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Giri~~
Düyün-~~Umümiyye Idaresi'nin ortaya ç~k~~~sürecini, te~kilatlanmas~n~, faaliyet alanlann~~ ve Osmanl~~ mali yap~s~na etkilerini olumlu veya
olumsuz yönleri ile ele alan çok say~da ara~t~rma bulunmaktad~r'. Bu
ara~t~rmalar~n yan~~ s~ra Düyün-~~Umilmiyye Idaresi'nin kendi te~kilatlanmas~m ortaya koyan ve kendi matbaas~nda bast~rd~~~~ciltler de konuyla ilgili önemli bilgiler sunmaktad~r. Bu ciltlerde; a~ar~n müzayede
ve ihâlesi konusunda ilgili muâmelâta dair iza'hnâme, memurlanmn tabi olduklan nizamnâme, memurlara mahsus tasarruf ve ihtiyat sand~~~,
y~ll~k muâ'melâta ve mali i~lere dair raporlar gibi birçok kay~t yer almaktad~r2. Bugün eldeki mevcut kaynaklar ve incelemelerle, Düyün-~~ Umürniyye Idaresi'nin çe~itli yönleri hakk~nda doyurucu nitelikte bilgilere
ula~~lm~~sa da, bu kurumun ta~radaki te~kilatlanmas~~ve faaliyet alanlar~~hakk~nda örnekleriyle ayr~nt~l~~ bilgiler veren çal~~malar hala yap~la-

Doç. Dr., Uluda~~Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Ö~retim Üyesi,
Bursa / TÜRKIYE, caferl@uludag.edu.tr
Bu ara~t~rma TÜB~TAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara~t~rma Kurumu) tarafindan
testeklenen 1111(295 nolu ve "Bursa'da Koza yeti~tircili~i ve ~pekli Dokumaalik Sektöründe
Sosyo - Ekonomik De~i~im Analizi (1837-1900)" ba~l~kl~~proje kapsam~nda haz~rlanm~~t~r.
' Emine K~ray, Osmanl~'da Ekonomik Yap~~ve D~~~Borçlar, ~leti~im Yay~nlar~, ~stanbul 1993; Faruk
Y~lmaz, Devlet Borçl~mmas~~ve Os~nanledan Cumhuriyet'e D~~~Borçlar, Birle~ik Yay~nc~l~k, ~stanbul 1996;
Co~kun Çak~r, Tanzimat Dönemi Osmanl~~Maliyesi, Küre Yay~nlar~, ~stanbul 2001; Mehmet Hakan
Sa~lam, Osmanl~~Devletinde Moratorywn 1875-1881, Ritsurn-~~Sitteil~n Dityön-~~Umunujyeye, Tarih Vakfi
Yurt Yay~nlar~, ~stanbul 2007; Mehmet Hakan Sa~lam, Osmanl~~Borç Yönetimi, Düytln-~~Umumiyye
1879-1891, 4 Cilt, Tarih Vakfi Yurt Yay~nlar~, ~stanbul 2007; Donald C. Blaisclell,
Urruhni»,e, Osmanl~~hr~paratorlut~ nda Avrupa Mali Denetimi, Çev: Ali ~hsan Dalg~ç, 3. Bask~, Nesnel
Yay~nlar~, Istanbul 2008.
2 M. Seyfettin (»ege, Eda' Haffierl~~Basdnu~~Tii~ke Eserler Katalogu, Cilt 1, Fatih Yaymevi, ~stanbul 1971, s.317-318.
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mam~~t~r. Yap~lan incelemelerde özellikle merkez te~kilat~~ve faaliyet
alanlar~~ile ilgili tekrar içeren bilgiler sunulmakta veya Düyün-~~ Umümiyye iffiresi'nin Türk mâli yap~s~na olumlu veya olumsuz etki etti~i
konusunda yönlendirici sunumlar yer almaktad~r.
Belirtilen türde çal~~malar bir kenara b~rak~ld~~~nda bu çal~~man~n
konusu ile ilgili bilgiler sunan önemli bir incelemenin Donald Quataert'e ait oldu~u söylenebilir. Bu bilgiler Quataert'in Kaliforniya Üniversitesinde 1973 y~l~nda tamamlad~~~~"Ottoman Reform and Agriculture
in Anatolia, 1876-1908" adl~~ doktora tezinde yer alan "Yabanc~lann Denetimi: ~ pek ve Tütün Üretimi" ba~l~~~~alt~nda bulunmaktad~r'. Tespit
edilen bu gözlemlere ba~l~~ olarak bu makalede, Hudâvendigâr Vilâyeti'nde ipekböcekçili~inin canland~nlmas~nda Düyün-~~ Un~ürniyye Idtresi'nin rolü konusuyla, te~kilatm ta~rada bir vilâyetteki idâri yap~s~~ ve
bir sektördeki faaliyet alanlan hakk~nda örneklerle aynnt~l~~ bilgiler sunulmaya çal~~~lmaktad~r. Hudâvendigâr Vilayeti sâlnâmelerinden, Hicri 1310-1311 (1892-1893) y~llar~na ait Bursa Gazetesi'nden ve Osmanl~~
ar~iv belgelerinden tespit edilen yeni ve ayr~nt~l~~ bilgilerle haz~rlanan bu
makalenin konuya önemli katk~~ sa~layaca~~~dü~ünülmektedir.
Düyütt-1 Umfunityye ~cii~res~nain Ortaya Ç~k~~~~
Osmanl~~ mâli tarihinde d~~~borçlanma dönemi, K~nm Harbi'nin
sürdü~ü y~llara denk gelen 24 A~ustos 1854 tarihli ilk borç anla~mas~~
ile ba~lar4. K~sa sürede al~~kanl~k haline gelen d~~~borçlanma anlay~~~~ ile
1854'ten 1874'e kadar on be~~d~~~borçlanma anla~mas~~imzalanrn~~t~r.
Cârl harcamalann sebep oldu~u bütçe agklann~~telafi edebilmek için

Quataert'in bu ba~l~k alt~nda verdi~i bilgileri dayand~rd~~~~önemli kaynaklar;
Hudavendigar Vilayeti sainâmeleri, Osmanl~~ ar~ivlerinden baz~~ belgeler, Frans~z Ticaret
Odas~'n~n Istanbul'da ayl~k olarak ç~kard~~~~ticaret dergisi olan "Revue commerciale du
Levant, bulletin mensuel de la chambre de commerce Française de Constantinople" ve
Dersaadet Ticaret Odas~'n~n Osmanl~~ Türkçesi d~~~nda Frans~zca da yay~nlad~~~~"Le journal de
la chambre de commerce de Constantinople" adl~~gazetedir. Ozellikle bu sonuncu ticaret sicil
gazetesi konu ile ilgili orijinal bilgiler sunan nitelikte bir kaynakur. Bkz. Donald Quataert,
"Ottoman Reform and Agriculture in Anatolia, 1876-1908", Ph.D. dissertatition, University of
California, Los Angeles 1973. Yak~n zamanda bu çal~~man~n Türkçe'ye çevrilmi~~olmas~~
Osmanl~~ Devleti'nin zirai alanda yenile~me çabalann~~ Türk okurlanna kolayca sunmas~~
aç~s~ndan önem ta~~maktad~r. Bkz. Donald Quataert, Anadolu'da Osmanl~~Reformu ve Tar~m, 18761908, Çev: Nilay Özok Gündo~an — Azat Zana Gündo~an, Türkiye ~~~Bankas~~ Kültür Yay~nlar~,
~stanbul 2008.
R~fat Önsoy, Mali Tutsakh~a Giden To4 Osmanl~~Borçlar~, 1854-1914, Turhan Kitapevi, Ankara
1999, s.45.
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bu borçlanmalara giren Osmanh mâliyesi, 1875 y~l~na gelindi~inde iflas~n' aç~klam~~t~r. Ayn~~y~l~n Ekim ay~nda ç~kar~lan ve yürürlü~e giren bir
kararnâme5 ile mali operasyona ba~layan Osmanl~~Devleti, borçlar~n~~
ödeme çabas~na girdiyse de, S~rbistan sava~~~yüzünden Nisan 1876 y~hnda borç ödemelerini durdurmu~tur. 31 A~ustos 1876 y~l~nda tahta
geçen II. Abdülhamid, Osmanl~~ borçlann~n devletten devlete borçlar
olmad~~~n~, borcun ~ah~slardan al~nd~~~n~~ve alacakhlann temsilcileriyle
çözüm yolunun bulunaca~~~karar~n~~alm~~t~r. 1877-1878 Osmanl~~Rus
Harbi sebebiyle çözüm aray~~lar~~ ç~kmaza girmi~, 1 Ekim 1878'de bir
mâli komisyon kurularak devletin gerçek gelirleri tespit edilerek bütçe
yap~lmas~~ve bir düzen içinde Osmanh Bankas~'na ve Galata bankerlerine olan borçlar~n ödenmesi kararla~t~nlm~~t~r6 . 22 Kas~m 1879'da alacakl~lar ile hükümet aras~nda bir mukavele imzalanarak, Osmanl~~ yönetimi borcuna teminat olarak ak~~adet gelir kayna~~n~~ on y~l süre ile alacakhlara tahsis etmi~tir. Alacakl~lar Rüsüm-~~ Sitte ~dâresi'ni kurarak7;
nbul ve civar~~ bal~k resmi, ~stanbul, Edirne, Samsun
damga resmi, ~sta
ve Bursa harir ö~rü, tuz, müskirât ve tütün inhisârlanndan olu~an ak~~
gelir kayna~~n~n i~letme hakk~n~~alm~~lard~r°. ~ç borçlar~~ y~ll~k taksitlerle on senede ödemeyi hedefleyen bu olu~um, her y~l iç borç taksiti ve
masraflar~~ d~~~nda kalan para ile de d~~~borçlar~~ödemeyi amaçlami~t~r.
Rüsüm-~~Sitte ~dâresi birinci y~l~n sonunda olumlu sonuçlar elde edince, Avrupal~~alacakl~lar da hükümetlerine ba~vurarak Rüsüm-~~Sitte
~dâresi'ni devralmak istemi~lerdir. Bâb-~~Ali'nin Bat~l~~diplomatlarca s~lu~t~nlmas~~ve tehdit edilmesi sonucunda hükümet bir ödeme plan~~haz~rlayarak Avrupal~~alacalddara ve ilgili devledere bu plan~~bildirmi~tir°.
Bu planla Rüsûm-~~Sitte ile birlikte baz~~gelir kaynaklarl'° Avrupal~~alacald~Lara tahsis edilmi~tir Alacalddann seçece~i bir banka bu gelirleri i~-

~. Hakk~~Yeniay, Ten Osmanl~~Borçlar~~Tarihi, ~stanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi
Yay~nlar~, ~stanbul 1964, 5.53-56.
6 Cevdet Küçük-Tevfik Ertüzün, "Düyün-~~ Umümiyye", Türk~Y~~Diyanet Val0 Islam
Ansiklopedisi, Cilt 10, Türkiye Diyanet Valth Yay~nlar~, ~stanbul 1994, s.58-59.
Haydar Kazgan, "Düyun-~~Umurniye", Tanzimanan Cunduaiyeee Türkiye Ansiklopedisi, 3. Cilt,
~leti~im Yay~nlar~, ~stanbul 1985, 5.702.
8 Kirkor Kömürcan, Türkiye Imparatorluk Demi D~~~Borçlar Ta~ihçesi (Diiyunu Unuaniye Ta~ihgn), Milli
E~itim Bakanl~~~~ ~stanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Yay~nlar~, ~stanbul 1948, 5.58.
9 Donald C. Blaisclell, Dityan-~~UnitImiyye, 5.103.
1 ° Düyün-~~ Umümiye ~dâresi rüsüm-~~ sitteden ba~ka Bulgaristan vergisi, K~br~s adas~~
gelir fazlas~, ~ark! Rumeli vergisi, gümrük gelirleri temettü vergisi ve tömbeki resmini tahsil
edecektir. Ayr~ca tütün ve tuz inhisarlar~nda gerekli de~i~iklikleri yapma ve tekel tarz~nda
yönetme yetkisine sahip idi. Bkz. Enver Ziya Karal, Osmanl~~ Tarihi, VIII. Cilt, 4. Bask~, Türk
Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1995, s.428.
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leterek, önce iç borçlan daha sonra da d~~~borçlar~~ödeyecektir. Avrupal~~alacakl~lar seçtikleri temsilcileri Istanbul'a göndererek Osmanl~~ Hükümeti ile müzakerelere ba~lam~~lar" ve 28 Muharrem 1299 (20 Aral~k
1881)12 tarihinde üzerinde anla~~lan hususlar bir kararnâme ile ilan
edilmi~tir13. Mâli çevrelerde Muharrem Kararnâ'mesi ad~yla bilinen bu
kararnâme kapsam~na; M~s~r vergisi kar~~l~k gösterilerek al~nan 1854,
1855, 1871 ve 1877 tarihli borçlar d~~~ndaki tüm borçlar girmi~tir". Ak~caldilann menfaaderini korumak ve borçlar~n ödenmesini bir plan dahilinde yürütmek üzere ~ngiltere-Hollanda, Fransa, Almanya, Avusturya-Macaristan, ~talya ve Osmanl~~sahas~ndaki tahvilât hamillerini temsil
eden ak~~üye ile "öncelikli" yani Osmanl~~Bankas~'na verilen tahvilleri
temsil eden bir üyeden olu~mak üzere toplam yedi asli üyelikli Düyün~~Umümiyye-i Osmâniyye ~dare Meclisi kurulmu~tur'5. Meclisin ba~kanli~~~Frans~z ve ~ngiliz temsilcilerine aittir ve bu üyeler her be~~senede bir nöbetle~e ba~kanl~~~~yürüteceklerdir. Mecliste yer alan üyelere
maa~~tahsis edilmi~~ve Osmanl~~hizmetinde çal~~an memur statüsünde
saydm~~lard~r. Osmanl~~Hükümeti meclisin çal~~malar~n~~bir komiser ve
çok say~da müfetti~le denetleyecektir. Meclis kendisine tahsis edilen
vergilerin toplanmas~~ ve sair i~lerin halli için bir genel müdür tayin etmi~tir. Istanbul'daki genel müdürlü~e ba~l~~olarak önemli ~ehir ve bölgelerde ba~müdürlükler aç~lm~~t~r.
Düyün-~~ Um~lmiyye ~dâresi'nin örgütlenmesi ve vergilerin toplanmas~~ i~i, ula~~m~n yetersiz oldu~u Osmanl~~topraklanncla oldukça zor görünmekte idi. Bu duruma ra~men iyi bir örgütlenme sa~layan kurum,
Istanbul'daki idare medisine ba~l~~bir genel müdürlük ve bunlar~n alt~ndaki müdürlükler ve ~ubelerle merkez te~kilatuu olu~turmu~tur16. Ta~rada ise nezâret ifadesiyle de an~lan bölge müdürlükleri ile bunlara ba~l~~ il
müdürlükleri ve daha küçük birimlerdeki memurlardan meydana gelen

"Erdo~an Keskink~l~ç, "Düyün-~~ Um~lmiye idaresi", Türkler, Cilt 14, Ed: H. C. Güzel, K.
Çiçek, S. Koca, Yeni Türkiye Yaymlan, Ankara 2002, s.374.
12 Hicri tarihleri miladi tarihlere çevirmede, Türk Tarih Kurumu'nun web sayfas~nda
sundu~u Tarih Çevirme K~lavuzu esas al~nnu~ur.
13 Muharrem Kararnâmesi milletleraras~~ resmi bir anla~ma gibi gözükse de, Osmanl~~
Devleti ile hiçbir devleti temsil etmeyen ve sadece alacakl~lar ad~na hareket eden bir gurup
aras~nda yap~lan mutabakattan ibarettir. Düyün-~~Umtümiyye ~dâresi de devletlerin vekili veya
temsilcisi de~il, düpedüz özel bir ~irket gibidir. Bkz. Haydar Kazgan, "Düyun-~~Umumiye",
s.708.
' ~. Hakk~~Yeniay, Yeni Osmanl~~ Borçlan Tarihi, s.64.
" Cevdet Küçük-Tevfik Ertüzün, "Düyün-~~Umümiyye", s.60.
Kirkor Kömürcan, Tiirkijy imparatorluk Devri D~~~Borçlar Tarihçesi, s.65-70.
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bir a~~olu~turmu~tur. Bu a~~içerisinde Bursa'da bir bölge müdürlü~ü bulunmakta idi. I. Dünya sava~~~arefesinde Düyûn-~~Urrdimiyye Idaresi'nin
Adana, Halep, Edirne, Ankara, Ba~dat, Beyrut, Bursa, Istanbul, Girit,
Draç, Erzurum, Konya, Midilli, Manast~r, Musul, Foça, Selanik, Samos,
Siirt, Sivas, ~zmir, Trabzon ve Yemen ~ehirlerinde müdürlükleri bulunmaktayd~. Gerekli disiplinle muntazam ödenen maa~lar, terfi ve tayinlerde objektif ve bilimsel tercihlerin hakim olmas~~sayesinde, Osmanl~~ toplumu farkl~~ve olumlu sonuçlar do~urabilecek faaliyetleri gözlemleyebiliyordu. Oysa ayn~~ süreçte Osmanli yönetimi eski mali anlay~~~m sürdürüyor, maa~lar zaman~nda ödenmiyor ve terfi ve tayinlerde adam kay~rma
ve rü~vet devam ediyordu'''. I. Dünya Sava~~~arefesine gelindi~inde Düyûn-~~Umûrniyye te~kilat~nda çal~~anlar~n say~s~~ 5537 ki~iye ula~m~~~olup,
bunlar~n 182'si yabanc~~uyruklulardan olu~makta idi.
Tüm bu te~kilatlanmaya ba~l~~ olarak Düyûn-~~Umfimiyye idaresi;
harir ö~rünü tahsil etmek, kozan~n müzâyede ile sat~ld~~~~yer olan mizanlann muamelelerini tefti~~etmek ve nrizan bulunmayan yerlerde ihale yoluyla tahsil olunan ham-ii-in ihale bedellerinin tahsilini takip etmek
ve harir fabrikalann~ n ithalat ve nakliyatlanmn cari hesaplann~~ takip
etmek i~lerini, Istanbul'daki genel müdürlü~e ba~l~~ Harir ~ubesi ile
gerçekle~tirmekteydils.
