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SUNUŞ

Son yüzyıla baktığımızda tütünün Türk ekonomisine, ça-
lışma dünyasına, sosyal hayata getirdiği değişikliklerle kültü-
rünün oluşmasına yaptığı katkı, hiçbir zaman göz ardı edile-
mez. Bir dönem şarkılara, şiirlere, manilere, rüya tabirlerine 
dahi verdiği ruh ile tütün, sosyal yaşamda çok önemli bir yer 
tutmuştur. Ancak 2000’li yılların başından itibaren uluslara-
rası örgütlerin Türk ekonomisine şekil verme arzusu, sağlık 
harcamalarının sigaradan alınan vergi gelirlerine yönelik iliş-
kisi ve siyasi iktidarın keyif  maddelerine bakış açısıyla tütüne 
verilen önem ve değer değişmiş; üretimin arka plana itildiği, 
tütünün Türk ekonomisine katkısının göz ardı edildiği bir dö-
neme girilmiştir. 

Öyle bir dönem ki, tütün ile ilgili kitap, makale ve haber-
ler, sadece “sigara kaçakçılığı” ve “sigaranın sağlığa zararları” 
konularını ele alıp, üretim, üretici, sektör, istihdam, geçim 
kaynağı gibi, tütünün farklılık yaratan yönlerini göz ardı et-
mektedir.

Önceleri yerliler tarafından dinsel ayinlerde kullanılan, 
Avrupa’ya zindelik, sağlık, şifa amacıyla getirilen, son yüzyıl-
da insanlığın başına bela, sağlığın düşmanı olarak ilan edilen 
tütünün, 500 yıllık bu yolculuğundaki bazı duraklarını çeşitli 
makalelerle size sunalım istedik. Bu kitapta, sizlere tütünün, 
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teknik, sağlık, ekonomik, sektörel, güncel vs. boyutunu ele 
alan makaleler sunduk. Bunların, daha çok popüler ve bilim-
sel yönü ağır basan makaleler olmasını tercih ettik.

Birinci bölümde, Prof. Dr. Münir Öztürk ve arkadaşları 
“Tütünün Botaniksel Özellikleri Hakkında Genel Değerlen-
dirme”; Prof. Dr. Necdet Çamaş ve arkadaşları “Türkiye’de 
Flue Cured Virginia ve Burley Tütünlerinin Yetiştirilebilme 
Teknikleri ve Üretim Çalışmaları”;  Hasan Şişik “Türkiye’de 
Tütün Üretim Miktarina İlişkin Analizler”; Mustafa Seydio-
ğulları “Türkiye’de Tütün Üretimi, Alternatif  Politikalar ve 
Uygulamalar Üzerine Değerlendirme” ve H. Vakıf  Mercimek 
“Yeni Tütün Yasasının İşlevlik Kazanmasıyla Oluşan Tütün 
Profilindeki Değişimler” adlı makaleleri ile tütünün daha çok 
teknik boyutunu ele almışlardır.

İkinci bölümde,  Anıl Erdoğan “Düyun-u Umumiye’nin 
Kurulmasının Siyasi Yönü ve Reji İdaresi ile İlişkisi”; Yrd. 
Doç. Dr. Alev Gözcü ve Yrd. Doç. Dr. Fevzi Çakmak “Os-
manlı Toplumunda Tütün Merkezli Çatışma Alanı: Kolcular 
ve Ayıngacılar”; Prof. Dr. Tiğinçe Oktar ve Doç. Dr. Ham-
di Genç “Tütün İdaresinin Reji’den Tekel’e Dönüşümünün 
Hikâyesi”;  Metin Ünal “TEKEL’in Hazin Sonu”; Niyazi 
Adalı “On Yaşındaki Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumunun Doğum ve Emekleme Sancıları”; Bülent Ertem 
“Sigara Kaçakçılığı”; ve Faruk Gülpınar “Milli Bir Ürün Olan 
Tütüne, Devletin Dünden Bugüne Bakışı” adlı makaleleri ile 
tütünün tarihsel boyutunu ele almışlardır.

