II. ABDÜLHAMIT DÖNEMI OSMANLI MADEN
~MT~YAZLARI
(1878-1899)
ERTAN GÖKMEN*
Giri~~
XIX. yüzy~l~ n ikinci yar~s~, Osmanl~~ Devleti'nin yabanc~~ devletlerle
yapm~~~oldu~u ticari anla~malardan dolay~, yabanc~~ yat~r~mlar~n artt~~~~bir
dönem olmu~tur. Yabanc~~yat~ r~mlar daha çok demiryolu, liman, fenerler,
kamu hizmeti alanlar~nda yo~unla~m~~t~ r'. Madencilik de yap~ lan bu
yat~r~mlardan nasibini alm~~t~r. Belirtilen dönemde, Osmanl~~madenleriyle
bu madenlere yap~lan yat~r~mlar~n durumu ile ilgili yeterli say~da çal~~ma
bulunmamaktad~r. Ancak, XIX. yüzy~l ortalar~nda Osn~anl~~maden yataklar~~
ile XX. yüzy~l ba~lar~nda Osmanl~~ madenlerinin i~letilmesinde yerli ve yabanc~~paylar~m konu alan çal~~malar bu konuda az çok fikir vermektedir2.
Çal~~mam~za konu olan, Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi Y~ld~z Perakende
Evrak~~içerisinde Orman, Maden ve Ziraat Nezâreti'nce kaleme al~~~an bir
defter3, XIX yüzy~l~n son çeyre~inde, Osmanl~~madenlerinin durumuna
ili~kin de~erli bilgiler vermektedir. Defterde, II. Abdülhamit'in tahta ç~ kt~~~~
1878 y~l~ndan 1899 y~l~na kadarki yirmi bir y~ll~k sürede imtiyaza verilen ma* Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ö~retim Üyesi.
1 A. Gündüz ökçün, "XX. Yüzy~l Ba~lar~nda Osmanl~~Maden Üretiminde Türk, Az~nl~k ve
Yabanc~~Paylar~", iktisat Tarihi Notlar~, Ankara, 1997, s. 111-112.
2 Fahrettin T~zlak, "XIX. Yüzy~l~n Ortalar~nda Osmanl~~Maden Yataklar~", Belleten. 1996, c.
XIL S. 229, s. 703-719; Ökçün, a.g.m., s. 105-187.
3 BOA, Y. PRK. OMZ. 2/56. Orman, Maden ve Ziraat Nezareti taraf~ ndan 27 Temmuz
1316-9 A~ustos 1900 y~l~nda 10 sayfa halinde düzenlenen bu defterin ba~~nda "Ciihls-1 Ma'deret
Me'ntis Hazret-i Hilâfet-penâh'iden ~imdiye Kadar B1-Fermiin-1 Ali ihâle Kihn~nt~~Olan
Ma'âdinin Defteridir" yaz~l~d~ r. Defterde ihale edilmi~~olan 133 maden imtiyaz~~ bulunmaktad~ r.
Zikredilen maden imtiyazlar~~ vilayetlere göre düzenlenmi~ tir. imtiyaz tarihlerinde kronolojik
bir s~ra mevcut de~ildir. Harita metot defteri büyüklü~ündeki defterin sayfalar~~ on be~~sütuna
bölünmü~tür. Bu sütunlarda madenin bulundu~u vilayet, sancak, kaza, köy ve mevkii; madenin
cinsi; ilk sahib-i imtiyaz~ n ismi, tabiiyeti; müddet-i imtiyaziye; imtiyaz Ferman-~~ Alisinin tarihi;
sahib-i imtiyaz-1 lahik~ n ismi, tabliyeti; sahib-i imtiyaz olan ~irketin ismi, tabliyeti, ~irketin
sermayesi, idare meclisi a'zalar~n~ n ismi ve tâbüyyeti belirtilmi~tir.
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denlerin bulundu~u vilayet, sancak, kaza ve köylere, madenlerin tûrlerine,
hangi ülke vatanda~lar~na kaç tarihinde imtiyaz verildi~ine ve madenlerin
sonradan devredildi~i ki~ilerin kimliklerine dair bilgiler bulunmaktad~r.
A~a~~da, bu deftere dayal~~olarak de~i~ik ba~hldar alt~nda verilecek bilgilerin
daha iyi anla~~labilmesi için, k~saca Osmanh'da madenlerin hukuki durumu
ile i~letme biçimlerine ve 1869 ve 1887 tarihinde yay~mlanan maden nizamnamelerinde madenlerin tâbi oldu~u hukuki esaslara de~inmekte yarar bulunmaktad~r.
A-0=2'1h Devletiinde Madenlerin Hukuki Durumu ve ~~letme
Bmkni
Osmanl~~Devleti'nin Balkanlar'da ve Anadolu'daki topraklar~nda zengin
maden yataktan bulunuyordu. Devletin önemli gelir kaynaklar~ndan birini
olu~turan madenlerin i~letilmesine erken dönemlerden itibaren ba~lanm~~t~r. Nitekim, S~rbistan ve Bosna'daki madenler I. Murat döneminde ele
geçirilmi~~ve Fatih Sultan Mehmet döneminde de bu madenlerin kontrol
edilmesi için büyikk çaba sarf edilmi~tir. Osmanl~lar, Balkan topraklar~ndaki
madenlerin mevcut üretim metotiar~nda ve tekniklerinde çok fazla de~i~iklik yapmayarak4, Fatih ve II. Beyazid devrinde madenlerin idaresi ve
i~letilmesine yönelik yeni kanunnâmeler ç~kann~~lard~r".
~er'l hukuk hükümlerine göre, madenlerin bulundu~u arazi dört lusma
ayr~lmaktad~r. Birincisi, herkesin istifade edebilece~i metra arazidir ki, buradaki madenin be~te biri devlete geri kalan~~bulana aittir. ~kincisi, miii arazi
olup, burada bulunan madenin tamam~~devletindir. Devlet bu madeni ya
kendisi i~letir veya i~lettirir. üçüncüsü, ~ah~slara ait mülk arazidir. Burada
bulunan madenin be~te biri devlete, geri kalan~~mûlk sahibine aittir.
Dördiincilsii vak~f arazisi olup, burada bulunan madenin de yine be~te biri
devlete geri kalan~~vakfa b~ralulmaktad~r6.
4 Halil Inalak, 'The Ottoman State: Economy and Society (1300-1600). An Economic
and Sada] History of Ottoman Empire (1300-1914), (Ed. Halil Inalok, Donald Quataert),
Cambridge University Press, C.ambridge, 1994. s. 58-59.
5 Ahmed Akgündüz, Osmanl~~Kd~tunlan te Hukuki Tahlifferi L Kitap Osmanl~~Hukukuna
Giri~~ve Fatih Dem Kanunlar~, FeyVakfi, Istanbul, 1990, s. 158. Bu maden kinunnamelerinden
baulan ~unlard~r: 1488 tarihli Zaplanina ve Plana Maden Kiinunnamesi (1488). Novobrdo Maden Kinunnamesi (1494). Trepçe Maden Kinunnamesi (1488). Yanova Maden Künunnamesi
(1488), Ayn~~~alus Il. Kitap, s. 361-363, 545-551, 564-568, 576-578; Rudnik ve Cernic Madeni
Künunu (1516). Ayn~~~ah», III. Kitap, s. 446; Izvornik Sanca~~~ve Srebrinice-Sas Madenleri
KAnunnamesi (1548), ayn~~~alus V. Kitap, s. 295-298.
"Akgündüz. a.g.e., I. Kitap, s. 157-158.
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1858 tarihli arazi kam~nnamesinde, madenlere yönelik banidli~~keinilemeler yap~lm~~~ve ~u hükümlere yer verilmi~ tir. MIri arazi ileHta1ti9utt
türünden vak~ f arazilefinde bulunan madenler devlete aittir. Araziytitilki~rde
bulunduran~ n madene sahip olma ve madenden hisse alma haldub,rökilit),
ancak ekim diki~n yapa~namaktan ve araziyi kullanamamaktan kaybakIttl§k«
zarar~n kar~~l~~~~kendisine ödenmektedir. Metr~~k ve ~~~evat arazide bulunan
madenin be~te biri devlete geri kalan~~b~~lana aittir. Vak~f arazile~i~Me(vkâf~~sahiha) madenin tamam~~vakfa, köy ve kasaba içindeki mülk 111-~
ç~ kan madenin hepsi sahibine aittir. Ö~ür ve haraç al~nan arazid«iip~laden
i~lenmeye de~er ise be~te biri devlete kalan~~arazi sahibine, i§lqipmeg
de~mez ise tamam~~arazi sahibine aittir'.
Yukar~ da verilen bilgiler, 1858 tarihinden sonra devletin m1kleit/~4
üzerindeki etkinli~inin biraz azald~~~n~~ gösterse de, devletin '~l~*I-W~lkf
üzerindeki kontrolünün ve egemenli~inin halen devam etti~i~ WS,~4• Li~~>l ~~ rl
mektedir.
-3?..-yryg

