XVIII. VE XIX. YÜZYILLARDA KÜTAHYA GEDIZ
(GEDOS) ~AP MADENI
EM~NE D~NGEÇ*

Madenlerin kullan~m~~teknolojik geli~meyi beraberinde getirmektedir.
Bu durumda, madenlerin bilinçli kullan~m~~toplumsal kalk~nmay~~sa~layarak bir toplumu di~er topluma kar~~~güçlü k~labilmektedir. Osmanl~~Devleti'nde madenin kullan~m~, i~letimi ve sat~~~n~n organizasyonu devletin elinde olmas~~sebebiyle hazineye gelir sa~lamaktayd~. Madenler, ~aphaneler,
darphaneler, kara ve deniz gümrükleri do~rudan devlet hazinesine katk~~
sa~lamaktayd~~ ve mukataa sistemi içinde i~letilmekteydi~ . Mukataa geliri
ise, a~nam geliri hariç bütçe içinde %24-%37 aras~nda de~i~im göstermekteydi2. Bu nedenle Osmanl~~Devleti kurulu~~döneminden itibaren gümü~,
kur~un, kalay, demir gibi stratejik ve askeri öneme sahip madenlerin bulundu~u yerleri topraklar~na katmaya ba~lam~~t~r3.
Ayn~~ ~ekilde ~nalc~k, Osmano~ulladn~n Germiyano~ular~'n~~ topraklar~na katma arzusunu Kütahya'da bulunan ~ap madenine ba~lar.' Gerçekten de Kütahya ~ap madeni Germiyano~ullar~'na servet ve kültür zenginli~ini sa~larken, Ayd~n ve Saruhan limanlar~na da ticari canl~l~k getirmektedir. Osmanl~~bu bölgeyi topraklar~na dahil ettikten sonra ~ap imtiyaz~n~~ele
geçirerek hazinesini güçlendirmi~tir5. Ara~t~rmam~z bu noktada XIII. ve
XIV. yüzy~lda önemli bir ticari araç olan ~ap~n, XVIII. ve XIX. yüzy~lda da
* Yrd. Doç. Dr., Dumlup~ nar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Kütahya.
emine9@gmail.com
Mukataalar do~rudan devlet i~letmeleri, devlete ait gelir pay~n~n tahsili i~i, inhisar, haline getirilen herhangi bir kurulu~un i~letme hakk~~veya üretilen mal~~sat~n alma tekeli gibi özellik ta~~yabiliyurdu. Bkz. Ahmet Tabako~lu, Türk iktisat Tarihi, Dergâh Yay~nlar~, ~stanbul 1997, s. 177; Baki
Çak~r, Osmanl~~ Mukataa Sistemi (XVI-XVIII. Yüzy~l), Kitabevi, ~stanbul, 2003, s. 115.
2 Ahmet Tabako~lu, "Osmanl~~Mali Yap~s~'n~n Ana Hatlar~", Osmanl~, C. 3, Yeni Türkiye Yay~nlar~, Ankara 1999, s. 128.
Rhoads Murphey, "Mineral Exploitation in the Ottoman Empire", El, volume V, Leiden,
1986, s. 974.
Halil ~ nalc~k, Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Ara~t~rmalar, ~~~Bankas~~Kültür Yay~nlar~, ~stanbul
2008, s. 128.
~ nalc~k, a.g.e., s. 128.
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bu önemini koruyup korumad~~~~ve ara~t~r~lan tarihlerde Gediz ~ap madeninin i~letme sistemi, ~ap üretimi, üretilen mallar~n nakliyesi, ~ap madeninin sat~~~noktalar~~ve madende çal~~anlar~n durumunu tespit etmeyi amaçlamaktad~r. Ayr~ca çal~~mam~z, Gediz ~ap madeni i~letme sistemi örne~inde
Osmanl~~Devleti'nde maden yönetimi hakk~nda bilgi edinilmesini sa~layacakt~r. Ara~t~rma, Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi'nde bulunan Cevdet Dâhiliye, Maliye, iktisat ve Darphane katalogu taranarak ve Maliyeden Müdevver
defterleri incelenerek XVIII. ve XIX. yüzy~llarda Gediz ~aphanesi'ne ait
veriler esas alinarak haz~rlanm~~t~r.
XVIII. yüzy~la ait Osmanl~~ ar~iv belgelerine göre ~ap, Karahisar-~~ ~arki (~ebinkarahisar), Gedos ve Gümülcine yak~nlar~ nda bulunan
Marunya'da (Maruniye) ç~kar~lmaktad~r6. Osmanl~~ kaynaklar~na Gedos
olarak geçen ~ap madeni bugün ~aphane ad~~ile an~lan ilçede bulunmaktad~r. Gediz ve ~aphane aras~~36 km'dir. Gediz, Kütahya ilinin güneybat~s~nda yer al~r. ~aphane, engebeli bir araziye sahip olan ~aphane Da~~'n~n bat~s~nda, akarsu vadisinin tabamnda kuruludur7. Evliya Çelebi, 1680 y~llar~nda Anadolu'da yapt~~~~seyahatte, ~ap Madeni isimli bir köyden bahseder8.
XVIII. yüzy~lda ~aphane bir köydür9. 1870 tarihli salnamede ~aphane
Kütahya'ya ba~l~~ nahiye olarak kay~tlid~r1°. Gediz ise XVIII. ve XIX. yüzy~lda Kütahya eyaletine ba~l~d~r".
Gediz'de ç~kar~lan Kütahya ~ap~n~n kullan~m~~ XIII. ve XVI. yüzy~llarda Cenevizlilerin elindeydi". Burada bulunan ~ap madeni daha Bizans

BOA (Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi), Cevdet Maliye, 1673; BOA, Cevdet Maliye, 1914; BOA, Cevdet
Iktisat, 2099, BOA, Cevdet Darphane, 2117. Anadolu'da ~ap yataklar~~Foça, Kütahya, Ulubat ve ~ebinkarahisar'da bulunmaktad~r. Bkz. ~smail Hakk~~ Uzunçar~~h, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, 3. Bask~, Ankara 1984, s. 251. XVIII. yüzy~la ait belgelerde Foça'da ç~kar~lan ~ap
hakk~nda bir veriye rastlanmad~. Bu ocak inceledi~imiz dönemde sönmü~~olabilir. Faroqhi de çal~~mas~nda bu konuya de~inmektedir. Kr~. Suraiya Faroqhi, "Alum Production and Alum Trade in the
Ottoman Empire (about 1560-1830)", Wiener Zeitschrift far die Kunde des M~~rgenlar~des, S:71 (1979), s.
161.
7 http://saphane.meb.gov.tr/ (ET: 05.10.2009).
Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Haz~rlayanlar: Tevfik Temelkuran, Necati Akta~,
Mümin Çevik, C. IX-X, Üçdal Ne~riyat, ~stanbul 1986, s. 22.
BOA, Cevdet Darphane, 120.
~° 1287 / 1870-1871 Tarihli Hüdavendigür Vilayeti Salnamesi, s. 161.
BOA, Cevdet Ddhiliye, 5721.
12 Kate Fleet, European and Islamic Trade in the Early Ottow~n Sk~te, Cambrige University Press,
Cambrige 1999, s. 81; Faroqhi, "Alum Production", s. 153-154. XIV. yüzy~lda Yeni Foça'da ç~kar~lan
~ap Anadolu'da en önemli olanlar~ndan biriydi. Kr~. Fleet, a.g.e., s. 83; ~nak~k, a.g.e., s.128.
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zaman~nda, Cenevizliler ile Bizans aras~ nda önemli bir ticaret arac~yd~".
Selçuklular ve Beylikler döneminde, bu ticaret devam etti". 1381'de Kütahya'n~n Osmanl~~Devleti'ne ilhak~ndan sonra II. Murad, ~ap ihracat~na
s~n~rlama getirdi. Bu bölgede, pozisyonlar~n~~sa~lamla~t~rm~~~olan Osmanl~lar ~ap ticaretini kontrol etme çabas~ na girmesiyle Venedik senatosu,
1384'te büyükelçilerine Venediklilerin Murad'~ n topra~~ndan kaya ~ap~n~ n
yükleyebilmesi ve ihraç edebilmesi için çal~~~ p bunu garantilemeleri do~rultusunda talimatlar verdi". Bat~~Anadolu'nun tamamen Osmanl~~egemenli~ine girmesiyle Bat~~ile yap~lan ~ap ticareti önemini kaybetmeye ba~lad~".
XV. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Osmanl~~Devleti'nin k~s~tlamalanyla ~ap ihrac~~
önemli ölçüde azald~'. ~ap ticaretinin azalmas~nda, gidilen k~s~tlamalar
önemlidir. Fakat, Ar~kan, ~ap~~ memnu meta mallar aras~nda göstermemektedir". Böylece, Bat~'ya ~ap sat~~~nda tamamen yasaklama getirilmedi~ini
fakat k~s~tlamalar~n oldu~u dü~ünülebilir. Ayr~ca, gerek ~talya'da yeni ~ap
ocaklar~n~n aç~lmas~~ ve gerekse boya sanayinde geli~ tirilen yeni teknikler
Bat~'da ~apa olan ihtiyac~n azalmas~na neden oldu". Fakat bu durum ~ap~n
ülke içindeki ticari kullan~m~n~~ artt~rm~~~olmal~yd~. Osmanl~~Devleti'nin ~ap
ihrac~~ konusunda getirdi~i k~s~tlaman~n as~l amac~~bu madenin öncelikle
ülke ihtiyaçlar~~ için kullan~lmas~n~~ ve ekonomik kalk~nmay~~ sa~lamakt~.
Fleet, bu konuda Osmanl~ 'mn beyliklerden daha güçlü bir ticari politika
izledi~ini belirtir'.

