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Mustafa YENİ*

Ulaşımda bir çığır açan ve insanların mekânla olan ilişkilerini 
değiştiren buharlı arabaların  (fardier a vapuer) ilk denemeleri 

1769 yılında Fransız askerî mühendis Nicolas Joseph Cugnot tarafından 
yapılmaya başlanmıştır. Daha sonraki tarihlerde geliştirilmeye devam 
edilen ve özellikle askerî alanda erzak taşımacılığında ve top nakliyatında 
kullanılan buharlı arabalar, XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Avrupa ve 
Amerika’da yolcu ulaşımında da faaliyete geçmiştir. Dünyadaki bu gelişmeler 
çok geçmeden Osmanlı ülkesini de etkilemiş; II. Abdülhamit döneminde 
Osmanlı coğrafyasına girmesine dahi izin verilmeyen buharlı arabalar, İttihat 
ve Terakki’nin iktidara gelmesiyle birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
bağlamda Avrupalı ve yerli müteşebbisler tarafından araba şirketleri kurmak 
amacıyla imtiyazlar talep edilmiştir. Bu imtiyaz taleplerinden biri de Trabzon-
Erzurum arasında işletilmesi istenen buharlı araba şirketidir.

Bölgede XIX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren at arabalı nakliyat 
şirketleri kurulmak istenmiştir. Bu bağlamda 1880 yılında Avusturya’nın 
Trabzon konsolosu Mösyö Sovidnik ve gene aynı tarihlerde Trabzonlu Üskinar 
Ohannes tarafından bölgede araba şirketi kurmak için ayrı ayrı imtiyazlar 
talep edilmiştir. Fakat zamanın Erzurum Valisi Mustafa Paşa’nın itirazları 
neticesinde bu şirketlerin kurulmasına Hükümet tarafından izin verilmemiştir.1 
Bölgede kurulması istenen at arabalı şirketlere izin verilmemesinin asıl 
nedeni bölgeye yapılması düşünülen demir yollarıyla ilgilidir. Nitekim 
Hükümete 1857 yılından itibaren bölgeye demir yolunun yapımıyla ilgili 
pek çok proje sunulmasına rağmen, bu projeler çeşitli nedenlerle ve özellikle 
Rusların -kendi hinterlandı ve yayılma alanı olarak gördüğü bölgede Osmanlı 
Devleti’nin söz sahibi olmasını istememesinden dolayı- engellemesi yüzünden 
faaliyete geçmemiştir. Ne var ki İstanbul-Bağdat Demiryolu’nun yapımına 
* Marmara Üniversitesi Yakınçağ Tarihi Yüksek Lisans Öğrencisi, Tarih Öğretmeni.
1 Selahattin Tozlu, Trabzon-Erzurum-Bayezid Yolu (1850-1900), Atatürk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum 1997, s. 145-147.
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başlanması, bölgenin demir yoluna olan ihtiyacını tekrar gündeme getirmiştir. 
II. Meşrutiyet ile açılan Meclis’e Erzurum Mebusu olarak seçilen Doktor 
Karakin Pastırmacıyan, Erzurum-Trabzon arasında bir demir yolu yapımıyla 
ilgili yoğun çalışmalarda bulunmuştur. Fakat Pastırmacıyan’ın teşebbüsleri 
kendisinin eski bir Ermeni komitacısı olması yüzünden itirazlarla karşılanmış 
ve Rusların engellemeleri sebebiyle bu demiryolu projesi de faaliyete 
geçememiştir.2

Bonşu’nun Raporu
Bölgedeki ulaşımın gündemi bu şekilde meşgul ettiği bir ortamda 

Fransız müteşebbis Bonşu (Bonchou/Bonchout)3, 1909 yılında Trabzon-
Erzurum bölgesine bir gezi yaparak bölgedeki Fransız konsolosları, tüccar ve 
eşrafla görüştükten sonra müstakil bir rapor hazırlayarak, raporunu Erzurum 
valisine sunmuştur. Bu rapora göre Bonşu, bölgede posta, eşya ve yolcu 
nakliyatı yapmak amacıyla ‘Trabzon Erzurum İmtidadî Buharlı Nakliyat 
Anonim Şirketi’ni kurmak istemiştir.4 Bu çalışma, Mösyö Bonşu’nun raporu 
ekseninde ve valinin layihası doğrultusunda Osmanlı tarihinin az bilinen kara 
ulaştırma teknolojisi hakkındaki gelişmelere bir misal teşkil etmesi açısından 
kaleme alınmıştır. 