Bursa Düyûn-~~Um~lmiyye ~clâresi

Bu çal~~man~ n konusu Hudavendigar Vilâyeti'nde ipekböcekçili~inin canland~r~lmas~nda Düyiln-~~Umûmiyye'nin faaliyetlerini içerdi~inden, Hudavendigar Vilâyeti'nin merkezi ve ayn~~ zamanda Osmanl~~
ipek sektörünün ba~kenti olan Bursa ~ehrindeki Düyûn-~~ Umûmiyye
örgütlenmesinden k~saca bahsetmek gerekmektedir. Düyûn-~~ Umûmiyye Idaresi'nin Bursa'da nerede faaliyet gösterdi~i tespit edilmesi gereken ilk önemli konudur. Bu durumu aç~klayan bilgi o dönemin Bursa
adl~~ gazetesinde ç~ kan bir ilanda geçen ifadelerden anla~~lmaktad~r:
Bursa'da ~pek Han~'n~ n fevkanisinde pazar mahalline kü~ad
olan kap~~ aras~nda Düyün-~~ Umûmiyye ittisalinde 26 numaral~~
Avnik Boduryan ve Movis Bensason Efendilerin ma~azas~nda her
nevi saatler ve zennelere mahsus bilezikler, yüzükler ve küpeler
ve sair ~eyler ve ~imendifer promoslar~~ve demiryolu biletleri banHaydar Kazgan, "Düyun-~~Umumiye", s.708.
'8 Kirkor Kömürcan, Türkiye imparatorluk Devri D~~~Borçlar Tarihçesi, s.67
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kada muhafaza edip veresiye satmakta oldu~u gibi, arpa sular~~ve
konyaklar ve Rusya'dan mahsusen celp olunmu~~çaylar satmakta
olduklar~~ ilan olunur'9.
Bu ilana göre ~pek Har~m~n (Koza Ham)2° üst kat~nda 26 numaral~~ma~azamn biti~i~inde pazar mahalline aç~lan kap~~ aras~ndaki büro
Dürin-~~ Umûmiyye Idaresi'nin ofisidir.
Bursa Düyün-~~ Umûrniyyesi kuruldu~u y~llarda çok az bir kadro ile
i~leri yürütmektedir. Hicri 1302 (1884-1885) y~l~na ait Hudavendigar
Vilayeti Salnâmesi'nden Bursa Düyün-~~Umûmiyye kadrosunda; bir naz~r, bir müfetti~, iki ayr~~ ba~kâtib, üç ba~kâtib yard~mc~s~, bir evrak-~~ sah~ihe memuru, bir müsevvid, bir mukayrd, iki mübeyyiz ve bir mizan-~~
harir müfetti~inden mürekkep on üç ~ahs~n çal~~t~~~~tespit edilmektedir.
Hicri 1324 (1906-1907) rlindaki kay~tlarda ise Bursa Düyün-~~Um~lmiyye Idaresi'nin a~ar gelirlerinin art~~ma paralel olarak oldukça geni~~bir
kadroya ula~t~~~~ve naz~rlik, tahrirat kalemi, a~ar kalemi ve müdüriyet
dairesinden olu~an birimler halinde çali~t~~~~görülmektedir. Naz~rl~k
k~sm~nda; bir naz~r, bir sermüfetti~, üç müfetti~~muavini, bir muhasebe
ba~kâtibi, be~~muhasebe ba~kâtibi yard~mc~s~, bir nezaret pul memuru,
bir sand~k emini ve bir dava vekili bulunmaktad~r. Tahrirat kalerninde;
bir ba~kâtib, iki müsevvid, üç mübeyyiz, bir mukayyid, bir mukayyid
yard~mc~s~~vard~r. A~ar kaleminde bir ba~kâtib ve üç kâtib vard~r. Müdüriyet dairesinde; bir müdür, bir miz.
‘ an müfetti~i, bir ba~kâtib, bir
manamk ve imalat tezkere katibi, bir manan~k memuru, bir sand~k
ernini, bir harb- anbar katibi, bir harir tezkere katibi, bir muayene memuru, üç müzayede katibi, bir koza ve harir tahsil:at-1 ö~riyye katibi, bir
müskirat katibi, bir hesap katibi, bir ihracat kap~s~~katibi, bir harir tahsildar~~ve bir balikhane memuru bulunmaktad~r21. Bu görevlilerin say~s~~ topland~~~nda, Bursa Düyün-~~Umûmiyyesi'nde belirtilen tarihte k~rk

'9 Bursa, Numara 104, 20 Cemaziyelahir 1310 (9 Ocak 1893), s.8.
20 Burada ~pek Hani olarak geçen han, Çelebi Mehmed'in yapt~rd~~~~ han de~il, II.
Bayezid döneminde yap~lm~~~ olan ve bugün Koza Hani ad~yla an~lan yerdir. 1325 y~h
Hudavendigar Vilayeti Salnâmesfnin sonunda ekli bulunan Bursa ~ehri haritas~nda 13
numara ile gösterilen yer, bugünkü Koza Han~'d~r ve burada Düyün-~~Umilmiyye ~da'resfnin
varl~~~~belirtilmektedir.
21 Hudibendigdr Vildyeti Sdlndmesi, Defa 34, Matbaa-i Vilayet, 1324, s.268-269. Dahiliye
Nezaretfnin sicill-i umfimI defterlerinde kay~tl~~ baz~~ ~ah~slar~n babalann~n Bursa Düyün-~~
Umûmiyye Nezaretfnde çe~itli birimlerde çali~t~kian görülebilmektedir. Bkz. BOA. DH.SA~Dd.
nr.237 / 29.Z.1283 (4 May~s 1867: Bu defterlerdeki belgelerin tarihlendirilmesi ~ah~slann
do~um tarihine göredir.); 9 / 29.Z.1287 (22 Mart 1871); 231 / 29.Z.1291 (6 ~ubat 1875); 137 /
29.Z.1291 (6 ~ubat 1875); 401 / 29.Z.1292 (26 Ocak 1876); 355 / 29.Z.1295 (24 Aral~k 1878).
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dört personel çal~~maktad~r. Görevlilerin say~s~ndaki art~~, kozaalik sektöründeki geli~me ve vergi gelirlerinin artmas~~ile do~rudan ilgilidir.
Bursa'n~n merkezi d~~~nda ~ehre ba~h olan Gemlik, Mudanya, Mihal~ç, ~negöl ve Yeni~ehir kazâlannda da Düyûn-~~Umûmiyye memurlan bulunmaktad~r22 . Hicri 1324 (1906-1907) y~l~ nda, Gemlik Düye~n-~~
Umûmiyye ~dâresi'nde; bir müdür, bir ba~kâtib, bir katib-i sâni, bir a~âr
katibi, bir balikhâne katibi, bir sand~k emini, bir tuz anbar memuru, bir
mubass~r, Kur~unlu ve Armutlu'da iki memur, bir tuz kantaras~~ve bir
bal~k kantarc~s~~bulunmaktad~r23. Ayn~~ y~l Mudanya Düyûn-~~Umûmiyye ~dâresi'nde ise, bir müdür, bir ba~kâtib, bir bal~khâne katibi, bir sand~k emini, bir tezkere muharriri, bir tuz anbar memuru, bir a~'ar katibi,
bir mubass~r, Tirilye'de bir memur, Si~~'da bir memur, Burgos'ta bir
memur, Emirali'de (~mrah) bir memur çal~~maktad~r". Görüldü~ü gibi
Düyûn-~~ Umûmiyye ~ dâresi kendisine tahsis edilen gelirleri toplamak
için gerekli en küçük yerle~im birimlerine kadar ula~an bir örgütlenme
içerisindedir.
Bursa'da Düyûn-~~ Umi~miyye ~dâresi'ne ba~h olarak çal~~an ve yukanda belirtilen personelin içerisinde tasavvuf ehli ~ah~slara rastlanmaktad~r. Bursa'da M~sri Dergâhf n~n ~eyhi olan Mehmed ~emseddin
Efendi, otobiyograf~sinde dergâh~n~n az geliri oldu~u ve bu gelirin masraflara yetmedi~i gerekçesiyle, geçici olarak Bursa Düyiln-~~Umûmiyyesi'nde müzâyede kitabetiyle birkaç ay u~ra~t~~~, ald~~~~maa~~~derg-âh~n
tamir, termim ve baz~~masraflanna harcad~~~n~~ifade etmektedir25. Bu
örne~in d~~~ nda Atinah Dergalu kurucusu Ali R~za Efendi'nin ye~eni
Hamza Efendi'nin Bursa Düy~ln-~~ Umiimiyyesi'nde münâdi (tellal, ç~~~rtkan) oldu~u, ayn~~dergialun ~eyhlerinden Bedreddin Efendi'nin o~lu Seyfeddin Efendi'nin de Bursa Düyün-~~Umûmiyyesi'nde kitabetle
me~gul oldu~u görülmektedir26 . Seyyid Usül Dergâlu ~eyhi Fazli Efendi'nin Dürin-~~ Ume~miyye'de dellalba~~~olmakla ald~~~~aidat~~der
umûruna sarf etti~i, Nak~ibendi-i Atik Dergâh~~ ~eyhi E~ref Efendi'nin
vergi müdürü Osman Efendi'den tahsil alarak dergâ1 un masraflann~~
kar~~lamak için bu kurumda çali~u~~, Numaniye Derggu ~eyhi Ne~et
22 Huddvendigdr Vilayeti Sandmesi, Defa 12, Matbaa-i Vilayet, 1302, s.505, 507, 512, 514.
" Huddvendigdr Vildyeti SdInd~nesi, 1302, s.509; Huddvendigdr Vildyeh SdIndm~si, 1324, 5.287.
" Hu~lewer~digdr Vildyeti Sdbufunesi, 1324, s.297.
" Mehmed ~emseddin, Bursa Dergdhlan, rdsligdr-~~ ~emsi, 1-11, Haz: Mustafa Kara, Kadir

Atlansoy, Uluda~~Yarnlan, Bursa 1997, s.12.
2" Mehmed ~emseddin, Bursa Dergdhlan, s.261-262, 418, 569, 582.
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Efendi'nin Düyün-~~ Umûmiyye'de manc~n~k ve imalat kitabetinde istihdam olundu~u ve bir süre sonra tekaüdü icra lulind~~~~tespit edilen baz~~ örneklerdir. Düyün-~~ Umûmiyye idarecilerinin de dergâhlarla yak~n
ba~~~oldu~u görülebilmektedir. Bursa Düyün-~~ Umûmiyyesi'nde bir
dönem naz~rlik yapan R~fat Bey, Emirsultan Dergah~'m tamir ve telvin
ettirmi~, biraderinin ve kendisinin kitaplann~~ vakfederek burada bir
kütüphâne de vücuda getirmi~tir". Bu örnekler o dönemde mütedeyyin insanlar~n Düyün-~~ Um~lmiyye ~daresi'ne olan bak~~~aç~s~n~~ göstermek aç~s~ndan önemlidir.
~pekböce~i Hastal~klar~~ve Düyûn-~~Umûmiyye ~dâresi'nin
Çal~~malar~~

~pekböcekçili~-inin hastal~klar sebebiyle durma noktas~na geldi~i
bir dönemde Düyûn-~~ Umûmiyye te~kilat~n~n çal~~malan ipekböcekçili~inin yeniden canland~nlmas~na reel katk~~ sa~lam~~t~r. 19. yüzy~l~n ortalannda Fransa'da ard~ndan ~talya'da ortaya ç~kan ipek böce~i hastal~klar~ndan Pebrine (Karataban) ve Flacherie (Baygmlik) hastal~~~, 1860
y~l~nda Osmanl~~ sahas~na da girmi~, önce Edirne, ard~ndan Izmit ve
Bursa havalisinde yay~lmaya ba~lam~~t~r. 1865'te Frans~z mikrobiyolog
ve kimyager Louis Pasteur Fransa'da zuhur eden bu hastal~kla ilgilenmeye ba~lam~~~ve iki y~l sonra 1867'de hastal~~a kar~~~çözüm yollann~~
bulmu~tur28. Pasteur, tohumu al~nacak kelebekleri mikroskopla muayene ederek, hastaliks~z tohumlan saklam~~~ve bunlardan gelecek y~l üretim yapma usûlüyle hastal~~~n önüne geçmeyi ba~arm~~t~r. Fransa'da bu
geli~meler ya~an~rken Osmanl~~ yönetimi de bu hastal~~a çareler aramaya ba~lam~~t~r. 1869 tarihinde Bursa ziraat müdürü A~nasyan Efendi
konuyla ilgili bir layiha haz~rlayarak vilayete vermi~tir. Layiha ayn~~ tarihte Istanbul'da Terakki Gazetesi'nde ve sonralar~~Vas~ta-i Servet Gazetesi'nde yarmlanm~~t~r29. Ancak bu geli~melere ra~men Osmanl~~
Devleti raporda belirtilen meselenin çözümü i~iyle fazla u~ra~mam~~ur.
1881 sonras~~ Düyün-~~ Umi~miyye ~daresi'nin rüsûrn-~~ sitte içerisinde yer alan ipek ö~ril gelirlerini toplama hakk~n~~ üzerine almas~~ ve bu

27 Mehmed ~emseddin, Bursa Dergdhlan, s.54; Kamil Kepecio~lu, Bursa Kütiigü, Bursa Yazma
ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi, Genel No: 4522, Cilt IV, s.87.
28 Tahir Ertu~rul Yetmen, "Bursa'da ~pekçilik", Bursa, Haz: Vedat Nedim Tür-~evket
Rado, Do~an Karde~~Yay~nlan, ~stanbul 1948, s.64.
29 Fahri Dalsar, Türk Sanayi ve Ticaret Tarihinde Bursa'da ~pekçilik, ~stanbul Üniversitesi iktisat
Fakültesi Yay~nlar~, ~stanbul 1960, s.425.
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gelirleri maksimum düzeye ç~karma arzusu, Avrupa'daki geli~melerle
birlikte ipekböcekçili~i ve Bursa için yeni bir dönemin ba~lamasmda etkili olmu~tur. ~lk zamanlar Düyün-~~Umümiyye koza ö~rünü art~rmak
için yurt d~~~ndan hastaliks~z tohum ithali yapt~rmaya ba~lam~~t~r. Ancak bu tedbirle hastal~~~n önüne geçileme~ni~tir. 1881'den beri Bursa'da Alman konsolosu olup bir ipek tüccar' olarak oturan ve bir süre
sonra da Dürin-~~Umenniyye'nin bir vekili olan Hermann Scholer,
1886 y~l~n~n sonlar~nda Düyün-~~Umümiyye ~dâresi'ne ipekböcekçili~inin kötü gidi~au haklunda bir lâyiha yazm~~t~r. Bu lâyihada koza mahsalünün ve ipek ö~rü gelirlerinin art~r~lmas~~için ipekböcekçili~i faaliyetlerinin bir an önce ~slah edilmesini aktarm~~nr. Scholer, sundu~u raporuyla yabana ülkelerden gelen harir tohumlarm~n, bu tohumlar~~yumurtlayan kelebekler ile beraber ayr~~ayr~~ufak keselere konularak ithal
edilmesini ve Istanbul'da gümrük dairesinde tesis edilecek bir mikroskop muayenehanesinde kelebekler ve tohumlar~n mikroskop ile muayene edilmesini, ard~ndan ise sa~lam olanlann~n gümrükten geçirilmesini, hastahld~~olanlar~n ise imha edilmesini teklif etmi~tir. Düyün-~~
Um~lmiyye Meclis ~dâresi Ba~kanl~~~~bu teklifi uygun bulup ilgili muayenehânede çal~~t~r~lrnak üzere gerekli fen ihnine sahip bir memuru
Mösyö Pasteur'e gönderilen bir yaz~~ile talep etmi~tir. Pasteur de konuyu, Montpellier ~ehri Harir Darüttâlimi müdürü EuOne Mailloeya havale etmi~tir. Maillot, gürnrüklerde mikroskop muâyenesinin yap~lmas~~
için bir memurun görevlendirilmesinin masrafl~~olaca~~m belirtmi~~ve
Montpellier Zirâat Okulu'nda Osmanl~~Devleti hesabma tahsilde bulunan bir ö~rencinin bu i~e verilmesini tavsiye etmi~tir. Neticede okuldan
tahsil alm~~~Kevork Torkomyan Efendi bu i~~için uygun bulunmu~tur.
Asl~nda Scholer belirtilen teklifini yaparken kendisinin de bu sektörde ticari varl~~~~sebebiyle büyük kazanç elde edece~ini planlamaktadm Ancak belirtilen yöntemle çok fazla maddi kay~p ya~anaca~~~do~rultusundaki Mailloenun görü~ü, Düyün-~~Umümiye ~daresi'nce tasvip
görmü~~ve ipekböcekçili~inin ~slah i~i Torkomyan Efendi'ye 2 ~ubat
1302 (14 ~ubat 1887) tarihinde teklif olunmu~tur". Torkomyan Efendi
k~sa süre içerisinde yapt~~~~bir ön çal~~ma ile, hastal~ks~z tohum istihsâfi
ve böcekçilik fenninin ö~retilmesi konusunda Düyün-~~Umümiyye ~dâresi'ne bir layiha vermi~~ve Bursa'da Pasteur usûlü ile tohum üretimini
yapacak ve e~itimini verecek bir mektebin aç~lmas~n~~istemi~tir". Rümi
Kevork Torkomyan, Ipekböce~i Beslemek ve Ipekböce~i Tohumu Istiltsdl Etmek Usill ve Kavitidi, Düyün~~Umümiyye-i Osmâniyye Varidât4 Multassasa idâresi Math2251, Dersaâdet 1326, s.28.
3I Tahir Ertu~rul Yetmen, "Bursa'da lpekçilik", 5.64.
