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Türkiye’de Tütüncülerin
Kaçakçılaşma Sürecinde
Kolculuğun Baskısını
İki Kolcunun Tercüme-i Hâlinden
Anlama Denemesi

Ahmet YÜKSEL*

Osmanlı topraklarına girişi, Avrupalı tüccarlar marifetiyle 1600’lü yılların
başına isabet eden tütün, kısa sürede kendini sevdirerek; at, avrat ve pusattan sonra Türk’ün gönlünde dördüncü sırayı kapıyor. Anadolu’nun başına
gelen iyi ve kötü her şey gibi o da bu muhteşem girişini Rumeli üzerinden
yapıyor ve tohumlar ilkin Yenice ile İskeçe’ye atılıyor.
Bu hususta; Peçevî1, Naimâ2, Cihannüma3 ve Mizanü’l-hak4’ta, ilk bilgiler
var. Amerika’nın keşfinden yaklaşık 150, Avrupa’da tanınmasından yaklaşık
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Tarih-i Peçevî, İbrahim Peçevî, İstanbul 1283 (1866) Matbaa-i Âmire, Cilt 1, s. 196-197. İlk
geniş bilgi bu eserde yer almaktadır; 1600 yılı başlarında İngiliz keferesinin getirdiğini,
rutubetten mütevellit bazı hastalıkları tedavi eder diye satıldığını, daha sonra ehl-i keyf
olanların, hatta âlimlerin ve devlet adamlarının dahi tütüne müptela olduğunu, yazar.
Ayaktakımı arasında tütünün çok rağbet gördüğünü, duman sebebiyle kahvelerde göz gözü
görmediğini, elde lüle sokak pazar dolaşarak birbirlerinin yüzüne gözüne puf puf ederek
ortalığı kokuttuklarını, tütün üzerine münasebetsiz manzumeler yazdıklarını, içenin sakalını
bıyığını sarığını kokuttuğunu, elleri iş görmekten geri kaldığını, yangınlara sebep olduğunu
anlatır ve sadece uykuya mâni olduğu için tayfaların, nöbetçilerin içmesinde fayda olduğunu,
söyler.
2 Naima Tarihi, Ravzatü'l-hüseyin fî Hûlâsat-ı Ahbâri'l-hafikayn, Giridî Mustafa Naima, İstanbul
1147 (1734), Cilt 1-2, Darü't-Tıbaatü'l-âmire (Müteferrika Matbaası).
3 Kitâb-ı Cihannümâ, Kâtip Çelebi Mustafa b. Abdullah, İstanbul 1145 (1732), Darü'tTıbaatü'l-âmire (Müteferrika Matbaası).
*
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50 yıl sonra tütün, Osmanlı’yla müşerref oluyor. Bu topraklara sığınmış bütün göçmenler gibi, o kalış kalıyor. Öyle bir kalış öyle bir kaynayış ki bu,
birbirlerine geçiyorlar. Tütünün kısa zaman içinde düşkününün çoğalması,
kahvede olduğu gibi, tütünde de yok haramdı, mekruhtu, mubahtı; yok
yasaklansındı, serbest bırakılsındı tartışmalarına yol açarken, bugüne kadar
tespit edilmiş 165 polemik risalesi yazılmasına neden oluyor. (Yılmaz, 2003:
12-13)
Anayurdundan bambaşka bir boyut kazanan bu bitki, önce ‘Oriental tip
tütün’, ‘Şark tütünü’, daha sonra münhasıran ‘Türk tütünü’ adını alarak vasıflanıyor, ağızlardan düşmüyor. Türk tütünlerine alışan, seven, müptelası
olan Avrupalılar da öyle şımartıyorlar ki kendini haklı olarak bir halt sanıyor.
Öyle ya bütün dünya dillerinde, kezalik kulağımızın dibindeki Arapça ve
Farsça da dahil olmak üzere Yeni Dünya’dan gelen ‘tobacco / tabaca’dan
mülhem isimler kullanılırken, o kendine ‘tütmek’ten ‘tütün’ü icat ediyor,
bununla da kalmayıp siyaseten etkisi altındaki dillere de ‘tütmek’ten ‘tütün’ü
ya da Osmanlıca versiyonu olan ‘duhan’ı veriyor. En nihayetinde bütün dünyanın dil hafızasına ‘Türk gibi tüttürmek’ deyimini bütün varyantlarıyla yerleştiriyor.
‘La Régie Co-interessée des Tabacs de l’Empire Ottoman’, yani;
‘Memâlik-i Mahrûsa-i Şâhane Duhanları Müşterekü’l-Menfaa Reji Şirketi’,
yaninin yanisi; ‘Tütün Rejisi’, kısacası; ‘Reji’ nam bu şirket Fransız, Alman ve
Avusturyalı bankerlerin iştirakiyle Düyun-ı Umumiyye adına 1883’de kurularak, 1884 yılından başlayarak 30 yıl süreli imtiyazıyla Osmanlı ülkesinde tütün tarımında tek yetkili oluyor, cümle üretim ve tüketimi denetimi altına
alıyor. Bu, döneminin ihracat değeri en yüksek, bir numaralı tarım ürünü,
Osmanlı dış borçlarının bir bölümüne karşılık olarak Reji’ye, dolayısıyla Düyun-ı Umumiyye emrine veriliyor. İşte bu noktada Osmanlı’nın çaresizliği,
köşeye sıkışmışlığı tam anlamıyla kendini gösteriyor. Devlet, borcuna karşılık
olarak para, mal, mülk veremiyor ancak vaat veriyor, taahhüde giriyor, mamafih milletin istikbalini satıyor. Batılı büyük tüccarın cambazlığı ile basiretsiz idarecinin menfaatini besleyen aymazlığı birleşince, memleketin sarı altınına haciz konuluyor. Önce 30 yıl, arkasından da bir 12 yıl daha gariban
tütüncünün kaderine hükmediyorlar. Daha tarlası, ekimi, dikimi, kırımı, dizimi, kurutması, dengi, balyası, deposu, bekçisi, ince sarması, fabrikalı Rum
kızı, paketi, rüsumu, içeni, keyifleneni, zehirleneni ortada yokken zamanın
ortalama nüfusu ve üreteni tüketeni itibariyle bir milyon insanın kaderini
satın alıyorlar. 5