Osmanl~~Devleti'nde madenlerin üretimi için farkl~~ i~letme,ffisimifiR
uygulan~yordu. Madenler, do~rudan devlet eliyle i~letilebildi~i gil ~~(krisl
yard~m~~ve nezâreti alt~ ndaki madenciler taraf~ ndan (emaneten) veya belirli
bir süre ile iltizama verilmek suretiyle i~letilebiliyordus. B~.k.'NQtme
biçimlerinden emanet usulü, XIX. yüzy~l~n ilk yar~s~na kadar en yktgi~lPhIV
rak kullan~lamyd~". Bir di~er i~letme biçimi olan ihâle
yüzy~l~n ortalar~ndan itibaren yaygml~k kazanm~~~ve daha sonraki )1iltyill'M'Ük
varl~~~n~~ devam ettirmi~ tir. Bu usülde devlete ait topraklar ~irkeiVO
ki~ilere maden ç~ kartmalan ve i~letmeleri için uzun süreli olarak initly.AWkIL
raya veriliyordu"'. XIX. yüzy~ l boyunca s~ kça uygulanan bu sistem~tWkstk
özel i~letmeci veya ~irket aras~nda belirli ~artlar~~ ta~~yan bir"itsis~Nii1W
yap~lmaktad~ r". Bu dönemde ~irketler ile özel giri~i~ncilerill"(
7 Ahmet Kartalkanat, "Osmanhlarda Madencilikle ilgili Yasal Düzenlemeler velMidencilik
Politikas~",feoloji Miihendisli~i, S. 36. May~s-1990, s. 67.
~ ;11\11
8 Ne~et Ça~atay, 'Osmanl~~~mparatorlu~u'nda Maden ~~letme Hukuku". AÜT)T~tiffi. c. 2,
S. 1, 1943, s.122; Yücel Özkaya, XVIII. Yüzy~lda Osn~anh Kurumlar~~ve Osmanl~~TOPAMPIrapis'it
Ankara, 1985, s. 299-300.
~~~~~~;~1 :11111;;(
9 Fahrettin T~zlak, "Osmanl~~Devleti'nde Madencilik", Osmanl~~Ans.. c. 3. ~‘',1Ett
Çiçek-Cem O~uz), Ankara, 1999. s. 313.
t ~ k.' f
Ak~nbay, a.g.m., s, 793; Enver Ziya Karal, Osmanh Tarihi. c. VI, Ankara, 1988',W. 246! )";
II Quataert, Donald, "19. Yüzy~lda Osmanl~~Devletinde Madencilik", Tanzi~~t:Ya~i'Cl~n~hiniyeee Türkiye Ansiklopedisi, c. 4, ~leti~im Yay~nlar~. ~stanbul, 1985, s. 914.
~~ ilik ~~:~~

97Q

ERTAN GÖKMEN

i~leol~bnesinde s~kça yer almas~n~n sebebi, devletin ekonomisinin iyi olmay~:ima paralel olarak, devletin madenlerin i~letilmesi için yeterli sermayeyi
4ildritmiunas~~ve madenin i~letilmesinde kâr-zarar ~msur~mun hesaba kat~lm~~~
plu~lis~dit'2. Devlet, i~letemedi~i at~l durumdaki pek çok madeni yerli veya
~iakeaslak devlet tebaas~ndan ki~i veya ~irketlere ihale etmi~tir'''.
~~~:~~~~ I ~~~ l

ve 1887 'Tarihli Maden Nizamnamelcrindc Madenlerle ~lgili
40nemlj, ükmIer
"b~llua~Wimat Ferman~'mn ilan~yla birlikte Osmanl~~Devleti'nin idari, asker;
*ffilrk~ap~s~nda yenilikler yap~lm~~~ve bu yenilikleri hayata geçirmek için
birçok kanun ç~kar~lm~~t~r". Tanzimat'la birlikte madencilik alan~nda da
1>mbrAlof~malar yap~lm~~t~r. Bu hususta yap~lan çal~~malardan ilki, 1842
y~A~,w14„Ma'âdin-i Hiimâyan Meclisi'nin kurulmas~d~r. Meclisin kurul~ff~g~oilald amaç, madenlerin en iyi biçimde i~letilmesini sa~layacak teknik ve
hukuki esaslar~n tespit edilip padi~aha sunulmaslyd~m. Gerek bu meclisin,
gerekse Meclis-i Ali-i Tanzimat'~n gayretleri ile 1861 tarihinde ilk maden niç~kar~lm~~t~r. Bu tarihten sonra ihtiyaçlara göre yeni nizamna14/01' cilicar~lnu~~ve eskileri yürürlükten kald~r~hn~~t~ri".
iliiliti w~•
.),„ 1 .Çpih~tnam~zda