 Bonşu, Trabzon vilayeti başmühendisi İzidor Raçinoviç ile birlikte 
bölgeye yaptığı gezi sonrası hazırladığı fizibilite raporunda, şirketin kuruluş 
amacını ‘‘320 kilometre uzunluğundaki Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-
Erzurum yolunun mükemmel hale getirilmesi, nakliyatın uygun bir fiyatla ve 
süratle icra edilmesi’’5 olarak belirtmiştir. Bonşu, raporda mesafeleri ayrıntılı 
şekilde tarif ederek Trabzon-Erzurum yolunda yapılması gereken tamirat ve 
inşa faaliyetleri açıklamıştır. Buna göre, Trabzon’dan Erzurum’a giden kara 
yolu dağlık, kayalık ve kimi zaman yumuşak topraktan oluşan araziler üzerinden 
geçmektedir. Yol üzerinde yağmur sularının toplanmasını engellemek için 
hendekler kazılmalı; yol üzerindeki dört tane köprü yeniden yapılmalı, tamir 
edilmeli veya genişletilmeli; yolu kaya parçalarından korumak amacıyla set 
duvarları yapılmalı; yol üzerindeki çamurlar ve kayalar temizlenmeli; kasisler 
inşa edilmeli ve zikzaklar yapılmalıdır. Ayrıca menfezlerin inşa edilmesi de 
gerekmektedir.  

 Erzurum vilayetinin yolları da raporda açıklanmıştır. Rapora 
göre, Erzurum’un havasının şose yola zarar verdiği, yağmur ve kar suları 
sebepleriyle yolların bozulduğu da belirtilmiştir. Erzurum şosesinin kırma 
taşlardan oluşması dolayısıyla arabacıların hayvanlarını tarlalara sürdükleri, 
bu durumun da yolun çamurla kaplanmasına neden olduğu ifade edilmiştir. 

2 Tozlu, s. 129-133.
3 Müteşebbisin biyografisi hakkındaki bilgilere ulaşılamamıştır. Bunun yanında müteşebbisin 
hazırladığı rapor Fransızca metnin Türkçe tercümesidir. Bu nedenle raporda müteşebbisin 
ismi Mösyö Bonşu veya Mösyö Bonşo şeklinde okunabilir. Bu çalışmada Bonşu şekli tercih 
edilmiştir. Fransızca olarak aslı Bonchou veya Bonchout şeklinde olmalıdır.    
4 BOA., T.NFİ. 1382/23.
5 A.g.b.
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Ayrıca kağnı arabalarının ‘balık sırtı’ adı verilen tekerleklerinin yol üzerinde 
çatlaklar meydana getirmesi sebebiyle yolun kullanılmaz hale geldiği 
ve bölgede tamire ihtiyacı olan 15 tane köprü bulunduğu izah edilmiştir. 
Sonuç olarak, bu haliyle yolun buharlı araba işletilmesine uygun olmadığı 
belirtilmiştir.

Bonşu, raporunu yazarken 6 gün boyunca Trabzon-Erzurum arasında 
gerçekleştirilen nakliyatı gözlemlemiştir. Buna göre, nakliyatta mekkâre6, 
deve, yük arabası, araba ve furgon7 arabalarının kullanılmakta olduğu ve 
bunların eski usul üzere hareket ettikleri kaydolunmuştur. Kayıtlara göre 6 gün 
içinde 457.800 kiloluk, yani 4508 ton eşya taşınmıştır. Buna göre, ayda 1.831 
ton, yolun açık kaldığı 7 ay boyunca da toplam 12.817 ton (12.817.000 kilo) 

6 Yük taşıyan hayvan, araba ve bunların sahiplerine denirdi. Mekkârî ve mükârî ismi de 
verilirdi. Fehmi Yılmaz, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Gökkübbe Yayınları, İstanbul, 2010, s. 413.
7 Furgon, atlarla çekilen hızlı bir araba olup, oldukça hafiftir. Tozlu, s. 144.
8 Belgede 450 tonilato olarak yazılmıştır.

Trabzon-Erzurum Yol Haritası 1911
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eşya sevk edilmiştir. Bonşu, yolda ayrıca 39 furgon ve 33 araba gördüğünü; 
furgonlarda 3, arabalarda ise 2 yolcu taşındığını, dolayısıyla bir hafta zarfında 
183 kişinin yolculuk ettiğini gözlemlemiştir. 

 Transit ticaret hakkında da bilgiler veren Bonşu; yakın zamana kadar 
bu yoldan İran’a senelik 70.000 devenin geçtiğini, fakat “aşiret alaylarının” 
yağmalarından dolayı İranlıların Rusya yolunu kullanmaya mecbur 
kaldıklarını ve bu yolla senelik 12.000 ton eşyanın develerle iki ya da üç ay 
arasında taşındığını ifade etmiştir. Buharlı arabalar kullanılması halinde ise bu 
sürenin üç veya dört güne indirilebileceğini belirtmiştir.