13 Angelild E. Laiou- Thomadakis, "The Byzantine Economy in the Mediterranean Trade System: Thirteenth-Fifteent Centuries", Dumbarton Oaks Papers, S:34, 1980-1981, s.180.
14 ~erafettin Turan, Türkiye-~talya ili~kileri Selçuklular'dan Bizans'~n Sona Eri~ine Kadar, ~stanbul
1990, s. 43, 99.
Fleet, a.g.e., s. 93.
16 ~nalc~k, a.g.e., s. 128.
I7 Fakat, Osmanl~~Devleti, bu hayati madenin ihracat~n, k~s~tlam~~~olsa da, bu~day, deri, pamuk,
ya da bak~r gibi baz~~yiyecek ve stratejik ham maddeleri yasakland~~~~gibi asla yasaldanmad~. Bkz.
Faroqhi, "Alum Production", s.153.
18 Zeki Ar~kan, "Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda ihrac~~Yasak Mallar (Memnu Meta)", ~Ü. Ed. Fak.
Dergisi, Prof. Dr. Bekir Kütüko~lu'na Arma~an, ~stanbul 1991, s. 297. ~ap~n tamamen yasaklanmad~~~~
konusunda Faroqhi de Ar~kan ile ayn~~görü~tedir. Bkz. Faroqhi, "Alum Production", s.153.
'9 Turan, a.g.e., s. 99; Faroqhi, "Alum Production", s.154; Mehmet Ersan, "XIII. — XIV. Yüzy~llarda ~ap Ticareti ve ~ebinkarahisar", ~ebinkarahisar L Tarih ve Kültür Sempozyumu — Bildiriler, (30
Haziran — 1 Temmuz 2000), ~stanbul 2000, s. 60. Bu makalenin bana ula~mas~n~~sa~layan Ersan'a
te~ekkür ederim.
" Fleet, a.g.e., s. 96. ~ap~n iç piyasaya yöneltilmesi konusunda ayr~ca bkz. Fatma Acun,
Karahisar.: ~arld ve Koyluhisar Kazalar~~()metinde Osmanl~~Ta~ra idaresi (1485-1569), Türk Tarih Kurumu, Ankara 2006, s. 93.
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Kolayca suda eriyebilen, do~ada gri, san ve k~rm~z~ms~~renkte bulunan
ve kullan~m alanlar~~itibariyle aran~lan bir maden olan ~ap, sanayide farkl~~
yerlerde kullan~l~rd~'. En önemli kulan~m yeri boyama endüstrisiydi. ~ap
madeni, kökboyalarm kal~c~l~~-m~~sa~lad~~~ndan boyan~n kuma~a iyi i~lemesi
için gerekliydi". Kuma~~boyamada ~ap~n kullan~m~~ ile i~leme tabi tutulan
madde, güne~e kar~~~daha dayan~kl~~olurken ayn~~zamanda boya da daha iyi
sabitle~iyordu". Bu nedenle ~ap, kuma~~dokuma sanayinin vazgeçilmez ham
maddesiydi. 1502 y~l~nda Bursa'da 1000 civar~nda dokuma tezgâh~~ bulunuyordu". Bu say~n~n fazlal~~~nda Bursa'n~n ticaret yollan üzerinde olmas~n~n
yan~nda Gediz ~ap kayna~~na yak~nl~~~~da önemli olsa gerekir. Yine Gediz
havzas~, kilim ve hah dokumas~nda yo~unluk kazanan bir bölgedir".
~ap, derinin tabaklama i~leminde de kullan~l~rd~'. Örne~in, Gediz'de
ç~kar~lan ~ap, K~br~s ve Sak~z'da deri imalat~nda kullan~lmak için gönderiliyordu". Vilayet salnamelerinde Simav kazas~ nda gön ve sahtiyan imal edildi~i ve sat~ld~~~~belirtilmektedir". Yine burada kullan~lan ~ap Gediz'den
sa~lan~yor olmal~d~r. Anadolu'da ~ap~n deri imalat~nda kullan~m~~ çok eski
zamanlardan beri biliniyordu'.
~ap~n bir di~er kullan~m alan~~ise kuyumculukta alt~n~n parlat~lmas~nda olmu~tur". Para bas~m~nda da kullan~lan ~ap, darphanelere gönderil-

2~~ Malik Sayar, Mineraloji ve jeoloji, ~stanbul Üniversitesi Maden Fakültesi, ~stanbul 1960, s. 161.
" Türk k~ rm~z~s~~ya da Edirne k~rm~z~s~~ olarak bilinen renk, ya~, maz~~ suyu, ~ap, kireç ve kök
boya kullan~larak bir ay kadar süren ve yirmi kadar basamaktan olu~an i~lemle elde edilir. Bkz. Zeki
Tez, "Osmanl~~Tekstil Üretiminde Kullan~lan Do~al ve Yapay Boyarmaddeler", Türk Teknoloji Tarihi,
I. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi Bildirileri (15-17 Kas~m 2001), ~stanbul 2003, s. 2.
" "~ap", Türk Ansiklopedisi, C. XXX, Ankara 1981, s. 209.
" Suraiya Faroqhi, Osmanl~~Dünyas~nda Üretmek, Pazarlamak, Ya~amak, Çevirenler: Gül Ça~ah, Özgür Türesay, Yap~~Kredi Yay~nlar~, ~stanbul 2004, s. 107.
'
~nalak, a.g.e., s. 36.
26
Elizabet A. Zachriadou, Trade and Crusade Venetian Crete and the Emirates of Menteshe and Ayd~n
(1300-1415), Instituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venizia, Venice 1983, s. 167.
27
BOA, MAD ( Maliyeden Müdevver Defterleri), 9665.
" 1292/ 1875-876 Tarihli Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, s. 133.
" Faroqhi, "Alum Production", s.I54.
" Zachriadou, a.g.e., s. 167; Bkz. Evliya Çelebi, Günümüz Türkesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi:
Bursa-Bolu-Tranzon-Erzurum-Azerbayean-Kafkasya-K~rtm-Girit, Haz~rlayanlar: Yücel Da~l~, Seyit Ali
Kahraman, C.2. 2. Kitap, Yap~~ Kredi Yay~nlar~, ~stanbul 2006, s. 467.
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mi~tir". Faroqhi'nin belirtti~ine göre 1599-1600 y~ lar~nda Ankara'da ikamet eden bir kalpazan~ n sermayesi aras~nda ~ap da bulunmu~tu".
~ap ayr~ca eczal~kta ve t~ pta kullan~l~yordu. ~ap~n hemostatik (kan
durdurucu), antiseptik ve astrenjan (büzücü) özellikleri sayesinde; ilkça~lardan bu yana a~~z ve ayak yaralar~n~ n tedavilerinde, istenmeyen bebeklerin dü~ ürülmesinde, kanamalar~ n durdurulmas~nda, kab~zl~ kta vb. kullan~l~yordu".
~ap, farkl~~alanlardaki kullan~m~~ile önemli bir ticari araç olarak devletin sosyal ve ekonomik hayat~nda önemli rol oynad~. Kullan~m alanlar~n~n
zenginli~i ve ekonomik de~er ifade etmesiyle ~ap madeninin varl~~~~gerek
Gediz, gerekse Kütahya'n~ n ekonomik ve ticari aç~dan kalk~nmas~ n~~ sa~layan bir unsur oldu.
Gediz ~ap Madeni i~letmesi
Osmanl~~Devleti'nde madenler, ta~~ocaklar~, bir k~s~ m ormanlar, iskeleler, dalyanlar, çeltik sahalar~ , boyahaneler, mumhaneler, tuzlalar ve
simke~haneler gibi bir k~s~ m endüstriyel faaliyetlerin yap~ld~~~~yerlerin
mülkiyeti devlete aitti". ~ap, devletin mal~~say~lmakta ve baz~~yerlerde "miri
~ap" ifadesi kullan~lmaktayd~". Osmanl~~Devleti'nde ~ap üretimi, di~er maden i~letmelerinde oldu~u gibi mukataa yoluyla ehil ki~iler taraf~ndan organize edilmekteydi". Mukataa sistemi, iltizam, emanet ve malikâne olmak
üzere üç ~ekilde uygulanmaktad~r". ~ap maden i~letiminde genellikle iltizam yöntemi uygulanmaktayd~. Buna göre, maden i~letme giri~imcilerinden en yüksek fiyat~~verene verilir ve üç y~ll~ k bir süreç için sözle~me imzalan~rd~. Belirlenen y~ll~k taksitler merkez hazineye aktar~hrd~. Sözle~meyi
imzalayan teminat göstermek durumundayd~ . Hazineye hiçbir ödeme ya-