4 Mizanü'l-hak, Mustafa b. Hacı Abdullah Halife Kâtip Çelebi, İstanbul, 1280 (1864), Tasvir-i
Efkâr Matbaası. (ilk baskı: Kitâb-ı Mizanü'l-Hak, Londra, 1861, William Watts Matbaası).
5 1884’de 10.823 köyde 140.090 çiftçi tütün ekerken; 1912’de rakamlar tavan yapıyor; 15.073
köyde 243.691 tütüncü mevcut; 1922’de (Reji devletleştirilmeden önceki yıl) ise rakamlar
yerde sürünüyor; 7.185 köyde 80.252 çiftçi tütün ekiyor. (İstatistik Umum Müdürlüğü, 1932:
10).
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Şirketin faaliyete geçmesiyle, geleneksel üretim yapan tütüncülerin hayatı
değişiyor. Reji’nin uyguladığı düşük fiyat politikası karşısında çoğu tütüncü,
yılda on bir ay emek verdiği ürününün karnını doyurmaya yetmediğini çok
geçmeden anlıyor, çaresiz kaçakçılığa yönelerek kendi malının hırsızı haline
geliyor. Haliyle de karşısında Reji’nin silahlı kolcularını6 buluyor. 1886 tarihli
‘Tütün Kaçakçılığının Men’i Hizmetinde Kullanılacak Kordon Bölüklerine
Dair Talimatname’7 hükümlerine göre kolculuk teşkilatı kuruluyor ki RefiiŞükrü Suvla’nın isabetle bir şekilde belirttiği gibi; “1881 Muharrem Kararnamesi’yle yabancı alacaklılar, devletlerinin himayesinde, Osmanlı İmparatorluğu içerisinde ‘Düyunu Umumiye İdaresi’ namı altında adeta yeni bir
devlet kurmuş” oluyorlar. (1940: 16)
Bu devlete lazım gelen ordu da resmi adı Kordon Bölükleri olan kolculuk
teşkilatıyla kurulmuş oluyor. Bu talimatnameye göre; Kordon bölükleri efradı baraka ve karakollara taksim olunur, her bir baraka ve karakol bir takım
sayılır, takımlar da halin icabına göre süvari ve piyade olur, deniyor. Askeri
hiyerarşiyi taklit eden bir sistemle; onbaşı, piyade çavuşu, süvari çavuşu,
bölük emini, başçavuş rütbeleri kullanılıyor, 100 eri geçmeyen bölükler teşkil
edilerek bu bölükler, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmen rütbelerinde subayların
komutasına veriliyor. “Kordon bölükleri ve subayları asakir-i zaptiyeden
sayılıp bunların tayinleri, terfileri, ihraçları, cezalandırma ve takdirleri, dul ve
yetim maaşları hususunda Asakir-i Zaptiye Nizamat ve Talimatı tatbik olunur” deniliyor. Kolcuların maaşları aynı pozisyon ya da rütbedeki asker,
jandarma ve zaptiyeye kıyasla yüksek olmasına özellikle dikkat ediliyor. Bu
talimatnameye göre jandarmaya usulünce rüşvet verilmesi de esasa bağlanıyor; “Jandarma idaresinden verilecek pusula mucibince kırtasiye, gaz, mahrukat masrafıyla, elbise bedelleri de ay sonunda verilir” deniyor. Bunların
esas vazifeleri tütün kaçakçılığını önlemek olmakla beraber asayişin muhafazasına da itina ederler, denilmekte ve bölükler nihayet Reji memurlarının
emrine itaatle bağlanıyor. (Alyot, 1947: 249-255)
Reji şirketi, kaçak tütün satışlarını engellemek maksadıyla oluşturduğu
kolculuk teşkilatını, İmparatorluğun tütün üretilen her bölgesinde devreye
sokuyor. Sadece üretilen değil, tüketilen tütün üzerinde de yetkili olan Reji,
neredeyse İmparatorluğun tamamına kolculuk teşkilatını yayıyor. Hal böyle
olunca da; İstanbul, Selanik, Canik (Samsun), İzmir, Bursa merkez olmak
üzere Halep, Bingazi, Beyrut, Hudeyde, Cidde, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Kavala, Yanya, Ankara, Kastamoni, Konya, Harput, Mersin gibi vila-