Son bölümde ise Prof. Dr. Recep Akdur ve Dr. Sevil İkin-
ci “Sosyo-kültürel Faktörler ve Sigara”; Dr. Toker Ergüder 
“Dünyada/Türkiye’de Tütün ile Mücadelede Gelişmeler 
DSÖ, TKÇS”; Yrd. Doç. Dr. Fevzi Çakmak ve Dr. İ. Eren 
Akçiçek “Sağlık Tarihinde Tütün”; Şevket Tezel “Ulu Çınar: 
TEKEL”  adlı makaleleriyle sağlık ve genel boyutlarıyla konu-
larını değerlendirmişler; Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali ise 



9

“Cumhuriyet Dönemi Tütüncülük Fotoğrafları” adlı çalışma-
sı ile kitabımıza renk ve  çeşni katmıştır.

Bugüne değin tütün hakkında edebiyattan sanata, ekono-
miden sağlığa birçok kitap yazılmıştır. Hiç şüphesiz tütün, 
hakkında en çok söz söylenen, yazılar yazılan tarım ürünleri-
nin başında gelmektedir. Tütünü ve tütün ürünlerini etraflı ve 
çok yönlü irdeleyen makalelerin yer aldığı kitabımızın araştır-
macılar için önemli kaynak olacağını düşünüyoruz.

Saygılarımızla.
H. Vakıf  Mercimek 

İ. Eren Akçiçek
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GİRİŞ

16. yüzyılın başında Amerika’da yerliler tarafından içilen-
ve adına “şifa otu” denen tütünün Avrupa’ya getirilmesi, 19. 
yüzyılın ortasında Kırım Savaşı’nda Türk tütününü ile tanışan 
askerlerin Avrupa’da Oriental tütünlerden mamul sigaraların 
yaygınlaşmasına vesile olması, 1881 yılında ilk sigara makine-
sinin patentinin alınması ve iki Dünya Savaşı, tütün tüketimi-
nin artmasına neden olan dönüm noktalarıdır. Bu süreçlerin 
sonunda tüketime paralel olarak tütün üretimi de hızla artmış, 
sigara içmek saygınlık, alışkanlık, moda haline gelmiştir.

Türkiye’de ise yaklaşık 400 yıl önce, iri yapraklı, kaba do-
kulu, ari, ilkel tipte bir bitki olarak yurdumuza giren tütün, 
topraklarımızın kendine has özelliği, yurdumuzun ekolojik 
şartları, Türk çiftçisinin mahareti, titiz, azimli ve sebatkâr 
çalışması sonucu olarak yeni bir çeşit olarak ortaya çıkmış-
tır. Türk tütünü adını alan yeni tip, narin, güzel kokulu, tatlı 
içimli, düşük nikotinli, kalite ve nefaset bakımından zirvede, 
aranılan bir tütün haline gelmiştir.  

Kıraç toprakların tartışılmaz, geliri en yüksek yegâne ürü-
nü olan tütün, üreticinin para kazandığı öncü ürün olmuş, 
tütün sektöründe çalışan işçiler ve tütün ticaretinden elde etti-
ği kârlarla tüccar, sanayinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. 
Devletin vergi gelirleri arasında ilk sıraları alan “Duhan Güm-
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rüğü” ve “Tütün Resmi”, uzun yıllar Osmanlı Devletinde en 
garanti gelir kalemini oluşturmuştur. 