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tarihle 14 ~ubat 1302'de (26 ~ubat 1887) takdim olunan bu layiha ile
Pasteur usûlüne göre yerli tohumlar üretilmesi için bir Harb- Darüttafirni aç~lmas~~ve burada e~itim verilmesi beyan edilmi~tir. Bu lâyiha Rürni tarihle 17 ~ubat 1302'de (1 Mart 1887) Düy~ln-~~Um~l~niyye Meclis
~daresi'nde okunurken ziraat mekteplerinde tahsil etmi~~baz~~ ~ah~slar
bir önceki layihadaki uygulamay~~tasvip etmeye devam etmi~le~se de,
meclis böcekçilik ve tohumculu~~m yayg~nla~t~r~lmas~m tek çare görerek okulun aç~lmas~n~~karar alm~~t~r32. 1 Mart 1887 tarihli ~dare Heyeti toplant~s~ndan birkaç ay sonra Frans~z büyükelçi ve Düyün-~~Umümiyye, Bursa'da bir mikrografi laboratuar~~kurulmas~~için i~birli~i yapm~~lar, aç~lan laboratuar ile Pasteur usülüyle ithal ipek böce~i tohumlar~~paras~z tefti~~edilmeye ba~lanm~~t~r".
Harb. Df~rüttf~limPnin Aç~lmas~~ve Faaliyetleri
~pekböcekçili~inin ~slah i~inin Torkomyan Efendi'ye verilmesi ve
sonrasmdaki geli~meler neticesinde 25 Cemaziyelevvel 1305 (8 ~ubat
1888)34 tarihinde buyrulan irade ile Bursa'da Harir Darüttalimi tesis
olunmas~~izni verilmi~~ve 2 Nisan 1304 (14 Nisan 1888) tarihinde okul
aç~lm~~t~r33. ~ehreküsdü mahallesinde Kazzaz Muhtar Ahmed Efendi'nin hânesi kiralanarak, bu binada hizmet vermeye ba~layan Bursa
Harir Darüttalimi'nin müdürlü~üne Kevork Torkomyan Efendi getirilmi~tir. Okul aç~ld~~~nda müracaat eden 12 talebe okula kabul edilmi~~ve
ipekböcekçili~i ve tohumculuk fenleri tedrisine ba~lanm~~t~r. Bir sene
zarf~nda kiralanan hânenin ihtiyaca yeterli olmayaca~~~anla~~hp, ertesi
sene darüttalim Bursa'nm Sedba~~~cihetinde Kara A~aç mahallesinde
Burdurizade Osman Fevzi Efendi'nin sahip oldu~u geni~~bir hâneye
naldedilmi~~ve 1894 y~l~na kadar bu hanede e~itime devam edihni~tir36.
1894 y~l~na gelindi~inde okula her y~l müracaat edenlerin say~s~nda art~~~ya~and~~~ndan ihtiyaca cevap vermek için Maskem dvarmda E~refiler mahallesinde okulun kendi binas~~yap~larak, okul buraya naldedilmi~~ve yerle~tirilmi~tir. 1888 y~l~ndan itibaren geçen 18 sene zarf~nda

Huddvendigdr Vddyeti S~lbtlimesi, Defa 34, Matbaa-i Vilayet, 1325, 5.261-262.
Donald Quataert, Anadolu'da Osmanl~~Reformu ve Tanm, s.207.
34 Quataert bu iradenin tarihini 18 Ocak 1888 olarak hatal~~belirrini~tir, yazar~n kaynak
olarak kulland~~~~salnâmede geçen tarih yukar~da belirtildi~i gibidir. Bkz. Donald Quataert,
"The Silk Industry of Bursa, 1880-1914", 77e Ottoman Etnpire and The World-Economy, Ed: Huri
Islamo~lu-man, Cambridge University Press, Cambridge 1987, s.290.
33 Hud~lvendigdr Viklyeti S~lbubnesi, 1325, s.262.
36 Kevork Torkomyan, l'pekböce# Beslemek ve ~pekblice~i Tohumu istihstil Etmek Usul ve Kavdidi, s.29.
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okulda tahsil görüp ~ehadetnâme alanlann say~s~~ 769 ve tasdiknâme
alanlar dahi 465 olup, okuldan toplam 1234 nefer mezun olmu~tur".
Harir Darüttalimi veya Sricicole Institut ad~yla an~lan okulun mali aç~dan deste~ini Düyün-~~ Umümiyye idaresi sa~lam~~t~r. Okulun iki
türlü e~itim program~~bulunmaktad~r. Birincisi, bir imtihanla seçilerek
okula alman tam zamanl~~ö~rencilere verilen iki y~ll~k e~itim program~d~r. ~kinci program ise Pasteur usülüyle ipekböcekçilik yapanlara Nisan-May~s ve Eylül-Ekim aylannda iki ayl~k programlarla yanm zamanl~~ e~itimle sertifika veren programd~r". ~ki y~ll~k tam zamanl~~ e~itim
alanlara ~ehadetnâme, iki aylik e~itim alanlara ise tasdiknâme verilmektedir. ~ki y~ll~k e~itimle mezun veren her s~n~f~n en iyi iki ö~rencisine, mezuniyet töreninde mikroskop ödülü verilmektedir".
Bursa Harlr Darüttalimi'nden 1888-1905 aras~~ ~ehadetnâme (diploma) veya tasdiknâme (sertifika) alan 1234 ki~iye bak~ld~~~nda, Osmanl~~topraklanndaki birçok ~ehirden kat~l~mc~lar~n oldu~u görülmektedir.
Ancak bu ~ah~slar~n önemli bir k~sm~~ipekböcekçili~inin en çok yap~ld~mid Sanca~ffidand~rlar. 1234 ki~iden
~~~Hudavendigar Vilayeti ve ~z
779'u yani % 63'ü Hudavendigar Vilayeti'nde, 119'u yani yakla~~k
%10'u ~zmid Sanca~~'nda oturmaktad~r. Hudavendigar Vilayeti'nden
e~itime kat~lan 779 ki~iden 306's~~Bursa merkezde oturmaktad~r. Bu
rakam 1234 ki~iden % 25'inin Bursa merkezinden e~itim program~na
kat~ld~~~n~~göstermektedir. Bursa merkezi d~~~nda Hudavendigar Vilayeti'ne ba~h ikinci ve üçüncü s~rada olan yerle~im birimleri Pa7arköy
(Orhangazi) ve Gemlik'fir. Pazarköy'den 120 ki~i ve Gemlik'ten 99 ki~i
okuldan ~ehadetnâme veya tasdiknâme alm~~t~r". Hudavendigar Vilayeti ve ~zmid Sanca~~'ndan kat~larak ~ehadetnâme veya tasdiknâme
alanlann yakla~~k 3/4'ü Rum ve Ermeni kökenlidir. ilgili yerle~im birimlerinde ya~ayan nüfusun yakla~~k %17'sinin Rum ve Ermeni, %
83'ünün de Müslüman oldu~u dü~ünüldü~ünde, ç~kan orana göre

37 Huddvendigdr Vildyeti Sdlndmesi, 1325, s.262-263. Bu sâlnâmeclen bir y~l önce bas~lan satnâmede okul hakk~nda ~u ifadeler geçmektedir: "Bursa'da ve Ke~i~~eteklerinin latif bir mevkiinde bir de Harb- Dârüttâlimi mevcud olup gayet cesim ve latif bir binad~r. 1304 senesinde tesis
ve kü~ad buyrulmu~~olup ~imdiye kadar 769 talebeye ~ehâdetnâme ve 554 zâta tasdilu~âme Itâ
olunmu~tur". Bu anlat~mda okuldan tasdiknâme alanlar~n say~s~~554 olarak kaydedilmi~tir. Bir
y~l sonraki sâlnâmede rakam~n 465 olarak belirtilmesi iki rakamdan birinin hatal~~
kaydedildi~ini göstermektedir. Bkz. Huddventhgdr Vddyeti SdInd~nesi, 1324, s.597.
38 Donald Quataert, "The Silk Industry of Bursa, 1880-1914", s.291.
" Donald Quataert, Anadolu'da Osmanl~~Reformu Ta~m~, 5.213.
4° Huddvendigd~~Vildyed Sdlndmesi, 1325, s.263-265.
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annl~klann özellikle de Ermenilerin ipek böce~i tohumculu~u ve koza
üretiminde kontrolü ellerinde bulundurduldarm~~göstermektedir". Nitekim Bursa Harir Darüttalimi'nden Rilml 1309 (1893) senesinde ~ehâdetnâme alarak mezun olan yirmi ki~iden sadece bir tanesinin Hüseyin
Hüsnü adh Müslüman olmas~~bu dü~ünceyi destekleyen bir veridir42.
Torkomyan Efendi Harir Darüttalimi'nin müdürlü~ü d~~~nda,
1895 y~lina kadar Hazine-i Hassa Çiftlilder Müdürlü~ü ve bu tarihten
sonra da Düyan-~~Umûmiyye'nin ziraat fen mü~avirli~i ve harir ~ubesi
müdürlü~ü i~iyle de u~ra~m~~ur43. Torkomyan Efendi bu i~ler sebebiyle, bütün y~l Bursa'da bulunmam~~, zamarunm önemli bir k~sm~n~~Istanbul'da geçirmi~tir. Bursa'da bulundu~u süreç ipek böce~i tohumlanmn
aç~ld~~~~Nisan-Haziran aylan ile, kelebeklerin ç~kard~~~~tohumlan mikroskopta muayene etti~i Eylül-Ekim ayland~r. Maliye Nezareti'nden
Dahiliye Nezareti'ne gönderilen 28 May~s 1332 (10 Haziran 1916) tarihli evrak ile Düyûn-~~Umilmiye idaresi Zirâat Fen Mü~aviri ve Bursa
Harir Darüttalimi Müdürü Torkomyan Efendi'nin, ad~~geçen mektebin
imtihanlanru ve harir muâmelâtuu tefti~~etmek üzere yirmi gün kadar
kalmak üzere Bursa'ya gitmesine müsâade istenmesi bu durumu ortaya koymaktad~r". Bu aylar~n d~~~nda mektebin idaresi ve muallimlik
Beyazyan Efendi tarafindan yap~lmaktad~r. Torkomyan Efendi 1922 y~l~na kadar otuz be~~sene bu enstitünün müdürlü~-Iinü ve muallimli~ini
yapm~~, bu süreçte 2032 diplomali böcekçi yeti~tirmi~, ipek mahsûlü 18
milyon kiloyu bulmu~~ve Düyf~n-~~Umilmiyye Idaresi'nin koza ö~ründen ald~~~~gelir 198.000 Osmanl~~Liras~n~~geçrni~tir45.
Torkomyan Efendi okulun müdürlü~ünü yaparken birkaç defa
Fransa'ya giderek ipekböcekçili~i alan~ndaki geli~meleri takip etmi~tir.
~dare-i Merkeziye Zirâat Fen Mü~aviri ve Bursa Harir Darüttalimi Müdürü olan Torkomyan Efendi görevi s~ras~nda, Bursa ve ~zmid'de aç~lan ipek böce~i tohumlar~yla husûle gelen koza ve bu sayede istiffide
edilen a~k miktar~n~~gösteren mukayeseli cetveller haz~rlayarak bunlan genel müdürlü~e göndermekte ve buradan da ilgili bilgiler Idare
Meclisi'ne ve ~ûra-y~~Devlet Riyaseti'ne aktar~lmaktad~r46.

Donald Quataert, "The Silk Industry of Bursa, 1880-1914", s.292.
Bursa, Numara 143, 13 Reblülâhir 1311, s.2.
43 Kirkor Kömürcan, Türkiye Imparatorluk Don Dt~~Borçlar Tarihçesi, 5.75.
" BOA,
nr. 31 / 28.May~s.1332 (10 Haziran 1916).
43 Fahri Dalsar, Türk Sanayi ve Ticaret Tarihinde Bursa'da Ifrekilik, s.429-430.
BOA, ~D. nr. 8 / 21.M.1319 (10 May~s 1901).
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~pekböcekçili~i konusunda Bursa Harir Darüttalimi d~~~ nda Bursa
Ziraat Mektebi de e~itim vermekte idi. Dut a~açlar~n~n yeti~tirilmesi,
ipek böce~i tohumunun üretilmesi ve ipek böce~i hastaliklanna kar~~~
al~nmas~~gereken tedbirler okulda anlat~lan konulard~r. Düyiin-~~ Umûmiyye'nin finansal deste~i ile 1899 y~l~ nda Bursa Ziraat Mektebi hem
teorik hem de uygulamal~~ipek böce~i yeti~tirme e~itimi vermek üzere
ana binadan ayn bir binada Harb- Darüttahsili ad~yla ipek böce~i üretme enstitüsünü açm~~t~ r. Huffivendigar Vilayeti Salnâmesi'nde Harir
Darüttahsili hakk~nda ~u bilgiler kay~tl~d~r:
Hamidiye Zirâat Amefiyât Mektebi'ne merbut olmak üzere
ca
ayr~ bir bina dahilinde bir de Harir Dârüttahsili mevcuttur ki,
1317 senesinde kü~ad edilmi~~olup Zirâat Mektebi talebesi burada ayr~ca böcekçilik nazariyât ve ameliyât~~hakk~nda malf~ mat-~~
mükemmele ahz ederler. Ve bizzat tatbikat dahi icra ederler. Ayr~ca tesis ve te~kil edilmi~~olan cesim dut fidanfiklanndan Memâlik-i ~âhâne'nin her taraf~ na meccânen yüz binlerce fidan irsâl ve
tevzi olunur47.
Ayn~~ y~l içinde ayr~ca Düyûr~-~~ Urntimiyye idaresi kendi ipek enstitüsünün yan~nda da ipek böce~i yeti~tirme yeri açmak için bir irade alm~~t~r".
Düyûn-~~Umûrniyye'nin ipekböcekçili~i ile ilgili Düzenlemeleri
Düyiln-~~ Umûrniyye'nin ipek ö~rünü toplama hakk~n~~ üzerine ald~~~~y~llarda ülkede ipekböcekçili~i, hastal~klar ba~ta olmak üzere birçok
faktöre ba~l~~ olarak ciddi bir gerileme sürecindedir. Bu süreçte Bursa'da
birçok ipek fabrikas~~ kapanm~~, dut a~açlan kesilmi~~ve bu bahçelerde
tah~l ve di~er zirai ekimler yap~lmaya ba~lanm~~t~r. Kuruldu~u dönemin
ba~~nda Düyûn-~~ Um~lmiyye ~dâresi ilgili sorunlarla mücadele edecek
bir e~ilim sergilememi~~ve sorunun çözümü eskiden oldu~u gibi Osmanl~~ Hükümeti'nin çabalanyla devam ettirilmeye çali~~lm~~t~r. Ancak
1886 y~l~ndan itibaren Düyûn-~~ Umûrniyye idaresi do~rudan bu çabalann içinde yer alm~~t~r. Bursa Harir Darüttalimi Müdürü Torkomyan
Efendi bu süreçteki geli~meleri detaylan ile kaleme alm~~~ve onun bu yaz~s~~ 1325 y~l~~Hudavendigar Vilayeti Sâlnâmesi'nin bir bölümünde ve
kendi kitab~nda ne~redilmi~tir49. Bu bilgilere göre Düyûr~-~~Umiirniyye

Huddvendigdr Vilayeti Sdlndmesi, 1324, s.597.
" Donald Quataer-t, Anadolu'da Osmanl~~Reformu ve Tar~m, s.212, dipnot 33.
49 Huddvendigdr Vil4yeti Sdlndmesi, 1325, s.257-268.
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~dâresi'nin ipek ö~rünü toplama hakk~n~~üzerine ald~~~~y~lda, Hudâvendigâr Vilâyeti'nin hark ve koza ö~rü 14.695 Osmanl~~Liras~d~rm.
Düyün-~~Umümiyye ~dâresi 1888 y~l~nda Bursa'da Harfi- Dârüttâlimi'ni açurd~ktan sonra, ipekböcekçili~ine dair çe~itli düzenlemeleri Osmanl~~Hükümeti ile i~birli~i halinde haz~rlatm~~t~r. ~lk olarak yerli üreticileri korumak için Türkiye'ye getirilen ipek böce~i tohumlann~n ithal
vergilerini art~r~lmas~~ konusunda 1891 y~l~nda hükümete bir karar ald~rm~~ur. Ayr~ca Osmanl~~Hükümeti'ne, Hudâvendigâr Vilâyeti'nde üç
y~l boyunca yeni kurulan dut bahçelerinin sahiplerini ö~ür vergisinden
muaf tutan ve ipek böce~i yeti~tirme faaliyetlerinde ba~ar~~gösterenlere
ödül verilmesi hususlanm içeren bir Muâfiyet Nizâmnâmesi'ni yarmlatm~~t~r. 14 A~ustos 1893 tarihli evrâkta belirtilen bu muâfiyetin içeri~i özetle ~u ~ekilde izah edilebilir:
Bursa Harb- Darüttalimi'nin illetsiz tohumlar tedarikine yönelik ~akirdân yeti~tirmesinden dolay~~mahalli halk i~bu sa~lam
tohumlardan istifade için dutluldar yeti~tirmektedir. Yeniden yeti~tirilen dutluk hakk~ndaki Muâfiyet Nizamnamesi gere~ince, bu
~ekilde yeniden dutluk yeti~ tirenlerin hangi seneden itibaren
mazhar-~~muâfiyet olacaklar~, Hudavendigar Vilayeti'nden yaz~~
ile sorulmu~tur. ~ lgili nizamnâmeye göre dut fidanlann~n dikildilderinin dördüncü senesinden itibaren üç sene müddet her dönüm dutluk için k~rk luyye ya~~koza veyahut dört k~yye ham harir ö~ürden muaf tutulmu~tur. S~çan girmemi§ ve i~lenmemi~~
olan sahipsiz arazide elli dönüm dutluk yeti~tirenlere mezke~r
muafiyetten ba~ka; bak~ r madalya, yüz dönüm yeti~tirenlere gümü~~madalya ve be~~yüz dönüm yeti~tirenlere alt~n madalya verilecektir. Zikrolunan madalyalann imali ile talep olunacak vilayetlere irsali
' ve vilayet ziraat memurlar~~taraf~ndan ilgili nizamnâmenin yürütülmesi için laz~m gelen muâmelât~n "~fa ettirilmesi hususlaruun tidket ve nâfia ve suret-i halde beyamyla beraber harlr ö~rünün toplanmas~~ve idaresi, Düyün-~~ Umümiyye ~daresi'ne tahvil olunmu~tur51.