Kaçakçıları takip için kol gezdiklerinden, ayrıca ‘kollayan’ anlamı da yüklenerek, ‘dideban’
gözcü, bekçi anlamlarına da gelmek üzere bu tabir uyduruluyor. Asayişi temin için önceleri
yeniçerilerin daha sonra zaptiyelerin atla yaptıkları geziye ‘kola çıkmak’, ‘kol gezmek’
deniliyor. Kola illa ki atla çıkılıyor ve şehir dışına çıkılırsa bu, ‘kola binmek’ oluyor. ‘kol
gezmek’ yerine ‘devriye gezmek’ Tanzimat’tan sonra genelleşiyor. (Pakalın, 1971: Cilt 2: 287289).
7 Düstur, 1. Tertip, Cilt 5, s. 733.
6
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yet, sancak ve kazalarda asıyor kesiyor, binlerce insanı8 katlediyorlar
(Gökdemir, 1999: 53). Buna karşılık halkın isyanı kendini, ‘ayıngacılık’ tabir
olunan tütün kaçakçılığında buluyor.
Ermeniceden geçme Osmanlı argosu ‘ayıngacı’ tabiri genel olarak Batı
Anadolu ve Rumeli’de tütün kaçakçılığına has bir tabir olarak ortaya çıkarken, Karadeniz, Orta ve Doğu Anadolu’da ise sadece ‘kaçakçı’ tabiri genel
anlamından sıyrılıp tütün kaçakçılığına münhasır olmakla, bize tütün kaçakçılığının halkın dilinde ve kültüründe ne denli yer ettiğinin açık işaretini veriyor. “Reji’nin uygulamaları kaçakçılığa yol açtığında, devlet de bu tekele
kendi kolluk gücünü meydana getirmesine, baskı altında izin vermek zorunda kalıyor. 2. Meşrutiyet’ten sonra İttihatçılar çok istemişlerse de kaldıramayıp, aksine borç alabilmek için Reji’ye başvurmak ve imtiyaz süresini uzatmak zorunda kalıyorlar.” (Emiroğlu, 2012: 374)
Dönemin tanığı, Osmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesi sahibi ve başyazarı Salih
Zeki, bakın bu konuda ne diyor:
Otuz sene devam eden bu ecnebi Reji idaresi, memleketimizde zulmün mukâtelenin [öldürüşmenin], irtikâp ve irtişânın [rüşvetçiliğin]
bir timsali idi. Reji idaresi (fon sekure) denilen gizli hesabında her ay
devletin en büyük memurundan en küçüğüne kadar büyük mikyasta
rüşvetler vermek suretiyle maatteessüf hükümet dairelerinde ve mahkemelerde hükmünü yürüterek temin-i menafiye çalışırdı. Ziraat tütünlerinin bir kısmının kıyyesini 20-30 para gibi cüzi fiyatla ellerinde
alır ve mütebakisini [kalanını] ambarlarında çürüttükten sonra yakardı.
Tütün inzibatının temini ve kaçakçılığın men’i salahiyeti [yasaklama
yetkisi], o vakitki gafil hükümet tarafından ecnebi Reji kumpanyasına
tevdi olunduğundan İnhisar idaresi, memleketin sabıkalı güruhundan
teşkil ettiği kendi kolcular sürüsü marifetiyle herkesin şahsına ve ailelerin harîmine [namusuna] kadar tecavüz ederdi. Tütün kaçakçılarıyla
Reji kolcularının her gün her yerde vuku’ bulan müsademe [çarpışma]
ve mukâtelelerinden ecnebiler menfaatine binlerce haneler söner,
memleketin on binlerce genç evladı mahvolur ve fakat bu yüzden
kimseye mesuliyet tertip itmez idi.
8 Salih Zeki [Ekinci], II. Meşrutiyet’in ilanına kadar süren 24 yıllık süreçte 50-60 bin Türk
gencinin öldüğünü veya sakat kaldığını, zamanın basını ve milletvekillerinden nakille
söylemektedir (1928: 17).
Hüseyin Avni [Şanda], bu rakamı 20 bin olarak zikreder; (Bu) rakamı tam olarak bulmanın
kabil olmadığını, bu malumatı da Reji müdürlerinden birinden aldığını, söylüyor; “20 binden
fazla adam ölmüştür. Bu 20 bin telefat her iki tarafa aittir.” (1932: 40).
Hayri Mutluçağ, Dahiliye ve Evkaf Nazırlarından teşkil edilen bir heyetin raporuna
dayanarak; “1901 yılında gerek kolculardan, gerekse halktan çarpışmalarda ölenlerin sayısı
20.000’i aşmıştır. Yaralanan ve sakat kalanların sayısı ise bilinmemektedir.” demektedir
(1967: 35-36).
Adı tutanaklara geçmeyen bir mebus “90.000 bu kadar nüfusumuz zayi oldu” demektedir;
Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi 32. Oturum, 7 Şubat 1324, TBMM B., Ank., 1982 (Emiroğlu,
1993: 46).
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Reji idaresinin ilan-ı Meşrutiyet’e kadar devam eden 24 senelik zamanı hükümette bu yüzden elli altmış bin Türk gencinin telef veya sakat
olduğu o vakit matbuat ve mebusan tarafından musirren [ısrarla] iddia
edilmiş idi. İlan-ı Hürriyet’i müteakip [2. Meşrutiyet’ten sonra] milletin gayz [hınç] ve kini en ziyade zalim Reji idaresine teveccüh ettiğinden [yöneldiğinden] ilk Meclis-i Mebusan’da hükümetten Reji’nin ilgası musirren talep edilmeğe başlandı. Bu hususta çalışan mebusların başında Drama mebusu merhum Rıza Bey bulunuyor idi. O sırada tütün
idaresi hakkında hükümete bir çok taraftan layihalar veriliyor ve milyonlarca lira fazla varidat gösterilerek bandrol usulünün tatbiki tavsiye
ediliyor idi. O vakit Maliye Nazırı9, Düyun-ı Umumiyye muvafakat
etmediğinden ve Reji kumpanyasına bir çok tazminat vermesi icap
edeceğinden ve bandrol usulünden fazla varidat temini hükümetçe