Avrupalı alacaklıların temsilcilerinden oluşan Düyun-u 
Umumiye İdaresi’nin, 1884’te görev ve yetkilerini devretmesi 
sonucunda kurulan dönemin çokuluslu şirketi “Reji İdaresi”, 
sadece Osmanlı Devleti’ne ait borçların tahsili için kurulma-
mıştır. Reji İdaresi, tütün kaçakçılığını (ayıngacılık) önlemek 
amacıyla görevlendirdiği kolcularının devletin zabıtası ile aynı 
haklara sahip olmasını da sağlamıştır. Osmanlı Hükümeti ise, 
kaçakçılığın engellenmesinde şirkete yardım sözü verdiği gibi 
kaçakçılara uygulanacak ceza ve yaptırımları icra etme görevi-
ni de üstlenmiştir. Kolcular, Reji İdaresi’nin kurallarına aykırı 
hareket ettiği ve tütün kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle resmi 
belgelerde sayısı 20.000-60.000 arasında değişen insanımızı 
katletmiş, bir o kadar insanı da dayak atarak ve işkence yapa-
rak sakat bırakmış ve hapse attırmıştır. Yabancıların deneti-
minde olan Reji İdaresi’nden tütün kaçırmak, düşmandan öz 
malımızı geri almak anlamına gelmiş, tütün kaçakçılarına milli 
kahraman gözüyle bakılmıştır. Tarih ve toplum belleğinden 
silinmeyen Reji İdaresi dönemi uygulamalarının insan hakları 
açısından günümüzde sorgulanması hatta mahkeme edilmesi 
bir gereklilik olarak ortada durmaktadır. 

Reji şirketinin Atatürk ve arkadaşları tarafından millileş-
tirilmesinden sonra ülkemizin yeniden inşasında tütün gelir-
lerinin büyük rolü olmuştur. Bütçenin en büyük gelir kalemi 
olan tütün-sigara, alkollü içkiler ve tuz vergileri sayesinde sa-
vaş yaraları sarılmış; kalkınma hamleleri başlatılmıştır. Tütün 
ihracatı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk otuz yılında en büyük 
döviz girdisi sağlanmış; tütün-pamuk-fındık üçlüsünün ihra-
catından elde edilen gelir, yüzde 20’si tütüne ait olmak üzere 
toplam dışsatımın 1/3’üne kadar yükselmiştir. 

Kuruluşu 1862 yılına kadar uzanan, 2008 yılında logosu ve 
ismiyle birlikte sigara birimi satılan en son “tta” ve “tta GAY-



RIMENKUL A.Ş.” adını alan TEKEL, uzun yıllar devletin 
para kasası, üreticinin derdine çözüm bulan kurum, olmuştur. 
Siyasi otorite, 2001 yılında TEKEL’in bazı birimlerinin ka-
patılması, bazı birimlerinin de özelleştirilmesi kararını vere-
rek yerine Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
(TAPDK) kurulması için gerekli yasal düzenlemeleri yapmış-
tır. TAPDK, sadece merkez ve bir irtibat bürosundan mü-
teşekkil, üretici tütünlerini alma ve satma yetkisi olmayan, 
fiyatları belirlemeyen bir kurum olarak yapılandırıldığından, 
tütün piyasasının liberalleştirilmesi sürecinde tütün üreticisine 
ciddi bir katkısı olamamıştır. TEKEL varken 600.000 civarın-
da olan üretici sayısı, TEKEL’in yokluğunda 50.000 üreticiye 
kadar düşmüş, 320 milyon kilograma kadar çıkan üretim ise 
45 milyon kilograma kadar gerilemiştir. 

Türkiye’de yetiştirilen Oriental tip tütünlerin üretimi yo-
ğun emeğe ihtiyaç duyar. Büyük bir sabır gösterilerek gerçek-
leştirilen tütün üretimi; özel bir itinaya ve uzmanlığa ihtiyaç 
duyan, başka hiçbir tarımsal üründe görülmeyen zorluğu 
olan özel bir zanaattır. Bu nedenle, “aile işletmeciliği” şeklin-
de ailenin tüm fertleri tarafından gerçekleştirilen tütün tarı-
mından bir şekilde vazgeçen üreticinin geri dönüşü nerdeyse 
imkânsızdır.