 Müteşebbis Bonşu, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum bölgesinde 
çok sayıda maden bulunduğu ve bunlardan Hükümet’in gerekli şekilde 
faydalanamadığını; ziraatın gelişmesi için bölgedeki verimli ovalarda gübreli 
tarım yapılması gerektiğini, böylece -abartılı olarak- bölgenin süratli arabalar 
sayesinde Mısır kadar zenginleşebileceğine raporunda değinmiştir.     
  Bonşu, Trabzon-Erzurum arasında nakliyat için motorlu arabalar 
(otomobil) yerine buharlı arabaların kullanılması gerektiğini düşünmektedir. 
Çünkü motorlu arabalar, uzun yollarda kullanılmaya elverişli olmadıkları gibi, 
bir seferde ancak 1000-1500 kilogram (4-6 kantar) yük taşıyabilmektedirler 
ve bu durumun da nakliye maliyetinin artmasına sebep olacağı raporda ifade 
edilmiştir. Ayrıca motorlu arabalar için mahir makinistlerin (şoför) istihdamı 
gerekmektedir, fakat makinistlerin istihdamının mümkün olmamasından ötürü 
kazaların meydana geleceği açıklanarak nakliyatın kesintiye uğrayabileceği 
savunulmuştur. 
  Buna karşılık buharlı yük arabalarının ise 3-10 ton arasında yük 

BİR KIYYE 
EŞYANIN İLK 

ALTI AYLIK 
NAKLİYE 

FİYATI 
(KURUŞ, PARA)

BİR KIYYE 
EŞYANIN İKİNCİ 

ALTI AYLIK 
NAKLİYE FİYATI

(KURUŞ, PARA)

BİR MEKKÂRENİN 
İLK ALTI AYDA 

NAKL ETTİĞİ 
EŞYANIN DEĞERİ

(KURUŞ, PARA)  

BİR MEKKÂRENİN 
İKİNCİ ALTI AYDA 

NAKL ETTİĞİ 
EŞYANIN DEĞERİ

(KURUŞ, PARA)  

1319/1903 1,15 1,2 78,15 95,2
1320/1904 1,1 1,2 71,1 95,2
1321/1905 1,3 1,15 99,3 78,15
1322/1906 1,15 1,3 78,15 99,3
1323/1907 1,15 2,2 78,15 142,2
1324/1908 1,3 2,3 99,3 156,3
1325/1909 2 2,3 114 156,3
TOPLAM 619,3 825,5

TABLO 1

1319 senesi ilk altı ayından 1325 senesi ikinci altı ayına kadar askeriye için Erzurum’dan 
Trabzon’a kadar takdir edilen nakliye ücretleri

Birinci altı ay ortalama fiyat: 88,3 kuruş   -  İkinci altı ay ortalama fiyat: 117,6 kuruş
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taşıyabileceğini; bir kişinin 2-3 saatlik tecrübeden sonra bu arabalara 
mükemmel surette makinistlik edebileceğini; arabanın buhar makinesini 
hareket ettirmek için kok veya taş kömürü kullanılabileceğini; bu maddelerin 
yakılması için buhar kazanına otomatik olarak bağlanabileceği açıklanmıştır. 
Böylece makinistin tek uğraşı buharlı arabayı kullanmak olacaktır. 

 Müteşebbis Bonşu, buharlı arabaların teknik özellikleri hakkında 
da bilgiler vermektedir. Nitekim buharlı yük arabası dolu olarak saatte 12-
14 kilometre, boş olarak ise saatte 15-20 kilometre; yolcu arabası ise saatte 
ortalama 20-25 kilometre hızla yol alabilmektedir. Ayrıca bu arabalar 12 
derece veya eğimi daha fazla olan yollarda kullanılabilmektedir. Tekerleklerin 
ise çelikten ve pore sistemiyle imal edildiğini açıklayan Bonşu, bunların her 
mevsimde kullanılabildiğini ve lastik tekerleklerden % 80 oranında daha 
dayanıklı olduğunu açıklamıştır.

 Bonşu, Trabzon-Erzurum arasındaki nakliyatta Avrupa’daki diğer 
rakiplerinden daha hafif, dayanıklı ve sürülmesi kolay olan son sistem 
‘Vepora’ adı verilen buharlı arabaların kullanılacağını belirtmiştir. Bu 
arabalar o dönem için Fransa’da Vebyode tarafından imal edilmekte olup 
Fransa, Cezayir ve Fransız sömürgelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca kullanım 
amaçlarına ve sipariş sahiplerinin isteklerine göre değişik özelliklere sahip 
olarak üretilebilmektedir.  

