarihi 1884-1950



miyeti ile Erzurum Vilayat-› fiarkiye Mü-
dafaa-i Hukuk Cemiyetleri aralar›nda
anlaflarak Erzurum Kongresini toplama
karar› ald›lar. Haz›rl›klar tamamland›k-
tan sonra 23 Temmuz 1919'da Mustafa
Kemal'in baflkanl›¤›nda toplanan Erzu-
rum Kongresinden sonraki süreçte,
Trabzonlular›n da ön saflar›nda yerald›¤›
ba¤›ms›zl›k mücadelesi bafllam›flt›r. Mü-
cadelenin hemen her safhas›nda önemli
katk›lar sa¤layan Trabzonlular›n, bu kat-
k›lar›na destek veren kurumlar›n aras›n-
da Trabzon Ticaret Odas›n›n da yer ald›-
¤› görülmektedir. 

Hem co¤rafi, hem de stratejik konu-
mu nedeniyle özel bir önem arz eden
Trabzon, Milli Mücadele'nin do¤udaki en
önemli merkezi konumundayd›. Ancak
ayn› nedenlerle Milli Mücadeleyi etkisiz
k›lmak isteyen güçlerin de kontrol etme-
ye çal›flt›¤› bir merkez olan Trabzon'da
etkinlik mücadelesi giderek yo¤unlafl›-
yordu. Bir yandan iflgal kuvvetlerinin
bölge sorumlusu olarak atad›¤› Rawlin-
son s›k s›k Trabzon'a gelerek durumu
kontrol alt›nda tutmaya çal›fl›rken öte
yandan ‹stanbul Hükümeti taraf›ndan
kente atanan Valiler, Milli Mücadele sü-
recine Trabzon katk›s›n› bölmeye ve yok
etmeye çal›fl›yordu. Öte yandan Ankara
Hükümeti, bu mücadelede etkin hale
gelmek için baz› önlemlere baflvuruyor-
du. Bu önlemlerden belirleyici olan› hu-
sus kentin mülki ve askeri yönetimini
kendi yan›na çekmek idi.

Böylesine yo¤un bir bask› alt›nda bu-
lunan Trabzonlular›n, özellikle Ankara
Hükümetinin, ‹stanbul Hükümeti ve ‹tilaf
Devletlerinin bask›lar›na boyun e¤me-
mesi, Türkiye'ye biçilen rolün reddedile-
rek mücadelede önderli¤i ele almas› ül-
kenin her yerinde oldu¤u gibi Trab-
zon'da da etkisini göstermeye bafllam›fl-
t›. Özellikle Birinci ve ‹kinci ‹nönü Zafer-
lerinin kazan›lmas›, Milli Mücadeleye
inanc› daha da pekifltirmiflti. Birinci ‹nö-
nü zaferini kutlamak amac›yla Türkiye
Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa
Kemal Pafla'ya Trabzon'dan çok say›da
telgraflar çekilmifl, zaferin an›s›na Kavak
Meydan›'n›n ad› ‹nönü Meydan› olarak
de¤ifltirilmiflti.200 ‹kinci ‹nönü Zaferi ha-
berinin flehre ulaflmas›yla birlikte 1 Ni-

san 1921'den itibaren kentin her taraf›
bayraklarla birlikte donat›lm›fl, 3 Nisan
gecesi de aralar›nda Trabzon Türk Oca-
¤› heyetinin de bulundu¤u kalabal›k bir
fener alay› düzenlenmiflti. 

Türk milletinin makûs talihine dur de-
mek amac›yla 23 Nisan 1920'de Anka-
ra'da aç›lan Büyük Millet Meclisi'nin bi-
rinci aç›l›fl y›ldönümü olan 23 Nisan
1921'de, ‹nönü Zaferlerinin yaratt›¤›
inanç, güven ve heyecan›n da etkisiyle
Güzelhisar'da coflkulu kutlamalar yap›l-
d›.201 Bu kutlamalardan k›sa bir süre son-
ra bafllayan Yunan taarruzu sonunda Es-
kiflehir'in düflmesi ve Türk ordunsun Sa-
karya Nehri'nin do¤usuna çekilmesi An-
kara'da oldu¤u gibi Trabzon'da da mo-
rallerin bozulmas›na neden olmufltu.
Gerçi bu durum kurtulufl mücadelesine
verilen deste¤i olumsuz yönde etkileme-
mifl, aksine daha bir azimle mücadele
edilmesine neden olmufltu. Nitekim Türk
ordunsun Sakarya nehrinin do¤usunda
oluflturdu¤u savunma hatt› süratle güç-
lendirilerek Yunan sald›r›s›na karfl› güçlü
bir konuma getirilmifltir. Mustafa Ke-
mal'in 15 Eylül 1924'te Trabzon'da yap-
t›¤› konuflmada “Sakarya büyük kanl›
savafl›na Üçüncü Tümen ile yetiflen
Trabzon evlatlar›n›n savafl alan›nda gös-
terdikleri özverili çabalar›n k›ymetli an›-
s› her zaman dima¤›mda menkufl kala-
cakt›r” sözleriyle vurgulad›¤› üzere, Sa-
karya savafl›n›n en kritik anlar›nda Trab-
zonlular bir kez daha devreye girerek
makûs talihin tersine çevrilmesine katk›
sa¤lam›fllard›. 

Cephedeki Trabzon evlatlar›n›n mü-
cadelesi ve baflar›s›, cephe gerisinde,
Trabzon'da da ciddi bir etki yarat›yor,
Sakarya Zaferi onuruna kentte kutlama
etkinlikleri düzenleniyordu. ‹stikbal ga-
zetesinde yeralan “Bugünkü ihtifal” bafl-
l›kl› yaz›da; Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
ve Ticaret Odas›'n›n önderli¤inde, Hilal-i
Ahmer, okullar ve di¤er resmi daire ve
zevat›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen tören-
lerde ateflli konuflmalar da yap›lm›flt›.202

Bütün bu olumlu geliflmelere ra¤men
Trabzon'da mülki idareden istenilen fle-
kilde destek al›namam›flt›r. Sivas ve Er-
zurum Kongrelerinde al›nan kararlar›n

200 Mesut Çapa, “Milli Mücadele Döneminde Trabzon'da Mitingler”, Türk Yurdu, Ekim 1977, say›: 122, s. 125.
201 Dünkü ‹htifal, ‹stikbal, 24 Nisan 1921.
202 ‹stikbal, 30 Aral›k 1921.
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203 ‹stikbal 28 A¤ustos 1921.
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uygulanmas›na direnen, Ankara Hükü-
meti'nin buyruklar›na kay›ts›z kalan ve
Trabzon'da ikilik yaratmak isteyen Vali
Mehmet Galip Bey'in etkisiz k›l›nmas›n-
dan sonra Ankara Hükümeti taraf›ndan
Ebubekir Haz›m Bey'in Trabzon Valili¤i-
ne atanmas› bütün Trabzonlular› sevin-
dirmiflti. Loyd vapuruyla 27 A¤ustos
1921 akflam› Trabzon'a gelen yeni Vali
Ebubekir Haz›m Bey, Vali Vekili Miralay
Seyfi Bey baflkanl›¤›nda, Trabzon Tica-
ret Odas› heyetinin de içinde yerald›¤›
kalabal›k gurup taraf›ndan törenle karfl›-
lanm›flt›.203 Milli Mücadele taraftar› olan
yeni valiyle birlikte hareket eden Trab-
zonlular, bu tarihten sonra Ankara Hü-
kümetiyle birlikte hareket edecekler ve
her türlü deste¤i sa¤layacaklard›.

Ankara Hükümeti bir yandan Milli
Mücadelenin baflar›lmas› için içeride her
türlü tedbirleri almaya, cephede düfl-
manla çarp›flmaya çal›fl›rken di¤er yan-
dan bu uzun soluklu mücadelede gerek-
li d›fl deste¤in sa¤lanmas› için de çaba
sarf ediyordu. Erzurum Kongresi s›ras›n-
da bafllayan, BMM'nin aç›lmas›yla tem-

sili bir statüye kavuflturulan Türk-Sovyet
iliflkilerinde zaman zaman meydana ge-
len pürüzleri gidermeye de çal›fl›l›yordu.
Türk- Sovyet iliflkilerinin kurulmaya ça-
l›fl›ld›¤› ulafl›m güzergâh› Trabzon'dan
geçiyordu. Nitekim Ukrayna'n›n Türkiye
Halk Ola¤anüstü Murahhas› ve Ukrayna
ve K›r›m Ordular› Baflkomutan› Mihail
Frunze ve maiyeti, Ankara'ya gitmek
üzere 25 Kas›m l921'de Trabzon'a gel-
mifllerdi. Türk ba¤›ms›zl›k mücadelesi
için stratejik bir öneme sahip bulunan bu
iliflkinin karfl› taraf› olan Rus heyeti
Trabzon'da konaklad›lar. Çeflitli kiflilerle
görüflmelerde bulunan Heyet flerefine 27
Kas›m 1921'de Müdafaa-i Hukuk Kulü-
bü binas›nda bir ziyafet düzenlendi. Bu
ziyafete Trabzon Sovyet Rus Konsolosu,
Vali Haz›m Bey, Tümen Komutan› Sami
Bey, Trabzon mebusu Ali fiükrü, Artvin
mebusu Hilmi, Tümen Kurmay Baflkan›
Binbafl› Mustafa,  Nizamiye Alay  Komu-
tan› Ziya Beyler, Müftü Ahmet Mahir
Efendi, Belediye Baflkan Vekili, Müdafa-
a-i Hukuk Merkez Kurulu Baflkan ve
üyelerinin yan›s›ra Ticaret Odas› Baflka-

Trabzon Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti
kurucular›...
M. Ça¤dafl Arflivi



204 Mesut Çapa, Milli Mücadele Döneminde Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Trabzon 1998, s. 32
205 ‹stikbal, 15-16 May›s 1922
206 ‹stikbal, 7 Eylül 1922
207 ‹stikbal, 14 Eylül 1922
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n› da kat›ld›.204 Daha sonra Ankara'ya
hareket eden Heyet, TBMM Baflkan›
Mustafa Kemal ile görüfltü.

Ankara Hükümetinin mülki ve askeri
aç›dan kontrol alt›na ald›¤› Trabzon'da
her geçen gün Milli Mücadeleye duyulan
güven art›yor, hem gönüllü, hem de te-
kalif-i milliye yard›mlar› ard› arkas› ke-
silmeksizin sürüyordu. Bu duygu içinde
milli hassasiyeti zirveye ç›kan Trab-
zon'da ‹zmir'in iflgalinin üçüncü y›ldönü-
münde Belediye önünde mahfleri bir ka-
labal›¤›n kat›l›m›yla protesto mitingi ya-
p›lm›flt›r. Trabzon Ticaret Odas› yöneti-
cilerinin de kat›ld›¤› mitingde yap›lan
konuflmalarda, iflgal hadisesi ve Türkiye
üzerine oynanan oyunlar dillendirilmifl,
mücadele azmi pekifltirilmifltir.205

‹kinci ‹nönü Zaferi'nden sonra ‹tilaf
Devletlerinin Anadolu'da yaflanan sa-
vaflta tarafs›z olduklar›n› aç›klamalar›,
Sevr sürecinde Ankara Hükümeti'ni et-
kisiz k›lmak amac›yla ileri sürdükleri Yu-
nan ordusunun bu görevi baflaramaya-
ca¤›n› anlam›fl olmas›ndan kaynaklan›-
yordu. Bunun ard›ndan bir de Sakarya
Zaferi'nin kazan›lmas›, ‹tilaf Devletlerinin
ümitlerini iyice azaltm›fl; buna karfl›n
Türk milletinde ba¤›ms›zl›k mücadelesi-
ni kazanaca¤›na yönelik güvenini art›r-
m›flt›. Yunan ordusuna kesin darbenin
vurulmas› amac›yla yap›lan haz›rl›klara,
Anadolu'nun hemen her yöresinden ol-
du¤u gibi Trabzon'dan da yo¤un bir ka-
t›l›m olmufltur. Cepherlerden baflar› ha-
berleri Trabzon'u adeta coflturmufl, genç
k›zlar sand›klar›ndaki çeyizlerini, kad›n-
lar kolar›ndaki ziynet eflyalar›n› orduya
ba¤›fllamak için seferber olmufllard›.
Böylesi bir sürecin sonunda beklenen an
gelmifl, 26 A¤ustos 1922'de bafllayan
Büyük Taarruz, Bat› Anadolu'yu iflgal
eden Yunan ordusuna son darbeyi vur-

mufltu. Bu haberin Trabzon'a ulaflmas›
kentte büyük bir heyecan uyand›rm›fl,
adeta karanl›k günlerin ard›ndan güne-
flin do¤mas›n› müjdelemiflti. Trabzonlu-
lar 6 Eylül 1922 Çarflamba günü, her za-
man oldu¤u gibi bir kez daha Za¤nos
meydan›nda toplanm›fllar, ordunun ba-
flar›s›n› kutlayan konuflmalar yap›ld›ktan
sonra gece fener alay› düzenleyerek
flenlikleri tamamlam›fllard›.206

9 Eylül 1922'de Türk ordusunun ‹z-
mir'e ulaflmas›, iflgalcilerin Anadolu'yu
terk etmek zorunda kalmalar›, uzun za-
mandan beri beklenen niha-i sonuç ol-
mufltu. 14 Eylül 1922 tarihli ‹stikbal Ga-
zetesi, “Büyük Taarruz flerefine Trabzon
dün misli görülmemifl flenlikler yapt›”
bafll›¤›yla verdi¤i haberde; Za¤nos Mey-
dan›nda Ticaret Odas›, fiehit Yavrular›,
Allame, Meflayih, Askeri ve Mülki erkan
ve çok say›da Trabzonlunun da kat›l›-
m›yla büyük bir zafer alay›n›n topland›-
¤›n›, alay›n coflku ve sevinç gösterileri
içinde ve fiark Cephesi M›z›kas› eflli¤in-
de buradan hareketle Güzelhisar'a kadar
yürüdü¤ünü, burada çeflitli konuflmala-
r›n yap›larak Türk Milli Mücadelesinin
baflar›s›n› kutlad›¤›n› belirtiyordu.207

Böylece, 18 Nisan 1916 tarihinde ya-
flanan Rus iflgaliyle muhacir olarak evle-
rinden uzaklarda yaflamak zorunda ka-
lan, 24 fiubat 1918'de evlerine dönme
imkân› bulabildikten sonra harabeye dö-
nen Trabzon'da yeni bir yaflam mücade-
lesi bafllatan, Mondros Mütarekesiyle
bafllayan paylafl›m sürecinde bir kez da-
ha vatanlar›ndan kopar›lma tehdidiyle
karfl›laflan Trabzonlular, Mustafa Ke-
mal'in önderli¤indeki Milli Mücadele'nin
baflar›ya ulaflmas›yla derin bir nefes al›-
yor, güvenlik içinde yaflayabilecekleri
Tam Ba¤›ms›z Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti'nin kurulufluna destek veriyorlard›. 



CUMHUR‹YET DÖNEM‹NDE TRAB-
ZON T‹CARET VE SANAY‹ ODASI
(1923 -1950)

3.1. Atatürk Döneminde Trabzon Ti-
caret ve Sanayi Odas›'n›n Yap›land›r›l-
mas› (1923 -1938)

1908-1922 aras› milli sermaye yara-
t›lmaya çal›fl›ld›¤› y›llard›. Bu sürece
1918'e kadar ‹ttihatç›lar, 1918'den
1922'ye kadar da Milli Mücadelenin lider
kadrosu damgas›n› vurmufltur. Bu hare-
ketin karfl›s›ndaki en büyük engel, eko-
nomik yönden d›fla ba¤›ml›l›k idi. Ya-
banc› sermayenin kurumsallaflm›fl gü-
venceleri bir türlü afl›lam›yordu. Bunlar›n
olumsuz yanlar› büyük ölçüde Milli Mü-
cadele ve Lozan'da lider kadro taraf›n-
dan temizlenmifl, ancak Cumhuriyetin
ilk befl y›l›n› kapsayacak flekilde tama-
men ortadan kald›r›lamam›flt›. 

II. Meflrutiyet ile bafllayan milli iktisat
anlay›fl›n›n korumac› ve sanayileflmeci
e¤ilimleri Cumhuriyetin bafllang›c› ile de
devam etti. Ancak bu konuda Cumhuri-
yeti kuran kadronun önüne Lozan Ant-
laflmas›'n›n gümrük politikas›na getirdi¤i
engeller ciddi bir sorun olarak ç›kt›. Lo-
zan Antlaflmas› vergi uygulamalar›nda
ithal mallara, yerli mallara oranla avan-
taj sa¤lay›c› maddeler içeriyordu.
1919'a kadar geçerli olacak bu sözlefl-
me ile yerli sanayinin korunmas›, ya da
gümrük gelirlerinin art›r›lmas› mümkün
görünmüyordu. Lozan'›n getirdi¤i eko-
nomik k›s›tlamalar›n yan›nda a¤›r bir
flart da Türkiye Cumhuriyeti'nin, Os-
manl› Devleti'nin borçlar›n›n % 70'ini
üstlenmesiydi. 85 milyon alt›n lira olan
bu borç, ilki 1929'da 15 milyon lira

ödenmek üzere y›ll›k 6 milyon liradan
taksitlendirilmiflti. 

fiubat 1923'te 1135 delege ile topla-
nan ‹zmir ‹ktisat Kongresi, Kurtulufl Sa-
vafl› y›llar›nda Ankara ile ba¤lar› kop-
mufl olan ‹stanbul ile ‹zmir Türk-Müslü-
man sermayedarlar›n›n yeni siyasi ikti-
darla iliflkilerini yeni bir eksen üzerinden
sa¤lamlaflt›rmas›na imkân verdi. Top-
lumsal yaflam›n her katman›ndan tem-
silcilerin bulundu¤u bu kongrede, bir
yandan Misak-› ‹ktisadî ilkesi benimse-
nerek tam ba¤›ms›zl›¤›n önüne ç›kabile-
cek tehlikelere karfl› gerekli önlemler al›-
n›rken öte yandan Bat›l›laflman›n ekono-
mik aya¤› liberalizm olarak benimseni-
yordu. 

Bu kongre kararlar›n›n bir gere¤i ola-
rak 1924 y›l›nda kurulan ‹fl Bankas›, ser-
maye birikimi yaratarak kredi imkânla-
r›yla Türk müteflebbisi etkin k›l›nmaya
çal›fl›l›rken; demiryollar›ndan yabanc›la-
r›n tasfiye edilmesi, tütün rejisinin milli-
lefltirilmesi, Kabotaj Yasas›n›n kabulü ve
aflar vergisinin kard›r›lmas› gibi milli ik-
tisad› destekleyici unsurlar da hayata
geçirildi. 

1925 y›l›nda Sanayi ve Maadin Ban-
kas› kuruldu ve 1927'de ç›kar›lan Tefl-
vik-i Sanayi Kanunuyla da sanayi yat›-
r›mlar›na ve sanayi iflletmelerine çok bü-
yük imkânlar sa¤land›. 1929 ekonomik
buhran› öncesinde Türk ekonomisi böy-
le bir yap› arz etmekteydi. 

Rus iflgalinden sonra Trabzon Ticaret
Odas›'n›n yeniden yap›land›r›lma süreci-
ne girdi¤i anlafl›lmaktad›r. Milli Mücade-
le ve Cumhuriyetin ilk y›llar›nda Hac›
Hamizade Hac› Hamdi Bey'in önderli¤in-

III. BÖLÜM
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208 “Trabzon Vilayeti'ne Ait Malumat-› ‹ktisadiye ve ‹hsaiye, Trabzon M›nt›kas› Ticaret Müdiriyeti'nin Ticaret Raporu”, Ticaret Vekaleti
Mecmuas›, Birinci Sene, May›s 1341, Numara 9, s.188-189.

209 Hatipzade Mustafa Efendi, Trabzon'un en eski ailelerinden birisi olan “Hatipzadeler” ailesine mensuptu. 1886'da Mürteza Bey'in
o¤lu olarak dünyaya gelmiflti. Avrupa'ya f›nd›k ihracat› yapmakla meflhur olmufltu. Mustafa Efendi, birkaç y›l sonra Trabzon
Ticaret Odas› Baflkan› olmufltur. Mehmet Zeki, Türkiye Teracimi Ahval Ansiklopedisi, III, 1930-1932, s.515.

210 Nemlizade Sabri Bey 1863 Trabzon do¤umluydu. Kendi gayretleriyle ithalat ve ihracat alanlar›nda Trabzon'un ileri gelen tüccar-
lar› aras›na girmiflti. Mecidiye ve Osmaniye niflanlar› sahibi olan Sabri Bey, sonraki y›llarda belediye meclisi ve Trabzon Türk
Oca¤› üyesi olarak da görev yapt›. Mehmet Zeki, Türkiye Teracimi Ahval Ansiklopedisi, III, s.550.
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‹sim Görevi Tarihi ‹ntihab› ‹fltigalleri

Hac› Hamdizade Hac› Hami Reis-i Evvel 15 Mart 1336 Emlak ve akar sahibi,
Efendi Enva-i kantariye ithalat ve

ihracat› tüccar›

Çulhazade Hac› Kadri Efendi Reis-i Sani 15 Mart 1336 Kisarna Maden Suyu
sahibi, Demir, bak›r saire
ithalat taciri

Bekir Efendizade Hac› Haf›z Muavin-i Evvel 15 Mart 1336 Emlak ve akar sahibi,
Rüfldü Efendi manifatura ithalat taciri

Hatipzade Mustafa Efendi209 Muavin-i Sani 21 Haziran 1337 F›nd›k içi ihracat›,
enva-i kantariye ithalat taciri

Nemlizade Sabri Bey210 Aza 15 Mart 1336 Emlak ve akar sahibi,
enva-i kantariye ithalat ve
ihracat› taciri

Kazazzade Hüseyin Efendi Aza 15 Mart 1336 Emlak ve akar sahibi,
manifatura tüccar› ve
mahalli belediye reisi

Hac› Ali Haf›zzade Hakk› Efendi Aza 15 Mart 1336 H›rdavat ve alat› ziraiye
ithalat taciri

Hac› Salih Kaptanzade Aza 15 Mart 1336 Enva-i kantariye toptan ve
Ali Nazmi Efendi perakende tüccar›

Hamzazade Ali Efendi Aza 15 Mart 1336 Dâhili vilayet üzerine her
nevi emtia ithalat ve
mevafli ihracat tüccar›

Hac› Ali Haf›zzade Mehmed Aza 21 Mart 1338 F›nd›k içi, tütün ihracat›,
Salih Efendi enva-i muhtelife ve

manifatura taciri

Sad›kzade Cafer Kaptan Efendi Aza Kânunusani 1339 Sad›kzade Vapurlar› fiüreka
ve Acentesi, enva-› zahire
ve kantariye tüccar›

Yunuszade fiefik Efendi Aza 2 Teflrinisani 1340 Enva-i kantariye ithalat ve
ihracat›, komisyonculuk,
Gaz fiirketi acentesi

Hac› Kad›zade Tahsin Efendi ‹kinci Kâtip ve 18 Teflrinievvel 1335
Sand›k Emini

Saraçzade Mehmed Lütfi Efendi Oda Simsar› 1 May›s 1337

de Oda'n›n faaliyetlerini sürdürdü¤ünü
görmekteyiz. 1920'den 1925 y›l›na ka-
dar Trabzon'un önemli tüccarlar›ndan
Hac› Hamdi Bey Ticaret Odas› baflkanl›-
¤›n› yürütmüfltür. Bu zat daha sonraki
dönemlerde de Oda yönetim kurullar›n-
da görev yapm›flt›r. 

Cumhuriyet'in ilan›ndan hemen sonra
haz›rlan›p Mart 1925'te Ticaret Vekaleti

Mecmuas›'nda yay›nlanan “Trabzon Vi-
layeti'ne Ait Malumat› ‹ktisadiye ve ‹hsa-
iye, Trabzon M›nt›kas› Ticaret Müdiriye-
ti'nin Ticaret Raporu” isimli rapora göre
Milli Mücadele y›llar›nda Trabzon Ticaret
Odas› bünyesinde faaliyet gösteren belli
bafll› isimler ve meslek alanlar› flu flekil-
de tabloland›r›labilir:208
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1923 y›l›nda Trabzon Ticaret Oda-
s›'n›n toplam gelir miktar› 1.675 lira 85
kurufl, gideri ise 763 lira 86 kurufl olup
bütçeden 911 lira 98 kurufl 1924'e devr
etmifltir. 

‹nceledi¤imiz raporda, 1923-24 dö-
neminde Trabzon Ticaret Odas›'na ka-
y›tl› olan Trabzon tüccarlar›n›n isimleri
ve hangi ifllerle u¤raflt›klar› ayr›nt›l› bir
flekilde ele al›nm›flt›r.211 Tüccarlar, ser-
mayelerinin büyüklüklerine göre birinci,
ikinci ve üçüncü s›n›f olarak tasnif edil-
mifltir. 

Birinci S›n›f Tüccarlar, ‹thalat› ve ihracat›

Hac› Ali Haf›zzade Hasan R›za: Mani-
fatura ve kantariye-F›nd›k, Fasulye, Yu-
murta, Tütün, Koyun vs.

Hac› ‹brahimzade Biraderler: Muhtelif
Kantariye-F›nd›k, f›nd›k içi, fasulye, yu-
murta

K›zzade fievki ve fiürekâs›: Dakik,
Kantariye-Tütün, f›nd›k, fasulye vesaire

Nemlizade Mahdumlar›: Manifatura,
kantariye ve pake acentesi-Tütün, f›nd›k
vesaire

Nemlizade Biraderler: Muhtelif kanta-
riye, kösele vesaire-Tütün, çirifl, kitre
vesaire

Dedezade Kamil Efendi: Muhtelif
kantariye, kösele vesaire-F›nd›k içi, fa-
sulye, ya¤ vesaire

Dedezade Hami Efendi: Muhtelif kan-
tariye-F›nd›k içi, fasulye, ya¤.

Subafl›zade ‹hsan Efendi: Muhtelif
kantariye- F›nd›k içi, fasulye, ya¤

Usta Ömerzade Ali Befle Efendi: Muh-
telif kantariye-F›nd›k içi.

Hac› Mollazade Biraderler: Manifatu-
ra, kantariye-Tütün

Hac› Haflimzade Hac› Abdullah Efen-
di: Enva-i kantariye-F›nd›k vs.

Hac› Ali HAf›zzade Ömer Efendi: En-
va-i kantariye-F›nd›k, yumurta, fasulye.

Kas›mzade Biraderler: Manifatura-
Mevafli ve saire ihracat› ve müteahhitlik

Sad›kzade Biraderler: Muhtelif kanta-
riye-F›nd›k vesaire

Hac› Yakupzade Biraderler: Manifatu-
ra-Past›rma

Hamzazade Ali Efendi: Manifatura-Çi-
rifl, pamuk, kitre

Mürtezazade Tursun Efendi: Manifa-
tura-Çirifl, pamuk vesaire

Kefelizade Hac› Haf›z Efendi: Manifa-
tura eflyas›-F›nd›k içi

Trabzon otobüs
seferlerinin bafllama
tarihi...
Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi

211 Trabzon Vilayeti'ne Ait Malumat-› ‹ktisadiye ve ‹hsaiye, s.166-170.



Kazazzade Hüseyin Efendi: Manifatura

Bekir Efendizade Hac› Haf›z Rüfldi
Efendi: Manifatura

Serdarzade Hac› Salih Efendi: Pamuk
ve iplik

Dahkanzade Zihni Efendi Mahdumla-
r›: kantariye-F›nd›k içi

Müftüzade Hac› Mehmed Efendi: Za-
hire ve kantariye

Hac› Yusufzade Mehmed ve Mürteza-
zadeler: Manifatura ve kantariye

‹rani Meflhedizade Ali Efendi: Transit
‹ran eflyas›-Transit eflyas›, hal› vs.

Yusufzade ⁄ulam Ramazan Efendiler:
Transit eflyas›-‹ran'dan transit eflyas›

Anadolu Ticaret fiirketi, Celaleddin
Bey: Çay, kahve, fleker vs-av derisi vs.
ihraç ve Otomobil Kamyon fiirketi

A. K. Teofilaftos Ticarethanesi: Çay,
kahve, f›nd›k içi.

⁄. Kabayanidi Ticarethanesi: Çay,
kahve, f›nd›k içi

Hans Hostraflr ‹sviçre Ticarethanesi:
Çay, kahve, gön vs. gibi her türlü emtia
ihracat, komisyonculuk

J.J. Hostraflr ‹sviçre Ticarethanesi:
Çay, kahve, gön vs. gibi her türlü emtia
ihracat ve komisyonculuk.

‹kinci S›n›f Tüccarlar

Yunuszade fiefik Efendi: Gaz, benzin,
makine ya¤› vs-F›nd›k vs.

Hac› Hamdizade At›f Efendi: Kantari-
ye-F›nd›k vs.

Hac› Hamdizade Afif Efendi: Kantari-
ye-F›nd›k vs.

Hatipzade Mustafa Efendi: Kantariye-
F›nd›k içi

Karaçengelo¤lu Sadullah Efendi: Da-
kik ve Zahire-F›nd›k vs.

Nuhzade Arif Efendi: Dakik ve zahire-
F›nd›k vesaire

Ekmekcizade Nuri Efendi: Dakik ve
Zahire-F›nd›k vesaire

Tütüncüzade Z‹ver Efendi: Manifatu-
ra-Past›rma

Mescizade Biraderler: Gön, kösele ve
kundurac› eflyas›-Past›rma

Dedezade fiükrü Efendi: Kantariye ve
zahire-Past›rma
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Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi...



Barutcuzade Hac› Ahmed Efendi:
Kantariye ve zahire-Past›rma

Cekerzade Hüseyin Hüsnü Efendi:
Manifatura-Av derisi

Hac› Dervifla¤azade Biraderler: Mani-
fatura-F›nd›k vs.

Harnamaszade Baki Efendi: Atariye-
F›nd›k vs.

Müftüzade Temel ⁄umi Efendi: Tuha-
fiye-F›nd›k vs.

Bayburtlu Ömer A¤azade Mehmed
Efendi: Kantariye

Hac› Arif Kapudanzade ‹brahim Efen-
di: Kantariye

Hac› Hüseyinzade Ahmed R›za Efen-
di: Gön, kösele ve daba¤ata müteallik
eflya

Hac› Dursunzade Biraderler: Manifatura

Bökrizade Hac› Musa Efendi: Manifatura

Hac› Harunzade Faik212 ve Mahdumla-
r›: Tuhafiye

Bekarzade Ali Efendi: Kantariye

Bekarzade fievki Efendi: Kanatriye-
F›nd›k içi

Hac› Alizade Mehmed Efendi: Manifatura

Sürmeneli Karahasanzade Hulki
Efendi: Manifatura

Hac› Mucikzade Mehmed Efendi: Mani-
fatura

Velizade Tursun Efendi: Manifatura efl-
yas›

Kefelizade Gülflen ve Mahmud Efen-
diler: Manifatura eflyas›

Baltao¤lu Ali Efendi: Daba¤ata müte-
allik eflya

Molla Mustafazade Tevfik Efendi:
Kantariye muhtelif-Av derisi vs.

Hac› Salih Kapudanzade Ali Nazmi
Efendi: Kantariye muhtelif

Çulhazade Hac› Kadir Efendi Mah-
dumlar›: Bak›r, demir, dakik kimyevi
gübre-Kisarna maden suyu

Hac› ‹zzetzade Hüseyin Efendi ve fie-

riki: Tütün, f›nd›k

Polathanelizade Biraderler: Attariye, zü-
caciye

‹mamzade Biraderler: Attariye, züca-
ciye

Haca Hatatzade Eflref Efendi: H›rda-
vat, cam vs.

Kalyoncuzade Biraderler: Tuhafiye

‹skenderzade fiefik Efendi: Pamuk,
iplik

Memifl Yaz›c›zade Abdullah Efendi
Mahdumlar›: Kantariye, kimyevi gübre
vesaire-F›nd›k, fasulye, ya¤ vs.

Kürtzade Biraderler: F›nd›k içi

Abdullah Efendizade Kitabi Hamdi
Efendi: Enva-i k›rtasiye

Hac› Hakk›zade Salih Efendi: Kereste
ve debba¤iye

Karakullukçuzade Hüseyin Hüsnü
Efendi: Manifatura

Afacanzade Ahmed Hamdi ve Mah-
dumlar›: Manifatura

Ball›zade Bekir Efendi: Manifatura

Kitapç›zade Mehmed Efendi: Tuhafi-
ye ve manifatura

Osman Zeki Koyuncu: Tuhafiye

Dalzade Mahmud Efendi: Kantariye-
F›nd›k vs.

212 Hac› Harunzade Faik Bey flehrin en eski ailelerinden birine mensup olup 1877'de Trabzon'da do¤mufltu. Cumhuriyet'in ilk
y›llar›nda Trabzon'un en büyük tuhafiye ma¤azas›n›n sahibiydi. Manifatura, mobilya, makine, gramofon, plak, radyo, yaz› maki-
nesi, foto¤raf malzemesi gibi her nevi eflya ticareti yapmaktayd›. Ayn› zamanda Trabzon Y›ld›z Sinemas›'n›n sahibiydi. Her nevi
eflya ithalat ve ihracat komisyonculu¤u flubeleri bulunuyordu. Ayr›ca, her türlü ticari sorulara cevap vermek için bir istihbarat
yaz›hanesi vard›. Mehmet Zeki, Türkiye Teracimi Ahval Ansiklopedisi, III, s.410.
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Hostraflr fiirketi bafll›kl›
bir zarf, 1920’ler...

Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi



Hac› Kad›zade Tahsin Efendi Mah-
dumlar›: Kereste

Kazazzade Ahmed Cemal Efendi: ‹p-
lik ve pamuk

Çakmakç›zade Hac› Haf›z Efendi:
F›nd›k içi tüccar›

Üçüncü S›n›f Tüccarlar

Çak›rzade Veysel Efendi: Kantariye-
Bal›k ya¤› ihrac›

Nimbikzade Kamil Efendi: Kantariye-
F›nd›k vesaire

Kumruzade Dilber Mehmed Efendi:
Kantariye, yumurta talafl› vs-f›d›k, fasul-
ye, yemifl, past›rma

Hac› Ahmedzade Biraderler: Zücaci-
ye-past›rma

Osman Daizade Mehmed Efendi:
Kandatire-F›nd›k

Memifl Yaz›c›zade Biraderler: Kantari-
ye-F›nd›k

Nemlizade Tahsin Efendi: Kantariye

Kantarc›zade Mehmed Efendi: Mani-

213 Trabzon Vilayeti'ne Ait Malumat-› ‹ktisadiye ve ‹hsaiye, s.166-170.
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fatura

Hac›zade fiükrü Efendi: Manifatura

Çilingirzade Halim Efendi: Manifatura

Sar›cazade Mahmud Efendi: Tuhafiye
ve manifatura

Çulhazade Mehmed Efendi: Manifatura

Dizdarzade Rüfldü Efendi: Kantariye

Çakmakç›zade Abdullah ve fieriki:
Kantariye

Melekzade Hasan Efendi: Yumurta i-
hracat›

Bayrakdarzade fiükrü Efendi: Daba-
¤at-Bal›k ya¤›

O¤uzluzade Rasim Efendi: Kantariye-
F›nd›k ihracat›

Rumelilizade Mustafa Efendi Mahdu-
mu: Kantariye-Bal›k ya¤› ihracat›

Yine bu raporda 1923-1924 Temettü
Deflerterlerine göre haz›rlanan ve Trab-
zon'da faaliyet gösteren ticari kuruluflla-
r›n envanterleri flu flekilde verilmekte-
dir:213

Trabzon tüccarlar›ndan
Hac› Müftüzade Salih

Zeki’ye ait fatura...
Atilla Alp Bölükbafl›

Arflivi



Odalar›n yeniden yap›land›r›ld›¤› ve
disipline edildi¤i 1925 y›l› sonras›nda
oda yönetiminde Cumhuriyet Halk F›r-
kas›'n›n etkin rol oynad›¤› anlafl›lmakta-
d›r.15 Mart 1926 tarihli Yeniyol gazete-
sinde 21-22 Mart tarihlerinde Trabzon
Ticaret Odas› seçimlerinin yap›laca¤›
duyurulmufltur.214 Bu seçimlerde Cum-
huriyet Halk F›rkas› Ticaret Odas› yöne-
tim kurulu üyelikleri için flu isimleri aday
göstermifltir: Eyüpzade Danifl, Nemliza-
de Sabri, Hac› ‹zzetzade Hasip, Usta-
ömerzade Ali, Pulathanelizade Celal, Ka-
s›mzade Temel, Hatipzade Mustafa, Ka-
zazzade Hüseyin, Tütüncüzade Ziver,
Hac› Müftüzade Temel Nücumi, Dizdar-
zade Nuri, Hac› Dervifla¤azade Ruhi,
Çulhazade Hüseyin, Oflu Hac› Tursunza-

de Ahmet Beyler.

21-22 Mart Cumartesi ve Pazar gün-
leri yap›lan seçimlerde oluflan yönetim
kuruluna büyük oranda Cumhuriyet
Halk F›rkas›'n›n adaylar› girmifltir. Yeni
yönetim kurulu flu isimlerden oluflmufl-
tur:215

Eyüpzade Danifl Bey

Kas›mzade Temel Bey

Hac› ‹zzetzade Hasip Bey, 

Hac›müftüzade Temal Nücumi Bey

Usta Ömerzade Ali Pafla Bey

Dizdarzade Nuri Bey

Oflu Hac›dursunzade Ahmet Bey

Pulathanelizade Celal Bey

214 Yeniyol 15 Mart 1926.
215 Yeniyol 15 Mart 1926. (1928 y›l›nda Trabzon Ticaret Odas› yönetim kurulu baflkanl›¤›na Hac› ‹zzetzade Hatip Efendi'nin getiril-

mifltir. Bkz. Mesut Çapa-Veysel Usta, Cumhuriyetin ‹lk Y›llar›nda Trabzon Vilayetiyle Yaz›flmalar, Trabzon 1997 Derya Kitabevi,
s.53-55.)
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Sanat ve Ticaret Esnaf ve Tüccar ve Toplam
Paraken. Toptanc›

Bezzaz ve Manifatura 98 23 121
Kantariye ve Bakkaliye 289 16 305
‹plik ve Pamukçu 4 2 6
Zücaciye ve Çanakç› 5 5 10
Çar›k, Göncü ve Köseleci 13 5 18
Attar ve K›rtasiyeci 38 7 45
Tuhafiyeci 20 5 25
‹pçi, Urganc› - 5 5
Haz›r ve Müstamel Elbiseci - 88 88
Camc› ve H›rdavatç› 5 2 7
Zahireci, Manav, Müteferrik Eflya 35 - 35
Tahtac› ve Keresteci 13 3 16
F›r›nc› 43 - 43
Mücellid 2 - 2
Matbaac› 3 - 3
Foto¤rafç› 2 - 2
Otomobil ve Kamyoncu 28 - 28
Hanc› ve Arabac› 24 - 24
Otel 19 - 19
K›raathane ve Kahvehane 89 - 89
Aflç› ve Lokanta 35 - 35
Kasap 27 - 27
Sinema 1 - 1
Eczac› 5 - 5
Berber ve Perukâr 27 - 27
Gümrük Komisyoncusu 12 - 12
Hamam 5 - 5
Fayton, Araba 27 - 27
Yük Nakliye Arabac›s› 30 - 30



ma sürecine girdi¤i görülmektedir. Bu
tarihte henüz kuruluflu tamamlanmam›fl
olan Arakl› Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n
teflekkülüyle ilgili Ticaret Vekâleti, Trab-
zon Valili¤i ve Arakl› Kaymakaml›¤› ara-
s›nda yap›lan yaz›flmalar örnek model
olarak bu süreci aç›klar niteliktedir:216

T.C. Ticaret Vekâleti Ticaret Müdüri-
yet-i Umumiyesi'nin 19.05.26 tarih ve
3978 say›yla Ticaret Vekili nam›na Müs-
teflar imzas›yla Trabzon Vilayetine yaz›-
lan yaz›da,

216 Mesut Çapa-Veysel Usta, Cumhuriyetin ‹lk Y›llar›nda…. s.53-55. 
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Nemlizade Sabri Bey

Kazazzade Hüseyin Bey

Hac› Dervifla¤azade Ruhi Bey

Hatipzade Mustafa Bey

Çulhazade Hüseyin Bey

Hac› Hami Bey

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› se-
çimlerinin yap›ld›¤› 1926 y›l› içinde res-
mi yaz›flmalardan vilayet dâhilinde bulu-
nan kaza ve nahiyelerdeki ticaret ve sa-
nayi odalar›n›n da seçim ve yap›land›r-

Bu yaz›ya Arakl› Kaymakam Vekili A¤ustos 926 tarihinde flu cevab› vermifltir.

“Kaza merkezi Arakl›'da iken Ticaret Odas› teflkilat› yap›lm›fl ve flimdiye kadar devam
etmekte bulunmufl oldu¤u ve Arakl›'da Posta ve Telgraf, Rusumat, Duyun-› Umumiye, Be-
lediye, Aflar idareleri mevcut oldu¤u ve çarfl›lar›n›n muamelat-› ticariyesi itibar›yla ‹stan-
bul'la alakadar bulunmakta oldu¤u gibi kazay› teflkil eden ve iktisat noktas›nda ehemmi-
yet-i fevkaladesi bulunan Arakl› çarfl›s›nda ya¤, fasulye, f›nd›k, peynir ve sair mahsulat Ho-
murgan çarfl›s›ndan daha çok miktarda ihracatta bulunuldu¤undan bahisle, kanun-› ahir
mucibince intihabat›n icras› Arakl› Belediye Reisi ve oniki refiki imzas›yla 6 fiubat 1926 ta-
rihli telgrafla Vilayet-i Celilelerinden istirham edilmifl ve Ticaret Odas› kaza merkezinde olur
ve bu zaruridir z›mm›nda buyruld›-i Vilayetpenahileriyle telgrafnameleri 7 fiubat 1926 tarih
ve 137 kay›t numaras›yla kazaya iade buyurulmufl ve keyfiyet müstedilere tefyim k›l›nmak-
la intihabat›n tehiri esbab-› marufeden ileri gelmifl oldu¤u ve filhakika Arakl› çarfl›s›n›n mu-
amelat-› ticariyesi itibar›yla iktisaden ehemmiyeti derkar ve halen Nahiye Hükümetinden
baflka devair-i saireye ait di¤er teflkilat› dahi mevcut bulunmufl oldu¤undan bu itibarlas
müstedilerin müracaat› muhik ve Ticaret ve Sanayi Odas› küflad›na ihtiyaç mevcut oldu¤u
cihetle ifa-i muktezas›na müsaade buyurulmas› arz olunur efendim.”

“Arakl› Ticaret Odas›n›n intihabat›n›n tehir edildi¤i, Arakl› tüccaran› taraf›ndan bildiril-
mekte ve Arakl›'da kanun ve nizamname-i ahire göre intihabat icras›yla Odan›n tesis ve kü-
flad› rica edilmektedir. ‹ntihabat›n tehiri esbab›yla Arakl›'da Ticaret ve Sanayi Odas› küfla-
d›na ihtiyaç olup olmad›¤›n›n ifl'ar› tavsiye olunur efendim.” denilmektedir. 

Trabzon Liman›...
Atilla Alp Bölükbafl›

Arflivi



3.1.1. ‹zmir ‹ktisat Kongresi'nden
Cumhuriyet'in 10. Y›l›na Kadar Trab-
zon'da Meydana Gelen ‹ktisadî Gelifl-
meler

Misak-› Milli'nin askeri aflamas›n›n
baflar›yla tamamlanmas› ve bu sürecin
siyaseten de taçland›r›lmas› amac›yla
Lozan'da sürdürülen görüflmeler s›ras›n-
da, Misak-› ‹ktisadi'nin çerçevesinin çizi-
lip esaslar›n›n belirlenece¤i Türkiye ‹kti-
sat Kongresinin ‹zmir'de toplanmas› ka-
rarlaflt›r›lm›flt›r. 5 Ocak 1923'te ‹ktisat
Vekâleti taraf›ndan; iktisadi geliflme

yükselme için köklü bir program›n yap›-
laca¤›, ancak bundan önce al›nacak ka-
rarlar› belirlemek amac›yla çiftçi, tüccar,
amele, sanayici, banka, flirket vb. mes-
lek guruplar›n›n temsilicilerinin kat›laca-
¤› bir toplant› düzenlenece¤i duyurul-
mufltur. Bu duyuru Trabzon'da önemli
bir heyecan yaratm›flt›r. Nitekim bu ko-
nuda dönemin gazetelerinde çeflitli ha-
berler yeralm›fl, yaz›lar kaleme al›nm›fl-
t›r. Bunlardan biri de 11 Ocak 1923'te
‹stikbal gazetesinde ‹ktisadi Konferans
bafll›¤›yla yay›mlanm›flt›r. Yaz›da Trab-
zon için flu duyuru yap›lm›flt›r:217

217 ‹stikbal, 12  Ocak 1923.
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‹ktisat Vekâletinden iflar oldu¤una göre ‹zmir'de bir iktisad Kongresi küflad edilecektir.
Bu kongreye gidecekler masraflar›n› kendileri vermekle beraber bir de intihap laz›md›r.
Trabzon Belediyesi gitmeyi arzu edenlerin isimlerini kaydettirmek üzere bir haftaya kadar
Belediyeye müracaatlar›n› ilan etmektedir. Kongre hakk›nda ‹ktisat Vekâletinin telgrafna-
mesi bervech-i zirdir:

1- fiubat ay› içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazret-
lerinin nutk-› ifna hissesiyle riyasetlerinde küflad edilece¤i bildirilen Türkiye ‹ktisad Kongre-
sine ifltirak edecek iktisat âlimlerimizin suret-i intihab ve adetleri ber-vech-i atidir.

2- Türkiye ‹ktisat Kongresi fiubat ay› içinde küflat edecek ve yevm-i küflat ayr›ca tebli¤
edilecektir.

3- ‹flbu kongreye her kaza sekiz kifli gönderecektir.

4- ‹flbu sekiz kifliden birisi tüccar, birisi sanatkâr, birisi amele, birisi flirket, birisi banka,
üçü çiftçi olacakt›r.

5- Kongreye ifltirak edecek olan bu mümessiller mahallin en büyük mülkiye memurla-
r›n›n taht-› riyasetinde içtima edecek olan mahalli ziraat, ticaret odalar› ve belediye aza ve
rüesas› taraf›ndan memleket iktisadiyat› gerek say› ve gerek istidad ve zekas› ile ve gerek
istihsaliyle en ziyade temsil edilen intihap olunacakt›r. Binaenaleyh bu meyanda yaln›z ser-
vet nazar-› itibara al›nmayacakt›r.

6- Çiftçi mümessillerinin bilhassa köylüler meyan›ndan olmas› flayan-› tercihtir.

Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi...
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Duyurunun beflinci maddesinde,
Kongre'ye seçilecek temsilcilerin nas›l
belirlenece¤i belirtilmifltir. Buna göre ‹k-
tisat Kongresi'ne Trabzon'dan delege
olarak gideceklerin tespiti, merkezde va-
linin, ilçelerde kaymakam›n baflkanl›¤›n-
da Ticaret ve Ziraat Odas› ve Belediye
temsilcilerinden oluflacak bir heyet tara-
f›ndan yap›lacakt›r. Delege belirleme sü-
resinin k›s›tl› olmas› da dikkate al›narak

çal›flmalara süratle bafllanm›flt›r. 

Trabzon Ticaret Odas› ve Trabzon
Belediyesi iflbirli¤i yaparak bu önemli
Kongrede Trabzon'un kimler taraf›ndan
temsil edilece¤ini görüflmüfller ve bir ka-
rara varm›fllard›r. Bu karara göre, Trab-
zon tüccarlar›n› temsil etmek üzere tica-
ri faaliyetlerini ‹stanbul'da sürdüren Trab-
zon'un en köklü tüccar ailelerinden biri-
nin temsilcisi olan Nemlizade Mithat

7- Balada taahhüt edilen fluabat-› iktisadiyeden birisi ve yahut bu fluabata mensup ze-
vat mevcut de¤ilse mümessil göndermeyecektir.

8- Müntehib zevattan kongreye ifltirak etmek istemeyenlerin yerlerine di¤erleri intihap
olunur.

9- Kongreye müntehip olmay›p da ifltirak arzusunda bulunanlar›n mütalaalar› bizzat ve
tahriren kongrece maalmemnuniye kabul edilebilir.

10- Türkiye ‹ktisat Kongresine ifltirak edecek azalara devletçe mesarif nam›yla hiçbir
fley verilmez, ancak muhtaç olanlar›na ‹zmir'de yatacak bir yer tahsis ve bilcümle kongre
azalar›na her türlü teshilat irae edilecektir.

11- Kongre, fiubat ay› zarf›nda inikad edilece¤inden intihabat›n Kânunusani nihayetine
do¤ru ikmal edilmifl ve Vekâlete neticesinin bildirilmifl olmas› elzemdir.

12- Kongreye ifltirak edecek azan›n müntehip oldu¤una dair vesikay› hamil olmas› icab
eder.

13- ‹zmir'de Kongrenin inikad› esnas›nda müteaddid iktisad meflhurlar› azan›n nazar-›
istifadesine arz edilecektir.

14- ‹flbu Kongre memleketlerde vücuda getirilmesi zaruri olan teflkilat-› iktisadiye hak-
k›nda karar ittihaz edilecek ve memleketlerin ihtiyacat-› iktisadiyesini bir muht›ra halinde
Büyük Millet Meclisine ve hükümetine tevdi edilecektir. Binaenaleyh mümessillerin mahal-
li ihtiyacat›n› tetkik ve tespit ederek gelmelerini temini mecmudur.”

Belediye önünde
bir tören...
Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi



218 ‹stikbal, 23 Ocak 1923.
219 “‹ktisat Kongresi ‹çin”, ‹stikbal, 28 Ocak 1923.
220 ‹stikbal, 7 fiubat 1923.
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…‹zmir'de küflad edilecek olan ‹ktisat Kongresi hakikaten nafi' ve mühim bir ihtiyac-› ik-
tisadi ile tekabül ediyor. Böyle bir kongrenin akd› ve her sene tekrar› meflkur neticeler tev-
lid edebilece¤inden herkesin bu hay›rl› teflebbüse müzahir olmas› icab eder. Bu sahada ih-
tiyaç nisbetinde pek çok teklifler serd edilebilir. Mütehass›slar›n bu hususta sarf-› mesa-i ey-
lemesi zahmete de¤er bir keyfiyet oldu¤u kaydedildikten sonra ber-veçh-i zir hususat› arz
etmek isterim.

Malum bir hakikattir ki ticaret ve iktisat piyasam›zda ahval-i harbiye neticesi olarak bir-
çok boflluklar husule gelmifltir. Bu nevi boflluklar›n ise memlekete faideli bir surette doldu-
rulmas› laz›md›r. E¤er biz bunu yapmaz isek, yapmaya teflebbüs eylemez isek kendilerin-
ce f›rsat olan bu vaziyete, ecnebilerin dört elle sar›lmas›na ve ellerimizden ticaretimizi kap-
mas›na sebep olmufl olaca¤›z. ‹fl için, ticaret için sermayeye ihtiyaç vard›r. Bilgi de laz›m-
d›r. Sermaye ve bilgi, ikisi hem ticaret ve iktisatta laz›m gayr-› ariftir. ‹fller daima büyük ser-
mayelere arz-› iftikar edecek ise ülkemizde büyük sermayedarlar ihtiyaca nazaran pek
mahdut kal›r. Bunun için as›l düflünülecek gaye ufak sermayelerin büyük teflebbüslerde ye-
ralacak bir vaziyette bulunabilmesini temindir. Bu gibi ufak sermayelerin büyük ifllerde fa-
al bir vaziyette bulunabilmesi için ülkemizde bilhassa kooperatif flirketlerinin fazla fazla te-
flekkülüne ehemmiyet vermelidir. Almanya'n›n harpten evvel ve k›smen bugün dünya pi-
yasas›na sat›l›¤a ç›kard›¤› mesnuat›n›n %90'›, anonim flirketler mesnuat ve mamulât›d›r.
Memleketimizde anaonim flirketlerin teflekkülü için icab-› fünun ve nizamat›m›z mevcuttur.
Ancak teflekkül için teflebbüs eden pek azd›r. Ufak sermayelerin ifltirakiyle teflkil edilebile-
cek faideli ve lüzumlu flirketlerin birisi de kooperatif flirketleridir. Harb-› umumide ‹stan-
bul'da teflkil edilen, bilahare zeval bulan flirketlere benzetilmemesi laz›md›r. Mecmua-i fü-
nunumuzda bu gibi flirketlerin de teflkiline medar olmas› için ehemmiyetli fas›llar ayr›lmas›
flayan-› temennidir. Her meslek, her sanat ve her s›n›f halk› kendisine göre kooperatif flir-
ketleri teflkil edebilir ve bundan suver-i muhtelifede istifade edebilir. Kooperatif teflkilinde
pek terakki edilmifl ve büyük istifade etmifl olarak bilhassa Ruslar misal olarak gösterilebi-
lir. Kooperatifin mukabili olan soyuzlar›n›n teflkilat›n›n numune olarak ittihad› flayan-› tav-
siyedir…

Trabzon'da oldu¤u gibi ülkenin he-
men her yerinde milli ikitisad›n temelinin
at›laca¤› kongre hakk›nda matbuatta
yaz›lar yaz›lmaya, görüfller ortaya ko-
nulmaya bafllanm›flt›r. Kuflkusuz bu gö-
rüfllerin temelini, geçmifl dönemlerde
yaflanan iktisa›n yabanc›lar›n eline geç-
memesi, milli sermaye ve flirketlerin
desteklenmesi oluflturuyordu. Bu gelifl-
me, savafltan a¤›r kay›plarla ç›kan Yu-
nanistan taraf›ndan Lozan Konferans›
sürecini etkilemeye yönelik bir propa-
ganda arac›na dönüfltürülmek istenmifl
ve Atina telsizi arac›l›¤›yla bir tebli¤ ya-
y›nlanm›flt›. Bu suretle hem Osmanl› ti-

caretinin önemli bir k›sm›n› elinde bu-
lundurarak kontrol eden Anadolu'daki
Rumlar› korumak, hem de milli iktisat
politikas›n›n hayata geçmesi halinde
emperyalist devletlerin Anadolu'daki ç›-
karlar›n›n ortadan kald›r›laca¤› mesaj›
vererek Türkiye üzerinde bask› kurmala-
r›, dolay›s›yla ‹ktisat Kongresi'nin baflar›-
s›z olmas› hedeflenmiflti.220 Bu giriflime
karfl› ‹ktisat Vekili Mahmut Esat Bey
Anadolu Ajans› arac›l›¤›yla gerekli aç›k-
lamay› yaparak, burada al›nacak karar›n
Türk milletinin karar› olaca¤› vurgulan-
m›fl ve sözkonusu giriflim etkisiz hale ge-
tirilmifltir.

Bey'e Ticaret Odas› ve Belediye taraf›n-
dan ça¤r›da bulunularak Trabzon'a davet
edilmifltir. Mithat Bey'in davete icabet et-
mesi halinde, Oda ve Belediye'nin görüfl-
lerini ‹ktisat Kongresi'ne yans›tmak üzere
haz›rlanm›fl olan raporlar kendisine tes-
lim edilecekti.218

28 Ocak 1923 tarihli ‹stikbal Gazete-
sinde “‹ktisat Kongresi ‹çin” bafll›¤›yla
uzun ve ayr›nt›l› bir de¤erlendirme yaz›s›
yaz›lm›flt›r. Yaz›da özellikle; Milli ‹ktisa-

d›n kurulmas›na dair öneriler yer alm›fl,
bunun için de yeterli sermaye birikimi
bulunmayan ülkede bu sak›ncan›n orta-
dan kald›r›labilmesi için bir yandan mil-
lilefltirme çal›flmalar›n›n bafllat›lmas›, öte
yandan ise Avrupa'n›n yaflad›¤› tecrübe
dikkate al›narak kooperatifler arac›l›¤›y-
la sermaye birikimi ve güçlü bir müte-
flebbis yap›s›n›n sa¤lanmas› gereklili¤i
üzerinde durulmufltur. Yaz›da baflkaca
flu önerilerde bulunulmufltur:219



olan Türk milletinin bundan sonra iktisa-
di ba¤›ms›zl›k aç›s›ndan neler yapmas›
gerekti¤ine dair beklenti ve önerilerini
içeren “‹ktisat Kongresi Münasebetiyle”
bafll›kl› yaz›s›, geçmiflin de bir de¤erlen-
dirmesini yapmas› bak›m›ndan dikkatle-
re sunulmufltur:221

221 ‹stikbal, 15 fiubat 1923.
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‹ktisat Kongresi'ne, toplumsal yafla-
m›n bütün katmanlar›n›n temsil edilmesi
amac›yla çeflitli meslek guruplar›ndan
temsilciler de davet edilmiflti. Bay-
burt'tan Kongre'ye çiftçi temsilcisi ola-
rak kat›lan M. Tevfik'in, ‹stikbal Gazete-
si'ne gönderdi¤i yaz›da ulusal ba¤›ms›z-
l›k mücadelesini baflar›yla tamamlam›fl

Dünyada hiçbir ifl yoktur ki, onda bir maksat ve bir gaye olmas›n ve en küçük muame-
lede bile bir maksat ve bir gaye olursa bittabi flimdiye kadar emsalini tarih kaydetmemifl bir
badireye, Harb-i Umumiye at›lan bütün milletlerin elbette pek büyük emel ve gayeleri var
idi. 

Harb-i Umumi öyle tahmin edilecek derecede küçük ifllerin mahsulü ve yahut bir mec-
zubun tabancas›ndan f›rlayan merminin aleviyle kâinat› sarm›fl de¤ildir. Milletlere çok pa-
hal›ya oturan o badire senelerinin biriktirdi¤i bir tak›m haris emellerin istihdaf etti¤i netice-
lerin isticlab› gayesine matuf bulunuyordu. fiu halde harb-i umumiyi tevlid eden emel ve
maksatlar ne kadar çok ve ne derece flumullü olursa olsun elbette bunlar aras›nda birinci
derecede rol oynayan iktisadi menafi' -celb-i menfaat- idi. 

Asri ihtiyaçlar bugün en zengin zannetti¤imiz Avrupa'y› bile istikbal endiflesine düflür-
müfl, kaideten ilm ve m›nt›ka de¤il “el hâkim limen galib” naziresine ma¤lup olarak harp
meydanlar›na sürüklemekte amil olmufltur. Milletler birçok fleyler ümit ettikleri harpten elim
bir vaziyette ç›kt›. Galipler de fena hale geldiler. Avrupa bafltanbafla sars›ld›. ‹ktisadiyat› bo-
zuldu. Onlar içtima-i ve iktisadi ihtiyaçlar içinde yüzerken bizim siyasi ve içtimai, iktisadi
bünyemizi takviyeye çal›flmaya, memleketteki iktisadiyat› hâkim k›lmaya gayret gösterme-
miz bir zarurettir. Kurtulufl-› tam olmak üzere memlekette ifl hayat›n› asri flekilde tesmiye
inkiflaf ettirmek laz›md›r. Bunun için de bir program haz›rlamal› ve bu program› “müflavir-i
hem” emr-i celiline binaen flahsi düflüncelerle de¤il, umumi ve milli bir mefkûre halinde
mevki-i tatbike koymak daha muvaf›k ve daha ziyade müstelzem menfaat olaca¤› kanaati
hâs›l olmufl ve iflte bu gün yar›n aç›lacak olan ‹ktisat Kongresine memleketin her taraf›n-
dan aza davet olunmufltur.

Gerçi kongrenin kati ve sarih bir program› neflr edilmemifl iken onun maksat ve netice-
sinden bahsetmek do¤ru olmaz. Fakat burada anlafl›lacak bir fley var ise o da: memleket-
te ferdi servet ve mesainin memleketi yükseltemeyece¤i gibi ferdi kanaat ve düflünceler de
milleti idare edememifltir.

fiu halde memleket her taraftaki muhtelif ihtiyaçlar› bizzat nefsinde gören aksamlar›n bir
araya toplanmas›ndan ve ortaya dökülecek bütün dert ve ihtiyaçlar›n tetkikinden hâs›l ola-
cak netice memlekete asri menfaatler temin edecek ve elbette millet mümkün oldu¤u ka-
dar kendi ya¤›yla kavrulmak ve az sermayesiyle çok ifl görebilmek çarelerini arayacakt›r.

Dünyada az para ile çok ifl görmek, çok para ile çok ifl görmekten teflkilat ve tesisat sa-
yesinde daha kolay olabilir. Her ne kadar benim az param bana çok ifl göremez, fakat be-
nim gibi yüz adam, bin adam›n az paras› büyük yekûn teflkil eder, büyük ifl görür. Ve o ye-
kûn ne kadar az olsa bile ferdin çok paras›ndan daha fazla bir i'mad, daha vasi bir mesa-i
sarf eder. Ve içtima-i hayat›m›zda da bir vahdet temininde müessir olur. Gönül ister ve te-
menni eder ki her fleyde “hele bakal›m ne olaca¤›z” dedi¤imiz gibi flimdi de  “bakal›m Kon-
gre ne yapacak” diyerek ve fakat Kongrenin kararlar›n› sab›rs›zl›kla intizar ederek memle-
ketin her taraf›nda, hatta köylerimizde bile kooperatif flirketler yap›ls›n ve iktisat meselesi
memleketin her köflesinde bir umde-i hayatiye olarak kabul edilsin. Çünkü: Vakit nakittir.

zon'dan kongreye gönderilecek delege-
lerin belirlenmesi sürecinde baz› olum-
suz geliflmeler meydana gelmifltir. 

Trabzon Ticaret Odas› ve Belediye
ad›na ‹ktisat Kongresi'ne temsilci olarak
gönderilmesi kararlaflt›r›lan ve Trab-
zon'a davet edilen ‹stanbul'daki Trab-

Yaz›dan da anlafl›ld›¤› üzere, uzun sü-
ren ve a¤›r bedeller ödenerek elde edilen
ba¤›ms›zl›k mücadelesinin gerçek bir za-
ferle taçland›r›labilmesi, milli iktisad›n
bemimsenmesiyle mümkün olacakt›r.
Bu nedenle her türlü elveriflsiz koflullara
ra¤men el bilirli¤i ve sermaye birlikteli¤i
sa¤lanmal›d›r. Bununla birlikte Trab-



222 ‹stikbal, 11 fiubat 1923.
223 Yeniyol Gazetesi, 24 Eylül 1341.
224 Cumhur Odabafl›o¤lu, Trabzon 1869-1933 Y›llar› Yaflant›s›, Ankara, s. 113-114.

zonlu tüccarlardan Çulhazade Hüseyin
Efendi'nin hastal›¤›, Nemlizade Mithat
Bey'in ise Avrupa'ya gitmesini icap etti-
ren iflleri dolay›s›yla bu teklifi kabul et-
memifllerdi.222 Bundan sonra Trabzon'da
kongre sürecinin nas›l gerçekleflti¤i ve
kimlerin delege olarak gönderildi¤ine
dair herhangi bir bilgi edinilememifltir.

Cumhuriyet'in ilan›yla birlikte, yeni
devletin iktisat politikas›n› belirlemek
üzere ‹zmir'de toplanan Türkiye ‹ktisat
Kongresi'nde al›nan kararlar uygulama-
ya koyulmufltur. II. Meflrutiyet dönemin-
de yap›lmaya çal›fl›lan ancak hem ülke-
nin önceki dönemlerde imzalad›¤› ant-
laflmalar hem de içinde bulundu¤u
olumsuz koflullar nedeniyle baflar›lama-
yan milli iktisat oluflturma çabalar›, Lo-
zan Antlaflmas›yla bu olumsuzluklardan
kurtulan Türkiye Cumhuriyeti taraf›ndan
bir politika olarak belirlenmifltir. Merkez-
de bu yolda al›nan kararlar ve sa¤lanan
teflvikler taflrada da k›sa zamanda etkisi-
ni göstermifltir. 

Bu süreçte Trabzon'da bir yandan II.
Meflrutiyet döneminde kurulmufl, ancak
daha sonra yaflanan Muhacirlik ve Milli
Mücadele nedeniyle yeterli geliflme gös-
terememifl yerli flirketler yeniden yap›-
lanma sürecine girmifllerdir. Öte yan-
dan, yeni devletin politikalar›na uygun
bir flekilde Trabzon'da yeni milli flirketle-
rin kurulmas› h›z kazanm›flt›r. 

Bir yandan mevcut sermayelerini bir
araya getirerek flirketler kurmaya baflla-
yan Trabzon müteflebbisi, öte yandan bu
faaliyetlerini desteklemek amac›yla
mevcut bankalardan mali destek aray›-
fl›na girmifltir. Ancak, 1925 y›l›ndan iti-
baren kredi faaliyetini durduran Osman-
l› Bankas›'ndan ilgi ve destek göreme-
yen Trabzon müteflebbisi, banka müdü-
rünü flikâyet etmifltir. Aralar›nda Ticaret
Odas› Reis Vekili Mustafa Bey, Ticaret
Mahfili Reisi Celal Bey ve Belediye Reisi
Hüseyin Hamdi Bey'in imzalar›n›n da ye-
rald›¤› Trabzonlu 31 tüccar›n çekti¤i tel-
graf,223 yerli giriflimcinin karfl›laflt›¤› so-
runlar› yans›tmas› aç›s›ndan oldukça
manidard›r. Bu durum üzerine hem ban-
ka müdürü de¤ifltirilmifl, hem de banka-
n›n kredi vermesi sa¤lanm›flt›r. 
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Cumhuriyet döneminde Trabzon'da
yerli giriflimcilerin bafl›nda Nemlizade ai-
lesi gelmektedir. Osmanl› döneminden
hem tecrübesi, hem de sermaye birikimi
olan bu aile 1924 y›l›nda Samsun-Çar-
flamba-Terme ve Samsun-Bafra-Ala-
çam demiryollar›n›n yap›m› imtiyaz›n›
alm›flt›r. Dönemi içinde de¤erlendirildi-
¤inde oldukça büyük bir sermayeyle,
1.000.000 lirayla Nemlizade Mahdumla-
r› adl› bir flirket kurarak yetmiflbefl y›ll›-
¤›na ald›klar› demiryolu imtiyaz›ndan
sonra çal›flmalara bafllam›fllard›r.224

Cumhuriyetin ilk milli demiryolu flirketi-
ni kuran Nemlizadeler, Sonbahar Gezisi
ad›yla Trabzon'da bafllatt›¤› geziden dö-
nüflünde Mustafa Kemal'in ilk kaz  may›
vurufluyla 21 Eylül 1924'te Samsun-
Çarflamba demiryolunun temelini atm›fl-
lard›r.

1926 y›l›na gelindi¤inde Trabzon Li-
man ‹nhisar Türk Anonim fiirketi'nin ku-
ruldu¤u görülmektedir. Bu tarihe kadar,
Osmanl› döneminden gelen bir uygula-
ma olarak ülkenin her yerinde oldu¤u gi-
bi Trabzon Liman›'nda da yükleme ve
boflaltma hizmetleri kendi hesaplar›na
çal›flan mavnac›lar/kay›kç›lar taraf›ndan
yap›l›yordu. Herhangi bir otoriteye ba¤l›
olmayan bu guruplar, ifli kendi koyduk-
lar› kurallara ve kendi isteklerine göre
yap›yorlard›. Bu yap›lanma, liman hiz-
metlerinde sürat emniyet ve birli¤in sa¤-

1934 Sanayi
Sergisi’nden bir

görüntü...
TTSO Arflivi



225 Cumhur Odabafl›o¤lu, a.g.e., s. 117-118.
226 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi 1926-1927. Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi, s. 941.
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lanmas›n›n önündeki en büyük engeldi.
Bu engelin ortadan kald›r›lmas› amac›y-
la Hükümet taraf›ndan al›nan bir karar
do¤rultusunda Sanayi ve Maadin Banka-
s› ile Sümerbank'›n da ortakl›¤›yla Trab-
zon Liman ‹nhisar Türk Anonim fiirketi
kurulmufltur. Mavnac›lar›n da iflsiz kal-
mas›n› önlemek amac›yla bunlar›n sahip
oldu¤u araçlar flirketin mülkiyetine al›-
narak flirkete ortak yap›ld›lar. Ayr›ca eh-
liyetli ve liyakatli olanlar da memur, ka-
y›k reisi vb. görevlere getirilerek istih-
dam edildiler. Böylece limandaki hiz-
metler organize bir flekilde ve süratle yü-
rütülür hale getirildi. 

Bu amaç do¤rultusunda 50.000 lira
sermaye ve otuz y›ll›k imtiyazla kurulan
Trabzon Liman ‹nhisar Türk Anonim fiir-
keti'nin kurucusu, yine milli mücadele
döneminin önemli simalar›ndan Hac›ka-
d›zade Arif (Say›l) Bey'dir. Cumhuriyet
döneminin ilk Halk F›rkas› reisi olan Arif
Bey'in baflkanl›¤›n› yapt›¤› flirketin bafl-
kan vekili Hac› Rüfltüzade Zekeriya Bey,
yönetim kurulu üyeleri ise Sofuzade Ka-
mil Bey, Müderriszade Süleyman Bey,
Murathanzade Hicri Bey, Hac›bilalzade
Bilal Bey, genel müdürü ise Faik
Bey'dir. 