Tütün, üretimi ve üreticiliği zor ve zahmetli olmakla bera-
ber yarattığı katma değerin yanı sıra mamûl bazında kâr mar-
jı ve dolayısıyla vergileri yüksek olan bir üründür. Çin Halk 
Cumhuriyeti’ni bir tarafa bırakırsak Dünya sigara pazarının 
%80’i çokuluslu 10 şirket tarafından paylaşılmaktadır. Tirya-
kileri tarafından %99,8 oranında keyif  maddesi olarak sigara 
formunda tüketilen tütün, dünyayı bir ağ gibi saran çokuluslu 
sigara firmalarının hammaddesidir. Bu şirketlere ürün temin 
eden tedarikçi firmaların sayısı yüzler civarındadır. Milyon-
larca tütün üreticisinin, işçisinin ve pazarlama elemanının ça-
lıştığı sektörde kartelleşen çokuluslu sigara şirketleri, sektör 
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üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Devlet desteği ile tütün 
tarımının ve ticaretinin olduğu ülke sayısı hızla azalmakta, 
reklam ve ürün tanıtımının kısıtlandığı ortamlarda sigara üre-
timini çeşitlendirmeye yönelik butik üretime cesaret edileme-
mektedir. Bu durum çokulusluların gücünü daha da etkin kul-
lanmasına neden olmakta, kamunun sektör üzerindeki rolünü 
zayıflatmaktadır. 

Öte yandan, 1800’lü yılların sonunda tütün içmenin insan 
sağlığına olumsuz etkileri konusunda bazı yayınlar olmasına 
rağmen tütün ürünleri tüketiminin kansere neden olduğu 20. 
yüzyılın ortalarında bilimsel kanıtlarla ortaya konabilmiştir. 
Bu gelişmeyle birlikte, 20. yüzyılın ortalarından itibaren ge-
lişmiş ülkelerde tütün ürünleri tüketimi hızla düşerken, az ge-
lişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tüketim oranları artmıştır. 
Dünyada çoğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde top-
lam 1,2 milyar civarında insan tütün ürünü tüketmekte, her 
yıl 4 milyondan fazla kişinin tütün ürünleri kullanımına bağlı 
hastalıklardan öldüğü çeşitli raporlarda görülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2003 yılında örgüt üyesi 
ülkelerin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde uygu-
layacakları bir tütün kontrol önlemleri çerçevesi sağlayarak, 
mevcut ve gelecek nesilleri, tütün ürünleri tüketimi ve tütün 
dumanına maruz kalmanın yıkıcı sağlık, sosyal, çevresel ve 
ekonomik sonuçlarından korumak amacıyla Tütün Kontrolü 
Çerçeve Sözleşmesi’ni (TKÇS) kabul etmiştir. TKÇS, 2004 
yılında Türkiye tarafından da imzalanmış olup 19 Eylül 2013 
tarihi itibariyle taraf  ülke sayısı 177’dir.

TKÇS hükümlerinin ve rehber ilkelerinin öngördüğü hu-
suslar, üye ülkelerin çoğu tarafından iç hukuk düzenlemeleriy-
le yerine getirilirken, sözleşmenin “Ekonomik açıdan uygun 
alternatif  faaliyetler için destek sağlanması” başlıklı 17. mad-
desi kapsamında tütün üretiminin arzına yönelik bazı tedbir-
lere üretici ülkeler tarafından itirazlar sürmektedir. Ekonomik 
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girdi sağlayarak nüfusunun bir bölümünün geçimini tütünden 
sağlayan üretici ülkelerin, alternatif  bir kaynak bulamadığı 
takdirde, bu hükme karşı çıkmaları ve buna uluslararası plat-
formda destek bulmaları yadırganmamalıdır. 

İnsanoğlunun 500 yılı aşkın bir süredir tütünle olan ilişkisi-
ni keyif, tehlike ve macera dolu bir yolculuğa benzetilebiliriz. 
Yolculuğun başında bazı hastalıkların tedavisinde dahi kulla-
nılan “keyif  tevlit edici madde”  tütünün, ölümlere neden ol-
duğunu görmekteyiz. İçeriğinde neler olduğu tam bilinmeyen 
katkı maddelerinin, tiryakiliği ve ölümleri arttırdığı gerçeğini 
de göz ardı etmememiz gerekmektedir.