 Şirketin faaliyete geçmesi için gereken sermaye de raporda 
belirtilmiştir. Bu bağlamda müteşebbise göre, yolların ve köprülerin inşa 
ve tamir edilmesi için 1.7 milyon frank; gerekli aletler ve memurlar için de 
2.3 milyon frank olmak üzere toplam 4 milyon frank ‘‘Trabzon Erzurum 
İmtidadî Buharlı Nakliyat Anonim Şirketi’’nin kurulmasına imkan verecektir. 
Bu şirketin imtiyazının kendisine verilmesi halinde ise, bir sene içerisinde 
şirketi teşkil edeceğini; Trabzon-Erzurum arasındaki yol ve köprülerin 
buharlı arabaların kullanılmasına uygun hale getirileceğini; yolun muhafaza 
edilmesini sağlamak için yol bekçilerinin tayin ve istihdam edileceğini 
taahhüt ederek 60 senelik imtiyaz istemiştir. Ayrıca müteşebbis, şirketin yol 
üzerinde yük ve yolcu taşımaya başladıktan sonra bile mekkâre ve arabaların 
kullanımının serbest olacağını raporunda belirtmiştir.

 Raporda kurulması istenen şirket hakkında da bilgiler verilmiştir. 
Nitekim, şirketin Türkiye veya Fransa’da kurulabileceği, merkezinin 
Trabzon’da bulunacağı, Erzurum ve Bayburt’ta birer şube açılacağı, şirketin 
idare meclisi azasından biri ‘general direktör’ unvanıyla Trabzon’da ikamet 
ederek diğer şubeleri teftiş edebileceğini açıklanmıştır. Hükümet tarafından 
tayin edilen komiserin de Trabzon veya Erzurum’da ikamet etmekte serbest 
olduğu belirtilmiştir. Şirketin genel müdürünün maiyetinde ise muhasebe, 
tahrirat memurları, mühendis, makinist, kondüktörler ve yol bekçileri 
bulunacaktır. Şirket faaliyete başladıktan sonra yol üzerinde 90 adet bekçi 
istihdam edilecek ve bir bekçi 3.333 metreden sorumlu olacaktır. Her 6.666 
metrede bir kulübe yapılacak bir kulübeyi 2 bekçi kullanacaktır. 13.330 metre 
mesafede de başmühendise bağlı olarak 6 adet gece bekçisi dönüşümlü olarak 
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yolu gözetim altında tutacaklardır. Yol hakkında bir nizamname hazırlanacak, 
yolcular ve nakliyeciler bu nizamnameye göre hareket edeceklerdir. Yollar 
karla kapanana kadar şirket eşya, yolcu ve posta nakliyatı yapacak, fakat 
yollarda kar olsa bile posta ve yolcu nakli kesilmeyecektir. Vilayetler 
tarafından müsaade edildiği takdirde yol üzerindeki karları temizlemek 
amacıyla ücreti şirket tarafından verilmek şartıyla civar köylerden ameleler 
istihdam edilecektir. Yolcular için arabalarda birinci ve ikinci mevkiler olacak, 
ayrıca Müslüman hanımlar için özel bölmeler bulunacaktır. Yol üzerinde 
arabaların dönmesi için “dönme mahali” (viraj) yapılacaktır. Trabzon, Bayburt 
ve Erzurum’da arabaların tamiri için birer fabrika meydana getirilecek; her 
30 kilometre aralığında bir su ve yakıt deposu bulundurulacak; gerekli olan 
yerlerde yolcular için dinlenme mekânları yapılacaktır.

 Müteşebbis, o dönemdeki nakliye masrafları ve nakliyat faaliyetleri 
ile kendisinin şirketi kurduktan sonraki dönemde hâsıl olacak farkları 
karşılaştırmıştır. Buna göre yolcu nakliyatı için kullanılan iki hayvanlık 
bir arabadan 7 veya 8 lira, üç hayvanlık bir arabadan ise 8, 9 veya 10 lira 
ücret alındığını, kendilerin kuracağı şirkette ise henüz bir fiyat belirtilmese 
de büyük oranda indirim yapılarak yolcu ve eşya taşınacağını açıklamıştır. 
Bunun yanında, Trabzon’dan Erzurum’a eşyanın 22 günde nakledildiği ve yol 
boyunca yüklerin 40 defadan fazla indirilip kaldırıldığı; bu yüzden, yüklerin 
kırıldığı veya zayiata uğradığı, kendi şirketlerinin ise yükleri sigorta ettirerek 
taşıyacağı için böyle zararların telafi edileceği izah edilmiştir. Ayrıca buharlı 
arabalarla taşımacılığın şimendifer, dar hatlı şimendifer ve tramvaylardan 
daha düşük fiyata gerçekleştirileceğini belirtmiştir. 