Bu tarihlerde Trabzon'da faaliyete ge-
çen bir baflka flirket ise Tasarruf ve ‹stik-
raz Sand›¤› Limited fiirketi'dir. Bir tür
bankerlik faaliyeti yapan flirket 11.250
lira sermayeyle iki y›l süreli¤ine kurul-
mufltur. K›rkbefl ortakla kurulan bu flir-
ket daha sonra Trabzon Tasarruf Limited
fiirketi ad›n› alarak faaliyetlerine 1937
y›l›na kadar devam etmifltir.225 1926 y›-
l›nda faaliyet gösteren bir di¤er yerli si-
gorta flirketi, fiark Sigorta Anonim fiir-
keti'dir.226

Yolar›n yap›lmas› ve otomobillerin
Trabzon'a gelmesiyle birlikte 1926'da
Türkiye Milli Otomobil Anonim fiirketi
taraf›ndan Trabzon flubesi hizmete aç›l-
m›fl flube müdürlü¤üne de Seyfi Bey ge-
tirilmifltir. Trabzonlu müteflebbis bu ala-
na da girmifl, flirketin faaliyetlerinin de
etkisiyle Trabzon Ticaret Odas› taraf›n-
dan milli otomobil sektörünün kurulabil-
mesi ve canland›r›labilmesi için otomo-
bil ithalat›nda k›s›tlamaya gidilmesi
amac›yla hükümete bir teklifte bulunul-
mufltur. Ticaret Odas› taraf›ndan sunu-
lan ithalat›n s›n›rland›r›lmas› teklifi, belki
de Türkiye'de bu alanda yap›lan ilk giri-
flimlerden biri olmas› aç›s›ndan afla¤›ya
aktar›lm›flt›r: 

Trabzon'da kurulan flirketlerin bafl›n-
da, yapt›¤› yat›r›m›n büyüklü¤ü ve ener-
ji alan›nda ülkenin ilk ciddi projelerinden
birini hayata geçiren Trabzon Elektrik
Türk Anonim fiirketi'dir. 8 Ocak 1925'te
kurulan bu flirket hakk›nda ayr›nt›l› bilgi,
bir büyük sanayi yat›r›m kuruluflu olarak
de¤erlendirildi¤i için fabrikalar bölümün-
de verilmifltir.

3.1.2. Trabzon'dan Transit Ticaret

19. yüzy›lda Osmanl› Devleti'nin en
önemli ticaret limanlar›ndan birinin

Trabzon liman› oldu¤unu belirtmifltik.
Yüzy›l›n ikinci çeyre¤inde geliflmeye
bafllayan Trabzon-‹ran transit ticareti al-
ternatif yollar›n devreye girmesiyle bir-
likte yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren
düflüfle geçmifltir. Bu düflüflü önlemek
için baflta Trabzon-Erzurum kara ulafl›m›
ve liman kapasitesinin art›r›lmas› çaba-
lar› ne yaz›k ki baflar›l› olamam›flt›. 

Kara ve deniz ulafl›m›nda yaflanan
sorunlar›n yan›nda, baflka ülkelerde
uzunca bir süreden beri var olan sigorta-
c›l›k sisteminin bu güzergâhta henüz uy-
gulamaya ge çmemifl olmas› da bu gü-

Trabzon Ticaret Odas› ihtiyacat-› zaruriyeden olan alaelade otomobillerle kamyonlar
müstesna olmak üzere 2 bin liral›ktan fazla k›ymette bulunan otomobillerin memlekete
men-i ithali ve 2 bin liradan noksan k›ymeti haiz olan otomobiller bedelinin de külli yekû-
nu bali¤ olaca¤› için aleletlak ithaline müsaade olunmas› felaketli olaca¤›na nazaran, Tür-
kiye'de otomobilcilik hükümetçe inhisar alt›na al›narak bir flirketle yap›lacak mukaveleye
müsteniden ithali ve bu mukaveleye göre memleketimizde atiyen bir fabrika tesisi lüzumun-
dan bahisle ‹ktisat Vekâletine maruzat ve teklifatta bulunmufltur. Oda, gramafon plaklar›n›n
da memlekete men-i ithali kanaatini arz etmifltir.



227 Mesut Çapa-Rahmi Çiçek, Yirminci Yüzy›l Bafllar›nda Trabzon'da Yaflam, Trabzon 2004, Serander Yay›nevi, s. 186.
228 Trabzon Vilayeti'ne Ait Malumat-› ‹ktisadiye ve ‹hsaiye, s.175.

zergâh›n tercih edilmeme nedenlerinden
biriydi. Mütareke y›llar›nda ülkenin ‹ngi-
liz emperyalizminin kontrolüne girme-
siyle bat›l› sermayenin Osmanl› Devleti
üzerindeki etkisi de artm›flt›r. Bu süreçte
tafl›mac›l›k sektöründe faaliyet gösteren
uluslararas› flirketlerin bölgede sigortac›-
l›k faaliyetlerine de el att›¤› ve verdikleri
acente açma yetkisiyle sektörü kontrol
etmeye çal›flt›klar› görülmektedir.
1920'li y›llar›n bafl›nda sigortac›l›k ko-
nusunda baz› geliflmeler yaflanm›fl, Le-
vant Deniz Sigorta Kumpanyas› adl› bir
flirket taraf›ndan deniz tafl›mac›l›¤›nda
sigorta uygulamas› bafllat›lm›flt›r. Mer-
kezi Cenevre'de bulunan ve 10 milyon
‹talyan liras› sermayeyle kurulan Levant
Deniz Sigorta Kumpanyas›'n›n Trabzon
bölgesi temsilcili¤i Sürmeneli K›ralizade
ailesi taraf›ndan al›narak acente flubesi
aç›lm›fl ve bundan böyle Trabzon'dan ih-
raç edilecek mallar›n sigortalanaca¤› il-
gililere duyurulmufltu.227 Yine ayn› tarih-
lerde Trabzon'da sigortac›l›k hizmeti
vermeye bafllayan bir di¤er flirket ise ‹k-
tisat Vekâleti'nden yetki belgesi alan en
Doyçe Loid Sigorta Kumpanyas› olup
Trabzon Acentesi Hoflteraser ve fiürekâ-
s› taraf›ndan iflletilmifltir.

1924 y›l›nda Trabzon'da faaliyet gös-
teren flirketler ve bunlar›n tali flube acen-
teliklerinin say›s›nda önemli bir art›fl
gözlenmektedir. Bu flirketlerin önemli bir
k›sm› sigortac›l›k faaliyeti yapmaktad›r.
Osmanl› döneminde faaliyet gösteren
flirketlerinin büyük ço¤unlu¤u yabanc›
veya gayrimüslim Osmanl› vatandaflla-
r›ndan oluflmaktayken, Cumhuriyetten
sonra bunlar›n acentelikleri büyük ölçü-
de Türkler taraf›ndan yürütülmeye bafl-
land›¤› tablodan anlafl›lmaktad›r:228
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fiirket ‹smi Trabzon Sorumlusu/Acentesi

fiark Sigorta Türk Anonim fiirketi J.J. Hovastraflr fiürekâs› T‹carethanesi

Osmanl› Sigorta Türk Anonim fiirketi Osmanl› Bankas› Direktörü Misyo Rupoli

fiark Duhan Türk Anonim fiirketi Müdürü ‹hsan Bey

Milli Mensucat Fabrikas› Kolektif fiirketi Müdürü Kitapç›zade Affan Efendi

Haloçya Sigorta Ecnebi Anonim fiirketi Hans Hostraflr ve fieriki Pertoni Efediler

Standart Oil Gaz Ecnebi Anonim fiirketi Sat›fl Memuru Yunuszade fiefik Efendi

Singer Dikifl Kumpanyas› Ecnebi Anonim fiirketi Basri Efendi 

Levant Marin ‹sorans Nakliye Sigorta Ecnebi
Anonim fiirketi J.J.Hostraflr ve fiürekâs› 

Lloyd Enternasyonal Nakliye ve

Sigorta Anonim fiirketi K›zzade fievki ve fiürekâs›

Sukumbel Belçika Gaz Anonim fiirketi K›zzade Dilber Mehmed ve
fieriki Ahmed 

Nordoyçe Nakliyat ve Sigorta Anonim fiirketi J.J.Hostraflr ve fiürekâs›

Anadolu Ticaret Ecnebi Anonim fiirketi Meslanzade Cemaleddin Bey

Union Harik ve Hayat Sigorta fiirketi J.J.Hostraflr ve fiürekâs›

Kontvar Maritime ve Sigorta fiirketi J.J.Hostraflr ve fiürekâs›

Fidelini Marikos Amerikan Sigorta fiirketi Nemlizade Mahdumlar›

Belediye önü
1910’lar...

Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi



229 ‹stikbal, 22 A¤ustos 1339.
230 Levant Marin Asurans Nakliye Sigorta fiirketi, Halveçya Sigorta fiirketi, Singer Dikifl Sigorta fiirketi, Noruvoyça Nakliye Sigorta

fiirketi, Unyon Harik Hayat Nakliye Sigorta fiirketi, Kuntuar Maritim Nakliye Sigorta fiirketi, Fidelini Fenikes Harik Nakliye Sigorta
fiirketi, ‹sviçre Milli fiirketi, Pake Seyr-i Sefain fiirketi, Loyt Teristino Vapur fiirketi, Süsyena ‹talyana Servis Maritim fiirketi, Berlin
Otomobil fiirketi. (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi 1926-1927, Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi, s. 941.)

231 Cumhuriyet'in 10 Y›l›nda ‹ktisat Meydan›nda Trabzon, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›, Trabzon 1933, fiark Matbaas›, s.. 18-20. 
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Tabloda dikkati çeken bir di¤er hu-
sus, sözkonusu acentelerden önemli bir
k›sm›n›n J.J.Hostraflr ve fiürekâs›'na ait
olmas›d›r. Trabzon ve havalisinde 19.
yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren faali-
yetlerini sürdüren flirketinTrabzon tem-
silcilikleri Osmanl› döneminde yabanc›-
lar›n elinde iken Cumhuriyet'in ilan›ndan
sonra A¤ustos 1923'te bu görev Cezmi
‹hsan Murat ve ortaklar›na verilmifltir.229

Dolay›s›yla milli iktisat anlay›fl›n›n gere-
¤i olan bir uygulama bu örnekte de ifa-
desini bulmaktad›r. Bu alanda faaliyet
gösteren sigorta flirketlerinin say›s› gide-
rek artm›fl, 1924'te 7 olan bu say› 1927
y›l›nda gelindi¤inde 12'ye ulaflm›flt›r.230

Bu geliflmelere ba¤l› olarak Trabzon
Liman›na 1920-1921 Mart döneminde
505.823 ton kapasitede 935 adet vapur

ve motor ile 8.127 ton kapasitede 3.344
adet yelkenli gelmifl, toplam kapasite
513.950 tona ulaflm›flt›r. Bu mal›n tafl›n-
mas›nda ilk s›ray› ‹talya, ikinciyi Fransa,
üçüncüyü de Türkiye band›ral› gemiler
oluflturmaktad›r. 

‹zmir ‹ktisat Kongresi'nde al›nan ka-
rarlar›n Cumhuriyet'in ilan›ndan sonra
hükümet programlar›yla uygulamaya
konulmas›, ülke genelinde oldu¤u gibi
Trabzon'a yönelik olarak da durumun
yeniden ele al›narak de¤erlendirmesini
sa¤lam›flt›r. Bu ba¤lamda Trabzon Tica-
ret Odas› taraf›ndan haz›rlanan kitapta
Trabzon-‹ran transit ticareti de ele al›n-
m›fl, uzun zamand›r ihmal edilen ve gi-
derek sönmek, yok olmak derecesine
gelmifl bulunan bu alanda flu tespitler
yap›lm›flt›r:231

Bu yolun geçmiflinin ‹pek Yolu olarak da bilinen ve bir ucu Hindistan ve Çin'e kadar da-
yanan bir yol oldu¤u, ülkenin her türlü üretiminin bu yoldan tafl›nd›¤›, do¤udan gelen mal-
lar›n Trabzon Liman›ndan gemilerle bat›ya, bat›dan gemilerle gelen mallar›n Trabzon'dan
kara yoluyla do¤uya ulaflt›r›ld›¤›, bu sayede piyasan›n ve güzergâh›n devaml› bir hareket ve
bereket içinde bulundu¤u Süveyfl Kanal›'n›n aç›lmas› ile hareketin biraz duraklad›¤› ancak
kesilmedi¤i, ‹ran'›n iktisadi ve ticari a¤›rl›k merkezi olan Tebriz ile olan ticaretin bu yoldan
ayr›lmad›¤› gerçe¤i bir kez daha ortaya koyuldu. 

Ancak 1877-1878 Osmanl›-Rus Harbinden sonra Ruslar Kafkasya'ya yerleflmesiyle sü-
recin de¤iflmeye bafllad›¤›, Trabzon-‹ran transit ticaretinin Rusya üzerine çevrilmesi çal›fl-
malar›n›n bafllat›ld›¤›, Kafkas demiryollar›n›n h›zla Batum Liman›'na ba¤land›¤› ve böylelik-
le Rusya'n›n transit ticareti güzergah›n› kendi co¤rafyas›na tafl›maya bafllad›¤› saptand›.
Bununla birlikte Batum-Bakü-‹ran yolu çok uzun olmas› nedeniyle Ruslar taraf›ndan yolun
k›salt›lmas› amac›yla yeni giriflimlerin bafllat›ld›¤›, Batum yolunun Tiflis'te yeni bir kola ay-
r›larak eski s›n›r›m›za paralel olarak ‹ran s›n›r›ndaki Culfa'ya kadar yeni bir demiryolu hat-
t›n›n yap›larak Tebriz'e mesafenin k›salt›ld›¤›, bu yeni geliflmenin Trabzon-‹ran transit yolu-
nu tamamen devre d›fl› b›rakmaya bafllad›¤› görüldü. Çünkü deve ile Trabzon'dan Tebriz'e
45 günde var›labiliyorken, art›k demiryolu sayesinde Batum'dan Tebriz'e 6-8 günde ulafl›-
l›yordu. Bu durumun yolumuzun faaliyetini her geçen y›l azaltmaya bafllad›¤› ve Batum li-
man ve demiryollar›ndan önce, y›lda ortalama 40-45 bin ton olan transit hareketinin bu ge-
liflmeden sonra 15-16 bin tona düfltü¤ü de¤erlendirildi.



232 ‹stikbal, 7, 19, 23 Kanun›sani 1923.
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II. Meflrutiyet döneminde milli iktisat
anlay›fl› çerçevesinde Trabzon-‹ran tran-
sit ticaretini yeniden canland›rmak ama-
c›yla baz› giriflimler bafllat›ld›. Ancak bu
giriflimlerin önünde, Do¤u Anadolu böl-
gesinde demiryolu yap›m› imtiyaz›n›n
1900 y›l›nda Rusya'ya verilmifl olmas›,
Rusya'n›n bu yolu infla etmedi¤i gibi, ne
Osmanl› Devleti'nin ne de bat›l› devletle-
rin demiryolu inflas›na, bölge üzerindeki
ç›karlar›na zarar verece¤i gerekçesiyle
izin vermemesi bu giriflimin sonuçsuz
kalmas›na neden oldu. 

Mütareke döneminde Irak'a yerleflen
‹ngilizler, Musul'dan birkaç kolla ‹ran'a
ulaflan transit güzergâhlar› kurdular.
Frans›zlar ise Beyrut'tan itibaren çölü
afl›p Irak'› geçerek ‹ran'a ulaflan baflka
bir güzergâh yapt›lar. Böylece ‹ran tran-
sit ticareti üzerinde ciddi bir Rus- ‹ngiliz-
Frans›z rekabeti bafllad›. Milli Mücadele-
nin hemen ard›ndan Frans›zlar taraf›n-
dan bu rekabette öne geçmek amac›yla
Trabzon-Tebriz aras›ndaki transit nakli-
yat›n›n yeniden yap›land›r›lmas› amac›y-
la imtiyaz teklifinde bulunuldu, ancak
reddedildi.

1923 y›l›nda Trabzon-Erzurum de-
miryolu hatt›n›n yap›lmas› amac›yla

Chester projesi adl› yeni bir giriflim gün-
deme geldi. Asl›nda 1909 y›l›nda Os-
manl› Devleti'nin Do¤u Anadolu bölge-
sinde demiryolu yapma amac›n› tafl›yan
bu proje ile imtiyaz hakk› almak isteyen
ABD, bu sayede petrol bölgeleri üzerin-
de nüfuz elde etmek istiyordu. Ancak
Rusya'n›n bask›s› nedeniyle bu proje
gerçekleflememifltir. 1920'de kurulan
Osmanl›-Amerikan Kalk›nma fiirketi ile
Mütareke dönemi koflullar›ndan fayda-
lanmak isteyen Chester fiirketi projeyi
yeniden canland›rmaya çal›flm›flt›. Bu
ba¤lamda Trabzon ve Erzurum Beledi-
yeleri taraf›ndan Naf›a Vekâleti nezdinde
çeflitli giriflimlerde bulunularak uygula-
maya geçilmesi sa¤lanmaya çal›flm›fl,
baflta Trabzon Belediyesi ve Ticaret
Odas› olmak üzere bir heyet kurularak
çal›flmalara bafllam›flt›r. Heyet bir yan-
dan çal›flmalar› Trabzon kamuoyuna
mal etmek için çal›fl›rken öte yandan
projenin takibi amac›yla Trabzon mil-
letvekillerine de mektuplar yazarak si-
yasi faaliyette bulunmay› da ihmal etmi-
yordu. II. Meflrutiyet döneminde baflla-
t›lan ancak sonuçsuz kalan bu projenin
bu kez de hayata geçirilememesinin,
Trabzon gibi do¤unun bu önemli tarihi
kentine büyük bir darbe olaca¤› ifade

Trabzon-Bayburt
demiryolu güzergah›n›

gösteren harita,
Temmuz 1880.



233 Konuya iliflkin ayr›nt›l› bilgi için bkz. (Selim ‹lkin, “Chester Demiryolu Projesi”, Uluslararas› Atatürk Sempozyumu 1981, Ankara
1981, s. 739-781.
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edilerek merkezi yönetim üzerinde bask›
oluflturulmaya çal›fl›l›yordu. Projenin
uygulamaya koyulmas›n› temin etmek
amac›yla Erzurum ve Gümüflhane vila-
yetleri de devreye sokularak güçbirli¤i
yap›lm›flt›. Nitekim bu giriflimler sonuç
vermifl, Erzurum, Trabzon ve Beyaz›t
hatlar› da Chester projesine dahil edil-
mifltir, ancak bir süre sonra proje uygu-
lamadan kald›r›lm›flt›r. Asl›nda Lozan
Konferans›'nda yeni bir imtiyaz elde et-
mek amac›yla bir kez daha Türk heye-
tinin önüne koyulan Chester Projesi, bir
süre Türk d›fl politikas›nda bir koz olarak
kullan›ld›ktan sonra 1925'ten itibaren
tamamen devre d›fl› kalm›flt›r.233

Chester Projesi'nin devre d›fl› kalma-
s›ndan sonra Trabzon transit ticareti

daha kapsaml› bir proje olarak yeni bir
anlay›flla ele al›nm›fl, uzun zamandan
beri yap›m› konusunda çeflitli giriflimler-
de bulunulan demiryolu meselesi üzerin-
de çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. Bu ba¤lam-
da “Trabzon-Erzurum Demiryollar›yla
Trabzon Liman› Keflfiyat ve ‹hzarat›n›n
1340 Senesi Zarf›nda ‹cras›na Dair Ka-
nun” Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
kabul edilmifltir.10 Nisan 1924 tarihinde

kabul edilen Kanun'un birinci maddesin-
de “Hükümetçe 1341 senesinde inflaata
mübafleret edilmek üzere 1340 senesin-
de Trabzon'dan Erzurum'a bir demiryolu
ile bu demiryolun Erzincan'a suret-i ilti-
sak›n› tayin ve maadin sahas›ndan geç-
mek suretiyle güzergâh›n istikamet-i
umumiyesiyle nokta-i mücbiresini tespit
edecek istikflafat icra edilir” ifadesi yer
almaktad›r. Ayn› Kanun'un ikinci mad-
desinde ise “Hükümetçe 1341 senesinde
inflaat›na mübafleret edilmek üzere 1340
senesi zarf›nda Trabzon Liman› için la-
z›m gelen keflfiyat ve ihzarat icra edilir”
denilmektedir.234 Bu kanun ile Cumhuri-
yet Hükümetinin, Trabzon transit ticare-
tini yeniden eski günlerine döndürmek
amac›yla hem demiryolu, hem de liman

yap›m›na el att›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu ifl
için 1924 y›l›nda ilgililere verilen talimat-
ta, Trabzon-Erzurum demiryolunun Er-
zincan'dan geçmek üzere güzergâh›n›n
belirlenmesi, güzergâh tespiti yap›l›rken
özellikle Gümüflhane yöresindeki zengin
maden yataklar›n›n da gözetilmesi isten-
mifltir. Güzergâh tespitinden sonra uygu-
lamaya geçebilmek amac›yla maliyete
yönelik keflif çal›flmas›n›n da tamamlan-
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mas› öngörülmüfltür. Güzergâh›n tespiti
amac›yla Trabzon Milletvekili Muhtar
Bey'in baflkanl›¤›nda oluflturulan bir
heyet Temmuz 1924 ortalar›nda Trab-
zon'a gelerek çal›flmalara bafllam›flt›r.
Uzun bir alan çal›flmas›ndan sonra 17
A¤ustos'ta Trabzon'a dönen Muhtar Bey
baflkanl›¤›ndaki heyet, incelemler so-
nunda demiryolu güzergâh› hakk›ndaki
tespitlerini flu flekilde aç›klad›: Trabzon-
Erzurum Demiryolu için sahilden dâhile
giden bütün güzergâhlar›n en elverifllisi
olarak Trabzon-Karadere-Bayburt-Erzu-
rum hatt› belirlenmifltir. Muhtar Bey'in
bu konudaki görüfllerini içeren ve di¤er
güzergâhlar›n da de¤erlendirildi¤i rapo-
ru, ‹stikbal Gazetesi’nin 21 A¤ustos
1924 tarihli yay›nlanarak geliflmeler
hakk›nda Trabzon kamuoyu bilgilendiril-
mifltir.

Bu kanunun ç›kar›lmas› ve güzergâh-
la ilgili kapsaml› bir çal›flman›n tamam-
lanmas›ndan k›sa bir süre sonra Trab-
zon'a ilk ziyaretini gerçeklefltiren Musta-
fa Kemal Pafla 15 Eylül 1924 akflam›
yapt›¤› konuflmada235 “Halk› zeki, üret-
ken, giriflimci ve çal›flkan olan Trab-
zon'umuzu k›sa bir süre sonra ülkenin iç
kesimlerine demiyolu ile ba¤lanm›fl, gü-
zel bir r›ht›m ve limana kavuflmufl ola-
rak görmek en önde gelen dile¤imdir”
diyerek konuyla ilgili samimi duygular›-
n› ifade etti. 

Ancak, Kanunu ç›kmas›na ra¤men
keflif çal›flmas› d›fl›nda herhangi bir
çal›flma yap›lamad›. Bu keflfe göre de-
miryolunun toplam maliyetinin
40.000.000 TL civar›nda oldu¤u tespit
edilmifltir. 1925 y›l› bütçesine toplam
maliyetin ancak 500.000 TL'si konula-
bilmifl, ama bu da kullan›ma aç›lma-
m›flt›r. 1926 y›l›na gelindi¤inde Trabzon-
Erzurum demiryolu çal›flmas›n›n hala
bafllat›lamam›fl olmas› TBMM'de ciddi
tart›flmalara neden oldu. Yap›lan tart›fl-
malardan ç›kan sonuç, bütçe imkân-
lar›yla bu yolun yap›lamayaca¤› idi.
Bunun üzerine yolun yerli veya yabanc›
flirketler taraf›ndan yapt›r›lmas› aray›fl›-
na gidildi. Hatta bu konuda baz› giflimleri
de oldu. Ancak Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin, Osmanl› döneminde oldu¤u
gibi yabanc› flirketlere genifl imtiyazlar

vererek demiryolu yapt›rma yöntemini
benimsememesi, hatta millilefltime sü-
recinin bafllamas›, Trabzon-Erzurum
Demiryolunun yabanc› flirketler arac›l›-
¤›yla yap›lmas› düflüncesini de sonuçsuz
b›rakt›.

Trabzon-‹ran transit yolunun iyileflti-
rilmesi, Cumhuriyetin ilan›ndan sonraki
süreçte üzerinde durulan hususlardan bi-
ridir. Osmanl› döneminde bafllat›lan iyi-
lefltirme çal›flmalar› yeniden ele al›narak
bozuk mevkilerin ›slah›na çal›fl›lm›flt›r.
Ancak bu konuda yap›lan çal›flmalar,
sözkonusu transit ticaretin canland›r›l-
mas›n› sa¤lamaya yetmemifltir. Ülke
ekonomisinin durumunun tespiti ve ihti-
yaçlar›n›n belirlenmesi için 1927 y›l›nda
Âlî ‹ktisat Meclisi kurulmufltur. Bir tür
dan›flma organ› olarak kurulan Meclis 24
üyeden oluflmakta, bunlar›n yar›s› hükü-
met taraf›ndan atanmakta, di¤er yar›s›
ise Ticaret ve Sanayi Odalar› taraf›ndan
seçilmektedir. ‹fl dünyas›n›n dilek ve te-
mennilerinin Hükümete yans›t›lmas›n›
amaçlayan bu Meclis ilk kez 1928'de
toplanarak çal›flmaya bafllam›flt›r. Mec-
lis toplant›lar›nda al›nan kararlar bu ta-
rihten itibaren ülke kalk›nmas›nda önce-
liklerin belirlenmesi amac›yla hükümet-
lere rehberlik etmifl ancak 1929 ekono-
mik krizi nedeniyle, sözkonusu Meclis'te
al›nan kararlar yeterince uygulanama-
m›flt›r.

Trabzon-‹ran transit yolunun iyileflti-
rilmesi konusunda as›l geliflme 1930'la-
r›n bafl›ndan itibaren olmufltur. Türkiye

235 Veysel Usta, Foto¤raflarla Atatürk ve Trabzon, Trabzon 2004, KTÜ Matbaas›, s. 18.
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Cumhuriyeti'nin Lozan Antlaflmas›'ndan
sonraki süreçte meydana gelen uluslara-
ras› sorunlar›n› halletmesini müteakip
1929 ekonomik buhran›n›n ve sermaye
yetersizli¤inin de etkisiyle devletçi eko-
nomik model benimsenmifltir. Planl›
ekonomi dönemi olarak da bilinen bu
dönemde, 1928'de toplanarak ekonomi

ve kalk›nmada önceliklerin belirlenmesi-
ne yönelik kararlar alan Âlî ‹ktisat Mecli-
si'nin kararlar› yeni bir yaklafl›mla uygu-
lanmaya koyulmufltur. Bu Meclis, Trab-
zon transit ticaretinin ülke ekonomisine
dair önemini, ald›¤› kararda flu flekilde
vurgulam›flt›r:236

236 BOA.030.10/168.171.1.  
237 Cumhuriyet'in 10 Y›l›nda ‹ktisat Meyan›nda Trabzon, s.69-70.
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Trabzon liman› meselesi evvelemirde transit meselesinin bir safhas›n› teflkil etmek nok-
tas›ndan haiz-i ehemmiyet bulunmaktad›r. Ve bugün tehlikeli rekabetlere maruz kalan
Trabzon transiti yaln›z Trabzon liman› itibar›yla de¤il ayn› zamanda umumi memleket ikti-
sadiyat› nokta-i nazar›nda ihmale tahammülü olmayan bir mesele mahiyetindedir.

Bu de¤erlendirmeler üzerine transit
yolu yeniden ele al›nm›fl, bu ifl için 1931
bütçesine 2.755.000 lira ödenek koyul-
mufl ve yap›lan ihaleyle ifle bafllanm›flt›r.
1932 ve 1933 y›llar›nda da devam eden
yol yap›m ifli 1934'te önemli ölçüde ta-
mamlanarak nakliye kamyonlar›n›n sa-
atte 20-25 kilometre h›zla gidebilecekle-
ri hale getirilmifltir. Bu süre içinde yol
için toplam 3.500.000 lira ödenek kulla-
n›lm›fl, geriye kalan k›s›mlar›n›n tamam-
lanmas› için de 2.500.000 lira gerek-
mekteydi. Yolun tamamlanmas›yla bir-

likte, duraklama ve dinlenme molalar›
da içinde olmak üzere Trabzon-Tebriz
aras› 55-60 saatte katedilebilecek bir
konuma getirilmifltir.

Yolun yeniden inflas›, transit ticareti-
nin di¤er güzergâhlar›yla olan rekabetin-
de önemli bir avantaj sa¤lamaya baflla-
m›flt›r. Nitekim bu durum limana gelen
yük miktar›ndaki art›flla kendini göster-
mifltir. 1931'de 869 ton olan yük mikta-
r›, 1932'de 972 tona ulaflm›fl, yolun ta-
mamlanmas›na paralel olarak yüksel-
meye devam ederek 1933'ün ilk 9 ay›n-
da 1.167 tona ulaflm›flt›r. Sene sonunda
bu rakam›n 1932 y›l› tonaj›n›n iki kat›na
ç›kmas› bekleniyordu.237

Trabzon-‹ran transit ticareti yolunda
yap›lan yeni düzenlemenin geri kalan
k›sm› da 1939'a kadar tamamlanm›flt›r.

Transit ticaretin bir di¤er önemli soru-
nu da 1870'lerden itibaren flikâyetlere
konu olan Liman'daki antreponun yeter-
sizli¤idir. Trabzon Liman›'n›n aktif oldu-
¤u ve toplam yük kapasitesinin 45-50
bin tonlarla ifade edildi¤i dönemde, tran-
sit emtian›n muhafaza edilmesinde
önemli sorunlar yaflanm›flt›r. Nakliyat›n
deve kervanlar›yla yap›ld›¤› ve bir sefer-
lik sürenin aylar tuttu¤u dönemde antre-
po yetersizli¤i nedeniyle tafl›nmay› bek-
leyen mallarda bozulmalar meydana
gelmesi de transit ticareti olumsuz yön-
de etkileyen faktörlerden biri olmufltur.

Cumhuriyet döneminde, 1920'li y›lla-
r›n ikinci yar›s›nda bu sorunun çözümü-
ne de el at›lm›fl, gelen ve giden mallar›n
muhafazas› için modern bir antreponun
yap›m›na bafllanm›flt›r. 1929'ta faaliyete
geçen ve 110.000 liraya malolan iki kat-



l› bina, demir parmakl›klarla ambarlara
bölünmüfltür. Ambar orta büyüklükte
34.500 parça eflya alacak genifllikte ve
y›ll›k 10-15 bin ton transit eflyas›n› mu-
hafaza edecek kapasitededir. Antrepo-
nun faaliyete geçmesiyle bir yandan
yükleme- boflaltma ifllemleri h›zlanm›fl,
öte yandan ihraç ve ithal mallar› koruma
alt›na al›nm›flt›r. Bu durum, on y›llardan
beri süregelen flikâyetlerin de son bul-
mas›n› sa¤lam›flt›r.

24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan
Antlaflmas›'na göre yap›lan Nüfus Mü-
badelesi'nden Trabzon da etkilenmiflti.
Osmanl› döneminde ülkenin genelinde
oldu¤u gibi Trabzon'da da ticaret üstün-
lü¤ü Rumlar›n elindeydi. Trabzon vilaye-
tinde üretilen her türlü ticari ürünün pa-
zarlanmas›, özellikle de yabanc› pazarla-
ra sat›fl› Rum tüccarlar taraf›ndan yap›l›-
yordu. Mübadelenin gerçekleflmesinden
sonra k›sa bir süre de olsa uluslararas›
ticarette bir boflluk do¤mufl, Türk tüc-
carlar›n yabanc› flirketlerle iliflki kurmas›
belli bir süre alm›flt›. Bu boflluk Cumhu-
riyet'in ilk y›llar›nda kendini etkili bir fle-
kilde hissettirmifl, Trabzon'da üretilen ih-
raç mallar›n›n d›fl pazarlara sat›fl›nda ak-
sakl›klar yaflanm›flt›. Özellikle hem
Trabzon hem de ülke aç›s›ndan önemli
bir gelir kayna¤› olan f›nd›k ve tütünün
pazarlanmas›nda sorunlar mevcuttu.

Türk tüccarlar›n uzanabildi¤i ticari ala-
n›n ‹stanbul ile s›n›rl› kalmas›, buradan
arac›lara teslim edilerek Avrupa pazarla-
r›na iletilmesi bir tak›m olumsuzklar› ge-
tiriyordu.  Bu durum tüccarlar›n cesare-
tinin k›r›lmas›na, mala ilginin azalmas›-
na yol aç›yor, böylece üreticinin mal› ya
elinde kal›yor, ya da çok ucuz fiyata sa-
t›l›yordu.

Bu sak›ncalar›n ortadan kald›r›lmas›,
dünya piyasalar›n›n takip edilmesi ve
yabanc› tüccarlarla iliflki kurulmas› için
süratle bir borsan›n tesisi gerekli hale
gelmiflti. Bunun için Vilayet Umumi
Meclisinin Mart 1922'deki toplant›s›nda
çeflitli kararlar al›n›p giriflimler bafllat›l-
mas›na ra¤men herhangi bir sonuç al›-
namam›fl238 Trabzon Ticaret ve Zahire
Borsas› ancak 1926'da aç›labilmiflti.

Cumhuriyet'in ilk y›llar›nda Trab-
zon'un ihraç etti¤i en temel ürünler f›n-
d›k, tütün, yumurta ve bir miktar tereya-
¤› idi. F›nd›k, kabuklu ve iç olarak 80 ki-
loluk çuvallarla Amerika, Trieste, Lon-
dra,  Marsilya, Hamburg'a, tütün yaprak
halinde ve denkler içinde genellikle ‹s-
tanbul yoluyla Amerika, Avrupa ve ‹s-
kenderiye'ye, yumurta beher sand›kta
1.400 adet olmak üzere kasalar içinde
Marsilya'ya, ya¤lar ise tuzlu olarak f›ç›lar
içinde ‹stanbul'a sevk olunuyordu.239

238 ‹stikbal, 7 Mart 1338.
239 Türk Ticaret Salnamesi, ‹kinci Sene, 1926-1927, ‹stanbul, 1926, s.545.
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‹thalat ‹hracat

Fas›l Eflya K›ymeti Kilo K›ymeti Kilo
(Kurufl) (Kurufl)

Miri Hayvanlar 500 20 - -
Hayvanattan Has›l Olan Malulat 165.170 2.780 10.574.135 179.086
Zehair ve Hububat ve Bunlar›n Mustahs›lat› 6.000.885 613.937 74.742 6.268
Meyve ve Sebze 5.025.855 245.819 557.979.497 4.850.698
Müstehlikat Erzak› ve fiekerlemeler 55.128.454 1.356.841 80.000 752
Müskirat ve ‹spirtolu Sular Sirke 158.240 1.324 - -
Envam› ve Maden Sular› 43.600 1.236 6.700 107
Nebati Ya¤lar
Tohum, Nebatat, Ot ve Nebat Döküntüleri 10.100 32 - -
Hayvanat Derileri ve Döküntüleri 4.488.043 46.656 153.400 1.534
Mamul Deri, Kösele ve Kürkler 3.479.511 30.748 - -
Gübreler 2.344.888 262.683 - -
Kereste, A¤aç Mamulât›, Sapanc›, 216.377 2.647 - -
Kalburcu ve F›rçac› Mamulât›
Kâ¤›t Tatbikat› 530.592 11.314 - -
Pamuk ve Mamulât› 68.424.617 6.662.131 - -
Keten ve Kendir ve Sair ‹plik 11.002.347 235.000 - -

240 Türk Ticaret Salnamesi, Birinci Sene, 1340-1341, ‹stanbul, 1341, s.477.
241 ‹stikbal, 5 Temmuz 1340.
242 “Trabzon Vilayeti'ne Ait Malumat-› ‹ktisadiye ve ‹hsaiye, s. 184-188.
243 Ticari ve ‹ktisadi Borsa Rehberi, Nafliri, Türkiye Salon ve ‹lanat Gazetesi, ‹stanbul 1926-1927 Amedi Matbaas›.

Bunlar›n d›fl›nda ‹stanbul ve Avrupa'ya
tönbeki, fasulye, balmumu, içya¤›, tiftik,
koyun ve keçi derileri, reçine ve zamk,
maz›, bez için iplik, meyve, sebze, keres-
te, flimflir a¤ac›, çirifl ve koyun ihraç edi-
liyordu.240

Trabzon'dan 1923 y›l›nda 12.000
sand›k yumurta, 50.000 çuval iç f›nd›k,
64.000 kilo sade ya¤, 17.000 çuval fa-
sulye, 1.200.000 kilo tütün, 5.000 san-
d›k Yomra elmas›, 14.000 sand›k Kisar-
na maden suyu ihraç edilmifl ve karfl›l›-
¤›nda 3.980.600 lira gelir sa¤lanm›flt›r.241

Mart 1923-fiubat 1924 döneminde
Trabzon'dan 2.603.997 kilo kabuklu
tombul, 170.321 kilo kabuklu sivri,
1.894.720 kilo f›nd›k içi, 84.066 kilo k›-
r›k yarma iç, 99.644 kilo çürük iç f›nd›k
sevk edilmifltir. Bir y›l sonra Mart 1924-
fiubat 1925 döneminde 2.450.006 kilo
kabuklu tombul, 1.756.639 kilo f›nd›k
içi, 34.390 kilo k›r›k yarma iç, 73.530
kilo çürük iç, 2.614 kilo karalkalak f›n-
d›k sevk edilmifltir. 1924'te 668.893 ki-
lo, 1925'te ise 1.269.000 kilo fasulye ih-
raç olunmufltur. Fiyatlar›n pek düflük ol-
mas› ve yeterli talebin bulunmamas› ne-
deniyle mal›n önemli bir k›sm› üretici ve
tüccar›n elinde kalm›flt›r. Trabzon ve ka-
zalar›nda 1923'te 826.108 kilo, 1924'te

1.678.3003 kilo tütün yetifltirilmifltir.
1923'te bunun 128.905 kilo'su, 1924'te
ise 233.068 kilosu Trabzon merkez ka-
zas›nda yetifltirilmifltir. 

Trabzon Vilayeti'nin kazalar›yla birlik-
te 1924 y›l› yumurta üretimi 5.250.000
adettir. Bunun 1.600.000'i Trabzon mer-
kez kazas›nda, 1.300.000'i Akçaabat'ta,
2.100.000'i Vakf›kebir'de üretilmifltir.
Ayr›ca Bayburt'tan 2.500.000, Gümüfl-
hane'den 1.600.000 yumurta gelmekte-
dir. Bu miktarlar›n yaklafl›k 850.000'i vi-
layet içerisinde tüketilmektedir. Geri ka-
lanlardan 3.285 sand›k/4.600.00 adet
Marsilya'ya, 902 sand›k/1.260.00 adet
‹stanbul'a, 1.886 sand›k/2. 640 adet ‹s-
tanbul üzerinden Marsilya ve di¤er li-
manlara sevk olunmaktad›r. Böylece
toplam 8.500.000 yumurta ihraç olun-
maktad›r.

1923-1924 y›llar› ürünlerinden Ocak
1923-fiubat 1924 tarihleri aras›nda
Trabzon'dan yap›lan toplam ihracat
1.728.756 kilodur.242

1925 y›l›na gelindi¤inde Trabzon'dan
ihraç ve ithal edilen mallar›n, önceki y›l-
lara göre çeflitlendi¤i, dolay›s›yla da elde
edilen gelir miktar›n›n artt›¤› afla¤›daki
tablodan anlafl›lmaktad›r:243
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‹hraç edilen toplam mal miktar›nda
bir önceki döneme göre % 300'lük bir ar-
t›fl sa¤lanm›flt›r. Kalemler itibar›yla ihraç
mallar› incelendi¤inde, toplam›n %
80'inden fazlas›n›n sebze ve meyveden
olufltu¤u görülmektedir. ‹thalata bak›ld›-
¤›nda, ihraç edilen ürünlerden fazla cins
ve çeflitte ve ihracata göre % 90 daha
fazla oldu¤u görülecektir. Bu durum bi-
ze, Trabzon ekonomisinin tar›m a¤›rl›kl›
üretime sahip oldu¤unu gösterir. 1925
ihracat rakamlar›n›n 1923 ve 1924'e gö-
re yükselmesi, milli mücadele ve müba-
delenin olumsuz etkilerinin giderildi¤ini
de göstermektedir. 

Cumhuriyetin ilan›ndan itibaren he-
men her alanda oldu¤u gibi iktisadi ya-

flamda da geliflme ve de¤iflmeler olmufl-
tur. Osmanl›'dan devr al›nan kurumlar›n
yeniden yap›land›r›lmas›n›n yan›nda ihti-
yaçlardan hareketle yeni kurumlar da
oluflturulmufltur. Bütün bu de¤iflim, top-
lumsal sorunlar›n çözümü için yeni ça-
l›flmalar›n ve önerilerin üretilmesini sa¤-
lam›flt›r. Trabzon Ticaret Odas› da bu
sürecin içinde yeralan en önemli kurum-
lardan biridir. Trabzon'un hemen her so-
rununa el atan Ticaret Odas›, toplumsal
geliflmenin öncülü¤ünü yapan bir rol
üstlenmifltir. 1926 y›l›nda Trabzon Tica-
ret Odas› taraf›ndan Trabzon ilinin iktisa-
di hayat›na dair haz›rlanan afla¤›daki ra-
por, Odan›n rölünü ve duyarl›l›¤›n› gös-
terecek niteliktedir:244
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‹malat›na Mahsus Mevad-› Nebatiye
(Pamuk Müstesnad›r)
‹pek, ‹pek ‹pli¤i ve Mensucat› 906.950 1.502 - -
Yün, Yün ‹pli¤i ve Mensucat› 3.242.118 4.136 - -
Has›r Elbise, Moda Eflyas›, Çamafl›r 6.251.206 40.530 - -
Lastik, Lastik Mamulât› ve Meflin 6.202.223 43.357 - -
Camlar, Tafllar, Porselen ve 6.703.669 1.963.346 - -
Eflya-y› Züccaciye
Maadin ve Mamulât› 1.464.668 652.567 380.800 97.375
Makine ve Alat-› Mekanikiye 2.940.585 27.578 - -
Araba Vagon, Gemi 7.493.815 59.656 - -
Saatçi Mamulât›, Alat ve Edevat, 408.965 3.019 - -
Alat-› Musikiye
Sanayiye Mahsus Zebut ve 
‹ç Ya¤lar› ve Mumlar 4.151.896 249.048 - -
Mevad-› ‹nfilakiye 0 0 27.200 2.502
Haz›r Boya, Mustahs›lat-› Kimyeviye
Eczay› T›bbiye, Itriyat ve Reçineler 801.274 10.014 - -
Tarifenin Baflka Yerinde Zikredilen Eflya 228.07 921 - -
Yekûn 10.904.618 653.284.331 569.840.111 5.164.536

244 Türk Ticaret Salnamesi, ‹stanbul 1926, Halk Matbaas›, s. 546
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Vilayetin arazisi da¤l›k oldu¤undan genifl ölçüde ziraat icras›na elveriflli ovalar› yoktur.
Yaln›z vilayetin güney cephesinde flarktan garba uzanan da¤lar›n Karadeniz'e meylini tefl-
kil eden alanlarda ve sahilinde tütün ekilir. Da¤ k›s›mlar› f›nd›k a¤açlar›yla örtülmüfl oldu-
¤undan vilayetin en mühim ihracat ticaretini f›nd›k teflkil eder. 

Vilayetin tabi-i membalar›ndan muhtelif nispette ladin a¤açlar› muhtevi 128.000 hektar
orman mevcut olup iskeleye mesafesine ve a¤açlar›n nevine göre gayr› mamul metremikâ-
b› 90 kurufltan 225 kurufla kadar sat›lmaktad›r. Vilayetin 340 senesi orman varidat› 9160
liraya ulaflm›flt›r. Kesimler ve imalat, balta ve h›zar gibi iptida-i aletlerle köylü taraf›ndan
muhtelif çapta kerestesi ifllenir. Keflfedilmifl ve keflfedilmemifl pek çok madenler var ise de
Kisarna Maden Suyu'ndan baflka hiç biri ifllenmemifltir. ‹fl bu suyun istihsalat› 1340 senesi
zarf›nda 12.695 litresi dâhilinde 41.065 litresi hariçte sarf olunmufltur. Senelik ihracat›
53.798 litreden ibarettir. 

Bafll›ca Mahsulât›: Tütün, f›nd›k, fasulye, yumurta ve ya¤d›r. F›nd›k, kabuklu ve iç ola-
rak ekseriyetle her bir çuval› 80 kilo itibar›yla çuval içinde Amerika, Trieste, Londra, Mar-
silya ve Hamburg'a sevk olunur. Tütün, yaprak halinde ve denkler içinde ekseriya ‹stanbul
yoluyla Avrupa, Amerika, ‹skenderiye'ye; yumurta, her bir sand›kta 140 adet olmak üzere
kasalar içinde Marsilya'ya; ya¤lar ise tuzlu olarak f›ç›larla ‹stanbul'a sevk ve ihraç olunur. 

Bunlardan baflka m›s›r, cüzi miktarda bu¤day ve dar› yetifltirilirse de bunlar dâhilinde
sarf ve istihlak olunur. 

Meyve, Gümüflhane'den ve Rize'den gelir. Hariçten ise, un, ‹stanbul ve Samsun'dan; fle-
ker, Avrupa'n›n muhtelif memleketlerinden; gaz ise Amerika, Romanya ve Rusya'dan ge-
lir.

fiehir dâhilinde Mumhaneönü'nde her hafta Pazartesi günleri bir pazar kurulur. F›nd›k
mevsiminde De¤irmendere ve Moloz mevkilerinde berran ve bahren geleneksel f›nd›k pa-
zar› olur. 

10 ibtidai, 4 tali mektebi mevcut olup 1976 erkek ve 531 k›z talebe, 83 erkek muallim-
le 25 bayan muallime vard›r. Bunlardan baflka ayr›ca bir bayan ö¤retmenin idaresinde 85
mevcutlu Anaokulu vard›r. E¤itim ticareti gelifltirir. 

Deniz yolu tafl›mac›l›¤›; vapur, motor ve yelkenli gemilerle; kara tafl›mac›l›¤› ise kam-
yon, otomobil, araba, deve, kat›r ve merkepler vas›tas›ylad›r. Ancak Trabzon-Erzurum ka-
rayolunda k›fl›n kamyon ve otomobillerin seyr ü seferi mümkün de¤ildir. 

Trabzon liman›ndan
hayvan sevkiyat›,
1930’lar...
Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi
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3.1.3. Trabzon'da ‹ktisadi ‹çerikli
Okullar

3.1.3.1.Hamidiye Sanayi Mektebi

Osmanl› Devletinde Tanzimat ile bafl-
layan bat›l› anlamda e¤itim kurumlar›
aç›lma sürecinin gere¤i olarak ülkenin
önemli kentlerinde mesleki ve teknik
okullar da aç›ld›.

Bu ba¤lamda Osmanl› Devletin
önemli merkezlerinden biri olan Trab-
zon'da da ‹dadi, Sultani ve Muallim Mek-
tebi gibi modern e¤itim kurumlar› aç›l-
maya bafllanm›flt›r. Kuflkusuz modern
okullar›n aç›lmas›, zaman içinde ifllevini
kaybetmeye bafllayan eski usul okullar›n
da kapat›lmas›na neden olmufltur. 

Bu okullardan biri, Tanzimat döne-
minde aç›lan ve bir süre faaliyette bulun-
duktan sonra son otuz y›ld›r at›l olan
Trabzon Islahhane Mektebidir. Bu oku-
lun binas› kullan›larak modern bir e¤itim
kurumu olan Hamidiye Sanayi Mekte-
bi'nin aç›laca¤›na dair Trabzon Vali Ve-
kili Ferid taraf›ndan Mabeyn-i Hümayun
Baflkâtipli¤ine 22 A¤ustos 1907 tarihin-
de resmi yaz› yaz›lm›flt›r.245 Yaz›da; at›l

durumda olan Islahhane Mektebi binas›-
n›n Valilikçe tamir edildi¤i ve padiflah ta-
raf›ndan da uygun görülmesi halinde bu-
rada Hamidiye Sanayi Mektebi ad›yla bir
okulun aç›laca¤›, okulun aç›l›fl tarihinin
ise padiflah›n tahta ç›k›fl›n›n y›ldönü-
münde gerçeklefltirilece¤i belirtilmifltir.
Gönderilen yaz›ya olumlu yan›t verilme-
si üzerine ayn› y›l Trabzon Hamidiye Sa-
nayi Mektebi hizmete aç›lm›flt›r. 

Mektep, faaliyete geçmesine karfl›n
kurumsallaflabilmesi için daha yap›lacak
birçok ifl vard›. At›l durumda bulunan Is-
lahhane binas›n›n tamir edilerek bir tica-
ret ve zanaat kenti olan Trabzon'da, e¤i-
timli sanatkârlar›n›n yetifltirilmesini te-
min etmek amac›yla bafllat›lan giriflimde
önemli güçlükler yafland›¤› anlafl›lmak-
tad›r. Dönemin önemli bilginlerinden biri
olan Haf›z Zühtü Efendi taraf›ndan 1 Ka-
s›m 1908 tarihli Feyz gazetesine yaz›lan
yaz›da Sanayi Mektebinin aç›lmas› ve
kurumsal hale getirilebilmesi için nelerin
yap›lmas› gerekti¤i detaylar›yla anlat›l-
m›flt›r. Yaz›da; Hürriyet Meydan› mevki-
indeki Millet Bahçesinin üst k›sm›nda
yeralan ve bugün Mekteb-i Sanayi ola-

Hamidiye Sanayi
Mektebi’nin aç›l›fl

töreni, 1907...
Atilla Alp Bölükbafl›

Arflivi



rak faaliyete geçen eski Islahhane Mek-
tebi binas› ve ona gelir kayna¤› olmak
üzere iki katl› telgrafhane binas›n›n tah-
sis edilmesinde dönemin Trabzon Valisi
olan Ahmet Rasim Pafla'n›n büyük hiz-
meti oldu¤unu, Islahhane olarak aç›lan
mektebin k›sa bir süre hizmet ettikten
sonra 93 Harbi'nden sonra kapand›¤›n›,
bu tarihten itibaren Mektebin akar›n›n
Trabzon Belediyesi'nde toplanarak mu-
hafaza edildi¤ini belirtmektedir. Devam-
la, at›l durumda bulunan bu binan›n
Trabzon'un ihtiyac› olan e¤itimli ustala-
r›n yetifltirilmesi amac›yla bir okula dö-
nüfltürülmesi fikrinin Ferit Pafla taraf›n-
dan ortaya at›ld›¤›n›, Belediyede birik-
mifl olan 47 bin kuruflun tahsil edilme-
siyle ifle baflland›¤›n›, geriye kalan para-
n›n temini için nas›l bir yol izlenece¤ini
belirlemek üzere bir komisyon olufltur-
du¤unu belirtmektedir. Komisyonun al-
d›¤› karar gere¤ince, vilayette üretilen
f›nd›k ve tütünün kilosundan bir para,
barutun kilosundan iki kurufl yard›m
al›nmas› ve bu yard›mlarla okul inflaat›-
n›n tamamlanmas›, okulun kendi ihti-
yaçlar›n› karfl›lamak üzere 30 bin kurufl
harcanarak De¤irmendere'de bir akar›n
inflaat›na baflland›¤›, bunun tamamlan-
mas› halinde okula y›lda 100 liradan faz-
la gelir getirece¤i, 1907 y›l›nda f›nd›k,
tütün ve barut ticaretinden 105 bin kurufl
yard›m topland›¤›, bu yard›m›n birkaç y›l
daha toplanmas› halinde akar›n tamam-
lanaca¤› ve bundan böyle okulun hiçbir
deste¤e ihtiyaç duymadan kendi kendi-
ne faaliyetini sürdürebilece¤i anlat›lmak-
tad›r.

‹lk y›l mektebe 60 ö¤rencinin kaydol-
du¤u, bunlardan 27'sinin gündüzlü, di-
¤erinin yat›l› oldu¤u belirtildikten sonra
mektepte kundurac›l›k, marangozluk,
terzilik, çorapç›l›k sanatlar›n›n icra edil-
di¤i ve bu haliyle bir tür sanayihane ha-
line gelen okulun masraflar›n› ç›kar›r ha-
le geldi¤i, okula yüzlerce Trabzonlunun
kay›t için müracaat etti¤i, ancak flimdilik
bunlar›n kabul edilemedi¤i, planlanan
çal›flmalar›n tamamlanmas› halinde
okulun bölge için önemli bir istihdam
kap›s› olaca¤› ifade edilmektedir.246

Hamidiye Sanayi Mektebinin eksik-

liklerinin giderilebilmesi için Trabzon'da
bir seferberli¤in bafllat›ld›¤› Feyz gazete-
side yeralan di¤er haberlerden anlafl›l-
maktad›r. Nitekim Mekteb-i T›bbiye-i
Askeriye ö¤rencilerinin yard›m amac›yla
bir piyes tertip etmifller, Sanayi Mektebi
Komisyonu taraf›ndan Aral›k 1908'de
bir piyango düzenlemifllerdir. Her iki fa-
aliyetten elde edilen gelir, ihtiyaçlar›nda
kullan›lmak üzere mektebe ba¤›fllanm›fl-
t›r.247

Mali aç›dan ‹l Özel ‹dareleri ve halk›n
yard›mlar›yla desteklenen bu okulda er-
kek ve k›z ö¤renciler için farkl› program-
lar uygulan›yordu. Erkekler daha çok
demircilik, kuyumculuk ve marangozluk
gibi zanaat dallar›nda yetifltirilirken k›z-
lar dikifl, el örgüsü, nak›fl, kasnak, resim
ve çiçekçilik gibi alanlarda e¤itim görü-
yorlard›.248

Meslek eleman› yetifltirilmek amac›y-
la aç›lan ve bafllang›çta yaln›zca erkek
ö¤renci alan Hamidiye Sanayi Mekte-
bi'ne, II. Meflrutiyetin ilan›ndan sonra
Trabzon K›z Rüfltiyesi'nin kapat›lmas›n›
müteakip k›z ö¤renciler de al›nmaya
baflland›.

Zanaat dallar›nda toplumsal ihtiyac›
karfl›lamak amac›yla kurulan Hamidiye
Sanayi Mektebi'nin beklenen verimlili¤i
ve etkinli¤i sa¤layabilmesi için zaman
zaman denetlenmesi sözkonusu olmufl,
eksikliklerinin giderilmesine çal›fl›lm›flt›r.
Nitekim Trabzon Valisi Mehmet Ali Ayni
Bey 1913 y›l›nda Vilayet Meclis-i Umu-
mi'sinde sözkonusu okul hakk›nda yap-
t›¤› de¤erlendirmede, okulun her aç›dan
beklenen seviyeye ulaflamad›¤›n›, ö¤-
renci, ö¤retmen, ifl ve bar›nma mekânla-
r› aç›s›ndan yetersiz oldu¤unu belirterek
baflta yeni bir okul binas› yap›lmak üze-
re ivedi olarak çeflitli tedbirlerin al›nmas›
gerekti¤ini vurgulam›flt›r. 

Osmanl› Devleti'nin 1914 y›l›nda I.
Dünya Savafl›'na girmesi, toplumsal ya-
flam›n di¤er alanlar›nda oldu¤u gibi e¤i-
tim faaliyetlerinde de ciddi bir durakla-
maya neden olmufltur. Birçok e¤itim ku-
rumunun ö¤rencileri yurt savunmas› için
‹mparatorlu¤un de¤iflik co¤rafyalar›nda
savaflmak üzere orduya kat›lm›fl, bu dö-

246 Feyz, 19 Teflrinievvel 1324.
247 Feyz, 28 Kânunuevvel 1324.
248 Murat Uraz, “Trabzon'da Kültür Hayat›,” Hamsi Dergisi, 24 fiubat 1957, s. 18-19.
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nem içinde çok say›da okul mezun vere-
memifltir. Savafl nedeniyle geride kalan
yetimlerin bar›nmas›n› sa¤lamak ama-
c›yla çok say›da okul binas› bar›nma
mekân› haline getirilmifltir. Bu nedenle,
Trabzon Hamidiye Sanayi Mektebi de
1914 y›l›nda Dârü'l-Eytam (Yetimler
Yurdu) haline getirilmifltir. Burada bir
yandan yetim çocuklar›n bar›nmalar›
sa¤lan›rken, öte yandan bu çocuklar›
topluma birer meslek adam› olarak ka-
zand›rabilmenin yollar› aranm›fl ve ayak-
kab›c›l›k ve demircilik gibi meslek dalla-
r›nda e¤itilmeleri sa¤lanm›flt›r.

Trabzon Dârü'l-Eytam'›, 1916'da böl-
genin Ruslar taraf›ndan iflgal edilmesi
üzerine faaliyetlerine son vermek zorun-
da kalm›fl, iflgalden sonraki dönemde
okul binas› ö¤renci yurdu olarak kulla-
n›lm›flt›r.249

3.1.3.2. Sütçülük Mektebi

II. Meflrutiyet dönemi Trabzon'daki
e¤itim faaliyetlerinin içinde yeralan mes-
lek okullar›ndan biri de Sütçülük Mekte-
bi'dir. Vilayetlerin mevcut potansiyelinin
harekete geçirilmesi ve üretimin art›r›l-
mas›n› teflvik etmek amac›yla Sütçülük

Mektebi aç›lmas› çal›flmalar› bafllat›lm›fl-
t›r. Bu nedenle Trabzon Valilili¤i taraf›n-
dan Hükümete baflvurularak 1910 y›l›
bütçesine gerekli ödene¤in konulmas›
talep edilmifltir. ‹stanbul'dan Trabzon Vi-
layetine, Trabzon'da Sütçülük Mektebi
tesis için, gerekli mebla¤›n bütçeye id-
hal olundu¤u250 cevab› verilmesi üzerine
çal›flmalara h›z verilmifltir.

Nitekim 1911 y›l›nda Sanayi Mekte-
bi'nin bahçesinde Sütçülük Mektebi hiz-
mete aç›lm›flt›r. Bu mektebin aç›lmas›n-
da, özellikle 19. yüzy›l sonlar› ve 20.
yüzy›l bafllar›nda ülke düzeyinde Trab-
zon hayvan ürünlerinin flöhret bulmufl
olmas›n›n pay› büyüktür. Zira Trabzon
tereya¤›n›n ‹stanbul'da önemli bir ticari
potansiyeli oldu¤u, hem dönemin Trab-
zon Salnamelerinden, hem de devlet ku-
rumlar› aras›nda yap›lan resmi yaz›flma-
lardan anlafl›lmaktad›r.

Kald› ki, II. Meflrutiyet'in ilan›ndan
sonra bafllat›lan Milli ‹ktisat politikas›n›n
bir gere¤i olarak, ülkenin mevcut potan-
siyelinin harekete dönüfltürülerek üreti-
min art›r›lmas› amaçlanm›flt›r. Bu amaç-
la aç›lan Sütçülük Mektebi, bir yandan
köylerde yap›lan hayvanc›l›¤›n yaln›zca
ailelerin kendi beslenmelerine hizmet et-

249 Hüseyin Albayrak, Trabzon Milli E¤itim Tarihi I, Trabzon 2008, ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü, s.  99-100
250 BOA DH. MU‹. Dosya:85, gömlek: 45.
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memesini, bir tür üretim ve istihdam ala-
n› haline getirilmesini temin ve teflvik et-
mek amac›yla kurulmufltur. Mektebin
kurulufl amac› ve Trabzon yöresine ka-
zand›racaklar›n› anlatmak amac›yla 16
Ocak 1913 tarihli Tar›k gazetesinde bir
yaz› kaleme al›nm›flt›r. “Trabzon Sütçü-
lük Ameliyat Mektebinin Tesisi ve Küfla-
d›ndan Dolay› Tevlid Etmekte Olan Fe-
vaid-i Umumiye-i Belde” bafll›¤›n› tafl›-
yan yaz›da; Meflrutiyet idaresinin açm›fl
oldu¤u bu mektebin bir örnek model
olarak kuruldu¤u, bir yandan burada
modern usulleri ö¤renen gençlerin yeti-
flece¤ini, di¤er yandan özellikle Maçka,
fiarl› (Beflikdüzü) ve Tonya gibi iç bölge-
lerde çok zor koflullar alt›nda yaflayan
insanlara besledikleri hayvanlar arac›l›-
¤›yla gelir kap›s›n›n aç›laca¤›, sa¤lana-
cak yeni imkânlarla hayvan ›slah›n›n
gerçeklefltirilmesiyle birlikte üretimin
yükseltilece¤i, öte yandan ise ürünlerin
ifllenmesini temin amac›yla kooperatifle-
rin kurulmas›na rehberlik yap›laca¤› ifa-
de edilmektedir. Hatta k›sa bir süre için-
de bu amaca ulafl›lmaya baflland›¤›n›,
Maçka'n›n Galyan köyünde bir gurup
köylünün okula gelerek kooperatif ku-
rulmas› ve iflletilmesi yönünde bilgilen-
dirildikten sonra faaliyete geçtikleri be-
lirtilmektedir.251

Trabzon Sütçülük Mektebi'nde e¤i-
tim, ö¤leye kadar teorik, ö¤leden sonra
uygulamal› e¤itim olarak sürdürülmekte,
ö¤rencilere konuyla ilgili tatbikatlar yap-
t›r›lmaktayd›. Ancak I. Dünya Savafl›'n›n
ç›kmas›, Trabzon aç›s›ndan önemli bir
iflleve sahip olmas› beklenen bu kuru-
mun da kapanmas›na neden olacakt›r.
Nitekim savafl s›ras›nda kapal› bulunan
okul savafltan sonra bir daha aç›lmam›fl-
t›r.252

3.1.3.3.Ticaret Mektebi

Uluslararas› transit ticaretinin önemli
bir merkezi olan Trabzon'da bir ticaret
mektebinin aç›lmas› gerekli hale gelmifl-
ti. Milli Mücadeleden baflar›yla ç›k›ld›k-
tan sonra, yaralar›n› sarmak isteyen
Trabzonlular bu mektebin aç›lma zama-
n›n›n geldi¤ini düflünüyorlard›. Ayn› dü-
flünce Türkiye Cumhuriyeti'nin de e¤itim

politikas› içinde yer al›yordu. Ticaret fik-
rini, bilgisini memlekette yaymak ve da-
¤›tmak; ‹nk›lâp ve mübadeleden sonra
Türklerin ele ald›¤› memleketin ticarî
hizmetlerini ehliyetle, vukufla baflaracak
kafalar yetifltirmek ülküsüyle Cumhuri-
yet hükümeti daha ilk y›llar›nda ülkenin
ticari m›ntakalar›ndan befl yerde müsta-
kil ticaret mektepleri aç›lmas›na karar
vermiflti.

Ticaret Mektebinin aç›lmas› 1923 y›-
l›nda dillendirilmeye bafllanmas›na ra¤-
men bina bulunamad›¤› için bu giriflim
bir türlü gerçekleflemiyordu. Nihayet
emval-i metrukeden kalan Kemerkaya
Mahallesinddeki bina uygun görülmüfl
ve haz›rl›klar bafllat›lm›flt›. Çal›flmalar›n
tamamlanmas›ndan sonra, Rus iflgali s›-
ras›nda ‹stanbul'a giderek burada çeflitli
okullarda ö¤retmenlik yapan Trabzon'un
yetifltirdi¤i önemli e¤itimci Hamamizade
‹hsan Bey Trabzon'a davet edilerek 18
Nisan 1924 tarihinde aç›lan Trabzon Ti-
caret Mektebi'nin müdürlü¤üne getirildi.
Böylelikle Trabzon'da bir ilk daha ger-
çeklefliyor, ‹stanbul d›fl›nda ilk Ticaret
Mektebi Trabzon'da aç›l›yordu.253

Aç›ld›¤› y›llarda Trabzon Ticaret Mek-
tebi'nin ö¤retmen kadrosu ve bunlar›n
durumu flöyleydi:

Müdür: Hamamizade ‹hsan Bey: Bu
göreve getirilmeden önce ‹stanbul Tica-
ret Yüksek Mektebi'nde muallimlik ya-
pan ‹hsan Bey,254 Türkçe, muharrerat,
neflriyat ve muhaberat-› ticariye dersleri
vermekteydi. Bu tarihte ahval-i s›hhiyesi
dolay›s›yla mezundu.

‹brahim Hilmi Bey Hesab-› Ticari ve
Mali dersleri vermekteydi.

Yusuf Ziya Bey Usul-› Muhasebe-i Ti-
cariye ve Maliye dersi vermekteydi. Hiz-
met-i maksure dolay›s›yla silah alt›nday-
d›. Dersleri vekâleten idare ediliyordu.

Halid Bey: Malumat-› ticariye ve ma-
lumat› hukukiye dersi vermekteydi.

Halid Bey: Malumat-› tabiiye ve fizik
kimya dersi veriyordu.

Süleyman Bey: Malumat-› iktisaiye,
iktisat, ihsaiyat, hukuk-› ticaret dersleri

251 Tar›k, 3 Kanun›sani 1328.
252 Murat Uraz, a.g.m. s. 18-19.
253 ‹stikbal, 20 Nisan 1340
254 ‹stikbal, 22 fiubat 1340.
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255 Cumhuriyet'in 10 Y›l›nda ‹ktisat Meyan›nda Trabzon, s. 37-38.
256 Trabzon Vilayeti'ne Ait Malumat-› ‹ktisadiye ve ‹hsaiye, s. 190

veriyordu. Hizmeti maksure dolay›s›yla
silah alt›ndayd›. Dersleri vekâleten veri-
liyordu.

Muhtar Bey: Co¤rafya ve ‹ktisadi
Co¤rafi dersleri veriyordu.

Lütfi Bey: Emtia-i ticariye dersi veri-
yordu. Hizmeti maksure dolay›s›yla silah
alt›ndayd›. Dersleri vekâleten veriliyor-
du.

Kemal Bey: Daktilografi ve Frans›zca
dersleri vermekteydi. 

Yusuf Ziya Bey: Hüsn-i hat dersi veri-
yordu. Hizmeti maksure dolay›s›yla silah
alt›ndayd› ve dersleri vekâleten veriliyor-
du.

Hoca bulunmad›¤› için Rusça, ‹ngiliz-
ce ve resim dersleri bofl geçiyordu. 

Trabzon Ticaret Mektebi, aç›ld›¤› y›l-
larda birçok ö¤retmeninin silah alt›na
bulunmas› nedeniyle s›k›nt›l› bir süreç-
ten geçiyor, derslerin önemli bir k›sm›
vekil ö¤retmenler taraf›ndan veriliyordu.
Ancak, zaman içinde bir yandan silah al-
t›nda bulunan ö¤retmenlerin terhis ol-
mas›, öte yandan kadroya yeni ö¤ret-
menlerin dâhil edilmesi bu mektebin

Trabzon'un en önemli okullar› aras›na
girmesini sa¤lam›flt›.