ümit edilmediğinden bahisle imtiyazın feshine muvafakat etmedi [uygun görmedi]. Bu sebepten imtiyaz müddetinin hitamı olan 1330
(1914) senesine kadar bu idareye sabır ve tahammül etmek zarureti
hasıl oldu.
329 [1913] senesinde Balkan Muharebesi içinde Edirne’mizin Bulgarlardan istirdadına [geri alınmasına] teşebbüs edileceği zamanda hazine-i maliyenin müzayakasından [parasızlığından] dolayı hükümetçe
Reji idaresinden bir buçuk milyon lira istikrazına [faizli borç alınmasına] mecburiyet hasıl olduğu için hükümetçe yapılan ve Meclisçe tasdik
olunmayan [a.b.ç.] bir kararname ve mukavelename ile Reji’nin müddet-i imtiyazı 1330 (1914) tarihinden itibaren on beş sene daha temdit
olundu [uzatıldı]. Anadolu İstiklal Harbi devam ettiği müddetçe işgal
altında olmayan memleketlerimizde tütün idaresi, Reji hesabına olmak
üzere hükümet tarafından idare edilerek varidatı hazine-i maliyeye
alındı. Milli zaferi müteakip Büyük Gazimizin iktisadî irşadâtı havi
nutk-ı iftâhileriyle [iktisadi yol gösterici, yol açıcı nutuklarıyla] 18 Şubat 1338 (1923) tarihinde açılan İzmir İktisat Kongresinde vilâyât murahhasları [delegeleri] ilk feveranı Reji idaresi aleyhine göstererek milletin hissiyatına tercüman oldular. İktisat Kongresinin ziraat encümeni
mazbata muharriri [tutanak yazıcısı] bulunan muharir-i âciz [yazarın ta
kendisi], kaleme aldığım ilk mazbata ile ‘Reji idaresinin’ ikinci mazbata
ile de ‘âşar ve mültezim usulünün’ ilga ve idam olunmasını müessir
[etki eden] esbab-ı mucibe [gerekçe] tahtında encümenimiz namına
kongreye arz ve teklif etmiş idim.
Kongrede Reji’nin ilgası müttefikan alkışlarla kabul edilmiş idi. Tütünün idaresinde hükümetçe bandrol usulünün kabulü için memleketimiz tüccar ve zürra’ı [ziraatçileri] ve matbuat tarafından pek çok çalışılmış bu hususta Büyük Millet Meclisince kanun-ı mahsus da sadır
9 Reji’nin ikinci dönem işletme mukavelesi altında hükümet adına Maliye Nazırı
Menemenlizade Mehmed Rifat Bey’in imzası vardır.
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olmuş [çıkmış] ise de bandrol usulünün kabulünden sonra dahilde bir
çok tütün fabrikaları yapılacağını ve bu usul fena netice verirse tekrar
inhisara rücu [dönüş], pek müşkül ve masraflı olacağını nazar-ı dikkate
alan hükümet, devlet inhisarı usulünün beş sene tecrübesi lüzumunu
Meclise teklif etmiş ve 26 Şubat 341 (1925) tarihli kanun ile tütün idare-i muvakkatesine [geçici idaresine] ve sigara kağıdı inhisarına [tekeline] muvafakat edilmiştir. O tarihten beri dahili tütün sarfiyatı, Maliye
Vekaletine merbut olmak üzere teşkil eden Tütün İnhisar İdaresince
edilmektedir. Bir taraftan tütünün devlet idaresine geçmesi ve inzibatın jandarmalar ve polisler tarafından temin edilmesi ve diğer taraftan
sigara kağıdının inhisar altında bulunması sebebiyle memlekette kaçakçılar pek ziyade azalmış ve İnhisar İdaresinin sâfi varidatı tütün, sigara kağıdı, tömbeki ve enfiye rüsumu da dahil olduğu halde senevi 17
milyon liraya vasıl olmuştur. ([Ekinci], 1928: 16-18).10
Etraflı bir durum değerlendirmesi yapan Niyazi Berkes de bu konuda
şunları söylüyor:
…O zamanki Düyun-u Umumiye de (ki Türkçesi devlet borçları demektir) bu çeşit renksiz kokusuz bir nesne idi. Bu, ödenemiyen Türk
borçlarına karşılık memleketin tabii kaynaklarının gelirlerine konmuş
bir haciz olduktan başka bu kaynakları işletecek Uluslararası
“müşterekül menfa” bir kumpanya idi. Bu borçlar ödeninceye kadar
Türk tabii kaynaklarını bu kampanya idare edecekti; Türk maliye
nâzırları vakitlerini istedikleri kadar divan ve kaside yazmaya harcayabilirlerdi artık.
Gereken toprak, vergi ve eğitim reformlarının yapılmaması yüzünden
paşaların elinde iflâs eden Türkiye, Düyun-u Umumiye idaresi altında
öyle bir işletmeye tâbi tutuldu ki her yıl münasip miktarda faiz ve borç
ödendikten maada bu korporasyon yabancı devletlere borç verecek
kadar kâr ediyordu. Yalnız gelir ve kârlar tabii Türkiye’ye değil, sermaye sahiplerine ait olacaktı. Meselâ İtalya Düyun-u Umumiyeden aldığı istikrazla Trablus harbini finanse etmişti. Yani Türk kaynaklarından ve halkının emeğinden edinilen kârlarla Türkiye’ye karşı bir harp
finanse etmek mümkündü.
Düyun-u Umumiye aynı zamanda Türkiye’de demiryolu ve sair nafia
işlerinde bazı tarım kollarında yatırım yapıyor veya yabancı sermayeye
yatırımlar yapmak için aracılık ediyordu. Düyun-u Umumiye’nin yatırımları, işletmeleri, muhasebesi tıkır tıkır işliyordu; gayet muntazamdı
ve hiç şakası yoktu; bir köylü bu idarenin tekeli altında olan kendi ye10 Aslında hiç hazzetmediğim halde bu kadar uzun alıntı yapmamdaki maksat; Reji ile
mücadeleyi görev bilmiş, 1. İzmir İktisat Kongresinde Reji aleyhine karar alınmasında etkili