ele ald~~~m~z II. Abdülhamit dönemine ait maden i~nti)Figig~fflo 1878-1899 y~llar~~aras~nda verilmi~~olmas~, imtiyazlar~n farkl~~tarihIn~r~let yay~nlanan maden nizamnameleri hükümlerine göre verildi~ini
gfmfflpktedir. Maden nizamnamelerinin ilki 1861'de, ikincisi 1869'da,
çi;knçifigii 1887'de ve sonuncusu 1906 tarihinde yay~nland~~~na göre, belirti491,149Np-1de verilen maden imtiyazlar~, 1869 ve 1887 tarihinde yay~nlanan
milzil~ff,an~e hükümlerine göre verilmi~~olmal~d~r. 1869 ve 1887 tarihli mafilmm~,i4amnamelerindeki madenlerle ilgili önemli hilkümlerin bilinmesi,
4.14,iill?amit döneminde verilen imtiyazlarm hangi ~artlara göre verildi~ini
gösterecektir. A~a~~da, bu iki nizamnameye göre, madenlerin çe~itleri,
All~~ ,~~ ~ak, "XIX. Yüzy~l~n Ortalar~nda...". s. 716.
13 Tahir., "XIX. Yüzy~l~n Ortalar~nda...". 5.706.
,,• .(114:1B~~~itan~mbrdan baz~lar~~~unlard~r: ilki 1840ta di~erleri 1851 ve 1858'de ç~kar~lan Ceza
gA~th~pt~,,A858 Tarihli Arazi Kanunu, 1879 Tarihli Ceza Yarg~lama Kanunu, 1875 Tarihli Av~~kathk Kanunu. Bkz. Gillnihal Bozkurt "Tanzimat ve Hukuk", Tanzimatin 150. Y~ldönümü Uluslara~wp .knppozyum~~", 31 Ekim-3 Kas~m 1989, Ankara. 1994. s. 273-275.
13 Fahrettin T~zlak, "Osmanl~~Maden ~sletmecili~inde Ka~~~~nnan~eden Nizamnameye
Geçiewe 1861 Tarihli Maden Nizamnamesi", Türk Dünyas~~Ara~t~rmalar~, s. 98, Ekim 1995, s. 78
s. 81; Ayr~ca vilayederden verilecek arama ruhsatnameleri ile ilgili 15 Haziran
1875 tarihli nizamname için bkz. B.O.A., Meclis-i Tanzimat Defteri, No:5, s. 8-11.
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ç~karma ve i~letme ko~ullar~, imtiyaz sahiplerinin ödeyece~i vergiler ve lmtiyaz sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili baz~~bilgiler verilmi~tir.
1-Genel Hükümler

;

Madenler üç k~sma ayr~l~r: Asil madenler, sathi madenler ve ocaklar17`.
Madenlerin ç~kar~lmas~~ve i~letilmesi için padi~ah izni gereklidir18. Os~h~ü~li
vatanda~lar~~veyahut Osmanl~~Devleti'nin emMk sahibi olma ile ilgili; 187
y~l~nda ç~kard~~~~kanunu kabul eden yabanc~~devlet vatanda~lar~, Osmanl~~
Devleti'nin mevcut kam~nlanna ve gelecekte ç~karaca~~~kanunlara ityMay~~
kabul etmeleri halinde n~ aden imtiyaz' alabileceklerdiri". Maden i~lWtmek
için izin isteyen ki~i veya ~irket mensuplar~, madenin ba~l~~oldu~~~~vi1aytkk29
dilekçe ile müracaat etn~eli ve bu dilekçeye 1/5000 ölçekli üç harita ekl~slidirler". Dilekçe deftere kaydedildikten ve madenin i~letilmesine bir[engel
olmad~~~~anla~~ld~ktan sonra masraflar~~dilekçe sahibine ait olmak
;
gazetelerle22 "filan mahaldeki madeni]] ~u kadar süre ile ihâle edilec4:46" vilayetin ve madenin bulundu~u ~ehir ve kasabalarda ve dilekçe sahibini~~ i
tedi~i yerlerde iki ay süre ile ilan edilir23. ~landan sonra valilik tarafin,49,j1klekçe ve elden Maden ~daresi'ne gönderilir. Evraklar idare bünyesindgki ifFp
Odas~ 'nda teknik olarak incelenir, eksikleri tamamlamr ve padi~ap~, ifçrr
man~na ek olarak verilecek ~artname ile ilgili bir rapor haz~ rlan~r. ~~lew~e)izT
ninin alt~~ayda verilebilmesi için i~lemler haland~nl~r2 t. Bir made~ç~~ jçjr
i~letme imtiyaz~n~ n verilebilmesi için, gerekli ~artlar~~içeren ma .N.Ça.p
~artname, mukavelename Maden ~daresi'nce haz~rlanarak, ba~l~~olg~;10
bakanl~k taraf~ndan Bâb-~~Ali'ye gönderilir ve burada ~iürâ-p Devletçe 91gi i~p7
celenip tasdik edildikten sonra padi~aha sunulur ve vefilecek emirle irOwpi
ili~kin ferman verilir". Maden i~letenler madende bir eczane ile diplpmali
17 Maâdin Nizamnamesi,1285/1869, Düstür I. Tertip, Matbaa-y~~Amire, 1288. s. 1; Maâdin
Nizamnamesi, 1304/ 1887, Düstur, I. Tertip, Cilt 5, (14.Ra.1301-26.B.1305), Basvekâlet Matbaas~, Ankara, 1937, s. 887.
18 1869, mad. 6; 1887, mad. 4.
19 1869. mad. 27; 1887. mad. 23.
20 1887 tarihli nizamnamenin 26. maddesinde milracaann Maden Idaresi'ne yap~laca~~~belirtilmektedir.
21 1869, mad. 24-25; 1887. mad. 26.27.
22 1887 tarihli nizamnamenin 29. maddesinde Istanbul'da bas~lan Türkçe ve Frans~zca gazetelerle vilayet gazetesinde bu ila n~n yap~laca~~~belirtilmektedir.
23 1869, mad. 27; 1887, mad. 29.
24 1869, mad.29. 1887, mad. 31.
25 1869, mad.32; 1887. mad. 33.
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doktor bulundurmak mecburiyetindedirler2". ~~letilmekte olan bir madenin
herhangi bir parças~~Maden ~daresi'ne haber verilmeksizin terk edilemez.
E~er zorunlu sebeplerden dolay~~terk edilmek zorunda kal~mrsa, durum alt~~
ay önceden Maden ~daresi'ne bildirilmelidir27. Maden i~leten ki~iler her sene
mart ay~~içinde, geçen y~la ait üretimin miktar~n~~ve durumunu belirten kapsamh iki defterden birini valiye di~erini Maden ~daresi'ne vermeye mecburdurlar28.
2-~mtiyaz Sahiplerinin Ödemesi Gereken Vergiler
Maden nizamnamelerinde maden i~leten ki~ilerden al~nacak vergilerle
yükümlüklerini yerine getirmeyen imtiyaz sahiplerinden al~nacak parasal cezalar hakk~nda bilgi verilmi~tir. Çal~~man~n hacmini geni~letmemek için,
a~a~~da sadece imtiyaz sahiplerinin ödeyecekleri vergilere ili~kin bilgiler verilmi~tir.
Maden imtiyaz~~için fermân-~~etli ç~kt~~~nda, bir defaya mahsus olmak
üzere, madenin derecesine ve önemine göre, elli Osmanl~~altm~ndan iki yüz
Osmanl~~alan~na kadar ferman harc~~al~n~r". Maden i~letenler iki tür vergi
verirler. Bunlardan biri, dönüm ba~~na her y~l al~nan be~~paral~k resm-i mukarrer, di~eri de rüsüm-~~nisbiyedir. Rüsüm-~~ nisbiye, madenin y~ll~k
üretiminden masraflar ç~kar~lmadan %l'i ve %5'i geçn~en~ek üzere al~n~r.
Lüle ta~~~ve z~mpara madenleri bunlann d~~~nda olup, bu madenlerin vergileri Maden idaresi tarafindan belirlenir". Maden idaresi vergileri ayni ve
nakdi almakta serbesttir31. Madeni i~letenlere vergi ve cezalar~~ödemesi için
valilik taraf~ndan iki ay süre verilir. Bu süre içinde ödemedi~i taktirde, madendeki ta~~n~r mallar~~mahkemece zapt edilerek sat~hr ve vergi ve cezalann
tahsili yoluna gidilir".