 Bonşu raporunda, faytoncuların ve arabacıların şirket kurulduktan 
sonra ziraatla meşgul olabileceklerini veya yol üzerindeki zengin maden 
yataklarında çalışabileceklerini, dolayısıyla ziraatın ve madenciliğin 
gelişeceğini belirterek Osmanlı Devleti’nin ve halkın şirketten büyük faydalar 
sağlayacağını açıklamıştır. Bonşu, projesini Trabzon ve Erzurum valilerine 
arz ettiği zaman kabul edildiğini, ayrıca bölgedeki Fransız konsolosları ve 
tüccar tarafından da projesinin destek gördüğünü belirterek kendisine imtiyaz 
verilmesini istemiştir.

Kilo Ton
Trabzon’dan Erzuruma 11073790         11074
Trabzon’dan Van’a 2016016                                      2016
Transit suretiyle gelip İran’a 5428000 5628
Toplam 18518806 18518

TABLO 2
ERZURUM’A İTHALAT

1325 yılında Erzurum’a yapılan ithalatı gösteren Tablo 2’de ise; Trabzon’dan Erzurum’a söz 
konusu yılda 11.074 tonluk ithalat yapıldığı gösterilmektedir. Bununla beraber Trabzon’dan 

Van’a 2.016, İran’a ise 5.628 tonluk eşya nakliyatının yapıldığı görülmektedir.
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Valinin Layihası
Müteşebbis Bonşu’nun imtiyaz isteğine Erzurum valisi9 de bir layiha10 

yazmıştır. Bu layihada vali, Trabzon-Erzurum arasında nakliyatın o günkü 
durumunu ayrıntılarıyla açıklamasının yanı sıra bölgenin güvenliğinin 
sağlanmasında buharlı arabalardan da istifade edilebileceğini 14 Kasım 
1909’da İstanbul’a bildirmiştir. Nitekim valiye göre, Erzurum’un ekonomik 
olarak gelişmesi için bölgenin bir an önce hızlı vasıtalarla denize bağlanması 
gerekmektedir. Bunun için bölgeye demir yolu yapılabilir, fakat demir yolunun 
yapımı 10-15 seneden az sürmeyecektir. Ancak valiye göre, bölgenin iki 
sene bile yolsuzluğa tahammülü bulunmamaktadır. Ayrıca Erzurum-Trabzon 
yolunu kullanmak için Van, Bitlis ve İstanbul’dan senelik olarak 7693 kişi 
mürur tezkiresi ve pasaport almaktadır.11 Vali, yolcuların dönüşlerinde de 
mürur tezkiresi ve pasaport aldıkları düşünülürse bu sayının ikiye katlanması 
gerektiğini belirtmiştir. Bu yolcular, Erzurum’dan Trabzon’a en az iki liraya, 
Trabzon’dan Erzurum’a ise en az üç liraya seyahat etmektedirler. Kurulacak 
şirket, bu fiyatların yarısına yolcu taşıyacak olursa senelik 50 bin lira elde 
edeceği vali tarafından açıklanmaktadır.

Vali, Erzurum-Trabzon yolunun o günkü durumu hakkında da bilgiler 
vermektedir. Nitekim yolun uzunluğu, yolun bazı kısımlarının bozuk olması, 
yol üzerinde “hotel” gibi konaklamaya uygun tesisler bulunmaması, yolun kış 
şartlarında birkaç ay ulaşıma kapalı olmasından dolayı Erzurum’a ulaşmak 
isteyen yolcuların Kürtün yolunu kullanarak Rusya üzerinden geçmek 
zorunda olduklarını belirtmiştir. Bunların çözümü, senenin her mevsimi 
saatte 20 kilometre hızla hareket edebilen buharlı arabaların kullanılması 
olarak gösterilmiştir. Eğer bu araçlar kullanılırsa Rusya güzergâhını kullanan 
yolcuların da bu yolu kullanmaya başlayacakları öngörülmüştür. 
   Layiha, Trabzon’dan Erzurum’a ve oradan Van üzerinden İran’a 
transit olarak geçen eşyanın senelik miktarını 18.518 ton olarak açıklamaktadır. 
Rusya, İran transit ticaretini ele geçirmek amacıyla Batum’u Bakü’ye demir 
yoluyla bağlamış, Bakü-İran arasında posta vapurları işletmeye başlayarak 
ulaşımı kolaylaştırmış ve Erzurum-Bayezid arasındaki yolun ulaşım için 
uygun olmaması sebebiyle bölgenin transit nakliyatı düşmüştür. Transit 
nakliyatının tekrar artması, Erzurum-Bayezid yolunun geçiş için uygun 
bir hale getirilmesi ve buharlı arabalar sayesinde mümkün olabilecektir. 
İran’dan ise bölgeye transit surette, senelik 1.245 ton eşya nakledilmektedir. 
Bölgenin ihracatı ise deri, pastırma, sucuk, keten tohumu, ceviz ve örgü gibi 
maddelerden ibaret olup, senelik 3.946 tondur. İhracatın düşük olmasının 