olduğunu bildiren Salih Zeki Bey’in, burada konunun bihakkın özetini yapmış olmasıdır.
Ayrıca Reji hakkında her yazan, buradan kendine göre özet yapmış, böylece işin özeti kaçmış
olmakla, ilgili kısmın tamamının çevriyazısını koymak, benim için zaruret olmuştur.
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tiştirdiği tütünden yarım okka bir yana saklıyayım dese reji kolcusu tarafından küt diye alnından vurulurdu. (Berkes, 1965: 32).
Dahası Reji, aldığı tütüne en düşük fiyatı vermenin yanı sıra, fire bahanesi
ve tartı dalaveresi ile de köylüyü yarı köle haline getiriyor. Tütüncüler arasında ‘kantar kakma’, kapan hilesi’ diye adlandırılan, Reji tartılarının eksik
tartması sonucunda hem az para ödeniyor, hem de bu durumda taahhüt
ettiğinden eksik tütün teslim etmiş gösterilen tütüncüye ödenecek miktardan
nispetine göre para cezası kesiliyor. Bu durum yıllar yılı köylüler tarafından
iddia edilmiş, ancak ispatı mümkün olmamış, olamamıştır. Zira itiraz etmenin sonucunda, tütünü imha edilmek ve parası ödenmemek, ceza yemek
yahut sergi pusulası alamamak, kolcu dayağı, hatta ölüm vardır. 1908 tarihli
Feyz gazetesinden, Trabzon’da yaşanan tartı hileleri hakkında etraflıca bilgi
sahibi oluyoruz. Reji’nin kaçakçılığa karşı kullanma iddiasında olduğu kolcu
kuvvetinin, köylüye karşı tartı işlemlerinde yolsuzluk yapmakta kullanıldığı
Feyz’in yazılarıyla gün yüzüne çıkıyor (Emiroğlu, 1993: 39).
1881 yılında ‘Muharrem Kararnamesi’ ile kurulan, benzerlerine ancak
müstemleke ülkelerinde rastlanan, adeta Osmanlı devleti içinde bir devlet
kuran Düyun-ı Umumiyye, Lozan’la son buluyor, borçların son ve kesin
tasfiyesi 25 Mayıs 1954’de tamamlanıyor. En son faiz borcu da, kişilerin
elinde bulunan 100 yıllık tahvil borçları sebebiyle, 1989 yılında Turgut Özal
hükümeti zamanında ödeniyor.
Osmanlı döneminde borçlar tasfiye edilirken belgeleri de imha edildiğinden, günümüze arşivlerde çok az belge geliyor. Osmanlı Devletiyle ilk borç
anlaşması 4 Ağustos 1854 tarihinde yapıldığına ve Düyun-ı Umumiyye
1881’de kurulduğuna göre, yüz yıldır borç içinde yüzüp 72 yıl borç ödeniyor.
Bu yüzden Cumhuriyet idaresi, her türlü iç-dış borç, istikraz sevmiyor, ‘denk
bütçe’den yana politikalar izliyor. Denilebilir ki Osmanlı’nın son yüzyılı borç
ödemekle, alacaklıları olan Avrupa devletlerinin ise alacaklarını tahsil etmeye
uğraşmakla geçiyor. Borç tahsilinin en önemli kaynaklarından biri tütün
geliri oluyor (Toprak, 2007: 94).
Cumhuriyet döneminde de, kanunla 4 Mart 1925’de, devletleştirilip İnhisar İdaresi ihdas oluncaya kadar Reji faaliyetine devam ediyor. Reji’nin kaldırılması, Cumhuriyet idaresinin ilk hayırlı işlerinden biri haline gelerek, İnhisar İdaresi’nin faaliyete geçmesiyle tütün ekim ve dikimi kurallara bağlanıyor,
uygun fiyat politikalarıyla kaçakçılığın önü alınıyor.
Aşağıda, dikkatli nazarlara sunduğum şahsi koleksiyonumda bulunan iki
belgeyi detaylı olarak incelediğimizde, kolculuğun yapısı ve sosyal statüsü ile
ilgili enteresan bilgiler elde ediyoruz. Bu iki belge de birisi Bursa’da öteki
Samsun-Alaçam’da, 1922 ve 1923 yılarında, yani Reji’nin kaldırılmasından
birkaç sene önce düzenlenmiş ve birbiriyle benzerlik gösteriyor. Reji idarecilerinin kolcu seçmekte nelere dikkat ettiklerini, tercüme-i hâlinden bu iki
kolcunun halini, kolculuğun hallerini, cümle hallerimizin ahvalini anlamamıza yardım ediyor:
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Belge 1
Reji Süvari Kolbaşısı Bursalı Mahmud Ağa’nın Hal Tercümesi:
[Terceme-i Hâl Varakası]
Sicill-i Memurin Dairesi
Fotoğraf arkasında: “Ambar bekçisi Mahmud Ağa”
İsim ve şöhreti
Mustafa oğlu Mahmud
Mahal ü tarih-i velâdeti
1279 [1863]
Pederinin şöhret ve sanatı
Rencberdir
Tâbiiyeti
Türk
Müteehhil olup olmadığı
Müteehhildir [Evlidir]
İaşesi kendisine ait ıyâl ü evlad ve akra- Bir ailesi bir erkek çocuk
bası
[Bakmakla yükümlü olduğu kimseler
olarak bir ailesi, yani karısı bir erkek
çocuğu var.]
İktidar-ı maliyesi
Kimseye bir borcum olmadığı gibi
(İktidar-ı maliyesinin ne idüğü ve deyni iktidar-ı maliyem de yoktur
olup olamadığı)
[Mal beyanı olarak Mahmut Ağa’nın
verdiği cevap]
Hidmet-i sâbıkası [geçmiş hizmeti]
Reji Süvari Kolbaşısı
Hidmetini ne sebebe mebni terk etmiş
Terk etmemiştir.
olduğu
Hakkında kimden sual olunabilecektir
Mahallemiz heyet-i ihtiyariyyesinden
kefalet ve şahadetnameleri var mıdır
Aşina olduğu lisanlar
Tekellüm ettiği:
Türkçe
Kitabete muktedir olduğu:
[Bildiği tek dil Türkçe, muhtemelen de
yazamıyor.]
Müsted’inin istihdam olunmak istediği
Reji anbar bekçisi
memuriyet
Otuz sekiz senedir Reji’de bulunuyo[Dilekçe verenin istediği iş]
rum