1869, mad. 66; 1887, mad. 70.
mad. 68, 1887, n~ad. 72-73.
28 1869, mad. 42; 1887, mad.86.
29 1869, mad. 38; 1887, mad. 40.
30 1887 Tarihli nizamnamenin 43. maddesinde zampara, krom, borath maddeler, lük ta~~ ,
s~cak ve so~uk s~v~~madenler, petrol, zift ve neft gibi damar halinde bulunmarp y~~~n halinde
bulunan madenlerin vergisinin %10'dan %20'ye kadar ahnabilece~i belirtilmektedir.
31 1869, ~nad. 41; 1887, mad. 41-43.
32 1887, mad. 50.
27 1869,
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C - ~mtiyaza Verilen Madenlerin Türleri ve Madenlerin C~kanld~klar~~
Yerler
II. Abdülhamit'in (1876-1909) iktidar~~döneminde, 1878 y~l~ ndan 1899
y~l~na kadarki yirmi bir y~ll~ k sürede i~ letilmek üzere imtiyaza verilen maden
leri gösteren defterdeki"" bilgiler, madenin türüne ve imtiyaz tarihine göre
verihneyip, vilayetlere göre verilmi~ tir. Vilayet esash verilen bu bilgilerden,
her bir madenin nerelerde ç~kar~ld~~~n~~toplu olarak görebilmek mümkün
de~ildir. Bu sebepten, defterdeki düzenleme bir kenara b~rak~ larak, ayn~~
madenin ç~kar~ld~~~~yerleri toplu olarak görebilmek için a~a~~ya bir tablo
verilmi~ tir. Bu tabloyu vermeden önce, defterdeki bilgilere dayanarak, ilmiyaza verilen maden türlerinin neler oldu~unu belirteli~~~ . Bu maden türleri
içerisinde simli kur~un, sh~ali kur~un ve çinko, antimon, manganez, kömür,
ziftli kömür, maden kömürü, kömür ve linyit, krom, =para, c~va, bak~r,
petrol gaz~ , bak~r ile kar~~~ k sin~li kur~un, kur~un ve antimon, maden suyu,
cüruf, demir ve bak~ rla kar~~~ k simli kur~un, bo~-asit, çinko, simli kur~un
bak~ r ve antimon, arsenik, kur~un, kur~un ile kar~~~ k çinko yer almaktad~r.
Görüldü~ü üzere, baz~~ madenler müstakil, baz~lar~~ ise di~er madenlerle
kar~~~ k halde bulunmaktad~ r. A~a~~ daki tabloda, sadece madenlerin
ç~kar~ ld~ klar~~yerler vilayet, sancak, kaza olarak belirtilmeyip köy/mevki olarak da belirtilmi~tir.

" Yukar~da ku rlyesi verilmi~ti.
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Tablo - 1: Madenlerin Ç~kar~ld~klar~~Yerler"
Madenia
Sana&

Kaza

Köy/Mevki 41Zet

- , , , ,,; I •
Ay~b~<
', . t • .~ :; ..)

Mente~e

Kiiym~a

Çenger

.Arli~~~~ -;

Mente ~e

~yel
~~ ),. :•"-• I j •

ll{rA.III.

Ayd~n
v. ~~ ,~~.

Sancak

Kaza

Kronik
Hildaven- Karesi
digür

I lar~nane~k

>Gallica

En~ed

Emed

..

Nil ve Karara I Ifidavo~- Kütahya
dig-ar

Mente~e

.

Aynal~na

Selanik

Drama

Kesendire

Serikorth~?
ve Pul~triz

Mente~e

"

Çayl~isar

Selanik

Ural m~~

Kesendire

Serikortn?
ve Puluriz

>I

'Akivhi~i
~ !f~ ti

1 Köy/Mevki

J•

4y~i~i~ii..,

Mente~e

Mekri

b~likçi Da~~~

Selanik

Drama

Vodina'

Serabit~i

. Anli~ m ,-,, ,

Mente~e

Köre~iz

Gürlek ve
Tahta Kerte

Kosova

Üsküp

Ko~na~mva

Ii~l~an

M~titdi

Mente~e

Mekri

Kem&li Kalan~~ Kosova

Üsküp

Komanova

Kno~kova

Alydti< !

Mente~e

Kiiyer~iz

Toparlar

Kosova

Prizren

Kalkatulelen

Rad' ila

4.4411n, I ••';

Mente~e

Kiiya~tiz

Hamid Köy

Kosova

Pri~fina

-

Veheri~enre?

Mil~aliçç~ k

Karak

Manast~r

Sexliee

Kozana

Eskaliçe

Bursa

i~~egöl

Karl~~Yer

Manast~r

Serfice

Kadana

Vi~k~lak~~~

Bursa

h~egiil

Koz Sakar

Konya

Teke

Alfilye

Manavg~n

Dildir
vent-lig-dr

BlIrM~~

liarmanak

Ntu~retler

Konya

Teke

Alüiye

H~like

Hfidavendigir

Bursa

liannant~k

Kilplii Da~~~

llildwen" Biga
~ligür

Lapseki

Damla',

Gümü~~Beli

Selanik

Selanik

Demirhisar

l~llfwa

Selanik

Selanik

Demirhisar

Bal?
(*unan

-‘,Nii"rli~~
d:t ar i
~de~daven<hak

Simli Kur~un
Ayd~n

knfir

Sivas

Karahisar-I Su~ehri
~arki

Trabzon

Gümü~hane

Gümü~hane Gümü~hane

Tral~zon

Trabzon

Giresun

Ada

Selanik

Selanik

Kelkiç

Poyr~rz

Keskin

Dinek?