' Yine K~br~s ve Sak~ z'a darphanede kullan~lmak üzere, Gediz ~ap~~gönderilmektedir. Bkz.
BOA, MAD, 9665.
" Faroqhi, "Alum Production", 5.155.
" Ay~egül Demirhan Erdemir, "T~bbi Folklorumuzda ~ap ve Baz~~Örnekler", Türk Halk Edebiyat~~
ve Folklorunda Yen Görü~ler, Haz~rlayan: Feyzi Hal~c~ , C.1, Güven Matbaas~ , Ankara 1985, s. 301-307.
Evliya Çelebi de ~ap~n kullan~m alanlar~na de~inirken; sirke merhemine konup nas~r olan yaraya
ekildi~ini belirtir. Bkz. Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s. 467.
Nizam~", ~stanbul
34 Lütfi Güçer, "Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda Tuz ~nhisar~~ ve Tuzlalarm ~~letme
Üniversitesi iktisat Fakültesi Mecmuas~, C. 23/1-2, ~stanbul 1961-1963, s. 98.
" BOA, Cevdet Diihiliye, 5721.
36 Faroqhi, "Alum Production", s.155.
Tabako~lu, a.g.e., s. 177; Çak~r, a.g.e., s. 115.
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p~l~nazsa genellikle tutuklan~rd~. Ödemeyi gerçekle~ tiremeyen mültezimler
aras~nda hayatlar~n~~dahi kaybedenler bulunmaktayd~".
Kütahya eyaletinde bulunan Gedos (Gediz) ~aphanesi de iltizam yoluyla i~letilmekteydi". Bu sistem ayn~~zamanda Karahisar-~~ ~ark~~ve
Marunya'daki ~ap i~letmelerinde uygulanmaktayd~". XVIII. yüzy~lda
Gedos ~aphanesi, Gümülcine'de bulunan Marunya ~aphanesi ile birlikte
Darphane-i Amire tarafindan idare ediliyordu'. Belgelerden anla~~lan,
XVIII. ve XIX. yüzy~llarda bu iki ~ap maden oca~~n~ n birlikte iltizama verildi~idir'. Bu durum, iltizama sunulan iki ~ap maden oca~~n~ n pazarlama
alanlar~n~n da ayn~~ olmalar~n~~aç~klamaktad~ r. XVIII. yüzy~ lda Gediz ~ap
madeni III. Mustafa'mn k~ z~~ ~ah Sultan ve Mihri~ah Sultan'~ n tasarrufundayd~".
~ ltizama vermek için ihaleler Mart ay~n~n ba~~nda yap~l~rd~ . 12 Mart
1761 tarihinde aç~lan ihalede Gediz ~aphane Mukataas~'n~n üç senelik i~letme hakk~~ ht~cegân-~~ ~tivân-~~hiimâyündan Seyyid Abdülkerim Efendi'ye
verildi. ~ ltizama verilirken sarraf kefaleti aranm~~t~". Bu sözle~meyi gerçekle~tiren mültezim, devlete olan borcunu sarraf kefaletiyle zaman~nda
ödemeyi garanti ediyordu". Devlet, alaca~~n~~ garanti alt~ na almak için nakit
alabilece~i ki~ilerin kefaletini istemekteydi. ~ltizama verilirken yap~ lan sözle~ mede devlet, özellikle ~ap~n sat~~~bölgelerine dikkat edilmesi, üretilen
~ap~ n nakil edilip sat~laca~~~yerlerde öncelikle miri ~ap sat~~~n~n gerçekle~mesi, ba~ka yerin ~ap~mn sat~lmamas~~üzerinde duruyordu'. Bu uygulama
Faroqhi, "Alum Production", s.156.
" BOA, Cevdet Ddhiliye, 5721.
4° BOA, Cevdet Ddhiliye, 5721; BOA, Cevdet Darphane, 622.
"BOA, Cevdet Ddhiliye, 5721. Madenlerin idaresi XVIII. yüzy~la kadar Hazine-i Amire taraf~ndan
gerçelde~mi~ tir. 1736 tarihinden itibaren ise Darphane Nezareti ilgilenmeye ba~lam~~t~r. Bkz. Fahrettin
T~zlak, Osmanl~~Döneminde Keban-Ergani Yöresinde Madencilik, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1997, s.7.
BOA, Cevdet Maliye, 17080; BOA Cevdet Ddhiliye, 5721; BOA. Cevdet Maliye, 1914.
43 Belgeler bu konuda net de~ildir. Bir belgede, "...~ah Sultân aleyhi'~-~dn
hazretle~inin ber vech-i
~ndliklâne uhde-i aliyyelerine kayd..." ifadesiyle sadece ~ah Sultan'a ait oldu~u anla~~hrken (Bkz. BOA,
Cevdet Iktisat, 930. Tarih: 30 Eylül 1761) bir di~er belgede aralar~ nda ki belge tarihleri aras~ nda
sadece dört y~l olmas~na ra~men ~ah Sultan ile birlikte Mihri~ah Sultan'm da ad~~an~lmaktad~r.

"Kütahya eydletinde v~fki` Gedos ~dbhdnesi mukattVasz kerf~neteyn-i muhteremeteyn-i hazret-i ~ehriydri devletlü
ismetlü ~dh Sultan ve Mihri~ah Sultan zdde'lldhu teUld ön~rehüntdn~n i~tirdken ~ndlikdne uhde-i aliyyeti'~~dnlannda olup..." BOA, Cevdet ~lttisat, 2146.
BOA, Cevdet iktisat, 930.
BOA, Cevdet Ddhiliye, 5721. ~ltizama sarraf gösterme ~art~~XVIII. Yüzy~l sonlar~nda uygulanmaktad~r. Bkz. Çak~r, a.g.e., s. 115.
Bkz. BOA, Cevdet Maliye, 17080.
47 BOA, Cevdet iktisat, 930.
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ile devlet mültezimi korurken, hazineye girecek olan finansal kayna~~~da
garanti alt~na almaktayd~. Bu sözle~ meyi yapan, devlete olan borcunu zaman~ nda ödemeyi garanti ediyordu".
Üretimde olan dalgalanmalar, iltizam süresini de~i~tirmekteydi. Örne~in Faroqhi, XVII. yüzy~lda Gediz'de bulunan ~ap madeni mültezimlerinin durumlanmn iyi olmad~~~~için ayn~~bedel kar~~l~~~ , iltizam süresini 3-4
y~ldan 8 y~la ç~kart~ld~~~n~~belirtir". XVIII. yüzy~lda iltizam~n üç y~ll~~~na
dü~mesi ve hatta sözle~ meye fazla gelir maddesinin dü~ülmesi mültezimlerin durumlar~n~ n nispeten iyile~ti~ini göstermektedir. Hatta XIX. yüzy~lda, iltizam süresi 2 y~la dü~tü. Bu görü~ü destekleyen durum, 1837'de gerçekle~ti. Buna göre, Gediz ve Marunya ~aphanesi, ~stanbul Duhan Gümrü~ü Müdürü Fehim Efendi'ye iki y~ll~~~na üç yük, 66.752 kuru~~kar~~l~~~na
iltizama verildi". Fakat Fehim Efendi 1838 ve 1839 y~llar~nda bir yük fazla
hâs~lat elde etti".
Faroqhi, Delumeau'nun verilerine dayanarak XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~~için Osmanh Devleti'ndeki ~ap üretimi konusunda tahminler yürütmektedir". Bu tahminlerine göre Gediz'de ç~kar~lan ~ap, di~er yerlere oranla
en az olanlyd~ . Gümülcine'de ç~kar~lan ~ap Gediz'dekine oranla biraz daha
fazlayd~ . Gediz ve Gümülcine'de y~ll~ k üretim 400 ton'du. Karahisar-~~ ~arki'deki eklenince 750 tona ula~~yordu". Faroqhi'nin vurgulad~~~~bir di~er
nokta ise XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~ ndaki üretim ile XVIII. yüzy~l~n ikinci
" BOA, Cevdet Maliye, 17080.
" Suraiya Faroqhi, Osmanl~'da Kentler ve Kentliler, Tarih Vakfi Yurt Yay~nlar~, ~stanbul 1994, s.
181.
" 1 yük' 162, 144 kg. Bkz. Walter Hinz, Islam'da Ölçü Sistemleri, Çeviren: Acar Sevim, Edebiyat
Fakültesi Bas~mevi, ~stanbul 1990, s. 44.
~unu hesap51 ~nceledi~imiz yüzy~llarda, Gediz ~ aphanesinde üretimin tam olarak ne kadar oldu
lamak mümkün olmam~~ ur. Fehim Bey'in mültezimli~i döneminde tahmini bir hesaplamaya gidilebilir fakat bu sadece Gediz'i içermeyecek bir hesaplama olacakt~r. Buna göre iki i~letim yerinde iki
y~ll~k için, üç yük ~ap sat~~~~tahmin edilmi~ tir. Böylece beklenen tahmini ~ap miktar~~486.432 kg.'d~r.
Fakat o y~l beklenenden 1 yük daha fazla ~ap sat~~~~olmu~tur. (Bkz. BOA, Cevdet Maliye, 17080)
Böylece sat~~a ç~kan ~ap 648.576 kg.'a ula~m~~~olmal~d~r. Bu miktar iki y~la ve iki i~letim merkezine
bölündü~ünde bir i~letim birimine dü~en y~ll~ k miktar kabaca bir yüke dü~ecektir. Bir yük 162.144
kg. olarak hesapland~~ma göre, bu de~er önceki yüzy~llardaki a~a~~da bahsi geçecek de~erlere göre
oldukça dü~üktür. Bu de~er, Acun'un XVI. yüzy~lda tahrir kay~tlar~ na göre Karahisar-~~ ~arkTdelti
~ap üretim hesab~na daha yak~nd~r. Acun da, 1520 y~l~nda Karahisar-~~ ~arlerde ~ap üretimini
108.750 kg. olarak bulmu~~ve seyyahlar~ n verilerini abart~l~~olarak de~erlendirmi~tir. Bkz. Acun,
a.g.e., s.127.
" Jean Delumeau, L'alun de Rome, XVe-XIXe sikles, Paris 1962, s. 21. Ak~. Faroqhi, "Alum
Production", s.164.
" Faroqhi, "Alum Production", s.164.