Okul ilk olarak Ticaret Vekâleti tara-
f›ndan ve Ticaret Odas›n›n himayesinde,
âlî, orta ve yüksek olmak üzere üç k›-
s›mda aç›lm›fl; 1925'de Maarif Vekâleti-
ne ba¤lanarak, daha iyi verim alabilmek
için âlî ve yüksek k›s›mlar kald›r›lm›fl,
yaln›zca orta k›sm› kalm›flt›r. ‹lk y›lar›n-
da okulun masraflar›n›n bir k›sm› Trab-
zon Ticaret ve Sanayi Odas› taraf›ndan
karfl›lanm›fl olup y›ll›k ortalama masraf›
12.000 lirad›r.255

1925 itibar›yla Ticaret Mektebi,
“k›sm-› evvel” ve “k›sm-› ilmi” olmak
üzere iki k›s›mdan olufluyordu. ‹lk k›s›m-
da tek bir s›n›fta 12 ö¤renci okuyordu.
‹kinci k›s›mda ise birinci s›n›f birinci flu-
bede 43, ikinci flubede 34 olmak üzere
toplam 77 ö¤renci e¤itim görüyordu. Bu
durumda Ticaret Mektebi'nin toplam ö¤-
renci say›s› 89 idi.256

Trabzon Ticaret Mektebi, aç›l›fl›ndan
1933 y›l›na kadar toplam 138 mezun
vermifltir. Bunlardan tüccar çocuklar›
olan 23'ü babalar›n›n ifllerinde ifl bafl›na
geçmifller, geri kalan 125'i de muhtelif
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bankalar, di¤er mali müesseseler ve flir-
ketlerle hususi ticarethanelerde bilgile-
riyle önemli görevler alm›fllar, banka
müdürlü¤üne kadar yükselenler de ol-
mufltur. 1933 y›l› itibar›yla 83 ö¤rencisi
bulunan okul, verdi¤i hizmetle bölgede
önemli bir bofllu¤u doldurulmufltur.257

Cumhuriyet yönetiminin ülkenin te-
mel sorunlar›n› çözmesinden sonra bafl-
latt›¤› ayd›nlanma seferberli¤i kapsam›n-
da kurdu¤u Genel Müfettiflliklerden biri
de 3. Genel Müfettifllik olarak 1935'te ör-
gütlenmifl ve bu kurumun Maarif Müfla-
flavirli¤i görevine, Trabzon'un bir di¤er
önemli e¤itimcisi Mustafa Reflit Tarakç›-
o¤lu getirilmiflti. Bir yandan Genel Müfet-
tifllik bölgesinde e¤itim kurumlar›n›n fizi-
ki alt yap›s›n›n iyilefltirilmesi için yo¤un
bir çaba harcayan Tarakç›o¤lu, di¤er
yandan e¤itim kalitesinin yükseltilmesi
için de azami gayreti gösteriyor, haz›rla-
d›¤› raporlar› Genel Müfettifllik makam›
yan›s›ra Mararif Vekâletine de ileterek
çözüm üretiyordu. Tarakç›o¤lu'nun bu
ba¤lamda 8 Nisan 1936'da yapt›¤› ince-
leme sonunda haz›rlad›¤› raporda; Trab-
zon Liseini, Ticaret Okulunu ve Ortaokul-
lar› denetledi¤ini, bunlardan Ticaret
mektebinni d›fl›ndakilerin hiçbirinin ö¤-
renci alacak durumda olmad›klar›n› be-
lirtmesi,258 kurulufl aflamas›nda birçok
eksi¤i bulunan Ticaret Mektebinin zaman

içinde bu eksikliklerini tamamlayarak en
iyi e¤itim kurumu haline geldi¤ini göster-
mektedir.259

Daha sonra bu okul, Trabzon Ticaret
Lisesine dönüfltürülecek ve günümüze
kadar Trabzon e¤itimine önemli katk›lar
sa¤layacakt›r.

3.1.3.4. Trabzon Otomobil fiöfer ve
Makinist Mektebi

Cumhuriyet döneminde Trabzon'da
aç›lan meslek okullar›ndan biri de Trab-
zon Otomobil fiöfer ve Makinist Mekte-
bi'dir. 1927 tarihli Türkiye Salon ve ‹la-
nat Gazetesi'nde yeralan bilgilere göre
bu okul Meydan-› fiarki'de faaliyetini
sürdürmektedir. Okulun müdürü eski
dokuzuncu kolordu otomobil mektebi
müdürü ‹brahim Bey'dir. Okul, üçer ay-
l›k üç devrede e¤itim vermektedir. E¤i-
tim devreleri 15 Mart, 15 Temmuz ve 15
Kas›m olarak belirlenmifltir. Üçer ayl›k
e¤itim döneminin iki ay›, her gün sabah-
tan ö¤leye kadar üç saat teorik, ö¤leden
sonra da üç ya da dört saati uygulamal›
olarak verilmekteydi. Geriye kalan süre-
de ise okul d›fl›ndaki müesseselerde staj
yap›lmaktayd›. Okul, çal›flan kesime
hizmet verebilmek için gece kurslar› da
düzenliyordu. E¤itim ücreti 75 lira olup
üç taksitte ödeme imkân› sunulmaktay-
d›. Okul diplomas› belediye ve Maarif
Bakanl›¤› taraf›ndan onayl› olarak veril-
mekteydi.260

3.1.4. Bankalar

Cumhuriyet'in ilk y›llar›nda Trab-
zon'da faaliyet gösteren iki banka vard›.
Bunlar Ziraat261 ve Osmanl› Bankalar›y-
d›. 1923 ‹zmir ‹ktisat Kongresi'nde ban-
kac›l›k sektörünü millilefltirmek için al›-
nan kararlar do¤rultusunda 1924 y›l›nda
‹fl Bankas› kuruldu. Bu banka k›sa say›-
labilecek süre içinde yurt sath›nda flube-
ler açt›. Aç›lan flubelerden birisi de Trab-
zon'da idi.262 1928'e gelindi¤inde Trab-

257 Cumhuriyet'in 10 Y›l›nda ‹ktisat Meyan›nda Trabzon, s. 38-39.
258 Hikmet Öksüz, Veysel Usta, Mustafa Reflit Tarakç›o¤lu Hayat›, Hat›rat› ve Trabzon'un Yak›n Tarihi, Trabzon 2008, Serander

Yay›nlar›, s. 227.
259 Trabzon Vilayeti'ne Ait Malumat-› ‹ktisadiye ve ‹hsaiye, s.190.
260 Ticari ve ‹ktisadi Borsa Rehberi, s.7-13.
261 1925 y›l›nda Ziraat Bankas›'n›n Trabzon merkezi d›fl›nda Vakf›kebir, Akçaabat, Sürmene ve Of kazalar›nda birer flubesi vard›. Bu

flubelerinin Trabzon piyasas›ndaki muameleleri 100 ila 300 bin Türk liras› aras›nda de¤iflmekteydi. (Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Salnamesi, 1927-1928, s.988).

262 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› taraf›ndan ç›kar›lan ‹ktisadi, Ticari, ‹çtimai içerikli haftal›k gazetenin 20 A¤ustos 1927 Cumartesi
tarihli nüshas›nda ‹fl Bankas› Trabzon flubesinin kurulufluyla ilgili flöyle bir haber yeralm›flt›r: “Trabzon mebusu ve Büyük Millet
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Meclisi reis-i sanisi Hasan (Saka) Bey'den, Ticaret Odas› Reisi Danifl Bey'e gelen bir telgrafta; ‹fl Bankas›'n›n ‹tibar-› Milli ile
birleflmesine ait muamelelerin Trabzon'da flube küflad›n› tehire sebep oldu¤u gösterilmekte ve flubenin müdür ve kadrosu tama-
men tayin edildi¤inden Eylül'ün ilk haftas›nda Trabzon'da bulunacaklar› ve ihzarata bafllayacaklar› bildirilmektedir.” Ancak
flubenin aç›l›fl› 1928'e sarkm›flt›r. (‹ktisadi, Ticari, ‹çtimai Haftal›k Gazete, Yay›nlayan: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›, Sahibi
ve Müdürü: Osman Cudi, 20 A¤ustos 1927 Cumartesi). 

263 K›fl koflullar› nedeniyle aç›l›fl törenine kat›lmak istemeyen Celal Bayar'a, dönemin Trabzon milletvekilleri Arif Say›l, Danifl
Eyübo¤lu ve Ali Becil Bulad beyler tepki göstermifller ve bask› yaparak kat›l›m›n› sa¤lam›fllard›r. Bunlar›n yan› s›ra Ticaret Odas›
Baflkan› Mustafa Hatipo¤lu, Vali Hilmi Bey ve Belediye Baflkan› Kazazzade Hüseyin Bey de Celal Bey'in aç›l›fla kat›lmas›
yönünde çaba gösterenler aras›ndad›r. Bankan›n ilk müdürü Yakup Dinçbafl't›r. (Mustafa Kemal Say›l, Bir ‹fl Bankal›'n›n Öykü-
leri, ‹stanbul, Kardefller Matbas›, s. 19-20.)

zon'da faaliyet gösteren ulusal bankala-
r›n say›s› bu flekilde üçe ç›km›fl oluyor-
du. Bunlardan Ziraat Bankas› Trab-
zon'da 5.000 lira sermaye ile 1890'da
kurulmufltu. 1891 y›l›nda da Osmanl›
Bankas› aç›lm›flt›r.

Osmanl› Devleti'nin bankac›l›k sektö-
rü çok zay›ft›. Özellikle 1881'de kurulan
Duyun-› Umumiye ‹daresinin egemen ol-
du¤u Osmanl› finans sektöründe Müslü-
man Türk sermayedar kendini göstere-
memiflti. Bu alan daha çok yabanc›lar ve
onlarla ifl ortakl›¤› içinde olan gayrimüs-
lim vatandafllar›n elinde idi. Ülke geneli
için geçerli olan bu durum, ticari potan-
siyeli yüksek bir Osmanl› kenti olan
Trabzon'da da sözkonusudur. 20. yüzy›-
l›n bafllar›nda Trabzon'da Rumlar tara-
f›ndan bankalar›n kurulmaya baflland›¤›
görülmektedir. Bunlar içerisinde en etkin
olan› Atina Bankas› idi. Ayr›ca Fostro-
pulo ve Kabayanidi gibi Trabzon Rumla-
r› içinde zenginli¤iyle ortaya ç›km›fl olan
isimler de finans sektörüne girerek ban-
ka ve benkerlik gibi müesseseler kur-
mufllard›. ‹ngiliz ve Frans›z sermayesiyle
kurulmufl olan Osmanl› Bankas› ve ismi-
ni zikretti¤imiz Rum bankalar› para poli-
tikalar›n› yöneterek borç-faiz iliflkisiyle
ekonomi üzerinde ciddi bir kontrol sa¤-
lam›fllard›. Ziraat Bankas› ise bunlar kar-
fl›s›nda çok c›l›z kalm›flt›. Kendine ait
müstakil bir yeri olmad›¤› için Hükümet
binas›n›n içinde kendisine tahsis edilen
bir odada faaliyet gösteriyordu. Bu du-
rum Müslüman çiftçi ve tüccar›n›n ifl ya-
parken ister istemez yabanc› bankalar›n
eline düflmesine yol aç›yordu. Yüksek fa-
izle al›nan krediler Müslüman müteflebbi-
si çok zorlamakta ve sektörde uzun süre
gücünü muhafaza etmesini ve büyümesi-
ni olumsuz yönde etkilemekteydi. 

I. Dünya Savafl› ve onun arkas›ndan
gelen ‹stiklal Harbi ile birlikte tüm Ana-
dolu co¤rafyas›nda oldu¤u gibi Karade-
niz Bölgesi de büyük bir sosyolojik de¤i-
flim yaflad›. Milli Mücadele y›llar›nda or-
taya ç›kan Pontus isyan›n›n bast›r›lmas›,

Lozan Bar›fl Antlaflmas›'na yerlefltirilen
Türk ve Rum Ahalinin Mübadelesine Da-
ir Sözleflme'nin gere¤inin 1924 y›l›nda
büyük ölçüde tamamlanmas›yla ‹stanbul
hariç bütün Türkiye'de oldu¤u gibi Trab-
zon'da da Rumlar mübadeleye tabi tutul-
mufltur. Bu süreç Cumhuriyetin ilk y›lla-
r›nda iktisadi alanda k›sa süreli bir bofl-
luk yaratm›flt›r. Gayrimüslimlerin boflat-
t›¤› bu alana devlet ve Türk müteflebbis
girmeye bafllam›flt›r. 

1923 sonras›nda yurt sath›nda bir
yandan Ziraat Bankas›'n›n flube say›s› ve
kredi imkânlar› art›r›l›rken di¤er yandan
ticaret ve sanayi sektörünü destekleye-
cek yeni bankalar kurulmaya bafllam›fl-
t›r. 1927 y›l›nda gerekli haz›rl›klar› ta-
mamlanan ‹fl Bankas› Trabzon flubesi,
Genel Müdür Celal Bey'in de kat›l›m›yla
21 Ocak 1928'de aç›lm›flt›r.263 1928'e
gelindi¤inde Trabzon'da faaliyet göste-
ren üç ulusal bankan›n yan›na, oluflan
milli sermaye ile yerel ölçekli iki banka
eklenmifltir. Bunlar Karadeniz ve Trab-
zon Bankalar›d›r. 

Yerel ölçekli bu finans kurulufllar›
kuflkusuz büyük bir ihtiyac›n sonucunda
ortaya ç›km›flt›r. Trabzon'un ekonomisi-
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Burada bir Osmanl› Bankas› flubesi di-
rektörlü¤ünde ‹zmir'de do¤mufl ve büyü-
müfl, Rum bozmas› Levanten Ruboli ismin-
de birisi vard›r. Bu adam›n buradaki vazife-
si, ‹stanbul ve sair mahallerdeki bankalar
ile tesis-i münasebet etmek iktidar›n› henüz
elde edemeyen birtak›m tüccar› kambiyo
muamelat›nda soymak ve ondan baflka

Müslüman ve Türk tüccara bankas›n›n kasalar›n› kapay›p burada flubeleri bulunan birkaç
ecnebi müessesesine açmak suretiyle henüz inkiflaf edemeyen Müslüman ve Türk tüccar›-
n› soydurmakt›r. Bu direktörün muamelesi bununla kalmayarak ve ayn› zamanda bu mem-
lekette ef'al ve harekât›yla siyaseten flüpheli bir flah›s görünmekle beraber, ahvali hususi-
yesi dahi flayan› ifltibaht›r. Muayyen saatlerde erbab-› müracaat› kabul etmeyerek hevesat-
› flahsiyesiyle meflul olmakta ve binnetice birçok tüccar› hakaretle reddetmektedir. Dest-i
muavenetini daima erbab-› iktisad›n üzerinden eksik etmeyen hükümet-i Cumhuriyetimizin
bu adam›n tüccarlara yapt›¤› ve yapaca¤› hakaretlerin temadisine müsaade etmeyece¤ine
katiyen kani oldu¤umuza binaen arz-› keyfiyet ediyoruz. Binaenaleyh çok rica ve istirham
ediyoruz ki, evvela bu Direktör Ruboli'nin acilen tebdilini, saniyen bankan›n vücudu erbab-
› ticaretin derecesine göre ikrazat maksad›na matuf ise, onun da bilamuhal temini esbab›-
n›n istikmali ve bu banka da hayat-› iktisadiyemize muavenette bulunaca¤› memul de¤ilse,
az çok varl›k göstermek suretiyle muavenetini deri¤ etmeyen Ziraat Bankas›'n›n tevsi-i mu-
amelat›na delalet buyurulmas›n› ehemmiyet-i mahsusa ile rica ve her iki fl›k hakk›ndaki is-
tirhamat›m›z›n asar-› fiiliyat›na arz-› intizar eyleriz efendim.

264 Yeniyol, 24 Eylül 1341.

nin a¤›rl›¤› f›nd›¤a dayal›yd›. F›nd›k
müstahsili üretim, tüccarlar› ise ihracat
yaparken krediye ihtiyaç duymaktayd›-
lar. Gerek Ziraat Bankas› gerekse Os-
manl› Bankas› bu konularda beklentileri
karfl›lam›yor hatta birtak›m zorluklar ç›-
kart›yordu. Bu durum f›nd›k fiyatlar›n›n
düflmesine hem üreticinin hem de tüc-
car›n zarar etmesine yol açmaktayd›. S›-
k›flan Trabzon tüccar› çareyi Osamanl›
Bankas›'n›n yöneticilerini merkeze flikâ-
yet etmekte buldu. Milli hisleri de yans›-
tan flikâyet telgraf›nda flu hususlar›n alt›
çizilmifltir:

Trabzon bankerlerden
Kabanidis’e ait bir

belge...
Atilla Alp Bölükbafl›

Arflivi

Bu telgraf›n alt›nda Belediye Reisi
Hüseyin Hamdi, Ticaret Odas› Reis Veki-
li Mustafa, Ticaret Mahfeli Reisi Celal
Beylerle birlikte önde gelen 31 Trabzon
tüccar›n›n ismi vard›.264

Trabzon tüccar› bir taraftan hak ara-
ma mücadelesini verirken, di¤er taraftan
kendi çözümünü de oluflturman›n gayre-
ti içerisine girmifltir. Bu çözüm aray›fl›n›n
bir sonucu olarak Karadeniz Bankas›,
Trabzon Bankas› ve Nemlizade Kaptan
Bey Messesesi do¤mufltur.

Karadeniz Bankas›, 40 ortak ve 40
bin lira sermaye ile 1928 y›l›nda ‹ktisat

Limitet fiirketi ad›yla kurulmufltu. May›s
1929'da semayesi 100 bin liraya ç›kart›-
larak ad› Karadeniz Bankas› olarak de-
¤ifltirilmifltir. Trabzon Bankas› ise 40-50
ortak ve 50 bin lira sermaye ile Trabzon
Tasarruf ve ‹kraz Sand›¤› ad›yla kurul-
mufltu. 1929 Nisan›nda sermayesi 100
bin liraya ç›kart›lm›fl ve ad› da Trabzon
Bankas› olmufltur. Her iki banka da ta-
mamen mahalli sermaye ile kurulmufltu.
Bunlar›n d›fl›nda Trabzon'da bir de ban-
kerlik yapan finans kuruluflu vard›.
Nemlizade Kaptan Bey Messesesi olarak
kayda geçen bu kuruluflun 50-60 bin li-
ra sermayesi vard›.
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›
1933 y›l›nda Cumhuriyetin 10. Y›l›na Ar-
ma¤an olarak yay›nlad›¤› “Cumhuriyette
Trabzon” adl› kitapta bu yerel bankalar›n
kuruluflu, Cumhuriyetle birlikte ortaya

konulan milli iktisat anlay›fl›na Trab-
zon'dan verilen katk› olarak nitelenmek-
te ve bankalar›n kurulufl hikâyesi flu fle-
kilde özetlenmektedir:

Harpten evvel Trabzon'da Rum bankalar vard›. Bunlar müesseselerine koca bir banka
süsü vererek böbürlenir, memleket iktisadiyat›na hâkim geçinir, etraflar›na yüksekten ba-
karlard›. Hele Meflrutiyetin ilk senelerinde Atina bankas›n›n, piyasam›zda, d›flardan heykel-
lerle süslü yeni bir bina yapt›rarak flube açmas› berikileri daha fl›martm›fl; önlerine düflen
ana bankalarla befl on seneye kalmaz bu memleketin iktisadi bütün kudretlerini iliklerine
kadar emeceklerini söylemekten bile çekinmezlerdi.

O zamanlar Türk paras›yla banka kurmak, Türk'ten bankac› yetifltirmek olmayacak bir
fley gibi görünür; hele o Osmanl› vatandafllar› böyle bir fikirle aç›ktan alay ederler, okumak,
ö¤renmek, Avrupa'ya gitmek lâz›m diye ifli büyütürler. Ve “Siz ne yapacaks›n›z bankay›…
Gelin bize, iflinizi görelim; bizden asker almazlar; zabit memur yapmazlar… Siz zabit, me-
mur… Biz de banker çorbac›… ‹fller döner gider” derlerdi…

Bu gidiflin sonu ne idi? Vak›a Trabzon'un Rum'u, Ermeni'si kadar da memleketin as›l
sahibi Türk'ünün teflebbüs fikri, ticaret zihniyeti aç›kt› ve onlar gibi zengin, onlar gibi Avru-
pa ile daimî temasta, onlar gibi büyük ihracatç› Türkleri yok de¤ildi;

Ancak Türklerin icab›nda dayanacaklar› milli bir para evleri yoktu. Bütün memur ve
müdürleri yine onlardan bir Osmanl› Bankas›, özüyle sözüyle bir Rum bankas› olan Atina
Bankas› ve onun yardakç›lar› bütün ticari hareket ve faaliyetlerin çözülüp ba¤land›¤› yegâ-
ne evlerdi. Hükümet Kona¤›nda karanl›k bir odaya s›¤›nm›fl Ziraat Bankas›'n›n vücudundan
bile haber yoktu. 

Bu yüzden, milli bir bankas›zl›ktan daha o zamanlar Türk tüccar k›vran›r dururdu.

Harpten ve mübadeleden sonra temizlenen piyasa Türk tüccar yaraflt›¤› yeri al›nca tica-
retin esasl› desteklerinden olan itibara müstenit kredi ve hariçle olan münasebetlere tevas-
sut için milli müesseseler arad› ve buldu. Cumhuriyet'in öz mal› olan ‹fl Bankas›'yla yine
Cumhuriyet'in uyku hastal›¤›ndan kurtard›¤› ve diriltti¤i Ziraat Bankas› o ihtiyac› karfl›lad›-
lar.

Ancak bu arada nispeten küçük sermayeli tacirlerin; iflini geniflletmeye azmetmifl esna-
f›n, k›t sermayeli sanat erbab›n›n da elinden tutacak daha ufak mikyasl› bankalara ihtiyaç
duyuldu¤u; bu ihtiyac› karfl›lamak, piyasan›n büyük bir k›sm›ndaki kredi darl›¤›n› gidermek
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ve böylece yavafltan bafllayarak yerleflmek ve yükselmek üzere müteflebbis birkaç münev-
ver tacir ifle girifltiler. Bu birkaç tacir derken k›rk elliyi buldu ve ilkin kendi aralar›nda husu-
sî mahiyette bir anlaflma yaparak her orta¤›n muayyen vadelerde ve gittikçe artmak üzere
verece¤i taksitlerle ilk sermayeyi yapmay› ve ondan sonra resmen teflekkül etmeyi karar-
laflt›rd›lar.

Bu anlaflma ve kararlaflt›rmay› di¤er bir tüccar grubu da benimsedi ve aynen evvelkiler
gibi karar vererek onlar da bir di¤er bankac›l›¤›n temelini att›lar.

Bu iki gruptan bugün Trabzon'da ifl gören Karadeniz ve Trabzon Bankalar› do¤du. Fa-
kat nas›l? Buras› anlatmaya de¤er; çünkü örnek al›nacak birer misaldir.

Bugün Karadeniz Bankas› unvan›n› tafl›yan ve geçen sene sermayesi 100.000 lira iken;
buhran karfl›s›nda hissedarlar›n arzusuyla ve ilk f›rsatta yine o miktara ç›kartmak üzere
50.000 liraya indirilmifl bulunan müessesenin temeli bundan alt› sene evvel 50 orta¤›n ev-
velâ gündelik gibi her gün verdikleri onar kuruflla at›lm›flt›r.

50 ortak alt› ay her gün onar kurufl vermifl ve göze görünmeyen bu toplamadan biriken
bin lira kadar para maya say›larak bunun üstüne afllamaya bafllam›fllar. alt› ay günde onar
kurufltan sonra yine 50 ortak haftada birer lira vermeYe bafllam›fllar bu da üç ay devam et-
mifl ve maya 1.600 lira bir sermaye olmufl; üç ay haftada bir liradan sonra taksit miktar›

ayda otuz liraya ç›kar›larak üç ay da böyle geçmifl
ve böylece bafllaman›n senesi sonunda sermaye befl
bin liray› aflm›flt›r.

Bu para bir yandan iflletiliyorken, mayay› kur-
duktan sonra, bir yandan da yine muayyen taksitler-
le ödemek üzere ortaklar muayyen miktarlar taahhüt
ederek para yat›rmakta devam etmifller ve böylece
ilk teflebbüsten bir buçuk sene sonra 1928'de
40.000 lira sermaye ile “Trabzon ‹ktisat Limitet fiir-
keti” unvan›yla ve Ticaret Vekâletinin tasdikiyle ban-
ka resmen teflekkül etmifl ve as›l faaliyete geçmifltir.

Bundan bir sene sonra da flirketin unvan› “Kara-
deniz Bankas› Limitet fiirketi”ne tahvil ve sermayesi
100.000 liraya ç›kar›lm›flt›r. 

Bu çabuk inkiflafta esasl› amil; Bankan›n nizam-
namesi mucibi ortaklar›n kazanç hisselerini almaya-
rak sermayeye zam gelecekleri hakk›ndaki hüküm-
lerdir. Banka daha sand›k halinde kuruldu¤undan
beri bütün kazanc› sermayeye zam geldi¤i gibi bir
yandan da taahhütlerin ödenmesine devam edilmifl-
tir. Bu suretle Bankan›n sermayesi 100.000 liraya
ç›kt›¤› zaman ortaklar›n nakten ödedikleri para he-
nüz 18.000 liradan ibaret bulunuyordu. Aradaki far-

k›n takriben dörtte üçünü y›¤›lan kârlar, dörtte birini de bir yandan ödenmekte olan taah-
hütler teflkil ediyordu.

Birbirine bakarak, adeta biri di¤erine örnek olarak kurulan bu iki bankadan di¤eri, Trab-
zon Bankas› da yine öteki gibi haftal›k ve ayl›k taksitlerle ve ufaktan toplama ile bafllaya-
rak ilkin 11.250 lira sermaye ile ve Trabzon Tasarruf ve ‹kraz Sand›¤› Limitet fiirketi unva-
n›yla teflekkül etmifl. Bu da meslektafl› gibi 1928'de sermayesini 50.040 liraya ç›kararak
as›l faaliyete geçmifl ve bir sene sonra unvan›n› Trabzon Bankas› Limitet fiirketi'ne tahvil ile
sermayesini 100.000 liraya ibla¤ etmifltir.

Teflekkül safhalar›n› anlatt›¤›m›z, adeta yoktan var edilen bu iki bankac›l›k befl alt› sene-
den beri Trabzon piyasas›nda çok faydal› ifller görmüfller; büyük bir k›sm› ticaret erbab›n›n
kredi ihtiyac›n› temin etmifller, bankalara düflen en büyük vazifelerden mali naz›ml›k ve dar-
l›klar› geniflletmek hususlar›nda uhtelerine düflen ifli sermayeleri nisbetinde görmüfllerdir.

Vaktiyle yatk›n sermayeler veya ecnebi banka kasalar›na kilitli bol paralar varken böy-
le ifller görülemezdi. Bundan dolay› ellifler kiflinin haftada onar kurufltan bafllayarak üç befl
senede yüzer bin liral›k birer para evi kurmalar› flüphesiz ki büyük bir ifltir ve görülen iflin
as›l k›ymeti, en büyük de¤eri bu fasl›n bafl›nda anlatt›¤›m›z o eski gaflet devrine nisbetle
Cumhuriyet'te al›nan mesafenin büyüklü¤ündendir.

Trabzon'un bu iki yerli bankas›n›n kurulufl ve yaflamas›nda Cumhuriyet'in rolü ise pek
aç›kt›r;
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3.1.5. Fabrikalar ve ‹malathaneler

Osmanl› döneminde oldu¤u gibi
Cumhuriyet döneminde de Trabzon'un
en önemli ekonomik sorunun, yo¤un
olan bölge nüfusunu istihdam edecek ni-
telikte fabrika ve iflletmelerin bulunma-
mas›d›r. 19. yüzy›lda Trabzon-‹ran tran-
sit ticaretinin zirvede oldu¤u, sermaye
birikimi aç›s›ndan elveriflli bir potansiye-
le sahip olundu¤u dönemde bile kayda
de¤er nitelikte iflletmeye rastlanama-
maktad›r. ‹stihdam alan›nda yaflanan bu
sorun, kay›tlardan anlafl›ld›¤› kadar›yla
bölge nüfusunun çal›flmak üzere baflka
co¤rafyalara gitmesine neden olmaktay-
d›. 18 ve 19. yüzy›llarda Trabzon vilaye-
ti ahalisinden önemli bir kesimin çal›fl-
mak üzere, Kafkas ve K›r›m havalisine
gittikleri anlafl›lmaktad›r. 

II. Meflrutiyet'in ilan›ndan sonra Trab-
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Her iki banka, limitet, yani mahdut mesuliyetli birer flirkettir. Limitet flirketlerde serma-
yedar›n yaln›z flirkete mevzu olan sermayesi mesul vaziyettedir. Limitet flirket bir zarar ge-
çirse, baflta bundan sermayedarlar›n ancak flirkete koydu¤u miktar zarar görür; di¤er ifller-
de kulland›¤› sermaye ve emvali masumdur, ona dokunulmaz. Eski kanunî mevzuat›m›z bu
nevi flirket tan›m›yordu.

Cumhuriyet'in yapt›¤› yeni ticaret kanunu sermayedarlara paralar›n› “limitet” kanunî
kayd› alt›nda istedikleri yere koyup iflletmeye imkân vermifltir. fiirket limitet olunca girilen
iflin zarar› da mahdut oluyor. Bunun için teflekkülleri birçok kayd u flarta ba¤l› anonim flir-
ketler yerine merasimsiz, külfetsiz ve ayn› zamanda anonimlerin faydalar›n› havi limitet flir-
ketler garpta bilhassa ‹ngiltere'de çoktan beri ifllemekte idi.

Bizim iki Bankam›z da Cumhuriyet'in Ticaret Kanunu'nun verdi¤i bu imkândan fayda-
lanarak kurulmufl ve yaflam›flt›r. Aksi halde anonim flirketler kurmaya, bir çok masraflara,
külfetlere, merasime ve eflkâle bo¤ulmaya mecbur kalacaklar ve bu yüzden belki de kuru-
lamayacaklard›.

Sonra as›l mühim cihet bu teflekküllerin hiç yoktan bafllayarak tutunabilmesi ve bunun
için de icab›nda Cumhuriyet müesseselerinden yard›m görerek yaflamas›d›r.

Büyük mali teflekküllerin yan›bafl›nda bu gibi ufak evler tutunmak için maddi ve mane-
vi müzaharetlere muhtaçt›rlar. Vaktiyle yaflayan Rum müesseselerinin yaflama ve tutunma-
s›nda en mühim amil bu idi. Küçük mali teflekküllere anal›k yapacak, onu icab›nda koru-
yacak büyük evler lâz›md›.

Cumhuriyet'in öz mal› olan ‹fl Bankas› bu ana bankal›¤› yapm›fl; icab›nda her iki banka-
n›n taahhüt ve sair senetlerini mutedil faizlerle paraya çevirmifl, onlara daha serbestçe dö-
nüflmek imkân›n› vermifltir.

Bu suretle ilkin kendi kendine ve Cumhuriyet'in manevî feyzinden, onun yükseltti¤i ba-
flar›c›l›k kuvvetinden, yeniden yaratt›¤› nefse itimat kudretinden h›z alarak kurulan ve k›sa
bir zamanda kendilerini duyuracak halde bir malî teflekkül halini alan iki küçük banka; on-
lar piyasada evvelce çok duyulan bir bofllu¤u dolduruyor ve memleket iktisadiyat›nda flu-
urlu birer naz›m rolüyle ellerinden geleni yap›yorlar.

Yaln›z kuvvetli fertler de¤il; içinde benli¤in eriyip kayboldu¤u böyle mafleri eserlerdir ki
içtima-i ve iktisadi kalk›nmada en büyük rolü oynarlar. Çünkü bir kifliyi y›kabilen bir zarar,
mahdut mesuliyetli elli kifliye bir fley yapamaz ve birli¤in, fluurlu anlaflman›n onar kurufllar-
dan biriktirdi¤i 100.000'er liralar baflka suretle kolay kolay bir araya toplanamaz.

Trabzon; Cumhuriyet'in ayd›nlatt›¤›, hedefini gösterdi¤i iktisat yolunda iki küçük banka-
s›yla att›¤› ad›mlarla ö¤ünebilir ve o yolda daima ilerlemek ve gayeye ulaflmak için Cum-
huriyet'in uzatt›¤› eli tutarak emniyet ve sebatla yürüyebilir ve durmadan yürüyecektir de…
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Trabzon'da Kale içinde bir demir fabrikas› vard›. Müessesini banisini çok iyi tan›d›¤›m
bu fabrikay› yirmi sene evvel Trabzon'dan giderken ziyaret etmifltim. Bulundu¤um memle-
ketlerde ben bu fabrika ile ne kadar iftihar ederim. Trabzon ve dâhillerinin demircili¤e mü-
teallik bütün ihtiyac›n› bit-tatmin kudret-i sanat›yla memleketi Avrupa mamulât›ndan müs-
ta¤ni k›lm›fl olan bu fabrika ve onun müesses ve üstad-› güzini gezdi¤im yerlerde dilimden
düflmezdi. Muhterem Nemlizade ailesinin bir hediye-i payidar› olan De¤irmendere Köprü-
sünün temellerini atmak için celp edilen bir makineye malikiyetinden sonra vasi mikyasta
inkiflaf eden fabrika Avrupa'ya ilan-› rekabetle daha mükemmel parmakl›klar dökmeye,
kasalar yapmaya, demircili¤e ait elinden ifl kurtulmamaya bafllad›¤› zaman bir Türk gö¤sü-
nün kabarmamas› mümkün olamazd›. Liman›m›za gelip giden vapurlar›n makinelerinde sa-
katl›k vuku buldukça fabrika bozulan aletin ayn›n› yapar, uskur bile dökerdi. Yar ve a¤ya-
ra karfl› o Türk müessesesinin sanatkâr-› zi-kudreti yaln›z bir fley bilemiyordu. Durmak, din-
lenmek… Evet, o vücud-› k›ymettar bunu bilmiyordu.

Dört befl sene ‹stanbul bahriye fabrikalar›nda nefer olarak çal›fl›p tezkere ald›ktan sonra
memlekete avdetle pederinin küçük çilingir dükkân›n› bilahare nevbetle ve miyad›ndan ev-
vel siparifl kabul edebilecek ve muamelesine bir bank gibi flekl-i ciddiyet ve vusat verecek
bir fabrikaya kalb ve ifra eden Hüseyin Efendi sanat ve mesle¤inde öyle bir aflk ile çal›fl›-
yordu.

Ben fabrikay› da fabrikatörü de bu halde b›rakm›flt›m.

Sarsar-› bi-aman istila ile yanm›fl y›k›lm›fl memleketime geçen sene avdetimde hat›ra-i
k›ymettar›n› kalbimden hiç ç›karamad›¤›m bu güzide fabrikay› ziyaret ilk iflim olmufltu. Ger-
çi fabrikay› yerinde buldum. Fakat nerede o eski hummal› faaliyet? Her fley muattal, koca
fabrika uyuyor. Küçük bir tahkikat yapmak istedim. Bu fabrika ne olmufl? Niçin ifllemiyor
dedim. Ald›¤›m cevap beni dil-harab etti. 

Kardefller ayr›lm›fllar. Evet, ayr›lmak. fiu kelimenin medlulündeki tesir-i tahripkâra ba-
k›n. Demir gibi bir fabrikay› bile müteessir ediyor. Maa-haza kardefllerin baflka baflka mü-
esseseler açm›fl olmalar› fena de¤ilse de fabrikan›n eski flaflaa-i devr ve faaliyetinin yuerin-
de olmamas› da iyi bir fley de¤il.

Bu sanatkâr kardefllerin müesseselerini birlefltirerek flu fabrikay› canland›rmalar› acaba
mümkün olamaz m›? Ben bu tevhid-i mesaiyi hem kardefller için, hem memleket için nafi'
görüyorum.”

Bir f›nd›k iflletmesi...

265 ‹stikbal, 19 Nisan 1921.

zon'da üretime yönelik tesislerin kurul-
mas› çabalar›na dair bilgilere rastlan-
maktad›r. Özelikle 1913 y›l›nda ç›kar›lan
Teflvik-i Sanayi Kanunu ile Avrupa pa-
zar›n›n bask›s› alt›nda bulundu¤u için
geliflemeyen yerli üretimin desteklenme-

si kararlaflt›r›lm›fl, bu durum Trabzon'da
da baz› giriflimlerin bafllat›lmas›na neden
olmufltu. Ancak araya savafllar›n girme-
si bu süreci olumsuz yönde etkilemiflti. I.
Dünya Savafl›'ndan önce temelleri at›lan
kimi tesisler savafl patlak verdi¤inde he-
nüz tamamlanamam›flt›. Üretime geçmifl
olan az say›daki iflletme de Rus iflgali s›-
ras›nda ya¤malanm›fl ve tahrip edilmiflti.
Zaten sermaye birikimi aç›s›ndan olduk-
ça zor durumda bulunan ve gayrimüs-
limler taraf›ndan kontrol edilen banka-
lardan da destek bulamayan Türk müte-
flebbis, yat›r›ma dönüfltürmeye çal›flt›¤›
birikimlerini de böylece kaybetmiflti. 

Bu duruma iliflkin ilginç bir örnek sa-
vafltan önce Kale ‹çi mevkiinde kurulan
ve üretime geçmifl bulunan demir fabri-
kas›na aittir. Fabrikas›n›n savafltan son-
raki içler ac›s› durumu, ‹stikbal Gazete-
si'nde ismi belirtilmeyen Trabzonlu bir
kanaat önderinin kaleme ald›¤› “Kale
‹çindeki Fabrika Ne Halde?” bafll›kl› ya-
z›da flu flekilde yans›m›flt›r:265



Trabzon giriflimcisinin azim ve yete-
ne¤ini yans›tan yaz›, ayn› zamanda s›n›r-
l› imkanlarla kurulan bir iflletmenin iflgal
koflullar› nedeniyle nas›l yok edildi¤ini
gözler önüne sermektedir.

II. Meflrutiyet döneminin milli iktisat
anlay›fl›n›n bir uzant›s› olarak Milli Müca-
dele y›llar›nda Trabzon Ayasofya Mahal-
lesinde, 1920'de Trabzon Mensucat
Fabrikas› Türk Anonim fiirketi adl› bir
flirket kurulmufltur. 150.000 kurufl ser-
mayeyle kurulan bu flirketin kurucular›
flunlard›r: Alay Beyzade Faik, Hac› Bilal-
zade Hac› Ali, ‹mamzade Sami, Kitapç›-
zade Affan,  Hatipzade Mustafa, Bö¤ür-
zade Hac› Musa ve Mahdumlar›, Demir-
cizade Biraderler, Kara Hüseyinzade Ah-
met, Hac› Dursunzade Biraderler. 

Kurulufl sözleflmesine göre flirket üç
y›l süreyle kurucular kurulu taraf›ndan
yönetilecektir. Yönetim kurulu baflkanl›-
¤›n› Alaybeyzade Faik Bey, ikinci bafl-
kanl›¤› ise ‹mamzade Sami Bey yürüttü-
¤ü flirketin müdürlü¤üne Kitapç›zade Af-
fan bey getirilmifltir. 

Makineleri Fransa'dan getirilen fabri-
kan›n ustabafl›l›¤›n› ‹stanbul'dan getiri-
len bir Türk yap›yordu. Fabrikan›n faali-
yetlerine dair verilen bir ilanda çarflafl›k,
elbiselik ve karyola tak›mlar› için s›rf
ipekten dokumalar yap›ld›¤›, bunlar›n is-
tenen renkte üretilebildi¤i ve her türlü si-
pariflin kabul edildi¤i belirtilmektedir.266

Kanuni Sultan Süleyman döneminden
itibaren yöresel dokumalar›yla ün salm›fl,
Trabzon Bezi olarak adland›r›lan dokuma
ve iç çamafl›rlar› sarayda kullan›lm›fl
olan Trabzon'da kurulan mensucat fabri-
kas›n›n uzun soluklu olamad›¤›, 1930'lu
y›llarda kapand›¤› anlafl›lmaktad›r.

Trabzon'da kurulan bir di¤er fabrika
da Milli Makaron Fabrikas›'d›r. Sekiz
beygirgücü kuvvetinde buharl› bir maki-
nesi bulunan Uzun Sokak'ta Konak Ca-
mi-i civar›nda kurulan fabrikada; en ha-
lis ve has undan çubuk, kesme, arpa,
tel, susam ve enva-i flehriyeler ile güzel-
lik, çabuk, kesme, fiyonk, salyangoz ve
sair her nevi makarna imal ediliyor ve
toptan sat›fl› yap›l›yordu.267 Fabrika,
ürünlerini tan›tmak amac›yla gazetelere

verdi¤i ilanlarda; burada üretilen makar-
nalar›n Avrupa'da üretilenlerden daha
kaliteli, fiyatlar›n›n ise daha düflük oldu-
¤u, fabrikadan sat›fllarda alt› k›yyeden
eksik sat›fl yap›lamad›¤›, ramazan-› flerif
dolay›s›yla üretimin daha itina ile yap›l-
d›¤›n› müflterilerine duyurmaktayd›.

1924 y›l›nda Trabzon'da Azim Müski-
rat Fabrikas› ad›yla rak› üretimi yapan
bir fabrika oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Trab-
zon'da Semerciler Bafl›nda bulunan ve
sahibi Ameli ‹smail Fazl› Bey olan fabri-
kada “safa” markas›yla rak› üretildi¤i,
dönemin gazetelerindeki ilanlarda görül-
mektedir. Tamam›yla kendine özgü bir
rak› üreten fabrika, sat›fllar› cazip hale
getirmek ve tüketicileri kendi ürününü
kullanmaya sevk etmek için ilginç bir ta-
n›t›m yöntemi kullanm›flt›r:268

Bir milleti zengin eden yerli mal› almakt›r
Halis üzüm Sefa'n›n lezzetini tatmakt›r. 

Sofra-i bezm-i cihan›n az›¤› oldu Sefa
Ehl-i keyfin mergubu oldu Sefa

Azim Müskirat Fabrikas› Sahibi 
Ameli ‹smail Fazl› Bey

Trabzon'da Osmanl› döneminin en
önemli sanat dallar›ndan biri de debba¤-
l›kt›r. Fetihten itibaren Trabzon'da varl›-
¤›n› bildi¤imiz debba¤c›l›k, Tabakhane
ad›yla günümüze intikal eden bir semtin
de ad› olmufltur. Bu meslek dal›nda icra-
y› faaliyet etmek amac›yla muhacirlik-
ten döndükten sonra 1918'de kurulan ve
deri mamulleri üreten bir fabrikan›n
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda da faaliyetini
sürdürdü¤ü görülmektedir. Hac› Hayri
Bey Mahdumu Hamdi Bey'in sahibi ol-
du¤u Debba¤ Fabrikas›nda, fabrikalar›n-
da üretilen her tür kösele, meflin, vake-
ta, keçi derisi üzerine ticaret, ham deri
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üzerine de ihracat yap›lmaktad›r. Tabak-
hane'de bulunan fabrikan›n logosu flöy-
leydi:269

Trabzon'da üretilen en önemli tar›m
ürünlerinden biri kuflkusuz f›nd›kt›r. Ge-
nifl kitleler için geçim kayna¤› olan f›n-
d›k üreticili¤i, ayn› zamanda Trab-
zon'daki fabrikalar›n da bafll›ca faaliyet
alan›n› oluflturmaktad›r. 19. yüzy›l Trab-
zon ticaretinin, özellikle ihracat›n›n en
önemli kalemlerinden biri olan f›nd›k
hem kabuklu, hem de iç olarak yabanc›
ülkelere sat›lmaktad›r. 1902'de Trab-
zon'dan ihraç olunan ürünlerin aras›nda
4.387.000 k›yye ile 15.256.000 kurufl
gelir elde edilen f›nd›k önemli gelir kay-
na¤› oluflturmaktayd›.270 Yöre için böyle-
sine önemli bir ürün olan f›nd›¤›n ifllen-
mesine dair çok say›da fabrikan›n kent-
te faaliyette oldu¤u görülmektedir. Bun-
lar›n en eskilerinden biri olan ve 1889
tarihinde aç›lan, 1920'lerde hâlâ faali-
yette bulunan F›nd›k Fabrikatörü ve ‹h-
racat Tüccar› Dihkanzade Hikmet Zihni
fiürekâs›'na ait olan fabrikad›r. Fabrika
12 beygirgücündeki bir motorla çal›fl-
makta olup kabuklu f›nd›klar› ay›rmak
için befl gözlü bir tefrik kalburuna ve f›n-
d›klar› k›r›p iki nüve ay›ran f›nd›kk›ran
makinelerine sahiptir. Günde 250 çuval
f›nd›k iflleyen fabrika, ‹stanbul ve Türki-
ye'nin her taraf› ile Trieste, Marsilya ve
Hamburg ile ticari faaliyette bulunur ve
dünyan›n her yerinden siparifl kabul et-
me kapasitesine sahiptir. Fabrikan›n
Türkçe-Frans›zca logosu afla¤›dad›r.271

Bunun d›fl›nda ayn› y›llarda Trab-
zon'da faaliyette bulunan baflka f›nd›k
fabrikalar› da mevcuttur. Bunlar; A¤a
Paflazade Ali R›za ve fiürekâs› F›nd›k
Fabrikas›, ‹skenderzade Osman F›nd›k
Fabrikas›, Bekirzade ‹brahim fievki F›n-
d›k Fabrikas›, Civelekzade Mustafa F›n-
d›k Fabrikas›, Hatipzade Mustafa F›nd›k
Fabrikas›, Usta Ömerzade Ali Pafla F›n-
d›k Fabrikas›, Sar›cazade R›fat Birader-
ler F›nd›k Fabrikas›, Dedezade Birader-
ler F›nd›k Fabrikas›d›r.  

Fabrika olarak nitelendirilebilecekle-
rin yan›nda kentte say›ca daha fazla
miktarda iflletmenin bulundu¤u görül-
mektedir. 1924 tarihli Temettü Defteri
kay›tlar›na göre Sanayi Evleri olarak ad-
land›r›lmas›na ra¤men büyük ço¤unlu¤u
tezgâh tarz› üretim araçlar›yla çal›flan ve
daha çok zanaat olarak nitelendirilebile-
cek iflletmelerden 1924 itibar›yla Trab-
zon'da toplam 410 adet iflyeri mevcut-
tur. Bunlar; 5 sarraf, 2 silahç›, 8 saraç,
55 çapulac›, yemenici ve terlikçi, 11 te-
nekeci, 31 çilingir ve demirci, 6 kasa ta-
mircisi ve demir imalathanesi, 1 dökme-
ci, 3 pefltamal, havlu ve çarflaf dokuyu-
cusu, 16 debba¤, 60 terzi ve abac›, 42
kundurac›, 3 kazaz örmeci, 4 çember ve
yaflmakç›, 4 kalpakç›, 3 e¤erci, 5 se-
merci, 3 hakkak ve mühürcü, 2 tarakç›,
1 mermerci ve heykelt›rafl, 18 maran-
goz, 14 kuyumcu, 6 bak›rc› ve kazanc›,
4 pefltamal, havlu ve çorap dokuyucusu,
2 çömlekçi, 16 sand›kç›, 5 nalbant, 9 sa-
atçi ve tamirci, 17 flekerci ve tatl›c›, 5 ta-
hin helvac›, 8 tütüncü ve fes kal›pç›s›, 13
dellal ve oturakç›, 10 kalayc›, 3 çar›kç›,
1 musiki imalathanesi, 5 kahve tahmisi,
1 kolac›, 15 hallaç ve 2 mücellit olmak
üzere toplam 410 iflletmeden ibarettir.272

Bu tarihlerde Trabzon d›fl›nda da baz›
imalathaneler mevcuttur. Trabzon'un
fiarl› nahiyesiyle ilgili bir imalat haberin-
de, ise baskül imalinden söz edilerek
5000 kurufla bu basküllerin sat›ld›¤› be-
lirtilmektedir. M›s›rl›o¤ullar› Ahmet ve
Mehmet Ali ustalar taraf›ndan imal edi-
len basküllerin tüccarlar taraf›ndan tec-
rübe sa¤lam, zarif ve dayan›kl› oldu¤u-
nun tespit edildi¤i, bozulmas› halinde
befl y›l ücretsiz tamir garantisi bulundu-



¤u, bu basküllerin sat›n al›nmas›n›n pa-
ran›n ülkemizde kalmas›n› sa¤layaca¤›
ifade edildikten sonra siparifllerin fiarl›
nahiyesinde tüccardan Muradzade As›m
Efendi arac›l›¤›yla yap›labilece¤ini, talep
edilmesi halinde ise istenilen adrese tes-

limi yap›labilece¤i duyurulmaktad›r.273

Afla¤›da verilen tablodan 1924 itiba-
r›yla Trabzon'da faaliyet gösteren fabri-
ka ve iflletmelere iliflkin ayr›nt›l› bilgi
edinmek mümkündür.274
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‹simleri Sahiplerinin Tarih-i Kuvve-i Beygir Bir Sene Zarf›ndaki 
‹simleri Tesisleri cinsleri gücü ‹stihsalat Yekûnu

Hac› Kad›zade Hac› Kad›zade Hala Motor 10 Hala tesiste olup istihsalat

Kereste Fabrikas› Mahmut Tahsin tesiste miktar› malum de¤ildir.
Efendi

Makaron Beflirzade Ali 921 senesi Motor 10,5 Senevî 20 ila 25 bin
Fabrikas› R›za Efendi kilo makaron imal eder.

Dokuma Hac› 312 senesi El 0 13000 adet her
‹malathanesi Hüseyinzade destigah› nevi dokuma

Hamdi Efendi

‹pek Mensucat Anonim 336 senesi Motor 15 9 ila 12 bin metre imal edebilirse
Fabrikas› fiirkettir de henüz prova ile meflguldür.

fiekerleme- Saraçzade 1305 Motor 18 27465 k›yye flekerleme,
Tahin Remzi senesi 26016 k›yye helva,
Fabrikas› Efendi 12519 k›yye pasta,

12063 k›yye lokum,
1780 k›yye reçel,
800 k›yye tahin,
88913 yekûn

Dakik Hac› Müftüzade 1927 Su Tribünlü Henüz yeni tesis etmifltir.
Fabrikas› Mehmet senesi ‹ki çift tafl 100 çuval imal eder.

“ Velizade Tevfik 1927 Su Tribünlü Henüz yeni tesis edilmifltir.
Efendi senesi Bir çift tafl 24 çuval dakik

imal eder.

F›nd›k Fabrikas› ‹skenderzade 336 senesi Motor 4
Osman Efendi

“ Usta Ömerzade 336 senesi “ 4
Ali Befle Bey

“ Hac› Ali 336 senesi “ 4
Haf›zzade
Mahdumlar›

“ Beylerzade 336 senesi “ 4
‹brahim fievki
Bey

“ Civelekzade 336 senesi “ 4
Mustafa Efendi

“ Hac› ‹brahimzade 336 senesi “ 4
Hac› Ahmet Efendi

“ Hac› ‹zzetzade 336 senesi “ 4 ‹flbu fabrikalar üç ay hala
Hasip ve Yaz›c›zade faaliyette olup yevmiye
Haf›z Temel 20 çuval f›nd›k k›rarlar.
Kollektif fiirketi

“ Hamamizade ve 336 senesi “ 4
Nemlizade
Kollektif fiirketi

“ Dahkanzade 336 senesi “ 4
Fehmi Efendi

273 Mesut Çapa-Rahmi Çiçek, a.g.e., s. 185-187.
274 Trabzon Vilayeti'ne Ait Malumat-› ‹ktisadiye ve ‹hsaiye, s.166-170.
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“ Dihkanzade 336 senesi “ 4
Tahsin Zihni
Efendi

“ Kas›mzade 336 senesi “ 4
Biraderler

“ Kürtzade 336 senesi “ 4
Sabri Efendi

“ Osmanday›zade 336 senesi “ 4
Mehmet Ruhi ve
fieriki

Debba¤hane Hac› Dervifl 335 senesi “ Yoktur 10000 16 debba¤hane 
A¤azade mevcut ise de alt›s›
Hamdi Bey hala faaliyettedir.

“ Serdarzade 320 senesi “ “ 6000
Hasbi Efendi

“ Beflirzade 310 senesi “ “ 5000
Ali Efendi

“ Kazazzade 325 senesi “ “ 6000
Ahmet Efendi

“ Vanl›  330 senesi “ “ 4000
Bayraktarzade
Ahmet Efendi

“ Pirzade Mehmet 320 senesi “ “ 7000

Tablodan da anlafl›laca¤› üzere kent-
te faaliyette bulunan fabrikalar›n büyük
ço¤unlu¤u f›nd›k, ondan sora gelen ise
dericilikle ilgilidir. Bunlardan f›nd›k,
Trabzon ve havalisinin en önemli geçim
kayna¤› olan tar›m ürünü olup, dericilik
ise tarihi sanatlar›ndan biridir. Yine tab-
loda iki adet de¤irmenin de üretim tesisi

olarak yeralmas›, dönemin koflullar› aç›-
s›ndan dikkat çekicidir.

Cumhuriyet sonras› Trabzon'da yerli
sermaye ile gerçeklefltirilen en büyük
yat›r›m tesisi, Trabzon'u elektri¤e kavufl-
turmak amac›yla kurulan Trabzon Elek-
trik Türk Anonim fiirketi'dir. 

Trabzon flehrinin elektrikle ayd›nlat›l-
mas› ve bunun için gereken tesisat›n ku-
rulmas› konusundaki ilk ciddi ad›mlar, II.
Meflrutiyet'in ilan›ndan hemen sonra
at›lm›flt›r. Türkiye'nin birçok flehrinde ol-
du¤u gibi Trabzon'da da bir elektrik flir-
keti kurularak flehrin ayd›nlat›lmas›, bu
dönemde gerçeklefltirilmek istenmifltir.
Bir Osmanl› Anonim fiirketi teflkil edile-
rek Trabzon ve Samsun flehirlerinin
elektrikle ayd›nlat›lmas› ve telefon hatt›
imtiyazlar›n›n mahalli belediyelere veril-
mesi hususunda Trabzon Vilayet Genel
Meclisi taraf›ndan 1 May›s 1909'da Dâ-
hiliye Nezareti'ne bir mazbata gönderil-
mifl ve bu mazbata bahsedilen makam
taraf›ndan 18 Nisan 1325 (1 May›s
1909) tarihinde Ticaret ve Naf›a Nezare-
ti'ne takdim edilmifltir. Bu nezarete ba¤-
l› Naf›a Dairesi bir hafta sonra haz›rlad›-
¤› raporunda; daha önce de baz› beledi-
yeler taraf›ndan benzer imtiyazlar›n talep
edildi¤ini belirtmifl ve belediyelerin ser-
maye temin etmeleri durumunda bu gibi
tesisler için imtiyaz almalar›na gerek ol-



mad›¤›n›, ancak fenni flartlar›n yerine
getirilmesi hususunda ilgili nezaretin
olurunun al›nmas› gerekti¤ini ifade et-
miflti. Ancak araya savafl y›llar›n›n gir-
mesi, bu giriflimlerin sonuçsuz kalmas›-
na neden olmufltu.

I. Dünya Savafl› sonras›nda bafllayan
mütareke döneminde Trabzonlu tüccar-
lar, bir elektrik tesisat› kurmak için te-
flebbüste bulunmufllard›. 1921'de su
projesi yapmak için Trabzon'a gelmifl
olan Mühendis Josef'in De¤irmendere
suyundan elektrik üretimi hususunda
haz›rlam›fl oldu¤u proje Trabzon Ticaret
Odas› ve Trabzon Belediyesi taraf›ndan
de¤erlendirmeye al›narak Naf›a Nezare-
tine gerekli baflvuru yap›ld›, ancak ge-
rekli anlaflma sa¤lanamad›. ‹sviçre flir-
keti ile yap›lan görüflmeleri ele alan Fa-
ik Ahmet Bey bu konuyu ele alarak in-
celemifl, bir yabanc› flirkete böyle bir im-
tiyaz verilmesini uygun bulmad›¤›n› be-
lirtmifltir.275

Bu arada ‹sviçreli bir flirket Trabzon
elektrik imtiyaz›n› almak için harekete
geçmiflti. Bu haberin duyulmas› Trab-
zon'da çeflitli tart›flmalar›n bafllamas›na
neden olmufltu. Nitekim fiubat 1924'te
Trabzon Belediyesi ile Ticaret Odas› ta-
raf›ndan çeflitli toplant›lar yap›larak De-
¤irmendere Suyu'ndan elektrik üretmek
amac›yla bir anonim flirket kurulmas›
kararlaflt›r›lm›fl ve 25 fiubat 1924 akfla-
m› Ticaret Kulübü'nde yap›lan toplant›-
da heyet-i müteflebbise oluflturulmufltu.
Nemlizade Sabri, Kazazzade Hüseyin,
Barutçuzade Hac› Ahmet,  Hac› Ali Ha-
f›zzade Mehmed Salih, Hac› Hamdizade
Hac› Hami, Çulhazade Hac› Kadri,  Bekir
Efendizade Hac› Rüfldü, Hatibzade Emin
ve Serdarzade Münir Beylerden oluflan
heyet-i müteflebbise, giriflimleri bafllat-
mak üzere bir mühendis aramaya baflla-
d›. Ve nihayet Frans›z as›ll› mühendis Ri-
beau ile temasa geçildi.276 Ribeau tara-
f›ndan haz›rlanan 125.000 liral›k projeye
göre Demirmendere'de Deliklitafl mevki-
inde kurulacak fabrikadan Trabzon'a
Maçka'ya elektrik verilebilecekti.

Elektrik için en uygun su aray›fl›n›
sürdüren Ribeau, Visera mevkiindeki
Uçarsu'nun Trabzon'da üretilecek elek-

trik için daha uygun oldu¤una dair bir
rapor haz›rlad›. Bunun üzerine Heyet-i
Müteflebbise taraf›ndan Naf›a Vekâletine
baflvurularak elektrik imtiyaz› d›fl›nda
Akçaabat-Trabzon aras›nda tramvay ifl-
letme imtiyaz›n› da talep etti. Bürokratik
ifllerin takip edilmesi amac›yla görevlen-
dirilen fiefik Bey'in giriflimleriyle bu im-
tiyaz talebi 1924 y›l› sonlar›nda kabul
edildi ve sözleflme imzalanmak üzere Ri-
beau Trabzon'a davet edildi. 

Trabzon Elektrik Türk Anonim fiirke-
ti fiartnamesi 30 Kas›m 1925'te onay-
lanm›flt›r. Sermayesi 160.000 Türk lira-
s›ndan ibaret olup, beheri 10 Türk Liras›
k›ymetinde 16.000 hisseye bölünmüfltü.
fiirket iflleri umumi heyet taraf›ndan se-
çilecek 7-9 azadan oluflacak bir idare
meclisi taraf›ndan yürütülecekti. ‹lk 5 se-
ne için oluflturulacak idare meclisi, flir-
ket müessislerinden oluflacakt›. Bu idare
meclisi ayda en az 2 defa flirket merke-
zinde toplanarak iflleri yürütecekti. ‹dare
meclisinin bir reisi ve bir reis vekili bulu-
nacakt›. fiirketin kurulufluyla ilgili resmi
muameleler bu flekilde sonland›r›lm›fl,
böylece Trabzon Elektrik Türk Anonim
fiirketi 8 Ocak 1925'te resmen kurul-
mufltur. Bunun üzerine uygulamaya yö-
nelik teflebbüslere giriflilmifltir.277

1926 y›l› sonlar›na do¤ru Trabzon
Elektrik Türk Anonim fiirketi maddi bir
krizin içine girdi. fiirket, kuruluflunda
tespit edilen 160.000 liral›k sermayenin
yar›s›n› 1925 y›l›nda, geri kalan›n› ise
1926'da tahsil edebildi.  Fakat bu ser-
mayenin yetersiz oldu¤u k›sa sürede an-
lafl›ld› ve 25 A¤ustos 1926'da yap›lan
heyet-i umumiye toplant›s›nda sermaye-
nin bir misli art›r›lmas› kararlaflt›r›ld›.
Böylece ikinci tertip 16.000 hisse daha
ihraç edilerek sermaye 320.000 liraya
ç›kar›ld›. Fakat bu ikinci tertip hisse se-
netleri, tesisat ifllerinin uzamas› ve çok
para gerektirdi¤inin anlafl›lmas› nede-
niyle hiç sat›lmad›. Böylece, zaten s›k›n-
t›l› olarak ilerleyen inflaat ifli tamamen
durma noktas›na geldi.

fiirket 1927 y›l› bafllar›nda 25.000 li-
ra kadar bir para tedarik ederek para
mevcudunu 60.000 liraya kadar ç›kard›.
Fakat fabrika ve santrallerin teferruat› ile

129Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› Tarihi 1884-1950

275 Mesut Çapa-Rahmi Çiçek, a.g.e., s.57.
276 ‹stikbal 16 Mart 1924.
277 Murat Küçüku¤urlu, “Cumhuriyet Devrinde Bir Milli Sanayi Örne¤i: Trabzon Elektrik Türk Anonim fiirketinin Kuruluflu”,

Uluslararas› Karadeniz ‹ncelemeleri Dergisi, Say›:3, s. 91-117.
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birlikte tamamlanmas›, mecra borular›-
n›n yerlefltirilmesi, henüz noksan bulu-
nan 300 kadar borunun sat›n al›nmas›,
20 kilometrelik bir mesafe için gereken
direklerin al›nmas› ve yerlefltirilmesi,
kablolar›n al›narak çekilmesi bafll›ca ek-
siklikler olarak ortadayd›. Bütün bunlar
için takriben 120.000 liral›k bir paraya
ihtiyaç vard›. Bunun üzerine 1927 y›l›n-
da idare heyetinin flahsi kefaletiyle Sa-
nayi ve Maadin Bankas›'ndan 65.000, ‹fl

Bankas›'ndan 90.000 lira borç al›nd›. Ni-
hayet 1927 y›l›na gelindi¤inde Mösyö Ri-
beau'nun vazifesine son verildi ve 21
Temmuz 1927'de Bergman Elektrik Te-
sisat› fiirketi ile yeni bir mukavelename
imzalanarak, tesisat›n geri kalan k›sm›-
n›n 81.000 Amerikan dolar› mukabilinde
bu flirket taraf›ndan yap›m› kararlaflt›rd›.
Böylece Trabzon Elektrik fiirketi tarihin-
de Frans›z Groman fiirketi ve Ribeau dö-
nemi sona ermifl, onun yerine Alman

Trabzon Elektrik
Türk  Anonim

fiirketi’ne ait bir
hisse senedi...

Veysel Usta Arflivi.
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Bergman fiirketi ve Mühendis Feritman
dönemi bafllam›flt›r.278

fiirket, önceki borçlanmalar›n›n yan›
s›ra 1928'de Ziraat Bankas›'ndan
30.000 lira daha borç ald›. Fakat al›nan
bu para ile tesisat tamamlanamad› ve
mali kriz daha da büyüdü. Kurucular
kendi flahsi emlaklar›n› teminat göstere-
rek Emlak Bankas›'ndan borç almak is-
tedilerse de, bu flekilde al›nabilecek
77.000 liran›n yeterli gelmeyece¤i anla-
fl›l›nca, belediyeye müracaat edilmiflti.
Belediyenin mevcut bütçesinde bu ifl için
bir tahsisat bulunmad›¤›ndan, faiz ve
masraflar› flirket taraf›ndan ödenmek ve
belediyeye y›ll›k 1.500 liral›k elektri¤i
bedava vermek flart›yla, Emlak Banka-
s›'ndan 50.000 lira borç almas›na karar
verildi. Bununla birlikte 1928 y›l› sonuna
gelindi¤inde, ne bizzat kurucular›n ne de
belediyenin Emlak Bankas›'ndan alma-
ya teflebbüs ettikleri borç para flirketin
eline geçmemiflti. 

Trabzon Elektrik Türk Anonim fiirke-
ti bafllatt›¤› santrali kurarak 1929'da ilk
elektri¤i Trabzon'a ulaflt›rd›. Elektri¤in
kente gelmesi yaln›zca ayd›nlatma ihti-
yac›n› karfl›lamam›fl, ayn› zamanda üre-
tim tesislerinin kapasitelerinin de artma-
s›na neden olmufltur. Daha önce motor
gücüyle üretim yapmakta olan tesisler,
bu tarihten itibaren elektrik enerjisini
kullanmaya bafllam›fl, üretimde hem ve-
rimlilik artm›fl, hem de maliyetler ucuz-
lam›flt›r. Bununla birlikte Trabzon'da bir
Bal›kya¤› Fabrikas› kurulmufltur. Bir de-
niz kenti olan ve geçimini bal›kç›l›kla
sa¤layan önemli bir nüfus kesimine sa-
hip olan Trabzon'da, bu meslek men-
suplar›n›n ürünlerinin mamul hale getiri-
lerek pazara sürülmesi de böylelikle
sa¤lanm›fl oldu.279

Öte yandan Visera santralinden flehre
elektrik gelmesi, flehircilik aç›s›ndan da
önemli bir geliflme ve de¤iflime neden

olmufltur. Kent sokaklar›n›n ayd›nlat›l-
mas› konusunda ciddi sorunlarla karfl›la-
flan Belediye, elektri¤in gelmesiyle bu
sorunlardan kurtulmufltur. Sokaklar›n
düzenli flekilde ayd›nlat›lmas› flehrin
sosyal hayat›na da olumlu katk›lar sa¤-
lam›flt›r. Özellikle k›fl aylar›nda havan›n
erken karamas› ve yeterli ayd›nlatma
imkân› bulunmad›¤› için erken boflalan
sokaklar canlanm›fl, bu durum ticari
müesseselerin ifl hacminin geliflmesini
de sa¤lam›flt›r. 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n,
Cumhuriyetin onuncu y›l› kutlamalar›
nedeniyle yay›nlad›¤› ve Trabzon'da
Cumhuriyet dönemi geliflmelerinin anla-
t›ld›¤› “Cumhuriyette Trabzon” adl› ki-
tapta, elektri¤in kente gelmesinin yarat-
t›¤› duygu ve heyecan flu flekilde ifade
edilmifltir:280

1920’lere ait bir
fatura...
Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi

278 Murat Küçüku¤urlu, a.g.m., s.115.
279 Cumhuriyet'in 10 Y›l›nda ‹ktisat Meyan›nda Trabzon, s. 51-52.
280 Cumhuriyet'in 10 Y›l›nda ‹ktisat Meyan›nda Trabzon, s. 50-53.

Bugün Cumhuriyet gün ve güneflinde oldu¤u gibi elektrik ›fl›¤›nda da asrî çal›flmaya
do¤ru bir ak›n var; Trabzon'da art›k gece yoktur.

Trabzon elektri¤inin bir hususiyeti de var ki onu bir kat daha parlat›yor gibidir: Trab-
zon'un elektri¤i hiç sönmeyecektir. Çünkü bu ›fl›k bizde her tarafta oldu¤u gibi “kara elmas”
veya yanar mayiler kudretiyle de¤il; “Ak Kömür”den geliyor…

fiehre 35 kilometre mesafede; Visera'da as›rlardan beri akan bir Ak Kömür ça¤layan›n-
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dan fen ve sermayenin birleflerek afl›rd›¤› o ele avuca s›¤maz yaman kuvvet her an ve da-
kika emrimizin alt›ndad›r ve o kudret kayna¤› kurumad›kça sönmeyecektir

Trabzon bu muazzam eseri ancak Cumhuriyet gün ve güneflinde yapt› ve baflard›. Cum-
huriyet'ten çok evvel de o Ak Kömür oradan ak›p gidiyordu ve harpten evvelki düflman çiz-
mesi, hicret mihneti çekmemifl Trabzon'un daha çok birikmifl serveti vard› ve daha zengin idi.

Bunun içindir ki Trabzon s›rf kendi teflebbüs fikri ve kesesinin kuvvetiyle baflard›¤› bu
iflle çok hakl› olarak iftihar edebilir ve bu iftihar›n› kendi azim ve iradesi gibi Cumhuriyet'e
de borçludur.

Çünkü Trabzon Cumhuriyet'ten evvelki karanl›k veya alacakaranl›k devirlerde bu ifli ba-
flaramaz, hatta düflünemezdi bile. Bu gibi ifller yabanc› sermayelere peflkefl çekilen ifller-
dendi ve Türklere böyle ifller çok görülür, hatta yak›flt›r›lamazd› bile.

Baflta üç befl çelik iradeli sermayedar ve onlar›n arkas›ndan m›nt›kan›n muhtelif teflek-
külleri ancak Cumhuriyet devrinde harekete gelebilirirdi. Çünkü Cumhuriyet Hükümeti,
onun iktisat siyaseti, onlara arka idi.

Esasen harpten evvel ak›p giden bir kuvvet kayna¤›ndan faydalanmak ve bu kuvveti
medeni ve iktisadi bir yükselifl âleti edinmek fikri ancak üç befl münevver kafada yer bula-
bilirdi.

Cumhuriyet her fleyde oldu¤u gibi vatandafl›n görüfl ve baflar›fl kuvvetinde de bir ink›-
lâp yapt›; milletçe baflar›lan büyük ifller gibi kitlece ve m›nt›kalarca da el birli¤iyle birçok
ifller yap›labilece¤ini gösterdi, isabet etti; manevi olan nefse itimat kuvvetini yayd›.

‹flte Trabzon'un tamamen milli ve mahalli olan 600.000 lira sermaye ile su kuvvetinden
kurdu¤u elektrik, o yükselen seviyenin mahsulüdür ve bu yükselifli yapan Cumhuriyettir. 

Elektri¤in m›nt›kam›zdaki iktisadi ve medeni rolü çok büyüktür. Bu rolün k›ymeti ve
ehemmiyeti zamanla kendini daha çok gösterecek ve elektrik kuruldu¤u devirden ald›¤› fle-
refi o devre vermeye çal›flacakt›r.

Makineyi yaratan insan onu daha kolay kullanabilmek için en son elektrik kudretinden
faydalanmaktad›r. Çünkü insan bu kudreti, bilgisi ve paras›n›n gücü yetti¤i yere kadar gö-
türebilmekte ve onu diledi¤i gibi evirip çevirerek iflletmektedir.

Hele insan›n bu kadar ifline yarayan o seyyal kudret, kendi gibi di¤er bir kuvvet menba-
›ndan, meselâ gaz veya kömürden de¤il de tabiat kudretinden yarat›l›rsa istihsal ucuzlu¤u
ve fas›las›z iflleyebilmek gibi iki büyük imtiyaz daha edinmifl olur.

Trabzon'un elektri¤i de böyledir; akarsudan ç›kar ve 35 kilometreden flehre getirilen bu
kuvvet ne biter ne de tükenir.