9 Layihada valinin isminin yazılı olduğu yer çürüdüğü için okunamamaktadır. Fakat 
9 Cemaziyelevvel 1327/29 Mayıs 1909 tarihinde Darülfünûn-ı Osmani ve Mekteb-i 
Mülkiye Müdürü Celal Bey, Erzurum valisi olarak tayin edildiği için layihayı yazan 
kişi Celal Bey olmalıdır. BOA., DH.MKT. 2825/26.  
10 Layiha metni için bkz ; BOA., T.NFİ. 1382/23. 
11 1324 (14 Mart 1908-13 Mart 1909) senesinde Erzurum’dan 6152, Van’dan 943, Bitlis’ten 
598 adet mürur tezkiresi veya pasaport alınmıştır. A.g.b.
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sebebini nakliye araçlarının Trabzon’a boş gitmesi olarak değerlendiren 
vali, eğer uygun bir ücret alınırsa ihracatın artarak ithalat ile aynı seviyeye 
ulaşacağını düşünmektedir.
  Vali layihasında, Erzurum-Trabzon arasındaki nakliye fiyatlarının 
değişiklik arz ettiğini; son altı yıl zarfında nakliye bedelinin bir ton için 1077-
1950 kuruş arasında değiştiğini belirtmiştir. O sene, bölgenin ithalatı olan 
18.518 ton eşya için 288.080 lira nakliye ücreti ödenmiştir. Buharlı arabalar 
sayesinde bu ücret % 50 ve layihanın yazıldığı 1909 yılı göz önüne alınırsa % 
60 oranlarında düşecektir. 
  Layihadaki önemli konulardan biri de güvenliktir. Nitekim vali, 
yol üzerinde bekçiler istihdam edilerek yolun güvenliğinin sağlanacağı ve 
Dördüncü Ordu’nun mühimmatının da buharlı arabalarla taşınabileceğini 
belirtmektedir.

 Vali, buharlı arabalarla taşımacılığa geçildiği takdirde çiftçilerin 
uygun fiyatla ürünlerini ihraç etme imkânına kavuşacaklarını belirtmiştir. 
Bunun karşılığında aldıkları para ile ihtiyaçları olan malzemeleri tedarik 
edeceklerine ve ithalata karşılık ihracattan yarı fiyatta bir nakliye ücreti 
alınacağına çiftçileri ikna ettiğini layihasında yazmıştır.

 Yolun buharlı araba taşımacılığına başlayabilmesi için yapılması 
gereken masraflar da vali tarafından tekrar belirtilmiştir. Buna göre yolun inşa 
ve tamiri için takriben 100.000 lira (2.300.000 frank), vasıta bedeli olarak da 
74.000 lira (1.700.000 frank), toplam 174.000 lira (4.000.000 frank) masraf 
gerekmektedir.

 Vali, gerekli olan 4.000.000 frankın % 5 hesabıyla faizinin 200.000 
frank olduğunu, temettü hissesi ve amortisman bedeli olarak % 10 ayrıldığı 
takdirde rakamın 600.000 franka ulaşacağını, işletme masrafının ise senelik 
1.000.000 frankı geçmeyeceği belirtmektedir. Dolayısıyla şirketin yıllık 
1.600.000 frank masrafı olacağını hesap etmiştir. Buna karşılık bölgenin 
senelik ithalatı 18.518 tondur ve bunun 20.000 tona ulaşacağını ön görmektedir. 
Ton başına 780 kuruş hesabıyla toplam 156.000 lira nakliye bedeli olacaktır. 
Ayrıca Trabzon yoluyla Erzurum’a gelenlerin sayısının 20.000 kişiye 
ulaşacağını, yolculardan şimdiki fiyatın yarısı olan 1.25 kuruş ücret alınacak 
olursa bundan 25.000 lira hâsıl olacağını, böylece toplam nakliye bedelinin 
180.00012 liraya (4.164.000 frank) ulaşacağını düşünmektedir. Bu hesaba göre, 
masraflar çıkarıldığı zaman 2.564.000 frank kâra ulaşılacağını izah ederek, bu 
teşebbüsün ne kadar faydalı bir yatırım olduğunu açıklamıştır. 
  Vali, Ticaret Odası’nın şirket sermayesinin % 10’unu karşılamayı 
Mösyö Bonşu’ya taahhüt ettiğini de belirtmiştir. Bunun yanında Vali, Bonşu’nun 
60 yıllık süre boyunca buhar kuvveti ile hareket eden başka vasıta nakline 
müsaade edilmemesi şartıyla imtiyaz istediğini, fakat bu imtiyazın bölgeye 
demir yolu yapımına bir engel teşkil etmediğinin müteşebbise açıkladığını 
İstanbul’a bildirilmiştir. Ayrıca Vali, Bonşu’nun gelirin % 10’unun belediyeye 