142

EM~ NE D~NGEÇ

yar~s~ ndaki üretim aras~ nda çok büyük bir fark~ n olmamas~yd~". Burada
ton olarak verilen oranlar abart~l~~ görünmektedir. Oysa, XV. yüzy~l için
yine Faroqhi, taraf~ ndan verilen tahmini üretim miktar~~daha gerçekçidir".
Buna göre Osmanl~~Devleti'nde y~ll~k ~ap üretimi 148.742 men'dir ki, 1 men
= 7,6 kg. de~erinden 1130,4 kg. yapmaktad~r". Bu miktar bizim yapt~~~m~z ar~iv çal~~malar~ na göre yüzy~ llar farkl~~olsa bile daha makul bir de~erdir. Cevdet Darphane'de bulunan bir kay~t bu de~ere yak~n bir orandad~r.
Buna göre, Karahisar-~~ ~arki'de üretilen ~ap miktar~~ her onbe~~günde bir
kuyu ~ap olup, her kuyudan on be~~Halebi kantar ~ap elde edilmektedir".
Bu da senelik 24 kuyudan üretilen ~ap 820,8 kg. ula~ maktad~r". Zaman
içindeki üretim farkl~l~~~~göz önünde bulundurulur ise XVIII. yüzy~lda
üretimin XV. yüzy~ la göre artt~~~~fakat bu art~~~ n yüksek mebla~lara ula~mad~~~~söylenebilir". Böylece, Faroqhi'nin yüzy~llar aras~ nda üretimde
farkl~l~~~n çok de~i~medi~i konusundaki görü~ünü payla~abiliriz. Çünkü,
XVI. yüzy~ l ile XVIII. yüzy~l aras~ nda üretimin ayn~~ olup olmad~~~~konusundaki de~erlendirmeyi Karahisar-~~ ~arki'de test edebilmekteyiz. Acun'un
XVI. yüzy~l için, verdi~i beher on be~~günde bir kuyu ~ap derdirdikleri konusundaki bilgi 1762 y~l~ na kadar üretilen ~ap miktar~~ ile ayn~d~ r'. Buna göre,
Karahisar-~~ ~arki'de XVIII. yüzy~ lda üretilen ~ap miktar~~ de~i~memi~tir.
Her ne kadar Karahisar-~~ ~arki üzerinden genellemeye gitmek biraz tehlikeli olsa da, Faroqhi' nin üretim miktar~n~n de~i~medi~i konusundaki görü~ ünü Karahisar-~~ ~arki ile test edebildi~imize göre, bunu Gediz ve
Marunya için de geçerli sayabiliriz. Öyle ki, XIV. yüzy~lda Kate Fleet'in
verdi~i de~erler de, üretiminde fakhl~~~ n yüzy~llar içinde çok de~i~ medi~ini
gösterir. Fleet, Karahisar-~~~arki'deki ~ap ocaklar~ndan y~ lda 14.000 kantar
(790.202 kg.) ~ap üretildi~ini belirti'''. Bu de~er, arada yüzy~l fark~~olmas~na ra~men, bizim çal~~ malar~m~zda buldu~umuz sonuca daha yak~ nd~r.
Pegolotti'ye göre de~erlerini belirten Fleet'in verdi~i rakamlar~~makul kaFaroqhi, "Alum Production", 5.164.
Faroqhi, "Alum Production", s.162.
Hinz, a.g.e., s. 27.
57 1 Halebi Kantar=2.28 kg. Bkz. Hinz, a.g.e., s. 38.
" i~lem: 2.28 x 15= 34. 2 kg 34. 2 x 24 = 820.8 kg.
Karahisar-~~~arki'de zaman içinde iki ocak daha eklenmi~ tir. Üretim ile verilen bilgiler oldukça farkl~d~r. Örne~in 1520'lerde Karahisar-~~ ~arki'de Acun'un tahrir defterlerine göre yapt~~~~çal~~mas~nda, ~ap üretim miktar~n~~108.750 kg. olarak bulmu~ tu. Bu miktar da oldukça dü~ük görünmektedir. Bkz. Acun, a.g.e., s. 127.
60
BOA, Cevdet Darphane, 122; Acun, a.g.e., s.127.
61 Kate Fleet, "Osmanl~~Topraklar~ nda Latin Ticareti (XIV-XV. Yüzy
~llar)", Osmanl~, C. III, Yeni
Türkiye Yay~nlar~ , Ankara 1999, s. 83.
56
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bul edersek, Pegolotti'nin XIV. yüzy~l~ n ilk yar~s~nda, Kütahya'daki y~ll~k
~ap üretiminin 12.000 kantar (677.316 kg.) olarak belirtti~i de~eri de kabul
etmemiz gerekmektedir". Fakat bu oran da bizim hesaplamalanm~za göre
fazlad~r.
Hüdavendigâr Vilayeti Salnamelerinde Kütahya'da billur isminde bir
madenin ç~kart~ld~~~~belirtilse de üretiminden bahsedilmez". Billur ismi ile
ç~kar~lan madenin ~ap olmas~~gerekir. Görüldü~ü gibi, ~ap üretimi ile ilgili
verilen veriler kesin bir de~erlendirme yapmam~z~~engellemektedir. Buna
ra~men yukar~daki de~erlendirmeleri, göz önünde bulundurup (iltizam
süresinin iki y~ll~~a dü~ mesi, önceden Kütahya'da üretimin di~er yerlere
göre az olmas~~fakat üretimin çok fazla de~i~medi~i) rakamsal de~erlerde
ise ar~iv belgelerini esas ahrsak, XVIII. ve XIX. yüzy~llarda Gediz'de üretim art~~~ndan bahsedebiliriz.
Ç~kar~lan ~ap~n Kalitesi
~ap, do~ada, kaya ~ap~~ ve toz ~ap~~olmak üzere iki ~ekilde bulunur". Bu
iki ~ap tipinden kaya tipi olan daha iyi ve daha pahahd~r. Di~erinin ise
kalitesi daha dü~üktür". Bu iki çe~it s~n~fland~ rma genel olarak Osmanh
vesikalar~na da yans~m~~t~r. Osmanl~~ vesikalar~nda ~ap, nitelik ve nicelik
olarak, kaba ~ap ve hurda ~ap olarak ayr~lm~~t~r. Kaba ~ap tabiri kaya ~ap~,
hurda ~ap tabiri ise toz ~ap~~ifade etmektedir. Bu belgelerde, kaba ~ap~n
ekonomik de~eri hurda ~apa göre daha yüksektir".
Genel olarak kaba ve hurda olarak ikiye aynlan ~ap, 1840 y~l~na ait,
Cevdet ~ktisat'da kay~tl~~bir belgede büyüklü~üne göre dört kalitede s~n~fland~r~larak fiyatland~r~lm~~t~ r. Bu belgeye göre ~ap; ~nce dane ve armoloz
" Bkz. Acun, a.g.e., s. 127. Acun'un verdi~i de~erler ile Pegolotti' nin de~erleri 6 kat bir fark bulunmaktad~r. Oysa Acun'un kuyu üzerinden verdi~i de~er hesaplama yap~ld~~~ nda Pegolotti'in
verdi~i de~ere yak~nd~r. Ki bu da daha sonraki yüzy~lda Cevdet Darphane 122'de kay~tl~~ bilgi ile
örtü~mektedir; Ersan, agm, s. 57.
1288 / 1871-1872 Tarihli Hüdavendigür Vilayeti Salna~nesi, s. 125.
Fleet, a.g.e., 1999, s. 80. Antikça~larda da kullan~lan ~ap yine benzer ~ekillerde s~mfland~rdm~~u. Eski Mezopotamya'da ~ap için; aban, aban gabü, aban sikkati terimleri kullan~lm~~t~. Bu ifadeler,
kristalize ~ap veya ~ap tozu anlamlar~ na geliyordu. Bkz. Martin Levey, Alum in Ancient Mesopotamian
Technology, ~sis 49, 1958, s.166-169
65 Francesco Balducci Pegolotti, La Pratica Della Mercatura, Ed. A. Evans, New York 1970, s.368;
Fleet, a.g.e., s. 80.
yedi
€'6 "Huddvendigür eyületi dahilinde Kütahya sanca~~nda kdin Gedos ~abhânesinde kaba ~übtn okkas~~
püre ve hurda ~üb~n okkast dörder püre ücret ile sinin-i atikadan berü tabh ve imal olunmakda ..." BOA, A.
MKT. MVL, (Bâb-~~âsâfi Mektubi Meclis-i Vâlâ), 127/60.
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tabir edilen ~ap, billur tabir edilen kebir ~ap, ufak bulgur tabir olur k~rm~z~~
~ap ve de k~rm~z~~ve beyaz ~aplar~n tozu, toz ~ap olarak derecelendirilmi~tir67. ~aplar~n büyüklükleri azald~kça fiyat olarak de~eri de azalm~~ur. (Bkz.
Tablo 1.) Rusya, Ruscuk ve Bükre~~taraflar~na gönderilen bu ~aplar, devletin belirledi~i sat~~~organizasyonu nedeniyle ya Gediz ~ap~d~r ya da
Gümülcine'de ç~kar~lan ~apt~r".
Karahisar-~~~arki ~ap~~Türkiye'de üretilen en iyi ~ap çe~idi iken Kütahya'da ç~kar~lan ~ap orta kalitededir. Pegolotti'nin verdi~i bilgiye göre, burada ç~kan ~ap~n kantar~nda % 80 oran~ nda cevher elde edilir. Bu oran,
Foça'daki ~ap~n kantar~ nda %75, Kütahya bölgesinde ç~kar~ lan ~ap~n kantar~nda % 60' d~ r. Pegolotti Kütahya ~ap~n~, Foça ~ap~na kalite bak~m~ndan
yak~n tarif etmektedir ".