Bu geli~melerin yan~~ s~ra Düyün-~~Umümiyye ~d'â'resi ipekböcekçili~ir~in, tohum ve koza sat~~~n~n art~k kendisinden ruhsat alan ki~iler taraf~ndan yap~labilece~i do~rultusunda bir nizâmnâme haz~rlatma çabas~na girmi~tir. Nizamnâme'nin haz~rlan~p ç~kar~lmas~ na yönelik çal~~ma-

° Kevork Torkomyan, ipekbö~egi Beslemek ve ipekböcegi Tohumu ~stihsül Etmek Usül ve Kaviiidi, s.27.
DH.MK7: nr. 16 / 1.S.1311 (14 A~ustos 1893).
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lar Bursa Gazetesi'nin 6 Z~ilkade 1310 (22 May~s 1893) tarihli say~s~yla
erkenden Bursa ahalisine ula~unlm~~ ur. Bu bilgilerin Bursa Gazetesi'nde yer almas~~ta~ra basm~mn ba~kentte ç~kan Bursa ve çevresini ilgilendiren konularla ilgili kararlann duyulur duyulmaz ula~t~rmas~~ anlam~nda dikkat çekicidir:
Hudavendigar Vilayeti ile ~zmid Sanca~~~dahilinde harir tohumu ftirahtu hakk~nda düstürül-amel olmak üzere alt~~bendi
havi olarak Düyün-~~ Umt~miyye ~daresi'nce kaleme al~ nan nizamnâme layihas~~ Maliye Nezâreti vas~tas~yla Ziraat Nezareti'ne irsal
lul~nma~a ad~~ geçen nezaretçe derdest tedkik bulundu~u i~itilmi~tir52.
Gazetede nizâmnâmenin alt~~bendi bulundu~u yönünde haber
al~nd~~~~yaz~l~ ysa da, nizâmnâme yedi bendden olu~maktad~r.
Osmanl~~Hükümeti, 8 Rebtillâhir 1311 (19 Ekim 1893) tarihinde ç~kard~~~~bu n~izâmnâme ile harir tohumu üretimi ve sat~~~n~~bir düzen alt~na alm~~t~r. Bu karar ile Düyün-~~Um~lmiyye ~dâresi kendi ipek ö~rü
gelirlerini denetimle arurma yoluna giderken, ipekböcekçili~i sektöründe de belirli bir standart ortaya ç~karmay~~hedeflemi~tir. Nizâmnâme gere~i harb- tohumu üretmek ve sat~~~n~~yapmak isteyenlerin Bursa
Harlr Dârüttilimi'nden diploma veya sertifika almalan gerekti~i, yurtd~~~ nda bu konuda ö~renim görüp diploma alanlar~n da diplomalann~~
onaylatmalan gerekti~i tespit edilmi~tir. Nizâmnâme ilan edildikten on
iki gün sonra Bursa Gazetesi'nin 20 Rehiblâhir 1311 (31 Ekim 1893) tarihli say~s~nda nizâmnâme yedi bendiyle birlikte "Tebligât-~~Resmiyye"
ba~l~~~yla ~u ~ekilde yarmlanm~~ ur:
Tebligat-~~Resmbrye
Harb- tohumu üretimi ve sau~ma mahsus olup yürürlükte olan
hükümlerine izin veren irade-i seniyye buyrulan nizamnâme suretidir:
Birinci madde
~pek böce~i yeti~tirerek ba~kas~ na satmak arzusunda bulunanlann mutlaka Osmanl~~topraklar~nda aç~lm~~~ve aç~lacak olan ziraat
mekteplerinde ve Bursa Hark Dârüttâlimi'nde veyahut yabanc~~
memleketlerin ziraat mekteplerinden birinde harir tohumu ve ipek
böce~i yeti~tirmek fenlerini tahsil etmi~~olduklar~na dair ~ehadetnameye (diplomaya) haiz olmalar~~ laz~md~r. ~ehadetnâmeleri bulunmayan veya bulunup da darüttalim idaresine ibraz ile tasrlik ettirmeyen-

52

Bursa, Numara 122, 6 Zillcade 1310 (22 May~s 1893), 5.4.
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lerin ürenni~~olduklar~~ipek böce~i tohumunu ba~kas~na satmalan yasakt~r. ~u kadar ki bu yasak, ba~kas~na satmay~p yaln~z kendi ihtiyac~~
için kullanmak üzere tohum üretenleri içine alinarnakta olup, fakat
bu gibiler ürettikleri tohumlar~n hurde-bin (milmaskop) ile muayene
edilmi~~oldu~unu Düyiln-~~Umümiyye-i Varidat-~~Muhassasa Idaresi'ne ispata mecbur olacaklard~r.
~kinci madde
Birinci maddede yaz~lan mekteplerin ve darüttalimin ~ehadetnamesine sahip olmay~p da tohumculukta ve böcek beslemek sanat~nda
malû'mat~~bulunanlar, dânittalim idaresinde her sene toplanan imtihan heyetine müracaatla kabiliyetlerini ispat ederek ~ehadetname ald~ldan takdirde ipek böce~i tohumu üretip satabilecelderdir. imtihan
heyeti; vilayet nafia ve ziraat mü~aviriyle Düyün-~~Umümiyye-i Varidat-~~ Muhassasa idaresi nanr~ndan ve Harir Darüttallini ve Ziraat
Mektebi müdürleriyle mahalli Ticaret ve Ziraat Odas~~reisinden mürekkeb olacakt~r.
Üçüncü madde
Elinde ~ehadetnâmesi olan yerli tohumcular ile yabanc~~memleketlerden celp ettikleri tohumu da~~tmak isteyenler, tohum satmak
ve da~~tmak üzere istisnas~z birer ruhsat tezkeresi almaya ve otuz
gramdan fazla veya noksan olmamak üzere ipek böce~i tohumu havi
olan kutular~~mahalli Düyün-~~Urntuniyye-i Variclat-~~Muhassasa Idaresi'ne ibraz ile bunlar~n üzerine bandrol koydurmaya mecburdurlar.
~~bu ruhsat tezkeresi ve bandrolleri, her sene Eylülden itibaren ~ubat
sonuna kadar, yani ak~~ ay zarf~nda Düyün-~~Umümiyye idaresi tarafindan meccânen 'ha ve vazolunacak ve zikrolunan bandroller ecnebi
ve yerli tohumlarma göre muhtelif renkte olacakt~r.
Dördüncü madde
~~bu nizamnâme ahlcamma aylun olarak elinde geçerli ~ehadetna'me bulunmad~~~~halde üretti~i yerli tohumlar~~ba~kas~na satmaya
luyam edenlerin ellerinde bulunacak olan tohumlar zapt olunmakla
beraber, mahkemeye müracaat olunmaks~z~n Düyün-~~Umümiyye
Varidat-~~Muhassasa Idaresi'nin talebi üzerine hükümet-i mahalliye
marifetiyle 10 Osmanh Alt~n~~nakdi ceza almacak ve bu hareketi tekrar edenlerden almacak nakdi ceza taz'if olunacakt~r ve alinarak nakdi cezalann yar~s~~ihbar edene verilecek ve di~er yar~s~~Düyûn-~~Umümiyye Varidat-~~Muhassasa ~ daresi'nce gelir kaydedilecektir. Zabt
olunan tohumlar vilayet merkezinde vilayet idaresi meclisi AAs~ndan
bir zat ile nafia ve zir'a'at mü~aviri ve Düyün-~~Umümiyye Varidat-~~
Muhass2sa idaresi naz~n ve muhasebe ba~katibi ve Harb- Darüttalimi
müdürü ve livalarda meclis idare azâsmdan bir zât ile Düyün-~~Umû-
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miyye Varidât-~~Muhassasa ~dâreleri müdürü ve memurlanyla ba~kâtibleri haz~r olduklar~~ halde yaktmlacak ve durum havadis evrâklyla
ilan ettirilecektir.
Be~inci madde
Üçüncü maddede beyân olundu~u vechiyle ruhsat tezkeresi olmaks~z~n ve bandrol vazettirilmeksizin derdest olunan tohumlar~n beher otuz gram tohumu hâvi olan kutular~~ için be~~kuru~~nakdi ceza
al~narak, yar~s~~ tutan ve haber verenlere verilecek ve di~er yar~s~~ Düyûn-~~ Umûmiyye Varidât-~~Muhassasas~'nca irâd kaydedilecektir.
Alt~nc~~ madde
Tohumcular hasat tezkeresi alacaklar~~ s~rada istihsâl edecekleri
tohum miktanyla tohumlar~n ecnâs~~ ve tohum tevzi ettikleri böcekçilerin esâmisiyle bunlar~n beherine tevzi ettikleri tohumlar~n miktar~n~~ her sene Mart nihayetinde bulunduklar~~ mahallin Düyûn-~~ Umûmiyye Varidât-~~ Muhassasa ~dâreleri'ne itâ edeceklerdir. ~~bu sened
hilaf~nda olarak malt~ mat-~~ mebsûtay~~ itâdan imtina eden tohumcuya
birinci defa olarak bir ihtarnâme gönderilecek ve tekrar~~ halinde sene-yi atiyye için ruhsat tezkeresi itâ k~lmmayacakt~r.
Yedinci madde
Dâhiliye ve Mâliye ve Orman ve Maden ve Zirâat Nezâretleri i~bu nizâmnâmenin icrâmna memurdur.
Fi 8 Rebiülâhir sene 1311 ve fi 7 Te~rinievvel sene 1309 (19 Ekim
1893).
Nizâmnâmenin ilan~ndan hemen sonra içindeki ~artlar çerçevesinde birçok ki~i d~~ar~dan dilekçe ile müracaat edip imtihan olarak Harir
Dârüttâlimi'nden tasdiknâme alm~~lard~r. Ayn~~ ~ekilde yurt d~~~nda ö~renim görüp ecnebi ~ehâdetnâmelerine sahip olanlar da bu diplomalanm tasdik ettirmi~lerdir. 27 Rebiülâhir 1311 (7 Kas~m 1893) tarihli
Bursa Gazetesi'nde bu ~ah~slar~n isimlerini, numaralar~n~, ikamet mahallerini, imtihan neticesinde ihrâz eylemi§ olduklar~~ derecelerini (notlar~n') ve tasdiknâme numaralar~n~~ gösteren bir cetvel yarmlanmi~ur.
D~~ar~dan dilekçe ile müracaat ederek imtihan olan yirmi alt~~ki~i bulunmaktad~r. Bu ~ah~slar~n yirmi be~i gayrimüslim, sadece bir tanesi Pazarköy'lü (Orhangazili) Osman Efendizâde Mehmed Tevfik Efendi adh Müslüman ~ah~st~r. Bu ~ah~s imtihandan üçüncü derece alm~~t~r. Ecnebi ~ehâdetnâmelerini tasdik ettiren de alt~~ki~idir ve hepsi gayrinlüs-
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limdir. Bu ~ah~slar~n hepsi Gemlik'ten müracaat etmi~lerdir ve be~inin
~ehâdetnâmesi Yunanistan'dan, birininki ise Fransa'dan al~nm~~t~r".
Asl~nda nizâmnâmenin ilan~ndan önce Bursa Harir Dârüttalirni'nde,
okul d~~~ndan ba~vuranlara imtiharda ~ehâdetnâme verildi~i 10 Ekim
1893 tarihli Bursa Gazetesi'nde ç~kan haberden anla~~lmaktad~r. Bu haberde; Bursa Düyt~n-~~ Urnürniyye nâz~n Râsim Pa~a'n~n ba~kanl~~~nda
olmak üzere, Vilayet Nâfia Mü~aviri Cemal ve Vilayet ~dâre Meclisi âzâs~ndan Haa Latif Beyefendiler ve Harfi- Dârüttâlimi Müdürü Torkomyan Efendi'den olu~an imtihan komisyonu marifetiyle bu sene Harir Dârüttalimi'nden ~ehâdetnâme alacaklarla mektebe devam etmedikleri halde imtihanla ~ehâdetnâme almak için hariçten müracaat edenlerin imtihanlanmn icrâsma müba~eret edildi~i belirtilmi~tir55. Bu haberde belirtilen jürinin nizâmnâmenin ilan~~ sonras~nda da, nizâmnâme ~artlar~n~n
uygulanmas~~ için gereken faaliyetleri yürüttü~ü söylenebilir.
1904 y~l~nda ipekböcekçili~i üretimi alan~nda daha önceden kabul
edilen baz~~ düzenlemeler yenilenmi~tir:
"Bursa Harir Dârüttalimi'nde tahsillerini tamamlayarak ~ehadetnâme alarak mezun olan ve böcek tohumu istihsaliyle i~tigal eden tohumcularla bunlar~~ortakglik s~fat~yla yahut bir ücret miktanyla istihdam edenlerden ve ipek kozas~~ istihsalinden ba~ka sanat ve ticareti olmayanlardan temettü vergisi alinmamakla beraber, Memâlik-i ~ah'ane'den tohum ihracat~ na muvaffakiyet oluncaya kadar tohumculann
husûle getirdikleri harir tohumundan ö~ür vergisi al~nmamas~~ ve dut
bahçeleri ashab~~ dut yapraklar~n~~ister kendileri sarf etsin ister ihrac~~bey' ve fürüht eylesin alelumûm dut yapraldanndan bir ~iar alinma>t~p, i~bu dut bahçelerinden kemâkân binde dört vergi ve dut ile birlikte ö~re tabi ba~ka bir mahs~ll bulundu~u halde o mahsûlden ö~ür
istifas~~ hususunda nizâmat"

konusunda mecliste karar al~nm~~~ve tasdik edilmi~tir56.
Düyün-~~Umiimiyye ~dâresi, ipek böce~i üreticileri için ç~kartt~~~~
muâfiyet nizâmnâmesi ve ipekböcekçili~inin, tohum ve koza sat~~~n~n
düzene konmas~~hususunda ç~kartt~~~~nizâmnâme d~~~nda, kozalann kurutulma i~lemlerine dahi yön vermektedir. Bursa Gazetesi'nde yer alan
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Bursa, Numara 145, 27 Rebinial~ir 1311 (7 Kas~m 1893), s.4.
Bursa, Numara 141, 29 Reblillevvel 1311 (10 Ekim 1893), s.3.
BOA, LML nr. 1322 / S-24, 22.S.1322 (8 May~s 1904).
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bilgilere göre Bursa'da harir kozalan Düyûn-~~Umtimiyye Idaresi'nin
bu i~e yön vermesi öncesinde diri olan usill vechiyle güne~le ve ate~le
teshin olunmu~~finnlarda kurutulrnakta idi. Bu sebeple has~lâtça yüzde
on nispetinde zâyiat vuku bulmaktad~r. Mevcut zayiat~n engellenmesi
z~mn~nda, kozalan fenle in~a edilmi~~olan finnlarda kurutmak gerekti~i
için bu yolda bir tak~m finnlar yap~lm~~~ve kozalann beher luyyesi bu finnlarda on pâreye kurutulmu~tur. Ancak bu fiyat Düyûn-~~Umûmiyye
~daresi'nce çok görüldü~ünden dolay~~ finn sahipleri bir luyye kozay~~
be~~pâreye kun~tacaklann~~ taahhüt eylemi~lerdir. Lakin i~bu finnlar~n
yaln~z Bursa'ya hasrolunmas~~ uygun olamay~p külliyetli koza yeti~tiren
baz~~ köylerde dahi bu firmlann yap~lmas~~uygun görülmü~tür. Bu konuda Bursa Düyf~n-~~Umûmiyye Naz~n Rasim Pa~a taraf~ndan vuku bulan arz üzerine, en ziyâde koza mahsûlü veren Temürta~~ve Filedar karyelerinde birer finn in~as~na izin verilmi~~ve gelecek iki sene içerisinde
sair köylerde dahi bu usûlde finnlar tesisi kabul görmü~tür. Gazetede
ayr~ca Naz~r Rasim Pa~a'n~n Düyûn-~~ Umilmiyye ~daresi'nce pek çok
takdire mahzar olarak bilhassa vilâyette oturan Teb'a-i Sad~ka-i Osmaniyye'nin (Ermenilerin) yegane ticaretleri olan ipekböcekçili~i sanat~n~n
terakkisi u~runda sürekli çal~~t~~~~ve ciddi himmetlerinin dahi ~ükrana
lay~k ve memnuniyet verici oldu~u belirtilmektedir".
Bursa'da aç~lan ve çal~~t~r~lan bu finnlann bir süre sonra i~letilemedi~i farkl~~bir kaynaktan ö~renilmektedir. 1909 y~l~nda Edirne Vilayet
Meclisi, ya~~kozalann birkaç gün zarfinda kepek halini almas~~sebebiyle, bu kozalann Düyün-~~Umûrniyye ~daresi'nce tayin edilecek fen memurlann~n nezaretleri alt~nda münasip bir ücretle kurutulmas~~ hususunda ~ehirde bir koza finn~~aç~lmas~n~~talep etmi~tir. Ancak idare buraya gönderilecek memurlara maa~~verilmesi ve aç~lacak finn için alet
ve edevat~n çok para tutaca~~m belirtmi~~ve daha önce Hudavendigar
Vilayeti'nde iki mahalde finn aç~lmas~na ra~men kozaalann para harcamamak için kozalan eski ustille kun~ttuldann~~ifade ederek, 27 Temmuz 1909'daki yaz~~ile bu olumsuz karar~~Edirne'ye bildinni~tir58.