Zirde sahib-i imza işbu varakada
münderic malumatın sıhhatini tahkik
eylediğimizi tasdik ederiz.
An Bursa Fi 14 Şubat sene 339
Baş müdür
(İmza)

Muhasip
(imza)

Zirde sahib-i imza Reji Memurîn Nizamnamesine tamamen ve kamilen
vâkıf olduğumu ve nizamname-i
mezkurede münderic olan ahkam ile
bundan böyle karargir olacak ahkama
bila-şart ü kayd itbâ’ ideceğimi beyan
ederim.
13 Şubat 1339
(İki el mühürlenmiş üç adet rüsum-ı
maktua pulu)

(*) İşbu imza 15 kuruşluk bir pul üzerine vaz’olunmuştur.
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Belge 2
Reji Tahrir Kol Memuru Ali Rıza Efendi Hal Tercümesi:
Türkiye Tütünleri İdare-i İnhisarı
Alaçam Müdiriyeti
[Sağ köşedeki Reji İdaresi mührü]
Fotoğraf arkasında: “Alaçam İnhisar Müdüriyeti Ziraat Memuru Ali Rıza Efendi”
Alaçam Müdiriyeti
İsim ve şöhreti:
Ömer Ağazade Ali Rıza Efendi bin Mehmed Efendi
Memuriyet-i hâzırası: Tahrir Kol Memuru
Memuriyet-i sâbıkası: Emval-i emiriyye tahsildarı [Devlet malları tahsildarı]
Sicil numarası:
Gayb-ı sicil
Dirayet ve kabiliyeti:
Vazife-i mevdûasını ifa idebiliyor
[Tevdi edilmiş vazifeyi yapabilir]
Mizac ü ahlakı:
Hüsn ü ahlak ashabındandır
Arkadaşlarıyla
derece-i muaşereti:
Arkadaşlarıyla güzel geçinir bir memurdur
Vazifesindeki
derece-i gayreti:
Vazife-i resmisini geceli gündüzlü ifa ider
Umur-ı idarenin hangi
aksamında istidad
ve kabiliyeti olduğu:
Ziraat şubesinde icra-yı vazife idebilür.
Esasen bir vazife
deruhte idüp
idemeyeceği:
Esasen bir vazife deruhte idemez
Emanet ve itimada
derece-i liyakatı:
Kendüsünde adem-i itimad bir hal görülmemiştir
Derce-i sıhhati:
Sıhhati berkemaldir
Ailesinin kimlerden
ibaret olduğu:
Refikam üç kerimem iki oğlum vardır
Derece-i serveti:
Maaşımdan ibarettir
Borçlu olup olmadığı:
Borcum yoktur
Ahval-i umumiyesi:
İşret itmez kumar oynamaz vazifesinden gayri
bir işlerle meşgul olmadığı ve kasaba
ehâlisi huzurunda mergub bir memurdur
17 Haziran 38