Tablo 1. Osmanl~~Devleti'nde ~aplar~ n Kalitesine Göre S~mfland~r~lmas~~(1840)

Kantar

beher kiyyesi

Guru~~

~nce dane ve armoloz
ta`bir olunur

1

70

77

Billûr ta`bir olunur
kebir ~âb

1

100

110

Ufak bulgur ta`bir olunur k~rm~z~~~ab

1

60

66

K~rm~z~~ve beyaz
~âblar~n tozu

1

40

44

~ap

BOA, Cevdet Iktisat, No. 251.

BOA, Cevdet iktisat, 251.
" Bkz. Alt ba~l~k, Sat~~~Organizasyonu.
69
Fleet, a.g.e., s. 85; Pegolotti, a.g.e., s. 43.
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Üretimde Yer Alan Ustalar ve i~çiler
Madenlerde genellikle babadan o~la geçen bir sistemle madenciyân denilen ki~iler çal~~~rlard~". Reayan~n nas~l topraktan ayr~lmalar~~yasaksa madencilerin de madenden ayr~lmalar~~yasakt~'. Böylece, üretimin devaml~l~k~~
sa~lan~rken ayn~~ zamanda madende çal~~anlar~n i~lerinde ehil olmalar~~ da
sa~lanm~~~olmaktayd~.
~ap imalat~nda ustalar, i~çiler ve madenden ç~kar~lan ta~~~ta~~yan ki~iler çal~~maktayd~. ~ap imalat~~oldukça zor ve zahmetli bir i~ti." ~ap i~çilerinin i~lerinde ehil olmalar~~ gerekiyordu. Ehil olmayanlar~n çal~~mas~~ durumunda ~aphane zarara u~rayabiliyordu". Bu i~te çal~~ma, fiziki güç gerektirdi~inden genç olan i~çiler daha verimli oluyordu'.
Osmanl~~Devleti'nde maden ocaklar~nda çal~~an madenciler örfi vergilerden muaft~lar'. H. 977 / 1569-1570 tarihli Karahisar-~~ ~arld defterinde
23 köy ve mezra dört k~t'a ~ap madeninde bulunan reayan~ n cizye, ispençe,
acemi o~lan, avar~z, kürekçi ve tekâlif-i örfiyeden ba~~~~ klarch". Faroqhi,
Kütahya yak~nlar~nda bulunan ~ap madeni ile ilgili olarak, vergi kay~tlar~ndan buradaki madencilerin durumu hakk~nda bilgi edinilemedi~ini bildirir". Sadaret Mektubi Kalemi'nde kay~tl~~ olan bir deftere göre, di~er ma7° Cevdet Darphane kayd~nda yer alan bir bir kay~t bu bilgiyi desteklemektedir. "Karahisâr-t ~arki
sanca~~ncla vâki` ~âbluine kurâs~~ustalar~n~n takdim eyledikleri bir k~t'a arzul~cilleri mefhümunda kurâ-i merkûme
re7tyâlar~~öteden berii ~âb mailenlerinde istihdam olunmalar~~takribiyle...". Bkz. Cevdet Darphane, 1323.
71 M. Bülent Varl~k, "Osmanl~~Devleti'nde Madenlerde Çal~~ma Ko~ullar~", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, C.IV, ~ leti~im Yay~nlar~, ~stanbul 1985, s. 917.
zliten zahmet ve me~akkatli bir sanat olmas~ndan..." Bkz. BOA, A. MKT. MVL, 127/60.
". .~âb
" ...mdder~ci olmayan kefere ~âb i~leme~e kadir olmayup mâl-~~miriye külli zarar oldu~u muhakka malit~n
olma~~n..." Bkz. BOA, Cevdet Darphane, 122.
74 BOA, Cevdet Darphane, 122.
75 Mustafa Altunbay, "Klasik Dönemde Osmanl~'da Madencilik", Türkler, C.10, Yeni Türkiye Yay~nlar~, Ankara 2002, s. 795.
76 Sarkan, 537 numaral~~H. 977 (1569-1570) tarihli Karahisar-~~ ~arki adl~~defterde yer alan ~ap
ile ilgili kanunlardan bahsetmektedir. Bkz. Barkan, a.g.e., s. 63. 72. Karahisar-~~ ~arki konusunda
çal~~ma yapan Acun, Karahisar-~~ ~arki ve Koyluhisar Kazalar~~ Örne~inde Osmanl~~ Ta~ra idaresi
(1485-1569) çal~~mas~ nda böyle bir defterden bahsetmemektedir. Bkz. Acun, a.g.e., s. 20-25. Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ iv Rehberi, Acun'u desteklemekte ve 537 numaral~~ bir defter kayd~~bulunmamaktad~r. Bkz. Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~iv Rehberi, Ba~bakanl~k Devlet Ar~ivleri Genel Müdürlü~ü Yay~nlar~, ~stanbul 2000, s, 115. Acun'un kulland~~~~defterler aras~nda H. 977 tarihli defter bulunmakta
olup bu defterlerin Karahisar-~~ ~arld ve Koyluhisar Kazalar~ n~~içerdi~i belirtilmektedir. Ayr~ca,
Acun ayn~~ y~la ait TT 478 nolu defterin bir kopyas~n~ n (Tl 482) oldu~unu ifade eder. Fakat bu
defterin kanunnamesinde ~ap maden çal~~anlar~ na özgü bir muafiyet bulunmamaktad~r. Bkz. BOA,
TT 478, s. 2-8.
Faroqhi, "Alum Production", s. 160.

Belleten, C. LXXV, 10
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denlerde oldu~u gibi Gediz'de bulunan madenciler yapt~klar~~hizmet kar~~l~~~nda XVIII. yüzy~l~n ikinci yar~s~na kadar vergi muafiyetine sahiplerdi78.
Di~er ~ap i~letilen yerlerde oldu~u gibi, Gediz'de bulunan ~ap i~çilerinin
vergi muafiyet sözle~mesi XVIII. yüzy~l~n sonu ve XIX. yüzy~l~n ba~~nda
riskli bir konuma girdi. Muafiyet kald~r~ld~ktan sonra, i~çiler beden olarak
zorland~klar~~gibi ekonomik olarak zorlanmaya ba~laddar79.
Gediz ~aphanesi'nde çal~~an ve amele olarak belirtilen i~çiler, vergi
muafiyetine sahipken, tarifeleri üretilen ~ap~n rniktarma ve hatta kalitesine
göre belirlenmekteydi. Bu tarifeye göre üretilen kaba ~ap~n okkas~~yedi
pare, hurda ~ap~n okkas~~dörder pare idi'. Muafiyederi kald~rdd~ktan
sonra ayn~~tarife ile çal~~maya devam ettiler. Bu durum i~çileri bir hayli
s~k~nt~ya sokmu~tu. Ücretin dü~üldü~ü ve ~aphanede i~çi olarak çal~~man~n
zorluklar~~göz önünde bulundurularak, 12 May~s 1861'de Gediz ~aphanesinde çal~~an i~çilerin, amele ücretleri yeniden düzenlendi. Bu tarifeye göre, vergi muafiyetinin kald~r~lmas~~da dü~ünülerek kaba ~ap~n ücreti k~rk
paraya, hurda ~ap~n fiyat~~ise yirmi paraya ç~kar~ld~'. Ücredendirmede
kaba ~apta % 570, hurda ~apta ise % 500'lük bir zam gelmi~tir. ~lk bak~~ta
bu miktar çok yüksek gibi alg~lanabilir. Fakat unutulmamal~d~r ki önceki
tariflendirmede vergi muafiyetleri de söz konusuydu. Ayn~~düzenlemede
vergi muafiyeti söz konusu olmad~, fakat Gediz ~ap madeninde çal~~anlar
için vergi indirimi de gündeme gelmi~ti". Bu düzenleme ile i~çilerin durumunda gerçekten bir iyile~tirme planland~~~~anla~~lmaktad~r.