~pekböcekçili~i Konusunda Düyön-1 Uma~niyye'nin Te~vik
Müsilbakalan
Bir önceki bölümde Düyiln-~~Umûmiyye Idaresi'nin kozaali~~~te~vik
konusunda ç~kard~~~~Muâfiyet Nizarrmamesi ile bu i~le u~ra~anlara bir
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Bursa, Numara 126, 12 Zilhiece 1310 (27 Haziran 1893), s.l.
BOA, DH.MA7: nr. 43 / 9.B.1327 (27 Temmuz 190)9).
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süreli~ine vergi muâfiyeti getirdi~i ve çok büyük alanlarda dut fidan~~yeti~tirenlere madalya verdi~i do~rultusunda bilgi verilmi~ti. ~imdi bu nizâmnâme öncesinde ve sonras~nda Düyün-~~Umûmiyye ~dâresi'nin te~vik
ve tak:illeri konusundaki uygulamalar~~daha detayli ele al~nabilir.
1890 y~l~nda Bursa Düyün-~~Umûmiyye Nezâreti ipe~i çok olan koza yeti~tirilmesini te~vik için Hudâvendigâr Vilayeti merkezinde bir
müsâbakat sergisi kü~ad~ yla bu yolda muvaffakiyeti görülenlere muhtelif derecelerde mükâfat tevzi ve itâ olunmas~~ hakk~nda bir izin alma giri~imindedir. ~ûrâ-y~~ Devlet'te görü~ ülen bu teklif mazbata ile karara
ba~lanm~~t~r ve karann özeti ~u ~ekildedir:
"~~bu mazbatada zikrolunan serginin her sene Memâlik-i ~ahane'nin her bir mahsûlü kesret üzere olan merkezlerinden birinde münavebeten kü~ad olunmak üzere bu sene Hudavendigar
Vilâyeti'nin merkezi olan Bursa ~ehrinde olaca~~~ve tevzi edilecek
mükâfat bedefiyle müsâbakaya dahil olanlar~ n böcekhânelerini
muayene için heyet-i mümeyyize tarafindan vuku bulacak masraflann toplam~n~n 33.775 kuru~tan ibaret olaca~~~anla~~lm~~~ve ilgili harcaman~n Düyün-~~Umûmiyye Nezâreti sand~~~ndan sarf
edilece~i"
karar~~ ç~km~~t~r59.
Düyün-~~Umûmiyye ~dâresi yukanda belirtilen izni ald~ ktan sonra
1891 y~l~ndan itibaren ipek böce~i üretim standartlann~n yükseltilmesi
için Bursa ve civannda yan~malar düzenlemeye ba~lam~~ t~r. Bu müsâbakalan finanse eden Düyün-~~ Umûmiyye ~dâresi, yan~malan Bilecik
ve ~zmid'i de kapsayacak ~ekilde geni~~bir alana yaym~~~ve kazananlara
mikroskop ve para ödülü vermi~tir. 6 Mart 1893 tarihli Bursa adl~~ gazetede ç~kan bir yaz~da Osmanl~~ sahas~nda kaliteli koza üretimini te~vik
için Osmanl~~Hükümeti ile Düyün-~~ Umûmiyye'nin ortald~~~yla gerçekle~tirilecek bir yan~mamn kurallar~~ ve aynnt~lan ne~redilmi~ tir. Bu bilgiler içerisinde yürürlükteki hükümlere göre izni verilen koza müsâbakas~~ program~n~n alt~~ maddeden olu~an 15 May~s 1892 tarihli sureti de
bulunmaktad~r. ~imdi bu metni sadele~tirilmeleriyle aktarmak, birçok
kitapta bahsedildi~i halde aynnt~lan bilinmeyen ipek kozac~l~~~~müsâbakalann~n anla~~lmas~nda ayd~nlat~c~~ olabilir:

BOA, MV. nr. 55 / 6.S.1308 (21 Eylül 1890).
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Osmanh Devleti topraldannda iyi cins koza yeti~tirilmesinin
özel olarak te~vikiyle koza mahsûlünü artt~ rma maksadma yönelik Osmanl~~Hükümeti ile Düyün-~~ Umümiyye-i Osmaniyye idaresi aras~nda gerçekle~en ittifaka ba~h olarak, geçen sene oldu~u
gibi bu sene dahi icras~ na karar verilmi~~koza müsabakasm~n
program~, müsabakaya dahil olmak isteyenlerin malümu olmak
üzere a~a~~daki gibi dem ve ne~r olunur.
Harlr kozas~~ müsabakas~~ heyet-i mümeyyizesinin olu~turulmas~~ suretiyle vazife ve hareketlerini bildiren ve kaleme al~p yürürlükte olan hükümlerine izin veren irade-i seniyye buyrulan talimat suretidir:
Harb- kozas~~ müsabakas~~ heyet-i mümeyyizesi Düyün-~~ Umûmiyye Merkez idaresi'nden gönderilecek memur ile müsabakan~n
icra olundu~u mahallin Düyün-~~ Umürniyye naz~r veya müdür ve
müfetti~~ve heyetinin topland~~~~vilayet ziraat ve nafia mü~aviri ve
Harir Dârüttalimi müdürü ve vilayet maarif müdüriyetten ve vilayet veya sancak meclis idare Azas~ndan bir zâttan olu~acak ve bu
heyetin te~kili sonras~nda Nisan ay~n~n ba~lar~nda vilayet valisi veya sancak mutasarnfi ba~kanl~~~~alt~nda olarak vilayet merkezi veya sanca~~n hükümet kona~~ nda toplanacakt~r. Birinci toplant~da
heyet-i mümeyyize, reis-i sânisini ve kâtibini seçecek ve müsabakaya dahil olmak isteyenlerin dilekçelerini tetkik ve kaydedecektir.
Heyet-i mümeyyize kendi dört azâs~ ndan olu~an bir komisyon te~kil ederek bu komisyon müsabakaya dahil olanlar~n böcekhânelerini böcek beslendi~i müddetçe birkaç defa ziyaret ederek her defas~ nda her böcekhanedeki tüm gözlemleri kay~t ederek neticesinde her böcekhar~e için ayr~ca bir rapor tanzimiyle ~erait-i mevzüaya tevflkan programda yer alan mükffat~n da~~t~lmas~ m reis-i sant ba~kanl~~~~alt~ nda toplanarak, karan heyet-i mümeyyizeye teklif eylemek vazifesiyle mükellef bulunacakt~r. Heyet-i mümeyyize
Eylül ay~~ ba~lannda toplanarak komisyonun tekliflerini içeren
mazbatay~~ tedkik ederek, verilecek mükafau karar alt~na alarak
buna dair üç nüsha olarak mazbata tanzim edip ait oldu~u yere
gönderilmekle beraber müka'fat da~~t~ m gününü tayin edecektir.
Komisyon heyeti tarafindan müsabakaya dahil olanlann böcekhânelerini muayene için her bir mahal müsabakasma mahsus
olmak üzere ve sekizer bin kuru~u tecavüz etmeyerek vuku bulacak masraf ile a~a~~da gösterilen masraflar~~ Düyün-~~ Umümiyye
Nezareti Sand~~~'ndan tesviye k~lmacakur. Ve komisyon heyeti
~ehir d~~~ ndaki mahallerin böcekhanelerini muayeneye gitmelerinde ad~~geçen mebla~dan elli~er kuru~~yev~niye alacaldard~r.
Müsabakaya dahil olanlar açacaklanm beyan ettikleri tohumlar~~
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Nisan'~n üçünde merkezleri bulunan mahalde i~bu komisyona
getirme~e mecburdurlar. Ve komisyon i~bu tohumlan tartarak
herkesin ismi hizas~ na miktarlanyla kaydedecektir. Müsâbakaya
dahil olanlar tohumlar~n~~her halde Nisan'~n be~inde sayaca~a koyacaklard~r. Komisyon ad~~ geçen günde böcekhâneleri ziyaret
ederek ~u te'kidata riayet olunup olunmad~~~n~~gözle mü~ahede
edecektir. Bir böcekhânede bir cinsten gayn böcek beslemek caiz
olunmad~~~~gibi, her halde tohumdan ç~k~p asla gününe kadar ya
dandulu veya kadallu veyahut i~bu iki usüllere benzer usülde yani kiremüt üzerinde böcek beslemek elzemdir. Komisyon ~u tedbirlere ve kaidelere riayet etmeyenleri müsabakaya i~tirak etmemi~~nazanyla bak~ p müsabakadan hariç b~ rakacakt~r.
Müsâbakaya dahil olan böcekhânelerde beslenen böceklerin
müddet-i umürlan k~ rk günü tecavüz eder veyahut bir onsdan
ibaret olan yirmi gram tohuma mukabil en az elli kilo Ba~dat ve
k~rk kilo Avrupa sar~~ ya~~koza has~l edemez veyahut had olan kozadan harir ke~ide olunup bir luyye ham harir istihsali için on luyyeden ziyâde ya~~koza tüketimi iktiza eder. Velhas~l herhangi bir
hastal~k mü~ahede olunur ise komisyon böyle böcekhâneleri mükafata de~er görmeyecektir.
Mükafata hak kazanan böcekhaneler üstünlü~üne ula~mak
ve istenilenin üstünde olabilmek için böcekhânelerde böcekleri
havaland~rmak ve sabit derece s~cald~ kta bulundurmak üzere özel
aletler ve edevat bulundurmak ve beher ons tohumdan altm~~~kilo san Avrupa ve seksen be~~kilo Ba~dat ve ya~~koza al~nmak ve
bir luyye harir istihsâli için sekiz luyye üç yüz dirhem ya~~koza sarfi iktiza etmesi laz~md~ r.
Komisyon böceklerin ask~ya ç~kt~klar~~ günün onuncu gününde böcekhânelerde kozalan söktürüp tartarak ve harman ederek
hariri ke~ide için iki luyye ya~~koza al~p fabrikaya verecektir.
Yürürlükteki hükümlere göre izni verilen koza müsabakas~~
program~~ suretidir:
Osmanl~~memleketinde harir sanat~n~ n özel bir surette te~vik
edilmesi bo~~bir fayda olmad~~~ ndan Düyün-~~ Umümiyye-i Osmaniyye Varidat-~~ Muhassasa idaresi tarafindan Nafia Nezâreti'yle
birlikte her sene Osmanl~~sahas~nda harir mahsülü bol olan merkezlerden iki veya üçünde dönü~ümlü olarak yap~lmak üzere a~a~~da zikredilen maddeler mevcudunca koza müsabakas~~ tertip
olunmu~tur.
Birinci madde
~~bu müsabakaya dahil olunmak üzere seçilecek harir merkezi idaresi dahilinde en muntazam ve mükemmel böcekhaneler-
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de fenne tatbiken ve ispat edilen ~artlara uygun olarak koza yeti~tirecek olan e~hâsa mükâfat ita olunacakt~r.
~ kinci madde
Her müsâbaka merkezi için mükâfat iki s~n~f üzere müretteb
olup, birincisi müsâbakaya dahil olarak ayni bir böcekhânede en
az yetmi~~be~~gram ve bundan ziyade tohumdan aç~lm~~~olan böcekleri besleyen ~ah~slara mahsustur. ~~bu s~n~fta mükâfata lay~k
olan ~ah~slara da~~t~ lmak üzere heyet-i mümeyyizenin yed-i ihtiyannda olarak alt~n yüz kuru~~hesab~yla yedi yüz kuru~luk bir ve
be~er yüz kuru~luk üç adet hurde-bin (rnikroskop) ile alt~~bin kuru~tan ibaret bir mebla~~bulunacakt~r. ~kinci s~n~f dahi müsâbakaya dahil olup ayni bir böcekhanede yirmi be~ten yetmi~~be~~grama kadar tohumdan ç~km~~~olan böcekleri besleyen ~ah~slara
münhas~r olup, bunlar aras~ nda mükâfata lay~k olanlara da~~t~lmak üzere kezalik heyet-i mümeyyizenin yed-i ihtiyannda be~~yüz
kuru~luk bir ve dörder yüz kuru~luk dört adet hurde-bin ile yedi
bin be~~yüz kuru~tan ibaret bir mebla~~bulunacakt~r.
Üçüncü madde
Mükâfata kesb-i istihkak etmi~~olan e~hâs meyan~nda böcekhâne ve has~l olan neticesi ~erait-i malümeye tevfikan akramna
göre üstün ve istenilen üstü derecede oldu~u tahkik eden zâta
hurde-bin ve mükafat-~~nakdiyyeden ba~ka heyet-i mümeyyize
karar~yla reisi tarafindan merci-i âidesine edilecek inhâ üzerine
ba~kaca bir k~t'a sanayi madalyas~~ ihsan buyrulacakt~r.
Dördüncü madde
Resmi mükafat~n da~~t~m~~müsabakan~n icrâ olundu~u senenin Eylülündew, bulundu~u vilayet veya sancak merkezin vilayet
valisi veya sancak mutasarnfi ba~kanl~~~~alt~nda ve erkan-~~ hükümet ve heyet-i mümeyyize ve muteberân ve e~raf-~~ mahalliye haz~r bulundu~u halde icrâ olunacakt~r.
Be~inci madde
Müsâbakaya dahil olmak isteyen e~has~n takdim edecekleri
dilekçeler dilekçe sahiplerinin gayet aç~k yaz~~ile isim ve mahlas~~
ve ikametgah~~ ve açt~ nlan tohumlann miktanyla böcekhânelerin
bulundu~u mahalleri toplamak üzere nihayet ~ubat ay~n~n sonu"" Nitekim 15 Aral~ k 1898 tarihli evr'ak Bursa'da gerçekle~tirilen müsâbakalann Rûln~~
takvime göre Eylül ay~~ içerisinde yap~ld~~~n~~göstermektedir. Bu evrâk 28 Eylül 1314 (10 Ekim
1898) tarihinde Bursa'da har~ r müsâbakasm~n icrâ edildi~ini bildirmekle beraber, müsâbakada bizzat haz~r bulunanlara verilen te~ekkürât-~~mahstisan~n taraflara tebli~i ile ilgilidir. Bkz.
BOA, DH.MK7: nr. 30 / 1.~.1316 (15 Aral~k 1898).
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na kadar bulunduklar~~mahallin Düyûn-~~ Umûmiyye Nezâret veya Müdüriyeti'ne vermek ile buradan dahi tasdik ve kaydedildikten sonra derhal Nezaret-i Umûmiyye'ye irsal olunur.
Ak~nc~~madde
Müsabakalann neticesi ~ stanbul ve vilayet gazeteleriyle ne~ir
ve ilan lulinacakt~r. 17 ~evval sene 1309 ve fi 3 May~s 1308 (15
May~s 1892).
Balada gösterildi~i vechiyle gelecek üç yüz dokuz senesi (Ri~mi) müsabakasm~ n üç mahalde yani Bursa, Bilecik ve ~zmid'de icras~~ kararla~unlm~~~olup, Bursa müsabakasm~n Bursa'dan Kestel'e ve Kestel'den Temürta~'a, Geçid'e ve Çekirge'ye ve Çekirge'den Bursa'ya kadar olan dairede ve Bilecik müsabakas~ndan
dahi nefs-i Bilecik kasabas~~ile Küplü ve Pefid Özü karyesinde ve
~zmid müsabakas~ mn dahi nefs-i ~zmid kasabas~yla Bahçecik ve
Adapazan'nda icras~~mukarrer olundu~undan, i~bu müsabakalara i~ tirak arzusunda bulunan böcekçiler arzuhallerini nizamis vecihle pullu oldu~u halde nihayet önümüzdeki Mart~n on be~inci
gününe kadar bulunduklar~~ mahallerde kin Düyt~n-~~ Um~lmiyye ~dareleri'ne ita eylemeleri laz~ meden olmakla i~bu tarihten
sonra verilecek dilekçelerin kabul olunmayaca~~n~n ve Bursa ve
~zmid müsabakasma i~tirak edenlerin tohumlar~n~~ f~~k~rtmak için
Nisan'~ n sekizinci ve Bilecik müsabakas~ na i~tirak edenlerin dahi
Nisan'~n on be~inci gününe kadar tehir etme~e mezun olmad~klar~n~n ilanma ibtidar lulind~. 26 Receb sene 1310 ve fi 1 ~ubat sene 1308 (13 ~ubat 1893)61.

Bursa Gazetesi'nin 26 Zilhicce 1310 (11 Temmuz 1893) tarihli say~s~nda yukanda belirtilen 1309 senesi müsâbakalannda görevlilerin faaliyetleri ~u ~ekilde anlat~l~r:
Bilecik kasabas~yla Küplü nahiyesi ve Pelid Özü karyesinde
müsâbaka usülü üzere tohum besleyen tohumculann kozalann~~
Hudavendigar Vilayeti Ziraat ve Nâfia Mü~aviri Cemal Bey ile Hasir Darüttalimi Müdürü Torkomyan Efendi birkaç gün evvel Bursa'dan Pefid Özü karyesine azimetle karyede bulunan müsabakaalann böcekhâne ve böceklerini muayene ettikten sonra Bilecik'e
ve oradan komisyona riyaset eden Mutasarr~f-~~ Liva Fuad Pa~a
hazretleriyle Bilecik Dürin-~~ Umûrniyye Müdürü Hac~~ Ahmed
Efendi ve Meclis ~dare-i Liva 'azas~ndan Haa M~lurdiç A~a birlik-

' Bursa, Numara 112, 17 ~aban 1310 (6 Mart 1893), s.4-5.