Selanik

Siroz

Ziline

Gelebli~ne

Ankara

Izmir ve Urla H~ta Dere

-
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Elfula-

5177.'

Bursa

Kirmasu

Sevinlik

Selanik

Sela~~ik

<~C~gili

Karesi

E~lre .

K~z~l Keçili

Selanik

Selanik

C.ögili

Karesi

Edremid

0i-1mi-i~ler

Kosava

Üsküp

Kratova

-

Ayd~n

~zmir

Seydiköy

~arab Da~~~

Htulavendiirar

Izmit

Kand~ra

Kameasu

, Ayd~n

~zmir

Seydiki-~y

Kö

vendiwir
I liklaventligi~r
I [adavendigiir

Manganez
~~~~~ir

Tire

O~lu

Kal,l

~-

At~~ ~ le'

-1111 i d.

- Dere

~luiLL

Mercan
Av~~ hit

izovor
Çiftli~i,
A~l:ti.Gi'."" ~~

Selanik

Drama

Kesendire

~~:;;Iln~ •y~~
Vii~rn~~~~-oal I

Amaisi
Ayd~n

Metini(

Mekri

Karaca re
Kara <link

Selanik

Drama

Km:midir('

VaM4,111 1

Trabzon

Trabzon

( :irem'',

Pir Aziz Alahd Selanik
Su

Drama

Kesendire

I~n~cazde

Tralt~on

Sönne~ te

Perekçi?

Selanik

Drama

Kesendire

lif~ch~vendir:~r
.

'çaresi

Balya

Patlak

Selanik

Selanik

Gögili

Itildave~~digiir

Izmit

Akl~isar

Akçay

Adana

Adana

Ft~ri~u~tl~?

Trabzon

Trabzon

Trabzon

d›,,:bi~~ i
~ t. ~~~~~~

Bak~r
Açmak Da~~~

Kastamonu Kanal

~nelml~~~

Görele

Akköy

K:umumun Karesi

Edremit

Biga

'Trabzon

Tr.dm~n

Görele

Sildi To~raea llfulavendiffilr

Tralvon

Trabzon

"Tirebol~~~

Kul! Kaya ve
Siiire

Edirne

(iiii
iiimciiii.

Trabzon

Trabzon

lIreltol~~~

A~al~k

Edirne

-

Lap.seki

~zmir

Tire

Mercan
Arazisi

Ayd~n

~zmir

Seteril~isar

O~lu

,,,,,,~,: ~~ l

Bak~r Köre
~~,.mt~:~~ T
Kalabak
Balfiftr~~9(rri~~~Dere
Yar~l~nki~~~~l,

~skeçe

Z1111 i , ,
Ayd~n

di,1.1.ill t
KazgaViFie
liam~~r. ?n•ini.id I
Nodostui I .

Mil'~allar
.~ ll.~ /.
islib~~~f,,,:m~lI~~
ve Tarini .

Ayd~n

~zmir

Ku~adas~~

Ham N~umul
El : Arazisi

Ayd~n

Mente~e

Bozily~lk
i~ ~ii~i.
B<rzilY

Ayd~n

Saruhan

AkInsar

Karada~~
•

Ayd~n

Mente~e

Buldan

Günay

Ayd~n

Ayd~n

Nazilli

Kekten"?

Ayd~n

Mente~e

Buldan

Ttieltstl~~i~~ I

Ayd~n

Izmir

Ku~adas~~

Ayast~lu~~
Varulyan? Çiftli~i Ay<lu~~

Ayd~n

Söke

I Ifiyar
Han~m
çim»! ,,,: I
~~ I, 1111,11.A
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Siurnli Kur~un Bak~r ve Antin~on
Ilii~it4~ii-:
~ligç~ir ' ''. " .

Big-a

l.at~seki

Sela~l~t~kt il./1

Selanik

Selanik

Selanik

Selanik

Sela~~~lk

Kese~nlire

Selanik

Sela~~ik

Kesendire

Selanik

Drama

l W~zeeik

Selanik

Dran~a

~i~~ a~~~

Serçiler

Selanik

Demirl~isar

W~l~at Fetali?

Kesendire

~zo~ler

Selanik

Kesendire

Kaztra~le~~ Ilom~~le

Ayd~n

~zmir

ödemi~~

(:inili Kaya

Ilfult~ven~lig-;ir

Karesi

I linla-

Karesi

E~lre .

K~z~l Çam

Edirne

(

I I~i
~t',itlai-f
dig-;~r

I If~cla-

ivri~~~ li

Yelliee-i Kel~ir Selanik

I IiidgyrAt./ .
diga
-r .

Karesi

~~negöl

S~~suz Yayla

I Iii~laven-

Karesi

Fart

Su S~g~rl~g~~

Iiii~laV~t~~~lig~lr ,I,,,./.

Karesi

Fart

I lödavendig-~?~r

Karesi

Fart

Kazgane~~
I lor~ ale
I i~~~caz~le

Anti~non

:I~1.•.~ 3G~l

Bal~kesir

Demirkap~~
.

lci~~e

vencligtir
D~-a~~~ a

"FilkS'll

DÜ~< le~~~~

I lilt~ve~~~ligtir

Karesi

Earl.

Suba~ '
(„;:~~y~ n

Su S~g~rl~ffi

I linlave~ t
~ligç~r

Karesi

Fall

S~~lta~~~

Sultan Çay~n

I Iiidaven~lig-;ir

Karesi

Bal~kesir

Tral~z~~n~~

Tralrzo~~~

~r,tttt I

Iliidaven~ligk

Bursa

~l~~~v-~l

(,:inili

vendigtir

Borasit

«II ~ ‘~: ~~~~~. ~~

Çay~n
Suba~ '
Çay~ n

Maden Suyu
Tral~zon
•,~~r~l i~ >f~:.1
. Trabzon
, WalliZIIi~ih'i
,~ ,~~~ ,11 ~~

u

Fund

Tral~zon

tonu

Saruhan

Sonla

~tine Y~~»tire
-

Sonla

I Ifidave~~1.
~ligç~r

Karesi

Edwin i~~

Mane~l~k

Edirne

(:elilx~l~~~

~arköy

t'ala~~~~~~ m~~

ii

Iiii~k~ven- :

"

~tyiltit

S~~I~IICIIC

Kömür ve Liz'~yit

, Ayd~n

i

Tral~z~~~~~
'Fral~zol~~

".!

Me~~ ne~e

Milas

Ala Kilise

Karesi

Band~ rma

Bayra~~~iç

Ay~b~'

Söke

Yan ~k Kaya

Malatya

Cizre

Kömür

t

Zifdi Kömür

~~ ;t ~~ .:;)

' Diyi~rk~k~i'

~~ .,,,~~ i ~~

Maden Kömürü

iiiiiiilt

, Kast ~p~yAl~,
Kastamonu

l-lerl~ol

Bolu

Bart~n

Tekke Önü

KaSlitIll01111 Kas~ an~~ttttt~~

Kasta-

(:ide

Aydos

Katilallifttttt

III( ttttt

Alllattu

Kalayc~~

Kastamonu Amasra

Kalayc~~
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Kur~un
I McLarendiga'r

Biga

l:apseki

frabzon

Tral~z~n~~

Ordu

Balcilar Derin IbidavenBiga
Dere
~ligür

I a~l~seld
.

Pazar Köyü

Görele

Sade Kürt:

Karesi

Edremit

Sofular

Karesi

Edre~nit

Bal~iri

Bak~r ile Kar~~~k Simli Kur~un
Yakacak

Trabzon

Trabzon

Kur~un ve Amirr~on