BOA, A. MKT. MVL, 127/60.
BOA, A. MKT. MVL, 127/60. Gediz'de bulunan ~ap maden i~çilerinin ekonomik durumu
XVII. yüzy~l~n ba~~nda da kötüdür. Faroqhi, XVI. ve XVII. yüzy~llarda, Gediz'de iltizam sahiplerinin i~çilere ödemeyi teklif etti~i ücretleri tablo olarak göstermi~tir. Buna göre XVII. yüzy~l~n ba~~nda
i~çilerin ücretlerinde %50 oran~nda dü~ü~~olmu~tur. (1601'de 800 akçe teklif edilmi~ken 1611'de 400
akçe teklif edilmi~ti) Kr~. Faroqhi, Osmanl~'da Kentler ve Kentliler, s. 389. (Tablo 15.).
80
BOA, A. MKT. MVL, 127/60. 1 para=3 akçe, 1 kurus=40 para. Bkz. Ali Aky~ld~z, Para Pul Oldu: Osmanl~'da Ka~~t Para, ~leti~im Yay~nlar~, ~stanbul 2003, s. 31.
BOA, A. MKT. MVL, 127/60.
88 Vergi muafiyetin kald~r~lmas~~ di~er ~aphaneleri de etkilemi~ti. Karahisar-~~ ~arki'de ~aphane
köylerinin çorak topraklarda olmas~~nedeniyle eskiden muaf olduklar~~vergiyi ödeyecek durumlar~~
olamad~~~ndan yerlerini terk ettiler. Bkz. BOA, Cevdet Darphane, 1323. Kalanlar ise, vergi muafiyetinin gelmesi için mücadele verdiler. Karahisar-~~ ~arki ~abhane köyü ustalar~, 11 Nisan 1827'deki
arzuhalleriyle yeniden muafiyet istemekteydiler. Bkz. BOA, Cevdet Darphane, 1323. Bu durumun
belki de Gediz'de ya~anmamas~~için bu düzenlemenin getirildi~i söylenebilir. Faroqhi, vergi muafiyetinin ~ap maden bölgelerindeki nüfi~sland~rma üzerindeki olumlu etkisini belirtir. Gümükine yak~nlar~ndaki Marunya'da bulunan ~ap i~çilerinin yerle~imlerinin t~pk~~ ~ebinkarahisar yerle~imciler gibi
vergi muafiyetine ba~lar. Gümükine maden yerle~imcileri 18 yüzy~lda, özellikle bütün ödemelerin
78
78
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~aphane i~çilerinin durumunu iyile~ tirme, ücretlendirme ile s~n~rl~~
kalmad~. Çatalca Orman~'n~~ kullanma izni sadece onlara verildi. Maden
i~letmelerinde, çal~~anlar~ n günlük gereksinimlerinin kar~~ lanmas~~ve ç~kar~lan cevherin ayr~~mas~ nda odun gerekli oldu~undan, bu i~letmelere orman tanzim edilirdi". Gediz Saphanesi'nin odun ihtiyac~n~n kar~~lanmas~~
için Çatalca Orman~~ buraya ba~lanm~~t~". Fakat, Çatalca Orman~,
Has~rta~~, Köpeklerba~~ , Perçinkisenli, Harmanyeri mahalleri ile Sar~çam ve
Ya~murlar karyeleri ahalisinin kereste ticareti amac~yla a~açlar~~kesmelerinden dolay~~orman harap olmu~~ve ~aphane i~çileri ma~dur duruma
dü~mü~tü. Yeni düzenleme ile bu durum yasakland~". Bu yasaklama nispeten i~çileri rahatlatm~~~olmal~.
~ap Madeninin Pazarlanmas~~

Devletin baz~~maddelere uygulad~~~~tekel politikas~~ nedeniyle, ~ap~n
dola~~m~~konusunda k~s~ tlamalar getirildi. 16 Kas~ m 1770 tarihinde Amasya, Vezirköprü, Merzifon, Çank~r~, Çorum, iskilip, Osmanc~k, Tosya,
Kang~r~ , Ankara, Kastamonu, Karacalar, Karacaviran, Za~feranbolu
kââilar~na, nâiblerine, voyvoda ve di~er zâbitân~na gönderilen hüküm,
~ap~n ç~kar~ld~~~~yere göre sat~~~bölgelerini belirtmekteydi. Buna göre; Kütahya'da ç~kar~lan ~ap Tokat'a kadar olan yerlerin bat~s~ nda, Amasya, Vezirköprü, Merzifon, Çorum, iskilip, Osmanc~k, Tosya, Kang-~r~, Ankara,
Kastamonu, Karacalar, Karacaviran ve Za~feranbolu'da; Karahisar-~~ ~arkrde ç~kar~lan ~ap ise Tokat ve do~usunda ~am, Halep, Erzurum,
Diyarbekir gibi yerlerde sat~labilecekti". Gediz mukataas~ mn eskiden beri
otuz yedi adet ~ap örüleni bulunmaktayd~~87
Faroqhi, Gümülcine'de üretilen ~ap~n öncelikle Balkanlar ve istanbul'un ihtiyaçlar~~için ayr~lm~~~olaca~~n~~ belirtirken, kaynaklarda bu konuda
bir netlik olmad~~~n~~ vurgular". Asl~nda Osmanl~~Ar~ivi'nde Faroqhi'nin
yap~lmas~~konusunda devletin kararl~~ oldu~u zamanlarda, ba~~~~kl~klar~n~ n devam etmesi için mücadele ettiklerini söyler. Bkz. Faroqhi, "Alum Production", s.160; BOA, A. MKT. MVL, 127/60.
" Altunbay, agm, s. 795.
" BOA, A. MKT. MVL, 127/60.
" BOA, A. MKT. MVL, 127/60.
" BOA, Cevdet Maliye, 1673.
87 Buradaki ifadeden sat~~~alanlar~~ anla~~lmaktad~r. Örü, iktisadi i~letmede ve mali faaliyette bu
faaliyetin devam~~için gerekli ham maddeyi temin eden veya fiskal muamelelerin cereyan etti~i
co~rafi bölgeyi özellikle iktisadi i~letmenin mahsullerinin sat~ld~~~~co~rafi bölgeyi ifade eder. Bkz.
Güçer, a.g.m., s.119; BOA, Cevdet Maliye, 17080.
88 Faroqhi, "Alum Production", s.165.
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dü~ üncesini destekleyen bir belge bulunmaktad~ r. Bu belgede, ~stanbul'da,
Marunya madeninden olan ~aplar~n sat~lmas~~ öngörülmü~tür".
Bu durum, Osmanl~~Devleti'nde ~ap, sat~~~bölgelerinin üçe ayr~ld~~~n~~
dü~ ündürmektedir. Fakat Cevdet Maliye'den bir belge Osmanl~~ ~ap sat~~~
bölgelerinin nereleri oldu~una aç~kl~ k getirmektedir. Buna göre, Kütahya
eyaletindeki Gedos ~aphanesi ile Gümülcine yak~ nlar~ndaki Marunya ~aphanesinde üretilen ~aplar, ülkenin her yerinde sat~ lmakta ve Avrupa'ya
sevk edilmekte hatta bu öteden beri böyle olagelmektedir'. Böylece, k~s~tlaman~n daha çok Karahisar-~~ ~arki ~ap~n~n dola~~m~na yönelik oldu~unu
dü~ ünebiliriz. Bu nedenle, 4 Mart 1840 tarihinde devletin belirledi~i fiyat
üzerinden Rusya, Ruscuk ve Bükre~~taraflar~na ~ap eminleri tarafindan
gönderilen ~ap ya Gediz ~ap~d~r ya da Gümülcine'de ç~kar~lan ~apt~rg~ .
Gediz ~aphanesi'nden ç~kar~lan ~ap, Ege adalar~na, ~zmir ve Karaman
kanal~yla K~br~s ve Sak~z'a, E~riboz, ~nebaht~~ve Mora adalar~na gönderiliyordu". XV. yüzy~la kadar ~ap ticaretinde Ceneviz ön planda iken, XVI.
yüzy~ldan sonra bu ticaret yerini adalara b~rakm~~~görünmektedir.
~ap sat~~~hakk~n~~elde edenler ayn~~ zamanda gümrük, bac, resm-i kapan-~~
dakik, dellâliye ve kassâbiye vergilerinden muaf tutuluyorlard~".
~ap~n sat~~~~belirlenen fiyat üzerinden yap~l~ rd~. Gediz ~aphanesinde, 4
Mart 1840 tarihli bir belgede sab~k ~aphane emini Hüseyin A~a'n~n mü~terisine yüksek de~er üzerinden mübadele yöntemiyle ~ap satt~~~~belirtilmektedir. Belgeye göre, Hüseyin A~a, ~ap ile bu~day ve di~er hububat~~ mübadele etmi~ tir. Bu usulsüz bir uygulama oldu~undan hesaplar~n yeniden
kontrol edilmesi için yasal i~lemler ba~lat~lm~~t~ r". Bu uygulama muhtemelen maden oca~~na yak~n yerlerde gerçekle~mi~tir. Her ne kadar bu olay
bir usulsüzlük olarak alg~lansa da, ~apa olan ihtiyac~~da göstermektedir.
Osmanl~~Devleti'nde ~ap, sadece ihraç edilmemi~~ayn~~ zamanda ithal
da edilmi~ ti. Hangi ülkeden ithal edildi~i konusunda net bir bilgi bulunmamaktad~ r. Frengistan diye belirtilen ülke büyük bir ihtimalle ~talya olaBOA, Cevdet Iktisat, 179. Tarih: 6 Temmuz 1768.
BOA, Cevdet Maliye, 1914. Tarih: 8 A~ustos 1765.
gl Parça parça be~-alt~~yüz kantar (28221,5 - 33865,8 kg.) ~ap gönderilmistir. Bkz. BOA, Cevdet
iktisat, 251. Ayr~ca, Bkz. Tablo 1.
92
BOA, MAD, 9665. Tarih: 26 Ekim 1810; BOA, MAD, 9665.
" BOA, Cevdet ~diye, 5721.
" BOA, Cevdet Darphane, 2179.
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bilir". ithal ~ap, belgelerde de efrenc ~ap~~ olarak geçmektedir". Gedos ~ap~n~n sat~~~alan~~içinde sadece Karahisar-~~ ~arld ~ap~~ de~il ayn~~ zamanda
efrenc ~ap~~da yasaklamaya tabiydi. Bu durum eskiden Anadolu'dan ~ap
alan Italya'n~n yeni ~ap yataklar~na sahip olmas~yla Anadolu'nun ~ap pazar~na dahil oldu~unu göstermektedir.
~ap'~n Nakliyesi
Anadolu'da Kütahya eyaletinde bulunan Gediz'de ç~ kar~lan ~ap, belirtildi~i gibi Ege'de bulunan adalara ve Tokat'a kadar olan yerlerde sat~hyordu97. Gediz ~ap~~ Izmir'e nakil edilerek oradan liman kanal~yla sat~~~ve
da~~t~m~~gerçekle~iyordu".
~ap~n Izmir'e naklinde develer kullan~l~ yordu. Osmanl~~ Devleti'nde
deve ta~~mac~l~~~= iki tipte yap~l~ yordu. Buna göre, mevcut olan develerin
say~lanyla ba~lant~l~~olarak bulunulan yöreye verilmesi ya da daha s~kl~kla
görülen ~ekliyle Osmanl~~yönetimin yiyecek ve sava~~malzemelerinin ta~~nmas~~ için gerekli olan hayvanlar~~kiralamas~~veya sat~n almas~yd~". Göçebe
gruplar~n nakliyecilik hizmeti vermeleri çok do~ald~ r. Bu unsurlar, sonradan yerle~ik ya~ama geçseler de daha eski zamanlarda, kendilerinin ta~~ma
i~lerini kar~~ lamak için deve besliyorlarken daha sonralan nakit para kazanmak için bu hizmeti vermi~~olmal~lar.
XVIII. yüzy~lda Gediz ~ap~mn nakil i~lemleri, ellerinde deve olan yerle~ik Türkmen a~iretleri taraf~ndan yap~l~yordu. Gönderilecek olan ~aplar~n
iskelelere nakli için Kütahya, Hüdavendigar, Karesi, Saruhan ve Ayd~n
sancaklar~nda yerle~ik a~iretlerin develerinden yararlan~lmak-tayd~l". Be~li
ve Kocabe~li cemaatleri bu a~iretlerden baz~lanyd~ ". Ellerinde bulunan
deve say~s~~ ve ta~~nacak ~ap~n miktar~na göre Türkmen a~iretlerinden yararlamhyordu. Bazen bir cemaat grubu nakil i~lemlerini gerçekle~tirirken
Faroqhi, "Alum Production", s.165.
BOA, Cevdet Diihiliye, 5721.
'Rumeli'nde bulunan Marunya ~abhanesi ile sat~~~alanlar~~ayn~d~r. Bkz. BOA, Cevdet Dâhillye,
5721.
98
Fleet, Kütahya ~ap~n~ n daha daha erken tarihlerde Balat, Rodos ve Antalya'dan nakil edildi~ini bildirir. Fleet, a.g.e., s. 86. Turan, bu nakillerin, Balat, Ayasulug ve Antalya'dan yap~ld~~~n~~iletir.
Bkz. ~erafettin Turan, Türkiye-~talya ili~kileri 1: Selçuklular'dan Bizans'~n Sona Eri~ine, Metis Yay~nlar~,
~stanbul 1990. s. 99.
Suraiya Faroqhi, "Camels, Wagons, and the Ottoman State in the Sixteenth and Seventeenth
Centuries", Internatirmal Journal of Middle East Studies, Vol. 14. No. 4 (Nov., 1982), s. 525.
27. N. 1225 / 26 Ekim 1810. BOA, MAD, 9665.
BOA, Cevdet Darphane. 2534.
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bazen de ber-vechi i~tirak olarak bir den fazla cemaat bu görevi üstleniyordu102. XIX. yüzy~lda da deveciler hala ta~~ma i~ine devam etmi~lerdi".
Nakil ücretleri ~ap madenini i~letme hakk~n~~ yürüten ki~i taraf~ndan ödeniyordu'. Ula~t~~~m~ z belgelerde ne kadar deve ile ta~~ma-c~l~~~ n yap~ld~~~n~~
tespit edilememi~tir.
Deve sürücüleri, ~ap~n ta~~nmas~nda baz~~ yolsuzluklara kar~~abiliyordu. 21 Temmuz 1776 tarihli bir belgede Be~li ve Kocabe~li a~iretlerinden baz~~kimseler alt~~bin dokuz yüz kuru~luk ~ap~~nakil etmek için kiralanm~~lard~ r. Fakat bu deveciler, belgeye göre, bilirki~ilerin tespitiyle ~apa
kum ve toprak kar~~t~rarak ~ap~n bir k~sm~n~~çald~lar. Bilirki~iler üç bin yüz
yirmi kuru~a sat~~~n gerçekle~ti~ini belirlediler. Buna göre develere yüklenen ~ap~n %54'den fazlas~~eksikti. Eksik olan ~ap yerine kum ve toprak ilave
edilmi~ti. Bu hileyi yapan ki~ iler yakalanarak Kütahya kalesine hapsedildiler".
XIX. yüzy~lda develerin yan~nda ~ap~n nakli arabalarla yap~lmaya ba~land~. 1861 tarihinde ~ap madeninde üretilen ~ap~n nakliye masrafi be~~
parayd~".
~ap Dola~~m Yasa~~na ili~kin Sorunlar ve ~ap H~rs~zl~~~~
Sat~~~dola~~m alan~~belirlenmi~~olan ~ap madenini dola~~m alan~~d~~~nda
kullanmak suç oldu~u gibi ~aphane içinden kurallara ayk~r~~sat~~~yapmakta
suç say~lmaktayd~ ". Dolay~s~yla kurallara riayet etmeyenler yakalanarak
cezaland~r~llyordu.
24 Temmuz 1765 tarihli Cevdet Darphane'de kay~tl~~ olan bir belgede
Gediz ~aphanesi Ustaba~~lar~ ndan Uyucakl~~Kocaba~o~lu Mehmet, kendi
oca~~ndan seksen k~yye ~ap~~ (102.624 kg) gizlice Altunta~oval~~kimseye satt~~~~
için Kütahya kalesine hapsedilmi~ ti".