Alaçam Müdüri
(İmza: Cemal)
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Belge 1’de yer alanMahmud Ağa’nın beyanını doğru kabul edecek olursak ki,
Bursa Reji başmüdürü ve muhasibinin de onayından geçtiğine göre doğru olmalıdır, ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor:
1339 Rumi /1923 Miladi yılında düzenlenmiş bu belgeye göre Mahmud Ağa,
1279 Rumi / 1863 Miladi doğumlu olmakla, bu belgenin düzenlendiği tarihte 60
yaşında oluyor. 38 sene Reji’ye hizmet ettiğini söylediğine göre 1885 yılından
beri Reji’de çalışıyor. Reji’nin resmen faaliyete geçtiği yıl olan 1884’den bir yıl
sonra işe başlamış. Son görevi Reji süvari kolbaşısı olduğuna göre bu yıllar zarfında işinde yükselmiş ve kolculukta gelebileceği son nokta olan kolbaşılığa,
üstelik de süvari kolbaşılığına kadar yükselmiş. Zira en attaki rütbe olarak yaya
kolculuğu da var. Ancak, fotoğraftan ve belgeden anladığımıza göre artık yaşlandığını düşünüyor olmalı ki, ambar bekçiliği gibi ihtiyarlıkta yapılabilecek bir
pasif görev talep etmiş. 38 sene çalışmış tekaüt makaüt yok, adamımızı emekli
etmemişler. Oysa devlet memuru olsaydı, bu yaş ve hizmetle emekli olabilecekti.
Reji idaresi, devlet dairesi gibi çalışmıyor tabii. İki yıl sonra da Reji kapanacaktır,
acaba Mahmud Ağa ne yaptı? İnhisar idaresine geçti de bütün hak ve menfaatleri korundu mu? Devr-i Dilara-ı Cumhuriyet’te emekli olabildi mi?
Borcu yokmuş çok şükür, ama beyan ettiği bir malı mülkü de yok. 38 sene
tütüncülerin, kaçakçıların anasını ağlattığı aşikâr. Ne kadar eziyet etti, kim bilir
kaç cana kıydı, kaç ocak söndürdü? Bunları bilmiyoruz, günahını almayalım ama
kolculukta bu kadar yükseldiyse herhalde boşuna değil, arkasında bir miktar leşi
olmalı. Tütüncülere, çoğu mecburiyetten kaçakçılığa bulaşmış ekicilere, ayıngacılara, kendi malının hırsızı yapılmışlara iyi davrandığı için kolbaşı olmamıştır.
Ama bir dünyalığı da olmamış.
Reji, rençber çocuğu, evli bir çocuk babası, mahalle ihtiyar heyetinin kendisine kefil olduğu Bursalı Türk, Mustafa oğlu Mahmud Ağa’yı 38 sene çalıştırmış.
Altına binek at, beline silah, emrine adam, eline imtiyaz, gözüne korku vermiş.
Sonra yaşlanıp da iş göremez olunca ortada kalan Mahmud Ağa’yı ‘tekaüde
oturtmayıp’ ambar bekçisi yapmış olduğunu, fotoğraf arkasındaki “Ambar bekçisi Mahmud Ağa” ibaresinden çıkartıyoruz.
Belge 2’de yer alan Ali Rıza Efendi ise, esasen yani kendiliğinden bir görevi
yerine getiremeyen, emirle çalışan, tam bir memur zihniyetli bir zat, belli ki kolculuktan alınarak ziraat memurluğuna verilmiş. Fotoğraf arkasından anladığımıza göre de Cumhuriyet’te ziraat memuru olarak vazifesine devam etmiş. Kişiliği
ve mizacı hakkında detaylı bilgi sahibi olduğumuz bu mülayim tabiatlı Ali Rıza
Efendi’nin etnik kökeni hakkında bilgi alamıyoruz. Ancak ‘Ömer Ağazade Ali
Rıza Efendi bin Mehmed Efendi’ şeklinde isim ve şöhrete sahip olduğuna göre
‘Sünni Türk’, demek mümkün görünüyor. Dikkat çekici bir husus da bu evrakla
kendisi hakkında birçok mahrem bilgiye ulaştığımız bu zatın bakmakla yükümlü
olduğu aile bireyleri, mal varlığı ve borçlu olup olmadığı bilgisi kendi ağzından
ve üstelik farklı bir mürekkeple yazılmış olmasıdır. Muhtemelen bu kısımları
kendisi doldurmuş olmalıdır.
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Devlette vergi tahsildarı iken, Reji’de kol memuru olarak çalışmaya başlamış
ancak müdürünün ifadesinden anladığımıza göre içki içmeyen, kumar oynamayan, vazifesinden başka bir işle meşgul olamayıp kasaba halkı nezdinde sevilen
bir kimse olan Ali Rıza Efendi’nin bu hüsn ü ahlak ile kolculuk yapması pek
uygun görülmeyip ziraatçı olarak çalışması tavsiye edilmektedir. Demek ki kolculuk yapacakların bizim Ali Rıza Efendi gibi olmaları istenmiyor, malum kolculuk sertlik ve pislik gerektiriyor.
Reji’de ne kadar çalıştığını bilemediğimiz Ali Rıza Efendi, belli ki İnhisar
zamanında ziraat memuru olmuştur, bunu da fotoğraf arkasından çıkarabiliyoruz. O da Süvari kolbaşısı Mahmud Ağa gibi borcu yoktur, ama maaşından
başka bir serveti de yoktur, o da Reji’nin hizmetkârı olmuş; eşi, üç kızı, iki oğlu
ve mülayim tabiatıyla Cumhuriyet’e intikal etmiş olmakla, dileriz emekli olmuş
ve Samsun’un Alaçam kasabasında (şimdi ilçe) ömrünün son yıllarını saadetle
geçirmiştir.
Yeri gelmişken üstüne basayım; bizim mülayim Ali Rıza Efendi’nin yaşadığı
yöre olan tütün iskelesi Samsun’da, kaçakçılığın hayli eski bir geçmişi var ve
biraz da Reji gelmeden önceki zamanlara kadar gider. Kaçakçılık bandrolle birlikte başlar zira yaptıkları iş, bu kanunla birlikte suça girmiştir. Bunun öncesinde
tütün ekim, ticaret ve sevki günlük işler arasında iken Duhan Nizamnamesi11 ile
kaçakçı konumuna düşerler ki çoğunun haberi, başına gelince olur. O zamanlarda bölgenin tütünü, ham madde, mamul, yarı mamul vaziyette Anadolu içlerine
sevk edilmektedir. Samsun’dan çıkan kervanlar, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat
ve Ankara’ya sevkiyat yapmaktadır. Bu nakliyatın vazgeçilmez nakil vasıtası at ve
eşeklerdir. Yakın mesafelerde bilhassa ağır yüke iyi sırt veren cesim Merzifon
eşekleri kullanılırken, uzak ya da dağlık geçitlerde, dar patikalarda, küçük ayaklı,
yarı vahşi halde yılkıda yetiştirilen Canik atları çok işe yaramaktadır. Başlangıçta
normal olarak tütün sevkiyatı yapan Canik atları, daha sonra da kaçakçının suç
ortağı haline gelir. Reji idaresi bu durumda Kolcu süvarisinin altına aynı atı vererek kaçakçıyla baş etmeye çalışır. Çarşamba, Terme, Salıpazarı bölgesinin rahvan
Canikleri, hem kaçakçının hem de kolcunun yoldaşı olur. Eski cambazlardan
sorup öğrendiğimize göre, eski cambazların eskileri hem kaçakçılara hem de
Reji’ye aynı sürüden hayvan satar. Reji idaresi bu hayvanların işe yaradığını görünce diğer tütün bölgeleri için de bu atlardan satın alıp kolcu süvarilerinde
kullanırlar.
Neticeyi tam olarak bilmiyoruz, kaç kişi öldü, öldürüldü ama söylenenlerden,
yazılanlardan, arşiv kayıtlarından hareketle diyebiliriz ki o zamanın tiryakileri çok
kanlı sigaralar içmişlerdir…