1980’li yıllarda İstanbul Üniversitesi Tütün Eksperleri 
Yüksek Okulu’nda okurken Tütüncülüğe Giriş dersine giren 
Faruk Düveren Hocamız, tütünün silah ve petrolden sonra 
dünyadaki en büyük güç olduğunu söylerdi. Tütünün, bugün 
dahi ülkelerin ekonomik ve sağlık politikaları açısından stra-
tejik öneme sahip olduğu bilinmektedir.  Bununla birlikte, 
bugün gelinen noktada silah, petrol ve tütün vb. sektörlerde 
faaliyet gösteren şirketlerin ticari çıkarlarından önce, toplum 
ve çevre sağlığını esas alan politika ve uygulamalar, kabul gör-
mektedir. 

Elinizdeki kitabın, geçmişten günümüze tütünün üretimi 
ve ticaretine ilişkin konuları süzerek, ülke ekonomisine, va-
tanın özgürleşmesine, üreticinin refaha ermesine katkı sağ-
ladığını gösteren makalelerin yanı sıra, son 10 yıldır küresel 
çapta ağırlık kazanan tütün kontrolü boyutunun da ele alan 
çalışmaları kapsayan önemli bir eser olduğunu düşünüyorum.

İlgilisine yararlı olacağı düşüncesiyle...
Sağlıcakla kalın.

İzmir, 26 Ekim 2013
H. Vakıf  Mercimek

Tütün Eksperi
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CUMHURİYET DÖNEMİ TÜTÜNCÜLÜK
FOTOĞRAFLARI

Emine Gürsoy Naskali

Tütünün Cumhuriyet dönemindeki seyrini, yani topraktan 
çıkan tarım mahsulü tütünün, depolanmasını, işlenmesini, kı-
yılmasını, sigara haline getirilip paketlenmesini fotoğraflarla 
takip edebiliriz. Bu seyre tanık olan bir fotoğraf  albümü Celal 
Bayar’ın Umurbey’deki Celal Bayar Vakfı Kütüphanesi’nde 
bulunmaktadır. 95 numaralı bu fotoğraf  albümü, “Türk 
Tütünü-T.C. İnhisarlar İdaresi” başlığıyla kayıtlıdır. 1930’lu 
yıllara ait olan albüm, her biri tarihi bir belge mahiyetinde 
olan 42 fotoğraf  içermektedir. Yeşil deri kaplı albümün dış 
kapağının üzerinde gümüş metalden bir ay yıldız ve yine gü-
müş metal harflerle “Türk Tütünü-T.C. İnhisarlar İdaresi” 
ibaresi bulunmaktadır. İç kapakta altın harflerle “Tütün Zira-
atı ve İnhisarlar İdaresi imâl tesisatı” yazılıdır. İç yapraklarda-
ki fotoğrafların altında önce Türkçe açıklama, arkasından da 
açıklamanın Fransızcası bulunmaktadır. İlk açıklamanın Fran-
sızca yazıldığı ve Türkçe metnin Fransızcadan çeviri olduğu 
düşünülebilir. 

Bu resimlerden 25 tanesini burada yayımlıyoruz: 
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Resim 1) Şemsipaşa depo ve imâlathanesinin yaprak tütün işleme salonu.

Resim 2) İnhisarlar deposunda tütün manipülasyonu.
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Resim 3) Şemsipaşa depo ve imâlathanesinin işlenmiş tütünlerinin 
ambarda istif  ve muhafaza vaziyetleri.

Resim 4) Sevk edilmek üzere hazırlanmış tütün balyaları.
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Resim 5) Tütün balyaları, ihraç edilmek üzere 
depodan vapura nakledilirken.