" BOA, Cevdet Darphane. 2534.
~ " BOA, Cevdet Ddhiliye, 5721. Tarih: 6 May~s 1816.
104
BOA, Cevdet Darphane. 2534.
105
BOA, Cevdet Darphane. 2534.
~ " BOA, A. MKT. MVL. 127. 60.
'Bursa Ser'iye Sicilleri, A7/7, Varak 78/1~'de yer alan Gediz ~aphanesi Yasaknâmesi 1488 tarihinde haz~rlanm~~~olup özelikle ~ap~ n dola~~m~~ hakk~ nda bir düzenleme getirmektedir. Bkz. Ahmet
Akgündüz, Osmanl~~Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, 2. Kitap, Faisal E~itim ve Yard~mla~ma Vakf~,
~stanbul 1990, s. 552-553.
I" 1 okka= 1.2828 kg. Bkz. Hinz, a.g.e., s. 44, 30; BOA, Cevdet Darphane. 1274.
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Uyucakl~~Kocaba~o~lu Mehmet, mucib-i ibret olmak üzere cezaland~r~lm~~t~. Fakat Gedos ~aphanesinde kaçakç~l~k sona ermedi. 1760'11 y~llarda Gedos ~aphanesinde ocaklar~n her biri yerle~im yerine birer iki~er saat
mesafe uzakta ve da~l~k bir alanda bulunmaktayd~. Bu durum özellikle
gece yap~lan ~ap h~rs~zl~~~n~ n önüne geçilmesini engelliyordu. Ula~~m
yerinden uzak olmas~~nedeniyle kontrol mekanizmas~n~n azalmas~~kaçakç~l~k i~ini kolayla~t~rmaktayd~ . 29 Haziran 1767 tarihli belge, ~ap ocaklar~n~n daha önceleri ~aphane köyü içinde bulundu~unu ve etraf~n~n duvarlarla çevrili oldu~unu bildirmektedir. Belgede bu durum ~ap kaçakç~l~~~n~n önüne geçilmesinde bir tedbir olarak de~erlendirilmektedir. Ayn~~
belgede, Anadolu valisine ve ~aphane eminine gönderilen divandan ç~kar~lan karar gere~ince, ~ap ocaklar~n~n duvar içinde bir yerde yap~lmas~~
istenmekteydi".
~ap~n kagr~lmas~~ i~ine genellikle madende çal~~anlar kar~~maktayd~.
Bazen ~ap madeni ustalan bu i~e kalk~~m~~ken bazen ~ap i~çileri bu i~e cesaret etmi~lerdi. Yukar~da belirtildi~i gibi, ta~~ma i~ini yapan deveciler de ~ap
kaçakç~l~~~na dahil olmu~lard~"°. Kaçakç~l~~~n bu kadar yüksek olmas~~ ~ap
madenine olan talebi göstermektedir.
~ap kaçakç~l~~~= önüne geçilmesi için al~ nan tedbirler yine yasaklan
içeriyordu. Maden emini taraf~ ndan mühürlenmeyen veya tezkeresi (sat~~~
izin belgesi) olmayan ~ap~n sat~~~~yasakt~'.
Esnaf ve Tüccarlar~n Yasad~~~~Bir ~ekilde Ellerinde ~ap Bulundurn~alar~~
Karahisar-~~ ~arki'de ç~kar~lan ~ap çok kaliteli idi. Bu nedenle birçok
üretici Karahisar-~~ ~arld ~ap~n~~kullanmay~~ tercih ediyordu. K~s~tlama her
ne kadar kar~~l~kl~~ ise de uygulamada, Gediz ~ap sat~~~alan~~ içinde
Karahisar-~~ ~arki ~ap~n~n yasad~~~~olarak dola~~m~~yayg~nd~. Bu nedenle
yasaklama daha çok Kütahya ~ap~n~n sat~~~alan~~ içinde, Karahisar-~~ ~arki
~ap~n~n kullan~lmamas~na yönelikti"2. Bu k~s~tlamalara uymayanlar yakalanarak hapse at~lacaklard~l".