Trabzon

Trabzon

Giresun

Vitunet~k?

1

Bak~r ve Simli Kur~un Madeni
Trabzon

Trabzon

Kara Lb~r~~~~~ ve Il~kla-

(Mirele

ve~nlig•:ir
Trabzon

Trabzon

I Uhla-

Tirebol~~~

‘t•~uligür

[Imavendig‘ir

Demir, Bak~r ve Simli Kur~un
Karesi

Edre~nit

Ala Kilise
1

C~va
Ayd~n

Izmir

(Memi~~

F-

lhdya~thol~~~

Petrol Gaz~~
flale ~~

Hak• ~~

Kastamonu

Kalla11101111 ~neltol~~~

Iskenderun

Çam. an KU' ü

al~.
' uf
Bak~r Küre

Çinko
~tildaven~ligür

•si

Yeni~ehir

Barç~n

Tikye~~

Dreglen

ArKeilik
Selanik

Drama

Kur~un ile Kar~~~k Çinko
Cezair-i
Bahr-i &Iki

Sak~z

Sak~z

J

Tablodaki bilgiler, imtiyaza verilen rnadenlerden bir k~sm~n~n sadece
baz~~vilayederde ç~kar~ld~~~n~~göstermektedir. ~ mtiyaza verilen on z~ mpara
madenin tamam~~Ayd~n vilayetine ba~l~~sancak ve kazalarda, alt~~borasit madenin hepsi Hüdavendigâr vilayeti Karesi sanca~~~Fart kazas~nda, dört maden suyundan üçü Trabzon vilayeti Sürmene ve Torul kazalar~nda, biri de
Hüdavendigar vilayetine ba~l~~Bursa sanca~~~~negöl kazas~nda, bir adet ziftli
kömür madeni Diyarbak~ r vilayeti Malatya sanca~~~Cizre kazas~nda, dört ma-
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den ki~~rMrü oca~~ ndan üçü Kastamonu vilayetine ba~l~~Cide ve Amasra kazas~nda, c~va madeni Ayd~ n vilayeti ~zmir sanca~~~Ödemi~~kazas~nda. petrol
gaz~~Halep vilayeti ~skenderun kazas~nda ç~ kar~lmaktad~r.
Madenler içerisinde çi~~ ko, demir, bak~ r ve antimon gibi madenleri yukar~da ç~ kar~ld~ klar~~ yerlerle s~n~rl~~ tutmak do~ru de~ildir. Çünkü, bu madeliler pek çok yerde simli kur~un ile birlikte ç~kar~ld~~~ ndan, bu yerleri de
zikredilen madenlerin ç~ kanld~ klan yerler olarak kabul etmek gerekir.
D - Maden ~~letme imtiyaz! Alan ülkeler
1869 ve 1887 tarihli maden nizamnamesinin ~artlar~ n~~yerine getirmeyi
taahhüt eden yerli ve yabanc~~pek çok ki~i tek ba~~ na veya ortakl~k kurarak
maden i~letme in~tiyaz~~alm~~t~r. Osmanl~~madenlerini i~ letmek için imtiyaz
alan bu ki~iler içerisinde ~~~giliz, Frans~z, Alman, ~talyan, Yunan, Amerikan,
Avusturya-Macaristan, Rus ve Karada~~vatanda~lar~~yer almaktad~r.
1869 tarihli maden nizamnamesinin yedinci maddesine göre, bir maden
imtiyaz', di~er mallar ve e~yalar gibi miras b~ rak~labil~nekte, saulabil~nekte ve
taksim edilerek ba~kalar~ na devredilebilmektedir. Ancak, belirtilen bu
i~lemlerin devletin bilgisi dahilinde ve resmi senet ile yap~lmas~~gerekmektedir. Çal~~mam~ za kaynakl~ k eden maden imtiyaz' defterindeki3r' bilgilerden,
imtiyaza verilen baz~~ madenlerin daha sonra ba~ ka ~ah~slara devredildi~i
görülmektedir. Defterde, madenlerin ilk ve sonraki sahipleri, "ilk sâhib-i imdyaz~n ismi" ve "sâhib-i imtiyaz-1 hihikm ismi" ba~l~ kl~~iki sütunda belirtilmi~tir..
A~a~~daki tabloda, maden i~letme imtiyaz' alan ülke vatanda~ lar~n~n tek
ba~lar~na veya bir ba~ka ülke vatanda~lar~~ile birlikte ald~ klan maden imtiyazlann~n saplarma ili~kin bilgiler verilmi~ tir. Maden imtiyazlanndan bir k~ sm~~
bir süre sonra el de~i~tirmi~tir. Bu de~i~ikli~i göstermek için de tablo, ilk ve
sonraki imtiyaz sahipleri ~eklinde iki ana siituna böliinmü~tür. Tablodaki ilk
sütunda, ilk imtiyaz sahiplerinin, ikinci siltunda ise sonraki imtiyaz sahiplerinin ülkelere göre say~lan verilmi~tir.
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Tablo - 2: Devletlerin Müstakil ve Ortakla~a Ald~ klar~~Maden ~~ntiyaz~~
Say~s~36
~lk imtiyaz Sahibinin ülkesine Göre
Sonraki imtiyaz Sahibinin ülkesine Göre
Devlet Ad~~

Müstakil Ortakla~a Toplam

Devlet-i Aliyye 70 (%53)

Devlet Ad~~

Müstakil

Ortakla~a Toplam

16

86

Devlet-1 Aliff_£ 53 (%40)

19

17 (%13)

13

30

Ingiltere

26 (%20)

13

39

Fransa

10 (%8)

2

12

Fransa

10 (%8)

~~

~l

Almanya

9 (%7)

~~

10

Almanya

7 (%5)

-

7

~talya

1 (%0,7)

4

5

Italya

3 (%2)

8

Yunanistan

4 (%3)

5
_

giltere

5

9

Yunanistan

2 (%1,5)

~~
~~

1

Amerika

2 (%1,5)

1

3

2

Avusturya-Ma- 2 (%1,5)
caristan

-

2

_1

1

Karada~~

Amerika
Avusturya-Ma- 1 (%0,7)
caristan
Karada~~
112

44

156

Toplam

7

-

Rusya
Toplam

72

105

~~

~~

46

151

Defterde, imtiyaza verilen madenlerin say~s~n~n yüz otuz üç oldu~u
görülmektedir. Tablonun ilk sütununda, herhangi bir devlet vatanda~~n~n
tek ba~~na ald~~~~maden imtiyaz' say~s~~112 iken, ortakla~a ald~~~~imtiyaz
say~s~~ise 44'tür. Bu iki rakam topland~~~nda elde edilecek say~n~ n 133 olmas~~