11 Duhan Nizamnanesi / Duhan Resmi Hakkında Nizamnamedir, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1291
[1874], 24 + 4 s. ve Duhan Nizamnanesi / Duhan Resmi Hakkında Nizamnamedir, İstanbul,
Matbaa-i Amire, 1292 [1875], 22 + 1 s. İlk uygulanan nizamnameden sonra sefaretlerden
gelen itirazlar sebebiyle, ecnebi tebaa lehine gevşetilerek bir yıl sonra yeniden düzenlenen ve
bandrol mecburiyeti getiren nizamname.
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Son Söz Yerine Hacıköylü Basma’ya Ağıt
Geldik bugüne… Osmanlı’nın dış borcunu ödemede kullandığı en büyük
kaynağı, Cumhuriyet’in kalkınmada kullandığı birinci gelir kalemi elden çıktı.
Özetin özeti şu ki 1993’de Bakanlar Kurulu kararı ile tütün üretiminde ‘kota’
uygulaması başladı ve son olarak 2002‘de çıkan ‘Tütün yasası’ ile de Türkiye’de
tütüncülük devletçe ‘düzenlendi’. Bu politikaların eşlik düzenlemesi, sigara aleyhindeki kampanyalar ve halk sağlığı gerekçeleri ile yapıldı, sonuçta sigara tüketiminde ciddi azalma sağlandı evet, ama Türkiye’de neredeyse yalnızca yabancı
sigara bulunur ve içilir oldu.
Anadolu’nun endemik bitkisi, tütün güzeli Basma 23 ve Basma 438 artık
yok!... Ruhuna fatiha. Onu gömenleri, işsiz bırakıp göç ettirdiklerinin vebaline
havale ediyorum. Heyhat, vatan hainliğinin, halk düşmanlığının ne zaman, ne
şekilde ve nasıl tezahür edeceği hiç belli olmuyor…
Ufak kıtalı, açık sarı ve kırmızı renkli, yaşmaklı, karınlıca, ince nesiçli, kuvvetli bir bünyeye mâlik, kuraklığa ve salgına kulak asmayan, yüksek vasıflı, bariz
nefis kokulu, kendine mahsus aromalı, tatlı ve yavaş içimli; derinden için için
yanma kabiliyetli; harmanlara yavaşlık, tatlılık ve bir hoşluk sağlayan; hakiki
tiryakilerin meftunu, güzel memleketimin süzek toprağında yetişen, taban arazinin güzel evladı Sevgili Basma’mıza en derin sevgilerimle…

Kaynakça
Alyot, Halim (1947), Türkiye’de Zabıta (Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum), Ankara, İçişleri
Bakanlığı Y.
Berkes, Niyazi (1965), İki Yüz Yıldır Neden Bocalıyoruz?, Ankara, Yön Y.
Doğruel, Fatma ve Doğruel A. Suut (2000), Osmanlı’dan Günümüze Tekel, İstanbul, Tarih
Vakfı – Tekel Y.,
Donald Quatart (1987), Osmanlı Devleti’nde Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş 1881-1908, Ankara, Yurt Y.
[Ekinci], Salih Zeki (1928), Türkiye'de Tütün, Ziraat, Sınaat ve Ticareti, İstanbul, Cumhuriyet
Matbaası.
Emiroğlu, Kudret (1993), “Trabzon’da İkinci Meşrutiyet’te Tütün Rejisi’yle Mücadele”,
Trabzon Dergisi, Aralık 1993, Sayı: 7, s. 34-46, Ankara, Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim,
Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Y.,
Emiroğlu, Kudret (2012), Gündelik Hayatımızın Tarihi, İstanbul, T. İş Bankası Kültür Y.
Gökdemir, Oktay (1999), “Osmanlı Tütün Tarımında Reji Kolculuğu ve Sivil Direniş”, Tarih
ve Toplum, Ekim 1999, Sayı: 190, s. 51-57, İstanbul, İletişim Y.
İstatistik Umum Müdürlüğü (1932), Devlet İnhisar İdareleri ve İnhisar Maddeleri İstatistiği, Ankara, İstanbul Marifet Matbaası.
Keskinkılıç, Erdoğan (2003), “Osmanlı Tütün Tarımına Avrupa Finansmanı: Reji - Tütün
İdaresi”, Folklor / Edebiyat, 2003/4, Sayı: 36, s. 239-250, Ankara.
Mutluçağ, Hayri (1967), “Düyun-ı Umumiye ve Reji Soygunu”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,
Sayı 2, Kasım 1967, İstanbul, Menteş Y.
Pakalın, Mehmet Zeki (1971), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt 1-3, İstanbul,
M.E.B. Y.
Suvla, Refii-Şükrü (1940), “Tanzimat Devrinde İstikrazlar”, Tanzimatın Yüzüncü Yıldönümü Münasebetile Neşredilen Kitaptan Ayrı Baskı, İstanbul, Maarif Vekaleti Y.
[Şanda], Hüseyin Avni (1932), Bir Yarı Müstemleke Oluş Tarihi, İstanbul.

198

YÜKSEL

İki Kolcunun Tercüme-i Hali

Toprak, Zafer (2007), “Düyun-ı Umumiye Belgeleri Gün Işığına Çıkıyor”, Toplumsal Tarih,
Sayı 159, Mart 2007, s. 93-95, İstanbul, Tarih Vakfı Y.
Yılmaz, Fehmi (2003), “Tütün Üzerine Düşünceler: Batıda ve Bizde”, Tütün Kitabı, s. 3-16,
İstanbul, Kitabevi Y.
Öz: 1884’te başlayan Reji uygulaması ile tütünde kaçakçılık almış yürümüş, buna karşılık Reji
idaresi silahlı kolcuları vasıtasıyla kaçakçılığı önlemeye çalışmış, sonuçta çoğu bizzat Reji’nin
bilerek düşük tuttuğu fiyatlar yüzünden kaçakçılığa başlayan üreticilerden oluşan binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu yazıda, kolculukla ilgili iki belgeden hareketle, bir durum
değerlendirmesi yapılmak istenmektedir.
Anahtar sözcükler: Tütün, Reji, kolcu, kaçakçı
The role of the Regie police (kolcu) in the tobacco producers becoming smugglers in
Turkey: An attempt at interpretation of two documents
Abstract: With the establishment of General Dept Administration (shortly known as Regie) in
Ottoman Turkey in 1884, smuggling of tobacco became widespread. Armed police of the
Regie tried to stop the smuggling and many people, mostly the producers themselves who
became smugglers in desperation under insufficient prices deliberately kept low by the Regie
itself, were killed. Based on the examination of two original documents, this article interprets
and evaluates the functioning of the Regie administration and the tobacco smuggling.
Keywords: Tobacco, Regie, kolcu, smugglers
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Basma 438 ve 23
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