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te olduklar~~ halde Küplü'ye giderek orada müsâbakaya dahil olan
ve ba-~ehadetnâme Bursa Ziraat Mektebi'nden ne~'et eden Kürkci Minhalaki mahdumu Sokrati ve Sefer~ah mahdumu Dikran
Efendilerle Körepek Efendi böcekhanelerinin muayene bine on
ve sekiz gün evvel böceklere ask~lann~~ dikip kamilen koza sard~rm~~~olduklar~ndan dolay~~ heyet-i mezkûrenin fevkalade memnun
olduklar~~ ve Livâ Meclis ~dare â7âs~ndan Nikolaki Efendi dahi en
birinci tohumculardan bulundu~u ve bu sene dahi dam~zlik tohum besilemi~~ve müsabakaularla hemen bir günde aslu kurup
meydana getirmi~~oldu~u kozalar~~ heyet tarafindan aynen mü~ahede edildi~inden mûmâileyhe dahi ayr~ca beyan-1 memnuniyet
edilip heyet-i mümeyyizenin bâdehu Bilecik'e avdet ve Pazartesi
günü ani's-sabah Bilecik kasabas~~ müsabakaulann~~ dahi ba'de'ltefti~~yevm-i mezkûr trenle mü~âvir-i mûmâileyh ile Torkomyan
Efendi'nin ~zmid'e müteveccihen hareket ve Dersaâdet tarafiyla
mezkûr vilayete muvasalat eyledilderi cümle tahkikattendir62.

Bursa Gazetesi'nin 13 Rebiülahir 1311 (24 Eylül 1893) tarihli say~s~nda yukanda belirtilen 1309 senesi müsâbakalannda dereceye girenler ~u ~ekilde aç~klanmaktad~r:
Tevzi-i Mükafat-~~ Resmi
Bursa'da üçüncü defa olarak i~bu 1309 senesinde kü~ad olunan koza müsâbaka sergisine dahil olan otuz alt~~nefer böcekçiden dokuz nefer
böcekçi zirde gösterildi~i üzere mazhar-~~ mükafat-~~seniyye olmu~lard~r63.
Birinci s~n~f yetmi~~be~~gram ve daha ziyade tohum açan böcekçiler
Bursa'da Ohannes der
~~ Abrahamiyan
Efendi
2

Bursa'da Zaferice Mavilidis
Efendi

700 kuru~luk bir adet hurde-bin
ile altun yüz kuru~tan 1500 kuru~~
500 kuru~luk bir adet hurde-bin
ile altun yüz kuru~tan 1400 kuru~~

Bursa'da So~anl~~ karyesinde
500 kuru~luk bir adet hurde-bin
Yeni~ehirli Hasan Zühdü Efendi ile altun yüz kuru~tan 1325 kuru~~
Bursa'da At~alar'da Agop Yavr 500 kuru~luk bir adet hurde-bin
4
Papazyan Efendi
ile altun yüz kuru~tan 1300 kuru~~
3

62

Bursa,

63

Bursa,

Numara 128, 26 Zilhicce 1310 (11 Temmuz 1893), s.2.
Numara 143, 13 Rebiüffihir 1311 (24 Eylül 1893), s.1-2.
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~kinci s~n~f 25 gramdan 74 grama kadar tohum açan böcekçiler
1

Bursa, Bedros ~skenderyan
Efendi

500 kuru~luk bir adet hurde-bin
ile altun yüz kuru~tan 1400 kuru~~

2

Bursa, Canib Efendi ~alc~~Efendi

40O kuru~luk bir adet hurde-bin
ile altun yüz kuru~tan 1350 kuru~~

3

Bursa, Aleksandros H~risto
Dolidasi Efendi

400 kuru~luk bir adet hurde-bin
ile altun yüz kuru~tan 1325 kuru~~

4 Bursa, R~za Efendi

400 kuru~luk bir adet hurde-bin
ile altun yüz kuru~tan 1300 kuru~~

5 Bursa, Artin Akaryan Efendi

400 kuru~luk bir adet hurde-bin
ile altun yüz kuru~tan 1300 kuru~~

~pekböcekçiligi Konusunda Düyün-~~ Um~lmiyye'nin Taltif
Uygulamalar~~

~pekböcekçili~inin geli~tirilmesi konusunda Düyün-~~ Umûmiyye
~daresi'nin fa3liyetlerinden biri de bu alanda üstün hizmeti olan kamu
personelinin belirli aral~klarla rütbelerinin art~r~lmas~, ni~an veya nakdi
mükâfatla taltif edilmesinde üstlendi~i roldür. Rütbe ve ni~anla taltiflerde ~ah~slar; Mecidi, Osmani ve Sanâyi-i Nefise gibi madalyalarla
onurland~r~lmaktad~r.
Nakdi mükâfatla taltif edilmeye dair bir örnek 19 Cernaziyelahir
1306 (20 ~ubat 1889) tarihli belgede görülebilmektedir. Düyün-~~Umiimiyye Varidat-~~ Muhassasa idaresi Meclisi tarafindan Bursa Harir Mizan~~ Müfetti~i Mösyö Evramidis'e hüsn-i hizmetlerinden dolay~~birer ayl~k nisbetinde olan 2400 kuru~~nakdi mükâfat verilmesi kabul edilmi~~ve
Meclis-i Vükelâ'mn zab~t varakas~yla bu i~in icras~~ kararla~t~rilm~~t~r64.
Rütbe ve ni~anla taltifler konusunda çok say~da örnek vard~r. Örne~in Düyün-~~Umûmiyye Meclis-i idaresi Reisi Mösyö Vensan Kapar
tarafindan 11 Rebiülevvel 1309 (15 Ekim 1891) tarihinde sadârete takdim olunan bir ariza ile; Hudavendigar Vilâyeti'nde ipekböce~i mahsûlünün fevkalade surette artmas~na ve bu suretle Düyün-~~ Umûmiyye
~daresi'nin bir k~s~m varidann~n elde edildi~i has~lât~n 3 misli derecede
artmas~na sebep olan baz~~memurlar~n müstahak olduklar~~ mükâfat ile

" BOA, MV. nr. 35 / 19.C.1306 (20 ~ubat 1889).
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taltlflerini rica etti~i görülmektedir. Yabanc~~dilde yaz~lm~~~bu arlzan~n,
Bab-~~ Ali tercüme odas~nda Osmanl~~Türkçesine çevrildi~i 7 Te~rinievvel 1307 (19 Ekim 1891) tarihli evrakta görülmektedir. Tak:illeri istenen memurlardan bir tanesi Rumeli Beylerbeyi payeliderinden olup
dördüncü rütbeden Mecidi Ni~an~'na haiz olan Bursa Düyûn-~~ Um~lmiyye Naz~n Rasim Pa~a Hazretleridir ki, ni~an~n üçüncü rütbeye ç~kanlmas~~ istenmektedir. Di~er memurlardan Düyi~n-~~ Umûmiyye Meclis
Katibi ve Tercüman~~Mikail Efendi'nin üçüncü rütbeden Mecidi Ni~an~, Bursa ~pekböceklerine Mahsus Mahaller Müdürü Torkomyan Efendi'nin dördüncü rütbeden Osmani Ni~an~, Bursa Ticâret ve Ziraat Odas~~ Reisi Parseh Ohanyan Efendi'nin be~inci rütbeden Mecidi Ni~an~~ ve
Bursa Düyûn-~~Umûmiyye istasyon Müdürü, ayn~~ zamanda ~ngiltere
ve Almanya'n~n Bursa Konsolosu Vekili olan Mösyö Scholer'~n ise dördüncü rütbeden Mecidi Ni~an~~ ile taltifieri istenmi~tir65.
9 Zilkade 1310 (25 May~s 1893) tarihli belgede Düyf~n-~~Umûmiyye
Komiserli~i'nin teklifi ile Bursa Hark Darüttalimi komisyonu azalarmdan olan Bursa Düyf~n-~~Umûmiyye Naz~r' Rasim Pa~a'n~n, Bursa Meclis idaresi azas~ndan Hac~~Latif Bey'in, Hudavendigar Ziraat ve Nâfia
Mü~aviri Cemal Bey'in, Vilayet Maarif Müdürü Said Bey'in ve Çiftligan-~~ Hümayi~n ve Bursa Harb- Darüttalimi Müdürü Torkomyan Efendi'nin çe~itli derecelerdeki rütbe ve ni~an ile taltif edildikleri görülmektedir66. 20 Rebit~lahir 1311 (31 Ekim 1893) tarihli evrakta Bursa Düyûn-~~ Umûmiyye Naz~n Rasim Pa~a'n~n görevini en iyi ~ekilde iffl etti~ini gösteren mesai ve gayretine binaen kendisinin hâmil oldu~u üçüncü rütbe Mecidi Ni~an~'n~n ikinciye tebdiliyle taltif edildi~i görülmektedir67. Bu karann ç~kmas~ndan bir hafta sonraki 7 Kas~m 1893 tarihli
Bursa Gazetesi'nde ç~kan haberde, Bursa Düyûn-~~ Umûmiyye Naz~n
Rasim Pa~a'n~n um~lr-~~ me'mûrelerindeki ba~ar~lar~~sebebiyle kendisine
ikinci rütbeden bir k~t'a Mecidi Ni~an~~ tezyin buyruldu~-'u haberinin
Bursal~lara duyuruldu~u da görülmektedir68. 27 Zilkade 1311 (1 Haziran 1894) tarihli belgede Harfi- Darüttalirni Müdürü Torkomyan Efendi'ye Fransa Devleti taraf~ndan Ziraat Liyakat Ni~an~'mn itâ olundu~u
belirtilmektedir69.

BOA, HRTO. nr. 27 / 7 Te~rinievvel 1307 (19 Ekim 1891); 1.DH. nr. 99497 / 8.5.1309 (8
Mart 1892).
66 BOA, DH. MK7: nr. 27 / 9.Za.1310 (25 May~s 1893).
" BOA, ITAL. nr. 1311/R-091 / 20.R.1311 (31 Ekim 1893).
Bursa, Numara 145, 27 RetaiLlhir 1311 (7 Kas~m 1893), s.2.
"9 BOA, LTAL nr. 1311 /Za-145 / 27.Za.1311 (1 Haziran 1894).
Belleten CLXXV1, 59

932

CAFER Ç~ FTÇ~~

28 Cemaziyelahir 1312 (27 Aral~k 1894) tarihli Hudavendigar Vilayeti Mektubi Kalemi'nden ç~kan ve Hudavendigar Valisi Es-seyyid Ahmed Münir'in mührü ile sadârete yaz~lm~~~evrâkta özetledi~imiz ~u ifadelerle Torkomyan Efendi'nin rütbe-i sardyye s~n~f-~~ sanisinin terfisi ve
taltifi istenmektedir:
Bursa'da 1304 senesinde tesis ve kü~ad olunan Harir Dârüttâlimi'nin tesisinden itibaren müdüriyetinde bulunan izzetli Torkomyan Efendi Pastör usûlü üzere hastaliks~z ve sa~lam ipek böce~i tohumu yeti~tirilmesinin tâmimi ve bu yolda ö~retimin iffis~~
ile yedi sene zarf~nda gerek dahili ve gerek harici talebeden olarak dört yüz nefer ~ehâdetnâmeli tohumcu yeti~tirilmesi hususunda ve bu cihetle memleketin büyük ticâret ve servetinden olan
harb- mahsülünün terakkisi emrinde çal~~malan ve fevkalâde mesaisi ile me~hurdur. Bu çal~~malar ile yedi senede koza ö~rü alt~~
bin lira fazla tutmu~~olup, yabanc~~ memleketlere bugün k~rk be~~
elli bin lira raddesir~de bir mebla~a mukabil yerli tohumlar ihraç
edilmekte ve bu ~ekilde hazinenin yarar~na üretimde bulunmak
yolunda sürekli çal~~malar ve hizmetleri görülen memurlar~n birer suretle taltifi gerekmektedir.

Bab-~~Ali Sadâret Dairesi'nden ç~kan ve onaylanan 23 ~aban 1312
(19 ~ubat 1895) tarihli yaz~yla birçok ki~i ile birlikte Torkomyan Efendi'nin terfi ve taltifi kabul edilmi~tir". 13 Ramazan 1316 (25 Ocak 1899)
tarihli belgede, Hazine-i Hassa-i ~ahane Nezared ve Düyün-~~ Umümiyye idâresi Zirâat Fen Mü~aviri ve Bursa Harir Darüttalimi Müdürü
Torkomyan Efendi'ye tebdilen ikinci rütbeden Ni~an-~~ Mecidi ihsan
buyruldu~u görülmektedir'''. Bu tarzda birçok terfi ve taltifin DüyC~n-~~
Umümiyye Idaresi'nin önemli birimlerinde çal~~an ~ah~slara yap~ld~~~na dair örnekler mevcuttur".
Bu görevlilerin d~~~nda ipekböcekçili~inin ilerlemesine katk~s~~ olan
halktan insanlar~n da ödüllendirildi~i görülmektedir. Bursa Harir
(Dârüttalimi) mezunlar~ndan Nev~ehirli Yani Kiryako Efendi bu ~ah~slardan biridir. Harir tohumu imâli ve koza istihsali emrinde ahaliyi te~vik ve gayreti görülmü~~ve Nev~ehir'de ham araziyi ~slahen elli dönüm
dutluk yeti~tirmi~~olan Bursa Harir Darüttalimi mezunlar~ndan ve Nev~ehir ahalisinden Yani Kiryako Efendi'ye Muâfiyet Nizâmnâmesi'nin

" BOA, 1.7AL nr. 1312 / ~-134 / 23.5.1312 (19 ~ubat 1895).
7 ' BOA, ITAL. nr. 1316 / N-098 / 13.N.1316 (25 Ocak 1899).
72
BOA, iTAL nr. 1318 / Ca-242 / 20.Ca.1318; 1322 / R-122 / 22.R.1322 (15 Eylül 1900).
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yedinci maddesi gere~ince bir lut'a bak~r madalya verilmesi hakk~nda
'eti'nin tezkeresi 20 Zilkade 1323 (16
Orman ve Maden ve Zirâat Nezar
Ocak 1906) tarihli irade ile kabul edilmi~tir". Bu örnek daha önce Düyün-~~Umümiyye'nin ipekböcekçili~i ile ilgili düzenlemeleri ba~l~~~~alt~nda belirtilen Muâfiyet Nizamnâmesi'nde geçen elli dönüm dutluk yeti~tirenlere bak~r madalya verilmesi uygulamas~n~~ göstermesi aç~s~ndan
da anlamhd~r.
Bir ba~ka örnekte, dutluldar yeti~tirilmesi ve yerli ipek tohumlar~~
husülüyle muhtaçlara para ikraz~~ve kozac~l~k sanat~n~n terakkisinde
mesai ve gayretleri görülen Malkarah Teologos Efendi ile Bursa Harir
Darüttalimi'nden ~ehadetnâme ile mezun olan Süryek Han~m'~n Sanâyi Madalyas~'yla taltifi talebi hakk~nda Edirne Vilayeti'nden Dahiliye
Nezâreti'ne istekte bulunuldu~u görülmektedir".
Düyün-~~Umûmiyye idaresi ipekböcekçili~inin geli~tirilmesi yolunda
sergiler de açmaktad~r. Bu sergilerde görevlendirilen personelin üstün
gayretleri de müka'fatland~r~lmaktad~r. Merkez-i Vilâyet'te (Bursa'da) kü~ad olunan mamülât ve mahsülat sergisinin harir ~ubesini tertip ve tanzimi hususunda hüsn-i hizmetleri görülen Düyün-~~Umûrniyye Nazin
Mehmed Tevfik Bey'e üçüncü rütbeden Mecidi Ni~an~~ve Harb- Darüttafimi Muallim Muavini ve Harir Koza Memuru Yervanet Beyazyan Efendi'nin rütbe-i %Mis ile ve Bursa harir tefti~~memurlar~ndan Mehmed Sabit
ve Kirkor Efendiler'in dahi be~inci Mecidi Ni~an~' yla taltifleri hakk~nda
yap~lan istek ve sonras~ndaki kabulü bu duruma güzel bir örnektir".
~pekböcekçili~i Hususunda Düyün-~~Umönnyye ~citlresi'nin
Di~er Faaliyetleri ve Baz~~Olumsuzluklar
Kozac~l~~~n yap~ld~~~~di~er Osmanh ~ehirleri için ipekçilikle ilgili ihtiyaç duyulan birçok ~ey Düyün-~~Umümiyye idaresi taraf~ndan temin
edilmi~tir. 8 Muharrem 1312 (12 Temmuz 1894) tarihinde Sak~z Adas~~
valisi Dahiliye Nezareti'ne bir resmi yan göndermi~~ve Saluz'da her sene 80.000-100.000 kuru~~luymetinde ipek kozas~~dudamakta oldu~unu,
burada icra eyledi~i tahkikattan anlad~~~n~~belirtmi~tir. Bu ticaretin geni~letilmesi hususunda halk~n kabiliyeti olmas~na ra~men ticaretin geni~letilmesi aç~s~ndan adada yeterli miktarda dut a~ac~n~n bulunmad~BOA, LTAL nr. 1323/7a-098 / 20.Za.1323 (16 Ocak 1906).
" BOA, DH.MKT: nr. 23 / 11.L1325 (17 Kas~m 1907).
75 BOA, DH.MKT nr. 64 / 11.N.1324 (29 Ekim 1906); ITAL. nr. 1325/G189 /6.C.1325 (17
Temmuz 1907).
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~~m belirten vali, Düyün-~~ Um~lmiyye ~daresi'nden ada için 3000 dut fidam temin edilmesini talep etmi~tir. Düyün-~~Umümiyye idaresi bu konuyu Bursa Düyün-~~ Umümiyye Naz~rli~~' na havale etmi~~ve istenilen
fidanlar gerekli yaz~~malar sonras~~ 1894 y~hn~n sonlar~nda Sak~z Adas~'na gönderilmi~tir78. Hükümet ile Düyün-~~Umûrniyye'nin i~birli~i ile
yap~lan bu gibi faaliyetler sonucunda 1890-1910 aras~nda Osmanh sahasmda 130.000 dönüm araziye 60 milyon dut fidarumn dikilmesi ile
dut çiftlikleri kurulmu~tur77.
Düyün-~~Umümiyye idaresi bu faaliyetlerin yan~~ s~ra ipekböcekçili~i konusunda tahsil ve üretim yapanlan bilinçlendirmek maksad~yla çe~itli kitaptan f~nanse etmi~~ve kendi matbaasmda bast~rm~~t~r78. Bas~lan
bu kitaplarm en önemlilerinden biri Torkamyan Efendi'ye aittir. Torkamyan Efendi, ipekböce~i yeti~tiricilerinin ve talebelerin yararlanabilmesi maksad~yla bir kitap telif etmi~tir. Düyün-~~Umümiyye idaresi taraf~ndan bast~r~lan ve maliyet fiyat~~ile sat~lan kitab~n 1910 ve 1922 y~llarmda ikinci ve üçüncü defa bask~lar~~yapilm~~t~r79.