12 İki rakam toplandığında 181.000 lira olmasına rağmen raporda 180.000 lira olarak 
geçmektedir.
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terk edilmesini teklif ettiğini ve bu para ile hükümetin uygun göreceği zirai 
alet ve edevat satın alınarak ziraatın gelişmesinin sağlanabileceğini de 
belirtmiştir. Ayrıca vali, bu teşebbüssün ülkeye getireceği faydanın yanı sıra 
müteşebbislere de azami fayda getireceğini düşünerek, Bonşu’dan daha uygun 
şartlar talep etmek veya başka taliplilerin de bulunmasının mümkün olduğunu 
İstanbul’a bildirmiştir.
  Valinin layihası ile müteşebbisin raporunu karşılaştırdığımızda; 
valinin güvenliğin sağlanması açısından bu teşebbüsün faaliyete geçmesine 
vurgu yaptığı göze çarpmaktadır. Dönemin şartları incelendiğinde bölgedeki 
artan asayiş olaylarına hızlı bir şekilde müdahale etmek ve olası bir Rus 
tehdidine karşı bölgeye asker sevk etmek açısından valinin buharlı arabaların 
bu potansiyelinden faydalanmak istemesi gayet doğaldır. Bunun yanında vali 
demir yolu yapılması çok zor olan bir bölgede buharlı arabalarla nakliyat 
yapılmasının halk üzerindeki psikolojik etkisini de düşünmüş olmalıdır. Bu 
bağlamda devletlerin gücünün sahip oldukları teknolojik araçlarla ölçüldüğü 
bir dönemde valinin bu faktörü göz önüne almış olması gerekir. Her iki belge 
de buharlı arabalar sayesinde ticaretin olumlu şekilde etkileneceği, ziraatın 
ve madenciliğin gelişeceği, şirketin kolay bir şekilde kurulabileceği fikirleri 
yerel yöneticinin ve müteşebbisin vurgu yaptıkları ortak noktalardır.  

Sonuç
Kurulması için imtiyaz istenen Trabzon Erzurum İmtidadî Buharlı 

Nakliyat Anonim Şirketi’nin faaliyete geçmesine, Ticaret ve Nafıa Nezareti 
tarafından Osmanlı Devleti’ne ait yollar üzerinde otomobil gibi taşıtların 
kullanılmasının yasak olduğu gerekçesiyle 30 Kasım 1911 tarihinde izin 
verilmemiştir. Fakat bunun gibi girişimler için bölge valiliklerinin ruhsat 
verebilecekleri Erzurum vilayetine bildirilmiştir. Ticaret ve Nafıa Nezareti’nin 
bu teşebbüsse izin vermemesinin nedeni olarak Osmanlı ulaşım altyapısının 
hazır olmaması ve bölgede yapılması planlanan demir yolunun birinci öncelik 
olarak göz önüne aldığı söylenebilir. Buradaki diğer önemli bir nokta da, 
Fransız müteşebbislerin Osmanlı kara yolu ulaşım sektöründe neden söz 
sahibi olmak istedikleri sorusudur. Bu teşebbüsün ekonomik kârın yanı sıra 

Kilo Ton

İran’dan transit suretiyle Avrupa’ya 1245542 1245

Mahsulat-ı mahalliye ihracatı 2701000 2701

Toplam 3946542 3946

 