gerekirken, imtiyaz say~s~n~ n 156 oldu~u görülmektedir. Aradaki 23 say~l~k
fark, baz~~ülke vatanda~lar~n~n ikiden fazla ülke vatanda~~~ile ortakla~a maden imtiyaz~~almalar~ ndan kaynaklanmaktad~r. ~kinci sütunda görülen
farkl~l~k da ayn~~sebepten kaynaklanmaktad~r.
Tabloda yer alan her iki sütundaki bilgiler kar~~la~t~r~ld~~~ nda, en fazla
Osmanl~, ondan sonra ~ngiliz, Frans~z ve Al~nan vatanda~lanmn maden imtiyaz~~ elde etti~i görülmektedir. Osmanl~~vatanda~larmdan bir k~sm~~imtiyazlar~n' ba~ka ülke vatanda~lar~ na devretmi~~olmal~~ki, Osmanl~~vatanda~lar~n~n
müstakil veya di~er devlet vatanda~lar~~ile ortakla~a ald~klar~~imtiyaz say~s~~
86>dan 72>ye dü~erken, ~ngilizlerinki 30'dan 3Wa, ~talyanlannki 5>ten 7'ye
yükselmi~tir. En az imtiyaz elde eden ülkeler, Karada~, Rusya, Avusturya-Macaristan ve Amelika'd~ r. Bu devletler de müstakil olarak maden imtiyaz~~al-

'
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mam~~lard~ r. Bu ülke vatanda~lar~n~n ald~ klar~~ imtiyaz say~s~~bir ve iki
aras~nda de~i~mektedir.
Herhangi bir ülke vatanda~~ , bir veya daha fazla ülke vatanda~~~ile ortakla~a maden in~ tiyaz~~ alabiliyordu. Defterdeki bilgilere göre, yabanc~~devletler birbirleri ile veya Osmanl~~vatanda~~~Müslim ve gayrinnislimlerle birlikte maden imtiyaz' elde etmi~lerdir. ~ lk imtiyaz sahipleri içerisinde bu
~ekilde alman maden inuiyazlarm~n say~s~~ 21, sonraki i~ntiyaz sahipleri
içerisinde ise 30>dur. Bu say~lar, ba~lang~ çta tek ba~~ na maden i~letme iliniyaz~~alan baz~~ülke vatanda~lar~n~ n daha sonra kendilerine ortaklar edindiklerini göstermektedir. A~a~~ daki tabloda, ilk ve sonraki imtiyaz sahiplerine
göre, ülkelerin ortakla~a ald~ klar~~maden imtiyazlar~~ say~s~~verilmi~tir.
ahin - -•Ortaklasa
.
- - - ----- Maden ~sleten
----~lk imtiyaz Sahi?lcrinc Göre
Ülkeler

imtiyaz
Say~s~~

Toplam
imtiyaz
Say~s~na
Oran~~

Devlet-i Aliyye-~ngiltere

8

%6

Devlet-i Aliyye-~ talya

3

%2,2

ülkeler ve Ald~klar~~~mtiyaz Sa ar~"
Sonraki imtiyaz Sahiplerine Göre
Toplam
imtiyaz
imtiyaz.
Say~m
Ülkeler
Say~s~na
Oram
%6,7

Devleti Aliyye-~ ngiltere

9

Devlet-i Aliyye-~talya

9

%1,5

Amerika-~ ngiltere

2

%1,5

Amerika-~ngiltere

1

%0.75

Devlet-i Aliyye-Yunanistan-~talya
Devlet-i Aliyye-Yunanistan

3

%2,2

Devlet-i Aliyye-Yunanistan-~ talyan

~~

%0,75

1

%0,75

~~

%0,75

Devlet-i Aliyye-Karada~~

1

%0,75

Devlet-i Aliyye-Yunanistan
Devlet-i Alin,e-Karada~~

1

%0.75

%0,75

Devlet-i Aliyye-Fransa

1

%0,75

%0,75

Yunanistan-~ ngiltere

1

%0,75

% 0,7

Devlet-i Aliyye-Rusya~talya

~~

%75

Devlet-i Aliyye-Yunanistan-~ ngiltere

2

%1,5

30

%23

Fransa-Yunanistan
~ ngiltere-Almanya
Avusturya-Fransa

Toplam

1

~~
~~

21

%15,7

Toplam

Tablodaki bilgiler, Osmanl~~ Devleti vatanda~lar~ n~n ~ngiliz, Italyan, Yunan, Karada~, Frans~ z ve Rus vatanda~lar~~ ile ortakl~ klar kurdu~unu
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göstermektedir. Ortakl~ klar sadece iki devlet ile s~n~rl~~kalmay~p, bazen üçe
ç~km~~t~ r. Mesela, ilk imtiyaz sahipleri içerisinde sadece Osmanh-Yunan~talyan vatanda~lar~~ortakla~a üç maden imtiyaz~~alm~~t~r. Oysa sonraki imtiyaz sahipleri içerisinde Devlet-i Aliyye-Yunan-~ talyan, Devlet-i Aliyye-Rus~ talyan ve Devlet-i Aliyye-Yunan-~ngiliz vatanda~lar~~ortakla~a dört maden
imtiyaz~~alm~~lard~r.
En fazla ortakl~ k, Osmanl~~ve ~ngiliz vatanda~lar~~aras~nda yap~lm~~t~r. Bu
devletleri üçer i~ntiyazla Osmanl~~Devleti-~talyan ve Osmanl~~Devleti-~talyanYunan vatanda~lar~n~ n ald~klar~~maden imtiyazlar~~ takip etmektedir. ~lk imtiyaz sahiplerine göre, Osmanl~~Devleti be~, ~ ngiltere ve Yunanistan üç, ~talya
ve Fransa iki, Amerika, Karada~, Almanya ve Avusturya birer farkl~~devletle
ortakl~ k kurarak imtiyaz alm~~ lard~ r. Sonraki imtiyaz sahiplerine göre ise,
Osmanl~~devleti sekiz, ~ngiltere dört, ~ talya üç, Yunanistan iki, Karada~,
Fransa ve Rusya birer farkl~~devletle ortakl~ k kurarak i~ntiyaz elde etmi~lerdir.
Bu bilgiler, Osmanl~~Devleti vatanda~lar~n~n ortakl~k kurdu~u ülke say~s~n~n
artt~~~n~~göstermektedir.
Yukar~ da da belirtti~imiz gibi, Osmanl~~vatanda~~~Müslim ve gayrimüslimler müstakil veya ortak olarak birbirleri ile ve yabanc~larla birlikte
maden imtiyazlar~~alm~~lard~ r. Yabanc~lar Osmanl~~vatanda~~~Müslimlerle mi
yoksa gayrimüslimlerle mi çok ortakl~k yapm~~lard~r? A~a~~ daki tabloda yer
alan say~sal veriler, bu soruya cevap verdi~i gibi, Osmanl~~vatanda~~~Müslim