~pekböcekçili~i konusunda ~imdiye kadar belirtilen olumlu faaliyan~~s~ra, Düyün-~~Umümiyye idaresi zaman zaman halkm ve
yerel yönetimin tepkisini çekebilecek olumsuz kararlar ald~rmaya çal~~abilmektedir. Örne~in 2 Muharrem 1327 (24 Ocak 1909) tarihli evraka göre, Bursa'da kain dokuz bab ve Band~rma'da müceddeden in~a
olunan bir bab müskirât dükkan~n~n gayrimüslirnlerin dini müesseselerine yak~n olmas~~nedeniyle mahalli hükümetçe aç~lmas~~engellenmi~tir.
Düyün-~~Umümiyye Komiserli~i bu dükkanlar~n kü~adma müsaade
olunmas~~için tekrar talepte bulunmu~~ve dükkanlar hakk~nda Hudavendigar Vilayeti'nce cereyan eden muamelenin Dahiliye Nezareti'ne
bildirilmesi istenmi~tir". Bu öme~e benzer ~ekilde Düyün-~~Umürniyye
idarecilerinin baz~~uygulamalan da emir ve kararlara ayk~r~~olabilmektedir. Örne~in has~lat~~Bilecik mekteblerine ait olmak üzere, Bilecik ile
Küplü kasabalar~ndaki harir mizanlannda sat~lacak ya~~kozamn beher
kilosundan üç ve kuru kozamn beher kilosundan dokuz pare al~nmas~~
hakk~nda Ertu~rul Sanca~~~Meclis ~daresi'nce bir karar al~nmas~na ra~yetlerinin

BOA, DH.MAT. nr. 36 / 18.M.1312 (22 Temmuz 1894).
Donald C. Blaisdell, Daytin-: Umtlrniyye, 5.125.
78 Bu kitaplar hakk~nda bkz. M. Seyfettin Özege, Eski Haffierle Bas~lm~~~Türkçe Eserler Katalo~ru,
Cilt 2, Fatih Yaymevi, ~stanbul 1973, s.737.
Kirkor Kömürcan, Türkiye imparatorluk Devri Dil Borçlar Tarikesi, s.75-76.
BOA, DH.MKT nr. 41 / 2.M.1327 (24 Ocak 1909).
76
77
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men, bu karara ayk~r~~ hareket eden Bursa Düyün-~~ Umümiyye naz~n ve
Bilecik müdürünün uyar~lmas~~ istenmi~tir". Bu olumsuz davran~~lar~n
yan~~ s~ra ya~anan en ciddi sorun, I. Dünya Sava~~~ y~llar~nda Düyün-~~
Umümiyye Idaresi'nin baz~~ görevlilerinin dü~manla i~birli~i yapmas~~
idi. Hudavendigar Vilayeti Valili~i'nden Dahiliye Nezâreti'ne gönderilen resmi evrâkta; Ta~nak ihtilal Komitesi'ne mensup olup ~stanbul ile
Bursa aras~ nda komitenin mühim muhaberat~m tebli~~ve tebellü~~etti~i tespit edilen Bursa Düyün-~~ Umümiyye Harir Kontrol Memuru Artin Beyazyan Efendi'nin, mahallerinde ikametlerinde mahsur görülen
Ermenilerle beraber Orhaneli Kazas~na ve ahiren oradan da di~erleriyle Band~rma'ya Divan-~~ Harb'e gönderildi~i bilgisi yer almaktad~r82.
I. Dünya Sava~~~Y~llar~nda Hudâvendigâr Vilyetinde Kozac~l~k

I. Dünya sava~~~ y~llannda Hudavendigar Vilâyeti'nde kozac~l~k ve
ipekçili~in tekrar gerileme sürecine girdi~i, 1917 y~l~na ait Hudâvendigar Vilayeti Valili~i, Dahiliye Nezareti, Maliye Nezareti ve Düyün-~~
Umümiyye idaresi aras~ nda gerçekle~en yaz~~ malardan tespit edilebilmektedir. Öncelikle Düyün-~~ Umümiyye idaresi kozaal~k ve ipekçilik
sanat~ nda gerilemenin nedenlerini ö~renmek konusunda Dahiliye Nezâretine ba~vurmu~, nezâret konuyu Hudavendigar Vilayeti Valili~i'ne
sordurmu~~ve vilayet konuyu mütalaa ederek üç sayfal~k bir rapor haz~rlatm~~t~r. Hudavendigar Vilayeti Mektübi Kalemi'nden ç~kan bu raporda en genel ifadelerle ~u aç~klamalar yap~lmaktad~r:
Vilayet ve vilayet merkezine ba~l~~yerlerden Rusya, Acemistan,
Türkistan, Bulgaristan ve sair mahallat-~~ ecnebiyyeye külliyetli irade
akdiyle tohum ihracat~~yap~larak ba~ar~lar elde edilmesine ra~men
birkaç seneden beri inhitata yüz tuttu~u, yava~~yava~~söndü'~ü görülmektedir. Ehemrniyetle dikkat çeken bu mesele hakk~nda ~imdiye kadar icra k~l~nan ara~t~rmalar neticesinde ipek böce~ine ara olan hastal~klar ile sa~lam ve hastaliks~z tohumlara ~iddetli tesir eden karataban, baygmlik ve gattin nam~yla tan~nan üç çe~it hastal~k tespit edilmi~tir. Bunlardan birincisi al~ nan tedbirler sayesinde tamam~yla izâle
edilmi~~ve di~er ikisi taluibâta devam etmektedir. Baygmlik hastal~~~~
% 15-20, gattin hastal~~~~% 40-60 nisbetinde teleffita sebep olmu~tur.
Gerçi Düyün-~~ Umümiyye idaresi her mahalle ihtiyaca göre müsâbaka ile memurlar tayinle dam~zlik koza ve tohumlan nazar-~~tefti~ten
MI BOA, DH.MKT. nr. 60 / 12.C.1326 (12 Temmuz 1908).
82 BOA, DH.EUM.2.~b. nr. 24 / 6.L.1333 (17 A~ustos 1915).
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geçirdi~ini ve arzu edenlerin böcekhânelerini ziyaretle onlara lcâbât~~fermiyyeyi tarif ve kuray~~dola~~p ashab-~~mahsûle fen dairesinde böcek beslemek ve külliyetli mahsül elde etmek usûllerini tâlim eylemekte bulundu~u ve devam eden fevkalâde ~ikayete kar~~~usül-~~ mevzüadan ba~ka bir tedbir-i ittihâziyye lüzum olmad~~~m beyân etmekte
ise de gerileme devam etmektedir.
Raporun son paragrafinda ise ~u sonuca ula~~lm~~t~r:
"Memleketin en mühim mahsülü olan kozac~l~~~n selâmet ve
terakkisine medâr olmak üzere Düyün-~~ Umümiyye Idaresi'nin
var olan usüle ilaveten memurin-i fenniyyesini ço~altmas~~ ve tebridhâneler (so~utma tesisleri) olu~turmaya mecbur tutulmas~~ gerekmektedir".

Bu rapor 7 Mart 1333 (7 Mart 1917) tarihinde Maliye Nezareti'ne
ve bir gün sonra da Dahiliye Nezareti'ne gönderilmi~tir. 8 Mart 1333 (8
Mart 1917) tarihli Hudavendigar valisinin Dahiliye Nezareti'ne gönderdi~i evrâkta;
Bursa'n~n mühim ve yegâne mahsûlü olan kozac~lik ve ipekçiligin birkaç seneden beri dûçâr oldu~u inhitâttan tahlisi ile, memleketin gelir kaynaklar~n~n ve mahalli servetinin önemli k~sm~n~~temin ve te~kil eden bu mühim sanat~n inki~af ve terakkisi konusunda Düyün-~~Umümiyye ~dâresi'nce baz~~tedâbir-i ittihâz ve tatbikiyle beraber ipek böce~i tohumlar~n~n fenni bir surette muhafazas~~
için tebridhâneler tesisine dair Mâliye Nezâ'~ eti'ne yaz~lan Mart
1333 (1917) tarihli tahrirat~n bir sûreti takdim lulmma~la,
ifadeleriyle rapor ve sonucu takdim edilmi~tir. Bir süre sonra Maliye
Nezareti'ne ula~an rapor do~rultusunda gerekli tedbirlerin Düyün-~~
Umûrniyye ~daresi'nce neden al~nmad~~~~sorgulanm~~~ve konu Dahiliye
Nezareti'ne aktanlm~~t~r83. ~ubat 1918 tarihinde Maliye Nezareti'nden
Dahiliye Nezareti'ne gönderilen resmi yaz~yla ipek üretimini art~rmak
ve bu konudaki zararlar~~azaltmak için çal~~malar yapmak üzere Düyün-~~Umûmiye Harb- Fen Kontrolör Muâvini Aram Elmasyan'm, Bursa'ya gidi~~ve dönü~üne müsaade istenir. Dahiliye Nezffi-eti Polis Müdüriyeti'nden ki~i hakk~nda al~nan bilgiler do~rultusunda Elinasyan'~n
Bursa'ya gitmesine haz~rlanan seyahat varakas~yla izin verilir".

83

BOA, DH.UMVM. t~r. 3 / 7.Nisan.1333 (7 Nisan 1917).
BOA, DH.EUM.2..yb. nr. 26 / 1.Ey1ü1.1334 (1 Eylül 1918).
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De~erlendirme
Birçok ara~t~rmada da belirtildi~i gibi Bursa'da ipekböcekçili~i ve
ipekçilik sektörü Avrupa'da ya~anan teknolojik geli~melere paralel bir
~ekilde yenile~me sürecini, Dürin-~~ Umûmiyye ~dâresi'nin olu~umu öncesi, 1835-1865 y~lan aras~nda ya~am~~t~r85. Bu durumu Hudâvendigâr
Vilayeti sâlnâmeleri ba~ta olmak üzere birçok kaynaktan tespit etmek
mümkündür. Ancak ~u da bir gerçek ki, 1865 sonras~~süreçte Osmanl~~
topraklar~nda görülen ve sektörü ciddi anlamda tehdit eden ipekböce~i hastal~klar~n~n önüne geçilmesinde, ilk defa ipekböcekçili~i konusunda e~itim veren bir enstitünün aglmas~nda ve dut bahçelerinin hububat
ekimine çevrildi~i süreçte durma noktas~na gelen ipekböcekçili~-inin yeniden canland~r~lmas~nda Düyûn-~~ Urntimiyye Idaresi'nin do~rudan etkisi bulunmaktad~r. ~pekböce~i yeti~tiricili~inin geli~tirilmesi d~~~nda
ipek ipli~i sanayinin güçlendirilmesinde ve zirâi alanda yenile~tirme çabalar~nda da, Düyûn-~~Umûrniyye ~dâresi'nin Osmanl~~sahas~nda birçok
~ehirde çe~itli faaliyetleri, teknik ve sermaye deste~i bulunmaktad~r.
Düyan-~~Urniimiyye ipek ö~rünü toplama hakk~n~~üzerine ald~~~~dönemlerde ipekçili~in yap~ld~~~~yerlerde üretim bitmek üzeredir. Hiçbir
te~vik tedbirinin ahr~mar~~, ipekböce~ine ânz olan hastal~klar ve te~ebbüs
eksikli~i bu sektördeki dü~ü~ün en önemli sebepleridir. Düyûn-~~ Umümiyye ~dâresi; üretim dü~ü~ünü durdurmak, var olan böcek hastal~klar~na çare bulmak, ipekböce~i yeti~tirmede Pasteur usûlünü uygulatmak, bu
amaca yönelik olarak Bursa'da Harir Dârüttâlimi adl~~bir okulu açarmak,
koza yeti~tirmek için yeni çifdilder kurdurmak ve ipek fabrikalar~~ açt~rmak
suretiyle ipek a~âr~n~~art~rmak çabas~nda ba~ar~~sa~lam~~t~r. Bu geli~meler
neticesinde 1891'den sonra Bursa bölgesi, sadece di~er viketlere tohum
sevkiyat' yapmakla kalmay~p, d~~~ülkelere de ipekböce~i tohumu ihraç etmi~~ve ipekçili~in geli~iminde büyük katk~~sa~lam~~t~r".
Düyûn-~~ Umûrniyye Idaresi'nin ipek ö~rü gelirlerini art~rmadaki
ba~ar~s~~sâlnâmelerde verilen bilgilerle de tespit edilebilmektedir. 1325
rh Hudâvendigâr Vilayeti Sffinâmesi'nde Hudâvendigâr Vilayeti ile ~zmid Sanca~~'n~n Koza Mal~sülü ve Vâridât-~~ Ö~riyyesi bir cetvelle gösterilerek ~u yorum yap~lm~~t~r:
" Leila Erder, "Bursa ~pek Sanayinde Teknolojik Geli~meler, 1835-1865", ODTÜ Geli~me

Dergisi, Tütkiy~~Iktisat Tarihi üzerine Ara~tumala~, özel Say:, Ankara 1978, ss.111-122.
Hutbit~endig~ir Vildyeti Stil~ttl~nesi, 1324, 5.278.
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~~bu cetvelde gösterildi~i vechiyle koza mahsülünde hâs~l
olan terakkiyât % 400 ve vândât-~~ ö~riyyede % 440 oran~ndad~r.
Yaln~z Hudâvendigâr ve ~zmid Sanca~~'nda 1321 senesinde husüle gelen koza miktann~n tüm Fransa'da hâs~l olan miktara denk
gelmesi ve hastal~k zuhurundan evvel azami olarak 1855 senesinde husûle gelmi~~olan be~~milyon kilo miktann~~ geçmesi takdire
~ayand~r87.

Osmanl~~ sahas~nda 1882-1883 y~l~~itibanyla ipek ö~rü 18.951 Osmanh Liras~~ ile Düyün-~~ Umümiyye'nin toplad~~~~di~er be~~vergi kalemine göre en az gelir sa~lanan vergi kayna~~d~r. Ayn~~ y~l bal~k rüsümundan 22.635 lira gelir elde edilmi~tir. Ancak zamanla ipek ö~rü geliri bal~k rüsümu gelirlerini geçmi~tir. 1899-1900 y~llannda bal~k rüsilmu 47.543 lira iken, ipek ö~rü 90.719 liraya ula~m~~ur88. 1882-1883 y~l~nda ipek ö~rü geliri tüm Osmanl~~ sahas~~için 18.951 lira iken, Düyün-~~
Umiimiyye'nin çabalan sonunda 1909-1910 y~l~nda ayn~~ gelir 128.945
liraya yükselmi~tir89.
~pekböcekçili~i d~~~nda Düyün-~~Umûmiyye Idaresi'nin varl~~~, Osmanh Devleti'nin son döneminde Türk mali tarihine vergi toplama,
muhasebe ve bütçe tekniklerinin modernle~tirilmesi aç~s~ndan büyük
katk~~ sa~lam~~t~r. Ayr~ca bu idârenin varl~~~~Avrupa'daki sanayici, tüccar
ve bankerlerden meydana gelen finans guruplarm~~Osmanl~~Devleti'ne
yeni borçlar verme konusunda ikna etmekle kalmay~p, Osmanl~~sahas~nda ekonomik alanda geli~meyi sa~layacak yat~r~mlar yapmas~na da
katk~~sa~lam~~t~r90.
Düyün-~~ Urniimiyye Te~kilat~'m kimi tarihçiler II. Abdülhamid'in
en büyük ba~anlanndan biri olarak yorumlamakta iken, kimileri ise Avrupa kapitalizminin Osmanh sahas~ndaki ileri bir karakolu olarak ifade
etmektedirler. Asl~nda genel anlamda Düyün-~~Umûmiyye Idaresi'nin
olumlu ve olumsuz etkisi bulunmakta, fakat özelde ipekböcekçili~i alan~nda katk~s~~bir dönem oldukça önemli gözükmektedir. Kuruldu~u ilk
y~llarda Düyün-~~ Um~lmiyye idaresi halk~n sevmedi~i kötü bir kurum
olarak alg~lanmam~~~bilakis ta~rada halk~n sevgisini çekmi~~gibi gözük-

Huddvendigdr Vila:yeri Sdlndmesi, 1325, s.268.
" Haydar Kazgan, "Düyun-~~Umumiye", s.713.
" Stefanos Yerasimos, Az Gelipni~lik Sürecinde Türkiye, 3. Bask~, Gözlem Yay~nlar~, ~stanbul
1980, s.532.
Stanford J. Shaw — Ezel Kural Shaw, HisMry of the Ottoman Empire and Modem Turkey, Volume
Il, Cambridge University Press, Cambridge 1977, s.226.
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mektedir. Bu makalede belirtilen gazete yaz~lar~na ve mütedeyyin gurubun bu kurumda görev almalar~na bak~ld~~~nda bunu anlamak
mümkündür. Ancak sonralar~~ kurumun mâli etkinli~i siyasi etkinlik ile
birlikte kullan~lmaya ba~lan~nca, mali tutsakl~k dönemi kendini hissettirerek vahim bir tablo ortaya ç~km~~t~r"'. Netice itibariyle bu incelemede
amaçland~~~~gibi yap~lacak benzeri çal~~malar, Düyün-~~ Umümiyye ~dâresi'nin çe~itli yönlerini daha net ortaya ç~karacakt~ r.
KAYNAKÇA
Ar~iv Belgeleri
Ba~bakanlik Osmanl~~Ar~ivi (BOA), ~stanbul.
Ddhiliye (DH.):
Emniyet-i Umünnyye Müdüriyeti, 2. ~ube (EUM2.~b.): nr. 24, 26, 31.
Alektiibi Kalemi (AHU): nr. 16, 23, 27, 30, 36, 41, 43, 60, 64.