Bu da flu demektir ki, asrî sanayinin en gerekli desteklerinden biri olan “iflletici kuvvet”
bizde bol bol ve ucuz olarak daima vard›r ve var olacakt›r. Yaln›z bu varl›¤›n, m›nt›kan›n ge-
lecekteki sina-î ve iktisadi aç›l›p yay›lmas›ndaki mevki-i kolayl›kla anlafl›labilir.

Cumhuriyet'in memleketi sanayilefltirmek yolundaki kararlar› birer birer tatbik sahas›
bulurken m›ntakam›z›n bol ve ucuz iflletici kuvveti flüphesizki k›ymetli bir unsur olarak göz
önünde tutulacakt›r.

Befl seneden beri Trabzon ve yan›bafl›m›zdaki Pulathane elektrikle nur içindedir. Bugün
Trabzon'da bu mübarek kuvvetten h›z alarak iflleyen 65 atölye var ve bunlar›n sarf ettikle-
ri elektrik kudreti senede vasati 80 bin kilovat saattir. Elektrikten evvel bu motorlarla ifl gör-
mekte idiler.

Hususuyla f›nd›k k›rma ve ay›klama fabrikalar› elektrikten gerek masraf ve gerek ifl kül-
feti itibar›yla çok istifade etmifllerdir.

Bugün Trabzon'da az çok iflletici kuvvete ihtiyaç gösteren bütün ifller elektrikle görül-
mektedir. Elektrik kasaplar›n et k›yma makinelerine kadar nüfuz etmifltir. Çünkü ucuzluk,
kolayl›k var; bu nimetten kim faydalanmak istemez.

fiehrin geceleri ayd›nlat›lmas› itibar›yla vaziyet çok mükemmeldir. fiirketin 90 adet 250
mumluk meccanî lâmbas›ndan baflka Belediyenin 700 lâmbas› bütün flehri en izbe köflele-
rine ve güneflten günefle kadar gün gibi ayd›nlatmaktad›r.

Elektriksiz flehirlerin geceleri ayd›nlat›lmas›n›n Belediyelerce ne büyük bir külfet oldu¤u
ve yaln›z bu ifl için Belediyelerin gaz veya kömürle iflleyen çok masrafl› fabrikalar kurarak
ne fedakârl›klara katland›klar› göz önüne al›n›rsa Trabzon Belediyesinin bu husustaki bah-
tiyarl›¤› anlafl›l›r.
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Kutzade Sabri Efendi’ye
ait bir fatura...

Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi

Bununla beraber Belediyemiz flirkete yard›m etmemifl de¤ildir; 65 bin lira ile sermaye-
sine ifltirak etmifltir.

Elektrikten evvel bozuk düzen bir motorla flehrin iki caddesi -o da eflref-i saate ve bir-
kaç saat için- ayd›nlat›labilirken ve harpten evvelki petrol gaz› ayd›nl›¤›na hasret çekilirken
o hal ile bugünkü var olan vaziyeti karfl›laflt›r›ld›kça görülen iflin, kurulan eserin ve Cumhu-
riyet Hükümetinin bu ifle arka olmas›n›n k›ymet ve ehemmiyeti canlan›yor.

K›fl›n saat onalt›buçukta cinlerin top oynamas›na b›rak›lan çarfl›-pazar flimdi o saatler-
de nurlar içinde en faal ifl saatini geçiriyor. Yaz›n, güzün ve baharda s›cak ›l›k gecelerde aç›k
havadan tatmak isteyenler d›flar›da, bahçede, kalede gün gibi ›fl›klar içinde gezip e¤leniyor-
lar. Büyük otellerin, kulüplerin, toplant› yerlerinin salonlar›, methalleri taflk›n ziyalarla saba-
h› karfl›l›yor. Mektepler, k›fllalar, hastaneler nurlar içinde uyuyor; balolar, müsamereler,
çaylar, konferanslarda bol elektrik ›fl›klar› daha çok flenlik ve yüzlerce gülerlik veriyor.
Renkli reklâmlar, yanar söner ›fl›klar sokaklar›n eski somurtmufl edas›n› çoktan unuttur-
mufltur. Zaman zaman; bir Frenk muharririnin Ramazanda ‹stanbul için dedi¤i gibi, “mina-
reler zulmetler içinde nurdan yüzüklerini tak›yor” ve flehrin semas› bile süsleniyor.

Hülasa nur o medeniyet cihaz›, medeni varl›¤a do¤ru att›rd›¤› ad›mlarla dünkü karanl›k
flehrin somurtkan simas› gibi gündelik yaflay›fl tarz›n› da de¤ifltirmifltir.

Nur bol olunca etrafa tafl›yor. Geçen sene Trabzon'un yeflil tac› olan So¤uksu'ya bir nur
hatt› çekildi. Gazi Köflkü yollar›nda sa¤l› sollu sayfiyeler, çamlar›n gölgelerinde uyuyan
köflkler de birer ikifler, esintili yaz geceleri sayfiyelerin çekilmez derdi olan gaz lâmbalar›n›
atarak, sabit, sönmez ve bol nura kavufltular.

Bu iflte fleref do¤rudan do¤ruya en flereflimizindir. Onun ad› ile an›lan Köflkü ayd›nlat-
mak için uzanan nur kolu sa¤a sola dal budak salm›fl ve böylece Trabzon'un yaz k›fl yeflil
taraças›, her dem bahar So¤uksu nura kavuflmufl flehrin en güzel mahallesi olmufltur.

‹ki bini çoktan aflan aboneler flirketin tesisat için gösterdi¤i kolayl›k sayesinde her gün
artmaktad›r.

zon Elektrik fiirketi yetkilileriyle bir görüflme
yapt›. Görüflme sonunda sorunun çözümü
için Sümerbank'tan al›nacak 225.000 liran›n
temini için Baflbakan ‹smet ‹nönü'ye talimat
vererek sorunun ivedilikle çözümlenmesi için
flu telgraf› çekti:281

Bütün bu olumlu geliflmelere ra¤men
Trabzon Elektrik Türk Anonim fiirketi bir tür-
lü sorunlardan kurtulamad›. Nitekim Mustafa
Kemal'in Trabzon'u ikinci ziyaretinde, 28
Kas›m 1930'da Cumhuriyet Halk F›rkas›nda
kentin sorunlar› hakk›nda bilgi al›rken Trab-

281 Veysel Usta, Arflivlere Yans›yan Belgelerle Trabzon'da Atatürk Sevgisi, Trabzon 2005, Trabzon Belediyesi, s. 53-54.

Bugün Halk F›rkas›'nda Trabzon Elektrik Heyetiyle görüfl-
tüm. Meydana getirilen eser himayeye de¤erdir. Hükümetçe de
düflünüldü¤ü gibi, hesap edilen 22.500 lira Sanayi Bankas› ta-
raf›ndan mümkün mertebe acele olarak flirkete borç verilmeli-
dir. Bu borç verme ifllemi, yüzde dokuz faizle ve yenilenmesine
gerek olmaks›z›n sekiz y›ll›k olacakt›r. Her y›l faiz ile amortinin
toplam› üzerinden hesaplanacak bir taksitle borç ödemesi ya-
p›lacakt›r.

Buna karfl›n flirket sahipleri bankaya emlak emanet ede-
ceklerdir. Bütün ifl bununla bitmiyor. Bizim ‹fl Bankas›'n›n da
flirketten 15.000 lira iste¤i varm›fl. Ben, bankan›n bu iste¤ine
karfl›l›k hisse almas›n› öneriyorum. Bu konunun Celal Bey'e
tebli¤ini rica ederim. Sanayi Bankas›'n›n verece¤i borç mikta-
r›n›n d›fl›nda, alaca¤› olan 30.000 liraya karfl›l›k da hisse alma-
s› gereklidir. Bu önlemler, flirketin maddi oldu¤u kadar manevi
durumunu da süratle yükseltecektir. Zaten aboneler gittikçe
artmaktad›r. Yeni hissedar olan bankalar›n do¤al olarak yöne-
tim kuruluna girmeleri, flirketin kontrolünü sa¤layacak ve ida-
resini güçlendirecektir. fiu halde flirketten yüz küsur bin lira
alaca¤› olan Bergman fiirketi'nin de önemli miktarda hisse al-
mas› kesinlikle beklenmektedir. Bu flirket daha önce bu konu-
da bir giriflimde bulunmufl. ‹ktisat Bakanl›¤›, bu yeni durumu
Bergman fiirketi temsilcisine aç›klar ve anlat›rsa, olumlu sonuç
al›naca¤› san›lmaktad›r. Cevab›n›z› ‹stanbul'da da alsam Trab-
zon'a yazar›m. Biz, 29.11.1930 akflam› ‹stanbul yönünde hare-
ket ediyoruz.
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Trabzon Ticaret ve
Zahire Borsas›’na ait bir

belge, 1920’ler...
Atilla Alp Bölükbafl›

Arflivi

taflradaki flehirleflme, sanayileflme ve
flirketleflmenin önemli bir ad›m› olarak
tarihteki yerini ald›. Trabzon Ticaret
Odas›'n›n giriflimi ve önderli¤inde ger-
çekleflen bu yerli giriflim için Kaz›m Ka-
rabekir Pafla, “Türk giriflimcileri bugüne
kadar al›flageldikleri u¤rafl olan ticaret-
ten sanayi alan›na giriyor, ticaretten elde
ettikleri sermaye birikimlerini birlefltire-
rek sanayi alan›nda yat›r›ma dönüfltüren
Trabzon giriflimcilerini tebrik ve takdir
ediyorum” diyerek Trabzon'daki bu
önemli geliflmeyi milli sanayi girifliminin
önemli bir parças› olarak de¤erlendir-
mifltir.282

Ekonomik aç›dan darbo¤aza girmifl
bulunan flirket, Mustafa Kemal'in bu gi-
riflimi üzerine gerekli olan finans deste-
¤ini sa¤lam›fl ve faaliyetlerini sürdürme
imkân› bulmufltur. Trabzon Elektrik Türk
Anonim fiirketi, bafllad›¤› önemli ifli ön-
görülenden fazla bir sürede de olsa ba-
flar›yla tamamlayarak Trabzon'u ayd›n-
latmay› baflarm›fl ve 1937-1938 döne-
minde ülkedeki di¤er özel elektrik ifllet-
meleriyle birlikte devletlefltirilmifltir.

Cumhuriyet'in ilan›ndan hemen sonra
Ocak 1925'te, Türk/yerli sermayenin
sanayi giriflimi olarak kurulmufl olan
Trabzon Elektrik Türk Anonim fiirketi,

282 “Trabzon'da Elektrik”, Meslek, Sene: 1, Say›: 19, 30 Haziran 1925, s.17.



Bir iflletmede çal›flan
Trabzonlu han›mlar,
1930’lar...
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Trabzon'da elektrik üretilmesi ve
kentte yerli sermayenin üretti¤i elektri-
¤in kullan›lmaya bafllanmas›n›n önemli
geliflme ve de¤iflmelere neden oldu¤u
aç›kt›r. Nitekim yukar›da belirtilen fabri-
kalar ve iflletmeler bu süreçten itibaren
elektrik enerjisi kullanmaya bafllam›fllar,
kuflkusuz bu durum da üretimi olumlu
yönde etkilemifltir. Ancak bu geliflmeye
ra¤men Trabzon'un bir sanayi kenti ol-
mas› bir türlü gerçekleflememifl, büyük
iflletmeler yerine daha çok küçük ve or-
ta ölçekli iflletmeler kurulabilmifltir. 

3.1.6. Borsalar ve Ticaret Mahfili

3.1.6.1.Trabzon Ticaret ve Zahire Borsas›

3 Nisan 1885'te yürürlü¤e konan
Umum Borsalar Nizamnamesi, Ticaret
ve Sanayi Odalar›na bölgelerinde Tica-
ret Borsalar› kurma görevi veriyordu. Ti-
caret Odalar›n›n kuruluflunda lokomotif
görevi yapm›fl olan ‹stanbul Ticaret
Odas›'ndan borsalar›n kurulufluyla ilgili
olarak da ayn› misyon bekleniyordu.
Ancak borsalar›n kurulmas›na yönelik
baz› kesimlerde oluflan muhalefet nede-
niyle 1901 y›l›na kadar ‹stanbul Ticaret
Borsas›'n›n kurulamad›¤› görülmektedir.
Bu y›l içinde yirmibefl maddelik borsa
tüzü¤ü haz›rlanarak Ticaret ve Naf›a Ne-
zareti'ne sunulmufl ve hukuki süreç bafl-
lat›lm›flt›r. ‹stanbul'dan sonra Anado-
lu'nun büyük flehirlerinden ‹zmir, Konya
ve Adana'da da Ticaret ve Zahire Borsa-
lar›n›n kurulmas›yla ilgili çal›flmalar bafl-
lat›lm›flt›r. Ne var ki, ‹stanbul Ticaret ve
Zahire Borsas›, Osmanl› Devleti'nin y›k›-
l›fl›na kadar kurulamam›flt›r.283

II. Meflrutiyet‹n ilan›ndan sonra baflla-
t›lan Milli ‹ktisat çabas›n›n gere¤i olarak
Ticaret odalar› ve borsalar meselesi ye-
niden ele al›nm›fl, 31 May›s 1326 tarihin-
de 48 maddelik Ticaret ve Sanayi Oda-
lar› Nizamnamesi kabul edilmifltir. Bu
yeni yap›lanma sürecinde Trabzon'da da
bir Zahire Borsas› kurulmas› için 31 Mart
1909'de Ticaret ve Naf›a Nezaretine ge-
rekli baflvururda bulunulmufltur. Sözko-
nusu baflvuruda; Trabzon ve Samsun
kasabalar›n›n Karadeniz'in en önemli is-
keleleri oldu¤u, Trabzon'un Erzurum yo-
lunun, Samsun'un ise Sivas yolunun

bafllang›c›nda bulunan birer ticaret ben-
deri oldu¤undan bahsedilerek buralar›n
lay›k olduklar› seviyeye yükselmelerinin
ancak birer Zahire Borsas› aç›lmas› ile
mümkün olabilece¤i belirtilmifltir. Borsa
kurulmas›na dair Trabzon Vilayetinin
baflvurusu hükümetçe de¤erlendirilerek
16 Haziran 1909'da Dâhiliye Nezaretin-
den Trabzon vilayetine verilen cevapta;
bu konuda ‹zmir'de kurulmufl alan Tica-
ret ve Zahire Borsas›'n›n nizamnamesi-
nin örnek al›narak çal›flman›n bafllat›l-
mas›n›n uygun görüldü¤ü ve sonuçtan
Ticaret ve Naf›a nezaretine bilgi verilme-
si istenmifltir.284 Bu geliflmeye ra¤men
araya savafllar döneminin girmesi Trab-
zon'da bir Zahire Borsas›'n›n kurulmas›
giriflimini sonuçsuz b›rakm›flt›r. 

Milli Mücadelenin silahl› aflamas›n›n
baflar›yla sonland›r›lmas› ve yeni bir
devlet kurma giriflimlerinin sürdürüldü¤ü
bir s›rada, misak-› iktisadînin belirlen-
mesi amac›yla ‹zmir'de 17 fiubat
1923'te Türkiye ‹ktisat Kongresi toplan-
m›flt›r. 4 Mart 1923'e kadar devam eden
kongreye kat›lan toplumsal kesimlerin
çeflitli katmanlar›n›n temsilcileri taraf›n-
dan sorunlar dile getirilmifl ve çözüm
önerileri üzerinde tart›flmalar yap›lm›flt›r.
Kongrede ‹ktisat Vekili Mahmut Esat
Bey taraf›ndan, ‹stanbul Ticaret ve Zahi-
re Borsas›n›n kurulufl çal›flmalar›nda ge-
rekli gayreti göstermedi¤i gerekçesiyle
‹stanbul Ticaret Odas›na yönelik elefltiri-
lerde bulunulmufltur. Kongrenin sonuç
bildirgesinde, ticaret ve zahire ve emsali
borsalar›n Ticaret Odalar› taraf›ndan te-

283 Adnan Giz, a.g.m., s. 751-752.
284 BOA, DH. MKT, 2847/5.
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sis edilmesi yinelenmifltir.285 Bu geliflme
üzerine çal›flmalar h›zland›r›lm›fl ve ‹s-
tanbul Ticaret ve Zahire Borsas› ancak
1924 y›l›nda kurulabilmifltir. Türkiye ge-
neli için geçerli olan bu durum Trabzon'u
da kapsamaktayd›.

Trabzon'da Ticaret ve Zahire Borsa-

s›'n›n kurulmas›yla ilgili giriflimlerin
1922 y›l›nda bafllad›¤› anlafl›lmaktad›r.
Türkiye'de f›nd›k ve tütün ihracat›nda
önemli bir yer iflgal eden Trabzon'da Ti-
caret Odas›'n›n önderli¤inde bir Ticaret
Borsas›'n›n kurulmas›yla ilgili yerel bas›-
na flöyle bir haber yans›m›flt›r:286

Türkiye'de Ticaret ve Zahire Borsala-
r›'n›n kuruluflunun Cumhuriyetin ilan›n-
dan sonra 1924 y›l›nda oldu¤undan yu-
kar›da bahsetmifltik. Do¤al olarak Trab-
zon Ticaret ve Zahire Borsas›'n›n kurulu-
flu bu tarihten sonra, 3 Haziran 1926 ta-
rihinde gerçekleflmifltir.287 Trabzon Tica-

ret ve Zahire Borsas›'yla ilgili elimizdeki
ilk veri 1926 y›l›na aittir. 1926 y›l› Trab-
zon Ticaret ve Zahire Borsas›'n›n yöne-
tim kurulu flu isimlerden oluflmaktayd›:288

Reis: Tüccardan Hatipzade Mustafa
Bey

Reis-i sani: Çulhazade Hüseyin Bey

M. Kemal Atatürk, 
Türk Oca¤› binas›ndan
inerken, 28 Kas›m
1930...
Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi

“Malumdur ki Trabzon ve havalisinin harice sevk edebilecek bafll›ca mahsulü f›nd›k ve
tütündür. Bunlar Avrupa ve sair diyar-› ecnebiye sevk olunur. Hâlbuki memleketimizde
mevcut tüccar›n memalik-i ecnebiye ile münasebat› madun denilecek halde bulundu¤u için
sevk›yat hususunda Dersaadet'te tüccar veya komisyonlar›n tavassutu kesb-i zaruret edi-
yor. Ve bu suretle tüccar›m›z›n sevk›yat› ancak ‹stanbul'la kadar mümkün olabilecek mal›n
ecnebi memleketlere sevkinde hâs›l olacak temettü ve fevaid ‹stanbul'daki vas›talara inti-
kal etmifl oluyor.”

285 ‹stanbul Ticaret ve Sanayi Odas› Eylül 1923-May›s 1926 Faaliyet ve Malumat›na Dair Umumi Rapor, ‹stanbul 1926, Matbaa-i
Ebuzziya, s. 12.

286 Mesut Çapa-Rahmi Çiçek, a.g.e., s.184.
287 Murat Taflk›n, Trabzon Ticaret, Tar›m, F›nd›k, Çay, Trabzon 2008, s. 52.
288 Ticari ve ‹ktisadi Borsa Rehberi, s.2.



Borsa Komiser Vekili: Ticaret Müdürü
fiakir Bey

Azalar: 

Dihkanzade Mahmut Bey

Nemlizade Tahsin Bey

Yunuszade fiefik Bey

Süleyman Beyzade Nihat Bey

Baflkatip: Osman Bey

Cumhuriyetin kurdu¤u önemli ku-
rumlardan biri olan Ticaret ve Zahire
Borsas›, kuruldu¤u tarihten itibaren
Trabzon'un ticari hayat›ndaki da¤›n›kl›-
¤a son vermifltir. Zahire, hububat, f›nd›k,
ceviz, yumurta, fasulye, un ve patates
gibi ürünlerin ticaretine dair faaliyetleri
kontrol alt›na alan Borsa, sözkonusu
ürünlerin üretim aflamas›ndan pazarla-
ma aflamas›na kadarki sürecini disiplin
alt›na alm›flt›r. Piyasaya arz edilen mal-
lar›n rekabet koflullar›n› f›rsat eflitli¤i il-
kesine göre düzenlemifl, üreticinin ürü-
nünün gerçek de¤erini almas›n› sa¤la-
m›flt›r. 

Trabzon Borsas› kuruldu¤u 1926 y›-
l›ndan itibaren k›sa sürede kurumsallafl-
m›fl ve yöreden yap›lan ihracat›n her y›l
milyonlara varan sat›fllar›n› de¤erleriyle
tespit etmifl, 1933 y›l›na gelindi¤inde lü-
zum ve faydas› hakk›yla kavranan bir
müessese olmufltur. Ticaret Odas›'n›n
himayesinde kurulan borsan›n himaye-

sinde 1928-1932 dönemimde Trab-
zon'dan yap›lan ihracattan elde edilen
gelirler afla¤›daki tabloda gösterilmifl-
tir.289

Ticaret Borsas›’na
ait bir belge...

Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi

Y›l› F›nd›k/Lira Yumurta/ Lira Di¤er Maddeler/ Lira Yekûn/ Lira

1928 2.713.236 240.034 864.239 3.817.509
1929 1.633.075 333.650 775.771 2.742.496
1930 2.340.399 463.929 433.567 3.237.886
1931 2.235.519 400.437 210.273 2.846.229
1932 2.617.744 296.062 160.080 3.073.886

289 Cumhuriyet'in 10 Y›l›nda ‹ktisat Meyan›nda Trabzon, s. 42.

Tabloda yer alan rakamlardan, Borsa
ifllem hacminde en önemli gelir getiren
kalemin f›nd›k oldu¤u görülmektedir. Ül-
kenin en önemli ihracat ürünü olan f›nd›-
¤a Cumhuriyet döneminde gerekli önem
verilmifl, konuya iliflkin özel düzenleme-
ler yap›lm›flt›r. Borsan›n kurulmas›ndan
sonra haz›rlanan bir kontrol talimatna-
mesiyle f›nd›k ihracat›nda belli standart-
lar›n sa¤lanmas›na çal›fl›lm›flt›r. 

Ancak as›l geliflme, ‹ktisat Vekâleti
taraf›ndan 1930'da “Ticarette Ta¤fliflin

Men'i ve ‹hracat›n Murakabesi ve Korun-
mas›” hakk›ndaki kanununun kabulü ve
ard›ndan 1931'de “F›nd›k ‹hracat›n›n
Murakabesine Dair Nizamname”nin ya-
y›nlanmas› ile olmufl, f›nd›k ürününün
ihrac› belli k›staslara ba¤lanm›flt›r. Bu
düzenlemelerden sonra ihraç edilecek
f›nd›klar›n muayeneye tabi tutulmas› uy-
gulamas› bafllat›lm›fl ve uygulama göre-
vi Borsalara verilmifltir. F›nd›k ihrac› ya-
p›lacak limanlar özel olarak belirlenmifl,
bu iskelelerin d›fl›nda kontrolsüz olarak



s›nda rakibimiz olan ve bizden çok önce
denetim ve standardizasyon uygulama-
s›na geçmifl olan ‹talya ve ‹spanya ile re-
kabet etme imkân› yakalanm›flt›r.

Yeni yasal uygulaman›n bafllad›¤›
1931 Aral›k ay›ndan, o senenin ihraç
mevsimi sonuna kadar Trabzon Ticaret
Borsas› taraf›ndan 273 muayene beyan-
namesi verilerek 28.009 çuval iç ve ka-
buklu f›nd›k muayene olunmufl ve bun-
lar için 350 ihraç belgesi verilmifltir.
1932 y›l›nda ise 751 muayene beyanna-
mesi verilmifl, 93.753 çuval iç ve kabuk-
lu f›nd›k muayene olunarak bunlara 912
adet ihraç belgesi verilmifltir

Bütün bu geliflmeler bölgede üretilen
f›nd›¤›n uluslar aras› pazarlarda daha iyi
rekabet edebilme imkân›n› sa¤lam›fl,
dolay›s›yla hem ülkeye giren döviz mik-
tar›n›n artmas›, hem de üreticinin daha
fazla gelir elde etmesini temin etmifltir. 

Bununla birlikte 1929 dünya ekono-
mik krizi, Trabzon'dan yap›lan f›nd›k ih-
racat›n› da olumsuz etkilemifltir. Afla¤›da
verilen 1923-1933 y›llar› aras› Trab-
zon'dan ihraç edilen f›nd›¤a ait tablo bu
görüflü do¤rular niteliktedir:290
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f›nd›k ihrac›n›n önü kesilmifltir. F›nd›k
ihrac› yap›lmadan önce Borsalarca istih-
dam edilen eksperler taraf›ndan ürünle-
rin kontrolü yap›larak standartlara uy-
gunlu¤u denetlenmeye bafllanm›fl, kon-
trol görmemifl ve uygunluk belgesi al-
mam›fl mallar›n ihrac› yasaklanm›flt›r.
Bu uygulamayla birlikte, dünya piyasa-

Y›l ‹ç F›nd›k/ Kabuklu F›nd›k/ Kabuklu Olarak Umumi K›ymet/
Kilo Kilo Toplam Kilo Lira

1923 1.542.327 133.917 3.374.903 1.012.235

1924 2.768.713 88.063 5.901.360 2.034.650

1925 3.651.815 92.336 7.761.147 4.268.641

1926 1.609.022 1.104.121 4.483.067 2.241.533

1927 10.873.900 950.165 11.823.880 3.341.390

1928 3.386.000 277.000 8.332.833 3.147.409

1929 1.349.938 105.430 2.940.300 1.635.248

1930 6.189.935 2.480.460 15.749.320 4.223.627

1931 4.521.010 268.787 9.762.900 2.625.953

1932 5.947.070 408.260 12.897.170 2.260.480

290 Cumhuriyet'in 10 Y›l›nda ‹ktisat Meyan›nda Trabzon, s. 45-46. 

Tabloda yer alan rakamlar de¤erlen-
dirildi¤inde f›nd›k ihrac›ndan elde edilen
gelir miktar›n›n 1928 y›l›na kadar art›fl
gösterdi¤i, 1929 y›l›nda hem rekoltenin
düflük oldu¤u hem de gelirin azald›¤› gö-
rülmektedir. Bu durumda ekonomik kri-
zin önemli pay› oldu¤u kuflkusuzdur. Ni-
tekim 1930 y›l›nda ihraç edilen f›nd›k

miktar› ile 1925 y›l›nda ihraç edilen f›n-
d›k miktar› birbirine çok yak›n olmas›na
karfl›n elde edilen gelir 1930 itibar›yla
yar›ya düflmüfltür. Bu durum, f›nd›k fi-
yatlar›n›n kriz nedeniyle Avrupa piyasa-
lar›nda önemli ölçüde düfltü¤ünü göster-
mektedir. 1931 ve 1932 rakamlar›na
bak›ld›¤›nda da fiyat düflüklü¤ünün de-



vam etti¤i anlafl›lmaktad›r.

Ülke genelinde oldu¤u gibi Trabzon
Ticaret ve Zahir Borsas›n›n da 1930'dan
sonra geçilen devletçi ekonomik mode-
lin ihracat politikalar›n›n belirlenmesinde
önemli rolü oldu¤u söylenebilir. Haz›rla-
d›¤› günlük, haftal›k ve ayl›k istatistikler,
yeni dönemde al›nacak kararlar için
önemli bir veri taban› oluflturmufltur.

3.1.6.2.Trabzon Ticaret Mahfili

Meflrutiyet devrinde kurulmufl olup
Milli Mücadele döneminde yeniden yap›-
land›r›lan Trabzon Ticaret Odas›'n›n yan›
s›ra, 1923'ten itibaren vilayetin ticaret
hayat›na giren bir di¤er kurum da Trab-
zon Ticaret Mahfili'dir. Kulübün kurulufl
tarihi 18 Mart 1923'tür. Kulüp yöneticile-
ri taraf›ndan haz›rlanarak Türkiye ‹ktisad
Mecmuas›'na gönderiler bir yaz›da, kulüp
hakk›nda flu ifadeler yer almaktad›r:
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Trabzon liman›
inflaat›, 1950’ler...

Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi

Tacirleri asri usul-i vesait ile çal›fl›p ecnebi müesseselerine rekabetini mümkün k›lacak
bir mecraya sevk edebilmek azim ve gayesiyle merbuten takdim edilen nizamname dahi-
linde teflekkül ederek birkaç gün mukaddem küflad› icra edilen kulübümüz flahrah-› azmin-
de ilerleyebilmek için çok defalar heyet-i muhteremenizin de tenvirine ihtiyaç gösterece¤i
tabi-i oldu¤undan, aram›zda daimi münasebat ve muhaberat› müstelzem bir rab›tan›n elze-
mini tebarüz etmektedir. Binaenaleyh memleketimizde Türk iktisadiyat›n› himaye ve inki-
flaf ettirmek için icab ederse müttehiden çal›flmak ve iki memleketi alakadar edecek me-
sail-i tüccariye ve teflebbüsat-› iktisadiyemizden yekdi¤erimizi haberdar etmek mucib-i fai-
de görülmüfl olmakla bu hususta heyet-i muhteremenizin muvafakat›n› temenni eyleriz.291

Trabzon Ticaret Mahfili Nizamnamesi afla¤›daki gibidir:

Madde 1: Trabzon tüccarlar›n›n malumat-› meslekiyelerini tezyid, istirahat zamanlar›n›
faideli bir surette emrar ve bilumum tüccar beyninde samimi bir temas teminiyle, hayat-›
umumiye-i iktisadiyenin tevsi ve tekâmülü maksad›n› istihdafen Trabzon Ticaret Kulübü
nam›yla bir müessese teflkil olunmufltur. 

Madde 2: Memleketin iktisadiyat›na müteallik bilumum mesaili ile ifltigal, kulübün bafl-
l›ca vezaifindendir.

Madde 3: Kulübe dâhil olacak zevattan mâhiye azami iki lira al›nacakt›r. Kulüp azas›n›n
miktar› ço¤ald›kça heyet-i idare iflbu ücret-i mâhiyeyi ihtiyaca nispetle tenzil edebildi¤i gi-
bi, lüzumu halinde alt› ayl›k kadar taahhüt miktar›n› defaten talep etmek hakk›n› da haiz-
dir.

Madde 4: Kulübe dâhil olacak zevat kulübün program›n› kabul manas›n› tazammun et-
mek üzere, kulübün defter-i mahsusuna isim ve sanat-› ticaretiyle kaydedilecek ve imza et-
tirilecektir. 

fiekl-i ‹ntihap:

Madde 5: Aza-y› umumiye her sene Mart'ta ictima eder ve rey-i hafi ile 7 kiflilik heyet-i
idaresini intihap eyler. Kulübün bilumum umur ve muamelat›n› tedvir ve rüyete heyet-i ida-
resi salâhiyettar olup, kulübün ilk heyet-i idaresi 3 ay için müessisler taraf›ndan intihap edi-
lecek, 3 ay sonra heyet-i umumiye taraf›ndan yeniden intihap yap›lacak ve bu heyet Mart'a
kadar ifa-y› vazife edecektir.

Madde 6: Heyet-i idare aralar›nda bir reis ve bir reis-i sani ve bir kâtip ve bir veznedar
intihap eder. Reisin gaybubetinde reis-i sani her ikisinin gaybubetinde heyet-i idareden en
müsin aza riyaset eder.

291 “Trabzon Ticaret Kulübü”, Türkiye ‹ktisad Mecmuas›, Numara: 15, 1 Haziran 1339, s.46.
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zanc›zade Hüseyin Efendiler seçilmifller-
dir. Hac› Ali Haf›zzade Mehmed ve ‹hsan
Efendilerin istifalar› üzerine yerlerine ye-
dek üyelerden Serdarzade Hamdi ve Ki-
tabç›zade Ali Efendiler getirilmifltir.293

Madde 7: Kulübe ait mukarrerat ve muamelat heyet-i idareden mutlak 4 zat›n tahrir-i
mazbut karar› ile icra edilir. Bu flekilde karara iktiran etmeden kulüp nam›na hiçbir fley ya-
p›lamaz.

Madde 8: Kulübün iflletme urunun tanzimi do¤rudan do¤ruya heyet-i idareye aittir.

Madde 9: Heyet-i idare azas›ndan herhangisi hasbezzarure gaybubeti an›nda aza-y› ce-
miyet aras›ndan bir vekil tayin edebilir. Bu suretle tayin edilen vekiller heyet-i idareye riya-
set edemeyip ancak muvakkat aza s›fat›yla ifa-y› vazife ederler.

Madde 10: Her sene Mart iptidas›nda heyet-i idare intihab› için riyaset taraf›ndan aza-y›
umumiye ictimaya davet edilir. ‹lk ictimada aza-y› cemiyetin sülüsan› mevcut ise intihabat
icra, de¤ilse bir hafta temdid-i müddet edilerek ikinci defa davette her kaç kifli ictima eder-
se etsin heyet-i idare intihab› icra edilir.

Madde 11: Kulüp azas›n›n sülusu ba-takrir heyet-i idarenin umumumun veya azadan lü-
zum gördü¤ü zevat›n tebdilini talep ederse, heyet-i idare reisi keyfiyetten aza-y› umumiye-
yi haberdar edip umumunun davet eder ve inhihab-› madde mucibince yeniden intihabat›
icra ettirir. Fakat bu suretle tecdid-i intihap talebi senede bir defadan fazla yap›lamaz. 

Madde 12: Heyet-i idareden istifa veya sair suretle inhilal vukuunda ihtiyat azadan en
fazla rey alan münhalata tayin edilir. 

Madde 13: Ticarete müteallik ictimaat›n gayr›s›nda mukayyet olmayan zevat, ancak
mensubinin refakatiyle kulübe gelebilir.”292Trabzon liman flirketi

kurucular›, 1926...

292 Trabzon Vilayeti'ne Ait Malumat› ‹ktisadiye ve ‹hsaiye, s.178-179.
293 ‹stikbal, 21 A¤ustos 1339.

A¤ustos 1923'te Trabzon Ticaret Ku-
lübü'nün yeni idare heyetine Hac› Ali
Haf›zzade Mehmed, Subafl›zade ‹hsan,
Dedezade Kamil, Hac› ‹zzetzade Hasib,
Polathanelizade Celal, K›ralizade Ali, Ka-



Trabzon Vilayeti'ne Ait Malumat› ‹kti-
sadiye ve ‹hsaiye, Trabzon M›nt›kas› Ti-
caret Müdiriyeti'nin Ticaret Raporu'nda
Trabzon Ticaret Mahfili'nin 1924-1925
y›l›na ait yönetici kadrosu flu flekilde yer
almaktad›r:294

Reis: Kitapç›zade Mehmed Efendi, tu-
hafiye ve manifatura tüccar›.

Reisi sani: Hac› Yakupzade ‹brahim
Efendi, manifatura tüccar›.

Katip: Polathanelizade Celal Efendi,
attariye tüccar›.

Veznedar: Hac› Mollazade Kemal
Efendi, tütün ihracat›, manifatura vesai-
re tüccar›

Aza: Hac› ‹zzetzade Hasib Efendi, tü-
tün, f›nd›k ihracat ticareti ve komisyoncu.

Aza: Kazazzade Ahmed Cemal Efen-
di, pamuk ve iplik ticareti.

3.1.7. Trabzon'un Ticari ve ‹ktisadi
Portresi (1926-1927)

Cemal Nadir taraf›ndan ‹stanbul'da ç›-
kart›lan Türkiye Salon ve ‹lanat Gazetesi
1927 y›l›nda Trabzon'un Ticarî ve ‹ktisa-
dî Rehberi'ni basm›flt›r. Her flehir için ba-
s›lan bu rehper, 1927 y›l› itibariyle Trab-
zon'un iktisadî profilini ortaya ç›karmak-
tad›r.295 Trabzon'un hizmet ve mal üreten
bütün kesimlerini kapsayan bu yay›n
ekonomik oldu¤u kadar sosyolojik aç›-
dan da bir envanter niteli¤i tafl›maktad›r.
Bu rehperde sadece flehir merkezinin de-
¤il, ayn› zamanda Akçaabat, Vakf›kebir,
Beflikdüzü, Arakl› ve Sürmene gibi bu-
gün Trabzon'un büyük ölçekteki ilçeleri-
nin ekonomik özellikleri de yer alm›flt›r.
Bu özellikler bütüncül bir gözle de¤erlen-
dirildi¤inde Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti'nin yap›land›¤› bir dönemde Trabzon
Vilayeti'nin içinde bar›nd›rm›fl oldu¤u po-
tansiyeli daha iyi anlafl›labilir. Günümüz-
deki geliflmifllik parametreleri de dikkate
al›nd›¤›nda geçirilen 85 y›l›n mukayesesi
yap›labilir. 1920'lerin sonlar›na yaklafl›l-
d›¤› bir dönemde Trabzon'da mevcut
olan ifl kollar›n›n neler oldu¤u, üretim tar-
z›n›n nas›l iflledi¤i, k›sacas› bir sektör
analizi bu yay›na bak›larak yap›labilir.

Ayr›ca sermaye birikiminin boyutu, da¤›-
l›m› ve günümüze kadarki uzant›lar› hak-
k›nda da fikir üretilebilir. ‹hracat, ithalat
ve transit ticaretin yap›labildi¤i bir liman
kenti olan Trabzon'un 20.yüzy›ldaki eko-
nomik grafi¤inde bu rehberde yer alan
veriler önemli göstergeler olarak dur-
maktad›r. Bunlarla birlikte bu rehper sa-
yesinde Cumhuriyetin ilk y›llar›nda Trab-
zon'da görev yapan yönetici kadroyu,
meslek gruplar›n› ve yürütücülerini, es-
naf ve eflraf›, sosyal dokuyu, cemiyet ha-
yat›n› ve hizmet sektörünü tan›mak f›rsa-
t› elde edilmektedir.

1927 y›l›nda Trabzon'un Mülki idare-
si, Belediye yönetimi, Ticaret ve Sanayi
Odas› ile Ticaret Borsas›'n›n yöneticileri
flu isimlerden oluflmaktayd›:

Mülki ‹dare

Vali: Said Bey

Defterdar: Nizameddin Bey

Tahrirat Müdürü: Selahaddin Bey

Polis Müdürü: Abdurrahman Naci Bey

Orman Bafl Müdürü: Hüseyin Sami Bey

Maden Memuru: Haf›z Mehmet Bey

Ziraat Müdürü: Avni Bey

Ticaret M›nt›ka Müdürü: fiakir Bey

Ziraat Bank Müdürü: ‹nayetullah Bey

Nüfus Müdürü: fievki Bey

Belediye Heyeti:

Reis: Hüseyin Hamdi Bey

Azalar: Mehmet Avni, Arif, Muam-
mer, Bekir Sükuti, Doktor ‹brahim, Te-
mel Nücumi, Ömer Kemal ve ‹hsan
Bey.

Muhasebe-i Mes'ul: Kadri Bey 

Belediye Tabibi: Osman Dündar Bey

Kâbile (Ebe): Ayfle Didar Han›m

Ticaret ve Sanayi Odas› Heyeti: 

Reis-i Evvel: Eyübzade Danifl Bey
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294 Trabzon Vilayeti'ne Ait Malumat› ‹ktisadiye ve ‹hsaiye, s.165-166. (1926 y›l› Mart ay›nda yap›lan Ticaret Mahfili kongresinde yöne-
tim kurulu üyeliklerine seçilmifl olan Rahmi Mesut ve Kefelizade Zeküya Beyler istifa etmifllerdir. Yeniyol, 15 Mart 1926)

295 Ticari ve ‹ktisadi Borsa Rehberi, s.11-14.
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Reis-i Sani: Hatipzade Mustafa Bey

Reis-i Evvel Vekili: Hac› ‹zzetzade Ha-
sip Bey

Reis-i Sani Vekili: Hac› Dervifla¤aza-
de Ruhi Bey

Aza-i Tabiiye: Ticaret M›nt›ka Müdürü
fiakir Bey

Azalar: Temel Nücumi, Ali Pafla, Ka-
s›mzade Temel Bey

Bafl Kâtip: Refik Bey

Ticaret ve Zahîre Borsa Heyeti:

Reis: Tüccardan Hatipzade Mustafa
Bey

Reis-i Sani: Çulhazade Hüseyin Bey

Borsa Komiser Vekili: Ticaret Müdürü
fiakir Bey

Azalar: Dihkanzade Mahmud Bey,
Nemlizade Tahsin Bey, Yunuszade fie-
fik, Süleyman Beyzade Nihat Bey.

Trabzon'a yön veren bu isimler Cum-
huriyetin millici, kalk›nmac› ve ayd›nlan-
mac› yüzünün de birer temsilcileri idiler.
Bunlardan Dr. ‹brahim Bey (Okman)
Cumhuriyet ideolojisinin tabana yay›l-
mas›nda çok ifllevsel olan ve önemli rol-
ler üstlenen Türkoca¤›'n›n Trabzon fiu-
besi'nde yönetici olarak 1925-1931 y›l-
lar› aras›nda görev yapm›flt›r. Temel Nü-
cumi ise hem Belediye Meclisi'nde hem
de Ticaret ve Sanayi Odas›'nda y›llarca
yöneticilik yapt›ktan sonra 1928-30 ve
1939'da Trabzon Belediye Baflkanl›¤›

görevini yürütmüfl, 7 ve 8. dönemlerde
de TBMM'de Trabzon Milletvekili olarak
görev yapm›flt›r. 1920'lerin ikinci yar›-
s›nda Trabzon'a yön veren ve yukar›da
belirtmifl oldu¤umuz isim ve kurulufllar›n
yan›nda sivil toplum kuruluflu olarak
önemli görevler yapan baflka müessese-
ler de vard›. Bunlar; Cumhuriyet Halk
F›rkas› ‹htiyat Zab›talar› Cemiyeti, ‹d-
man Oca¤›, ‹dman Grubu, Spor Kulübü,
Ticaret Mahfili, Gençler Birli¤i, Çiftçiler
Birli¤i, Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Teyyare
Cemiyeti, Muallimler Birli¤i, Mütekaid
Zabitler Cemiyeti, Türk Oca¤›, ‹rfan Yur-
du ve Mübadele Cemiyeti idi. Bunlar›n
yan›nda toplumsal ayd›nlanmay› sa¤la-
mak üzere faaliyetini sürdüren bir de
umumi kütüphane vard›.

1927'de yap›lan Cumhuriyetin ilk nü-
fus say›m›nda Trabzon'un flehir merkezi
11.555 hane ve 24.262 nüfustan ibaret-
ti. Vilayetin genel nüfusu ise 357.000 idi.
Bu dönemde Trabzon'un ekonomik so-
runlar› aras›nda; flehirde bulunan Ziraat
ve Osmanl› Bankas›'n›n kredi konusun-
da yetersiz kal›fl›, emval-i metrûkeden
kalan f›nd›k bahçelerinin bak›ms›zl›¤›n-
dan dolay› üretimde meydana gelen dü-
flüfl, flehir merkezini ilçelere ba¤layan
yollar›n ve transit ticarette önemli yer tu-
tan Erzurum yolunun bozuk oluflu en ön-
de s›ralanmaktayd›. Gümüflhane, Bay-
burt, Erzincan, Erzurum ve Erzurum va-
s›tas›yla Kars, Van, Diyarbak›r, Harput
vilayetlerinin ithalat ve ihracat iskelesi
konumunda olan Trabzon'un ekonomik
yönden kalk›nabilmesi için ‹ran Transit
Yolu'nun eski ifllerli¤ine kavuflturulmas›

1930’larda Trabzon
eflraf› (Arif Say›l,

Hüseyin Kazaz v.d.)...
Atilla Alp Bölükbafl›

Arflivi
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en büyük beklenti olarak ortadayd›. Bu
yolun geri plana düflmesi Batum livas›n›
ön plana ç›karm›flt›. Ticari mal ak›fl›n›n
Batum Liman›'na kaymas›n›n sebepleri
olarak flunlar gösterilmekteydi: 

1. ‹ran hududundaki gümrük dairesin-
de muntazam antrepo binalar› olmamas›
yüzünden oraya gelen emtian›n günlerce
aç›kta kalmas› ve gümrük muamelesinin
hudut kaps›nda geciktirilmesi,

2. ‹ran'dan gelen devecilerden deve
bafl›na (17-16) lira raddesinde vergi
al›nmas›,

3. Hududu geçip de Erzurum'a gelen
tüccar kafilelerinde bulunan yabanc›lara
Trabzon -Erzurum aras›nda yapacak ol-
duklar› sevk›yatta bir tak›m zorluklar›n
ç›kart›lmas›.

Bir liman kenti olan Trabzon'dan
1925 y›l› içerisinde yap›lan ithalat ve ih-
racat afla¤›da tabloland›r›lm›flt›r. Bu tab-
lo Trabzon'un ekonomik potansiyelini
k›smen yans›tmaktad›r. Tabloya yans›-
may›p Trabzon'da üretilen ve yabanc›

pazarlara ihraç edilen tar›m ve hayvan-
sal ürünler de vard›. Ele alm›fl oldu¤u-
muz dönem itibariyle Trabzon'un tar›ma
elveriflli 798.866 dönüm arazisi üzerinde
yap›lan üretimden elde edilen elma, ar-
mut, patates, so¤an, fasülye, tütün, f›n-
d›k, tereya¤›, bal›k ya¤› ve yumurta yurt
içine ve yurt d›fl›na ihraç edilmekteydi.
Bunlardan tombul f›nd›k Hamburg, Lon-
dra, Marsilya ve Amerika'ya, sivri f›nd›k
ise ‹skenderiye ve Polonya'ya ihraç edi-
liyordu. Yumurta ise daha çok Marsil-
ya'ya ihraç edilmekteydi. 1927 y›l›nda-
n›n ilk üç ay› içerisinde yap›lan yumurta
ihracat› 2595 sand›¤› bulmufltu. Bal›k
ya¤› Romanya ve Yunanistan'a ihraç
olunmaktayd›. Y›l›n ilk alt› ay› içerisinde
yap›lan tütün ihracat› ise 1.401.000 kilo-
yu bulmufltu. Akçaabat elmas›n›n birinci
kalitesi ‹skenderiye'ye ikinci kalitesi ise
Almanya'ya ihraç ediliyordu. Bunlar›n
d›fl›ndaki ürünler daha çok yurtiçi paza-
ra sürülmekteydi. Trabzon'dan ‹stan-
bul'a yap›lan tereya¤› ihracat› y›l›n ilk üç
ay›nda 30.318 kilo seviyelerine ulaflm›fl-
t›.

‹thalat ‹hracat

Fas›l Eflya K›ymeti Kilo K›ymeti Kilo
(Kurufl) (Kurufl)

Miri Hayvanlar 500 20 - -

Hayvanattan Hâs›l Olan Mahsululat 165.170 2.780 10.574.135 179.086

Zeahir ve Hububat ve Bunlar›n Müstahsilat› 6.000.885 613.937 74.742 6.268

Meyve ve Sebze 5.025.855 245.819 557.979.497 4.850.698

Müstahlikat Erzak› ve fiekerlemeler 55.128.454 1.356.841 80.000 752

Müskirat ve ‹spirtolu Sular Sirke 158.240 1.324 - -
Envam› ve Maden Sular›

Nebati Ya¤lar 43.600 1.236 6.700 107

Tohum, Nebatat, Ot ve Nebat Döküntüleri 10.100 32 - -

Hayvanat Derileri ve Döküntüleri 4.488.043 46.656 153.400 1.534

Mamul Deri, Kösele ve Kürkler 3.479.511 30.748 - -

Gübreler 2.344.888 262.683 - -

Kereste, A¤aç Mamulât›, Sapanc›, 216.377 2.647 - -
Kalburcu ve F›rçac› Mamulât›

Kâ¤›t 530.592 11.314 - -

Pamuk ve Mamulât› 68.424.617 6.662.131 - -

Keten ve Kendir ve Sair ‹plik ‹malat›na 11.002.347 235.000 - -
Mahsus Mevad-› Nebatiye (Pamuk müstesnad›r)

‹pek, ‹pek ‹pli¤i ve Mensucat› 906.950 1.502 - -

Yün, Yün ‹pli¤i ve Mensucat› 3.242.118 4.136 - -

Haz›r Elbise, Moda Eflyas›, Çamafl›r 6.251.206 40.530 - -

Lastik, Lastik Mamulât› ve Meflin 6.202.223 43.357 - -

Camlar, Tafllar, Porselen ve Eflya-y› Züccaciye 6.703.669 1.963.346 - -

Maadin ve Mamulât› 1.464.668 652.567 380.800 97.375
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1927 y›l›nda yay›nlanan Türkiye Sa-
lon ve ‹lanat Gazetesi'nin Trabzon'un ik-
tisadî profilini ç›kartan say›s›n›n ilk 7
sayfas›nda yukar›da de¤erlendirmeye
alm›fl oldu¤umuz veriler yer almaktayd›.

8-22.sayfalarda Trabzon merkezinde
bulunan mesleklerin/ifl kollar›n›n bir fih-
risti yap›lm›flt›. 22-24.sayfalar Trab-
zon'un kaza ve nahiyelerine ayr›lm›flt›.

Trabzon Rehberi Meslek Fihristi

Sahife Sahife

Eczaneler 8 Sarraf ve Hal› Tüccarlar› 16
Oteller 8 Sand›kç›lar 16
Otomobil 8, 9 Trabzon Elektrik fiirketi 9
Otomobil fioför Mektebi 9 Itr, Itriye 16
‹plik ve ‹p Tüccarlar› 8 Osmanl› Bankas› 10
Bak›rc›lar 11 Gazete, Matbaa 16
Bal›k Ya¤› Tüccarlar› 11 Fabrikalar 17, 18
Bakkaliye 11 Ford, Fordson 9
Perukârlar 11 Foto¤raf 18
Tüccar ve Komisyoncu 11, 12 K›rtasiye 18
Tuhafiye Tüccarlar› 12, 13 Kantariye Tüccarlar› 18, 19
Terziler 13 Kundurac›lar 20
Tamirci 13 Kavafiye 20
Tenekeciler 13 Kuyumcular 20
Tütün Eksperi 13 Kereste Tüccarlar› 20
Çar›kç›, Çapulcu 13 Liman ‹nhisar fiirketi 10
Haz›r Elbise, Çuha 13 Manifatura Tüccarlar› 20, 21
H›rdavat, Demir H›rdavat 13, 14 Mahrukat Tüccarlar› 21
Hattat 14 Milli Oto 9
Debba¤, Deri, Kösele 14 Mobilya, Marangoz 22
Demir Tüccarlar› 14 Vapur, Vesait, Nakliye 22
Doktor, Difl Tabibi 14, 15 Yazma Tüccarlar› 22
Zahire Tüccarlar› 15 Ya¤ Tüccarlar› 22
Züccaciye Tüccarlar› 15 Yorganc›lar 22
Saat Tüccarlar› 15 - -
Serac›lar 15 - -
Silahç›lar 15 KAZALAR -
Sigorta 10 Akçaabat (Polathane) 22, 23
Sinema 16 Büyük Liman (Vakf›kebir) 23
fiapka Tüccarlar› 16 Sürmene 24
fiekerciler 16 Karadere Nahiyesi (Arakl›) 24

‹thalat ‹hracat

Fas›l Eflya K›ymeti Kilo K›ymeti Kilo
(Kurufl) (Kurufl)

Makine ve Alat-› Mekanikiye 2.940.585 27.578 - -

Araba, Vagon, Gemi 7.493.815 59.656 - -

Saatçi Mamulât›, Alat ve Edevat, Alat-› Musikiye 408.965 3.019 - -

Sanayiye Mahsus Zebut ve ‹ç Ya¤lar› ve Mumlar 4.151.896 249.048 - -

Mevad-› ‹nfilakiye 0 0 27.200 2.502

Haz›r Boya, Müstahsilat-› Kimyeviye 801.274 10.014 - -
Ecza-y› T›bbiye, Itriyat ve Reçineler

Tarifenin Baflka Yerinde Zikr Edilmeyen Eflya 228.07 921 - -

Yekûn 10.904.618 653.284.331 569.840.111 5.164.536



Toplu yaflam›n ve özellikle flehir ha-
yat›n›n vazgeçilmezleri flüphesiz ki, sa¤-
l›k, ulaflt›rma ve konaklama hizmetleri-
dir. Bu sektörlerin kalitesi ve yeterlili¤i
uygarlaflman›n temel ölçütleri, vazgeçil-

mezleridir. 1920'lerin sonlar›na do¤ru bu
alanlarda halk›n hizmetinde olan doktor-
lar, eczahaneler, oteleller ve otomobil
flirketleri flunlardan ibaretti:
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Doktor- Difl Tabibi

Ad› Adresi

Hayri Osman Doktor Operatör Meydan-› fiarki

Mustafa Lütfi Dâhiliye, Göz Hastal›klar› Mütehass›s› Meydan-› fiarki

Doktor Mehmet ‹brahim Bakteriyoloji, Emraz-› fiifa Eczanesi Karfl›s›nda
Dâhiliyede Mütehass›s Daire-i Mahsusa

Difl Tabibi Cemil Hulusi Meydan-› fiarki, Uzun Sokak,
Daire-i Mahsusa

Doktor Hayrettin R›za Difl ve A¤›z Hastal›klar› Mütehass›s› Bal›k Pazar› Caddesi

Difl Tabibi Saadettin Trabzon-Meydan Han› Karfl›s›

fiifa Eczanesi’ne ait
bafll›kl› ka¤›t...
Veysel Usta Arflivi

Y›k›lan Sümer
Sinemas›...
Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi



Bu dönemde hizmet veren eczahane-
ler ayn› zamanda özel tedavi hizmeti ve-
ren doktorlar›n muayenehanesi olarak ta
ifllev görüyorlard›. Reçetesi yaz›lan has-
tan›n ilac› eczahanede yap›lmaktayd›.
Ferah Eczahanesi'nde Dâhiliye uzman-
lar› ‹smail Ferid Bey ve Recep Bey ile

Bakteriyolog Cemil Bey; fiifa Eczahane-
si'nde Bakteriyolog Rafet Bey, Dâhiliye
uzman› Kâz›m Bey ve Frengi uzman› ‹b-
rahim Bey ve Turan Ezcahanesi'nde ise
Dahiliye uzman› Mustafa Bey, Röntgen
uzman› Neflet Bey hasta kabul ediyorlar-
d›.
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Eczahaneler

Ad› Adresi

Ferah Eczahanesi Meydan-› fiarki

fiifa Eczanesi Meydan-› fiarki, Uzun Sokak

Turan Eczanesi Trabzon Uzun Sok. No:180

‹stanbul Eczanesi Uzun Sokak

Oteller

Ad› Adresi

Erzurum Oteli -

Cihan Oteli Meydan-› fiarki

‹stanbul Oteli -

Kafkas Palas -

Cumhuriyet Oteli -

Sabah Oteli -

fiems Oteli -

Hemflin Oteli -

fiark Oteli -

Büyük Liman Oteli -

Otomobil fiirketleri

Ad› Adresi

Sürat Otomobil fiirketi -

fiark Nakliye fiirketi -

Molla ‹brahimzade Otomobil Acenteli¤i Trabzon fiubesi Taksim Caddesi

Kalayc›zade Hac› Abbas Mahdumlar› Trabzon Meydan-› fiarki

Trabzon Milli Oto Marafl Caddesi

Trabzon-‹ran
aras›nda yolcu tafl›yan
otobüsler...



Konaklama hizmeti veren otel say›s›
10 kadard›. Bunlar›n yatak say›s› da s›-
n›rl›yd›. Bunlardan en fazla yatak kapsi-
tesi olan› 51 yatakla Erzurum Oteli idi.
Bu otel ayn› zamanda en konforlu olan›
idi. Oteller daha çok Erzurum, Kars, Er-
zincan, Bayburt, Gümüflhane gibi yerler-
den gelen insanlara hizmet vermekteydi.
Yatak ücretleri ise 40-60 kurufl aras›nda
de¤iflmekteydi.

Ulaflt›rma sektöründe hizmet veren flir-
ket say›s› befl tane idi. Bunlardan Sürat

Otomobil fiirketi Trabzon-Erzurum ara-
s›nda nakliyat yapmaktayd›. Molla ‹bra-
himzade Otomobil Acenteli¤inin Trabzon
fiubesi, Trabzon - Akçaabat aras›nda yol-
cu ve eflya tafl›maktayd›. Bu hatta yolcu
ücreti 100 kurufl düzeyinde idi.

Trabzon iplik, ip tüccarlar›, dokuma-
c›l›k ve alan›nda bölge halk›na hizmet
veren önemli bir flehirdi. Bu alanda faali-
yet gösteren tüccarlar daha çok Semer-
ciler Yokuflu üzerinde ve Kemeralt›'nda
bulunmaktayd›lar.
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‹plik ve ‹p Tüccarlar›

Ad› Adresi

(Pamukçu Ali Hac› Alizade) Hac› Ömer ‹plik Tüccar› Yeni Cami Caddesi

‹skenderzade Osman ve Mahdumlar› ‹plik ve Trabzon'da ‹skenderzade 
Pamuk Ticarethanesi Osman ve Mahdumlar›

Halilzade ‹smail ve Mahdumlar› ‹plik ve Pamuk Tüccar› Semerciler Üzeri

Çark›felekzade Salih -

Murathano¤lu Tayyar -

Bekârzade Hasan -

Bekârzade Mustafa -

Bekârzade Hac› Hüseyin -

Usluzade Necati Kemer Alt›, Numara: 18

‹plik ve ip tüccarlar› gibi giyim kuflam
sektöründe önemli yer tutan tuhafiye ve
manifatura tüccarlar› Trabzon'un esnaf
profili içerisinde önemli bir yer tutmak-
tayd›. Bu sektörde ifl yapan esnaf sade-
ce flehre de¤il, ayn› zamanda Trab-
zon'un hinterland›nda bulunan Rize, Gü-
müflhane, Bayburt, Giresun halk›na da
hizmet vermekteydi. Cumhuriyetin ilk
y›llar›nda Türk halk›n›n en önemli mese-
lelerinden birisi olan giyim-kuflam, bir
aç›dan da ça¤dafllaflma projesiydi. Bu
aç›lardan bak›ld›¤›nda tuhafiye ve mani-
fatura tüccar›n›n fonksiyonu salt ticarî ol-
maktan ç›k›yordu.

Trabzon’da bir dokuma
tezgah›, 1930’lar...

TTSO Arflivi
Tuhafiye Tüccarlar›

Ad› Adresi

Hac› Mahmut A¤azade Emin Mahdumlar› Tuhafiye ve Kundurac›lar Caddesi

Manifatura Ticarethanesi

Hac› Mahmutzade Ahmet Faik Tuhafiye Ticarethanesi Yeni Cami-i fierif Karfl›s›

Hac› Müftüzade Temel Nücumi Ticarethanesi Kundurac›lar Caddesi

Hac› Abbas Kaptanzade Faik-Tuhafiye, Manifatura

Hüseyin, Of Tuhafiye Ma¤azas› Bal›k Pazar›

Sufizade Mehmet Tuhafiye ve Manifatura Ticarethanesi Çarfl› Cami-i fierif Alt›

Osmanzade Koyuncu-Tuhafiye Ticarethanesi -

Hac›zade Kardefller Tuhafiye Ma¤azas› Bal›k Pazar›
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Kara Hac›zade Hayati ve Necati-Tuhafiye Tüccar› -

Kösezade Süleyman ve Osman-Tuhafiye Tüccar› -

Külür Paflazade S›dk› - Tuhafiye Tüccar› -

Lermio¤lu Mustafa- Tuhafiye Tüccar› -

Soba (……) zade Zekeriya Kundurac›lar Caddesi

Kethüdazade Faruk (Tuhafiye, K›rtasiye ve H›rdavat) Kundurac›lar Caddesi

Muzaffer (Çarfl› Cami Karfl›s›nda) Perakende Tuhafiyeci -

Nakip Eflrefzade Seyit Murat ve fieriki Kundurac›lar Caddesi

Veli Mehmetzade Mehmet Münir Bal›k Pazar›

Harunlar Ticarethanesi-Büyük Tuhafiye ve Manifatura Ma¤azas› -

Yanl›zade Hakk›- Moda ve Tuhafiye Ma¤azas› -

Yolo¤lu Mehmet Salih- Tuhafiye, H›rdavat -

Yunus Babazade Selahattin- Perakende Tuhafiyeci -

Manifatura Tüccarlar›

Ad› Adresi

Alaybeyizade Ahmet Talat Kundurac›lar Caddesi

Emirzade ‹lyas Manifatura Ticarethanesi Yeni Cuma Caddesi

Emir Hac› Alizade Abdurrahman Kemer Alt›

Uzun Hasanzade Mehmet Bal›k Pazar›

Usta Ömerzade ‹smail Semerciler

Oflu Hac› Dursunzade Biraderler -

‹çmelizade Ahmet Cevdet Semerciler

Ball›zade Bekir Sad›k ve Pötürzade Abdulkadir -

Bekir Efendizade Hac› Rüfltü Mahdumlar› Çarfl› Cami Civar›

Pamuk Osmanzade Biraderler Manifatura Ticarethanesi Yeni Cuma Caddesi

Tütüncüzade ‹lyas ve Zebur Bal›k Pazar›

Tütüncüzade Mustafa Mahdumlar› Yeni Cuma Karfl›s›

Çulhazade Mehmet Fevzi Kemer Alt›

Hac› ‹brahimzade Kemer Alt›

Hac› ‹smailzade Alay Bey Kundurac›lar Caddesi

Hac› Hatipzade Biraderler Kundurac›lar Caddesi

Hac›zade fiükrü Yeni Cuma Caddesi

Hac› Dursunzadeler Kundurac›lar

Hac› Salihzade Abdullah Mahdumlar› Semerciler Dibi

Hac› Abdullahzade ‹brahim Semerciler Dibi

Hac› Abdullahzade Hamit Kundurac›lar Caddesi

Hac› Alizade Biraderler -

Hac› Ömerzade Hüseyin Semerciler

Hac› Garaçzade Ömer ve Biraderleri Semerciler Dibi

Hac› M›c›kzade Yusuf Ziya Semerciler Bafl›

Hac› M›c›kzade Mehmet Remzi Semerciler Dibi

Hac› Yusufzade Haf›z Ahmet Kundurac›lar

Hasan Efendizade Biraderler Semerciler

Derviflzade Tahir Kundurac›lar Caddesi

Süleymanzade Abdullah Avni Semerciler Bafl›

Rizeli Bederlizade ‹smail Hakk› Kundurac›lar

Sa¤›rzade Biraderler Manifatura Ticarethanesi fiubesi: ‹stanbul, Telgraf
Adresi: Sa¤›rzade

Salihzade Hac› Ali Kundurac›lar Caddesi

Sar›alizade Kas›m Semerciler
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Topalzade Habil ve Mahdumlar› Kundurac›lar Çarfl›s›

Abdi A¤azade Mehmet Rüfltü Mahdumlar› Yeni Cami Caddesi

Alemdarzade Ali Yeni Cami Caddesi

Granitzade Yakup Kundurac›lar Caddesi

Kanl›zade Ali Yeni Cami Caddesi

Kabamalazade Mehmet Semerciler

Kara Hasanzade Mehmet Semerciler Bafl›

Karakullukçuzade Ali Manifatura Ticarethanesi Yeni Cami-i fierif Karfl›s›

Kara Mahmuto¤lu Abdülkadir Kemer Alt›

Kara Mustafazade Biraderler Kundurac›lar

Kazazzade Hüseyin Manifatura Ticarethanesi -

Kantarc›zade Mehmet Fahri Yeni Cami Caddesi

Kitapç›zade Biraderler Bal›k pazar›

Kerimo¤lu Ömer Fevzi Kemer Alt›

Kefeli Hac› Paflazade Hac› Mahmut -

Murtezazade Dursun ve Mahdumlar›

Tuhafiye ve Manifatura Ticarethanesi fiubesi. ‹stanbul Afl›r
Efendi Han: 25

Murtezazade Biraderler Manifatura Ticarethanesi Telgraf: Mürtezazade Bi-
raderler

Müftüzade Necmettin Kundurac›lar

Murtezazade Abdurrahman Kemer Alt›

Molla Ömerzade Abdülhamit Semerciler Bafl›

Veli Mehmetzade Ali R›za ve Mahdumlar› Semerciler Bafl›

Veysel Murat Semerciler Bafl›

Yomral›zade Mehmet Bektafl ve Mahdumlar› Yeni Cami Caddesi

Yomral›zade Osman Nuri Kemer Alt›

Giyim kuflam sektöründe yer alan es-
naf sadece iplikçiler, tuhafiyeciler ve
manifaturac›lardan oluflmuyordu. Ku-
mafl› elbiseye dönüfltürecek zanaatkâra,
terziye ihtiyaç vard›. ‹mparatorluk döne-
minde daha çok gayr-i Müslimlerin elin-
de bulunan bu zanaat Nüfus Mübadelesi
sonras›nda Türk insan›n›n kad›n› ve er-
ke¤iyle en çok ilgi gösterdi¤i meslekler-
den birisi olacakt›r.  Cumhuriyetin ilk y›l-
lar›nda Trabzon'da faaliyet gösteren ter-
zihanelerden baflta Zafer Milli Terzihane-
si ve Hüseyin Terzi Atölyesi olmak üzere
20'den fazla terzihane vard›. Bu terziler
Paris ve Londra'da oluflan moda ak›mla-
r›n› yak›ndan takip ediyor ve müflterileri-
nin ilgi ve be¤eni düzeylerine göre hiz-
met veriyorlard›. Terzilerin yan›nda hem
Devrim kanunlar›n›n bir gere¤i olarak
hem de moda eksenli olarak tak›lan flap-
ka için de bir sektör oluflmufltu. Bu tale-
bi karfl›lamak üzere imalethaneler ve
ma¤azalar aç›lmaya bafllad›. Kemeralt›
mevkiinde faaliyet gösteren bu ma¤aza
ve imalathanelerin belli bafll›lar› flunlar-
d›: Kara Mahmutzade Mustafa ve Mah-

dumlar›, Çapanzade Fahri ve Mahdumu
Kasket ve fiapka Ma¤azas›, Ali Nizami
Askeri ve Mülki fiapka ve Kasket ‹malat-
hanesi. Bunlar›n yan›nda kad›nlar yöne-
lik hizmet veren yazma tüccarlar› da var-
d›. Baba Yo¤urtzade ‹hsan, Yakup Reis-
zade Yakup ve Mürtezazade Biraderler
bu sektörde faaliyet gösteriyordu.

Sosyal yaflam›n tanziminde ve geli-
flen moda ak›mlar›na ayak uydurmada
giyim kuflam kadar flaç kesimi de önem-
liydi. Bu sektörde faaliyet gösteren ber-
berlerin say›s› 30'a yaklaflm›flt›. En ta-
n›nm›fl olanlar›; Uzun Sokak ve Meydan
civar›nda hizmet veren Emniyet Perukâ-
r› Hasan Tahsin, ‹nflirah Perukâr Salonu,
Zaman Perukâr› ve fiark Perukâr› idi.

fiehir yaflam›n›n en vazgeçilmezlerin-
den biri de bakkallard›r. Bugünkü gibi
büyük al›verifl merkezlerinden olmad›¤›
bir dönemde temel mutfak ihtiyac›n›n
karfl›land›¤› yerler olan bakkallar, ayn›
zamanda mahalle yaflam›n›n ortak ha-
berleflme ve bilgi ak›fl› merkezleriydi.
1920'lerin ortalar›nda Trabzon'da 50'yi
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Hac› Yakupzadelere ait
bir fatura, 1920’ler...
Atilla Alp Bölükbafl›

Arflivi

aflk›n bakkaliye dükkân› vard›. Bunlar›n
belli bafll› olanlar› ekseriyetle Mumha-
neönü mevkiinde toplananlard›. Geriye
kalan bakkal dükkânlar› ise mahallelere
da¤›lm›flt›. Çok tan›nm›fl olan bakkallar
flunlard›: Selimo¤lu Hüseyin, Pirzade Efl-
ref, Piro¤lu ‹smail, Tahmiszade Temel
Nücumi, Hac› Emin, Hac› Bayrakdarza-
de Mahmut o¤lu Vehbi, Yunuso¤lu Ce-
mal, Ünlüzade Hakk›, Çak›r Ahmedo¤lu
Kaptan, Hac›o¤lu Mahmut Celalettin,
Seyidalio¤lu Halil, Çak›ro¤lu Harun ve
‹stanbul Bakkaliyesi idi. Bunlara halk›n
g›da ihtiyac›n› karfl›lamada faaliyet gös-
teren ya¤c›, flekerci ve lokantac›lar› da
eklemek gerekir. Trabzon'da ya¤ ticare-
ti yapanlar aras›nda Sakazade Dervifl,
Kaptan Feyzi ve Müezzinzade Hac› Emin
en önde gelenlerdi. fiekercilerden Kan-
tarc›zade Biraderler, Saraçzade Remzi
ve Day›zade Seyfi ön plana ç›kanlardan-
d›. Yirmiyi aflk›n lokanta ve kebapç›dan
ise Belediye Bahçesi Lokantas›, Ali Ga-

lip Numune Lokantas› ve Zafer Lokanta-
s› en tan›nm›fl olanlar›yd›.