TABLO 3
ERZURUM’DAN İHRACAT

Tablo 3’te ise 1325 yılında Erzurum’dan yapılan eşya ihracatı gösterilmiştir. Buna göre 
İran’dan transit geçiş suretiyle Avrupa’ya ihraç edilen eşya 1.245 ton iken; yerel ürünlerin 

ihracatı ise 2.701 ton şeklinde gerçekleşmiştir.
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siyasî amaçları da olmalıdır. Nitekim İran üzerindeki İngiliz-Rus rekabetine 
ve Bağdat Demiryolu sayesinde bölgedeki rekabette öne geçen Alman 
yayılmasına karşı Fransızlar da kara yolu taşımacılığıyla mı dâhil olmak 
istemişlerdir? Bölgedeki Ermeniler ve aşiretler üzerine Fransızlar kara yolu 
taşımacılığı sayesinde nüfuz etme niyetinde olabilirler mi? Yoksa Fransızları 
buraya çeken bölgede var olduğu düşünülen/var olan zengin petrol ve maden 
yatakları mıdır? Bütün bunlar Fransızların bölgeye yatırım yapması için 
dikkatlerini buraya çeken faktörler arasında olabilir. 
  Son olarak böyle bir teşebbüsün yapılmış olması, bölgedeki 
ticarî potansiyeli göstermesi; Avrupalı müteşebbislerin bölgeye yatırım 
yapmak istemeleri; Osmanlı Devleti’nin İran transit ticaretine hakim olma 
düşüncesinden hiçbir zaman vazgeçmemiş olması; bölgeye demir yolu 
yapımıyla ilgili Ruslarla ihtilaflar olmasına rağmen, bölgenin güvenliğinin 
sağlanması için diğer bir kara teknolojisi olan buharlı arabalardan 
faydalanılmak istenmesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca rapor, yollarla 
ilgili modern kelimelerin Türkçede kullanılmaya başlanması ve Osmanlı’da 
kara taşımacılığı alanında sigorta kavramının oluşması hakkında da ipuçları 
vermektedir.

Özet: Bu çalışmada Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Ticaret ve Nafıa Nezareti 
evrakı arasında bulunan, Erzurum-Trabzon arasında buharlı arabalarla eşya, yolcu 
ve posta nakliyatı yapmak için imtiyaz isteyen Fransız Bonşu’nun bölgede yaptığı 
saha araştırması sonucu kurmak istediği ‘Trabzon Erzurum İmtidadî Buharlı Nakliyat 
Anonim Şirketi’ne ait proje raporunu incelenmektir. Raporda, bölge yollarının mevcut 
durumlarına, yolcu ve eşya nakliye kapasitelerine değinilmiştir. Ayrıca imtiyaz isteğini 
ileten müteşebbisin mevcut yol ve nakliye sorunlarının çözümüne dair önerileri de 
raporda yer almıştır. Bölgenin Rusya, İran ve Osmanlı Devleti arasındaki ticarette kilit 
bir rol üstlendiğini hatırlatan müteşebbis, ulaşımın hız kazanmasıyla birlikte Osmanlı 
Devleti ve tebaasının bundan kazançlı çıkacağını belirtmiştir. İmtiyaz isteği, bölge 
yetkililerince olumlu karşılanmış ve buharlı araçların sağlayacağı yararlar ayrıntılı 
olarak valilik layihasında tasvir edilmiştir. Ne var ki proje, çeşitli sebeplerden ötürü 
hayata geçirilememiştir.

Anahtar sözcükler: imtiyaz isteği, kara yolu, nakliye, taşımacılık, müteşebbis, valilik 
layihası, Osmanlı Devleti, buharlı araçlar.

Trabzon-Erzurum Permanent Vaporous Transport Co.

Abstract: This study aims to clarify on the report the project of ‘Trabzon-Erzurum 
Permanent Vaporous Transport Co.’ prepared by a French man, Mr. Bonşu, in order 
to get a concession for transportation of goods, passengers and mail with vaporous 
(steam) vehicles. The project’s document can be found in folder of Ministry of Trade 
and Public Works in Prime Ministry Ottoman Archives, Istanbul. In the report, the 
current status of regional roads and transportation capacity of passengers and goods has 
been discussed. Moreover, recommendations for the solution of problems concerning 
to the existing road and transportation took place in the report of the entrepreneur 
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who submits requests to the privileges. The French entrepreneur, reminding the 
region’s key role for trade conducted between the Ottoman State, Russia and Iran, 
has indicated that both the Ottoman State and its subjects will be benefited from the 
high-speed trade performed through vaporous (steam) vehicles. Concession request 
has been welcomed by the regional authorities and the benefits of vaporous (steam) 
vehicles have been described in detail by Governor Pleading. On the other hand, due 
to some reasons the project could not be executed.

Key words: concession, privileges, road, transport, transportation, French 
entrepreneur, Governor Pleading, Ottoman State, vaporous vehicles.