" BOA, Cevdet Darphane, 120.
~ " BOA, Cevdet Dâhiliye, 5721.
111 BOA, Cevdet iktisat, 930.
I " "Karahisar-t ~arki ~aln mdrr~t'z-zikr urularda ve Gedos ~abt Karahisar-t ~ark undar~ncla bulunur ise

aliyyem sâd~r ve billid-t
cânib-i miii içün zabt ve girilt olunmak üzre ber mûceb-i ~urût müte'addid
mezkûre mahkemelerind,e tescil olunmu~~iken ba`z~~kimesneler mütenebbih olmayup yine Karahisar-t ~ark
~abhane muldita`as~nda htistl olan ~ab~~Gedos ~abhânesi urusu olan bile~d-t mezkûreye nakl ve fured~tuna cesaret
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~ap konusunda ç~kar~lan yasaklamalara uyulmad~~~~tespit edildi~i takdirde yasal olarak i~lemler ba~lat~llyordu. Cevdet ~ktisat'da kay~tl~~ olan bir
belgede, Istanbul'da ticaret döngüsünün gerçekle~ti~i, M~s~r Çar~~s~, Mahmut Pa~a Çar~~s~, ve Fazhpa~a'da, bulunan tüccarlar, boyac~, basmac~, attar
ve di~er esnaftan ki~ilerin elinde Karahisar-~~Sarkli ~ap~~oldu~u tespit edilmi~ti. Ellerinde nizama ayk~r~~olarak ~ap bulunduran bu ki~iler ~er'i mahkemeye getirilerek tek tek sorguya çekildi'''. Sorgulama s~ras~nda M~s~r
Çar~~s~~Kethüdas~~ da haz~r bulunmu~tu'''. ~stanbul esnaf~~kalitesi nedeniyle Karahisar-~~ ~arld ~ap~n~~tercih ediyor olmal~yd~~ki, yasal olmamas~na
ra~men ellerinde bu ~ap tespit edilmi~ti.
Osmanl~~ ar~iv belgelerinden ç~ kan genel tabloda, devlet mal al~~veri~inde geçerli nizamnameleri uygulamak için çaba göstermi~tir. Fakat, ta~ra
düzeyinde ekonomik hayata hâkim olan arz ve talep, bu nizamnamelerin
uygulanmas~nda güçlük ç~kar~yordu. Yerel ekonomik faktörler, devletin
belirledi~i ~ap üretim ve sat~~~dengesini bozmaktayd~.
Sonuç
Osmanl~~Devleti'nde ~ap üretimi ba~l~ca Karahisar-~~~ark~, Marunya ve
Gediz'de yap~lmaktayd~ . Foça'da da ~ap madeni i~letildi~i bilinse de XVIII.
ve XIX. yüzy~la ait belgelere bu durum yans~mam~~t~r. Endüstrinin çe~itli
alanlar~nda, özellikle kuma~~boyamas~nda kullan~m~, ~ap~n önemli bir ticaret maddesi olmas~n~~sa~lam~~t~r. Bu kullan~m~~dolay~s~yla Anadolu'da ~ap
madeni ç~kar~lan yak~n bölgelerde kuma~~ile ilgili bir üretim geli~mi~ti.

ile hasâret-i minyeyi mûcib olduklar~~ihbâr olunmagla finui bad zikr olunan Gedos ~abhanesi urulannda
Karahisar-: ~arki ~ab~~her kimin yedinde bulunur ise mdrifet-i ~er`le cânib-i min içün ginft ve temiz& olunup
ashdln her kim olur ise olsun hildf-t emr-i ali~ântm harekete cesâret eyledikleri içün nuinfet-i ~er' ve zâbitleri
mdrifetleriyle
olunmak bâb~nd,a mukaddemd emr-i ~erifim virilmi~ken yine ba`zz kimesneler hilâf-t ~urfa
harekete cesâret eylediklerini ihbâr ve inhâ olunma~la vech-i me~rah üzre bu defa dahi ter~bill ve telddi hövi i~bu
emr-i cetili'l- kadrim ~sdâr ve (...) ile irsâl olunmu~dur". Bkz. BOA, Cevdet Maliye, 1673.
113 "hilaf-t ~urCtt ve mugityir-i emr-i âlf~lin hareket ile cânib-i ~nfriyyeye gadr ve hasâret itdirn~eyesiz ~öyle ki
bu defa dahi yine memnft` ve mütenebbih olmayup ol makale hildf-~~~uria hareket idenler her kim olur ise olsun
mdrifet-i ~er` ve ziibilleri mdrifetleriyle ahz ve habs ve kal'abend olunmalan içün arz ve i'lân~~olunmak bâb~nda
fermdn-t âti~ântm sâd~r olmu~dur." Bkz. BOA, Cevdet Maliye, 1673.
I " BOA, Cevdet iktisat, 179. Istanbul'da Marunya ~ap~~sat~lmas~~ gerekirken Karahisar~~ ~arkl ~ap~~
sauld~~~ndan esnaf elinde bulunan kaçak ~aplar miri taraf~ndan sat~n al~nm~~t~r. Bkz. BOA, Cevdet
iktisat, 179.
"5 BOA, Cevdet iktisat, 179. Kethüda ve Yi~itba~~~ham materyalin sat~~~n~~organize ederdi. Özellikle boyac~ lara uygun miktarda verilmesini sa~l~ yordu. Bkz. Faroqhi, "Alum Production", s.167.
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Madenler devletlerin ekonomik kalk~nmas~nda önemli bir yere sahip
oldu~undan bulundu~u yerler fetihlerde öncellikli bölge olmu~ tur.
Gemiyano~ulladna önemli ölçüde zenginlik getiren Kütahya ~ap~~nedeniyle, Gediz ve çevresi Osmanl~'n~ n bu bölgede elde etti~i ilk yerlerdendir.
Osmanl~~ Devleti, Gediz'de bulunan ~ap madeni i~letmesi dolay~s~yla elinde
bulunan bu bölgeyi, di~er maden i~letmelerine benzer bir ~ekilde yönetti.
Buna göre Gediz ~ap i~letmesi XVIII. ve XIX. yüzy~lda aç~lan ihalelerle en
yüksek fiyat~~veren ki~iye, sarraf kefaletinde iltizama verildi. Bu yüzy~llarda
Marunya ve Gediz ~ap madeni birlikte iltizama verildi. Gediz'de üretim tam
olarak tespit edilemese de geni~~bir sat~~~ a~~na sahip oldu~u belirlendi.
Tekelci bir sat~~~anlay~~~~ile yönetilen ~ap madeninin sat~~~noktalar~~belirlenerek, ~ap~n bu mahaller d~~~nda sat~~~~kesinlikle yasakland~. ~ap sat~~~~konusunda getirilen k~s~tlamalar, halk~n ~apa olan talebi ve ~aphanede çal~~anlar~n ekonomik durumlar~~veya suiistimalleri ~aphanede kaçakç~l~k olaylar~n~n ya~anmas~ na neden oldu. Devletin getirdi~i s~k~~tedbirler özellikle
imalat yap~lan bölgelerde ~ap~n kullan~lmas~n~~ sa~layarak ekonomiye canl~l~k katmakt~. Devlet, bu anlamda istikrarl~~bir ticari politika izledi.
Klasik dönemde vergi muafiyeti ile madencilik hizmeti al~nsa da
XVIII. yüzy~l~n ilk yar~s~nda genel olarak muafiyetlik kald~r~lm~~t~. Bu durumda ocaklarda çal~~an madenciler, ~rgat durumuna geçmi~~ve ekonomik
olarak zorlanm~~lard~ . Fakat, üretimde devaml~l~~~~sa~lamakta kararl~~olan
devlet bu durumu fark etmi~~ve gereken düzenlemeleri yaparak i~çilere
zam vermi~, vergiyi tamamen kald~ rmasa da indirimine gitmi~ti.
Kütahya ~ap~~ olarak geçen Gediz'de ç~kar~lan ~ap~n Anadolu'daki ç~kar~lan di~er ~aplara oranla kalitesi daha dü~ üktü. Bu durum, Kütahya
~ap~n~n sat~~~noktalar~nda Karahisar-~~ ~arld ~ap~n~n dola~~m~n~~ tetikledi.
Kütahya ~ap~n~n rezerv kayna~~~ile Marunya ~ap~n~n rezerv kayna~~~birbirine yak~ n olsa da, Kütahya'daki biraz daha fazlayd~.
Sat~~~alanlar~na gönderilmek üzere Kütahya ~ap~, Bat~~Anadolu'da bulunan yerle~ ik Türkmen unsurlar~ n develerine yüklenmekteydi. Böylece,
~ap madeninin ~zmir liman~~vas~tas~yla Ege adalar~na da~~t~m~~ gerçekle~ti.
Erken dönemlerde ~ap ticaretinde önemli olan Ceneviz'in yerini K~br~s,
Sak~z, E~riboz, ~nebaht~~ve Mora adalar~~ ald~. Önemli bir sat~~~a~~na sahip
olmas~~ nedeniyle Kütahya ~ap~~bölge ticaretinin geli~ mesinde katk~da bulunurken devlet hazinesine gelir kazand~rd~.
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