Trabzon el sanatlar› yönüyle tarihin
eski dönemlerinden itibaren öne ç›km›fl
bir Anadolu kentidir. Özellikle bak›rc›l›k
günümüze kadar etkisini sürdüren bir ifl
ve zanaat koludur. Geçmifl ile günümüz
aras›ndaki ba¤› devam ettirmede rol al-
m›fl olan Cumhuriyet dönemi Trabzon
bak›rc›lar›n›n belli bafll› olanlar› flunlard›:
‹skendero¤lu Pir, Kaz›zade Ali, B›y›ko¤lu
Temel, Pehlivano¤lu Ali, B›y›ko¤lu Sa-
lim, Eyüpo¤lu Zühtü Ustalar. Bak›rc›lar
kadar önemli bir di¤er zanat kolu san-
d›kç›lard›r. Sand›kç›l›kta öne ç›km›fl us-
talar; Komido¤lu Ahmet Usta, ‹zzet Usta,
Caniklio¤lu Ziya Usta, De¤irmenci Ah-
met Usta, Ali Usta ve Mehmet Usta idi.
Sand›kç›l›kla paralel seyreden bir ifl kolu
da mobilyac›l›k ve marangozluktu. Bu ifl
kollar›nda faaliyet gösteren ve bunlara
malzeme temin eden kereste tüccarlar›
flunlard›:



Mobilya ve Marangoz Ustalar›

Ad› Adresi

Mustafazade Mehmet Ali Uzun Sokak

Sufizade ‹smail Hakk› Usta Uzun Sokak

Saraçzade Mustafa Uzun Sokak

Kalpazano¤lu Hasan Sipahi Pazar›

Tarakç›zade Hasan Usta -

Bayraktarzade Bilal Uzun Sokak

Marangoz Abdülfettah Kamil Uzun Sokak

Marangoz Veysel -

Do¤ramac› ve Beflikçi Ali Osman, Mehmet ve Osman Ustalar -

Marangozcu Gani -

Marangoz Tahmazo¤lu Galip Ustalar -

Bunlar›n d›fl›nda küçük dükkânlar da vard›.

1934 Sanayi
Sergisi’nden bir
görüntü...
TTSO Arflivi

1934 Sanayi
Sergisi’nden bir
görüntü...
TTSO Arflivi
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Trabzon'u Türkiye çap›nda öne ç›kar-
tan ifl ve zanaat kollar›ndan birisi de sa-
atçilik ve kuyumculuktur. Özellikle gü-
müfl ve alt›n ifllemecili¤inde ve 22 ayar
has›r bilezik üretiminde Türkiye'de bu-

gün Trabzon'un sayg›n bir yeri vard›r. Bu
durum geçmiflteki birikimin bir yans›ma-
s›d›r. 1920'lerde Trabzon'da faaliyet
gösteren saatçi, saraf, hal›c› ve kuyum-
cular›n belli bafll› olanlar› flunlard›:
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Saatç›lar

Ad› Adresi

Abdürrahimzade fiakir Mahdumlar› -Saat, Kuyumculuk Kundurac›lar Caddesi / Di¤er

flubesi: Sürmene'de

Hac› Mustafazade ve fieriki Haf›z Mehmet Hulusi Ahmet Meydan-› fiarkide Saatçi Hamdi

Hamdi -Saat ve Gözlük Ticarethanesi

Kabazade Hac› Mehmet Nuri ve Mahdumlar› - Kundurac›lar Caddesi 

Saat ve Gözlük Ticarethanesi

Polathaneli Hac› Yusufzade Haf›z Abdullah Fehmi- Saatçi -

Bostano¤lu Temel- Tamirci -

Sarraf ve Hal› Tüccarlar›

Ad› Adresi

Topkarzade Sami Sarraf ve Hal›c› Bal›k Pazar›

Muratzade Abdussamet ve fieyhzade Naki -Azerbaycan Bal›k Pazar›

Hal› ve Sarrafiye Ticarethanesi

Modelzade Hasan -Mücevherat ve Sarrafiye Ticarethanesi Bal›k Pazar›

Mehmet Hüseyinof- Sarrafiye ve fiapkac› -

Kuyumcular

Ad› Adresi

Da¤›stanl› Kuyumcu Horuluzade ‹brahim Kuyumcular Çarfl›s› 

Halilo¤lu Mehmet Kemal Kuyumcular Çarfl›s›

Abdul Halimzade Murat Naci Kuyumcular Çarfl›s›

Da¤›stanl› Mehmet Kuyumcular Çarfl›s›

Kuyumcuzade Osman Kaptan Kuyumcular Çarfl›s›

Trabzon'da bunlar›n d›fl›nda tamirci düzeyinde bir iki kuyumcu daha vard›.

Kereste Tüccarlar›

Ad› Adresi

Hac› Hakk›zade Salih Zihni Taflhan

Hac› Kad›zade Tahsin Kereste Fabrikas› -

Sad›kzade Arif Kaptan- Kereste Zahire Tüccar› -

Melahseno¤lu Recep- Kereste Marafl Caddesi

Aflç›o¤lu Hamza- Kereste Moloz Caddesi

Kösezade Ali Osman Meydan-› fiarki



Trabzon, alt›n ve gümüfl ifllemecili¤i-
nin yan›nda deri ifllemecili¤i ve ayakka-
b› üretiminde de ülke genelinde ad›ndan
s›kl›kla bahsettiren bir flehirdi. Bu özelli-
¤ini bugün k›smen korusa da son y›llar-
da deri ifllemecili¤i ve ayakkab› üreti-
minde meydana gelen teknik geliflmeler
ve fabrikasyon üretim biçimi Trabzon'u
bu alanda geriye itmektedir. Cumhuriye-
tin ilk y›llar›nda bu sektörlerde faaliyet

gösteren flah›s ve iflletmelerin say›sal
varl›¤› ve bugün Trabzon'un ticarî yön-
den en ifllek caddelerinden birisi olan
Kundurac›lar Caddesi'nin ve Tabakhane
semtinin adlar› bile yukar›da ortaya koy-
du¤umuz sav› do¤rulamada yeterli delil-
leridir. 1920'lerin ortalar›nda bu sektör-
de faaliyet gösteren tüccarlar›n isim ve
adresleri flu flekide tabloland›r›labilir:
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Debba¤, Deri, Kösele

Ad› Adresi

‹mamzade Sad›k ve fieriki Kamburzade Halil -Kösele Sarraflar Soka¤›
ve Kundura Levaz›mat› Ticarethanesi

Ulyazade Ahmet R›za- Kösele, Deri ve Kundura Telgraf Adresi: Trabzon Köseleci 
Ulyazade.

Levaz›mat› Ticarethanesi Merkezi: ‹stanbul, Mercan, Sebil Sokak

Baltazade Ali Mahdumlar› -Kösele, Deri ve Kundura Telgraf Adresi: Trabzon Baltazade

Levaz›mat› Ticarethanesi Debba¤hane

Hac› Hayri Mahdumu Hamdi

Mescizade Biraderler -Kösele, Deri ve Kundura

Levaz›mat› Ticarethanesi Bal›k Pazar›

Hac› Dervifl A¤azade Hac› Hayri -

Hac› Hayri Mahdumu Hamdi -

Hac› Hakk›zade Salih Zühtü -

Beflirzade Ali, Pirzade Mehmet -

Serdarzade Hasbi -

Mutizade Ahmet -

1934 Sanayi
Sergisi’nden bir
görüntü...
TTSO Arflivi
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Kundurac›lar

Ad› Adresi

Kafkas Kundura ‹malathanesi Uzun Sokak 163

Emin Usta -

Hac› O¤lu ‹smail Usta -

Hac› Hüseyinzade Salih Usta -

Hayri Usta -

Akif Usta -

Memiflo¤lu Ahmet Usta -

fiehrizade Ahmet Usta -

Cemal Hakk› Usta -

Mehmet Faik ve Hüseyin Naz›m Ustalar -

Ulyazade Niyazi Usta -

Abdulhalimzade ‹smail Hakk› Usta -

Ayr›ca 60 dükkân çapulac› daha vard›.

Kavafiye

Ad› Adresi

Suyabatmazzade Zekeriya -Kavafiye, Tuhafiye Kundurac›lar Caddesi

Kadifecizade Mehmet Salih Kundurac›lar Caddesi

Kâhtazade Mahir Kundurac›lar Caddesi

Trabzon'un ticarî hayat›nda geçmifl-
ten günümüze kadar etkili olan bir mes-
lek te Attarl›kt›r. Ekonomik oldu¤u ka-
dar halk hekimli¤i boyutu da olan bu
meslek; Trabzon'da babadan o¤ula inti-
kal edip devaml›l›¤›n› geleneksel çizgide
sürdüren nadir mesleklerden biridir. Ka-
radeniz da¤lar›n›n ve yaylalar›n›n zengin
floras› tarih boyunca ortaya konulmufl
olan yaz›l› eserlere hep konu olmufltur.
18 ve 19. yüzy›llarda bölgenin bu özelli-
¤i Bat›l› ülkelerin de dikkatini çekmeye
bafllam›flt›r. Bölgeye gelen botanikçi
seyyahlar Karadeniz da¤lar›n›n zengin
floras›n› incelemifller ve buradaki bitki-
lerden toplam›fl olduklar› nümunelerle

Avrupa ilâç sanayisinin geliflip zengin-
leflmesine katk›da bulunmufllard›r. Böl-
genin bu özelli¤i bugün dahi yerli ve ya-
banc› bilim insanlar›n›n dikkatini çek-
mektedir. Hastal›klar›n tedavisinde mo-
dern t›bb›n ortaya koymufl oldu¤u yön-
temlerin yan›nda alternatif t›bb›n giderek
önem kazanmas› attarl›k mesle¤ini yeni-
den önemli bir konuma getirmektedir.
Trabzon bu aç›dan Türkiye'nin en önem-
li flehirlerinden birisi olmaya adayd›r.
1920'lerde bu alanda faaliyet gösteren-
lerin say›sal varl›¤› bu mesle¤in bugünü
ve gelece¤i hakk›nda mukayese yapma-
m›za yard›mc› olacak niteliktedir.

Attar ve Attariye

Ad› Adresi

Bafll›o¤lu Ahmet Attariye Ticarethanesi Mumhane Önü

Hac› Alizade Abdulkadir Attarlar Çarfl›s›

Hac› Alizade Sait- Attariye ve K›rtasiye -

Balabanzade Yusuf- Attar Perakende -

Polathanelizade Biraderler- Attariye, H›rdavat, K›rtasiye, Zücaciye -

Hac› Abdi A¤azade Bahad›r- Attariye -

Serdarzade Mehmet Fevzi- Attariye -

Karl›kl›zade Mustafa ve Feyizzade Osman- Attariye ve H›rdavat -

fierifzade Mehmet Kemal- Attariye ve H›rdavat -

Müderriszade Hac› Mustafa- Attariye ve H›rdavat -

Vaazzade Hüseyin- Attariye ve H›rdavat -



Bir liman kenti olan Trabzon, hiter-
land›nda olan Do¤u Anadolu ve Do¤u
Karadeniz Bölgesi'nin hem tar›msal ürün
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda hem de
buralarda üretilen hububat›n›n ve di¤er
ürünlerin depolanmas› ve pazarlanma-
s›nda önemli bir fonksiyona sahipti. Bu
yüzden Trabzon'da zahire tüccarlar›,

kantarc›lar, g›da toptanc›lar› ve komis-
yoncular› genel ticaret içerisinde önemli
bir paya sahiptiler. Bu tüccarlar, ithalat
ve ihracat ifllemlerini hem iç hem de d›fl
pazara yönelik olarak yürütmekteydiler.
Trabzon ekonomisi içerisinde önemli bir
paya sahip olan tüccarlar›n ifl alanlar› ve
adresleri afla¤›daki tablolarda verilmifltir:
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Tüccar, Komisyoncu

Ad› Adresi

Altm›fldörtzade Hasan ve Biraderleri Merkezi: Trabzon, Telgraf
Adresi: Trabzon Altm›fldört
fiubesi: ‹stanbul'da Nurhan
Alt›nda Samsun Ambar›

‹brahim Reiszade ‹brahim Mesud- Yumurta ‹hracat Tüccar› -

‹brahim Reiszade Sadettin- Yumurta ve Ba¤ ‹hracat Tüccar› -

Eczac› Mehmet- Koyun Üzerine Komisyon Muamelesi Yapar -

Erzurumlu o¤lu Ali R›za Ticarethanesi ‹skele Caddesi

Emirzadeo¤lu Hasan- ‹hracat Tüccar› -

Eyüpzade Danifl, Hac› Hüseyinzade Hamdi -‹thalat ‹hracat -

Çulhazade Mahdumlar›- ‹thalat ve ‹hracat -

Hac› Hasan fiahbaz ve Biraderi Telgraf Adresi: Trabzon fiahbaz

Hac› Hamdizade At›f- Tüccar ve Komisyoncu Telgraf Adresi: Trabzon Hamdi

Hac› Arif Haf›zzade Hayri ve fieriki - Nakliyat Komisyoncusu -

Hac› Ali Haf›zzade Mahdumlar›- Ticaret-i Umumiye -

Hac› Ali Haf›zzade Hüseyin Avni -Tüccar ve Komisyoncu Telgraf Adresi: Hüseyin

Hac› Ömerzade Hasan - Trabzon, Erzurum Nakliyat Komisyoncusu -

Hac› Gülflenzade Murat - Yumurta ‹hracat Tüccar› -

Hatibzade Emin ve Mahdumlar›- Tüccar ve Komisyoncu Telgraf: Hatibzade

Dihkanzade Biraderler- F›nd›k, Yumurta, Ceviz ‹hracat› -

J.J.Hofltteraser - ‹thalat ‹hracat -

Sakazade Kemal- ‹thalat ve ‹hracat Tüccar› Mektup Adresi: Sak›zade Ke-
mal. Telgraf: Sak›

Saraço¤lu Mehmet Lütfi- Ticaret Odas› Birinci

S›n›f  Komisyoncular›ndan -

Tokmakç›zade Biraderler- ‹thalat, ‹hracat, Gümrük Muamelat› -

Arapzade Salim Ticarethanesi- ‹ç ya¤ tüccar› Telgraf Adresi. Trabzon
Arapzade Salim

Koç Alizade Hüseyin- ‹thalat ve ‹hracat Tüccar› Pazar Kap›s›

Kumruzade Dilber Mehmet ve Erzurumluzade

Ahmet-Tüccar ve Komisyoncu -

Kürtzade Ali- Yumurta ‹hracat Tüccar› -

Tüccar ve Komisyoncu Trabzon Anadolu Han›

Müflirzade Ali- ‹thalat ‹hracat Komisyon Transit Telgraf Adresi: Trabzon Cafer

Nemlizade Sabri -Ticaret-i Umumiye Telgraf Adresi. Nemlizade Sabri

Nemlizade Mahdumlar› Trabzon fiubesi Meydan-› fiarki

Valizade Biraderler-Tüccar ve Komisyoncu fiubesi: Bayburt, Erzurum
Telgraf Adresi: Trabzon Vali

Yahya Reiszade Zekeriya- ‹thalat, ‹hracat, Transit,

Komisyon, Bilumum Emtia-i Ticariye -

Yunuszade Ali fiefik- Tüccar ve Komisyoncu -
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Kantariye Tüccarlar›

Ad› Adresi

O¤uzluzade Rasim ve Mahdumlar›- Kantariye Ticarethanesi Telgraf Adresi: O¤uzluzade Rasim

Alaybeyizade Cemal ve Mahdumlar›-Kantariye ve Haz›r Elbise -

Eyüpzade ‹brahim-Kantariye Tüccar› -

Barutçuzade Hac› Ahmet Mahdumlar›-Kantariye ve ‹hracat -

Bekirzade Ali Salim- Kantariye Ticarethanesi Kundurac›lar Caddesi

Celalzade Harun- Kantariye Ticarethanesi Telgraf Adresi: Trabzon Celalzade

Çakmakç›zade Abdullah ve fieriki Ali- Kantariye Tüccar› -

Çilingirzade Halim Hilmi- Kantariye Tüccar› -

Hac› ‹brahimzade Hac› Ahmet -Kantariye ve F›nd›k Tüccar› Telgraf: Trabzon ‹brahim

Hac› Hamdizade Vehbi Mahdumlar› -Kantariye ve Komisyon Telgraf: Trabzon Afif
Hac› Salih Kaptanzade Ali Nazmi Mahdumlar›-

Kantariye ve Demir Edevat› Tüccar› Telgraf (Kaptanzade) Telefon-41

Hac› Arif Kaptanzade Ahmet Hamdi ve Mahmut -
- Kantariye Tüccar›

Hac› Haflimzade Hac› Abdullah - Kantariye Tüccar› -

Sand›kç›zade Selahattin -Kantariye Ticarethanesi So¤an Pazar›

Subafl›zade Biraderler- Zahire ve Kantariye Ticarethanesi Trabzon'da Subafl›zade Biraderler

Tavilzade Arif Hikmet-Türkiye Kantariye Ma¤azas› Telgraf Adresi: Trabzon'da Arif

Abdullahzade Mehmet ‹brahim - Kantariye Tüccar› -

Ömer A¤azade Biraderler- Kantariye, Müteahhitlik, Komisyon fiubeleri. Bayburt, Kars

Hac› Mahmutzade Haf›z
Salih taraf›ndan yaz›lan

ticari bir mektup,
1920’ler...

Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi
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Zahire Tüccarlar›

Ad› Adresi

Ba¤dadizade Haf›z ‹smail ve Mahdumlar›- Zahire Tüccar› Mumhane Önü

Hac› Emin Alemdarzade Ahmet- Zahire tüccar› Attarlar Çarfl›s›

Havzano¤lu ‹brahim ve Mahdumu Hasan- Zahireci Debba¤hane Civar›

Abdi A¤azade Ali-Zahireci Mumhane Önünde Dere
Boyu Soka¤›

Gülezade ‹lyas Sami Ticarethanesi- Zahire, Bakkaliye Aflç›lar ‹çi

Faizzade Kaz›m- Zahireci -

Ali ‹hsanzade Genç A¤a- Zahireci -

Telgraf adresi: Ömer A¤azadeler

Falc›zade Biraderler- Kantariye Ticarethanesi Bal›k Pazar›

Kara Mustafazade Mustafa Memifl Yaz›c›zade Biraderler-

Kantariye ve Zahire Tüccar› Telgraf: Trabzon Faik

Kazanc›zade Ali ve Hüseyin- Kantariye Tüccar› Bal›k Pazar›

Kalayc›zade Biraderler- Kantariye ve Bakkaliye Ticarethanesi Semerciler Dibi

Kundupzade Halit- Kantariye ve Demir Alat› Ticarethanesi Telgraf: Kundupzade Halit

Trabzonlu Mahmutzade ‹brahim- Kantariye Tüccar› -

Müftüzade Hac› Mehmet -Kantariye ve Dakik Ticarethanesi Telgraf: Müftüzade

Memifl Yaz›c›zade Abdullah Mahdumlar›- ‹hracat ve Telgraf: Memifl Yaz›c›zade Abdullah
Kantariye Ticarethanesi

Nimb›y›kzade Biraderler- Kantariye Ticarethanesi Telgraf: Nimb›y›k Kemal

Nimb›y›kzade Hamdi ve Mesut- Kantariye Ticarethanesi Telgraf: Nimb›y›kzade Hamdi ve Mesut

Cumhuriyet’in ilk
y›l›nda Trabzon’da
resmi bir tören...



Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren
ülke genelinde büyük bir imar ve bay›n-
d›rl›k hamlesi bafllat›lm›flt›r. Bu hamle,
hem as›rlardan beri ihmal edilmifl olan
hem de 20.yüzy›l bafllar›nda meydana
gelen savafllar›n tahrip etmifl oldu¤u
Anadolu co¤rafyas› için gerekli, öncelik-
li, hatta elzem bir durumdu. Anadolu bu
y›llarda adeta flantiyeye dönmüfltü. ‹mar
faaliyetlerinin ve bay›nd›rl›k hizmetleri-
nin yo¤un yafland›¤› flehirlerden biri de
Trabzon'du. 1916-1918 y›llar›nda iflgal
görmüfl olan bu flehirde kalk›nma ham-

lesinin yap›lmas›, yaralar›n h›zl› bir flekil-
de sar›lmas› ve eski ac› günlerin unuttu-
rulmas› kadar tabi-i bir fley olamazd›.
Büyük ölçüde devlet eliyle sürdürülen
bay›nd›rl›k hizmetlerinde ve kendini to-
parlayan halk›n meskenlerini onarma ve
yenileme ifllemlerinde; bunlara inflaat
malzemesi temin edecek bir esnaf züm-
resine ihtiyaç vard›. Bu da k›sa sürede
olufltu.  1920'lerin sonlar›na do¤ru Trab-
zon'da faaliyet gösteren demirci, demir
ve h›rdavat esnaf› ile ilgili tablolar afla¤›-
da verilmifltir:
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H›rdavat-Demir 

Ad› Adresi

Büyükzade Biraderler S›ra Ma¤azalar

Pirzade Fazl›- H›rdavat, Zücaciye Ticarethanesi Semerciler

Çehrelizade Biraderler Kundurac›lar Caddesi

Bekirzade Biraderler- H›rdavat, Zücaciye, K›rtasiye

Hac› ‹brahimzade Ömer ve fieriki Dursun Kundurac›lar Caddesi

Hac› Samizade Ahmet Semerciler

Hac› Ömerzade Ahmet Tevfik- H›rdavat, K›rtasiye -

Hartamaszade Abdülbaki Mahdumlar› Semerciler

fiehr Alizade Biraderler Bak›rc›lar ‹çi

Topal Alizade Biraderler Meydan-› fiarki

Ali Efendizade Nuri Uzun Sokak: 159

Kuzinzade Biraderler- H›rdavat ve Zücaciye -

Mehmetzade Ali Ekber- H›rdavat -

fieyhzade Yusuf Nidai-Hattat, Hakkak, Tablac› Uzun Sokak: 101

Demir Ticarethanesi

Ad› Adresi

Çolakzade Halim ve Mahdumu- Alat-› Cedidiye Ticarethanesi Çolakzade Halil ve
Mahdumu

Hac› Hattatzade Eflref ve Mahdumu Ruhi Kemer Alt›

Kundupzade Mustafa- Ham Deri, Çelik Tüccar› -

Bekirzade Osman- Ham Deri, Çelik Tüccar› -

Hac› Ahmetzade Süleyman ve Mahdumlar› Sand›kç›lar Çarfl›s›

Demirci

Ad› Adresi

Hac› Kurbano¤lu ‹smail Uzun Sokak

Kazaz Abdürrahimzade Osman Nuri-Çuha ve Kazmir Kundurac›lar Caddesi

Hac› Genç Alizade Biraderler-Haz›r Elbise Tarakç›lar ‹çi

Mollazade Mulur- Abac› ve Haz›rc› Semerciler Bafl›



Türkiye Salon ve ‹lanat Gazetesi tara-
f›ndan 1927 y›l›nda bas›lan Trabzon'un
Ticarî ve ‹ktisadî Rehberi'nde yer alan ve
flehrin iktisadî ve ticari profilini ortaya
koyan verilen tabloland›r›larak yukar›da
de¤erlendirilmifltir. Bunlar›n d›fl›nda da-
ha küçük ölçekte faaliyet gösteren ifl
kollar› da mevcuttur. Bunlar› flu flekilde
harmanlayabiliriz: Bal›k ya¤› sektörün-
de; Rumelilizade Mustafa Mahdumlar› ve
Çak›rzade Veysel, zücaciye alan›nda;
Hac› Seyyidzade Ömer Lütfi, Kabranza-
de Mustafa Hilmi, ‹skenderzade Kemal
ve Osman Paflazade Hakk› ve Hac› Ah-
metzade Biraderler, saraçl›kta; Emir o¤-
lu Hüseyin, Karsl›o¤lu Musa Kaz›m,
Uzun ‹smailzade Hüdaverdi, sinema sek-
töründe; Harunlu Y›ld›z Sinemas›, gazete
ve matbaac›l›kta; ‹kbal Gazetesi Yeni Yol
Gazetesi, Deve Kuflu Gazetesi, ‹kbal
Matbaas› ‹stanbul Matbaas› ve fiark Mat-

baas›; foto¤rafç›l›kta; Mümtaz Foto¤raf
Atölyesi ve Türk Meserret Foto¤rafhane-
si, k›rtasiyecilikte; Mektepliler Pazar› ve
Kitabi Hamdi Müessesesi- Büyük K›rta-
siye Ma¤azas›, a¤›zl›kç›l›kta; Mehmet
o¤lu Hüseyin Hüsnü, makinecilikte; Sin-
ger Dikifl Makineleri Trabzon fiubesi,
mahrukat (yakacak) alan›nda; Saraçza-
de Kaz›m, Kazazzade Mustafa ve Kolcu-
o¤lu Mustafa, yorganc›l›kta; Sürmeneli-
zade Ahmet Remzi Efendi, fierifzade Os-
man Efendi, Biraderzade Hüseyin Efen-
di, Hac› Ömerzade Ahmet Efendi ve Se-
limzade Hüseyin Efendi ve deniz ifllet-
mecili¤i sektöründe, Türkiye Seyr-i Se-
fain ‹daresi, Yelkencizade Vapurlar›
Trabzon Acenteli¤i ve Yolsuzzade Ali fie-
fik- ‹stanbul Vapurlar›.

Türkiye Seyr-i Sefain ‹daresi vapurla-
r›n›n ‹stanbul-Hopa aras›nda yolcu tafl›-
yorlard›. Fiyat tarifesi ise flöyleydi:
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Güverte/Kurufl ‹kinci mevki/Kurufl Birinci mevki/Kurufl

Trabzon, Tirebolu, Görele 100 500 700

Trabzon, Giresun 200 800 1200

Trabzon, Ordu 250 800 1200

Trabzon, Fatsa, Ünye 300 1000 1500

Trabzon, Samsun 300 1200 1600

Trabzon, Sinop, ‹nebolu 400 1400 1800

Trabzon, ‹stanbul 800 2500 4000

Trabzon, Of, Sürmene 200 600 900

Trabzon, Rize 200 700 1000

Trabzon, Hopa 400 800 1200
Trabzon iskelesi...

Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi



Yelkencizade Vapurlar› Trabzon
Acenteli¤i Trabzon-‹stanbul aras›nda
Vatan, Samsun, Anadolu, Trabzon va-

purlar› ile yolcu tafl›yordu. Fiyat tarifesi
flöyleydi:
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Tarife Güverte ‹kinci mevki Birinci mevki

Trabzon-Samsun 400 800 1000

Trabzon-‹nebolu 400 900 1100

Trabzon-‹stanbul 700 2000 2500

Bunlar›n d›fl›nda Kefelizade Hamdi Kumpanyas› da hem deniz hem de kara tafl›-
mac›l›¤› alan›nda hizmet vermekteydi. Tarifeleri ise flöyleydi:

Trabzon'da vapura binmek ve inmek Sandal ücreti 75 (kurufl)
25 kilodan fazla beher yükten Sandal ücreti 25 (kurufl)
Trabzon'dan Polathane'ye Otomobil 1 kifli için 100 (kurufl)
Trabzon'dan Vakf›kebir'e Otomobil 1 kifli için 250-300 (kurufl)
Trabzon'dan Sürmene ve Arakl›'ya Otomobil 1 kifli için 250 (kurufl)
Trabzon'dan Of'a Otomobil 1 kifli için 300 (kurufl)
Trabzon'dan Gümüflhane'ye Otomobil 1 kifli için 1500 (kurufl)
Trabzon'dan Bayburt'a Otomobil 1 kifli için 2000 (kurufl)
Trabzon'dan Erzurum'a Otomobil 1 kifli için 2500 (kurufl)
Trabzon'dan Erzincan'a Otomobil 1 kifli için 2500 (kurufl)

fiehir içinde görev
yapan dolmufllar...



161Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› Tarihi 1884-1950

Trabzon Valisi
Said Bey

Trabzon Belediye Reisi
Hüseyin Bey

Trabzon Ticaret 
Odas› Reisi
Danifl Bey

Tüccardan Yahya
Reiszade Zekeriya

Bey

Tüccardan Emirzade
Hasan Bey

Tüccardan Sakazade
Kemal Bey

Milli Oto Trabzon
fiubesi Müdürü

Seyfi Bey

Mensucat ‹malathanesi
Müdürü Hac›

Hüseyinzade Hamdi Bey

Ba¤ Tüccar› Sakazade
Ahmet Hamdi Bey

Tüccardan Ulyazade
Ahmet R›za Bey

F›nd›k Fabrikatörü
Sar›cazade Behcet Bey

Tüccardan Sufizade
Mehmet Bey

Köseli ve Deri Tüccar›
Baltazade Ali Bey

Ticaret Odas› Bafl
Katibi Refik Bey

Otomobil ve fioför
Mektebi Müdürü

‹brahim Bey

F›nd›k Fabrikatörü
Dihkanzade Hikmet

Zihni Bey

Yukar›da uzun bir flekilde anlatt›¤›m›z
ve ifl kollar›na ay›rarark tasnif edip tab-
lolar halinde verdi¤imiz Trabzon esnaf
ve tüccar›n›n öncü isimlerinin foto¤rafla-

r› da Türkiye Salon ve ‹lanat Gazete-
si'nde yay›nlanm›flt›. Afla¤›daki resimler
bu gazeteden kopyalanm›flt›r.
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Tüccardan
Altm›fldörtzade Salih

Bey

‹plik ve Pamuk
Tüccar› Salih Zeki

Bey

Tüccardan Hac›
Hattatzade Eflref Bey

Kantariye Tüccar›
Bekirzade Salim Bey 

Tüccardan Müflirzade
Ali Bey

Tüccardan
Nimb›y›kzade Ahmet

Hamdi Bey

Singer fiubesi Müdürü
‹brahim Nahit Bey

Kavafiye Tüccar›
Suyabasmazzade

Zekeriya Bey

Saat Tüccar›
Abdülhalim Bey

Zahire Tüccar› Abdi
A¤azade Ali Bey

Difl Tabibi
Saadettin Bey

fiekerci Kantarc›zade
Emrah Bey

Manifatura ve Haz›r
Elbiseci Hac› Ömerzade

Hasan Hüsnü Efendi

‹plik ve Pamuk
Tüccar› Necati Bey

K›rtasiye ve Tuhafiye
Tüccar› Faruk Bey

fiapka ve Kavafiye
Tüccar› Mustafa Bey
Mahdumu Naci Bey
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Tüccardan Memifl
Yaz›c›zade Faik Bey

Zahire ve Bakliyat
Tüccar› Kölezade

‹lyas Bey

Tüccardan Falc›zade
Abid Bey

Bakkaliye Tüccar›
Salim O¤lu Selahattin

Bey

Hac› Salih
Kaptanzade Ali Nazmi

Bey

Tüccardan Yamuk
Osmanzade Biraderlerden

Süleyman S›rr› Bey

Tüccardan Büyükzade
Naci Bey

Tüccardan Hozano¤lu
‹brahim Mahdumu

Hasan Efendi

Mektepliler Pazar›
Hac› Köse Ömerzade

Servet Bey

Kuyumcu Kemal Bey ‹nflirah Perukâr› Sahibi
Ali R›za Bey

fiark Perukâr› Mahmut
Nedim Bey

Merde Perukâr› Recep
Hüsnü Bey

Mahrukat Tüccar›
Kazazzade Mustafa

Efendi

Çapulac› Hamdi Usta Vakf›kebir Belediye
Katibi Ali R›za Efendi



Türkiye Salon ve ‹lanat Gazetesi tara-
f›ndan 1927 y›l›nda bas›lan Trabzon'un
Ticarî ve ‹ktisadî Rehberi'nde sadece fle-
hir merkezinin tüccar profili ortaya ç›-
kart›lmam›flt›. Bu rehperde Akçaabat,
Vakf›kebir, Beflikdüzü, Arakl› ve Sürme-
ne'nin idarecileri ve tüccarlar› da liste-
lenmifltir.

Akçaabat: Trabzon'un 15 km bat›s›n-
da yer alan bu ilçenin 1927 nüfus say›-

m›na göre belediye s›n›rlar› dâhilindeki
nüfusu 660 hanede 3.400 idi. 88 köyü
olan bu ilçenin genel nüfusu ise
57.000'dir. Kazan›n en önemli ihraç ürü-
nü tütündü ve y›lda 1.150.000 kilo üreti-
liyordu. Bunu d›fl›nda kazadan ya¤, fa-
sülye ve yumurta da ihraç edilmekteydi.

Akçaabat'›n 1927 itibariyle yönetici
ve tüccar zümresi afla¤›daki gibidir:
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Tüccardan Hasan
Efendizade Yusuf Efendi

Kâtibi Halit Efendi

Arakl›’da Tüccardan
Çavuflzade Haf›z
Süleyman Efendi

Kâtibi Kibar Efendi

Arakl›’da Tüccardan
Hasançebizade Nihat

Bey

Sürmene Tüccar›ndan
Kulaçzade fievket

Mahdumu Kaz›m Bey

Yöneticiler

Belediye Reisi Serdarzade Münir Bey

Belediye Heyeti Kamilzade Mehmet, Tarakç›zade Hüseyin, Topsakalo¤lu Osman,
Y›k›c›zade Mustafa, Osmanzade Ahmet, Çolakzade Ali,
Kazanc›zade Ömer Efendiler

Tüccarlar

Ad› Adresi

Serdarzade Münir- Tütün Tüccar› Telgraf Adresi: Polathane Münir

Hac› Osmanzade Biraderler- ‹thalat ihracat Telgraf Adresi Polathane'de ‹zzet

Çolakzade Biraderler- Tütün, Komisyon Merkezi: Polathane, fiubesi:
‹stanbul'da Galata'da Çolakzade
Kamil Efendi

Çolakzade Mahmut ve Kölezade Ahmet-

Yaprak Tütün ve Zahire Ticarethanesi Telgraf Adresi: Polathane'de
Mahmut Ahmet

Kolotzade Abdi- Tütün, Demir, Gübre üzerine -
Muamele Yapar

Molla ‹brahimzade ‹brahim- Polathane Trabzon -

Aras›nda Otomobil ‹flletir

Molla Osmanzade Mustafa Sabri -Manifatura Tüccar› Telgraf Adresi: Manifaturac›
Mustafa Sabri

Polathene'de güzel gazinolar, iki lokanta, perukâr, otel ve saire vard›r.
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Büyük Liman/Vakf›kebir Kazas›

Kaymakam Hasan Dervifl Bey

Ziraat Bank Memuru Naci Efendi

Belediye Reisi Haf›z Gülflen Efendi

Ticaret Odas› Reisi Ali R›za Efendi

Belediye Kâtibi Tüccardan Zamaniszade Ali Efendi

Vakf›kebir Kazas› Tüccarlar›

Ad› Adresi

Bahad›rzade Ali ve fieriki Zamaniszade Telgraf: Vakf›kebirde 
Ali- ‹thalat-‹hracat Bahad›rzade Ali

Hac› Hasanzade Sabri ‹thalat-‹hracat Telgraf: Vakf›kebir'de
Hac› Hasanzade Sabri

Hac› Süleymanzade Biraderler- Manifatura Tüccar› Telgraf: Vakf›kebir'de
Hac› Süleymanzade Biraderler

Zamaniszade Ali ve Mahdumlar›- ‹thalat-‹hracat Telgraf Adresi: Zamaniszade Ali

Abdizade Osman ‹thalat- ‹hracat Telgraf Adresi: Abdizade

Kuleinzade Haf›z Ethem- ‹thalat-‹hracat Telgraf Adresi: Kuleinzade Haf›z Ethem

Kara Musao¤lu Hasan- Kundura ve Vakf›kebir'de Kalyon Soka¤›
Kundura Levaz›mat›

Midillizade Yunus- ‹hracat ve Manifatura Tüccar› Telgraf Adresi: Midillizade

1950’lerde Vakf›kebir...
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Sürmene Kazas›

Kaymakam Sadettin Bey

Belediye Reisi Ali R›za Bey

Aza Kulaçzade Ahmet, Çak›rzade Salih, Hac› Beyzade Arif,
Karab›çakzade Celal, Hondurzade Haf›z Salih, Küçükali ‹smail,
Bektaflzade Sad›k Reis Efendiler

Ticaret Odas› Reisi Aziz A¤azade ‹smail Bey

Reis-i sani Çilingirzade Hasan, Muavin-i evvel Kulaçzade Hasan, Muavin-i
sani Hac› Beyzade Arif

Azalar Dilaverzade Mustafa, K›ralizade Ali, Molla Mustafazade Ahmet,
Çak›rzade Dursun, Abdülkerimzade Ali Osman, Kefelizade Kamil,
Küçükalizade Ahmet Efendiler

fiarl› (Beflikdüzü) Nahiyesi Tüccarlar›

Ad› Adresi

Kovilzade Ahmet-Manifatura, M›s›r, Un Üzerine ‹thalat, Telgraf Adresi: Kovilzade Ahmet
F›nd›k, Fasulye, Ya¤ ‹hracat› Yapar

Hüseyin Alizade Mehmet- M›s›r, Manifatura, Un Üzerine Telgraf Adresi: Hüseyin Alizade Mehmet
‹thalat, F›nd›k, Fasulye, Ya¤ ‹hracat› Yapar

Abdullah Hasip -Manifatura ve Tuhafiye Ticarethanesi

Sürmene Tüccarlar›

Ad› Adresi

Aziz A¤azade ‹smail- ‹thalat ve ‹hracat fiubesi: Erzurum, telgraf: Aziz A¤azade

Çilingirzade Hasan Tahsin- ‹thalat ve ‹hracat Telgraf: Sürmene'de Çilingirzade

Ömero¤lu Hasan- ‹hracat Tüccar› Telgraf: Sürmene'de Ömer o¤lu Hasan

Hayrizade Hac› Yusuf- ‹hracat Telgraf: Sürmene'de Hayrizade Hac› Yusuf

Molla Hasanzade Ömer- ‹thalat ve ‹hracat Telgraf: Sürmene'de Ömer 

Kulaçzade fievket ve Mahdumlar›

Hac› Beyzade Arif Efendi-  ‹thalat ve ‹hracat

Molla Mustafazade Ahmet-  ‹thalat ve ‹hracat

Küçük Alizade Ahmet Efendi- ‹thalat ve ‹hracat

Hac›beyzade Cafer Efendi- ‹thalat ve ‹hracat

Kömürcüzade Ali Efendi- ‹thalat ve ‹hracat

Efendizade Mehmet Efendi- ‹thalat ve ‹hracat

Kerimzade Dursun Efendi Mahdumlar›- ‹thalat ve ‹hracat

Çak›rzade Dursun- Bal›k Ya¤› Tüccar›

Dilaverzade Mustafa Efendi- Manifatura Tüccar›

Kefelizade Kamil Efendi- Manifatura Tüccar›

K›r Alizade ‹smail Efendi- Manifatura Tüccar›

Hasana¤azade Osman A¤a- Manifatura Tüccar›

Kefelizade Mahmut Efendi- Manifatura Tüccar›

Çak›rzade Salih Efendi- Manifatura Tüccar›

Ömer O¤lu Haf›z Ömer Efendi- Manifatura Tüccar›



3.1.8. Ticaret Kongreleri

Ticaret ve Sanayi Odalar›'n›n Cum-
huriyet devrinde, 1925 y›l›nda yeniden
yap›land›r›lmas› ile birlikte Ticaret M›nt›-
ka Kongreleri'nin düzenlenmeye baflla-
d›¤›n› görmekteyiz. Do¤u Karadeniz Böl-
gesi Ticaret M›nt›ka Kongrelerinin öncü-
lü¤ünü Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›
yapmaktayd›.

Trabzon M›nt›kas› Ticaret Kongresi,
Trabzon, Rize ve Giresun'dan temsilcile-
rin kat›l›m›yla 19 Eylül 1926 günü çal›fl-
malar›na bafllad›. Kongrenin aç›l›fl ko-
nuflmas›n› Trabzon Ticaret Odas› Bafl-
kan› Danifl Bey yapt›. Kongre Baflkanl›-
¤›na Ruhi Bey seçildi. Ruhi Bey'in olma-
d›¤› zamanlarda Baytar fievket Bey,
baflkan vekili s›fat›yla kongreyi yönetti.
Kongre, mutad oldu¤u üzere Cumhur-
baflkan› Mustafa Kemal Pafla'ya, Baflba-
kan ‹smet Pafla'ya Ticaret Bakan Vekili
Rahmi Bey'e telgraflar gönderdi. Trab-
zon M›nt›ka Kongresi çal›flmalar›n› yü-
rütmek üzere Umumi Encümen ve Hu-
susi Encümen ad›yla iki encümen olufl-
turdu. Umumi Encümen; Osman Nuri

(Giresun), Nemlizade Sabri (Trabzon)
Hatipzade Mustafa (Trabzon), Haf›z Ser-
darzade Cemil (Trabzon), Muharrem
(Rize) ve Müflirzade Ali (Rize) Beylerden
teflekkül etti. Hususi Encümen ise; Ki-
tapç›zade Mehmet (Trabzon), Polatha-
nelizade Celal (Trabzon), Nimb›y›kzade
Mahmut Muharrem (Trabzon), Müftüza-
de Temal Nücumi, Seyyid Yaz›c›zade
fievket (Trabzon) Beylerden olufltu. Bu
encümenlerden gelen raporlar kongrede
tart›fl›lmakta ve bir karar ba¤lanmaktay-
d›. Kongre kararlar›nda, ticarette flirket-
leflmeye giderek ihracat ve ithalat flirket-
lerinin oluflturulmas›, böylece üreticilerle
do¤rudan ba¤lant› kurarak arac›lar›n or-
tadan kald›r›lmas› tavsiye edilmifltir. Ti-
carette, yol, liman ve antrepolar›n öne-
mine iflaret edilerek bu ihtiyaçlar›n ye-
terli hale getirilmesi üzerinde durulmufl-
tur. Özellikle de kredi s›k›nt›s› dile getiril-
mifl olup Osmanl› Bankas› ve Ziraat
Bankas›n›n kredi temininde yetersiz kal-
d›klar› hat›rlat›larak Trabzon'da yeni
banka flubelerinin faaliyete geçirilmesi
önerilmifltir. Kongrede ayr›ca vergi me-
seleleri de görüflülmüfl, umumun men-
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Karadere (Arakl›) Nahiyesi

Nahiye Müdürü Hüseyin Hüsnü Bey

Belediye Reisi ‹smail Çebizade Ömer Bey

Ticaret Odas› Reisi Hasan Çebizade Nihat Bey

Rüsumat Memuru fiükrü Efendi

Liman Reisi Kas›mpaflal› Hakk› Bey

Posta ve Telgraf Müdürü Müfltak Efendi

Belediye Kâtibi Yusuf Ziya Efendi

Karadere (Arakl›) Nahiyesi Tüccarlar›

Ad› Adresi

‹smail Çebizade Hüseyin Hüsnü- ‹thalat ve ‹hracat Telgraf Adresi: ‹smail Çebizade
Hüseyin Hüsnü

‹smail Çebizade Hakk›- ‹thalat ve ‹hracat Telgraf Adresi: ‹smail Çebizade
Hakk› 

Hac› Tufanzade Ali- ‹thalat ve ‹hracat Telgraf Adresi:

Hac› Alizade Hasan- ‹hracat Telgraf Adresi: Arakl›'da Hac›
Alizade

Hasan Çebizade Nihat ve fiürekâs›- ‹thalat

Hasan Çebizade Yakup- ‹thalat ve ‹hracat Telgraf Adresi: Hasan Çebizade
Yakup

Hüseyin Efendizade Yusuf Efendi-  ‹thalat ve ‹hracat Telgraf Adresi: Hüseyin Efendizade
Yusuf Efendi

Mahmut Çebizade Yakup-  ‹thalat ve ‹hracat Telgraf Adresi: Mahmut Çebizade
Yakup 



296 Sad›k Sar›saman, “Samsun ve Trabzon M›nt›kas› Ticaret Kongreleri (A¤ustos-Eylül 1926)”, Atatürk Yolu, Kas›m 1997, Cilt:5, Say›:
20,  s. 457-461.
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faati için vergilerin zaman›nda ödenmesi
tavsiye edilmifltir. Tüketim vergilerinin
birlefltirilerek tek bir vergi olarak maktu-
en al›nmas› gerekti¤i üzerinde de durul-
mufltur. Zira tüketim vergisi fleker, tuz,
gazya¤› vb. her ürün için ayr› ayr› ve
yüksek oranlarda al›nd›¤› için halk› bü-
yük s›k›nt›ya sokmaktad›r. Kongrede
transit yol meselesi de ele al›nm›flt›r.
Umumi Encümenin, ‹ran Transit Yolu-
nun yap›lmas› hakk›ndaki görüflü, Tica-
ret Müdürü fiakir Bey'in de aç›klamalar›
dikkate al›narak kabul edilmifltir. Trab-
zon Valisi ise yapt›¤› aç›klamada, Trab-
zon-Erzurum yolunda asayiflin kesin ola-
rak sa¤land›¤›n› belirterek yolun iflleme-
sine büyük önem verdiklerini ifade et-
mifltir. Vali Bey, Trabzon-Erzurum yolu-
na öncelik verdiklerini ve bu yol için ge-
lecek sene bütçesinden sarfiyat yapt›k-
lar›n› da belirtmifltir.296

1929 ve 1931 y›llar›nda yap›lan Tica-
ret M›nt›ka Kongre Kararlar›n› Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odas› yay›nlam›flt›r.
1928 y›l›nda gerçekleflen Harf ‹nklâb›
sonras› yap›lan kongrelerin kararlar› ye-
ni harfli Türkçe ile bast›r›lm›flt›r.

1929 Trabzon Ticaret M›nt›ka Kon-
gresi'nin baflkanl›¤›n› Ziraat Bankas›
Müdürü Nusret Bey yapm›flt›. Divan kâ-
tipliklerini Trabzon Ticaret ve Sanayi

Odas› Baflkâtibi Osman Cudi ve Ticaret
Borsas› Komiseri Fehmi Beyler yapm›fl-
lard›.

1929 Kongresi'nin kararlar›na bakt›-
¤›m›zda ilk olarak dikkati çeken husu-
sun önceki kongrelerde oldu¤u gibi
Trabzon-K›z›ldize yolu, liman ve transit
iflleri oldu¤unu görüyoruz. Bu konu
1928'de yap›lan kongrede de gündeme
gelmiflti. 1929 kongresi aç›l›rken Naf›a
vekili Recep Bey'e bir telgraf çekilmifltir.
Bu telgrafa Recep Bey taraf›ndan verilen
cevap rapora aynen geçirilmifltir. Bakan,
telgraf›nda Cumhuriyet Hükümetinin iz-
lemekte oldu¤u yol ve ulaflt›rma ile ilgili
politikan›n bir özetini yapm›flt›r. Bu çe-
çevede 670 kilometre uzunl›¤unda olan
Trabzon-‹ran yolunun ›slah edilip, yaz ve
k›fl kullan›labilir hale gelebilmesi için hü-
kümetin yabanc› sermayeyi de iflin içine
çekebilmek için tedbir aray›fl› içerisinde
oldu¤u ve bu yolun devlet yollar› kapsa-
m›na al›naca¤› belirtilmekteydi.

1929 Kongresi'ne damgas›n› vurmufl
olan Trabzon-K›z›ldize yolunun yap›lma-
mas› ve ifllerlik kazanmamas› dolay›s›y-
la bu hat üzerinden yap›lan ticaret hac-
minin y›ldan y›la azald›¤›ndan bahsedil-
mifl; kongre kararlar›na bir önceki kon-
grede al›nan kararlar temenni olarak
yerlefltirilmifltir. Devlet yolu kapsam›na
al›nan bu hatt›n inflas› için yerli ve ya-
banc› sermaye yat›r›ma davet edilmifltir.

Bu kongrenin gündeminde yer tutan
konulardan biri de liman meselesiydi.
Trabzon liman›n›n korunakl› olmamas›n-
dan ötürü f›rt›nal› havalarda gemilerin 25
kilometre bat›da Akçaabat liman›na s›-
¤›nd›¤›n›n alt› çizilerek bu konuda ihtiya-
c› karfl›layacak düzeyde bir hamlenin
yap›lmas› istenmifltir. Bu konuda 1928
Kongresi'nde Trabzon'da 300 metre
uzunlu¤unda bir mendire¤in infla edil-
mesi karar› al›nm›flt›. Bu karar aynen
kabul edilmifl ve tekrar edilmifltir.

1929 Kongresi'nde ihraç ürünlerinin
iktisadî geliflmede önemli yer tuttu¤u, bu
ürünlerin d›fl pazardaki rekabet flans›n›
art›rmak için vergi indirimi baflta olmak
üzere kolayl›klar›n sa¤lanmas› isteniyor-
du.  Yap›lan öneriler flunlard›:

1934 Sanayi Sergisi...
TTSO Arflivi



Bunlarla birlikte ithalat eflyas›ndan
al›nacak verginin azalt›lmas› durumunda
ülkedeki pahal›l›¤›n azalmas›na yard›m-
c› olaca¤› da yap›lan öneriler aras›nda
yer almaktayd›.

Trabzon liman›nda vapurlar›n tahmil
ve tahliyesi imtiyazl› bir flirketin elinde
oldu¤u için vapurlardan tahliye edilen
eflya için mavuna ücretinden baflka bir
de hamaliye ücreti al›nd›¤› buna bir de
Rüsumat ‹daresi'nin alm›fl oldu¤u ikinci
bir hamaliye ücreti eklendi¤inde mal›n
fiyat›n›n yükseldi¤i, dolay›s›yla bu soru-
nu aflmak için tedbir gelifltirilmesi gerek-
ti¤inin alt› çiziliyordu. 

Kongrenin gündeminde yer alan ko-
nulardan bir di¤eri faiz meselesi idi. Bu
konu flehir ve köy faizi olarak ikiye ayr›-
larak incelenmifltir. fiehirlerde uygula-
nan iskonto faizin; Londra'da % 4,5  ‹s-
kenderiye'de  % 6,  Fransa'da  % 7  Tür-
kiye'de ise % 15 seviyesinde oldu¤u be-
lirtilmekte ve oran›n bu derece yüksek
oluflu esnaf ve tüccar›n belini büktü¤ün-
den bahsedilmektedir.

Köylerde uygulanan faizin oran›n›n
yüksek oluflu ve ters orant›l› bir flekilde
geri ödeme süresinin k›sal›¤› üretici du-
rumunda olan köylüyü, Trabzon özelin-
de f›nd›k üreticisini, ciddi s›k›nt›lara dü-
flürmekteydi. Bundan dolay› bu alanda
acil tedbirlerin gelifltirilmesi isteniyordu. 

Kongrede yukar›da belirtmifl oldu¤u-
muz hususlar›n d›fl›nda yabanc› ülkeler-
den ithal edilen mallar için istenen men-
fle flehadetnameleri ve faturalar›n hangi
esaslara ba¤lanmas› gerekti¤i, menfle
flehadetnamelerinin yabanc› dille yaz›l-
mas›ndan dolay› bir tak›m zorluklar›n

yafland›¤›, gümrü¤e tabi eflyalar›n baz›-
lar›ndan verginin vade ile al›nmas›n›n
fayda getirece¤i, ihraç edilecek ürünler-
de özellikle f›nd›k ve yumurta alan›nda
standardizasyonun sa¤lanmas›, aksi
takdirde pazar›n kaybolma tehlikesinin
bulundu¤u, al›flveriflte çek kullan›lmas›-
n›n fayda sa¤layaca¤›, vapur ve tütün
idaresinin uygulamalar›n›n düzene kon-
mas› konular›nda bir dizi karar al›nm›fl-
t›r.297

1931 tarihli Trabzon Ticaret M›nt›ka
Kongresi'ne Ordu, Giresun, Görele, Vak-
f›kebir, Trabzon, Rize, Pazar, Sürmene,
Of, Gümüflhane, Erzincan, Erzurum, Sa-
r›kam›fl, Kars, Artvin ve I¤d›r Ticaret ve
Sanayi Odalar›'n›n delegeleri kat›lm›flt›r.
M›ntaka dâhilinde bulunan Bitlis, Karahi-
sar› fiarki (fiebinkarahisar), Karaköse,
Ardahan, Pulathana (Akçaabat), Bay-
burt odalar› kogreye ifltirak edememifl-
lerdir.
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1- Her türlü ihracat emtias›ndan al›nmakta olan muamele vergisinin bilumum ihracat
eflyas›ndan al›nmamas›,

2- Vücut ve lüzumunu ayn› farz derecesinde kabul etti¤imiz tayyare kuvvetleri için bir
hizmet-i müftehire olarak ihracat eflyas›ndan  % 1 hesab›yla ianeyi herkes seve seve ver-
mekte ise de sevk ve ihraç edilen emtian›n sermaye hesab›na mal edilmekte olmas›na na-
zaran yine mahreç pazarlar›nda rekabete maruz kalmak tesirinden hali olmad›¤› için bunun
da ihracat emtias›na teflmil edilmemesi, yine memleketin selâmet-i iktisadiyesi nam›na za-
ruri görülmektedir. ‹thalat eflyas›ndan da memleketin her taraf›nda siyanen ayn› derecede
al›nmas›,

3- ‹hracat emtias›n›n bâlâda muharrer iki madde ile beraber di¤er kuyut ve fluruttan aza-
de olarak gümrükten ihrac›n›n sürat ve suhuletle ve yal›n›z istatistik muamelât› için rusu-
mat idarelerine bir ihbariye varakas› verilmek suretiyle sevk ve ihrac›n›n temini.

Ticaret M›ntaka
Kongresi kitab›n›n
kapa¤›...

297 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›: 1929 senesi Kongre Kararlar›. Trabzon : [yayl.y.] 



Kongre 23 May›s 1931 tarihinde aç›l-
m›flt›r. Aç›l›fla Trabzon Valisi Ali Galip
Bey, Defterdar Nabi, Trabzon Ziraat Mü-
dürü Hüseyin Avni Bey kat›lm›fllard›r.
Kongre baflkanl›¤›na Ordu delegesi Mus-
tafa Bey, kâtipliklere de Sar›kam›fl dele-
gesi Osman Cudi ve Kars delegesi Bedri
Beyler seçilmifllerdir. Divan olufltuktan
sonra kongre baflkan› Mustafa Bey tara-
f›ndan Cumhurbaflkan› Gazi Mustafa Ke-
mal Hazretlerine, Büyük Millet Meclisi
Reisi Kâz›m (Özalp) Bey'e, Baflvekil ‹s-
met Pafla ve ‹ktisat Vekili Mustafa fieref
Bey'e heyet ad›na birer telgraf çekilmifl
ve teflekkür cevaplar› al›nm›flt›r.

Kongreye kat›lan odalar›n y›ll›k faali-
yet raporlar› birer birer okunmufl ve tem-
silcilerin izahatlar› dinlenmifl ve bu ra-
porlar›n tahlili ve birlefltirilmesi için D›fl
Ticaret, ‹ç Ticaret ve Kredi alanlar›nda
seçimle üç komisyon kurulmufltur. Ko-
misyonlar›n üyeleri ve temsil ettikleri
yerler flunlard›:

D›fl Ticaret Komisyonu

Hüseyin Avni Bey (Artvin)
Bedri Bey (Kars)
Mehmet Bey (Gümüflhane)

‹ç Ticaret Komisyonu

Hüseyin Hüsnü Bey (Trabzon)
Numan Sabit Bey (Of)
Zekeriya Bey (Rize)

Kredi Komisyonu

Celâl Bey (Vakf›kebir)
Rasim Bey (Erzincan)
Osman Cüdi Bey (Sar›kam›fl)

Komisyonlar›n teflkilinden sonra oda-
lar›n haz›rlam›fl olduklar› raporlar komis-
yonlara verilmifl ve haz›rlanan notlar
27/5/931, 31/5/931, 8/6/931, tarihle-
rinde üç defa toplanan hey'eti umumiye
de tetkik olunarak baz› de¤iflikliklerle
kabul edilmifl ve bu raporlar›n kongre
karar› olarak kabul edilmesine ve yay›n-
lanmas›na karar verilmifltir. M›nt›ka dâ-
hilindeki Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n
temenni ve karar özetleri flöyledir:298
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OOddaann››nn  iissmmii MMüümmeessssiilliinn  iissmmii

Ordu Hatipzade Mustafa Bey

Giresun Subafl›zade ‹hsan Bey

Görele Subafl›zade ‹hsan Bey

Vakf›kebir Pulathanelizade Celâl Bey

Trabzon Ali Nazmi Bey

Trabzon Ci¤erzade Hüseyin Bey

Rize Suyabatmazzade Zekeriya Bey

Pazar Enderzade Faik Bey

Sürmene Çak›rzade Veysel Bey

Of Numan Sabit Bey

Gümüflhane Kitapç›zade Mehmet Bey

Erzincan O¤uzluzade Rasim Bey

Erzurum Hac› Alizade Mehmet Bey

Sar›kam›fl Osman Cudi Bey

Kars Bedri Bey

Artvin Sa¤›rzade Avni Bey

I¤d›r Hac› Hüseyinzade Hamdi Bey

Trabzon

1- Trabzon-K›z›ldize transit yolunun çok esasl› bir flekilde ikmal-i inflas›,

2- fiark›n yegâne iskelesi olan Trabzon'da flimdilik bir dalgak›ran inflas›,

3- Trabzon'da bir Ticaret Mahkemesi teflkili ve bugünkü ihtiyaca kâfi görülmeyen icra
kanununda tadilat icras› ile iflleri sür'atle icra etmek kudretine haiz bir ‹cra Dairesi vücuda
getirilmesi,

4- ‹hracat eflyas›n›n alel'umum rüsum ve tekâliften aff›,

5- Gümrük muamelelerinin sadelefltirilmesi,

6- Faiz nisbetlerinin tahdidi,

7- Transit ticaretinin inkiflaf› çarelerinin tahiyyesi,

8- Tüccar›n vesika, senet ve defterlerinin tastik olunabilmesi için Ticaret Kanunu'na bir
madde ilâvesinin temini.

Erzurum

1- Bugünkü faiz miktar›n›n tenzili,
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2- Erzurum'da bir san'at mektebi ile bir
ticaret mektebi tesisi,

3- Veba-i bakari mücadelesi ve hayvan,
mevadd-› hayvaniye ihracat›,

4- Bir nümune köyü tesisi,

5- Küçük san'at erbab›na kredi temini,

6- Erzurum ve havalisinde yetiflen kendir
ve kenevirden urgan ve çuval imali için tetki-
kat icras›,

7- Trabzon-Erzurum-K›z›ldize yolunun
bir an evvel inflas›na bafllanmas›,

Erzincan

1- Sivas-Erzurum demiryolunun inflas›n›n
tacili,

2-Ziraat Bankas›'n›n mahsulât mukabi-
linde zürra'a ikrazatta bulunmas›n›n temini,

3- Ziraat Bankas›'n›n iki imza ile tücca-
rî iskonto muamelesi yapmas›n›n temini,

4- Efrat matlubat›n›n hükûmet matluba-
t› gibi tahsilinin temini,

5- Piyasada menfi tesirleri görülen as-
keri kantin teflkilât›n›n tüccarî kaidelere
tevfikan ifllettirilmesi.

6- Esnaf cemiyetleri teflkili, sanayinin
himayesi, bilhassa diba¤etin terakki ve in-
kiflaf› ve yerli mamulât kullan›lmas› çarele-
rinin ihzar›,

7- Ormanlardan kat'iyyata Haziran ve
May›s aylar›nda müsaade olunmas›,

8- ‹klimin müsaadesi dolay›s›yla f›nd›k
ziraatine ehemmiyet verilmesi,

9- Memlekette külliyetli miktarda yetiflen bu¤day›n resmi devair ve askeri ihtiyaçlarda
sarf›n›n temini.

Kars

1- Muamele vergisinin ilgas›.

2- Hayvan g›das›nda büyük mevki-i olan tuzun hayvan sahiplerine ucuzca verilmesi ve
vilâyetin her taraf›nda ayn› fiyatla sat›lmas›n› temin edecek teflkilât vücuda getirilmesi,

3- Orman nizamnamesinin bugünkü ihtiyaca göre tadili ve halk›n mahrukat ihtiyac›n›n
esasl› bir flekilde temini,

4- Demiryolu tarifesinin hadd-i lây›k›na tenzili,

5- Ruslar›n ticaret-i hariciyelerini bir elden idare etmeleri karfl›s›nda Türk tüccar›n›n me-
nafiini koruyacak bir teflkilât ve hiç olmazsa Tiflis, Leningrat gibi Rusya'n›n büyük merkez-
lerinde Türk ticaret mümessilleri bulundurulmas› veyahut Türk Konsoloslar›n›n tüccar›m›za
yard›m ve muavenette bulunmas›n›n temini,

6- Kars'ta bir Sütçülük- Peynircilik mektebi küflad›,

7- Ya¤ ve peynirlerin ihraçtan evvel muayeneleri,

8- Veba-i bakari mücadelesi ve mevadd-› hayvaniye ihracat›.

Artvin

1- M›ntakan›n Rusya ile olan münasebet-i iktisadiyesi,

2- Hopa-Borçka flosesi,

3- Borçka köprüsünün inflas›,

4- Bir flarap fabrikas› tesisi,

5- Murgul-Kovar›shan Bak›r madenlerinin ifllettirilmesi,

171Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› Tarihi 1884-1950

Ticaret Odas› taraf›ndan
Cumhuriyet’in 10.

y›l›na arma¤an olarak
ç›kart›lan kitab›n

kapa¤›...



6- Türün ‹dare-i ‹nhisariyesinin himayekâr bir program takip etmesi lüzumu,

7- Tek banka olan Ziraat Bankas›'n›n tüccara kredi temini.

Giresun

1- Kredi, sermaye buhran›,

2- F›nd›k mahsulünün himayesi ve ihracat flirketi teflkili,

3- Keten bezi sanayinin inkiflaf›,

4- Bal›k ve Bal›kya¤› sanayinin inkiflaf›,

5- Marangozluk, B›çakç›l›k, Kundurac›l›k, Tenekecilik, Çilingirlik gibi mahalli ufak sana-
yin inkiflaf›n› teminen erbab› sanayin himayesi ve kredi ihtiyaçlar›n›n temini.

Vakf›kebir

1- Ziraat Bankas›'n›n kazada ticari muamele yapmas›,

2- Nakliyat sigorta flirketlerinden birisinin kazada bir acenta açmas›n›n temini,

3- Seyr-i sefain vapurlar›n›n muntazaman sefer yapmas›,

4- Rusumat idaresinin muamelesini tevsi etmesi,

5- Standardize için odalara salâhiyet verilmesi.

Ordu

1- Ziraat Bankas›'n›n zürra'a yard›mda bulunmas›, kooperatiflerin faaliyete getirilmesi,

2- Banka komisyonlar›n›n faiz miktar›ndan noksan olarak al›nmas› ve faiz nisbetinin
tahdidi,

3- fiarapç›l›¤›n himayesi.

Sürmene

1- Ziraat Bankas›'n›n f›nd›k zürra'›na muavenette bulunmas›,

2- Bal›kya¤›n›n himayesi,

3- Portakal ve limonlara mahreç bulunmas› ve Rusya'ya sevkedilmek ve müsaade istih-
sali.

Of

1- Ziraat Bankas›'n›n ticari muamele yapmas›,

2- Kazaya bir baytar bir de ziraat memuru tayini.

Gümüflhane

1- Vilâyetin s›hhi teflkilât›n›n takviyesi için temenniyatta bulunulmas›,

2- Gümüflhane tam bir sayfiye olunabilece¤inden yollar›n esasl› bir flekilde ›slah›,

3- Transit floseninin ikmali,

4- Maadinin iflletilmesi,

5- Ziraat Bankas›'n›n ticari muameleler yapmas›,

6- Yafl meyvecili¤in himayesi için tüccarana kredi temini ve bir ispirto yahut flarap fab-
rikas› tesisinin temini.

Rize

1- Keten bezi vesaire dokumac›l›¤›n himayesi.

Kredi Encünemi Raporu (Özet)

Memleketimizde seyyal (ak›c›) sermayenin azl›¤› dolay›s›yla iktisadi varl›¤›m›z› inkiflaf
ettirmek için kuvvetli ve bol sermayelere malik oluncaya kadar mevcut menbalardan ucuz-
ca daha ziyade istihsal ve ihraç sahas›nda istifadeye çal›flmak mecburiyetindeyiz.

Memleketimizin esasen ihracattan ziyade ithalat yapmakta olmas› ve mali müessesele-
rimizin piyasaya verdi¤i paran›n da ithalata ba¤lanmas› milli iktisat ve servetin en büyük
menba-› olan istihsal ve ihracat›m›z› buhran içinde yaflatmakta ve bilfiil istihsali felce u¤ra-
tarak mahsulümüzün yok pahas›na elden ç›kmas›n› veya büsbütün k›ymetinin düflmesini
intaç eylemektedir.
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Memleketin ithalat ve ihracat› aras›ndaki bu muvazenesizlik ve tabi-i ihtiyacat-› umumi-
yenin icap ettirdi¤i daimi sarfiyat, milli paran›n mukavemetini tabiat›yla azaltmakta ve bu
vaziyet karfl›s›nda sermayenin piyasaya itimat edememesi ve esasen mevcudun da faali-
yet-i iktisadiyemize gayr› kâfi bulunmas› yüzünden her s›n›f tüccar ve zürra daimi bir mu-
zayekad ve kredi ihtiyac› içinde ç›rp›nmaktad›r.

Memleketimizin kudret-i iktisadiyesini bugünkü faiz nisbetleri ve bankalar›n piyasaya
karfl› ald›klar› vaziyet çok canl› bir flekilde göstermektedir.

Gerçi kredi müesseselerinin iktisadi hayattaki rolleri çok büyük ve nafi olmakla beraber
makul bir haddi aflan masraflarla beraber faiz nisbetinin a¤›rl›¤› ile bu müesseselerin fayda-
l› olmaktan ziyade bünye-i iktisadiyi zaafa ve binnetice felce u¤ratmakta oldu¤unu görerek
müteessir olmamak kabil de¤ildir.

Bugün piyasada hiçbir muamele ve ticaret ifli yüzde on kâr temin edemedi¤ine ve bü-
tün dünyay› alâkadar eden umumi buhran›n tabi-i neticelerinden olarak devriyat›nda o nis-
batte azalm›fl olmas›na nazaran mali müesseselerin bugünkü faiz ve iskonto nisbetleriyle
muamele yapan herhangi bir tacirin bankalara verece¤i faiz muamelesinin temin edece¤i
kârdan de¤il esas sermayesinden ay›r›p vermek mecburiyetinde olmas› ve her sene bu yüz-
den iflas edenlerin ço¤almakta bulunmas› çok ciddiyet ve ehemmiyetle mutalaa edilmeye
lây›k bir mevzudur. Hakikaten bizdeki bankac›l›k ve muamelât› bir surette menfi tesirler
yapmakta ve bu vaziyetlerden de en çok tüccar sars›lmaktad›r. Çünkü tüccar›n borcu bo-
nolara merbut olup adem-i tediyesinde ve hatta bir günlük tehirinde iflas gibi tüccar›n ölü-
mü olan çok feci bir ak›betin daima karfl›s›nda bulundu¤u ve kendi alacaklar› ne kadar faz-
la ve çok olursa vakti zaman›nda alamad›¤› için zamandan istifadeyi düflünmeye ve bilza-
rur en a¤›r faizleri de yüklenmek mecburiyetinde kalmaktad›r.

Bugünkü flarait alt›nda piyasaya genifl kredi bulmak daha tehlikeli olaca¤›ndan faiz ve
iskonto komisyon nisbetlerinin bünye-i iktisadimize uygun bir flekilde ve azami %9 olarak
tesbiti lâz›md›r. Gerçi bugünkü faiz nisbetlerinin fazlal›¤›, a¤›rl›¤› kredi talebinin çoklu¤un-
dan ve sermayenin bu taleplere kâfi cevap veremedi¤inden ileri geliyorsa da bundan bil'is-
tifade yaln›z bir taraf›n, yani bankalar›n kazanç h›rslar› azami olarak tatmin olunurken
memleketin bünye-i iktisadiyesinin en ifllek ve semeredar uzvu olan erbab-› ticaretin ezil-
mesi ve daha aç›kças› tüccar sermayesinin birkaç sene zarf›nda fahifl faizlerle bankalar›n
kasalar›na çekilmesi, umumi bir inhitata meydan verecek derecede feci bir ak›bet do¤ura-
cakt›r.