Sicill-i Ahvdl iddre-i Unalmyyesi (SAIDd.): nr. 9, 137, 231, 237, 355, 401.
Umûr-z Mahalliye-i Vilaydt Müdünyeti (UMVM.): nr. 3.
Hârice (HR):
Tercüme Odas~~ (TO.): nr. 27.
irddeler (1.):
Ddhi4ye (DH.): nr. 99497.
Md4ye (ML): nr. 1322 / S-24.
~ürd-y~~Devlet (~D.): nr. 5381.
Talt~fdt (TAL): nr. 1310/R-113, 1311/R-091, 1311/Za-145, 1312/5-134,
1316/N-098, 1318/Ca-242, 1322/R-122, 1323/Za-098, 1325/C-189.
Meclis-i Vükelâ Alazbatalan (MV.): nr. 35, 55.
Saddret, Mühim~ne Kalemi Evreila (A.}MKT.A1HM.): nr. 17.
~ürd-y~~Devlet (~D.) : nr. 8.
Y~ld~z (T.):
Resmi Marüzdt Evrdk~~(RES.): nr. 11.
Sâln'arneler ve Gazeteler

Huddvendigâr Vilayeti Sdlnâmesi, Defa 12, Matbaa-i Vilayet, 1302.
Huddventligdr Vilayeti Sdlnâmesi, Defa 15, Matbaa-i Vilâyet, 1305.
Parvus Efendi,
1977, 5.76-77.

Türkye 'n~n Mall Tutsakl~~~,

Haz: Muammer Sencer, May Yay~nlar~, ~stanbul

940

CAFER ÇIFTÇI

Huddvendigdr Vilayeti Sdlndmesi, Defa 17, Matbaa-i Vilayet, 1306.
Huddvendigdr Vildyeti Sdlndrnesi, Defa 18, Matbaa-i Vilayet, 1307.
Huddvendigdr Vildyeti Sdb~d~nesi, Defa 19, Matbaa-i Vilayet, 1310.
Huddvendigdr Vildyeti Sdlnâmesi, Defa 24, Matbaa-i Vilayet, 1315.
Huddvendigdr Vilâyeti Sdlnâmesi, Defa 29, Matbaa-i Vilayet, 1320.
Huddvendigdr Vildyeti Sdlnâmesi, Defa 34, Matbaa-i Vilayet, 1324.
Hudânendigdr Vildyeti Sdlnâmesi, Defa 34, Matbaa-i Vilayet, 1325.
Bursa Vildyeti Sdlnâmesi, Otuz Be~inci Defa, Bursa Vilayet Matbaas~, 1927.
Bursa (Gazetesi), Numara 104, 112, 122, 126, 128, 141, 143, 144, 145, Hicri 1310-1311.
Di~er Kaynaklar
BLAISDELL, Donald C., Di~yan-~~Umamiyye, Osmanl~~~mparatorlu~u'nda Avrupa
Mali Denetimi, Çev: Ali ~hsan Dalg~ç, 3. Bask~, Nesnel Yay~nlar~, ~stanbul 2008.
ÇAKIR, Co~kun, Tanzimat Dönemi Osmanl~~Maliyesi, Küre Yay~nlar~, ~stanbul 2001.
DALSAR, Fahri, Türk Sanayi ve Ticaret Tarihinde Bursa'da ipekçilik, ~stanbul
Üniversitesi iktisat Fakültesi Yaymlan, ~stanbul 1960.
I<ARAL, Enver Ziya, Osmanl~~Tarihi, V111. Cilt, 4. Bask~, Türk Tarih Kurumu Yaymlan, Ankara 1995.
KAZGAN, Haydar, "Düyun-~~Umumiye", Tanzimanan Cumhun:yet'e Türkiye
Ansiklopedisi, 3. Cilt, ~leti~im Yay~nlar~, ~stanbul 1985, ss.691-716.
KEPEC~O~LU, Kamil, Bursa Kütii~ü, Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi, Genel No: 4522, Cilt IV.
KESK~NKILIÇ, Erdo~an, "Düyün-~~Umümiye idaresi", Türkler, Cilt 14,
Ed: H. C. Güzel, K. Çiçek, S. Koca, Yeni Türkiye Yay~nlar~, Ankara 2002, ss.371-380.
KIRAY, Emine, Osmanl~'da Ekonomik Yap~~ve D~~~Borçlar, ~leti~im Yaymlar~, ~stanbul 1993.
KÖMÜRCAN, Kirkor, Türkiye imparatorluk Devri D~~~Borçlar Tarihçesi (Düy~~nu
Unn~mfye Tarihten), Milli E~itim Bakanfi~~~ ~stanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Yarnlan, ~stanbul 1948.
KÜÇÜK Cevdet — ERTÜZÜN Tevfik, "Düyün-~~Umümiyye", Türkiye Diyanet Vakfi isldm Ansiklopedisi, Cilt 10, Türkiye Diyanet Vakfi Yay~nlar~, ~stanbul 1994, ss.58-62.

HUDAVEND~GAR VILAYET~ NDE 1PEKBÖCEK~ L~~~~

941

LEILA, Erder, "Bursa ~pek Sanayinde Teknolojik Geli~meler, 18351865", ODTI:7 Geli~me Dergisi, Türkiye iktisat Tarihi Üzerine Ara~t~rmalar, Özel
Say~, Ankara 1978, ss.111-122.
MEHMED ~EMSEDD~N, Bursa Dergâhlan, râcligar-~~ ~emsi, I-II, Haz: Mustafa Kara, Kadir Atlansoy, Uluda~~Yaymlan, Bursa 1997.
ÖNSOY, R~fat, Mali Tutsakl~ga Giden Yol, Osmanl~~Borçlar~, 1854-1914, Turhan
Kitapevi, Ankara 1999.
ÖZEGE, M. Seyfettin, Eski Hadlerle Bas~lm~~~Türkçe Eserler Katalo~u, Cilt 1, Fatih Yay~nevi, ~stanbul 1971.
ÖZEGE, M. Seyfettin, Eski Hadlerle Bas~lm~~~Türkçe Eserler Katalo~u, Cilt 2, Fatih Yay~nevi, ~stanbul 1973.
QUATAERT, Donald, "The Silk Industry of Bursa, 1880-1914", 77~e Ottornan Empire and The World-Economy, Ed: Huri ~slamo~lu-~nan, Cambridge University Press, Cambridge 1987, ss.284-299.
QUATAERT, Donald, Anadolu'da Osmanl~~Reformu ve Tar~m, 1876-1908, Çev:
Nilay Özok Gündo~an — Azat Zana Gündo~an, Türkiye ~~~Bankas~~ Kültür Yay~nlan, ~stanbul 2008.
SA~LAM, Mehmet Hakan, Osmanl~~Devleti'nde Moratoryum 1875-1881, Rüsum-~~
Sitte'den Düyün-~~Umumryye:ye, Tarih Vakfi Yurt Yay~nlar~, ~stanbul
2007.
SA~LAM, Mehmet Hakan, Osmanl~~Borç Yönetimi, Düyün-~~ Umurnyye 18791891, 4 Cilt, Tarih Vakf~~ Yurt Yaymlan, ~stanbul 2007.
TORKOMYAN, Kevork, ~pekbike~i Beslemek ve ipekböce~i Tohumu ~stil~sâl Etmek
Usul ve Kavâidi, Düyün-~~ Umümiyye-i Osmâniyye Varidât-~~Muhassasa ~dâresi Matbaas~, Dersaâdet 1326.
YENIAY, ~. Hakk~, Yeni Osmanl~~Borçlar~~ Tarihi, ~stanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi Yaymlan, ~stanbul 1964.
YETMEN, Tahir Ertu~rul, "Bursa'da ~pekçilik", Bursa, Haz: Vedat Nedim Tör-~evket Rado, Do~an Karde~~Yay~nlar~, ~stanbul 1948,
ss.63-66.
YILMAZ, Faruk, Devlet Borçlanmas~~ve Osmanh'dan Cumhuriyet'e D~~~Borçlar, Birle~ik Yay~nc~l~k, ~stanbul 1996.

942

CAFER ÇIFTÇI
EKLER

Tablo 1: Hudâvendigâr
Mahsülüyle Vâridât-~~ Ö~riyyesi92

92

~~mid Sanca~~'n~n Koza

SENE

Ya~~Koza Mahs~llü
Kilo

Varidk-1 Ö~riyyesi
Lira-y~~Osm~l~ii

1304
1305

2.057.497

24.870

3.088.583

37.063

1306

3.965.726

1307

3.426.027

48.935
41.412

1308

4.324.670

51.868

1309

4.610.584

65.005

1310
1311

4.581.105

49.108

3.439.984

42.125

1312

5.386.119

1313

4.207.392

54.230
45.167

1314

4.950.315

61.932

1315

6.146.620

84.803

1316

5.132.524

65.255

1317

5.264.984

63.362

1318

5.226.827

69.862

1319

7.434.490

96.766

1320

6.100.919

73.353

1321

7.436.000

100.000

Hud~frentliglir Vildyeti SdIndm~si, 1325, 5.268.
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Tablo 2: Meâ Mülhakat Merkez-i Vilâyette Mevcut Harir Fabrikalann~n Mevkileriyle Manc~n~ klan (Hicri 1324)98

Esk~~i-i Mevki

Bilecik Dahilinde

Nefs-i Bursa'da
Temirta~~karyesi
Bilecik
Küplü
A~a k~~köy
Baydözü
Vezirhan
Lefke
Söküd

Hark
~an&
Fabrikas~~ Esand-i
Adet
Mevki
Adet
2364
70
710
562
120
112
60
152
192

44

~~
11
10
2
2
1
3
4

Gemlik
Selöz
Pazarköy
Çengiler
Band~rma
Mudanya
~~negöl
Yeniceköy
Cerrah
YEKÜN

Harir
Maman&
Fabrikas~~
Adet
Adet
80
120
60
150
60
338
60
60
321
5591

1
2

~~
4

~~
6

~~
2
7
103

Tablo 3: Bursa Ka~âs~'nda Senevi Husûle Getirilen ~pek Böce~i
Tohumu (Hicri 1324)94
Beher Kutusu Yirmi Be~er Gram itibar~yla

Kutu Adet

Bandrollü olarak Bursa Kazâs~'nda sarf olunan

50.000

Zirâ~n kendi dam~zl~klar~ ndan açuklan

50.000

Memâlik-i ecnebiyyeye vuku bulan ihrâcât

134.500

Yekün

234.500

Huddvendigiir Vildj~ti SdInâmesi, 1324, s.278.
Huddvendigdr Vildyeti SdIndmesi, 1324, 5.278.
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Tablo 4: Bursa Kazâs~~ Dahilinde Hâs~l Olan Koza Mahsûlü (Hicri

1324)99

Nev'i

Kilo

Nev'i

Kile

Nev'i

Kilo

Tam kuru
koza

51.725

Nim kuru
koza

99.078

Ya~~koza

1.906.486

Tablo 5: Mevâdd-~~ Haririyenin Avrupa'ya Senevi Vukû Bulan ~hrâcât~~(Hicri 1324)96
Beher Balyar~m

Cins-i Emtia

Balya

Filatür hariri

3600

100

360.000

Çifte ve sadak hariri

435

100

43.500

Kamç~ba~~~

710

200

143.000

Tavadibi tala~~ve topak

1670

150

250.500

Harir lun~~~

10

100

1.000

Kuru Ba~dat kozas~~

310

50

15.500

Çifte delik ve güve kozas~~

815

100

81.500

" Htteldvendtkd~~Viltlyeü SdIndnzesi, 1324, s.279.
HueltIveadigd~~Vildyeti Seth:etmesi, 1324, s.279.

Kilosu

Kilo Yeldinü

I

Hac~~
Mustafa
Efen di
Haf~z
Cemil

Osman
Efendi

Hac~~
Mustafa
Efen di
Ha fiz
Cem il

Süleyman
Efendi

Hac~~
Mustafa
Efendi

E~ref
Efendi

E~ref
Efendi
Cemil

I

~

~

~

=1

E ö;

Bey

U

-o • E 9
a
Ahmed
Efen di

E~ref
Efen di
E~ref
Efendi
E~ref
Efend i

Hac~~
Mustafa
Efen di
Mustafa
Efendi
Mustafa
Efen d i

x

Refik-i sâni

t

Ali R~za
Efen di

1

Hac~~
Mustafa
Efendi

Fuad Suse
Efendi

~~

Refik-i evvel

-

NEZLRETDA~RES~~

-

OO

...,

R~fat
98
Bey

~r.

Mustafa
Z ihni
Efen di

<6

~~

Mustafa
Zihni
Efendi

—,

Müfetti~~

Râsim
Pa~a

15 ,....

Mösyö Markaryan Markaryan
Estano
Efendi
Efendi

2 â,

Mustafa
Z ihn i
Efendi

NI •-0 ,,
-•E ,,,,

Mustafa
Z ihni
Efendi

2

1

1

Mustafa
Z ihn i
Efendi

<6

I I

Hac~~
Nazmi
Efendi

e%

"

Muhasebe Kalemi

E
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v iz
E .9
‘;
.2.
.4
.4

~.,
cd

I

<6 ,,,

Müfetti~~
muâvin i

Ce)

:C~~
>, C
:
z.1

Yakup
Efendi

<6 eg4

Mösyö
Ecivars
(sermüfetti~)

Mehmed
Tevfik Bey

HUDAVEND~GAR V~ LAYET~ NDE ~ PEKBÖCEKÇ~ L~~~~

97 Hwitivendiglir Vil~ fy~ti SdIndm~si, Defa 12, Matbaa-i Vilayet, 1302, s.485; Hudt~vendigd~~Vildyeti
Sdbulmesi, Defa 15, Matbaa-i Vilayet, 1305, s.27; Hu~l~f~vendigds Vildyeti SdInd~ntsi, Defa 17, Matbaa-i
Vilayet, 1306, s.66-67; Huddv~ndigdr Viliiyeli Sdindm~si, Defa 18, Matbaa-i Vilayet, 1307, s.264-265;
Hu~lliventligdr Vildyeti Sdln~tmesi, Defa 19, Matbaa-i Vilayet, 1310, s.125; Huddvendigd~~
Defa 24, Matbaa-i Vilayet, 1315, s.55-56; Hud~lvendigd~~Vildyeti Slibufmesi, Defa 29, Matbaa-i

Vilayet, 1320, s.92-93.
98 38 senedir devlet kademesinde çah~an ve emekli olaca~~~s~rada 58 ya~~nda olan Bursa
Düyün-~~ Umümiyye naz~n R~fat Bey'in tekaüd sand~~~~cemiyet-i umumiyesince karar verilen
ayl~k emeklilik maa~~~miktar~~ 3826 kuru~tur. Bu bilgi ve R~fat Bey'in tekaüdü hakk~nda bkz.
BOA, T.A.RES. nr. 11 / 13.R.1305 (29 Aral~k 1887); 1.5D. t~r. 5381 / 11.5.1305 (23 Nisan 1888).
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d
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Efen i
bdü
A
laziz
E~ref
Efen d i Efendi
Abdulla h
Efendi
Süleyman
Avn ik
Efendi Efen d i

~~

~evket
Efen d i

Abdullah Abdulla h
Celal
Efendi Efend i , Efend i
Tevfik
Tevfi k
Efend i
Efen d i
(Müderis) (Müderis)

~

1

Mehmed
Ar i f
Efend i

~~

Ham id
Bey

Avn ik
Efendi

c

Tahrirat Kalemi
Ba~kâtib

>.
~~.~~

~

Ham id
Bey

E~ref
Efendi

ey

4 .

Mehmed
Ar if
Efen di

~~

A~âr mukayy~d~~

>,
cu
~~

A~âr mübeyyizi

2
,

Z
~~

Ham id
Bey

&>-.
I.)
<C c~~
c~:1
I-.....
Z

Dördüncü kâtib

I

Halid Bey

--.
~~

~kincikâtib

`E
— m6 ,

Halid Bey

Z

Evrâk-~~sahihe
memuru
Nezâret pul
memuru

-. ,,,,
Kemal
Efendi

el

Ha fi~~Kadri
Efendi

C
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Bursa DüyünY Umümiyye Nezâreti eyraky sahihe memuru Halid Efendi'nin iki yüz
elli kuru~~maa~la tekaüdlü~ü icra buyrulmu~tur. Bkz. Bursa, Numara 111, 10 ~aban 1310 (27
~ubat 1893), s.4.
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Osman
Efendi
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E

A
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Efendi
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Mösyö
Avram idi

(2
Mehmed
Bey
~ükrü
Efen d i

Rasim
Efen d i
Nebil Bey

Avram idi
Efendi

~~ ~~
Avramidi
Efen di

Ahmed
Efen d i
Avramidi
Efendi

Ahmed
Efendi

Aziz Efendi Aziz Efendi
Saad Bey
Muhy iddin Muhy iddin
Tev fik
Efen d i Efendi Efendi
Ahmed
Ahmed
Efendi Efendi
Nebil Bey Nebil Bey Nebil Bey Nebil Bey
~

Avram idi
Efen di

Râsim
Efendi
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Mizan (Harlr)
müfetti~i

Said Bey

Rasim
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Haf~z R~za Hafiz R~za Hafiz R~za Hafiz R~za Hafiz R~za
Efendi
Efendi
Efen di
Efend i
Efen d i

~~

~ükrü
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Efendi

SaidBey
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1
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Mukayy~d refiki
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I
I Müsevvid sant
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