Binaenaleyh ithalat ve ihracat aras›nda normal bir vaziyet takarrür edinceye kadar istih-
sal hayat›m›z›n ve bu meyanda ihracatç›lar›n da esasl› bir flekilde himayesi icap etmekte
olup bugünkü fena fleraitle bol kredi yerine mevcut kredinin ucuzca piyasaya tevzi-i sars›n-
t›l› bünye-i iktisadiyi teskin edebilecek yegâne çare oldu¤unu mütalaa eden encümenimiz
bütün odalar›n kredi ihtiyac› hakk›ndaki raporlar›n› bu flekilde hulâsa eylemifltir.
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Ziraat Bankas›'n›n baz› yerlerde ticari muameleleri üç imza ile yapmas›n› da gayr› tabi-
i görerek merci-i aidinin nazar-› dikkatine arz ve hemen her odan›n temenniyat› meyan›n-
da görüldü¤ü veçhile Ziraat Bankas›'n›n yüksek alâka ve himayesinde günden güne inkiflaf
istidad› gösteren zira-i kredi kooperatiflerinin daha flamil bir flekilde ve mümkünse flark vi-
lâyetlerinde hayvanc›l›¤›n ve mevadd-› hayvaniye istihsalini tezyid edecek bir derecede ar-
t›r›lmas› ve küçük sanayi erbab›n›n da uzun vadeli ve az faiz ve masrafl› yard›mlarla hima-
ye edilmesini ve Trabzon kazalar›nda Vakf›kebir, Of ve Görele ihracat tacirlerinin de mahal-
li Ziraat Bankas› flubelerinde poliçe ve koniflmento mukabilinde muamele yapabilmeleri mez-
kûr kazalar›n iktisadi inkiflafi nam›na lüzumlu görülmüfltür.

Harici Ticaret Encümeni Raporu (Özet)

M›ntaka ‹ktisat Kongresine dahil odalarda al›nan temenni raporlar›n tetkikinden ve er-
cümen âzalar›n›n umumi kanatlerinden tebaruz eden esaslara nazaran ticaret-i hariciye
bahsinde ercümenimize tevdi buyurulan tetkik mevzular› içinde evel be evel Rusya ile olan
münasebat-› iktisadiyemizin son senelerin tecrübelerine istinaden tercihen tetkikini faideli
görüyoruz.

Kurbiyet ve huduttafll›k gibi co¤rafi vaziyetleri ve ehemmiyetli mevkileri itibar›yla öte-
den beri Rusya ile iktisadi münasebat› mevcut bulunan flark vilâyetlerinin inkiflafa müsait
olan umumi ticaret muvmanlar›nda bu münasebet pek ziyade haiz-i ehemmiyet olup her-
hangi bir sebepten nafli Rusya'ya ihracat›n tevakkuf ve ink›ta›, umumi hayat fleraitinide ve
bitahsis bu vilâyetlerin iktisadi bünyesinde tevlit edece¤i ar›zan›n keflf ve tahminlerimizi fla-
fl›rtacak dereceleri aflaca¤› pek tabiidir. Bu esbaba bianen bu vilâyetlerin Rus ihracat tica-
retinde büyük bir alâka ve hassasiyetle hareket etmeleri co¤rafi ve iktisadi vaziyetlerinin bir
icab› olup üç sene evvel Ruslarla akdolunan ticaret mukavelesine nazaran bu vilâyetlerin
hisselerine isabet eden ihracat müsadesinin azl›¤› esasen pek vasi ve feyizli olan menat›k-›
iktisadiyemiz istihsalat›n› tatmin edememifl ve geçen sene kabul olunan formüle nazaran ih-
racat müsadesinin büsbütün nez' edilmesi buhran›n tefldidine bais olmufltur.

‹ki dost devletin siyasi sahada gösterdi¤i samimi tesanüt ve muhadenetin ve kuvvetli
teflrik-i mesainin parlak delilleri her f›ssatta canl› bir flekilde tezahüründe ber-devam iken
iktisadi münasebatta ayn› samimiyetin vuzuhla tecelli etmedi¤i ve Sovyetlerin memleketi-
mizin her taraf›nda serbestçe icra-y› ticaret etmelerine ra¤men bilmukabele ihracat›m›za
karfl› Rusya'da gösterilen müflkülât en itimatkâr nazarlar› tereddüde sevk edecek ve hüsn-
i niyetlerini flüpheye düflürecek bir dereceyi bulmufl ve binnetice memleketimiz iktisadiya-
t› bu hallerden pek ziyade rencide olmufltur. Türk ticaretinin ve tacirlerimizin Sovyetler
memleketinde u¤rad›¤› müflkülât iki noktada kabil-i telhis ve mutalaad›r.

1- Ruslar memleketlerine hariçten mümkün mertebe mal ithal etmemeyi prensip olarak
kabul eylemeleri,

2- Sovyet rejiminden mütevellit müflkülât.

Muahidat ve mukabiliyet kaidelerine tevfikan harice ihraç ettikleri eflyaya mukabil
memleketlerine ithaline mecbur kald›klar› eflyaya karfl› ak›l ve mant›k›n kabul etmedi¤i sis-
tematik tesyibat göstermek suretiyle muahedelerle müteahhit bulunduklar› mecburiyetleri
fiilen hükümden iskat etmek gayesi Rusya'da yeni bir politika tarz› telakki edilmektedir. Bu
sebebe mebnidir ki evelki senelerde Rusya'ya ihracat yapan Türk ihracatç›lar›n›n mallar›
türlü türlü bahaneler ve bir sürü muhaberelerle gümrüklerde, antrepolarda çürütülmüfltür ki,
bu mürettep hareketlerin tevlit eyledi¤i binihaye muracaat ve flikâyetlerin ve Rusya'da ta-
cirlerimizin maruz kald›klar› muamelelerin bir tak›m efsanevî hikâyeleri bile geride ve ha-
yalde b›rakacak kadar bir fecaat› haiz bulundu¤u sabit olunmufltur.

Rejimden mütevellit müflkülâta gelince, malûmdur ki Rusya'da dâhili ticaret memnu,
harici ticaret ise hükümetin taht-› inhisar›nda olup bir teflkilât-› mahsusa taraf›ndan idare
edilen harici ticaret Türkiye'de mümessillikler taraf›ndan tetvir edilmekte ve dahili ticaret
dahi hükümetin himayesinde münhas›ran kooperatifler taraf›ndan icra edilmektedir. Mem-
leketleri dahilinde tedavül eden para baz› mahdut ve resmi mubadelelerde kullan›lan adi bir
marka mahiyetinde bulundu¤undan ahalinin bu paralar› biriktirmesi men edilmifl ve eflhas
taraf›ndan hususî ticaret icras› cürum addedilmifltir. Dahili ticaretin kooperatifler taraf›ndan
icras›, nazari bir hareket olup hakikatte damping siyaseti dolay›s›yla harice ak›t›lan Rus is-
tihsalât› bu müesseseleri dahi tamtak›r b›rakm›fl ve bütün Rusya halk› bugün vesika usulü
ile keffaf-› nefse icbar edilmifl ve kuvvet-i lâyemut derecede yaflat›lmakta bulunmufltur.

Bu ahval ve flerait alt›nda Türk ihracatç›s› Rusya topraklar›nda mal›n› kime satacakt›r?
fiüphesiz hükümete veya onun emriyle hareket eden kooperatiflere de¤il mi? Bu takdirde
ihracat emtiam›z ve ona mukabil al›nacak eflya Ruslar›n lütf ü inayetine kalm›flt›r ki; mese-
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lenin haiz bulundu¤u nezaket ve fecaat›n derecesini anlamak pek güç bir fley de¤ildir. Bi-
naenaleyh serbest sat›fllara imkân b›rakmayan bu sistemin verece¤i netice pek tabidir ki,
yaln›z zarar ve felâket olacakt›r. ‹flte tatbikat müflkülât› ve pratik mahzurlar› itibar›yla Rus-
larla akdolunan ticaret ahitnamesinin mütekabiliyet ve mübadele esas›na istinat ettirilmesi
icabat-› ahvalden mütevellit bir zaruret olup son defa akt olunan ve fakat henüz meclisler-
den geçmedi¤inden neflr ve binaenaleyh mündirecat›na itlâ hâs›l olamayan son ticaret mu-
kavelenamesinin bu esaslara istinat etmekte oldu¤u bu mukavele hakk›nda tereflfluh eden
baz› havadislerden istintaç olunmakta ise de Ruslar›n memleketimize vaki olan ihracatlar›-
na karfl› ayn›, k›ymette memleketimizden mal mübayaa etmelerinin ehemmiyetle derpifl
edilmesinin hükümet-i cumhuriyetimizden rica edilmesi ve ithalat ve ihracat aras›nda dai-
ma gözetilecek tevazün ve teadülün aleddevam takip ve tetkik edilmesi vezaifinin de oda-
lara tahmili ve Ruslar›n ithalat›na mukabil memleketimizde yapacaklar› mübayaat›n istih-
sal kooperatifleri taraf›ndan teminiyle bu bapta yer yer istihsal ve tedavül kooperatiflerinin
flimdiden teksiri ve emtian›n nefaset ve intizam›na ve harici ticarette pek mühim olan stan-
dardize ameliyesine bu flirketler taraf›ndan sarf-› mesa-i edilmesi memleket iktisadiyat› na-
m›na hay›rkâr netayiç tevlit etmesi düflünülerek bu cihetin dahi heyet-i muhtereme-i aliye-
nize arz›n› muvaf›k bulduk.

Di¤er taraftan Rusya fiuralar Cumhuriyeti taraf›ndan befl senelik iktisadi program na-
m›yla takip ve tatbik edilmekte olan ve ecnebi memleketlerde damping fleklinde tecelli
eden yeni bir iktisat siyaseti, memleketimizde dahi zararl› neticeler tevlit etmeye bafllam›fl-
t›r. Eflyan›n maliyet fiyat›n› hesap etmeyerek gelifligüzel mal sat›fl›n› istihlaf eden bu hare-
ket piyasalar›m›z› rencide etmekten hali kalmam›fl ve baz› eflya fiyatlar›n›n piyasan›n tabi-
i temevvücat› ve normal fleraiti haricinde meflru ticaret ve rekabet kaidelerine muhalif ola-
rak birdenbire tenzil edilmeleri piyasam›za ve tüccarlar›m›za zarar iras eylemifltir. Rusya'da
milyonlarla insanlar›n paras›z pulsuz çal›fl›p haz›rlad›¤› mesarifsiz mallarla memleketimizin
nizam-› iktisadisini ve aheng-i ticarisini bozmaya ve tüccara sat›fl yapt›klar› mallar›n bede-
lini henüz ödemeden ayn› mallarda fiyat tenziliyle bizzat alacaklar›n› tediye kabiliyetlerini
kesretmeleri piyasam›zda müzayaka ve buhran tevlit etti¤i gibi standart oil ile uyuflarak gaz
ve benzin, mazot fiyatlar›n›n di¤er Türk limanlar›na nazaran 50 ilâ 60 kurufl fark fiyatla
Trabzon'da sat›fl yapmalar› Trabzon ve hinterland›n›n her sene fark fiyat olarak milyonlar-
ca liran›n tediyesini mücip olmufltur ki bu halin de önüne geçilmesi derece-i vücupta görül-
müfltür. Memleketin servet-i umumiyesiyle alâkadar olan di¤er mesele de Rusya'da bulu-
nan Türk emlâk arazisinin bugünkü vaziyetidir. Bu emlâk›n bir k›sm› Sovyetler taraf›ndan
musadereye tabi tutulmufl ve bir k›sm›nda ise Türk tebas›na bir cemile olmak üzere mülki-
yet ve tasarruf hakk›m›z ibka edilmifltir. Fakat bu hak, hakikatta ve tatbikatta mana ve mef-
humundan o kadar uzaklaflm›flt›r ki esasen pek ciddi bir mefhüm-› hukukiye malik olan bu
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kelimenin bu kadar gülünç bir tarzda istimal edilmesi Sovyetlerce garaiplerden olup bir de-
fa iflbu emlâk üzerinde maliklerinin serbesti-i icar ve istimal hakk› tan›nmam›flt›r. Saniyen
senelerden beri icar› al›namayan bu emvalin a¤›r tekâlif tarh› suretiyle sene bu sene tera-
küm eden iflbu tekâlüf bahanesiyle hac›z ve fürüht ve binnetice mülkiyet hakk›n›n izalesine
çal›fl›ld›¤› görülmüfltür. Ruslar›n memleketimizde bulunan mülkleri üzerinde tasarruf hakla-
r›n› muhafaza ve kemal-i serbesti ile bu haklar›n› istimal eyledikleri halde memleket servet-
i umumiyesinin mühim bir cüzünün Rusya'da bu suretle heder olmas›na meydan verilme-
mesini ve bu emlâk›n k›z›l Ruslar›n memleketimizdeki mülkleriyle mübadele esbab›n›n is-
tikmali z›mn›nda teflebbüsat icras›, servet-i umumiye-i memleket nam›na mühim görül-
müfltür. Rus ticaretinin durmas›ndan en çok mutazarr›r olan m›ntaka birinci derecede flark
vilâyetleri, ikinci derecede sahilde bulunan ve limon ve portakal yetifltiren Trabzon ve Rize
sahalar›d›r. Evvelki mukavelede bu haval› bahçelerinde yetifltirilen portakal ve limon mah-
sulünün bir k›sm› Rusya'ya sevkedildi¤i, bundan ba¤c›l›kla ifltigal eden bir k›s›m zürra›m›-
z›n iktisadi vaziyetlerinde mucib-i memnuniyet bir salah husule geldi¤i halde bu sene meb-
zül olan bu mahsulün Rusya'ya ihraç edilememesi ve Ruslar›n bu havalide mübayaat yap-
mamalar›, ba¤c›lar›m›z› pek ziyade muztarip k›lm›flt›r. Yeni mukavele ile Ruslar›n memle-
ketimizden almaya mecbur bulunduklar› portakal ve limonlar›n bir k›sm›n›n Rize ve Trab-
zon'a ve mevafli ve mevadd-› hayvaniye için de flark vilâyetlerine hasrile m›ntakam›z vazi-
yet- iktisadiyesinin himayesine çal›fl›lmas›n› teklif ederiz.

Evvelce Rusya'ya mal ihraç eden tüccarlar›m›z›n elinde Çironesgi manat paralar›n›n kal-
d›¤› anlafl›lm›flt›r. ‹flbu paralar›n Rus Sovyet hükümetinin resmi kursu mucibince mümessil-
likler taraf›ndan kabulüyle mukabilinde piyasa mucibince Sovyet mamulât›n›n itas› ve bu
suretle Türk tebas›n›n zarardan vikayesi z›mn›nda tedbir al›nmas› karargir olmufltur. Harb-
i umumiden evel ve mütareke zamanlar›nda Rize ve Trabzon sahillerinde kesretle saydedil-
mekte olan bal›klar›n bir k›sm› taze olarak Rusya'ya ihraç edilerek bundan memlekete ye-
ni yeni servet girerdi. Ruslar›n taze bal›ktan fazla rüsum almalar› ve seri sevkiyata mani olan
vize müflkülât› bu ihracata set çekmifltir. Ruslarla münakit ticaret muahedesi mucibince ge-
çen sene I¤d›r'dan Moskova'ya pamuk sevkeden birkaç tüccar›m›z mallar›n› pek büyük
müflkülâtla sat›p paras›n›n yüzde ellisini formüle muvafik olarak ç›karabildikleri halde ba-
kiye yüzde elliye mukabil Ruslar›n mal vermeleri lâz›m iken mal vermedikleri gibi bilmec-
buriye Zak, Kostork ve Soktortlota nakten ve aynen emanet edilen mallar›n bedelleri el'an
al›namam›fl ve alâkadaran taraf›ndan yap›lan teflebbüsler bir semereye iktiran edememifl-
tir. Binaenaleyh resmi kurs hesab›yla Sovyet Hükümetinin bu paralar›n tediyesine davet
edilmesi Türk tüccarlar›n›n hukuklar›n›n muhafazas› nam›na elzem görülmüfl olup yaln›z
Kars ve I¤d›r tüccarlar›n›n 50.641 Ruble matlubat›, Kongrece bilmuhabere tesbit olunmufl-
tur. Kars ve I¤d›r'dan ‹stanbul ve Trabzon'a sevkedilen eflya-y› tüccariye masraflar›n› geçen
seneye kadar Ruble almakta iken bu sene bedeline ‹ngiliz liras›n› al›yorlar. Bunun için tran-
sit iflleri durmufltur. Bu masraflar›n dahi kendi paralar› olan Ruble ile temini için müracaat
edilmesi muvaf›k görülmüfltür.

Ruslar›n I¤d›r'dan Markarah Köprüsünden mübayaa ettikleri mallar› geçen sene beher
putu 10-11 liraya mübayaa ettikleri ve komisyon olarak bir fley talep eylemedikleri bu mal-
lar için ayr›ca %3'de sat›fl komisyonu talep eyledikleri görülmüfltür. Binaenaleyh tamamen
bi-vecih olan bu komisyonun al›nmamas›n›n temini elzemdir. 

Asr-› haz›r devletlerinin en ziyade üzerinde tevakkuf ettikleri ve ihtimam ile derpifl ve ta-
kip eyledikleri en mümtaz iktisadi siyaset, hiç flüphe yoktur ki, harice çok mal satmak ve
buna mukabil hudutlar› içerisine az mal sokmakt›r.

Bir milletin refah-› iktisadisinin temininde bafll›bafl›na ve müessir bir amil olmas› ve her
türlü flekk ve tereddütten azade bir hakikat› ifade etmesi itibar›yla iktisat ilminin bir müte-
arifesi ve siyaset-i iktisadiyenin bir nush-› kati-i hükminde tutulan bu umdenin her türlü fe-
dakârl›¤a ra¤men tatbikinde ›srar gösterilmesi ve ithalattan fazla ihracat›, vatani bir emel ve
mefkûre telakki ederek büyük bir azim ile ve devaml› ve muntazam bir programla müstah-
sillerimizin ve ihracat cihazlar›m›z›n harekete getirilerek tedbirler al›nmas› ve flimdilik hiç ol-
mazsa ithalat ve ihracat aras›nda bir teadül ve tediyede bir tevazün temininin memleketi-
mizde feyizli ve ideal bir devre-i iktisadiyenin hululüne mukaddeme teflkil edece¤inden ev-
vel be evvel mahsulât›m›z›n ve mevadd-› iptidaiyemizin hariç pazarlarda rekabetini temin
edebilmek için ihracat üzerinde mevzu muamele vergisinin bir an evel ref'i ve gümrüklerce
ihracat eflyas›na karfl› her türlü teshilât›n temini ticaret-i hariciye nokta-i nazar›ndan encü-
menimizin temenni etti¤i esaslardan en mühimidir.

Odalar›n raporlar›nda ticaret-i hariciyemizle alâkadar olan tütün ve f›nd›k mahsulümü-
zün vaziyet-i umumiyesini de ayr› ayr› fas›llarda mütalaa edelim.
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“Tütün” 

Ticaret-i hariciyemizde tütünlerimizin iflgal eyledi¤i ehemmiyetli mevki üzerinde biraz
durmak, milli iktisad›m›z›n mühim bir rüknünü teflkil eden bu mahsulümüzün geçirmekte
bulundu¤u buhran› tetkik etmek faideden hali de¤ildir.

Malûmdur ki Türkiye, tütüncü memleketlerin bafllar›nda say›lan bir mevkiye maliktir.
Balkan Harbi'nden evel sahip bulundu¤u vasi tütün sahalar› bu memleketin cihan piyasa-
lar›nda imtiyazl› bir vaziyette bulunmas›n› temin ediyordu. Harplerin aleyhimize neticelen-
mesi rakipsiz bir vaziyette bulunan memleketimizin eczas›ndan ayr›lan ve hasais-i arziye ve
iklimiyesi itibar›yla tabiat›n müstesta mevhibelerini haiz bulunan ‹skeçe, Kavala, Drama,
Sar› fiaban; Gümülcine ve Siroz ilâhir gibi tütün havzalar›n›n bize rakip olacak bir vaziyete
geçmeleri, flark tütünleri nam›yla dünyan›n her taraf›nda flöhret-fliar olan tütüncülü¤ümü-
zün karfl›s›na hariçteki sat›fl piyasalar›m›z› zabt ve tehtit edecek yeni bir rakip zümresini ç›-
karm›flt›r ki, harp sonu senelerinde pek bati bir surette hissedilen bu rekabetin tesirleri son
zamanlarda daha bariz duyulmaya bafllam›flt›r. Yunanistan'›n istihsalât› yaln›z bu havaliye
münhas›r de¤ildir; Tesalya, Peloponnes ve Yunan Adalar› dahi ötedenberi tütün yetifltir-
mekle flöhret kazanm›fllard›r. Bununla beraber Yunanistan'›n tütün istihsalât› çok de¤ildir.
Senevî altm›fl milyon kiloya yak›n ve umum dünya istihsalât›n›n ancak %2,5 nisbetine mua-
dil bir istihsal yapan Yunanistan'›n tütün hususundaki flöhreti, mahsulünün inceli¤i ve nefa-
setinden ileri gelmektedir. Yunan tütünlerini itina ile aratan meziyetler; renk, koku, iyi yan-
mak hassesi ve nikotinin azl›¤› gibi havas olup tütünlerimizin bütün bu vas›flar› tamamen
cami bulundu¤u bedihi ise de Yunanl›lar›n gerek tütünlerin terbiye ve imalat›nda ve gerek
ihracat ifllerinde ihtisaskâr bir ihtimam ile çal›flt›klar› ve bilhassa Türkiye'nin Bahr-› Siyah
Sahili, ‹zmir ve Bursa gibi iyi tütün yetifltiren sahalar›ndan Yunanistan'a hicret eden tütün-
cülük mütehass›s› Rumlar›n Yunanistan tütüncülü¤ünde daha fazla terakkiyat husule getir-
dikleri ve tütün zeriyat›n› Yunanistan'›n her taraf›na yaymakta bulunduklar› görülmektedir.
Binaenaleyh bu yeni vaziyetin ihracat›m›z› d›fl pazarlarda rencide etti¤i flüphesizdir.

Oryantal denilen yüksek s›n›f tütün yetifltiren memleketlerden biri de Bulgaristan'd›r.
1913 senesine kadar Bulgaristan'› tütün ihracat›n› yapan memleketler meyan›nda görmek
müflküldü. Bükrefl Muahedesiyle ilhak eyledi¤i ‹skeçe, Karaca Ali, Petriç, Menlek ve Nore-
kop gibi tütün yerleri bu hükümeti de tütüncü memleketler âdad›na ithal etti. Muahharan
Nöyyi muahede-i sulhiyesi Bulgaristan'› ‹skeçe'den mahrum b›rakt› ise de Arda Nehri hav-
zas›yla yukar›daki yerleri Bulgaristan'a b›rakt›¤›ndan bu memleket dahi yüksek kaliteli tü-
tün yetifltirmek imkân›n› elde ederek ihracat› terakki etmeye ve Avrupa rejimlerine mühim
sat›fllar icras›na muvaffak olmaya bafllad›.

Bugün Avrupa rejileri ile uyuflarak bu memleketlerin ihtiyac›n› kendi mahsulleriyle ka-
patmak siyaseti, Bulgar ve Yunan hükümetlerinin iktisadi faaliyetlerinde dikkat ve teyakku-
za flayan esasl› bir nokta teflkil etmekte olup ayr›ca devletlerle müsait fleraitli ticaret muka-
velelerinin akti z›mn›nda kuvvetli bir diplomasi faaliyetini sarf eylemektedirler. ‹flte bu ça-
l›flmalar›n neticesidir ki; Almanya'da Yunan tütünlerine tercihli bir tarife tatbik edilmekte ve
baflka günade suhuletler gösterilmekte oldu¤u gibi Yunanistan ile M›s›r hükümeti aras›nda
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mevcut bir ticaret mukavelesine nazaran M›s›r'da Yunan tütünlerinden iki M›s›r kuruflu nok-
san resim al›nmaktad›r.

Yine bu gayretlerin eseridir ki, Çekslavakya, Lehistan, Almanya, Avusturya ve ‹talya re-
jileri dahi Yunanistan ve Bulgaristan'dan her sene külliyetli mübayaat yapmaktad›rlar.

Görülüyor ki dünyan›n her taraf›na flöhret salm›fl bu mühim ihracat emtiam›za karfl› kuv-
vetli rekabet hamleleri tevcih edilmifltir. Müstahsil milletlerin d›fl piyasalardaki vaziyetlerini
araflt›r›rken Bolflevikleri de ihmal etmemek lâz›md›r.

Filhakika Ruslar ak›llara hayret veren bir ucuzlukla son zamanlarda Alman piyasalar›na
tütün arz eylemifllerdir. Kemiyet ve keyfiyet itibar›yla dâhili ihtiyaçlar›na ancak kifayet ede-
bilecek kadar bir istihsal yapan bu hükümet çok defalar görüldü¤ü gibi dâhili ihtiyaçlar›n›
s›karak cihan iktisadiyat›n›n maruz bulundu¤u buhranlar› art›rmak ve bu suretle piyasalar-
da bir anarfli tevlit ederek anarflik ve s›k›fl›k muhitlerde rejimlerine bir zemin-i inkiflaf haz›r-
lamak gayesiyle ihracatlar›na kermi vermekte ve binnetice mahreçlerimizi elimizden al-
maktad›rlar.

Tütünlerimize farkl› tarifenin tatbikinden bu sene M›s›r'a vaki ihracat›m›z dahi bir devre-
i tevakkuf geçirmektedir.

Filvaki ötedenberi tütünlerimize iyi bir
müflteri olan M›s›r'›n fiyat ve cins itibar›yla da-
ha afla¤› olan aksa-y› flark tütünlerini tercih
etmesi ve iyi tütün ihtiyac›n› da Yunanis-
tan'dan temin eylemesi ihracat›m›z›n durma-
s›na sebebiyet vermifltir. Esasen M›s›r'da tü-
tün zeriyat› memnu oldu¤undan hariçten ithal
olunan tütünler orada senelerce terbiye ve ga-
yet nefis ve kokulu sigaralar imal edilerek k›s-
men harice ihraç edilmekte ve dâhili istihlakat
dahi ehemmiyetli bir yekün tutmaktad›r. El-
has›l tütünlerimize iyi bir mahreç ve müflteri
olmak istidad›n› haiz bulunan bu kardefl hü-
kümetle bir an evvel bir ticaret muahedesinin
akdi derece-i vücupta görülmüfltür. ‹hracat›-
m›z›n görülen durgunlu¤unun avamilinden bir
k›sm› bunlar olup bilhassa Trabzon ve Artvin
vilâyetlerinin geçen sene mahsulât›n›n ihraç
edilmemesi piyasalar›m›z› dar ve s›k›fl›k bir
hale sokmufltur. Binbir ihtiyaç içinde ve a¤›r
bir flerait-i hayatiye dâhilinde bir çok masraf
ve fedakârl›k ihtiyar›yla istihsal olunan bu
mahsulün zaman›nda sat›lmamas›, gerek ‹n-
hisar ‹daresine ve gerek harice sat›lan cüz'i

miktar›n›n dahi maliyet fiyat›n› tutmayacak derecede dûn bir paha ile elden ç›karmas› tü-
tüncülerimizi elim bir yeis ve ›st›raba ilka etmifltir. Tütüncülerimiz bu halin mesulü olarak
karfl›lar›nda Tütün ‹nhisar ‹daresini görüyorlar. Bu iddia k›smen varit ise de ercümenimiz bu
cihetlerin tetkikini salâhiyeti haricinde bularak yaln›z tütüncülü¤ümüzün inkiflaf› için atide-
ki mevadd›n kongreye arz›n› münasip görmüfltür.

1- Milli iktisad›m›z›n belkemi¤i ve istihsal hayat›m›z›n merkez-i sikletini teflkil eden tü-
tüncülü¤ümüz hakk›nda çok esasl› tedbirlerin al›nmas› ve hatta münhas›ran tütün ve tütün-
cülük hakk›nda çal›flmak üzre erbab-› ihtisas ve zürradan mürekkep hususi bir tütün cemi-
yetinin teflkili,

2- ‹yi tütün yetifltirmek, cinsleri islâh etmek üzre ziraat enistitülerinin vucüda getirilmesi,

3- Ziraat Bankas›'n›n tütüncülere uzun vade ile çok az faizle kredi vermesi,

4- Ecnebi memleketlerinde ‹nhisar ‹daresi taraf›ndan mühim merkezlerde Türk tütünle-
ri sat›fl ma¤azalar›n›n tesisi,

5- Ecnebi gümrüklerinde tütünlerimize karfl› tatbik edilmekte olan farkl› tarifelerin tadi-
li için hükümet taraf›ndan teflebbüsat icras›,

6- Tütünlerin imal ve terbiyesinde koku ve nefaset hususunda daha büyük bir itina ile çal›-
fl›lmas›,

7- ‹nhisar idaresinin mübayaalar›nda halk›n enerjisini k›racak derecede noksan fiyat
teklif edilmemesi. Ve mal›n müstahsili tatmin edecek ve hiç olmazsa maliyet fiyat›ndan
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noksan düflmeyecek bir fiyatla al›nmas›na itina edilmesi.

Netice: Tütün iflinin ehemmiyet-i azime-i iktisadiyesine binaen umumi kongrede bir ih-
tisas ecümeninin teflkiline, gerek dâhilde ve gerek hariç pazarlarda tesadüf olunan müflkü-
lâtlar›n izalesi için yap›lmas› zaruri olan hususat›n tespit ettirilmesini rica ederiz.

“F›nd›k”

fiimdi nazarlar›m›z› biraz da f›nd›¤a çevirelim:

Milli iktisad›n temel tafllar›ndan biri de hiç flüphesiz f›nd›klar›m›zd›r. Dört vilâyetin bafll›-
ca servet ve kudret membas› olarak ihracat emtiam›z meyan›nda fliflkin ve flevketli bir pa-
ye ile ticaret-i hariciyemizde memleketin yüzünü aklayan bu mahsulün d›fl piyasalardaki
vaziyeti nedir? Tütünlerimizde oldu¤u gibi bu sualin cevab› pek ezici ve elemli olmayacak-
t›r. Lezzeti, rengi, flekli, zarafeti ve dayan›kl›¤› itibar›yla kuruyemifllerin içerisinde müstesna
bir ra¤beti haiz olan f›nd›klar›m›z›n dünya istihlâk piyasalar›nda flimdilik rakipleri zay›f ol-
makla beraber emniyetin vermesi tabi-i bulunan bir tevekkülle bu mahsulün gerek istihsal
ve ihzarat›nda ve gerek hariç pazarlardaki vaziyetine lâkayt kalmakl›¤›m›z asla do¤ru de-
¤ildir.

‹klim, kabiliyet ve inbat kuvveti itibar›yla tabiat›n topraklar›m›za bahfl eyledi¤i tefevvu-
ka ve köylülerimizin istidatlar› nisbetinde çal›flmaktan fari¤ olmamalar›na ra¤men f›nd›k ye-
tifltirmek hususunda henüz hüdâ-î vaziyetten ç›kamad›¤›m›z› itiraf etmek lâz›md›r. E¤er
köylülerimizin bu çal›flmalar›na tabiat›n büyük yard›m› inzimam etmemifl olsayd› bu mev-
zuda dahi hayli ›zd›rap duyaca¤›m›z muhakkakt›. fiu halde teknik faikiyetlerine ra¤men ‹s-
panya, ‹talya, Rusya istihsalat›n›n keyfiyet ve kemiyet cihetinden, kudret-i fatirenin lütf-i
müzahereti sayesinde, bizden çok geri vaziyette bulunduklar›n› flükranla kay›t edebiliriz.
Bununla beraber Türk'ün iktisadi inkiflaf›n› çekemiyen ve bu mahsul yüzünden kasalar›n›
dolduran firmalar›n fiyat k›rmak gayesiyle bazen pek çirkin propagandalara ve ihtirasl› spe-
külasyonlara tevessül eyledikleri görülmektedir ki her sene memlekete milyonlarca zarar
veren bu hareketlerin bir an evvel önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Bu firmalar›n hainane
hareketlerine mani olacak tek bir çare, ihracatç›lar›m›za terettüp eden tek bir vazife vard›r:
Birleflmek; yani ferdî teflebbüslerin c›l›z varl›¤›na flirketçili¤in kudretlerini tercih etmek. Mil-
li sermayelerimizi ve istidatlar›m›z› daha müsmer k›lacak ve bir hedefe tevcih edecek teflek-
küllere, bilhassa ticaret-i hariciyede çok ihtiyaç vard›r. Binaenaleyh f›nd›k istihsal m›ntaka-
lar›nda ihracat iflinin tevakkuf etti¤i yüksek sermayeli, ilim ve ihtisasa da genifl mevki ay›-
ran, ifltiraklara Trabzon'un piflva olmas›n› encümenimiz heyet-i aliyenizden heyecanla te-
menni eder.
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Havas-› mümtazesi hasebiyle f›nd›klar›m›z rakiplerini afl›lmaz mesafelerle geride b›rak-
t›¤› halde bu rakiplerin hariçteki sat›fllar›m›zda serbesti-i hareketimizi ihlâl etti¤ini ve ‹span-
ya'dan maada son zamanlarda hiç beklenmiyen bir hadise olmak üzere Ruslar›n da sahne-
ye ç›kt›klar›n› hayretle müflahede ediyoruz. Filhakika Sovyetlerin bu sene Alman piyasala-
r›na f›nd›k ihraç ile fiyatlar› birden bire %20 ve 30 gibi puanlarla k›rd›klar› ve hatta yeniden
ihracat yapacaklar› flaialar› müstehlikleri ihtiyata sevk ederek piyasan›n en aktif bir zama-
n›nda fiyatlar›n tenezzülüne sebebiyet verdikleri anlafl›lm›flt›r. Bütün bu hallere ra¤men f›n-
d›kç›l›¤›m›z›n beynelmilel ticarette vaziyeti iyi ve istikbali emin ve dünya buhran›ndan di¤er
emtiadan daha az müteessir bulundu¤unu söyleyecek mevkideyiz. Al›nacak tedbirler ola-
rak komisyon flunlar› kararlaflt›rm›flt›r:

1- ‹hracat ifllerimizin taazzuvu

2- Mallar›n gerek istif, gerek tasnif ve ge-
rek nümune meselesinde daha çok dikkat
edilmesi,

3- Garsiyat›n ve mahsulün toplama ame-
liyesinin fennilefltirilmesi,

4- F›nd›k hastal›klar›yla mücadele ve bu
mücadelenin devlet vesaitiyle ziraat fen me-
mur ve mühendislerinin idare ve nezaret-i
mütemadiyesi alt›nda devam›,

5- En çok f›nd›k yetifltiren bir m›ntakada,
merkezi vaziyeti hasebiyle Trabzon'da, bir f›nd›k ofisinin teflkiliyle ihracat›n murakabesi ve
ihsâ-î ve grafik neflriyatlarla harici piyasalar›n tenviri ve yanl›fl propagandalar›n izalesi gibi
hususat›n bu ofise tevdii,

Encümen hususat-› mezkürenin tezekkirini heyet-i aliyenizden rica eder.

“Kooperatifçilik”

Harici ticarette ihracatç›lar›n birleflmeleri lüzumundan bahsederken milletlerin hayat›n-
da ehemmiyetli bir mevki tutan kooperatiflere de ufak bir hisse-i tetkik ay›rmak ihtiyac›n-
day›z.

‹nsanlar›n maiflet âleminde iktiham›na mecbur bulundu¤u ihtiyaçlar› tatmin için sarf ey-
ledi¤i didiflmelerin üç flubeye ayr›lan flekillerine nazaran istihsal, tedavül ve istihlâk (tevzi)
namlar›yla bafll›ca üç grupta cem ve tasnif olunan kooperatif usulünün süratle taammum
eden vaziyeti gösteriyordu ki bu metot istikbalin yegâne ve en mühim bir organ› olacakt›r.
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Filhakika evvelleri bir tak›m müfrit emellere alet edilmek istenmesinden nafli bir devre-i te-
vakkuf ve buhran geçiren bu orijinal sistemin k›rk seneden beri mazhar oldu¤u harikulâde
terakki ve inkiflaf›, bunun beflerin muvaffak olmufl bir tecrübesi olarak telakki edilmesini
icap etmektedir.

Kooperatif iktisadi ifllerde demokrasiyi
temsil etti¤i, alâkadarlar taraf›ndan alâkadar-
lar için vücuda getirilen bir teflkilât ve iktisadi
faaliyet tarz› oldu¤u cihetle asri mefhumlara
muvafik olan yaln›z bu vasfi bile kooperatifle-
re bir muhabbet ve temayül uyand›rm›flt›r.
Demek oluyor ki iktisadi demokrasi olan ko-
operatiflerde sermayeden ziyade say' ve di-
ma¤ kuvveti rol oynamakta bu itibarla kapital
rejimin sembolü olan anonim flirketlerden ay-
r›lmaktad›r. Filvaki anonimler eflhas›n de¤il
sermayelerin flirketidir. Ve burada insanlar-
dan ziyade borsalarda al›n›p sat›lan esham›n
ehemmiyeti vard›r. Gerçi kooperatiflerde de
sermayeye çok ihtiyaç vard›r. Bu usulün ma-
ruz kald›¤› en büyük müflkülat sermaye birik-
tirmek meselesinden ileri geliyor. Esnaf, çift-
çi ve iflçi s›n›f›n›n ufak ufak tasarruflar›yla bi-
riktirebildikleri sermayeleri ve say' kuvvetleri-
ni bir araya getirerek teflekkül eden bu flirket-
ler metodun sa¤laml›¤› sayesinde az zaman-
da pek büyük neticeler elde ederek bu saye-
de alâkadarlar›n içtima-î fleraitlerini ›slaha
muvaffak olmufllard›r. Bugün medeni memle-
ketlerde üç grupta çok mütenevvi flekillerde
toplanan kooperatiflerin adedi o kadar art-
m›flt›r ki bunlar› ifade eden istatistiklerin tetkiki bile en büyük hayretlerimizi uyand›rmaya
kâfidir. 

Hadisat-› iktisadiyeyi en iyi bir görüflle kavrayan meflhur iktisat âlimlerinden fiarl Jid,
bütün milletlerin iktisadi bünyesini sarmakta olan kooperatiflerin bu seri inkiflaf›na bakarak
istikbalde milletlerin kooperatif cumhuriyetleri halinde birlefleceklerini kitaplar›nda izah et-
mektedir. Tahakkuku uzak bir zamana metevekkif olsa bile bu kanaatin isabetsizli¤i iddia
olunamaz. Umumi harbin büyük tahribat› eflya fiyat›n›n son derecede tezayüdünü mucip
olarak hayat pahal›l›¤›n› gayr-› kabil-i tahammül bir raddeye getirdi¤inden bilhassa istihlâk
kooperatiflerinin tezayüdüne ve kooperatif fikirlerinin tamimine saik olmufltur. Bu sayede
Avrupa'da birçok memleketlerde teflekkül eden istihlâk kooperatifleri vasi bir saha dâhilin-
de binlerce flubeleri ve milyonlarca sermaye ve hissedarlar›yla çal›flmakta ve istihsal ko-
operatifleri ile send›ka kooperatiflerinin (amele kooperatifleri) adedi dahi hergün artmakta-
d›r. Bu terakkinin bütün iflaretlerinden anlafl›l›yor ki kooperatifçilik teknik ve prensip itiba-
r›yla iktisadi hayat›n yeni bir tekâmülüne hadim olacak bir müessese olacakt›r.

Avrupa ve Amerika darülfünunlar›nda müstakil kürsüleri iflgal eden kooperatifçili¤in son
zamanlarda memleketimizde taammümü için fikir adamlar›m›z taraf›ndan çal›flmakta oldu-
¤u flükranla görülmektedir. ‹ki sene evvel Ziraat Bankas›'n›n k›ymetli etütleri üzerine Büyük
Millet Meclisimiz taraf›ndan kabul olunan bir kanunla, baz› vilâyetlerimizde zira-i kredi ko-
operatifleri meydana gelmifl, seneden seneye miktarlar› artmaya bafllam›flt›r.

‹yi idare edilmeleri flart›yla terakki ve inkiflaf edecekleri tabi-i bulunan ve Ziraat Banka-
s›'n›n nezaret ve kontrolü alt›nda çal›flan bu ufak kooperatiflerin tezyidi ile kooperatif birlik-
leri fleklinde federe edilerek istihsal ve hatta tedavül sahas›nda kudretli bir mevcudiyet al-
malar› flayan-› arzudur. Zira-î Kredi Kooperatifi Kanununun ve suru tatbikiyesini mübeyyin
olan talimatnamenin tetkikinden anl›yoruz ki bu kanun kooperatiflere birçok muafiyet ve
sühulet bahfl etmifltir. Bununla beraber bu kanunun tanziminde bir bankac› zihniyetinin hâ-
kim oldu¤unu anlamakta müflkülat çekmedi¤imizi de söylemek isteriz.

1- Kefalet-i müteselsileye çok ehemmiyet verilmifl ve gayr-› mahdut mesuliyet usulü ka-
bul edilmifltir ki, bu flekil köylülerimizi ürkütmekte ve onlar›n kooperatif halinde birleflmek
hususundaki cesaretlerini k›rmaktad›r.

2- Faiz miktar› çoktur. Ziraat Bankas› nam›n› tafl›yan milletin sermayesiyle meydana
gelmifl ve bankan›n cihan faiz ve iskonto fiyatlar› malüm ve di¤er memleketler çiftçileri çok
ehven fiyatlarla kredi bulmakta iken çiftçilerimizden yüzde dört ve azami kanuni faiz olan
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beflten fazla al›nmas›nda isabet yoktur. Ziraat Bankas›'n›n gayet teflekkül ve hikmetli vücu-
du çiftçileri ihtikârdan kurtararak ziraat›n inkiflaf›yla istihsalin art›r›lmas›na yard›mdan iba-
ret olup, kasas›ndan ziyade milletin kesesini fliflirmeyi düflünmesi icap eden bu cihetlerin
hükümetimize arz›yla tadil-i esbab›n›n istikmalini ve kooperatiflerin de m›ntakam›zda teflek-
külleri için kongrenin teflebbüsatta bulunmas›n› ehemmiyetle rica ederiz.

Dâhili Ticaret Encümeni Raporu (Özet)

Ercümenimiz odalar›n gönderdi¤i raporlar› ve evvelki senelere ait mukarrarat› tetkik ve
dâhilî ticaretimizi alâkadar eden mevadd› hulâsa ederken; ayn› temenniyat›n her kongrede
tekrar edildi¤i halde (büyük fedekarl›klar talep eden hükümete ait mühim ifller müstesna ol-
mak üzere) yap›lmas› kolay ve mümkün olan ifllerden hiç birisinin flimdiye kadar yap›lma-
d›¤›n› esefle kaydetmek mecburiyetinde kald›.

Umumi harbin musibetlerinden çok sars›lm›fl, istilâ görmüfl, harap olmufl, servet ve nü-
fusunun mühim bir k›sm›n› gaip etmifl olan m›ntakam›z›n birçok derdi ve o nisbette de te-
mennileri vard›r. Bugünkü hayat›n icabat›na uymak ve katlan›lan darl›klar› bertaraf etmek
için bu dertlerinin hepsine derman aramak ve her çareye baflvurmak mecburiyetinde bulu-
nuldu¤unu kabul edersek, bu temenniyat›n isabetinde flüphemiz kalmaz. Bütün bu temen-
niyat aras›nda büyük masraflar, fedekârl›klar bekleyen ifllerin hükümetimizce ehemmiyetle
nazar-› dikkate al›nd›¤›n›; Trabzon-K›z›ldize transit caddesinin ve Hopa-Borçka yolunun in-
flas›na ve flark vilâyetlerinde ciddi bir suretle veba-i bakarî mücadelesine bafllanm›fl oldu-
¤unu görmekle anl›yor ve m›nt›kam›za refah ve varl›k temin edecek olan bu teflebbüsler-
den dolay› büyük idarecilerimize minnet ve flükran hislerimizi arz ve ibla¤› bir vicdan borcu
biliyoruz. Evvelki senelerde de tekrar edilen Trabzon liman› veya bir dalgak›ran inflas› mad-
desinin hükümetimizin program›na ve yapaca¤› büyük ifller meyan›na dahil bulunmas› do-
lay›s›yla lüzum ve ehemmiyeti hakk›nda mütalaa yürütmeye zait addederiz.

1- Erzurum, Sar›kam›fl, Kars odalar›n›n veba-i bakari ve karantina hakk›ndaki raporla-
r›n›n en ziyade nazar-› dikkate al›nmaya lay›k noktas› karantina müddetlerinin fazlal›¤› ve
bu yüzden hayvan ihracat›n›n çok müteessir olmas› ciheti olup bu sene flark vilâyetlerinde
her nahiyeye kadar baytarlar›n tayin edilmifl ve mücadeleye ehemmiyetle bafllanm›fl olma-
s› dolay›s›yla bu afetin kökünden imha edilece¤ini ve karantina iflinin alâkadar fen memur-
lar›n›n salâhiyet-i ilmiyeleriyle halledilebilecek bir mesele bulundu¤unu takdir eden encü-
menimiz; tedabir-i fenniye ittihaz›ndan sonra bulafl›k olmayan mahallat hayvanat›n›n mu-
ayyen tek bir yoldan ‹stanbul'a sevkine imkân varsa icab› yap›lmak üzere keyfiyetin ‹ktisat
Vekâletine arz›n›.

2- Kars, Sar›kam›fl, Erzurum ve havalisi hayvanat ve mahsulât-› hayvaniye ihrac›yla ge-
çinen bir muhit oldu¤u için hayvanat g›das›nda tuzun çok mühim bir mevki-i vard›r. Tuz ‹n-
hisar ‹daresinin, flark vilâyetlerinde, kaza ve nahiyelerinde ambarlar açarak tuzun her taraf-
ta ayn› fiyatla tevziinin teminini.

3- En genifl yaylalar› havi bulunan Kars'ta bir sütçülük- peynircilik mektebi tesisi sure-
tiyle mevcut ya¤c›l›k ve peynircili¤in ›slah› ve ihracat eflyam›zdan olan mahsulât-› hayva-
niyenin esasl› bir kontrola tabi tutulmas› çok lüzumlu görerek bu hususun da vekâlete arz›-
n›.

4- Erzurum-Sar›kam›fl-Kars havalisi demiryollar›n›n tatbik etmekte oldu¤u azamî tarife-
nin faaliyet-i iktisadiyeyi rahnedar edecek bir vaziyette bulundu¤u cihetle tadili ve asgari bir
tarife tatbiki.

5- Memleketin tabi-i ve en feyyaz servetlerinden birini teflkil eden ormanlar›m›z›n bu-
günkü idare usulleriyle harabiye gitmekte oldu¤unu takdiren, orman nizamnamesinin or-
manlar› koruyacak ve semere-bahfl bir hale getirecek flekilde tadili derece-i vücupta bulun-
maktad›r.

6- Takriben iki milyondan fazla nüfus yaflatan m›ntakam›z›n küçük sanayi erbab› mü-
him bir yekûn teflkil etmekte olmas›na ra¤men flimdiye kadar esasl› bir himayeye mazhar
olamad›klar›ndan çok iptidâ-î vesaitle didinip durmaktad›rlar. Medeniyet dünyas›n›n kabul
etti¤i sistemlerin memleketimizde tatbiki, sanayiin makinelendirilmesi keyfiyeti zaman ve
sermaye meselesi oldu¤undan küçük sanatlar› asrilefltirmek ve müstahsil sanatkâr yetifltir-
mek üzre en ziyade sanat mekteplerinden istifade etmemiz lâz›md›r.

Erzurum-Erzincan-Trabzon'da da birer sanat mektee-i tesisi (bilhassa Trabzon'un flark
vilâyetlerinin iskelesi olmas› dolay›s›yla mümtaz bir mevki-i bulundu¤u gibi ziraata elverifl-
li arazisi olmad›¤›, nüfus kesafetini haiz olmas› ve bu vaziyetle ziraattan de¤il ticaret ve sa-
nayi yollar›ndan ihtiyac›n› temine tabiaten mecbur olmas› esasen Trabzon'da marangozluk,
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demircilik, ayaykkab›c›l›k gibi sanatlar›n da oldukça münkeflif ve mebzül ve elektrikten de
istifade mümkün bulunmas›; bu gibi sanatlar› esasl› surette temellefltirecek ve teknikleflti-
recek bir sanatlar mektebine olan ihtiyac› tebaruz ettirir.)

7- Cihan maden faaliyetleri ve bilhassa bak›r istihsalat› da umumi buhrandan müteessir
olarak istihsali, nakli kolay ve ucuz olan mahallerde müflkülatla idare edebildi¤i malûmdur.
Bu vaziyet karfl›s›nda maden ifllerinin ancak temin edece¤i menafi derecesinde inkiflaf ede-
bilece¤i ve faaliyete getirilmesi talep olunan Murgul ve Kovariflman bak›r madenlerinin de
idare edemedi¤i için tatil-i faaliyet etmifl bulundu¤u cihetle bu hususun hükûmetimizin na-
zar-› dikkatlerine arz›n› faideli görmüfltür.

8- Trabzon-Artvin-Rize-Giresun-Ordu-Gümüflhane-Erzincan vilâyetleri dâhilinde yetiflen
ve tamamen mahvolan milyonlarca kiloluk meyvalardan ispirto-flarap ve saire istihsali için
Müskirat ‹nhisar ‹daresinin bu havalide tetkikat yapt›rmas› faideli ve flayan-› temenni görül-
müfltür.

9- M›ntakam›z hayat-› iktisadiyesinde büyük bir canl›l›k gösterecek olan transit ticareti,
dahili-harici ticaret muamelat›nda tüccar›m›z›n yorucu ve zarar verici külfetlerle izrar edil-
memesi için:

a- Transit eflyadan al›nan beyannamelerin yaln›z hin-i ihraçta bir de flehirle ihtilât› ha-
linde aran›lmas› ve ufak bir yanl›fll›¤›n tashihi maksad›yla bazen transit eflyas›n›n imrar›na
aylarca müsaade edilmedi¤inden bu gibi vaziyetlerde teminata rapten muamele ifas›.

b- ‹hracat eflyas›n›n her türlü kuyuttan ve tekâliften azade olarak imrar›. Hayvanat ve
mevadd-› hayvaniyenin muayenelerine ait muamelât›n sadelefltirilmesi. ‹thalata ait gümrük
muamelat›n›n sade bir hale ifra¤›.

c- Eshab-› ticaretin celp etti¤i eflyan›n beyannamesinde yaln›z evsaf ve enva-› ve mik-
tar›n›n ve menfleinin yaz›lmas› tüccara sühulet olmak için resim haddinin ve istatistik nu-
maralar›n›n esasen vazifedar gümrük memurlar› tarafu›ndan tayin ve tesbit olunmas›.

d- Transit eflyas›n›n taht-› temine al›nan gümrük resmi için senedate nisbi pul ilsak›yla
masarifat›n tezyidi muvaf›k olmad›¤›ndan gayr-› muayyen mebali¤i havi muamelâtta oldu-
¤u gibi maktu pul ilsak›yla iktifa olunmas›na.

e -Sahibinin yedd-i ihtiyar›nda olmayan esbab tesirine yolda ziyaa u¤rayan eflya için de-
vair-i resmiyenin tastik edece¤i zab›t varakalar›yla iktifa olunarak bu gibi eflyadan gümrük
resmi aran›lmamas›.

f- Ecnebî devletlerle münakit muahede ve muvakkat itilâf-› ticarilerin ve muamelât-› ru-

Trabzon liman›...



3.2. Devletçi-Korumac› Ekonomik
Model ve Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odas›'n›n Rolü

Devletçili¤in ve korumac›l›¤›n ege-
men oldu¤u 1930-1939 dönemini, Tür-
kiye'de gerçek anlamda sanayileflmenin
ilk y›llar› olarak niteleyebiliriz. Dünya

ekonomisi çok büyük bir bunal›m için-
deyken Türkiye ekonomisi iktisadi milli-
yetçilik anlay›fl› içinde 1930'dan itibaren
kendi içine kapand› ve devlet öncülü-
¤ünde milli sanayisini yaratmaya baflla-
d›. Yeni dönemde devletçi ve korumac›
uygulamalar birbirini tamamlar nitelik-
teydi ve sistemli bir sanayileflmeyi yap›-
land›rmak üzere harekete geçirildi. Tür-
kiye'de devlet, korumac› bir politika izle-
yerek sanayi karlar›n› art›rd› ve birikimi
sanayiyi gelifltirmek için kulland›. Devlet
sanayisi için yarat›lan tüm avantajlar
özel kesim için de geçerliydi. 

Bu dönemde faiz oranlar›n› hükümet
belirliyordu. 1930'da Merkez Bankas›
kurularak para politikalar› yönlendiril-
meye bafllanm›fl, demiryollar› ve deniz-
yollar›nda devletlefltirme yap›lm›fl, ener-
ji, maden ve sanayi sektörlerinde devlet
kendini hissettirmeye bafllam›flt›.
1933'te haz›rlanan ve 1934'te yürürlü¤e
giren Birinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›
çok baflar›l› bir flekilde uyguland›. Birin-
ci Befl Y›ll›k Plandan sonra ‹kinci Befl Y›l-
l›k Plan haz›rland› ancak II. Dünya Sava-
fl› nedeniyle uygulanamad›. 

1923-1929 aras›nda sanayinin büyü-
me h›z› % 8,5 iken, 1930-1939 aras›nda
% 11,6'ya yükseldi. 1923-1929 y›llar›
aras›nda milli gelir üzerindeki pay itiba-
r›yla ithalat % 15, ihracat % 11 iken,
1930-1939 aras›nda ithalat  % 7, ihracat
% 8 olarak gerçekleflmifltir. fiüphesiz bu
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sumiyeye ait olup erbab-› ticareti alâkadar eden evamirin, tüccar›n husul-i malûmat› için ti-
caret odalar› vas›tas›yla kendilerine tebli¤inin temini.

g- ‹ktisadi inkiflaf vadisinde birçok a¤›r vazifeler yüklenmesi ve her tarafta memlekete
ait iktisadi faaliyetlere kar›flmas› icap eden odalara mütalealar›n›, düflüncelerini aç›k ve sa-
mimi bir flekilde söylemek f›rsat› kanun ve nizamnamelere bahfledilmifl olmas›na ra¤men
bir çok ahvalde ve bilhassa mahalli beledî rusumun vaz'› ve tadil ve tenzilinde odalar›n mu-
telealar›na müracaat edilmedi¤i ve re'sen tesbit ettikleri rüsumun fazlal›¤› hakk›nda serde-
dilen mütalealar›n da nazar-› dikkate al›nmad›¤› görülmektedir. Binaenaleyh Odalar Nizam-
namesinin üçüncü maddesinde tasrih edilen mevadda odalar›n behemehâl mütalaalar›n›n
al›nmas› için müeyyideler vaz'› ve ayr›ca tüccar imzalar›, tüccar defterleri, tüccarî senedat
ve ukudat ve sair evrak›n ticaret odalar›nca tescil ve tastikinin muhakimce noterler derece-
sinde kabulü için Ticaret Kanunu'na bir madde ilavesini. Ticaret ve Sanayi Odalar› memle-
ketin iktisaden inkiflaf›n› istihdaf eden muhaberatta bulunmalar›na nazaran pula tabi tutul-
malar› bu muhaberat› sektedar edece¤inden di¤er devair gibi puldan maafiyetlerinin temi-
ni, Odalar›n esasl› bir flekilde takviyesi nokta-i nazar›ndan elzem görülmüfltür.

h- Tüccarî muamelât ve münasebat› çok vasi ve o derecede de haiz-i ehemmiyet olan
Trabzon'da müstakil bir ticaret mahkemesi teflkiline fazla ihtiyaç vard›r. Yeni ‹cra ve ‹flas
Kanunu'nun muhtac-› tadil olundu¤unu takdiren hükümetimizin ve Büyük Millet Meclisi'nin
ciddi tetkikat› memnuniyetle görülmekte ve piyasay› bugünkü s›k›fl›k vaziyetten kurtaracak
bir fleklin yak›nda kabul edilece¤i kuvvetle ümit edilmekte olmakla beraber mevcut kanu-
nun 341. maddesine tevfikan noterlikler gibi aidatl› icra memurluklar› ihdas›n› da bilhassa
m›ntaam›z›n mühim merkezi için bir zaruret oldu¤unu kay›t mecburiyetindeyiz.

Trabzon ile Barcelona
aras›nda yap›lan
ticarete dair bir belge...
Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi



oranlar, uygulanan planl› ekonominin
baflar›s› olarak kayda geçmifltir.299

Türkiye, 1929 Dünya Ekonomik
Buhran› sonras›nda kendi iç çözümünü
arad› ve çareyi devletçi-korumac› eko-
nomik modelde buldu.
1933'te haz›rlanan I. Befl
Y›ll›k Kalk›nma Program›
ile planl› ekonomiye geçifl
yap›ld›. Kamu kaynaklar›-
n›n devlet eliyle etkin kul-
lan›lmas› bu dönemin en
belirgin özelli¤iydi. Özel
giriflimciye de alan b›ra-
kan ve geliflip güçlenmesi
için f›rsat yaratan bu mo-
delle Türk giriflimcisi ken-
dini bulmaya bafllad›.

Ekonomik sürecin iflle-
yifline devletin yön verdi¤i
bir dönemde; Türkiye ge-
nelinde oldu¤u gibi Trab-
zon'da da çeflitli meslek
odalar› ve iktisadî içerikli
dernekler kendilerini sistemin içerisinde

gösterme ve etkin k›lma çabas› içerisin-
deydiler.

Bunlardan Ticaret ve Sanayi Odas›
Baflkâtibi ve Trabzon Halkevi Reisi Os-
man Cudi Bey, hem ülke hem de Trab-

zon ekonomisi için büyük
önem arz eden ‹ran-Trab-
zon transit yolunun asr›n
bafl›ndaki aktiviteye yeni-
den kavuflturulmas› için
Cumhuriyet gazetesinde
yay›mlanmak üzere bir ma-
kale kaleme alm›flt›r. Bu
yolun tarihsel önemi, ikti-
sadi analizi, hinterland›nda-
ki flehirler üzerindeki etkisi
ve fiziki yap›s› hakk›nda
ayr›nt›l› bilgiler içeren ve
bizzat bu güzegah› gezen
bir kifli taraf›ndan kalame
al›nm›fl olan bu makaleyi
dönemin ekonomik özellik-
lerini yans›tmas› bak›m›n-
dan afla¤›ya aktar›yoruz:300

299 Lonca'dan Oda'ya, ‹stanbul Ticaret Odas›'n›n 125. Y›l› An›s›na, Arma¤an Kitab›,(Tarihsiz) s. 207-208
300 BCA. 030.10/168.171.1.

Cumhuriyet Gazetesinin 22 fiubat 1934 tarihli nüshas›nda Konya Mebus-› Muhteremi
Tahsin Beyefendi'nin “‹ran Transitinde Türkiye'nin Mevkii” ve yine 27 fiubat 1934 tarihli
nüshas›nda Muhterem Yunus Nadi Beyefendi'nin “Türkiye Üzerinden ‹ran Transitinin En K›-
sa Yolu” bafll›kl› baflmakalelerini okudum.

Trabzon ve fiark vilâyetleri için en hayati bir mesele olan transit nakliyat›n›n ehemmi-
yetini çok evvelden takdir buyuran ve bu mevzu üzerinde çok ciddi etütler yapt›ran büyük
iktisatç›m›z Celâl (Bayar) Beyefendi'nin emr-i müsadesiyle bendeniz alt› ay evvel ‹ran'›n
mühim bir ticaret merkezi olan Tebriz flehrine gitmifl ve ‹ran'› sahillere ba¤layan transit yol-
lar› hakk›nda baz› malumat toplam›fl oldu¤um için bu çok mühim mesele hakk›ndaki nefl-
riyat karfl›s›nda sükût etmemeyi bir vazife biliyorum.

Muhterem Tahsin Beyefendi'nin pek vaz›h olarak iflaret buyurduklar› gibi ‹ran transitinin
en tabi-i yolu Tebriz-Erzurum-Trabzon ticaret kanal› olup transitçilikte Trabzon'un tarihi bir
mazhariyeti bulunmaktad›r.

Yarat›c› Cumhuriyet Hükümetinin demiryolu riyaseti sayesinde fiark demiryolar›n›n Er-
zurum'a ba¤lanmas› karar› ve ilerde ‹ran hududuna kadar uzat›lmas› tabiidir ki çok feyizli
neticeler verecek ve Erzurum'dan Trabzon'a uzanacak bir kol ile Trabzon-Erzurum-‹ran
hatt› mazide oldu¤u gibi ‹stanbul'da da ‹ran ve maveralar›n›n bütün transit cereyanlar›n›
Trabzon Liman›'nda toplam›fl olacakt›r.

Harici ticaretinin siklet merkezini tafl›yan Tebriz flehri, Süveyfl Kanal›'n›n küflad›na ka-
dar ‹ran'›n ve uzak flark›n yegâne ticaret mübadele merkezi bulunuyordu, iskelesi de Trab-
zon'du. ‹ran ve fiark emtias› Tebriz'de toplanarak Hoy-Bayaz›t-Erzurum-Trabzon yoluyla
deve kervanlar›yla sahile indirilmekte ve Avrupa'dan celb edilen eflya da yoldan Tebriz'e
götürülmekte idi. Süveyfl Kanal›'n›n küflad›ndan sonra Hemedan-Kahvez-Muhammere yo-
lu da faaliyete bafllam›fl ve fakat bu yol da Trabzon yolundan çok uzun oldu¤u için eski fa-
aliyetinin ancak yüzde onunu yolumuzdan kaç›rabilmiflti. Bu devirde Trabzon Liman›'n›n
transit faaliyeti elli-altm›fl bin tonu ve yolda iflleyip Trabzon'a giren ve ç›kan develerin ade-
di vasati olarak günde 300'ü tecavüz ediyordu.

Doksanüç Harbi'nden sonra Ruslar›n Batum Liman›'n› ele almalar› yüzünden Batum-Tif-
lis-Bakü demiryolu ile ‹ran transit ticaretinin yüzde elliden fazlas› Batum yoluna intikal et-
mifl ve Ruslar biraz daha fedakârl›k yap›p Tiflis'ten Culfa'ya da bir kol atmak suretiyle me-
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safeyi biraz daha k›saltt›klar›ndan faaliyetlerini daha fazlaya ç›karm›fllard›. Umumi Harbin
ilan›na kadar Trabzon Liman› yine senede on-onbefl bin tonluk transit hareketi kaydedebil-
mifl ise de harp içinde ve harpten sonra Akdeniz k›y›lar›nda bulunan Beyrut ve ‹skende-
run'dan ‹ran içlerine aç›lan mütaaddit kanallar, Ruslar›n faaliyetlerine de tesir yapm›fl Tah-
ran-Hemedan-Kirmanflah gibi di¤er merkezleri Tebriz'e rakip bir vaziyette Hank›n-Ba¤dat
yoluna ve “Tebriz”de Miyanduap-Revandiz-Musul yoluna teveccüh etmifllerdir.

Her taraftan flark transit ticaretine el at›l›rken muntazam floseler, demiryolu yap›l›rken
bizim yolumuz tamir bile görmemifl ve yaln›z ‹ran'›n flark› ve garbî Azerbaycan eyaletlerin-
de iflsiz kalan ve miktar› gittikçe azalan develeri bo¤az toklu¤una çal›flt›rmak suretiyle yo-
lumuz üzerinde devede kulak kabilinden cüz'i münakalât yap›labilmifl ve seneden seneye
faaliyet azalarak bu tarihi yol sönmüfl ve güzergâhtaki hanlar, konaklar tam bir harabeye
u¤ram›flt›r. Trabzon-Erzurum yolu ‹ran transitinden maada flark vilayetlerinin de biricik yo-
lu oldu¤u ve hareket olan yerde bereket de bulunaca¤› Cumhuriyet Hükümetimiz taraf›n-
dan takdir edilerek bu candamar›n›n ihyas› için son senelerde üçbuçuk milyon lira sarf edil-
mek suretiyle Trabzon'dan ‹ran hududuna kadar 624 kilometreden ibaret olan yolun tevsi-
en tamirine bafllanm›fl ve bu alaka derhal müabet tesirlerini göstermifltir.

Nitekim:

926 senesinde 43.015

927 senesinde 36.627

928 senesinde 23.801

929 senesinde 19.867

930 senesinde 9.033

931 senesinde 6.872 parça ‹ran transit eflyas› gelip geçmifl iken, yolun tamirine baflla-
n›r bafllanmaz tezayüt görülmüfl, 932 senesinde 9334 parçaya ç›km›fl, 933 senesinde de
daha bir misli derecesinde 15 bin parçay› mütecaviz eflya geçti¤i tesbit olunmufltur.

Türk topraklar›nda bugünkü asayifl ve inzibat›n di¤er rakip yollar›n geçti¤i yerlerde ol-
mamas›, emniyet meselesini lehimize halletmifl ve yaln›z di¤er yollarda iflleyen nakil vas›-
talar›n›n daha ucuz münakalat yapmas› ve her devletin transit ticareti için azami kolayl›k-
lar göstermifl olmas› karfl›s›nda bizim gümrük muamelelerinde hala eski ve yorucu usulleri
de¤ifltirmemifl olmam›z ‹ran transitlerini di¤er yollardan ay›ramayan sebeplerden bulun-
mufltur. Bugün Tebriz'den dört transit yolu ç›kar:

Birisi Tebriz-Muhammere yolu 1567 kilometre uzunlu¤undad›r. Kamyonla sekiz günde
kat olunan Basra Körfezi'ne kadar; ‹ran'›n 10 tonluk kamyonlar›yla yap›lan münakalat
ucuzsa da bu yol büyük denizleri aflmak külfetini tahmil etti¤inden ecnebi limanlar›na 30-
45 günde vas›l olmaktad›r.

‹kincisi Tebriz'den Savc›bulak-Revandiz yolu iki kola ayr›larak Musul-Nusaybin-Deyr-i
zor-Halep-‹skenderun'a kadar 1365 kilometre ve Musul-Kerkük-Ba¤dat-fiam-Beyrut yolu
1910 kilometre uzamaktad›r. Bu yollarda da motorlu en seri vesait yedi-sekiz günde sahi-
le ulaflmaktad›r. Çöller aflan bu kanallarda asfalt yollar, muntazam floseler ve k›smen de-
miryolu ve sahillerde limanlar yap›lm›fl ise de Irak ve Suriye dâhilinde asayiflin çok mükem-
mel olmamas› ‹ran tacirlerine fazla emniyet bahfletmemifltir.

Halen ‹ran Hariciye Veziri olan Kâz›mî Han'›n Revandiz yolunda bizzat yapt›¤› tetkikat›-
na dair ‹ran'›n meflhur fiafak-› Sulh gazetesinde neflredilen raporda “yol kenar›nda Telfüz-
remile (?) mevki-i vard›r. Bu mevki, iki taraf Araplar› yollardan geçen otomobilleri soyduk-
lar›ndan emniyet berkemal de¤ildir. Bundan dolay› Musul Mutasarr›f› mezkûr noktadan bi-
lâ-hadise seyahat edebilmek için mitralyozla mücehhez bir otomobil ve birkaç polis refaka-
time gönderildi” denilmektedir.

Üçüncü yol Tebriz-Culfa-Tiflis-Batum demiryolu 1113 kilometre olup bu yol ile iflleyen
tacirlerin zaman zaman Ruslardan zarar görmüfl olmalar›, Ruslar›n ahiren azami kolayl›klar
göstermesiyle de tatmin edememifltir. Esasen Rus trenlerine verilen tüccar eflyas› asgari bir
hafta içinde Batum'a getirilmekte ve Ruslar›n kendi vapurlar›yla nakletmek arzular› bu efl-
yay› bazen bir aydan fazla ambarlarda b›rakmaktad›r.

Dördüncü yol Tebriz-Hoy-Bayazit-Erzurum-Trabzon yolu 957 kilometredir. Bunun 625'i
Türkiye dâhilinde 332'si ‹ran içindedir. Deve aya¤› ile 30 günde ve yaz›n hava müsait oldu-
¤u zamanlarda kamyonetlerle azami dört günde katedilmekte ise de bu yol üzerinde iflle-
yen nakil vas›talar›n›n benzin, lastik masraf›, gümrük muameleleri, transit eflyadan al›nan
iskele resmi, gümrük resmi, teminat masraflar›, nakil ücretlerini; di¤er yollar›n tatbik ettik-
leri tarifeler seviyesine indirmedi¤i için bu en k›sa yol maalesef di¤er yollardan çok az ve
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adeta döküntü halinde yap›lan nakliyata münhas›r kalmaktad›r.

Milattan çok evvel ve sonra ‹ran ve Hindistan emtias›na memur olan ve tarianka müs-
bet oldu¤u vechile onbinlerin ricat›nda en k›sa yol olarak tercih edilen Trabzon yolu, ‹ran'›
garba ba¤layan yollar›n deniz k›y›s›nda nihayetlenen en tabiisi ve k›sas› oldu¤u ve co¤rafi
vaziyetiyle Trabzon'da flark›n nefes alacak yegâne penceresi bulundu¤u münakafla kabul
etmez bir hakikattir. Hatta: Âlî ‹ktisat Meclisimizin Trabzon Liman› ve transit hakk›nda nefl-
retti¤i bir raporunu aynen kaydediyorum.

“Trabzon Liman› meselesi evvelemirde transit meselesinin bir safhas›n› teflkil etmek
noktas›ndan haiz-i ehemmiyet bulunmaktad›r. Ve bugün tehlikeli rekabetlere maruz kalan
Trabzon transiti yaln›z Trabzon Liman› itibar›yla de¤il ayn› zamanda umumi memleket ikti-
sadiyat› nokta-i nazar›nda ihmale tahammülü olmayan bir mesele mahiyetindedir.”

‹flte ‹ran transiti mevzu-› bahs olunca ilk evvel hat›ra gelen “Trabzon” oldu¤unu Âlî Mec-
lisimiz çok yerinde olarak takdir etmifl ve kudretli ‹smet Pafla'm›z bafllad›¤› ve baflard›¤› bir-
çok büyük ve hay›rl› ifller aras›nda bu yola üç buçuk milyon lira vermek suretiyle yolun üç-
te ikisini tevsian tamir ettirmifl bulunuyor. Bugün ‹ran en ziyade Almanya ile münasebette-
dir. Umumi Harpten evvel Lehistan pazarlar›yla daha fazla ifl yap›yordu. ‹ran'›n bu memle-
ketlerle devam edecek temaslar› ancak ve ancak Trabzon yolunu takip edecektir. Garpl›-
laflmakta olan ‹ran'›n Avrupa ile olan temas› zamanla artacak ve bu meyanda eflya kadar
mühim bir mevki iflgal edecek yolcu münakalat› tabiat›yla en k›sa yolu arayacakt›r. Bu da
Tebriz-Trabzon-Köstence yolu olabilir.

Tebriz'den üç günde Trabzon'a indirilen eflyan›n do¤ru postalarla nihayet iki günde ‹s-
tanbul'a ve oradan da azami üç günde Avrupa flehirlerine nakli daima kabildir.

‹ktisaden malum bir kaziye oldu¤u üzere deniz nakliyat› her zaman ve her yerde kara
nakliyat›ndan ucuz oldu¤u için karalarda sahile ulaflan en k›sa yolun tercihi çok tabi-i bir
keyfiyet ve iktisadi bir zarurettir. Bunun için Trabzon'dan sonra daha mühim bir transit mer-
kezi olan ‹stanbul Liman› da bir kat daha flenlenecektir. Esasen Trabzon'dan maada Batum
yolu ile ‹ran'a geçen eflyan›n k›sm-› azam› Bo¤azlardan geçerek ‹stanbul'da aktarma edil-
di¤inden bunun ‹stanbul Liman› için ehemmiyeti meydandad›r. fiu hale göre yolumuz ikmal
edilirse ve transit ticaretinin inkiflaf› lehinde -mesela ‹stanbul ve Trabzon'da birer serbest
m›t›ka tesisi gibi- ciddi ve acil tedbirler al›nsa bu yol rakip kabul etmez en mühim bir yol
halini alm›fl olacakt›r. Ve hakikaten di¤er yollar›n üçte biri kadar çok büyük fark göstere-
cektir.

Emniyet, sürat, ucuzluk sayesinde daima iflleyecek olan bu yola ve Trabzon Liman›'na
ne Beyrut, ne Hayfa, ne ‹skenderun, ne de Batum Liman› hiçbir tesir yapamayacakt›r.

Yunus Nadi Beyefendi'nin yaz›s›nda hudud-› Saray'dan ‹ran'daki Mako'ya 20 kilometre-
lik mesafe kaydedilmektedir. Hâlbuki Mako'dan ‹ran dâhilinde Baz›rgân'a 15, oradan da
Türkiye hududuna Gürbulak mevkiine 5 kilometre mesafe olup bu mevki-i Trabzon yolu-
nun ‹ran hududundaki iltisak noktas›d›r. Saray ile Mako aras›nda yüz kilometre kadar me-
safe olup ‹ran dâhilinde bu iki mevki aras›nda muntazam flose de yoktur. Hâlbuki Gürbu-
lak'tan itibaren Mako-Hoy-Mernet-Tebriz yolu motorlu vesaitin ifllemesine müsait bir flekil-
de bulunmaktad›r.
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Sivas-Erzurum hatt› befl alt› senede ikmal edilebilece¤ine göre Erzurum'dan veya Ela-
z›¤'dan Van'a, Saray'a kadar demiryolu veya yeni bir flose aç›lmas› ve buna mukabil yolun
‹ran'da temdidi her halde bütçe ve uzun zaman meselesi oldu¤u takdir buyuruluyor. Bugün
mevcut bir yol oldu¤undan on sene sonraki vaziyete göre mütalaa yürütmekten ziyade bu
yolun ikmal-i inflas› ile azami bir sene içinde bütün transit cereyanlar›n›n Trabzon'da top-
lanmas›n› müdafaa etmek bir emr-i zaruridir.

fiu noktay› da ilave etmek mecburiyetindeyim ki bu sene içinde yolumuzda yap›lacak
köprülerin, menfezlerin, sel duvarlar›n›n, imla ameliyesinin k›sm-› azam› yap›lm›flt›r. Yani
bir tahsisat verilmezse sarf edilen üç buçuk milyon lira ve son günlerde lehimize inkiflaf gös-
teren transit ticareti tamamen elimizden ç›km›fl olacakt›r.

Aziz Cumhuriyetimizin az zaman zarf›nda yaratt›¤› nice eserler aras›nda büyük bir isa-
betle bafllanan Trabzon-Erzurum-Beyazit iktisat candamar›n›n az zamanda ikmal edilece¤i-
ne iman etmiflizdir. Bu mektubuma ba¤l› haritaya bir nazar gezdirilirse davan›n esas› da an-
lafl›lm›fl olur. Son söz olarak ‹ran transit ceryanlar›n›n az zamanda tekrar Türk topraklar›n-
da ve Türk sular›nda toplanmas›n› temin edecek dört madde de hulasa edece¤im. Bunlar
da;

1- Trabzon-Erzurum-Bayzit yolunun ikmal ve inflas›.

2- Tahmil ve tahliyenin emniyetle ve suhuletle icras›n› temin için Trabzon'da acilen bir
dalga k›ran inflas›

3- Gümrüklerimizde tatbik edi-
len transit muamelelerinin kolay-
laflt›r›lmas› ve ‹stanbul veya Trab-
zon'da serbest m›ntaka iflinin halli

4- Alelumum masraflar›n›n
azalt›lmas›.

Bu yaz›lar› senelerden beri icra
edilen tatbikata ve transit yolunda-
ki meflhudad›ma ve ‹ran'daki tacir-
lerle yap›lan temaslara istinaden
yaz›yorum.

Trabzon Odas› bu husuda öte-
den beri çok genifl tedkikatta bu-
lunmufl ve marazi teflhis davalar›n›
tesbit etmifl oldu¤undan transitçi-
lik vasf› hikmet-i vücudu olan
Trabzon'a bu tarihi ve tabi-i mas-
hariyetinin ancak Cumhuriyet eliy-

le iade edilece¤ine kaniyiz.

Cumhuriyetin on y›l›ndaki eserlerini hulasa eden bayram kitab›m›zdan bir nüshas›n› tak-
dim ediyorum. Transiti yaln›z yol ve liman cephesinden tetkik eden bu kitaptaki fasl-› mah-
susu mütalaa buyurman›z› da ayr›ca rica ederiz. Yaln›z memleket menfaatini güden ve k›y-
mettar neflriyat›yla umumi efkâr› ayd›nlatan Cumhuriyet Gazetemizin bir köflesinde bu ya-
z›lar›m yer bulursa kendimi bahtiyar addedece¤im.

Trabzon Halkevi Reisi ve

Ticaret Odas› Bafl Kâtibi
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Trabzon'da önceki dönemlerde oldu-
¤u gibi planl› kalk›nma döneminde de
ekonominin lokomotifli¤i görevini Trab-
zon Ticaret ve Sanayi Odas› yapmaktay-
d›. 21 May›s 1935 Sal› günü Ankara'da
toplanacak olan IV. Ticaret ve Sanayi
Odalar› Kongresi gündeminde yer alan
maddeler hakk›nda Trabzon'dan kat›la-
cak olan delegeler önceden ciddi bir ha-
z›rl›k yapm›fllar ve haz›rlam›fl olduklar›
raporun bir suretini kongreye gitmeden

önce 25 Nisan 1935 tarihinde Trabzon
Valili¤ine sunmufllard›r. 1931 tarihli
Trabzon M›nt›ka Ticaret Kongresi karar-
lar›na dayand›r›lan bu raporda yer alan
hususlar dönemin Trabzon ekonomisinin
genel özelliklerini yans›tmaktayd›. 

IV. Ticaret ve Sanayi Odalar› Kongre-
si'ne kat›lacak olan Trabzon delegeleri
At›f Saruhan ve Hamit Dilman imzas›n›
tafl›yan raporda; genel kurul gündeminin
birinci maddesinin a f›kras›n› oluflturan

Trabzon Liman› önünde
gemiler, 1930’lar...
Atilla Alp Bölükbafl›
arflivi



“Ticaret ve Sanayi Odalar› ve Ticaret ve
Zahire Borsalar›” hususunda Trabzon
Borsa Talimatnamesi'nin günün ihtiyaç-
lar› dikkate al›narak flu flekilde de¤ifltiril-
mesi isteniyordu: 

1. Mübayaac›lar öteden beri müflteri
vekili s›fat›yla icra-y› muamelede bulu-
narak yaln›z mübayaatta de¤il, hem mal
sat›n almakta ve hem de mal satmakta
olduklar›ndan 24 Temmuz 1322 tarihli
Esham ve Tahvilat Borsas› Nizamname-
sine tezyil edilen 22 A¤ustos 1339 tarih-
li Nizamname ahkâm›na tevfikan tali-
matnamenin onuncu maddesindeki
“mübayaac›” unvan›n›n kald›r›larak yeri-
ne “Muamele acenteleri” unvan›n›n ko-
nulmas›,

2. Talimatnamenin ikinci maddesin-
de “Mübayaac›lar borsa meclisi namina
müseccel ve Türk tabiyetiinde bir ban-
kaya 2000 liral›k nakit tevdi veya bu
miktarda itibar istihsal› suretile teminat
irae edeceklerdir” diye yaz›l›rd›. Bilahere
Vekâlet-i Celile'nin 5246/137/2725 sa-
y›l› ve 6/11/930 tarihli emirlerile bu
maddeye “veya ayn› miktarda bir tüccar
kefaleti vermek” kayd› ilâve edilmifltir.
Bu kefalet acentelerin herhangi bir vuku-
a getirecekleri her hangi bir zarar›n taz-
minine mahsus oldu¤una göre mezkûr
maddeye 24 Temmuz 1322 tarihli Es-
ham ve Tahvilat Borsas› Nizamname-
si'ne tezyil edilen nizamnamesinin üçün-
cü maddesinin son f›kras› mucibince
“Bu mabla¤ acentelerin muamelat›ndan
dolay› eflhafl-› saire hakk›nda vukua ge-
tirecekleri zarar ve hasar›n andelhace
tazminine mahsustur” kayd›n›n ilâvesi
muvafik görülmüfltür.

3. Talimatnamenin 18. maddesi Bor-
sa Encümenine birinci ve ikinci s›n›f
abonmanlarla mübayaac›lar taraf›ndan
befl azan›n intihab›n› amirdir. Hâlbuki ta-
limatnamenin 39. maddesi mucibince
borsa muamelat›n›n suret-i ifas› ve bor-
sa heyetinin ve memurin ve müstahdi-
mininin vezaifi ve aboneler ile mübayaa-
c› ve simsarlar›n tabi olaca¤› ahkâm-›
mahsusa borsa heyetince tespit edildik-
ten sonra ma-fevk meclis olan Oda Mec-
lisi'nin de tasdikine iktiran edece¤ine
göre halen yedi azadan ibaret olan borsa
encümeninin di¤er baz› borsalarda oldu-
¤u gibi befl azaya indirilmesinde hiçbir
mahzür yoktur. Binaenaleyh 18. madde-
nin “Trabzon Ticaret ve Zahire Borsas›,

borsada m›kayyet olan Türk tabiiyetin-
de birinci ve ikinci s›n›f abonelerle mü-
bayaac›lar 'muamele acenteleri' taraf›n-
dan rey-i hafi ile yine Türk tabiiyetinde
birinci ve ikinci s›n›f aboneler ve mu-
amele acenteleri aras›nda intihap olu-
nan 3 ve Ticaret Odas›'nca müntahap iki
aza ki, ceman befl azadan mürekkep bir
borsa heyeti marifetiyle idare olunur”
fleklinde tadili münasip görülmüfltür.

4. 27. madde de “Borsa encümenince
tanzim olunan bütçenin Oda Meclisi'ne
tasdik ettirilmesi lâz›md›r” denilecek
yerde tertip sehvi olarak “Borsa Mecli-
si'ne tasdik ettirilmesi lâz›md›r” diye ya-
z›l›d›r. Bu yanl›fll›¤›n düzeltilmesi icap et-
mektedir.

5. Odalar Nizamnamesinin 22. mad-
desi mucibince rey sahibi olarak Oda
Meclisi içtimalar›na ifltirak eden M›ntaka
‹ktisat Müdürü ve Borsa Komiseri, flimdi-
ye kadar tabi-î aza s›fat›yla ve sahib-i
rey olarak Borsa Encümeni içtimalar›na
ifltirak ediyorlard›. Hâlbuki Borsa Tali-
matnamesinde bu hususa dair hiçbir sa-
rahat yoktur. Binaenaleyh mülga M›nta-
ka ‹ktisat Müdürlü¤ünün vazife ve sala-
hiyetleri, makam-› Vilâyete tevdi edildi-
¤ine göre makam-› Vilâyetin veya vekili-
nin ve borsa komiserinin tabi-î aza s›fa-
t›yla ve sahib-i rey olarak ercümen top-
lant›lar›na ifltirak edebileceklerine dair
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4. Ticaret ve Sanayi
Odalar› Kongresi’ne
kat›l›ma dair TTSO

taraf›ndan yap›lan bir
yaz›...

Veysel Usta arflivi



talimatnameye bir madde ilavesi muva-
fik görülmüfltür.

6. Borsa sat›fl salonunda arzu talep,
teklif ve mukabil teklifler ercümence
müttahaz kararlar dairesinde yap›lmak-
tad›r. Hâlbuki mal satmak üzere mülha-
kattan ve civar iskelelerden gelen zürra',
kay›kc› ve sairenin bu kararlara uygun
bir flekilde muamele ifas› müflkülat ar-
zetmektedir. Bu sebepten sat›fl salonun-
da al›msat›mlar›n bir suret-i muntaza-
mada cereyan›n› temin ve teshil için bu
gibi abone olmayan zürra', kay›kc› ve
saire taraf›ndan borsaya arz edilecek
mallar›n dellaliye ücreti al›nmaks›z›n
borsaca tayin edilecek resmi bir dellal
marifetiyle sat›lmas›na dair talimatna-
meye bir madde ilâvesi münasip görül-
müfltür.

7. Borsaya tabi mevad al›msat›mlar›-
n›n mutlaka borsada yap›lmas›, borsa
talimatnamesi ahkâm›ndan oldu¤u hal-
de Trabzon'da yaln›z mahallen yap›lan
akitler borsadan geçmekte, ecnebi piya-
salar›na bilmuhabere sat›lan mallar ise
“en consignation” nam› alt›nda ihraç
edilerek borsaya katiyen arz edilme-
mektedir. Hâlbuki Trabzon'un hakiki “en
consignation” “f›nd›k” ihracat›, umum
ihracat›n %10'unu geçmez. Bu suretle
her sene memleketimizden ihraç olunan
iki buçuk milyon lira k›ymetinde 60-70
bin çuval f›nd›k içinin ve di¤er ihracat
maddelerimizin harice sat›fl fiyatlar› Bor-
sam›zdan tamam›yla gizli kald›¤›ndan iç
piyasan›n d›fl piyasa fiyatlar›na göre tan-

zimine imkân has›l olamamaktad›r. ‹h-
raç olunan mahsulât›m›z›n sat›fl veya en
consignation mahiyetlerini tetkik ve tes-
bit için ise Borsa Talimatnamesinde hiç-
bir madde yoktur. Binaenaleyh piyasay›
tanzim ve irflat vazifesiyle mükellef olan
borsan›n ihraç edilen mahsulât›m›z›n her
günkü sat›fl fiyatlar›n› tespit ve piyasaya
ilân edebilmesi için bilmuhabere harice
sat›lan mallar›n da günü gününe borsaya
tescili luzumuna dair talimatnameye bir
madde ilâvesi muvaf›k görülmüfltür. 

IV. Ticaret ve Sanayi Odalar› Kongre-
si'nin birinci maddesinin “b” f›kras› “Ti-
caret ve Sanayi Odas› veya Ticaret ve
Zahire Borsas›” n›n hangi flartlarda ve
nerelerde tesis olaca¤›na dairdi. Bu f›kra
ile ilgili olarak ihracat ve ithalat›n en çok
yap›ld›¤› kap›larda/yerlerde Ticaret ve
Sanayi Odalar›n›n kurulmas›, Borsalar›n
ise istihsal ve istihlâk maddelerinin sat›fl-
lar›n›n en çok oldu¤u yerlerde tesis edil-
mesi önerilmekteydi. Gündemin birinci
maddesinin “c” f›kras› ise “Yün, tiftik,
ham deri, av derisi” gibi maddelerimizin
belli tarihlerde belli yerlerde aç›k art›rma
usulü ile sat›fl›n›n fayda sa¤lay›p sa¤la-
mad›¤› ile ilgiliydi. Bu konuya yönelik
ortaya konulan görüfl “ M›ntakam›z›n is-
tihsal maddelerinden olmayan yün, tif-
tik, ham deri, av derisi ara s›ra iç vilayet-
lerden flehrimize gelmekte ve burada sa-
t›fl edilmeyerek transit suretiyle ‹stan-
bul'a sevk olunmaktad›r. Bu maddelerin
sat›fllar›n›n en ziyade topland›¤› yerlerde
muayyen tarihlerde muayyen mahaller-
de 'mezat-auction' suretiyle sat›fllar›nda
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Trabzon liman› inflaat›,
1950’ler...
Atilla Alp Bölükbafl›
arflivi



faide olaca¤›na asla flüphe yoktur” flek-
lindeydi. Gündemin birinci maddesinin
“d” f›kras› “Umumî ma¤azalar ve varant
muamelesinin tesisi ve Ticaret ve Sana-
yi Odalar› Bankas›-Fonu olarak teraküm

etmekte olan paran›n en faydal› istimal
yolunun araflt›r›lmas›” fleklinde düzen-
lenmiflti. Bu f›kra ile ilgili Trabzon dele-
gasyonunun ortaya koymufl oldu¤u gö-
rüfl ise flöyleydi: 
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M›ntakam›z›n bafl mahsulü f›nd›kt›r. Mahsul iptidas›nda fazla ara dolay›s›yla fiyatlar ge-
nellikle düflük olur. Senede yaln›z bir defa mahsul alan köylü, pek tabi-i olarak mal›n› se-
nenin en yüksek fiyat›na satmak ister. Bunun için de piyasay› takip ederek beklemesi lâ-
z›md›r. Fakat bekleyemez! Çünkü paraya ihtiyac› vard›r. Bundan baflka paraya ihtiyac› ola-
mayanlar›n da mahsulünü muhafaza edecek müsait ambar› yoktur. ‹flte bu gibi mecburiyet-
ler karfl›s›nda köylü, bilahere istedi¤i gün piyasas› üzerinden hesab›n› görmek flart›yla mah-
sulünü itimat etti¤i bir tüccara emanet b›rak›r ve ihtiyac›n› temin edecek kadar bir para al›r.
Tüccar da emanet ald›¤› bu mal› kendi mal› gibi ifller ve satar. Tüccar›n emanet mallar› te-
amülen iflleyip satt›¤›na göre hükmen sat›fl demek olan bu muamelenin tevsiki lâz›m gelir-
ken tarafeynce bu hususa hiç de riayet edilmedi¤inden bilahere hesap görme zaman›nda
birçok ihtilaflar zuhur ederek netice itibar›yla yine köylü zarar görür.

Fiyatlar›n sükûtuna sebep olan emanetcili¤in önüne geçmek ve mahsul bafllang›c›nda
piyasaya fazla mal arz edilmesine meydan vermemek için köylünün mahsul iptidas›nda pa-
raya ve depoya olan ihtiyac›n› gidermek lâz›md›r. Binaenaleyh memleketimizde de umumî
ma¤azalar ve varant muamelesi tasis edildi¤i takdirde:

1- Müstahsilin cüz'i bir ücret mukabilinde depoya olan ihtiyac› temin edilmifl olacak,

2- Bankalarca avans sur marflandiz muamelesi kolaylaflacak ve artacak,

3- Ayn› zamanda baflka sermaye sahiplerinin de bu ifle para hasretmeleri kolaylaflt›r›l-
m›fl olacak,

4- Bu suretle müstahsilin önünde para bulmak sahnesi -mal›na her zaman hakim bir va-
ziyette olarak-  genifllemifl bulunacak,

5- Bunlar›n neticesi olarak mahsul bafllang›c›nda sat›fla fazla mal hücumu eksilecek,
dolay›s›yla fiyatlar tutulmufl olacak

6- Ve en nihayet emanetcilik de tedricen ortadan kalkarak kolayca mal tedarik edenle-
rin ecnebi pazarlar›na vukubulan hesaps›z fiyat tekliflerinin de önüne geçilmifl olacak ve d›fl
piyasalarda bu suretle mümkün mertebe tutulmufl olacakt›r. 

Bu itibarla memleketimizin en büyük bir derdine cevap verecek olan umumî ma¤azalar
ve varant muamelesinin, Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n murakebesi alt›nda olmak üzere bir

1934 Sanayi
Sergisi’nden bir
görüntü...
TTSO Arflivi



IV. Ticaret ve Sanayi Odalar› Kongresi
gündeminin ikinci maddesinin “a” f›kras› “‹h-
racat mallar›m›z›n uluslararas› piyasalar›nda
rekabetini ve muvaffakiyetini temin edecek

amillerin tetkiki, hükümetin ve tüccar›n de-
ruhte edece¤i vazifeler” olarak belirlenmiflti.
Bu konuda Trabzon delegasyonu flöyle bir
görüfl ortaya koydu:
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an evvel tesisini ve Ticaret ve Sanayi Odalar› Bankas›/Fonu olarak teraküm etmekte olan
paran›n bu ifle hasredilmesini ehemmiyetle dileriz. Ayn› zamanda mali bankalar›n da köy-
lüye mahsulün ilk dört ay›nda çok az masrafla yard›mda bulunmas›n› temenni etmekteyiz.
Ancak yap›lacak yard›m›n muayyen bir sistem dâhilinde olmas› ve bu yard›m›n d›fl piyasa-
lardaki müflterileri rakip memleketlere kaç›racak mahiyette olmamas› gerektir. Bunun için
de f›nd›k istihsal merkezlerinde her sene münavebeten umumi bir f›nd›k kongresi yap›l›r. Bu
kongreye f›nd›k istihsal merkezlerindeki Ticaret ve Sanayi Odalar›ndan müntehap birkaç
aza ve Türkofis Müdürü, Oda Baflkâtibi ve Borsa Komiseri ve banka müdürleri ifltirak eder-
ler. Kongrenin vazifesi memleketimiz ve rakip memleketler f›nd›k istihsalat›n› ve cihan is-
tihlakât›n› ve stok miktar›n› ve sair lüzumlu hususat› tespit ederek hâs›l olacak neticeye gö-
re o seneki mahsulümüzün asgari sürüm fiyat›n› tayin ve tespit etmekten ibarettir. Fakat
evvelemirde rakip memleketler istihsalat› ve stok miktar› ve müstehlik piyasa vaziyetleri ve
mevzuat› hakk›nda Türkofisin, Ticaret Odalar›n›n ve bankalar›n vakt ü zaman›yla muhabe-
reye bafllamalar› ve alacaklar› malumat ve raporlar› umumî kongreye arz etmeleri lâz›md›r.
Bu suretle kongre taraf›ndan tespit edilen asgari sürüm fiyat› üzerinden bankalar da köylü-
ye yard›ma bafllamal›d›rlar. Piyasa fiyatlar›, kongrece tespit edilen fiyattan afla¤› düflerse
bankalarca depo muamelesinin yap›lmas› ve bu fiyat› aflt›¤› takdirde depo muamelesinin
kabul edilmemesi icap eder.

Bütün ürünlerimiz içinde m›ntakam›z›n bafl mahsulü olan f›nd›k kadar kendini kolay ve
çabuk satt›ran bir madde yoktur. Ancak dünyan›n mergubu olan bu k›ymetli mahsulün di-
kilifl tarz› fennî de¤ildir. Bu gayri fennî bahçelerin verimi rakip memleketler ‹spanya ve ‹tal-
ya bahçelerinin veriminden %50 noksand›r. Bu böyle olmakla beraber dünya f›nd›k istihsa-
lat›n›n %60'› memleketimize aittir ve nefaset itibar›yla da mahsulümüz rakip memleketler
f›nd›klar›na kat kat faiktir. Fakat seneden seneye mütezayit bir flekilde artan f›nd›k dikimi
köylü taraf›ndan yap›ld›¤› için ocaklar yine gayr› fennî ve muhtelif nevilerle karmakar›fl›k
olarak dikilmeye devam edilmektedir. Dikim iflinin fennilefltirilmesi, müsait olmayan top-
raklara f›nd›k dikilmemesi ve harcay›c› piyasalar›n ra¤bet etmedi¤i cinslerin yetifltirilmeme-
si ve muhtelif nevilerin ayr› ayr› dikilerek sat›fl pazarlar›na yeknesak mal gelebilmesinin te-
mini için bu dikim iflinde hükümetin murakebesini çok lüzumlu görüyoruz. Bundan baflka
f›nd›¤a ar›z olan hastal›klara karfl› da flimdiye kadar hiçbir tedbir al›nmam›fl oldu¤undan, bu
hastal›klar seneden seneye artarak birçok f›nd›k bahçelerini mahvetmektedir. Bu hastal›k-
lar›n kökünden yok edilerek daha fazla ve daha sa¤lam mahsul al›nabilmesini temin için
f›nd›k sahas›n›n tam ortas›nda bulunan ve ötedenberi gerek iç ve gerekse d›fl piyasalarla
olan rab›ta ve münasebetleri dolay›s›yla f›nd›k al›flveriflinin merkez-i sikletini teflkil eden
Trabzon'da bir F›nd›k Enstitüsü'nün kurulmas›n› ehemmiyetle dileriz. Mallar›m›z›n uluslara-
ras› piyasalar›nda rekabet ve muvaffakiyetini temin hususuna gelince: Bunun için evvele-
mirde mahsulümüzün çok iyi bir flekilde standardize edilmifl olmas› ve maliyet fiyatlar›n›n
muhtelif masraflarla kabart›lm›fl olmamas› lâz›md›r. Bu hususta hükümete düflen vazife:

1- Tahmil ücretlerinin en asgari bir hadde indirilmesi,

2- Mallar›m›z›n harcay›c› pazarlara süratle ve ucuz navlonlarla sevki,

Yumurta navlonu sand›kta 3 lirad›r, Türkiye'den senede 200.000 sand›k ihraç edildi¤i-
ne göre 3_200.000 = 600.000 lira yaln›z yumurta navlonu verilmektedir. F›nd›k navlonu ton
bafl›na 14 lirad›r. Bilhesap f›nd›k için de 200.000 liradan fazla navlon veriliyor ki, yaln›z bu
iki mahsulümüzün navlonu senede 800.000 liray› geçmektedir.

3- Merkez Bankas›'n›n Trabzon'da da bir flube açmas›n›,

Trabzon'da Merkez Bankas› flubesi olmamas› yüzünden piyasam›z takastan istifade ede-
medi¤i gibi bilhassa yumurta ihracat›n›n mahreçlerde karfl›laflt›¤› zorluk ve tediyattaki te-
ehhürden dolay› ihracatç› mutezarr›r olmaktad›r.

4- ‹stihbarat-› hariciyenin kuvvetlendirilmesini,.

Çok genifl bir hinterlanda sahip bulunan ve ayn› zamanda ‹ran transitinin geçit kap›s›
olan ve f›nd›k mahsulümüzün belli bafll› istihsal ve ihraç merkezi olan Trabzon'da da Tür-
kofis'in bir flube açmas›.

Tüccara düflen vazife ise;

1- Mal›n› murakebe nizamnameleri hükümlerine göre gayet temiz bir flekilde haz›rla-



Kongre gündeminin ikinci maddesinin “b”
f›kras› “‹hracat mallar›m›z›n standardizasyo-
nu, takip olunacak s›ra ve metot ve odalar›-
m›za ve tüccar›m›za düflen vazifeler” bafll›¤›

alt›nda toplanm›flt›. Bu hususta Trabzon tem-
silcileri bölgenin hassasiyetlerini dikkate ala-
rak flöyle bir görüfl haz›rlad›lar:
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mak,

2- D›fl ticaretin daha muntazam ve memleket menfaatine daha uygun bir flekilde idare-
si için birleflerek sat›fl kooperatifleri vucuda getirmektir.

1- Trabzon'un bafll›ca ihracat maddesi f›nd›k ve yumurtad›r. Halen tatbik edilmekte olan
f›nd›k ve yumurta murakabe nizamnamelerinden azami fayda görülmektedir.

F›nd›k murakabe nizamnamesinin 8. maddesi mucibince tespit edilip Vekâlet-i Celi-
le'nin 17/12/931 tarih ve 7404/342 say›l› emirleriyle tebli¤ buyurulan hususlar›n tatbiki, yi-
ne Vekâlet-i Celile'nin 31/1/932 tarih ve 610/28 say›l› emirleriyle baz› yerlerde kalbur tesi-
sat›n›n henüz ikmal edilmemifl olmas› hasebiyle tehir edilmifltir. Hâlbuki kalbur tesisat› o
kadar büyük masraf ve külfete mütavakk›f de¤ildir. Binaenaleyh f›nd›klar›m›z›n bugünkün-
den daha iyi bir flekilde tasnif edilmifl oldu¤u halde ihrac›n› temin için bu kuturlar hakk›n-
daki emrin bir an evvel tatbikini zaruri görmekteyiz.

2- M›ntakam›z›n yetifltirdi¤i belli bafll› f›nd›k tipleri flunlard›r: Tombul, Sivri, Fofla. Fofla
f›nd›¤› iri ve gösteriflli oldu¤u için daha merguptur ve sofra f›nd›¤›d›r. Ekseriyetle kabuklu
olarak ihraç olunur ve istihsal miktar› da seneden seneye artmaktad›r. Hâlbuki bu mergup
tipin murakabe nizamnamesinin 6. maddesinde asla ismi geçmez. Mezkûr maddeye sivri
f›nd›ktan sonra fofla f›nd›¤›n›n da ilâvesi münasip görülmüfltür.

3- M›ntakam›zda f›nd›k ocaklar› sivri, tombul kar›fl›k olarak dikilmifl oldu¤undan mamu-
lü toplarken muhtelif nevileri birbirinden ay›rmak mümkün olmad›¤› gibi fabrikalarda da
böyle kar›fl›k mallar›n tefrikine imkân yoktur. Esasen tombulun sivriye ve sivrinin tombula
%10 nisbetinde kar›fl›k olmas›n›n da mahsulün sürümüne hiçbir tesiri yoktur. Bu itibarla
murakabe nizamnamesinin 7. maddesinin flimdilik ona göre tadilini zaruri görmekteyiz.

4- Nizamnamenin 5. maddesi, f›nd›k toplama zaman›n›n, toplama ameliyesine baflla-
madan en az 15 gün evvel münasip vas›talarla ilân edilmesini amirdir. Hâlbuki f›nd›¤›n id-
rak zaman›n› 15 gün evvelden tespit ve ilân pek güçtür. Çünkü bir iki günlük muhalif hava
f›nd›¤›n toplama zaman›n› tacil veya tehir ettirebilir. Binaenaleyh bu 15 günlük müddetin bir
haftaya indirilmesi ve nizamnamenin beflinci maddesinin ona göre tadilini dileriz.

5- Yine Nizamnamenin 9. maddesinde kabuklu f›nd›kta % 8 iç f›nd›kta % 4 de kadar ru-
tubete müsaade edilmektedir. Lakin rutubet derecesini ölçecek elde bir alet mevcut de¤il-
dir. Eksperler rutubet nispetini elleriyle muayene ettikten sonra kendi flahsi kanaatlerine
göre tespit etmekte ve binnetice zuhur eden ihtilaflar›n hall ü fasl› müflkülat arzetmektedir.
Hâlbuki f›nd›¤›n ihraca salih bir halde kuru oldu¤unu tespit ve tayin daha kolayd›r. El ile ru-
tubet derecesini tespite imkân yoktur. Faraza, bir eksperin % 3 rutubetli gösterdi¤i bir ma-
l› di¤eri % 4 ve bir di¤eri de % 2 rutubetli gösterebilir. Bu takdirde eksperleri kendi kanaat-
lerinden dolay› mesul tutmak do¤ru olamaz. Binaenaleyh Nizamnamenin 9. maddesindeki
rutubet nispetlerinin ilgas›yla bunun yerine 'ihraca salih bir flekilde kuru olan f›nd›klar›n ih-
rac›na müsaade edilir' kayd›n›n konulmas› muvafik olacakt›r kanaatindeyiz.

6- Nizamnamenin 10. maddesi iç f›nd›klar›n % 1,5 tan fazla vurgun olmamas›n› emre-
der. Hâlbuki sivri f›nd›klar uçlar›n›n sivrili¤i hasebiyle, de¤irmenden uçlar›ndan fazla vur-
gunlu olarak ç›kar. Fabrikalarda ne kadar dikkat edilirse edilsin sivri f›nd›klarda vurgun nis-
petini bir buçu¤a indirmek imkân› yoktur ve vurgunlu taneleri de birer birer seçip ay›rmak
da bir hayli külfet ve masrafa mütevakk›ft›r.

Esasen öteden beri sivri içler fazla vurgunlu olduklar› halde mahreç piyasalarda tombul
iç fiyat›ndan pek farkl› olmayarak, hatta bazen tombul iç fiyat›na da sat›lmaktad›r. Binaena-
leyh vurgun nisbeti %1 buçu¤u geçti¤inden dolay› sivri f›nd›klar›n, nizamnamesinin 11 ve
12. maddeleri ahkâm›na tevfikan kusurlu nam› alt›nda ellifler kiloluk çuvallarda sevk edil-
mesinin mahreç piyasalarda sivri f›nd›k içi fiyatlar›na menfi tesirler yapaca¤› aflikâr oldu-
¤undan sivri f›nd›k içlerinde vurgun nispetinin % 5'e ç›kar›lmas›n› ve nizamnamenin ona gö-
re tadilini zaruri görmekteyiz.

Yumurtaya gelince:

1- Yumurta ihracat›n› murakabe nizamnamesinin tatbikinden evvel, muayyen hava ta-
bakas›n› ihtiva edip aklar›n›n fleffafiyetini k›smen kaybetmifl olan yumurtalar da ikinci yu-
murta nam› alt›nda ihraç edilirdi. Murakabe nizamnamesi ahkâm›na tevfikan lambadan ge-



çirilerek muayenesinde hava tabakas› 10 milimetre-
yi geçmeyen, aklar› fleffaf yumurtalar›n taze olarak,
di¤erlerinin sanayiye mahsus bozuk yumurta nam›
alt›nda ihrac›na müsaade edilmekte oldu¤undan ak-
lar›n›n fleffafiyeti k›smen kaybolmufl olan bu ikinci
yumurtalar›n art›k ihrac›na imkân hâs›l olamamakta-
d›r.

fiimdiye kadar mahreç piyasalarda kolayca sar-
fedilen bu yumurtalar›n, sanayiye mahsus bozuk yu-
murta nam› alt›nda ihrac› ise fiyatlar›na tesir icras›n-
dan hali kalmayaca¤› cihetle mezkûr nizamnamenin
6. maddesinin birinci f›kras›n›n:

A- Lambadan geçirilerek muayenesinde hava ta-
bakas› 10 milimetreyi geçmeyen, aklar› fleffaf yu-
murtalar taze=birinci,

B- Hava tabakas› 10 milimetreyi geçmeyip akla-
r› k›smen fleffafiyetini kaybetmifl olan yumurtalar ba-
yat = ikinci

C- Hava tabakas› 10 milimetreyi geçen aklar› k›-
zarm›fl olan yumurtalar sanayiye mahsus = bozuk
yumurta fleklinde tadiliyle yumurtalar›n bu üç nam
alt›nda ihrac›na müsaade edilmesi,

2- Nizamnamenin 10. maddesinde taze yumurta-
lar›n ancak 720 adetli küçük sand›klarda ihrac›na
müsade edilmekte ise de tacirlerimizin müflterilerin-
den ald›klar› siparifllerde, baz› yerlerde ezcümle ‹tal-
ya'da yumurta ambalaj›ndan da gümrük al›nd›¤› ve
bu yüzden ufak sand›k yumurtalar›n daha masrafl›
oldu¤u ileri sürülerek yumurtalar›n büyük sand›klar-
da gönderilmesi istenilmektedir. Bu itibarla yumurta-
lar›n müflterinin talebine göre büyük veya küçük

sand›klarda ihrac›na müsaade edilmesi ve Nizamnamenin 10. maddesinin o flekilde tadili
muvaf›k görülmektedir.

Fasulye de evvelce m›ntakam›z›n ihraç maddesinden idi. Bugün maruz kald›¤› rekabet
yüzünden bu mahsul ihraç maddesi olmak vasf›n› tamam›yla kaybetmifltir. fiimdilik mahal-
len sarfedilmekte ve k›smen ‹stanbul ve ‹zmir'e sevk olunmaktad›r. Bu maddenin ihraç edi-
lemeyerek sarfiyat›n›n yaln›z dâhile münhas›r kal›fl›, istihsalat›n›n da seneden seneye azal-
mas›na sebep olmufltur. Evvelce memleketimize oldukça mühim bir para getiren evvelki
mevkiinin verilebilmesi için en evvel bir Fasulya Murakebe Nizamnamesinin tanzimini ve
fasulye ihracat›n›n takas veya sair flekillerle himaye edilmesini muvaf›k bulmaktay›z.

Kongre gündeminin ikinci maddesi-
nin “c” f›kras›nda “ Memleket içindeki ve
d›fl›ndaki sergi ve panay›rlara metot dâ-
hilinde ferdi veya kolektif ifltirak ve bir
milli komite teflkilinde fayda olup olma-
yaca¤›” sorulmaktayd›. Trabzon'un ha-
z›rlam›fl oldu¤u görüfl; “Mahsulât ve sa-
nayimizin iç ve d›fl sergi ve panay›rlarda
teflhiri çok muvaf›k olaca¤›ndan bu gibi
sergi ve panay›rlara ferdi olusun kolektif

olsun en müsait flartlarla ifltirak edilebil-
mesinin temini için milli bir komitenin
teflkilini çok lüzumlu görüyoruz” fleklin-
deydi. 

IV. Ticaret ve Sanayi Odalar› Kongre-
si gündeminin üçüncü maddesi “Denizi-
zalt› servetinin istismar›” na yönelikti. Bu
konuda Trabzon delegasyonunun ortaya
koymufl oldu¤u tespitler flunlard›:

Trabzon bal›kç›l›¤› harpten evvelkinden çok geridir. Bugün memleketimizde yaln›z k›y›
bal›kç›l›¤› vard›r. Vesait çok iptidaidir. Bu sanat erbab›n›n havas›na göre hergün avlayabil-
dikleri bal›klar memleketin günlük ihtiyac›na yetmeyecek kadar azd›r. Fiyatlar da o nisbet-
te pahal›d›r. M›ntakam›z›n en fazla tutulan hamsi bal›¤›, bu memleket halk›n›n, bilhassa fu-
karas›n›n en ucuz bir g›das›n› teflkil etmekle beraber çok mebzul (bol) oldu¤u senelerde
flehre yak›n tarlalara gübre makam›nda at›l›r, uzak köyler, nakliyat›ndaki müflkülat hase-
biyle bundan istifade edemezler ve binnetice fazla istihsalat, müflteri bulamay›nca denize
dökülür. Kas›m 1934'ten 13 Nisan 1935'e kadar toplam 1620 kay›k hamsi istihsali olmufl-
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tur. Tahminen bir bu kadar da imha edilmifltir. Hamsi bal›¤› bazen iri bazen ince olur, bu se-
ne ince ç›km›flt›r. ‹kinci Teflrin, Birinci Kânun ve ‹kinci Kânun aylar›nda beher kay›k 6-10
lira aras›nda, fiubat, Mart ve Nisan aylar›nda ise 8-18 lira aras›nda sat›lm›flt›r. Bir kay›k
hamsi vasatî olarak 3.000 kilo kabul edilmifltir. fiu hesaba göre yukarda gösterilen befl bu-
çuk ay zarf›nda bilhesap 10.000.000 kilo hamsi bal›¤› tutulmufl, bunun yar›s› sarf edilme-
di¤inden imha edilmifltir. E¤er al›c› bulunursa bu miktar bugünkü iptida-î vesaitle 4 misli
artabilir. Sular›m›zda di¤er nevi bal›klardan baflka her sene vasatî 70.000 adet kadar da yu-
nus bal›¤› avlanmaktad›r. Sarf yeri bulundu¤u takdirde bunun da istihsal miktar› yine bu-
günkü iptida-î vesaitle iki misline ç›kabilir.

Memleketimizde aç›k deniz bal›kç›l›¤› teflkilat› da vucuda getirilecek olursa istihsalat›n
hesaps›z bir flekilde fazla olaca¤› aflikârd›r. Ancak fazla istihsalat›n sarf› için bir konserve ve
bal›k unu fabrikas› bulunmad›¤›ndan bu bal›klar›n taze olarak muhafazas› veya ahar mahal-
lere sevki için de memleketimizde buz, so¤uk hava deposu vesair vas›ta mevcut olmad›-
¤›ndan böyle bir aç›k deniz bal›kç›l›¤› teflkilat›n›n vücuda getirilmesine kimse cesaret ede-
memektedir. Trabzon'da mevcut bir fabrika yaln›z yunus bal›klar›n›n postlar›ndan ya¤ ç›-
karmaktad›r. Yunus bal›klar›n›n postu al›nd›ktan sonra kalan lâflelerinden hiçbir suretle is-
tifade edilememektedir. Hâlbuki baflka memleketlerde sakat bal›klarla yunus bal›klar›n›n is-
kelet ve lâflelerinden yap›lan unlar hayvanata g›da olarak verilmekte ve tarlalara da en iyi
gübre olarak dökülmektedir. Memleketimizin bilhassa gübreye de çok ihityac› vard›r. Her
sene hariçten yaln›z Trabzon'a 100.000 liral›k kadar kimyevî gübre girmektedir. E¤er güb-
re memleket dâhilinde imal edilmek suretiyle ucuza mal edilecek olursa sarfiyat›n bir o ka-
dar daha artaca¤›na flüphe yoktur. 100 kilo taze bal›ktan 40 kilo bal›k unu al›nabilece¤i he-
sap olunmaktad›r. Bu hesaba göre yaln›z denize at›lan yunus lâflelerinden yap›lacak bal›k
ununu Trabzon'un bir senelik gübre ihtiyac›n› temine kâfi gelece¤i anlafl›lmaktad›r. fiayet
buna fazla hamsi istihsalat› da ilâve edilecek olursa Trabzon'da kurulacak bir bal›k unu fab-
rikas›n›n bütün Türkiye'nin gübre ihtiyac›na tamamiyle cevap verece¤ine kaniyiz.

Memleketimizde amele ücretleri ucuz oldu¤u gibi kudret-i elektrikiye de mebzul ve
ucuzdur. fiunu da arz etmek isteriz ki, arazisi gayet dar olan vilâyetimizin nüfusu çok fazla-
d›r. fiöyleki: 4630 kilometre murabba›na 94 kifli isabet etmektedir. Çok ar›zal› olan arazi-
nin kabil-i zer' k›sm› da ancak 100.000 hektard›r. Kabil-i zer' arazinin kilometre murabba›-
na 434 nüfus isabet etmektedir. Bu itibarla Türkiye'mizde kesafet-i nüfus rekoru ‹stan-
bul'dan sonra Trabzon'dad›r. Binaenaleyh Trabzon Vilâyeti bir ziraat memleketi olmaktan
ziyade bir sanat memleketi olmaya daha elverifllidir.

Bu itibarla Trabzon'da bir fabrika tesisi suretiyle fazla bal›k istihsalat›n›n sarfi temin edil-
di¤i ve bu sanat erbab› da biraz himaye gördü¤ü takdirde bal›kç›l›k memleketimizde ken-
dili¤inden inkiflaf edecektir. Bal›k saydiye resminin mümkün oldu¤u kadar tenzilinin de ay-
r›ca bu sanat›n inkiflaf›na yard›m edece¤ine kaniyiz. Binaenaleyh bal›kç›l›¤›n inkiflaf›yla de-
nizalt› servetinin istismar› için her fleyden evvel Trabzon'da bir bal›k unu fabrikas›n›n kurul-
mas›n› memleket iktisadiyat› noktas›ndan çok elzem ve faideli buluyoruz.

Hususî borsa, buz, so¤uk hava deposu, vesair vas›ta ancak böyle bir fabrikan›n tesisiy-
le bal›kç›l›¤›n inkiflaf›ndan sonra memleketimiz için bir mevzu olarak ele al›nabilir.
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s›'n›n uzun süre baflkanl›¤›n› yapan kifli-
dir.

1930-40'l› y›llarda Trabzon'da eko-
nomik ölçekte kendini gösteren belli
bafll› sivil kurulufllar olarak Ticaret ve
Sanayi Odas›, Ticaret Borsas› ve tüccar
kulübü gibi kurulufllar karfl›m›za ç›k-
maktad›r.

Kuruluflu 1884 y›l›na dayanan Trab-
zon Ticaret Odas›, Cumhuriyetin ilk y›l-
lar›nda kalk›nma hamlesinin liberal çiz-
gide sürdürüldü¤ü bir dönemde yasal
zeminini bularak yeniden örgütlenmifl ve
flehir ekonomisine yön veren belli bafll›
kurumlardan biri haline gelmifltir.
1920'ler boyunca Ticaret Odas›'nda yö-
neticilik yapm›fl olanlar, ayn› zamanda
Trabzon'da kurulan özel flirketlerin de
sahibi veya ortaklar›yd›. Bu özellik dev-
letçi-korumac› ekonomik modelin tatbik
edildi¤i 1930 ve 40'l› y›llar boyunca da
sürdürülmüfltür.

1930'lar›n Trabzon bas›n›na göz att›-
¤›m›zda Ticaret Odas›, Ticaret Borsas›
ve Tüccar Kulübü ile ilgili haberlere s›k-
ça rastlamaktay›z. Özellikle bu kurulufl-
lar›n kongreleri ve seçilen insanlar›n
kimlikleri ve yap›lan etkinlikler gazete-
lerde hayli yer almaktayd›.

Ticaret Odalar›na üyelik 1925 y›l›nda
yap›lan yasal düzenlemeyle zorunlu hale
getirilmiflti. Trabzon Ticaret Odas› za-
man zaman gazetelere ilân vererek
Trabzon merkez ve ilçelerde ifl kollar›na
yeni giren tüccar ve esnaf›n odaya kay›t
yapt›rmalar›n›, aksi takdirde yasal ceza-
î müeyyidelerin uygulanaca¤›n› duyur-
maktayd›. 1935 y›l› Ocak ay›nda bu tür-
den verilen bir ilanda flunlar belirtilmek-
teydi:

301 Yeniyol, Say›: 1997, Ocak 1935.
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Dördüncü Ticaret ve Sanayi Odalar›
Kongresi'ne Trabzon delegasyonu yuka-
r›da s›ralad›klar›m›z›n d›fl›nda Trabzon
flehrinin ihtiyaçlar›na uygun olarak;
Transit Ticaret ve Liman yap›m›, Ticaret
ve Sanat okullar›n›n aç›lmas› ile ilgili bir-
tak›m temennilerde de bulunmufllard›.
Trabzon- ‹ran Transit ticaretinin son 30-
40 y›ld›r gerilemeye yüz tuttu¤unu bu-
nun yeniden eski canl›l›¤›na kavuflturu-
labilmesi için bir liman›n yap›lmas› ve
yolun tamir edilmesi gerekti¤i üzerinde
durulmufltur. Ayr›ca gümrüklerin yeni-
den düzenlenip mevzuat›n kolaylaflt›r›l-
mas› istenmekteydi. Okullaflma ile ilgili
olarak flunlar dile getiriliyordu: Trab-
zon'da ortaokullar aras›nda yer alan Ti-
caret Mektebi'nin gelifltirilmesi ve bu
okuldan mezun olacak ö¤rencilerin ya-
banc› dil bilecek düzeye getirilmesi, hiç
olmazsa lise düzeyine ç›kart›lmas› gere-
lidir. Bu okula ilaveten sanayinin ara
meslek eleman› aç›¤›n› kapatmak; ma-
rangozluk, kundurac›l›k ve demircilik gi-
bi geleneksel meslekleri diriltmek için
bir de sanat okulunun aç›lmas› laz›md›r.

1935 y›l› May›s ay›nda Ankara'da
toplanacak olan Dördüncü Ticaret ve
Sanayi Odalar› Kongresi için Trabzon
delegeleri At›f Saruhan ve Hamit Dilman
taraf›ndan haz›rlanan bu öneri paketi da-
ha önceki y›llarda toplanm›fl olan Trab-
zon Ticaret M›nt›ka Kongreleri kararla-
r›ndan esinlenilerek düzenlenmiflti. ‹kti-
sat ilminin kurallar› çeçevesinde haz›rla-
nan bu rapor ayn› zamanda Cumhuriye-
tin topyekûn kalk›nma heyecan›n›n tafl-
radaki yans›mas› olarak da de¤erlendiri-
lebilir. Bu raporu haz›rlayanlar aras›nda
yer alan At›f Saruhan 1930 ve 40'l› y›l-
larda Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda-

Trabzon merkezi ile Akçaabat, Sürmene ve Of kazalar›nda bilumum tüccar, komisyon-
cu, simsar, nakliyeci ve esnaf›n, yeniden ma¤aza açm›fl bütün al›flveriflçileri 1935 senesi
için kay›tlar›n›n yap›lmas›na Kanun-› sani iptidas›nda bafllanm›flt›r. Odalar Kanunu'nun
üçüncü maddesine tevfikan üç ay içinde, yani Mart 1935 nihayetine kadar kay›tlar›n› yap-
t›rmayanlardan tescil harc› cezaen üç misli al›naca¤› ilan olunur.301

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›
1935 y›l› sonlar›nda seçim atmosferine
girmiflti. O dönemde odalar›n tabi oldu-
¤u kanuna göre oda meclisine veya yö-
netimine girebilmek için iki dereceli se-
çim sistemi uygulanmaktad›. Oda sici-

linde fevkalade, birinci, ikinci, üçüncü ve
dördüncü s›n›flarda kay›tl› olan ve odalar
nizamnamesinin 26. maddesinde yaz›l›
flartlara haiz olan insanlar aras›ndan se-
çilecek olan ikinci seçmenler, Ticaret ve
Sanayi Odas› Meclisi'nin üyelerini seç-



me hakk›na sahiptiler. Oda meclisi üye-
lerinin görev süreleri 1935 y›l›n›n sonun-
da bitece¤inden dolay› seçim süreci Ka-
s›m ay›nda bafllat›ld›. Oda tarf›ndan ve-
rilen bir ilanla seçime kat›lma flart›na sa-
hip olanlar›n 23 Aral›k1935 tarihine ka-
dar ask›ya ç›kan listeleri kontrol etmele-
ri, varsa itirazlar›n› bir hafta içerisinde
yapmalar› isteniyordu.302

Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n seçim ta-
rihi 23 Aral›k Pazar günü olarak tespit
edilmiflti ve seçim Oda binas›nda yap›la-
cakt›.303 Yap›lan seçimler sonucunda be-
lirlenen birinci seçmenler Ticaret ve Sa-
nayi Odas› yönetimine flu isimleri seç-
mifllerdi: At›f Saruhan, Naz›m Ural, Züh-
tü Saruhan, Hüseyin Çulha, Kamil Dede-
o¤lu, Mehmet Hazar, Temel Nücumi.304

Seçilen heyet daha sonra ars›nda görev
da¤›l›m› yapm›flt›r. Buna göre: Baflkanl›-
¤a At›f Saruhan, Asbaflkanl›¤a Kamil
Dedeo¤lu, ‹kinci Baflkanl›¤a Hüseyin
Çulha, Muamelat Müfettiflli¤ine Temel
Nücumi ve Hesap Müfettiflli¤ine de Züh-
tü Saruhan getirilmifltir.305 Baflkâtipli¤e
de ‹ktisat Vekâleti taraf›ndan Halit Kami
atanm›flt›r.306 Uzun y›llar Trabzon Ticaret
Okulu direktörlü¤ü görevini yürütmüfl
olan Halit Kami'nin Ticaret Odas› Bafl
Kâtipli¤ine tayin edilmesi Trabzon ka-
muoyunda memnuniyetle karfl›lanm›fl-
t›r.307

1935-36 y›llar› Trabzon'da ekonomi-
ye yön veren sivil toplum kurulufllar›n›n
seçim y›llar› olarak geçmifltir. Tüccar
Kulübü 17 fiubat 1936 günü genel kurul
yapm›flt›r.308 Kongre, baflkan Seyfettin
Bey taraf›ndan aç›lm›fl, faliyet raporu ve
hesap raporu okunup ibra edildikten
sonra Süleyman Mahir Bey'in; “Kulübe,
flehir kulübü ad› alt›nda yeni bir flekil ve
istikamet verilmesi ve bunun içinde ayr›-
lacak bir encümenin idare heyeti ile ya-
paca¤› tetkikler neticesini iki aya kadar
heyet-i umumiyeye arz etmesi yolunda-
ki teklifi” oybirli¤i ile kabul edildi. Daha
sonra sonra yönetim kurulu seçimine

geçildi. Seçimler sonucunda Kamil De-
deo¤lu, Noter Seyfettin, Hami Dedeo¤lu,
Mehmet Kitapç›o¤lu, Mithat Salo¤lu yeni
yönetim kurulunu oluflturmufltur. Yeni
yönetim, baflkanl›¤a üçüncü defa olmak
üzere Noter Seyfettin Bey'i getirmifltir.

Ticaret Borsas› 10 Mart 1935 ve 24
Mart 1936 tarihlerinde Ticaret Odas› bi-
nas›nda seçime gitmifl309 ve ikinci seçim
sonucunda Borsa yönetimi flu isimlerden
oluflmufltur: ‹fl Limited Direktörü Yusuf
Onur, Mustafa Alemda¤, ‹brahim Sunar,
Celal Ömerbafl, ‹smail Müftü, Mehmet
Kitapç›, Osman Hac› Tursun.310 Bu isim-
lerin ço¤u bir y›l önce seçilmifl olan he-
yette de vard›.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n
1930'lar› ikinci yar›s›nda gündemini
meflgul eden konular aras›nda, yumurta
ve f›nd›k ihracat› ve Ticaret Borsas›'na
yeni bir bina yapmak a¤›rl›kl› bir yer ifl-
gal ediyordu. 

Trabzon Ticaret ve Zahire Borsas›nda
1.1.1934 tarihinden 1.12.1934 tarihine
kadar bir sene zarf›nda 2.476.389 lira 76
kuruflluk muamele olmufltur. Bunlar;
2.121.306 lira k›ymetinde f›nd›k, “iç k›-
r›k, iç çürük, iç fofla, tombul, sivri”,
186.968 lira 75 kurufl k›ymetinde 9489
sand›kta 13.663.244 adet yumurta “bi-
rinci ve ikinci mal”, 5.097 lira 74 kurufl
k›ymetinde 1284 çuvalda 140.853 kilo
fasulye, 40750 lira 45 kurufl k›ymetinde
9086 çuvalda 999640 kilo m›s›r, 662 li-
ra k›ymetinde 35 sand›kta 2350 kilo ce-
viz içi ve 119.580 lira 73 kurufl k›yme-
tinde 19.372 çuval un idi.311

Trabzon'un o dönemlerde en önemli
ihraç ürünü yumurta ve f›nd›k idi. Bu
yüzden ekonomiye yön veren bu iki ürü-
nün kalitesinin korunmas› ve pazar›n›n
kaybedilmemesi gerekmekteydi. Ticaret
ve Sanayi Odas› da bu bilinçle hareket
etmekteydi. Oda yumurta ihracatç›lar›n›
bilinçlendirmek için 1935 y›l› fiubat
ay›nda kendi binas›nda “Yumurta ve

302 Halk, Say›:481, 21 Kas›m 1935 Perflembe
303 Halk, Say› :489, 19 Aral›k 1935 Perflembe
304 Halk, Say›:494, 6 Ocak 1936 Pazartesi
305 Halk, Say›: 495, 9 Ocak 1936 Pazartesi ; Yeniyol, Say›: 2105, 11Ocak 1936 Cumartesi
306 Halk, Say›: 525, 23 Nisan 1936 Perflembe (Uzun y›llar Trabzon Ticaret Odas› Baflkâtipli¤ yapm›fl olan Osman Cudi Bey 1934 y›l›

ortalar›nda Samsun Ticaret Odas› Baflkâtipli¤ine atanm›fl ve Samsun Ticaret Odas› Baflkâtibi Adil Bey de Trabzon Ticaret Odas›
Baflkâtipli¤ine tayin edilmiflti. Yeniyol, Say›: 1956, 9 A¤ustos 1934 Perflembe).

307 Yeniyol, Say›: 2134, 25 Nisan 1936 Cumartesi
308 Yeniyol, Say›: 2116, 19 fiubat 1936 Çarflamba
309 Halk, Say›: 408, 11 Mart 1935 Pazartesi 
310 Halk, Say›: 517, 26 Mart 1936 Perflembe  
311 Halk, Say›: 397, 30 Ocak 1935 Perflembe  
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Ambalaj Sergisi” açm›flt›r. Burada  Türk
Ofis taraf›ndan Danimarka, Hollanda,
Polonya, Rusya, Do¤u Afrika, Avustral-
ya'dan getirilen 8 sand›k ambalajl› yu-
murta üç gün boyunca sergilenerek Av-
rupa ve dünyan›n muhtelif yerlerinde
yafl meyve ve yumurtan›n nas›l ambalaj
edildi¤i ihracatç›ya gösterilmifltir.312 Bu
dönemde yumurta ihracat› Trabzon eko-
nomisi içerisinde önemli yer tuttu¤u için
Ticaret ve Sanayi Odas› bu alanda kali-
teyi art›rmak için teflebbüslerini sürdür-
müfltür. Bunlardan biri de “yumurta eks-
peri” almak olmufltur. Oda 4014 say›l›
“Yumurta ‹hracat› Nizamnamesi”gere-
¤ince kontrol komisyonunda ayda 50 li-
ra ücretle çal›flt›r›lmak üzere yumurta
eksperi al›m› için ilân vermifltir.313

Trabzon'un di¤er önemli ihraç ürünü
olan f›nd›k için Ticaret ve Sanayi Oda-
s›'nda zaman zaman ihracatç›larla top-
lant›lar tertip edilmifltir. 1936 y›l› A¤us-
tos ay›nda Oda baflkan› At›f Saruhan ne-
zaretinde Türk Ofis raportörlerinden Ni-
zamettin Abbas'›n da haz›r bulundu¤u
bir toplant›da “F›nd›k ‹hraç Nizamname-
si” konuflulmufltur.314 1937 y›l› May›s
ay›nda Trabzon'a gelen ‹ktisat Vekâleti
‹ç Ticaret Müdürü Mümtaz Bey'in bafl-
kanl›¤›nda f›nd›k ve yumurta tüccarlar›
odada toplanarak “F›nd›k ve Yumurta ‹fl-
leri Nizamnamesi” üzerinde görüfl al›fl-
veriflinde bulunmufllard›r.315 Eylül ay›nda
yeni f›nd›k mahsulü için önemli bir top-
lant› tertip edilmifltir. Umum Müfettifl
Tahsin Uzer'in huzurunda Trabzon Valisi
Seza-i Uzay'›n baflkanl›k etti¤i toplant›ya
ilgili daire müdürleri ve f›nd›k tüccarlar›
kat›lm›fl ve f›nd›k mahsulündeki “vurgun
meselesi” üzerinde tart›flma yap›lm›flt›r.
Ticaret odas›'nda gerçekleflen toplant›da
f›nd›k ihracat› ile ilgili geçerli olan ni-
zamname tart›fl›lm›flt›r. Nizamnameye
göre; ihraç edilecek f›nd›¤›n 100 kilo-
sunda yar›m kilo çürük, bir kilo k›r›k; %
8 tombul içte, % 15 sivri içte vurgun ola-
rak kabul ediliyordu. Bu oranlar f›nd›k
ihracatç›s›n›n tepkisine yol açm›fl ve bu
flekilde devam edilirse ihracat›n duraca-
¤› iddialar› seslendirilmifltir. Tart›flmala-
r›n sonucunda vurgunun tarif ve fleklini
tespit için tüccar, uzman ve daire mü-
dürlerinden befl kiflilik bir heyet seçilmifl-
tir. F›nd›k tüccarlar›, bu hususa yak›n il-
gi gösteren vali ve Üçüncü Umumi Mü-
fettifl Tahsin Uzer' e teflekkür etmifllerdir.
Toplant›da, Tahsin Uzer'in Halkevi'ndeki
yapm›fl oldu¤u sohbette “Trabzon Ata-
türk'ün heykelinden mahrum kalma-
mal›d›r” mütealas›ndan mülhem olarak
f›nd›k tüccarlar› bir teklifte bulunmufltur.
Mehmet Salih taraf›ndan sunulan teklif,
f›nd›¤›n ihrac›nda bir çuvaldan al›nan
resmin tezyidi ve bu fark›n Atatürk Hey-
keline tahsisi ile ilgiliydi. Bütün tüccarlar
taraf›ndan memnuniyetle kabul edilen
bu teklif üzerine daha sonra belediyede
bir toplant› yap›lm›flt›r.316

Bu dönemde Trabzon Ticaret ve Sa-

312 Halk, Say›: 404, 25 fiubat 1935 Pazartesi
313 Yeniyol, Say›: 2125, 25 fiubat 1936 Çarflamba
314 Yeniyol, Say›: 2167, 14 A¤ustos 1936 Cuma
315 Yeniyol, Say›: 2363, 11 May›s 1937 Sal›
316 Halk, Say›: 661, 22 Eylül 1937 Cuma
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Trabzon-Almanya
aras›nda yap›lan ticari
faaliyete dair belge...
Atilla Alp Bölükbafl›
Arflivi



317 Yeniyol, Say›: 2208, 1 Ekim 1936 Perflembe
318 Yeniyol, Say›: 2359, 1 May›s 1937 Cumartesi
319 Halk, Say›: 723, 9 Temmuz 1938 Cumartesi
320 Yeniyol, Say›: 2552, 12 Ocak1939 Perflembe
321 Yeniyol, Say›: 2566, 4 Mart 1939 Cumartesi
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nayi Odas›'n›n gündeminde olan bir di-
¤er konu Borsa binas›n›n yap›m› idi.
1936 y›l› sonbahar›nda Moloz mevkiinde
2000 liraya büyük bir arsa al›nm›fl ve bi-
nan›n yap›m›na bir y›l sonra bafllanaca¤›
kararlaflt›r›lm›flt›r.317 Ticaret ve Sanayi
Odas›'n›n öncülü¤ünde gerçekleflen bu
eylem 1937 y›l› May›s›nda proje aflama-
s›na gelmifl ve bina için haz›rlanan plan
Borsa Encümeni taraf›ndan incelemeye
al›nm›flt›r. ‹nflaata ise ‹ktisat Vekâleti'nin
onay› al›nd›ktan sonra bafllanacakt›.318

Borsa binas› Moloz'da Belediye tara-
f›ndan yap›lan beton iskele karfl›s›nda
infla edilecekti. Bu binan›n plan ve pro-
jesi Üçüncü Umum Müfettifllik mimar›
Necmi Atefl taraf›ndan yap›lm›flt›r. Keflif
bedeli 18.000 lirayd›. Eksiltmede 12791
liraya Fahri Durul'a ihale edilmifltir. Bi-
na, ihaleden itibaren on ay zarf›nda yap›-
larak teslim edilecekti. 18 ay sonra da
kesin kabulü yap›lacakt›. Binan›n temel
üstü hafriyat›na 1938 y›l› yaz aylar›nda
baflland›. Bina flekil itibar›yla kübikti.
Daire k›sm›ndan bir hol vas›tas›yla al›m
sat›m salonuna girilecekti. Bu salon 100
m. geniflli¤inde olacakt›. Al›m sat›m sa-
lonunun etraf› f›nd›k pazar› olarak düflü-
nüldü. Pazar›n üzeri beton dam olacakt›.
Al›m sat›m salonunun içinde biraz yük-
sekte abone olmay›p al›m sat›m› seyre
gelenler için yerler bulunmaktayd›. Bina
giriflinde al›m sat›m bafllamadan evvel
tüccarlar›n istirahat ve mütealas› için bir
salon vard›. Bu binan›n yap›m aflama-
s›nda Borsa Reisi Yusuf Bey ve yönetim
kurulunun büyük emekleri geçmifltir.319

Trabzon Ticaret Odas› 1939 y›l› ba-
fl›nda, 10 Ocak günü seçime gitmifltir.
Yap›lan seçim sonucunda yönetim kuru-
luna At›f Saruhan, Kamil Dedeo¤lu,
Mehmet H›z›r, Hüseyin Çulha, Naz›m
Ural, Zühtü Salim, Hüsnü Aybay seçil-
mifllerdir. Yönetim Kurulu, aras›nda yap-
m›fl oldu¤u görev da¤›l›m› sonucunda
Reisli¤e At›f Saruhan, ‹kinci Reisli¤e Ka-
mil Dedeo¤lu, Reis Vekilli¤ine de Hüse-
yin Çulha'y› getirmifltir.320

Ticaret ve Sanayi Odas› 1939 Mart
ay›nda gazetelere vermifl oldu¤u ilanda
kay›t tescili ve yeni kay›t ifllemlerinin 31

Mart'ta sona erece¤i, süresinde müraca-
at etmeyenlerin Odalar Kanunu'nun 3.
maddesi gere¤i ceza-i iflleme tabi tutula-
ca¤›n› bildiriyordu.321

1939 y›l› Türkiye için zor bir y›l ol-
mufltur. Atatürk'ün ölümü toplumsal
katman›n genifl kesimlerinde yaratm›fl
oldu¤u derin üzüntü geliflme ve kalk›n-
ma heyecan›n›n h›z›n› kesti. Ancak esas
s›k›nt› 1 Eylül'de bafllayan II. Dünya Sa-
vafl› ile geldi. Bu süreç do¤al olarak
Trabzon'u da etkisi alt›na ald›.

3.3. ‹nönü Dönemi (1938 -1950)

1939 -1945 y›llar› Türkiye için her
bak›mdan kesinti y›llar› diyebilece¤imiz
bir dönem olarak nitelenebilir. II. Dünya
Savafl›n›n yafland›¤› bu y›llar içinde Tür-
kiye, savafl d›fl›nda olmas›na ra¤men
büyük s›k›nt›larla mücadele etti. Bu dö-
nemde sanayi kalk›nma programlar› er-
telendi. Yat›r›mlar durdu. ‹thalat düfltü.
Nüfusun silah alt›na al›nmas›yla emek
gücünün azalmas› gibi nedenlerle bu¤-
day üretimi % 50 geriledi. Savunma har-
camalar› bütçe gelirlerinin % 55'ine yük-
seldi. Bu durum, savafl y›llar›nda
CHP'nin yönetici kadrosunun reformist
kanad›n› harekete geçirdi ve Milli Korun-
ma Kanunu, Varl›k Vergisi, Toprak Mah-
sülleri Vergisi, Çiftçiyi Toprakland›rma
Kanunu gibi ekonomik uygulamalar yö-
neltti. Cumhuriyet Halk

F›rkas›
Trabzon fiubesi...



322 Lonca'dan Oda'ya, s. 215.
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Savafl›n sonlar›na do¤ru ekonomiyi
s›kan ba¤lar gevfletilmeye baflland›. Sa-
vafltan sonra çok partili yaflama geçildi.
Bu dönemde yeniden gündeme gelen ve
1946'da haz›rlanan Befl Y›ll›k Sanayi
Plan›n›n, dünyadaki yeni geliflmeler dik-
kate al›nd›¤›nda ifllevsiz kalaca¤› düflü-
nüldü. Bu plan da yine savafl öncesinde
oldu¤u gibi, kalk›nman›n motorunun
devlet olaca¤›, d›fl ekonomilere karfl› ba-
¤›ms›zl›k ölçütünün ilkesel olarak devam
edece¤i fikri ifllenmiflti. 

1923'ten 1950'ye kadar sanayi yat›-
r›mlar›, devletçilik politikas›yla gerçekle-
flen sanayi birikimlerinin neticesinde
olufltu. Devlet bu dönemde, iktisadi kal-
k›nmada adeta bir dinamo ifllevi üstlen-
di.322

Bu süreçte Trabzon'un ekonomisi na-
s›l bir vaziyette idi. Bu soruya II. Dünya
Savafl›'n›n bafllamas›nda k›sa bir süre
önce 15.5.1939 tarihinde Trazon Valisi
Refik Koraltan taraf›ndan haz›rlanan ve
hükümete sunulan bir raporda önemli
cevaplar verilmifltir. Vilayetin genel du-
rumunu özetleyen bu raporun “Vilayetin
‹ktisadî Vaziyeti” bafll›¤›n› tafl›yan bö-
lümde son 10 y›l›n bir dökümü yap›lm›fl-
t›r. Bu rapor, savafl öncesinde Trab-
zon'un ekonomik olarak gelmifl oldu¤u
nokta ve potansiyeli aç›s›ndan ayd›nlat›-
c› bilgiler vermektedir. Buradan hareket-

le savafl sonras›nda Trabzon ekonomisi-
nin geldi¤i nokta daha iyi anlafl›labilir.
Beklenti ve hedeflerin tutturulup tutturu-
lamad›¤› ve savafl ekonomisinin etkileri
s›nanabilir.

Raporda, Trabzon'da bulunan Fabri-
ka ve imalathaneler flu flekilde s›ralan-
maktad›r: 14 adet f›nd›k k›rma ve ay›k-
lama fabrikas›, 1 adet bal›k ya¤› fabrika-
s›, 1 adet bal›k ya¤› ve konserve fabrika-
s›, 1 adet makarna ve sabun fabrikas›, 1
adet flekerleme fabrikas›, 2 adet de¤ir-
men, 1 adet elektrik fabrikas›, 5 adet
do¤rama, mobilya ve karoseri imalatha-
nesi, 3 adet demir iflleri ve makine ve
motor tamirhanesi, 2 adet fanila ve ço-
rap imalathanesi, 5 adet daba¤hane, 2
adet dokuma ve 2 adet çamur iflleri ima-
lathanesi.

Trabzon merkezindeki bu ekonomik
müesseselerin d›fl›nda Vakf›kebir ve fiar-
l› nahiyesinde ikifler adet f›nd›k k›rma
fabrikas› vard›.

Bunlar›n d›fl›nda Trabzon'da 1939 y›-
l› içersinde yeni bir bal›k ya¤› fabrikas›
kurulmufltur. Daha önce kurulmufl fabri-
kadan senelik bal›kya¤› ihracat›
150.000 kilo iken bu fabrikan›n kurul-
mas›ndan sonra bu miktar 400.000 kilo-
yu aflm›flt›r. Raporda Trabzon'daki mev-
cut üretim mekanizmalar›n›n ihtiyac›

TTSO Arflivi...
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karfl›lay›p karfl›layamad›klar›na dair de-
¤erlendirme de yap›lmaktad›r. Makarna
ve sabun fabrikas›n›n mahalli ihtiyac›
karfl›layacak kapasitede olmad›¤›, bun-
dan dolay› verimlili¤i art›rmak için ma-
karna fabrikas›n›n sabun fabrikas›na dö-
nüfltürülmesi önerilmekte, flekerleme
fabrikas›n›n ihtiyac› k›smen karfl›lad›¤›
belirtilmektedir. Do¤rama, mobilya ve
karoser imalathanelerinin yeterli oldu¤u,
hatta kamyon ve kamyonetlerin karo-
serlerinin mükemmel derecede yap›ld›-
¤›ndan ve ihraç edildi¤inden bahsedil-
mektedir. Her türlü makine ve motor ta-
mirinin mevcut tamirhanelerde yap›la-
bildi¤i, flehrin ortas›nda bulunan tabak-
hanelerin yeni yerlerinin henüz tespit
edilemedi¤i, bundan dolay› üretimin ya-
p›lamad›¤›, çamur imalathanelerinde de-
likli tu¤la üretildi¤i bahsedilenler aras›n-
dayd›. Raporda do¤ramac›l›¤›n geliflmifl
oldu¤u, dokumac›l›k ve trikotajda
önemli bir kapasitenin bulundu¤undan
haber verilmekle birlikte son zamanlarda
Avrupa'da meydana gelen geliflmelere
ayak uydurulamad›¤›ndan bu alanda
müflkül bir duruma düflüldü¤ünün alt› çi-
zilmektedir. Üretim mekanizmalar› içeri-
sinde üzerinde durulan bir di¤er konu
Trabzon'a 35 kilometre mesafede Ak-
çaabat'›n Visera Köyü'nde 1929'da üre-
time geçen elektrik fabrikas›d›r. 360.000
liral›k milli sermayeyle kurulan bu tesis-
te üretilen elektrik hem Akçaabat'› hem
de Trabzon'u ayd›nlatmaktayd›. Rapor-
da flehrin un ihtiyac›n›n mevcut iki de¤ir-
mende ö¤ütülen bu¤daylar ile Samsun
ve ‹stanbul'dan gelen unlardan karfl›lan-
d›¤›ndan bahsedilmektedir. Raporun sa-
nayi ve üretimle ilgili bölümü flehrin bu
alanlarda geliflmeye aç›k oldu¤u tespiti
ile bitirilmifltir.

Raporun “Ticaret, ‹thalat, ‹hracat ve
Ehemmiyetleri” bafll›¤› alt›nda Trab-
zon'un arazisinin sarpl›¤› ve nüfusunun
kilometrekereye düflen insan miktar› iti-
bar›yla ‹stanbul'dan sonra ikinci s›rada
olmas›ndan dolay› ziraat de¤il, ticaret ve
sanayi merkezi olarak de¤erlendirilmesi
önerisi yap›lmaktad›r. ‹ran transit yolu-
nun tekrar Trabzon'a çevrilmesi duru-
munda bu tarihi yolun ifllerli¤i sayesinde
25-30 sene önceki seviyeye tekrar ulafl›-
labilece¤i iddias›nda bulunulmaktad›r.
Kafkas demiryollar› sayesinde Batum Li-
man›'na kayan ticaretin tekrar Trabzon'a
çekilebilmesi ve rekabette öne geçilebil-

mesi için transit gümrük ifllerinin yeni bir
çeki düzene kavuflturulmas› gerekti¤i ve
acilen bir liman›n infla edilmesi isten-
mektedir. Bu sayede ‹ran ticaretinde en
tabi-i ve tarihi yol olan Tebriz-K›z›ldize-
Erzurum-Trabzon yolunun eski canl›l›¤›-
na kavuflabilece¤i,  Batum yoluna yö-
nelmifl olan Kars ve I¤d›r havalisinin it-
halat ve ihracat›n›n da bu yoldan sa¤lan-
mas›yla Trabzon ekonomisinin canlana-
bilece¤i belirtilmektedir. Trabzon Lima-
n›'n›n yetersizli¤i bu potansiyelin de¤er-
lendirilmesini olumsuz etkilemekteydi.
Oysaki, Trabzon tarih boyunca hem do-
¤u vilayetlerinin hem de ‹ran'›n do¤al is-
kelesi görevini ifa etmiflti. Son zamanlar-
da Trabzon üzerinden yap›lan ithalat y›l-
l›k ortalama 10-12 milyon TL seviyesin-
deydi ve bu rakam›n %65-70'i do¤u vila-
yetlerine, gerisi Trabzon'a aitti. Trabzon
Liman› üzerinden yap›lan y›ll›k ihracat
ortalama 7-8 milyon TL seviyesindeydi
ki, bunun da takriben % 25'i do¤u vila-
yetlerine aitti. ‹thal edilen belli bafll› mal-
lar; manifatura, fleker, çay, motorlu nak-
liye araçlar› ve petroldür. ‹hraç edilenler
ise; f›nd›k, senede ortalama 2-3 milyon
lira, bal›kya¤› vesaire, senede ortalama
1-1,5 milyon lira, tütün, 500.000 yu-
murta, 7-8 yüz bin lira, %75'i dahil vilâ-
yetlere ait hayvan, 1,5-2 milyon lira da-
hil vilâyetlere ait fasulye, ya¤, peynir
fleklinde idi. 1930'lar›n sonunda Trabzon
flehrinin ihracat› ithalat›ndan % 25 fazla
idi.

1939'da düzenlenmifl olan raporda
Trabzon Liman› üzerinden gerçekleflen
ithalat ve ihracat›n 1929-30 senelerine
ait dökümleri de yer alm›flt›r. Trabzon
ekonomisinin geriye dönük ekonomik
potansiyelini süzmek aç›s›ndan bu ra-
kamlar k›ymet arzetmektedir. Buna gö-
re;

Y›l:1929 (Transit ticaret hariç)

‹thalat (TL)

2.566.646 (Ecnebi Memleketlerinden)

10.140.310 (Türkiye'den)

12.706.956 (Toplam)

‹hracat (TL)

2.714.490 (Ecnebi Memleketlerinden)

4.861.924 (Türkiye'den)

7.576.416 (Toplam)
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Y›l:1930 (Transit ticaret hariç)

‹thalat (TL)

1.671.544 (Ecnebi Memleketlerinden)

8.613.993 (Türkiye'den)

10.285.537 (Toplam)

‹hracat (TL)

3.940.807 (Ecnebi Memleketlerinden)

3.856.875 (Türkiye'den)

7.797.682 (Toplam)

Transit ticarette ise Trabzon son y›l-
larda h›zl› bir gerileme içerisine düflmüfl-
tü. Kafkas demir yollar›n›n yap›lmas›n-
dan önce Trabzon liman› üzerinden ya-
p›lan mal sevk›yat› y›ll›k ortalama 40-50
bin ton iken bu oran 1928'de 3.335,
1929'da 2.607 ve 1930'da da 1.386 to-
na gerilemifltir.

Ele ald›¤›m›z raporda Trabzon Vilaye-
ti'nden yap›lan ihracat ve ithalat›n ilçele-
re göre de tasnifi yap›lm›flt›r. Buna göre;

Maçka kazas›: Kazan›n ithalat› bafll›-
ca yünlü, pamuklu, keten gibi bilimum
mensucat ve bu¤day, m›s›r, fleker, zey-
tin veya zeytin ya¤› vesair gibi zira-i
ürünlerden olufluyordu. ‹hracat› ise; bafl-

l›ca tütün, fasulye, ya¤, ya¤s›z peynir, az
miktarda yumurtad›r. Tütün ve f›nd›k
kazan›n kuzey ve kuzey do¤usunda yeti-
flir. Güney k›sm›nda nadiren tütün tarla-
lar›na rastlanmaktayd›. Kaza ihtiyac›n-
dan fazlas›n› d›flardan temin etmek zo-
runda idi.

Of kazas›: ‹thalat› senelik 5000 tene-
ke gaz idi.

Sürmene kazas›: Kazan›n belli bafll›
ihracat› f›nd›kt›r. Y›ll›k takriben 2,5 mil-
yon kilo f›nd›k ç›kar›l›r, sevk olunur.
Bundan baflka 250.000 kilo fasulye ve
4000.000 kadar portakal ve 1000 k›yye
kadar da yün ihraç olunur. Bafll›ca mü-
him ihracat maddeleri bunlard›r. ‹thalat
da fleker, gaz, kahve ile manifatura efl-
yas›ndan ibarettir. 

Akçaabat kazas›: Bu kaza tütün
memleketidir. Bütün ziraat tütün ve fa-
sülyeye yo¤unlaflm›flt›r. Bu sayede kaz-
ya çok para girmektedir. Tütünden bafl-
ka y›ll›k 3760 kilo fasülye ve 85 bin kilo
ya¤ ihraç edilmektedir.

Vakf›kebir kazas›: Kazan›n ihracat
ürünlerinin bafll›calar› f›nd›k, ya¤, fasul-
ye, peynir, so¤an, yumurtad›r. Bunlar-
dan f›nd›k ihracat› y›ll›k 1000 ton, ya¤
300.000 kilio ve yumurta 15.000 san-
d›kt›r.



Raporda Trabzon'da bulunan banka
ve finans müesseselerinden de bahsedil-
mektedir. Buna göre Trabzon'da
1930'lar›n sonunda ulusal düzeyde faali-
yet gösteren bankalardan Türkiye ‹fl
Bankas›, Ziraat Bankas› ve Osmanl›
Bankas› mevcuttu. Bunlar›n d›fl›nda Ka-
radeniz Bankas›, Trabzon Bankas› ve
Nemlizade Kaptan Bey Messesesi gibi
mahalli banka ve bankerler de vard›.

Karadeniz Bankas›, 40 ortak ve 40
bin lira sermaye ile 1928 y›l›nda ‹ktisat
Limitet fiirketi ad›yla kurulmufltu. May›s
1929'da semayesi 100 bin liraya ç›kart›-
larak ad› Karadeniz Bankas› olarak de-
¤ifltirilmifltir. Trabzon Bankas› ise 40-50
ortak ve 50 bin lira sermaye ile Trabzon
Tasarruf ve ‹kraz Sand›¤› ad›yla kurul-
mufltu. 1929 Nisan›nda sermayesi 100
bin liraya ç›kart›lm›fl ve ad› da Trabzon
Bankas› olmufltur. Her iki banka da ta-
mamen mahalli sermaye ile kurulmufltu.
Bunlar›n d›fl›nda Trabzon'da bir de ban-
kerlik yapan finans kuruluflu vard›.
Nemlizade Kaptan Bey Messesesi olarak
kayda geçen bu kuruluflun 50-60 bin li-
ra sermayesi vard›.

Trabzon'da faaliyet gösteren ulusal
bankalar 3 ay vadeli hesaplara 15-18
aras›nda de¤iflen oranlarda faiz verirken
yerel bankalar 4 ay vadeli hesaplara
%18-20 oran›nda ödeme yapmaktayd›.

1939 y›l›nda Trabzon Valisi Refik Ko-
raltan taraf›ndan kaleme al›nan raporun“
Vilayetin ‹ktisadî Vaziyeti” ismini tafl›yan
bafll›¤›n alt›nda son olarak Trabzon Tica-
ret ve Sanayi Odas›'ndan bahsedilmek-
tedir. 1884'te kuruldu¤u belirtilen oda-
n›n 1913'teki üye say›s› 90 kifliden iba-
retti. 1939'da ise bu rakam 465'i bul-
mufltu. Oda, kanunu gere¤i 7 üyeli bir
meclis ve 7 memurlu bir kadro ile yöne-
tiliyordu. Y›ll›k bütçesi ise 8 bin lira idi.
Maçka ve Vakf›kebir d›fl›nda di¤er kaza-
larda ( Of, Akçaabat ve Sürmene) da Ti-
caret Odas› kurulmufltu. Bunlardan Ak-
çaabat Ticaret Odas›'na kay›tl› üye say›-
s› 400'ü bulmufltu.323

Yukar›da say›lanlar›n d›fl›nda 1939
y›l›na gelindi¤inde Trabzon ekonomisine
yön veren di¤er esnaf derneklerini, bun-
lar›n kurulufl tarihleri ile birlikte yönetim
kurulu ve üye say›lar›n› da flu flekilde
tabloland›rabiliriz:324

323 Refik Koraltan'›n 15.5.1939 tarihli Bas›lmam›fl Raporu 
324 B.C.A. CHP Evrak›  490. 01/  595. 57. 8.
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Cemiyetin ad› Kurulufl tarihi Üye say›s› ‹dare heyeti

Trabzon ve Havalisi 1926 500 Baflkan: Yunus Keskin Alemdar
Otomobilciler Esnaf Cemiyeti Üyeler:

Ali Akbulut
Bekir Karadeniz
Mehmet Yurdagül
Nazif Dalg›ç
Hasan Bingöl
Alay Soysal
Halit Perek
Hamit Patak

Yap› Onarma Cemiyeti 1.3.1939 250 Baflkan: Mustafa Karara¤açl›
Üyeler
Murat Özer
Niyazi Kula
‹lyas Usta
Ömer Aydemir
Abdurrahman Erbay
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Kaz›m B›y›k

Otelciler ve Kahveciler Cemiyeti 09.10.1939 145 Baflkan: Ahmet Uzun
Üyeler
Salih Abanoz
Ahmet Durmufl
Abdullah Saral
Hadi Baflman
Dursun Genç

Ayakkab›c›lar Cemiyeti 1937 220 Baflkan: Bilal Alpaslan
Üyeler
Hayri Uzunismail
Fethi Ünsal
Ali Osman Kandemir
Sabri K›yak
fiükrü Nalbant

Yorganc›lar Cemiyeti 1940 45 Baflkan: Ahmet Özkan
Üyeler
‹brahim fiahin
Hüseyin Kardefl
Temel Tuncer
Deniz Yolcu Nakliyat

Esnaf Cemiyeti 1940 82 Baflkan: Osman Çak›r
Üyeler
Hamit Beyaz
Emin Yüngül
Salih Beyaz
Süleyman Arz›k
Mehmet Kâtip
‹smail Topal

Lokantac›lar Cemiyeti 1939 24 Baflkan: Yusuf Ar›soy
Üyeler
Hac› Ahmet Eynesilo¤lu
Ahmet O¤uzman
Ali Kerim
Ahmet Karpuz
Kemal Subafl›

Berberler Cemiyeti 1931 90 Baflkan: Hasan Tahsin Çak›r
Ali Çanakç›
Sabri Akgül
Osman K›c›lar
‹smail Samanc›

Terziler Cemiyeti 15.05.1939 79 Baflkan: Kemal Yomral›
Üyeler
Faik Budak
Ali R›za Üstünda¤
Ali R›za Cidal
Pür Y›ld›r›m

Madeni Sanatkarlar Cemiyeti 1939 80 Baflkan: fiükrü Örs
Üyeler
Ali Ersoy
Murat Ersan
Mehmet Günda¤
Ahmet Özgencil
Emrullah Feridun

Ekmekçiler Cemiyeti 1939 24 Baflkan: Mehmet Ekmekçi
Üyeler
Hamit Ataman
Hasan Günaçar
Osman Y›lmaz
fiakir Ataman
Fazl› Saral
Abdullah Ak›ntürk



3.3.1. II. Dünya Savafl› ve Trabzon

1 Eylül 1939'da bafllay›p 2 Eylül
1945'te sona eren ‹kinci Büyük Savafl'a
Türkiye girmemiflti Fakat savafl›n olum-
suzluklar›ndan önemli ölçüde etkilendi.
Özellikle ekonomik ölçekte Türkiye'nin
yaflad›¤› s›k›nt›lar, dolay›s›yla devlet ve
toplum katmanlar› ile ödemifl oldu¤u fa-
turalar hayli önemliydi. Do¤al olarak
Trabzon, tüm Türkiye'nin oldu¤u gibi sa-
vafl›n tehlikelerinden hem uzak de¤ildi
hem de savafl ekonomisinin yaratm›fl ol-
du¤u etkilerden nasibini almaktayd›.

Trabzon ekonomisi savafltan olumsuz
yönde etkilendi. Trabzon liman› ve güm-
rü¤ündeki hareketlilik gittikçe azald›.
Savafl›n bafllamas›ndan sonra bal›kya¤›,
yumurta, kuru meyve ve muhtelif ürün-
lerin ihracat› durdu. ‹thalat da gittikçe
yavafllad›. 1938-1943 y›llar› aras›nda
Trabzon gümrüklerinden 12.550.451 ki-
lo ve 807.797 liral›k muhtelif eflya girdi.
‹ran'dan Trabzon gümrü¤üne giren
3.600.194 kilo eflyan›n büyük k›sm› ilk
iki y›la ait olup, son iki y›lda ise bu tama-
men durmufltur. Bu y›llar aras›nda güm-
rük idaresi 542.675 lira tahsilatta bulun-
du. 1930-1943 y›llar› aras›nda Trabzon
liman›na 2809 Türk, 290 ‹talyan, 128
Alman, 49 Rus, 82 Frans›z, 4 ‹ran, 1 ‹n-
giliz, 2 Yunan, l Hollanda, 1 Bulgar ve l
‹sveç gemisi girdi. 1940'tan sonra Trab-
zon liman›na çok az say›da yabanc› ge-
mi u¤rad›.

Savafl y›llar›nda halk›n temel ihtiyaç-
lar›yla ilgili mallar›n›n karfl›lanmas›nda
güçlüklerle karfl›lafl›lm›flt›r. fieker, tuz,
gaz, benzin, bez, kalay, otomobil lasti¤i
gibi bir çok ihtiyaç eflyas› s›n›rl› say› ve
miktarda getirilebilmifltir. Büyük flehir-
lerden sonra Trabzon'da da, ekmek
1942-1943 y›llar›nda karneye ba¤land›;
her 250 hane için Halk Da¤›tma Birlikle-
ri kuruldu. 1944 y›l› sonlar›na kadar f›-
r›nlarda “peynirli” piflirilmesine izin veril-
medi. “De¤iflmez gelirliler” ile “dar gelir-
liler” ve halk her türlü temel ihtiyaç
maddelerini, Trabzon Vilayetine tahsis
edilen miktara göre, Belediye ve Sümer-
bank Yerli Mallar Pazar›'ndan temin edi-
yorlard›. Ruflen Kelefl çocukluk y›llar›n-

da yaflad›klar›n›, “ Ekmek, fleker, un gi-
bi zorunlu yiyecek maddelerini savafl
içinde bulmak kolay olmuyordu. Saba-
h›n erken saatlerinde, annemle, Hac›
Kas›m Camii'nin yak›n›ndaki f›r›n›n
önünde ekmek kuyru¤una girdi¤imizi
çok iyi an›ms›yorum. O k›tl›k y›llar›nda,
ilkokul önlüklerimizin yap›ld›¤› kumaflla-
r›, büyüklerimiz, Sümerbank ma¤azala-
r›ndan al›rlard›. Bu da karneye ba¤lan-
m›flt›. Önlüklük kumafl›n sat›n al›nma-
s›nda, nüfus kimlik cüzdanlar›n›n arka
sayfalar›na birer siyah damga vururlard›.
Nüfus cüzdan›m, bu yüzden, ta 1950'ler
sonunda yenisi al›n›ncaya de¤in, yurt d›-
fl› gezilere çok s›k ç›kan kimselerin pa-
saportlar›ndaki vize damgalar› gibi, si-
yah Sümerbank damgalar›yla doluydu.”
cümleleriyle anlatmaktad›r.

Savafl y›llar›nda arz ve talep aras›n-
daki farktan dolay› fiyatlar oldukça yük-
selmiflti. Milli Korunma Kanunu, Beledi-
yenin koydu¤u narh ve al›nan di¤er ted-
birlerle fiyatlardaki istismar önlenmeye
çal›fl›lm›flt›r. 

1943 y›l› Temmuzunda m›s›r ekme¤i-
nin kilosu 40 kurufltan sat›l›yordu. Yine
ayn› günlerde tek tip ekme¤in kilosu 45
kurufltan sat›lacakt›. fiekerin kilosu 133
kurufltu. Belediyece gazoz fiyatlar› birin-
ci s›n›f kahveler için 15, ikinci ve üçün-
cü s›n›f kahveler için 12,50 olarak tespit
edilmiflti.

Bal›k fiyatlar› mevsime ve avlanan
bal›¤›n miktar›na göre de¤iflebiliyordu.
1943 y›l› Ekiminin ortalar›nda “‹ki üç
günden beri onbinlerce ç›kan palamut
bal›¤› memlekette et bollu¤u yaratm›fl”
ve tanesi 15-25 kurufltan sat›lm›flt›.
1943 y›l› sonlar› ile 1944 y›l› bafllar›nda
hamsi az miktarda ve küçük ç›km›flt›.
1944 y›l› fiubat ay› bafllar›nda “az mik-
tarda iri hamsi gelmifl ve Moloz'da kilo-
su 40 kurufla arz edilmiflti. Bu s›rada be-
lediye zab›ta memurunun müdahalesiyle
narh fiyat› olan 25 kurufltan sat›fl› temin
edilmiflti. 11 Aral›k 1944'te mevsimin ilk
hamsisi oldukça iri ç›km›fl “kilosu 50 ku-
rufltan derhal sat›lm›flt›”. Aral›k ay›n›n
sonlar›nda hamsi 25 kurufltan al›c› bulu-
yordu.325

325 Mesut Çapa, “‹kinci Dünya Savafl›'nda Trabzon”, Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Bildiriler Kitab›, Cilt:II, Trabzon 2007, s.1018-
1025.
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3.3.2. Savafl Y›llar›nda Trabzon Ti-
caret ve Sanayi Odas›

Savafl y›llar›nda Trabzon ekonomisi-
ne yön veren kurulufllar aras›nda Ticaret
ve Sanayi Odas› ön s›ralarda yer almak-
tayd›. Bu kuruluflun faaliyetlerini takip
etmek Trabzon ekonomisinin boyutlar›n›
anlayabilmek aç›s›ndan fikir verici nite-
liktedir. Çünkü savafl y›llar›nda Türk
ekonomisini ayakta tutmak için al›nan
Milli Korunma Kanunu, Varl›k Vergisi,
Toprak Mahsülleri Vergisi gibi kararlar›n
taflradaki yürütücüleri aras›nda en önde
gelen kurulufllar ars›nda Ticaret ve Sa-
nayi Odalar› yer almaktayd›.

1941 y›l›n›n Ekim ay›nda Ankara'da
toplanacak olan Ticaret ve Sanayi Oda-
lar›'n›n 5. Genel Kurulu'na Trabzon'dan
Oday› temsilen Naz›m Ural ve Borsay›
temsilen de Ekrem Ongan üye olarak
seçilmifllerdi.326

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›
1942 y›l› fiubat ay›nda bu sefer kendi
ola¤an kongresini yapm›fl ve yeni bir yö-
netim kurulu oluflturmufltur. Yönetim
Kurulu kendi aras›nda görev da¤›l›m› ya-
parak Reisli¤e At›f Saruhan'›, ‹kinci Re-
isli¤e Kamil Dedeo¤lu'nu, Reis Vekilli¤i-
ne Hüseyin Çulha'y›, Hesap Müfettiflli¤i-
ne Zühtü Salim'i, Muamelat Müfettiflli¤i-
ne Hüsnü Aybay'› getirmifltir. Büyük Ku-
rultay delegeliklerine de Milletvekili Ha-
san Saka ve Oda Reisi At›f Saruhan se-
çilmifltir.327 1942 y›l›n›n Mart ay›nda bu
sefer Borsa seçimleri yap›lm›fl ve Ticaret
ve Zahire Borsas› ‹dare Heyeti belirlen-
mifltir. Reisli¤e Mehmet Özday›o¤lu,
‹kinci Reisli¤e Ö. Naci Sa¤›ro¤lu ve He-
sap Müfettiflli¤ine de Ethem M›s›rc› seçil-
mifltir.328 Ticaret ve Sanayi Odas› May›s
ay›nda da yeni yap›lan Borsa binas›na
tafl›nm›flt›r.329

1942 seçimlerinde Ticaret ve Sanayi
Odas› baflkanl›¤›na seçilmifl olan At›f
Saruhan bir süre sonra istifa etmifltir.330

1943'te yap›lan seçimlerde bir önceki
yönetim tekrar göreve getirilmifltir.331 Ti-
caret ve Sanayi Odas› ‹kinci Reisi Kâmil

Dedeo¤lu'nun baflkanl›¤›nda toplanan
yeni yönetim görev da¤›l›m› yapm›flt›r.
Heyet aras›nda yap›lan seçimde Reisli¤e
At›f Saruhan, ‹kinci Reisli¤e Kamil Dede-
o¤lu, Reis Vekilli¤ine Hüseyin Çulha,
Hesap Müfettiflli¤ine Zühtü Saruhan, Mu-
amelat Müfettiflli¤ine Hüsnü Aybay,
Kongre azal›klar›na da Hasan Saka ve
At›f Saruhan seçilmifllerdir.332

1943 y›l›nda Ticaret ve Sanayi Oda-
lar›, Ticaret ve Zahire Borsalar› ve Esnaf
Odalar›'n›n tabi oldu¤u yasa de¤ifltiril-
mifl ve yeni bir yasa haz›rlanm›flt›r. 4355
say›l› yeni yasayla Ticaret ve Sanayi
Odalar›, Ticaret ve Zahire Borsalar› ve
Esnaf Odalar› yeniden yap›land›r›lm›flt›r.
Yeni kanuna göre yap›land›r›lacak olan
teflkilatlar›n uyum çal›flmalar›n› yürüt-
mek üzere Ticaret Vekâleti fiube Müdür-
lerinden Hayrettin Çetinkol Trabzon'a
gelerek yetkililerle çal›flmalar yürüttü.333

1943 y›l›n›n Ekim ay›nda Vali Muavi-
ni Akif ‹flcan'›n baflkanl›¤›nda Ticaret
Vekâleti fiube Müdürü Hayrettin Çetin-
kol, Belediye Reisi Cevdet Akçay, M›nt›-
ka Ticaret Müdürü Raif Toner'in de kat›-
l›m› ile Ticaret ve Sanayi Odas›, Esnaf
Odas› ve Ticaret Borsas› grupland›rma
heyeti topland›. Yeni kanuna göre Tica-
ret ve Sanayi Odas›, Esnaf Odas› ve Ti-
caret ve Zahire Borsas› flu flekilde grup-
land›r›lm›flt›r:

Ticaret ve Sanayi Odas›:

1- Deri tacirleri grubu

2- Hububat, bakliyat ve ya¤l› taneler
tacirleri gurubu

3- Yafl ve kuru meyve tacirleri grubu

4- Manifatura ve tuhafiye tacirleri
grubu

5- Madeni eflya, zücaciye ve inflaat
malzemesi tacirleri grubu

6- Makine ve yedek parça, t›bbi, kim-
yevi ecza, fizik ve hekimlik aletleri tacir-
leri grubu

7- Bankalar ve sigortalar grubu

326 Halk, Say›: 895, 5 A¤ustos 1941 Sal› 
327 Yeniyol, Say›: 2865, 18 fiubat 1942 Çarflamba
328 Yeniyol Say›: 2874, 21 Mart 1942 Cumartesi 
329 Halk, Say›: 977, 26 May›s 1942 Sal›
330 Yeniyol, Say›: 2954, 8 Ocak 1943 Cuma 
331 Yeniyol, Say›: 2955, 12 Ocak 1943 Sal› 
332 Halk, Say›: 1038,  12 Ocak 1943 Sal›
333 Yeniyol, Say›: 3027, 11 Ekim 1943 Pazartesi; Halk, Say›: 42,  12 Ekim 1943 
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334 Halk, Say›: 43,  15 Ekim 1943 
335 Halk, Say›: 44,  19 Ekim 1943
336 Yeniyol, Say›: 3030, 29 Ekim 1943 Cuma; Halk, Say›: 45,  22 Ekim 1943 Cuma; Halk, Say›: 46,  26 Ekim 1943 Sal›
337 Halk, Say›: 49,  5 Kas›m 1943 Cuma; Yeniyol, Say›: 3032, 6 Kas›m 1943 Cumartesi
338 Halk, Say›: 60,  17 Aral›k 1943 Cuma

8- Deniz ve kara nakliyatç›lar› ve
mahrukat tacirleri grubu

9- Yiyecek maddeleri tacirleri grubu

10- Otel ve e¤lence yerleri iflletenler
grubu

Esnaf Odas›:

1- Bakkallar, kuruyemifl ve müsrikat
sat›c›lar grubu

2- Bahç›van, manav ve çiçekçiler
grubu

3- fiekerciler, tatl›c›lar ve meflrubatç›-
lar grubu

4- Lokantac›lar ve aflç›lar, kahveciler
grubu

5- Kesim hayvanlar› ve deniz mahsul-
leri üzerinde çal›flanlar grubu

6- Deri ve kösele iflçileri grubu

7- Terziler ve yorganc›lar grubu 

8- ‹nflaatç›lar ve ahflap iflleri grubu

9- Madeni iflçiler grubu

10- Foto¤rafç›lar, elektrikçiler, anti-
kac›lar, matbaac›lar, kuyumcular grubu

11- Berberler grubu

12- Garsonlar grubu

13- Kara ve deniz nakliyeciler grubu

14- Bükücüler grubu

Ticaret ve Zahire Borsas›:

1- Zahire ve hububat 

2- F›nd›k ve ceviz

3- Un

4- Patates gruplar› 

Gruplara ayr›lm›fl olan tüccar, esnaf
ve bütün iflçilerin isimleri borsa salonuna
as›ld›. Mensup olduklar› ticaret flubesine
itiraz etmek isteyenler üç gün içinde
grupland›rma heyeti baflkanl›¤›na müra-
caat edebileceklerdi.334

Vali Muavini Akif ‹flcan'›n baflkanl›-

¤›nda Ticaret Vekâleti fiube Müdürü
Hayrettin Çetinkol'un da kat›ld›¤› toplan-
t›da kurayla seçim heyetleri oluflturuldu.
Ticaret ve Sanayi Odas› seçim heyetine
At›f Saruhan, Haydar Üçüncüo¤lu, Arif
Bayrakl›gil, Ali Genç ve Ali R›za Yavaz.
Ticaret Borsas› seçim heyetine de, Mus-
tafa Alemda¤, Hüsnü Aybay, Hasan
Yanl›, ‹smail Müftüo¤lu ve Hamdi Yar›m-
b›y›k getirildi. Bu seçim heyetleri daha
sonra toplanarak Ticaret ve Sanayi Oda-
s› seçim heyeti baflkanl›¤›na y›llarca bu
kurumun baflkanl›¤›n› yapan At›f Saru-
han'›,  Borsa seçim heyeti baflkanl›¤›na
da Mustafa Alemda¤'› seçmifllerdir.335

Yeni kanunla ayr› ayr› tüzel kiflilik kaza-
nan Oda ve Borsalar, teflekkül eden es-
naf ve tüccar gruplar›n›n temsilcilerini
belirlemek üzere 25-26 Ekim 1943 ta-
rihlerinde seçime gitmifltir.336 Yap›lan se-
çimler sonucunda oluflan meslek heyet-
leri Ticaret ve Sanayi Odas› Meclisine
Hüseyin Çulha, Kemal Saka, Hüseyin
Serdar, Hayri Uzunismail, Ethem M›s›rc›,
Ali Genç, At›f Saruhan, Ömer Naci Sa¤›-
ro¤lu, Mehmet Kitapç›, Nihat Rüfltü, Os-
man Akçay, Ali R›za Ifl›l, Abdullah Sez-
gin, fiükrü Örs, ‹fl Bankas›, Ziraat Ban-
kas›, Alican Tokman, Naz›m Ural, Hay-
dar Üçüncü, ‹brahim Göksal'› seçmifller-
dir. Oda Meclisi Reisli¤ine Hüseyin Çul-
ha, Reis Vekilli¤ine de Kemal Saka seçil-
mifllerdi. Bundan sonra toplanan meclis
idare heyetine At›f Saruhan, Hüseyin
Çulha, Ethem M›s›rc›, Ömer Naci Sa¤›-
ro¤lu, Osman Akçay, fiükrü Örs, Naz›m
Ural seçilmifllerdir. ‹dare Heyeti Reisli¤i
ise Ticaret Vekâleti taraf›ndan seçilecek-
ti. Ticaret ve Zahire Borsas› meslek he-
yetleri de toplanm›fl ve Borsa Meclisine
flu isimleri seçmifllerdir: Hüsnü Aybay,
Ekrem Ongan, Mustafa Alemda¤, ‹smail
Müftüo¤lu, Kenan O¤uzlu, ‹brahim Ya-
r›mb›y›k,  Murat Tosun, Yakup Baflaran,
Hamdi Yar›mb›y›k ve Hamza Aflç›.337

Seçimlerin tamamlanmas›ndan sonra
Ticaret Vekâleti tarf›ndan Ticaret ve Sa-
nayi Odas› Reisli¤ine At›f Saruhan, Bor-
sa Reisli¤ine Mustafa Alemda¤338 ve yeni
teflkil edilmifl olan Esnaf Odas› Reisli¤i-
ne de Hüseyin Karamehmet tayin edil-
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mifltir.339 Ticaret Borsas› Genel Sekreter-
li¤i'ne Agâh Erdemli340 Ticaret ve Sanayi
Odas›'na da Halit Kami atanm›flt›r.341

Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n yönetimi
zaman zaman gazetelere vermifl oldu¤u

ilânlarla üyelerini yeni yasa ve yasaya
ba¤l› olarak tanzim edilen mevzuatla il-
gili olarak bilgilendirme faaliyeti yap-
m›flt›r. Afla¤›daki ilan buna bir örnek tefl-
kil etmektedir:

Daha önceki y›llarda oldu¤u gibi II.
Dünya Savafl›'n›n sonlar›na do¤ru da
Trabzon tüccar ve esnaf›n› en çok ilgi-
lendiren konu flüphesiz ki, f›nd›k mesele-
si idi. Bu do¤rultuda Trabzon Milletvekili
Faik Ahmet Barutçu 1943 y›l› Ekim
ay›nda Borsa binas›nda f›nd›k ihracatç›-
lar›yla bir toplant› yaparak sektörün so-
runlar›n› dinlemifltir.343 F›nd›k meselesi
ile ilgili olarak sürekli yap›lan toplant›lar-
dan bir di¤eri de 1945 y›l› fiubat›nda
gerçeklefltirilmifltir. Ticaret ve Sanayi
Odas›'nda F›nd›k Kurulu Baflkan› Hasan
Yanl›o¤lu'nun baflkanl›¤›nda ve Milletve-
kili Raif Karadeniz ve di¤er ilgililerin de
haz›r bulundu¤u toplant›da f›nd›k ihraca-
t›yla ilgili hararetli bir toplant› tertip edil-
mifl ve al›nan kararlar yüksek makamla-
ra bildirilmifltir.344

3.3.3. Savafl Sonras› Trabzon Eko-
nomisi ve Ticaret ve Sanayi Odas›

‹kinci Dünya Savafl› sonras› Trabzon
ekonomisi savafl y›llar› kadar olmasa da
benzer tabloyla karfl› karfl›ya idi. Üretim-
de meydana gelen daralma ve yat›r›m
kaynaklar›n›n s›k›fl›kl›¤›n›n yaratm›fl ol-
du¤u istihdam sorunu, en belirgin olan-
lar›yd›. Bu dönemde Trabzon, nüfus yo-
¤unlu¤u bak›m›ndan Türkiye'nin önde
gelen illeri aras›ndayd›.345 Bu durum do-
¤al olarak göçe sebebiyet vermekteydi.
‹kinci Dünya Savafl› y›llar›nda bafllayan
iç göç savafl sonras›nda artarak devam
etmifltir. Özellikle II. Dünya Savafl› y›lla-
r›ndan itibaren il d›fl›na göç vermeye
bafllam›flt›r.

II. Dünya Savafl›'n›n sona ermesinden

339 Halk, Say›: 61,  21 Aral›k 1943 Sal›
340 Halk, Say›: 1081,  4 fiubat 1944 Cuma
341 Halk, Say›: 1082,  8 fiubat 1944 Sal›
342 Yeniyol, Say›: 3072, 8 Nisan 1944 Cumartesi
343 Halk, Say›: 45,  22 Ekim 1943 Cuma
344 Halk, Say›: 1188,  16 fiubat 1945 Cuma
345 1946 y›l›nda Trabzon'un toplam nüfusu 396.673 olup, bunun 40.005'i kaza merkezlerinde, 356.668'i bucak ve köylerde yafl›yor-

lard›. Bu nüfusun ayr›nt›l› da¤›l›m› flu flekildeydi:
Trabzon merkez: 29.551, bucak ve köyler: 61.076, toplam: 90.617
Akçaabat merkez: 4.385, bucak ve köyler: 51.644, toplam: 62.029
Maçka merkez: 458, bucak ve köyler: 31.803, toplam: 32.261
Of merkez: 1.281, bucak ve köyler: 74.418, toplam: 75.699
Sürmene merkez: 2.984, bucak ve köyler: 66.668, toplam: 69.652
Vakf›kebir  merkez: 1.346, bucak ve köyler: 65.059, toplam : 66.405 (Mesut Çapa, “1900-1950 Y›llar› Aras› Trabzon”, Trabzon
2006, Trabzon 2006, Trabzon Valili¤i Yay›nlar›, s. 105.)
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1. 15.3.1944 tarihli ve 5655 say›l› Resmi Gazete'de neflredilmifl olup 15.4.1944 tarihin-
de yürürlü¤e girecek olan ticaretin tanzimine ve ihtikârla mücadeleye dair K 510 say›l› ka-
rar›n 2. maddesinde, tacir s›fat›na haiz olup al›m-sat›m ifli ile ifltigal edenler ithalatç›, ima-
latç›, toptanc›, perakendeci ve ihracatç› olmak üzere befl gruba ayr›lm›flt›r. Yukarda ki grup-
lara mensup olan her tacir, kendi grubunu gösteren bir grup vesikas› almaya ve bunu ta-
cirler aras›nda yap›lan her al›m-sat›m esnas›nda ve ilgili memurlar taraf›ndan istenildi¤inde
ibraz etmeye mecburdur. Grup vesikas› alabilmek için tacirlerin haiz olmas› laz›m gelen
flartlar flunlard›r.

A. Fiilen ticaretle ifltigal etmek,

B. Trabzon vilayeti dâhilinde ticari ikametgâh› bulunmak,

C. Ticaret ve Sanayi Odas›na kay›tl› olmak,

Ç. Borsaya tabi maddelerle meflgul olmak ayr›ca borsaya kay›tl› bulunmak,

D. Unvan ve Ruhsat teskerelerine hamil olmak,

2. Birinci maddede yaz›l› befl gruptan birkaç tanesinin vesikas›n› almak isteyenler bu
gruplar›n her biri için birinci maddede gösterilen vas›flara haiz olmak kayd›yla istedikleri
grubun her birisine ait vesikalar ayr› ayr› verilecektir. Binaenaleyh tüccarlar›n grup vesika-
lar›n› tanzime esas olmak üzere yaz›l› gruplardan hangisi ile meflgul bulunduklar›n› bir isti-
da ile Odaya bildirmeleri ve bu istidaya unvan ve ruhsat tezkerelerini rapt etmeleri lüzumu
ehemmiyetle ilan olunur.342



sonra ekonomide genel bir rahatlama
görülmekle birlikte, s›k›nt›lar tamamen
ortadan kalkmad›. Savafl y›llar›nda oldu-
¤u gibi, baz› mallar s›n›rl› miktarda da¤›-
t›labildi. 10 Ekim 1945 tarihinden itiba-
ren bu¤day mamullerinin her türlü nakil
vas›talar›yla tafl›nmas› serbest b›rak›ld›.
Ancak tüccarlar›n getirmifl olduklar› ek-
meklik unlar› pahal›ya mal etmeleri ve
bunu da halka yans›tmalar› sonucu Be-
lediyece ekme¤e yeniden narh konuldu.
Buna göre, 4 Aral›ktan geçerli olmak
üzere birinci ekmek 41, ikinci ekmek
32,5 kurufltan sat›lacakt›. Belediyenin
belirledi¤i narh fiyat›na göre, Kas›m
ay›nda koyun eti 110, keçi eti 80 ve inek
eti 65 kurufltan sat›l›yordu. “fiekerin

200, kahvenin 600 kurufla sat›ld›¤›”
Temmuz ay›na rastlayan günlerde “bir
fincan kahveye 10 kurufl baha biçilmesi”
flikayet konusu olunca, Belediye Encü-
menince kahve, çay ve benzeri içecekler
birinci s›n›f kahvehanelerde 7 kurufl,
ikinci s›n›f kahvehanelerde 5 kurufl ola-
rak tespit edildi.

1946 y›l› ortalar›na gelindi¤inde Trab-
zon'da benzin ve oto lasti¤i s›k›nt›s› kal-
mam›flt›. Kas›m ay›nda da Trabzon'a
1200 teneke benzinle 126 adet oto lasti-
¤i geldi. Bu durumu göz önüne alan Be-
lediye Encümeni, Eylül ay›nda taksi fi-
yatlar›n› müflteriler lehine afla¤›da göste-
rildi¤i flekilde yeniden düzenledi:

Önceki y›llarda oldu¤u gibi 1947 y›-
l›nda da baz› mallar›n s›n›rl› miktarda
halka da¤›t›ld›¤› görülmektedir. Ekim
ay›nda Trabzon bas›n›, mensucat ve kö-
mür da¤›t›m›yla ilgi flu bilgilere yer ver-
mekteydi:

“Berber, kasap, lokantac›, tatl›c›,
otelci, ayakkab›c›, çapulac›, f›r›nc›lara
bayram ertesi pamuklu mensucat da¤›t›-
m›na bafllanm›flt›r. Bu meyanda halka
da 6,5 metre üzerinden pamuklu da¤›t›l-
maktad›r.

Halk ihtiyac› için gelen 300 ton kok
kömürünün da¤›t›lmas› için gerekli liste
haz›rlanm›fl ve 300 tondan 165 tonu hal-
ka da¤›t›lmak üzere tanzim edilen liste

ajanl›¤a verilmifltir. Ajanda dünden itiba-
ren bu liste üzerinden tevziata bafllam›fl-
t›r.”346

II. Dünya Savafl›'n›n hemen sonras›
ile ilgili Trabzon ekonomisinin genel bir
panoramas› yukar›ya ç›kart›lm›flt›r. fiüp-
hesiz bu tablo içerisinde Trabzon Ticaret
ve Sanayi Odas› hem karar hem de uy-
gulama aflamas›nda önemli roller alm›fl-
t›r. Savafl sonras›nda 1946'dan itibaren
Türkiye çok partili demokratik bir düze-
ne geçifl yapm›flt›r. D›fl politikada ABD
merkezli demokratik bat›l› ülkelere yak-
laflma tercihi Türk ekonomisinin yörün-
gesini de de¤ifltirdi. Devletçi-korumac›
ekonomik modelden liberal ekonomiye

346 Mesut Çapa, “1900-1950 Y›llar› Aras› Trabzon”, s. 106.
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Hareket Noktas› Gidilecek Mahaller Al›nacak Ücret (Kurufl)
Gidifl Gidifl-Gelifl

Belediye Önünden De¤irmendere Çarfl›s›na kadar 100, 150

Belediye Önünden De¤irmendere Köprüsüne kadar 125, 150

Belediye Önünden Asrî Mezarl›¤a ziyaret için 125, 150

Belediye Önünden Cenaze merasimine ifltirak için Mez. 125, 250

Belediye Önünden Köseo¤lu  Kahvesine kadar 150, 200

Belediye Önünden Askerî Hastaneye kadar 150, 200

Belediye Önünden Çifteçay›rl›¤a kadar 250, 350

Belediye Önünden Memleket Hastanesine kadar 125, 150

Belediye Önünden Yenicuma Mezarl›¤›na kadar 125, 150

Belediye Önünden Ortahisar'a kadar 100, 125

Belediye Önünden Atapark, H›z›rbey, Pazarkap› Mah. 125, 150

Belediye Önünden Kavakmeydan, Yal› Mah. 150, 175

Belediye Önünden Ayasofya Mah. Alt-üst cad. 175, 200
sonuna kadar



do¤ru geçiflin ilk iflaretleri bu dönemde
ortaya ç›km›flt›r. Liberal modelde ekono-
minin en önemli tafl›y›c› unsurlar› esnaf,
tüccar, sanayiciler ve onlar›n oluflturdu-
¤u meslek odalar›d›r. Bu geçifl sürecinde
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› ve di-
¤er kurulufllar ne durumdayd›? Seçim
süreçleri nas›l iflliyordu? Yöneticileri
kimlerdi? Bu sorular›n cevab›n› dönemin
en önemli yerel gazetesi olan ve hükü-
mete de yak›nl›¤› ile bilinen Halk Gaze-
tesi'ni takip ederek bulabiliriz.

Sürekli yap›ld›¤› gibi 1946 y›l› Mart
ay›nda gazetelere verilen ilânlarda Tica-
ret ve Esanaf Odalar› üyelerini kay›tlar›-
n› yenilemeye davet etmifllerdir.347 Bu
davetin hemen arkas›ndan Nisan ay›nda
Ticaret ve Sanayi Odas› ile Ticaret Bor-
sas›'nda seçime gidilmifltir. Demoratik
bir ruhla ve tam bir serbestlik içerisinde
yap›lan seçimlerin sonucunda yönetim
kuruluna Hüseyin Çulha, Mehmet Kitap-
ç›, Osman Akçay, Ömer Sa¤›ro¤lu, Has-
bi Serdar, Ruflen Memifl Yaz›c› ile Ethem
M›s›rc› getirilmifltir.348

1947 y›l› Haziran ay›nda Trabzon Ti-
caret ve Sanayi Odas›'nda çok önemli
bir toplant› gerçekleflmifltir. Ekonomi
Bakanl›¤›'n›n yetkilileriyle yap›lan top-
lant›da Trabzon'un sanayi yönünden ge-
lifltirilmesi için görüfl al›flveriflinde bulu-
nulmufl ve tart›flma bir çimento fabrika-
s›n›n kurulmas› üzerinde yo¤unlaflm›fl-
t›r.349 Bugün bile Trabzon'un hâlâ en bü-
yük Sanayi kuruluflu olma özelli¤ini sür-
düren çimento fabrikas›n›n kuruluflunda
Ticaret ve Sanayi Odas› öncü bir rol oy-
nam›flt›r.

Trabzon'un ekonomisine yön veren
bir baflka önemli sivil kurulufl olan Trab-
zon Tüccar Kulübü'nün ola¤an y›ll›k
kongresi 3 Mart 1949 günü gerçekleflti-
rilmifltir. Kongre sonucunda yeni yöne-
tim kurulu Kemal Hatipo¤lu baflkanl›¤›n-
da fiakir Karaçengel, Hasbi Serdar, fiev-
ket Çulha ve Ömer Sa¤›ro¤lu'ndan olufl-
mufl ve ‹dare Müdürlü¤ü'ne de fiakir Ka-
raçengel getirilmifltir.350

14 May›s 1950'de Türkiye'de yap›lan
genel seçimin sonucunda Cumhuriyet
Halk Partisi'nin aral›ks›z 27 y›l süren ik-
tidar› son bulmufl ve Demokrat Parti hü-
kümeti kurmufltur. Demokrat Parti ikti-
dar›nda ekonomik politikalarda radikal
de¤ifliklikler meydana gelmifl piyasa
flartlar› itibariyle tam yaflanmasa da libe-
ral çizgi belirginleflmeye bafllam›flt›r.

Bu sürecin bafllar›nda Trabzon Tica-
ret Borsas› ve Ticaret ve Sanayi Odas›
yöneticileri flunlardan oluflmaktayd›:

1951 y›l›n›n Ekim ay›nda yap›lan Bor-
sa seçimlerine %75'in üzerinde bir kat›l›m
olmufl ve Meclis üyeliklerine Nejat On-
gan, ‹brahim Yar›mb›y›kl›, Hüsnü Aybay,
Hamit Ataman, Hakk› Özer, Herifl Limited
fiirketi, Yakup Baflaran, Ethem M›s›rc›,
Hakk› Küreman ve Yümmü Önerbafl geti-
rilmifltir.351 Borsa Meclis Baflkanl›¤›na
Hüsnü Aybay ve Borsa Baflkanl›¤›na da
Nejat Ongan seçilmifltir.352

Ticaret ve Sanayi Odas› da 1951 y›l›
Kas›m ay›nda seçime gitmifl meslek ko-
mitelerine flu isimler seçilmifltir:353

1.Grup: Deri Tacirleri

Baflkan: Mevlüt Uzunismail

Vekili: Rasim Balta

2.Grup: Hububat, Bakliyat

Baflkan: Mahmut Yaz›c›

Vekili: Yahya Celalo¤lu

3.Grup:  Kuru ve Kurutulmufl Meyveler 

Baflkan: Nejat Ongan

Vekili: Ömer Sa¤›ro¤lu

4.Grup: Manifatura, Tuhafiye

Baflkan: Fuat Bekiro¤lu

Vekili: Süleyman Abdullaho¤lu

347 Halk, Say›: 1295,  19 Mart 1946 Cuma
348 Halk, Say›: 1307,  30 Nisan 1946 Sal›
349 Halk, Say›: 1626,  28 Haziran 1947 Cumartesi; Halk, Say›: 1628, 1 Temmuz 1947 Sal›
350 Halk, Say›: 2223,  14 Mart 1949 Pazartesi
351 Halk, Say›: 3113,  22 Ekim 1951 Pazartesi
352 Halk, Say›: 3120,  30 Ekim 1951 Sal›
353 Halk, Say›: 3128,  8 Kas›m 1951 Perflembe
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5. Grup: H›rdavat, Zücaciye

Baflkan: Naci Baflman

Vekili: ‹smail Hakk› Albayrak

6. Grup: Makine, Yedek Parça

Baflkan: fiükrü Örs

Vekili: Naz›m Ofluo¤lu

7. Grup: Banka, Müesseseler

Baflkan: Ziraat Bankas›

Vekili: ‹fl Bankas›

8. Grup: Nakliye Tacirleri

Baflkan: Mehmet Turan

Vekili: Rahmi San›mer

9. Grup: Yiyecek Maddeleri

Baflkan: ‹lyas Kölemeno¤lu

Vekili: Ziya Saka

10. Grup: Oteller, E¤lence Yerleri

Baflkan: Hasan Alt›ok

Vekili: Yahya Mollao¤lu 

Meslek komitelerinin aras›ndan Oda
Meclisi'ne Hasbi Serdar, Ali Türk, Ethem
M›s›rc›, Ekrem Ongan, Hasan Yanl›, ‹s-
mail Pederli, Emin Sa¤lam, Naci Bafl-
man, Arslan Pulathaneli, Süleyman Koç-
man, Ahmet Yahya Tezel, ‹fl Bankas›
Trabzon fiubesi, Kireçhane Tar›m Kredi
Kooperatifi, Kemal Kefeli, Ruhi Kas›-
mo¤lu, Hüseyin Çulha, Ruflen Memiflya-
z›c›, Kamil Esnaf ve Hasan Alt›ok seçil-
mifltir.354 Bu üyeler de Ticaret ve Sanayi
Odas› yönetim kurulunu seçerek belirle-
mifllerdir. Yönetim Kurulu 17.11 1951
günü toplanarak görev da¤›l›m› yapm›fl
ve Baflkanl›¤a, Hasbi Serdar, Baflkan
Vekilli¤ine Ekrem Ongan ve Muhasip
Üyeli¤e de Ruhi Kas›mo¤lu getirilmifl-
tir.355

354 Halk, Say›: 3132,  12 Kas›m 1951 Pazartesi
355 Halk, Say›: 3139,  19 Kas›m 1951 Pazartesi
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Türkiye'de yerli müteflebbisin mo-
dern tarzda örgütlü bir yap›ya kavufl-
mas›nda 14 Ocak 1880'de kurulan Der-
saadet Ticaret Odas› (‹stanbul Ticaret
Odas›) önemli bir ilki teflkil eder. Gele-
neksel esnaf örgütlenmesi olan lonca
sisteminden modern ekonomik sistemin
bir gere¤i olan odaya geçifl; Bat›l› ülkel-
erden modellenerek al›nm›fl ve Osmanl›
hukuk sistemi içinde yo¤rularak kendi
kimli¤ini bulmufltur. Bu sürecin bir
ürünü olan ‹stanbul Ticaret Odas› 1882
y›l›nda aktif faaliyet dönemine geçtikten
sonra Osmanl› ülkesinin ticari potan-
siyeli yüksek olan di¤er vilayetlerinde de
kurulmaya bafllayan odalar›n öncülü¤ü-
nü yapm›flt›r. Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odas› da 1884 y›l›nda kurularak bu zin-
cire bir halka olarak eklenmifltir.

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda bafllayan
d›fl borçlanma 1881 y›l›na gelindi¤inde
Düyun-› Umumiye Teflkilat›'n›n kurul-
mas›na zemin haz›rlam›fl ve bu kurum
da Osmanl› ekonomisini ba¤›ml› bir
yap›ya dönüfltürmüfltür. Ekonominin
vesayet alt›nda oldu¤u bir dönemde
kurulan Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odalar›
var olan ekonomik düzenin seyrini
de¤ifltirecek güç ve hüviyette de¤illerdi.
1908'de II. Meflrutiyet'in ilan›yla birlikte
ülke yönetiminde söz sahibi olan ‹ttihat
ve Terakki kadrolar›n›n ekonomik haya-
t›n düzenlenmesi için ortaya koyduklar›
Milli ‹ktisat ak›m› yerli müteflebbisi, özel-
likle Müslüman-Türk kesimini moral-
lendirmifl ve ekonomik hayatta daha
aktif rol almalar›n› sa¤lam›flt›r. Bu du-
rum ülke ekonomisinin genel seyrinde
de göreceli bir rahatlama ve geliflme
meydana getirmifltir. Bu anlay›fl›n ger-
çek manada ürün vermesi ise, ancak

Cumhuriyet döneminde mümkün ol-
mufltur.

1884 y›l›nda kurulan Trabzon Ticaret
ve Sanayi Odas›, ba¤›ml› ekonomiden
milli ekonomiye geçifl sürecinde Do¤u
Karadeniz bölgesinin arz etti¤i ekonomik
potansiyeli ve Trabzon'un bir liman kenti
olma özelli¤inin do¤u-bat› ticaretindeki
(‹ran ticareti) önemini kavrayarak hare-
ket etmifltir. II. Meflrutiyet döneminde
ortaya koyulan Milli ‹ktisat ak›m› çer-
çevesinde Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odas› hem tesisleflme ve yeni ifl kolla-
r›n›n ortaya ç›kart›lmas›nda hem de ‹ran
ticaretinin rotas›n› yeniden Trabzon'a
çevirmede genifl ufuklu projelerle öncü
roller oynam›flt›r. Milli Mensucat Fabri-
kas›n›n kurulmas›, Hamidiye Sanayi
Mektebi'nin aç›lmas› ve Trabzon-Erzu-
rum demiryolu hatt›n›n projelendirilmesi
bu ba¤lamda ilk akla gelenlerdir.
1914'te Büyük Harbin bafllamas› bu pro-
jelerin sekteye u¤ramas›na yol açt›¤›
gibi, Trabzon'un bafl›na da büyük fela-
ketler getirmifltir. 18 Nisan 1916'da ger-
çekleflen Rus iflgali ve bu paralelde bafl-
layan Müslüman ahalinin kitlesel göçü,
yani muhacirlik, Trabzon ve çev-resinin
ekonomisini mahvetti¤i gibi henüz
emekleme aflamas›nda olan Ticaret ve
Sanayi Odas›'n›n rolünü de geri plana
düflürmüfltür. 1916-1918 y›llar› aras›nda
iki y›l süren iflgal ve hemen onun
arkas›ndan bafllayan Milli Mücadele
y›llar›nda Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odas› hem üye say›s›n›n yetersizli¤i hem
de savafl y›llar›n›n bozdu¤u ekonomik
yap› nedeniyle, ekonomik alanda çok
aktif bir görüntü verememifltir. Ancak
toplumsal yaralar›n sar›lmas›nda ve milli
refleksin geliflip güçlenmesinde sorum-
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luluklar alm›fl ve gere¤ini yapm›flt›r.
1920-1922 y›llar›nda Trabzon'da dü-
zenlenen mitinglere Ticaret ve Sanayi
Odas› da kat›lm›flt›r. 

‹stiklal Harbi'nin kazan›lmas›ndan
sonra iktisadi ba¤›ms›zl›¤›n temini için
17 fiubat 1923'te düzenlenmifl olan
‹zmir ‹ktisat Konresi'ne kat›lacak olan
Trabzon delegelerinin seçiminde Bele-
diye ile ortak inisiyatif kullanan kurum-
lardan biri de Ticaret ve Sanayi Odas›
idi. 

Cumhuriyet'in ilan›ndan sonra 1925
y›l›nda ç›kar›lan 655 say›l› yasa çerçe-
vesinde Ticaret ve Sanayi Odalar› yeni-
den yap›land›r›lm›flt›r. Bu süreçte Trab-
zon Ticaret ve Sanayi Odas› kendisini
gelifltirip güçlendirdi¤i gibi bir Ticaret
Borsas›'n›n kurulmas› için de öncülük
etmifltir.  Cumhuriyetin ba¤›ms›zl›kç› ve
kalk›nmac› heyecan›n› iliklerine kadar
hisseden Trabzon tüccar› Ticaret ve Sa-
nayi Odas› çat›s› al›nda toplanarak eko-
nomik aktivitelerini örgütlü olarak sür-
dürmeye bafllam›fllard›r. 1923'te baflla-
y›p büyük ölçüde 1924'te gerçekleflen
Nüfus Mübadelesiyle boflalan ifl kolla-
r›nda ve yat›r›m alanlar›nda flimdi Türk
müteflebbis s›n›f kendini göstermeye
bafllam›flt›. 

1923-1933 y›llar› aras›nda sürdürü-
len liberal ekonomi döneminde Ticaret
ve Sanayi Odas›, Trabzon'daki ekono-
mik geliflmelerin lokomotifi durumun-
dad›r. Bu dönemde bir yandan Trabzon
ekonomisi için önem arz eden f›nd›k,
tütün, yumurta vesair ürünlerin pazar-
lanmas› için u¤rafl verilirken, öte yandan
‹ran transit yolunun yeniden eski ifller-
li¤ini kazanabilmesi için merkezi hükü-
metin gücü de devreye sokularak sonuç
alma çabalar› sürdürülmüfltür. Bunlara
ilave olarak milli sermayeyi oluflturmak
ve yat›r›mlar› teflvik etmek için ulusal
bankac›l›¤›n yan›nda Trabzon ve Kara-
deniz Bankalar› gibi yerli finans kuru-
lufllar› meydana getirilmifltir. 1920'li y›l-
lar›n Trabzon'unda en önemli sorunlar-
dan biri flüphesiz ki, enerji ve ayd›nlan-
ma sorunu idi. Bu soruna çözüm bula-
bilmek için Trabzonlu yat›r›mc›lar Tica-
ret ve Sanayi Odas›'n›n öncülü-¤ünde
kuruluflu daha eskilere dayanan Ifl›klar
(Visera) Elektrik Fabrikas›'n› 1929'da
açm›fllard›r. Bu tesis, 1940'lara kadar
Akçaabat ve Trabzon'un elektrik ihtiya-

c›n› karfl›lam›flt›r.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n
öcülü¤ünde 1926'dan itibaren düzenli
olarak Ticaret M›nt›ka Kongreleri toplan-
m›flt›r. Bu Kongrelere Do¤u Karadeniz
ve Trabzon'un hinterland›nda bulunan
Do¤u Anadolu illerinin temsilcileri kat›l-
m›fl ve ekonomik yap›n›n iyileflmesi için
bir tak›m kararlar al›nm›fl ve proje tek-
lifleri yap›lm›flt›r. Trabzon Ticaret ve Sa-
nayi Odas› 1933'te yay›mlam›fl oldu¤u
“Cumhuriyet'in 10 Y›l›nda ‹ktisat Meya-
n›nda Trabzon” adl› kitapta, milli devle-
tin kalk›nmac› heyecan› ile Trabzon'da
ekonomik alanda gerçekleflen yat›r›m-
lar›n bir bilançosunu vermifltir. Cumhu-
riyet'in 10. y›l›na arma¤an edilen bu
eser, bir bak›ma Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odas›'n›n da faaliyet raporunun
ibras› niteli¤indedir.

1933'ten itibaren Türkiye'de yeni bir
ekonomik modele geçilmifltir. Devletçi,
korumac› ve planl› özellikler tafl›yan bu
modelin uygulanmas›nda Ticaret ve
Sanayi Odalar› fonksiyonlar›n› kaybet-
memifltir. Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odas› bu süreçte özellikle 1931 Ticaret
M›nt›ka Kongresi'nde al›nan kararlar›n
hayata geçirilmesi için yo¤un bir çaba
sarf etmifltir. Trabzon-Erzurum-Tebriz
yolunun onar›l›p yeniden ifllerlik kazan-
mas› ve transit ticarete uygun bir liman›n
infla edilmesi bu dönemde Trabzon
Ticaret ve Sanayi odas›n›n gündeminde-
ki en önemli konulard›. 1 Eylül 1939'da
bafllayan II. Dünya Savafl› tüm Türki-
ye'yi oldu¤u gibi Trabzon'u da ekono-
mik aç›dan etkilemifltir. Piyasalarda
meydana gelen daralma, yat›r›mlar›n
durmas› ve fiyatlar›n istikrars›zlaflmas›
bu dönemin en belirgin özellikleriydi. Bu
girdaptan ülkeyi kurtarmak için Milli
Korunma Kanunu, Varl›k Vergisi ve
Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu gibi bir
tak›m tedbirler al›nm›flt›r. Bu kanuni ted-
birlerin uygulanmas›n› sa¤lamak için
merkezi idare ile yerel idareler aras›nda
koordinasyon gerekiyordu. Savafl y›lla-
r›nda Trabzon milletvekilleri Hasan Saka
ve Faik Ahmet Barutçu gibi lider flah-
siyetler zaman zaman Trabzon'a gelerek
Ticaret ve Sanayi Odas› yöneticileriyle
görüflmelerde bulunarak al›nan kararlar›
uygulamak ve ekonomiyi düzlü¤e ç›kar-
mak için u¤rafl vermifllerdir.

1943 y›l›nda ç›kart›lan 4355 say›l›
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yasa ile Ticaret ve Sanayi Odalar› yeni
bir yap›ya kavufltu. ‹fl kolu temsilcileri ve
bunlardan oluflan Ticaret ve Sanayi
Odas› Meclisi ve buradan seçilen Yöne-
tim Kurulu, Odalar› hem meflruiyet hem
de tabansal güç aç›s›ndan daha etkin bir
konuma getirmifltir. Bu etkinlik, 1946
y›l›nda çok partili yaflama geçildi¤inde
kendisini daha fazla hissettirmifltir. Art›k
Odalar sadece ekonomik yaflamda
de¤il, siyasette de biçimlendirici bir rol
oynamaya bafllam›fllard›r. Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odas›n›n bu süreçte,

siyasî iradeyle koordineli bir flekilde
Trabzon'a büyük sanayi kurulufllar›
kazand›rma mücadelesi içinde oldu¤u
görülmektedir. Trabzon'un en büyük
sanayi tesisi olan Çimento Fabrikas›'n›n
kurulufl zeminin yasal ve ekonomik
dayanaklar› bu dönemde haz›rlanm›flt›r. 

1950'de 27 y›ll›k C.H.P. iktidar›n›n
yerini Demokrat Parti'nin almas›yla
yeniden ivme kazanan liberal ekonomik
politikalar içinde Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odas› kurumsal yönden geliflip
güçlenecektir.
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2009-2013 DÖNEM‹
TRABZON T‹CARET VE SANAY‹ ODASI YÖNET‹M KURULU

Yönetim Kurulu Baflkan› M. Suat HACISAL‹HO⁄LU

Yönetim Kurulu Baflkan Yard. Coflkun KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Muhasip Üye Adnan SA⁄LAM

Yönetim Kurulu Üyeleri ‹smail ÖZTÜRK

Erkut ÇELEB‹

Tolga AVCI

Murat ‹SKENDER

Özcan ‹LARSLAN

Mustafa Zihni SERDAR

O. Selahattin BEKTAfi

Mustafa ALBAYRAK

Genel Sekreter Hakan GÜRHAN

2009-2013 DÖNEM‹
TRABZON T‹CARET VE SANAY‹ ODASI MECL‹S‹

Meclis Baflkan› M. fiadan EREN

Meclis Baflkan Yard. Mehmet ÇEL‹K

Meclis Baflkan Yard. ‹brahim NALBANT

Meclis Katip Üyesi ‹lker YILDIRIM

Meclis Üyeleri Hamit ‹NAN Davuk BÜLBÜLO⁄LU Türkay GÜMÜfi
Servet METE Muhammet BALTA Ömer BAfi
Davut BOZKURT Aykut SAKA Adil YAZICI
Mustafa DURMUfi Suat BAYRAKTAR Mustafa fiILBIR
Ayhan MAZLUM Sabit SABIR Kenan OLTAN
Cesur GER‹GELMEZ Emin ULUDÜZ Cemil YILMAZ
Faruk BALA Hanefi MAH‹TAPO⁄LU Abdurrahman KARABACAK
Atilla GÜNER ‹brahim AYDEM‹R Ali UZUNAL‹O⁄LU
Temel KOFO⁄LU Sinan SARAÇ Halil YARO⁄LU
Ömer YEfi‹LYURT Selami KONGUR Ali Osman ULUSOY
Sad›k ATMACA ‹smet MISIR Nam›k TURAN
Cem ÇAPKINO⁄LU ‹smail GENÇCALAP Selçuk ERDEM
Ahmet SARI fieker ERTEM Ahmet DAR
Günhan ÜÇÜNCÜO⁄LU Cevdet DEM‹R Tayfun SEZERO⁄LU
fiadan DEM‹R Ayhan SÜRMEN Ferhat ÇERGEL
Muharrem Mecit AYDIN Cengiz ÇARKACI Cemal B‹NLER
Ekrem ÇAPKINO⁄LU Abdulaziz BAHADIR Cafer fiAFAK
Necmettin AYTEK‹N fiaban BÜLBÜL Rüfltü ÇAKIR
Ayd›n KANBER Halima¤a USTA Ekrem KAYIKÇIO⁄LU
Sefer NUHO⁄LU A. Yaflar ALTINTAfi Ömer SA⁄IRO⁄LU
U¤ur AKDEN‹Z Bülent ATAMAN Mustafa Y›lmaz KAR
‹brahim SERTEL Cafer HAZARO⁄LU Ali Ercan AYDO⁄AN
Mustafa YAYLALI Yusuf fiENTÜRK Veysel Zekai BAK
Mehmet Ali SEZER Abdullah ESAT Süleyman HACISAL‹HO⁄LU
Ömer VEL‹O⁄LU Nihat AYDIN Emamullah TÜFEKÇ‹
Hasan Zeki ‹fiÇ‹ ‹mtizam Seyda DURGUN Faruk TANDO⁄AN
Temel KORKMAZ
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