ve gayrimüslimlerin tek ba~lar~ na ve birbirleri ile ortakla~a elde ettikleri
maden imtiyazlar~mn say~s~na ili~kin bilgiler de vermektedir..
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Tablo - 4 : Osmanl~~ Vatanda~~~Müslim ve Gayri Müslimleri~~~ Müstakil
veya Ortakla~a Olarak Birbirleri ~le veya Yabanc~ larla Birlikte Elde Ettikleri
Maden ~miivazlar~38
Sonraki imtiyaz Sahiplerinin
—e
Ülkelerine GOL

ilk in~dyaz Sahiplerinin Ülkelerine Göre

Müslim
MüslimAz~nl~k
MüslimYabanc~~
Az~nhk
Az~nl~kYabanc~~
1.4::!pjn

imtiyaz Say~s~~

imtiyaz Say~s~~

%

36
5

42
6

32
3

44
4

1

1

4

6

29
15

34
17

18
15

25
21

86

100

72

100

Tablodaki rakamlara göre, ilk imtiyaz sahiple~i içerisinde Osmanl~~vatanda~lar~n~n yerli ve yabanc~larla müstakil veya ortakla~a ald~klar~~maden
imtiyaz' say~s~~86'd~ r. Sonraki imtiyaz sahipleri içerisinde ise bu say~~72'ye
dü~mü~tür. Bu durum, Osmanl~~vatanda~lar~n~n 14 maden imtiyaz~m yabanc~~
ülke vatanda~lar~na terk etti~ini göstermektedir. Nitekim, ilk i~ntiyaz sahipleri içerisindeki Osmanl~~vatanda~~~Müslimlerin sahip olduklar~~imtiyaz say~s~~
36 iken 32'ye, Osmanl~~vatanda~~~gayrimüslimlerinki ise 29 iken 18'e
dü~mü~tür. Osmanl~~vatanda~~~gayrimüslimlerin Müslümanlarla birlikte elde
ettikleri imtiyaz say~s~, ba~lang~çta gayrimüslimle~in yabac~larla elde ettikleri
imtiyaz say~s~n~n 1/3'ü kadarken, daha sonra bu oral~~1/5'e dü~mü~tür.
~lk imtiyaz sahipleri içerisinde Osmanl~~vatanda~~~Müslimlerin yabanc~larla elde ettikleri imtiyaz say~s~~bir iken, sonraki imtiyaz sahipleri
içerisindeki say~s~~dörde yükselmi~tir. Buna kar~~n, ilk ve sonraki imtiyaz sahipleri içerisinde Osn~anl~~vatanda~~~gayrimüslimlerinin yabanc~larla birlikte
ald~klar~~imtiyaz say~s~~on be~tir. Bu durum, yabanc~lar~n ortakl~ k için, Osmanl~~Müsli~n vatanda~lar~ndan çok gayrimüslim vatanda~lar~~tercih ettiklerini göstermektedir.

:48 Bu tablo, BOA. Y. PRK. OMZ. 2/56 numaral~~defterdeki bilgilere dayamlarak
olu~turulmu~tur.
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E - Maden ~mtiyaslarunn Süreleri
Maden nizamnamelerinde madenlerin kaç y~ll~ k imtiyaz süresi ile ihale
edilebilece~i belirtilmi~ tir. 1861 tarihli maden nizamnamesinin on üçüncü
maddesinde" maden i~letecek ki~i ve ~irketlere uygun süreli bir imtiyaz ile
i~letme izni verilece~i belirtilmi~ken, 1869 tarihli maden nizamnamesinin
yedinci'm ve 1887 tarihli maden nizamnamesinin be~inci" maddesinde, madenlerin doksan dokuz y~ll~ k imtiyaz süresi ile ihale edilebilece~i belli-tilmi~tir.
Defterde belirtilen madenlerin farkl~~sürelerle imtiyaza verildi~i
görülmektedir. Yüz otuz üç madenden yüz dördü (%78) 99 y~ll~~~na, biri
(%0,75) 75 y~ll~~~ na, on dokuzu (%14,2) 60 y~ll~~~ na, biri (%0,75) 55
y~ll~~~na, be~i (%3,7) 50 y~ ll~~~ na, ikisi (%1,5) 40 y~ll~~~na ve biri (%0,75) 15
y~ll~~~na imtiyaza verilmi~tir. Doksan dokuz y~ll~~~na de~i~ik türden madenler
imtiyaza verilmi~tir. Bir adet petrol gaz~~75 y~lh~~na ve iki adet maden suyundan biri 55 di~eri de 15 y~ll~~~ na imtiyaza verihni~tir. 60 y~ l süreli imtiyazlardan on ikisi krom, be~i z~mpara ve ikisi borasit madenine, 50 y~l süreli imtiyazlardan ikisi z~ mpara, ikisi borasit ve biri krom madenine, 40 y~l süreli imtiya~lardan biri cüruf ve di~e~i krom madenine aittir.
Yüz otuz üç ~naden imtiyaz~ndan % 92'si (123 imtiyaz) doksan dokuz ve
alm~~~y~ll~~~ na, %8'i (10 imtiyaz) yukar~da belirtti~imiz di~er sürelerle ünüyaza vedlmi~ tir.
F- Y~llara Göre Devledere Verilen Maden imtiyaz' Say~s~~
Defterde, hangi madenin kaç tarihinde kimlere imtiyaza verildi~i belirtilmi~tir. Madenlerin imtiyaza verili~~tarihlerine bak~ld~~~nda, en erken tarihli olan~~1878, en geç tarihli olan~~1898 y~l~ na aittir. Defterde belirtilen
madenler içerisinde, imtiyaza verilen ilk maden, Hüdavendigâr vilayetinin
Bursa sanca~~na ba~l~~ ~negöl kazasmdaki iki adet krom made~~i olup, bunlardan biri Yunan vatanda~~~Kankilari Efendi'ye, di~e~i Osmanl~~vatanda~~~
Tanisyos Manin~yan'a doksan dokuz y~ll~~~ na 13 Mart 1878 tarihinde, son
maden ise Manast~ r vilayeti Serfice sanca~~~Kozana kazas~ndaki 1 May~s 1899
tarihinde altm~~~y~ll~~~ na Osmanl~~vatanda~larmdan Hasan Bey'e verilen
krom madenidir. Madenlerin hangi y~llarda daha yo~un olarak imtiyaza verildi~ini göstermek için a~a~~ daki tabloda y~ llar itibariyle ülkelere verilen
maden imtiyazIarm~n say~s~na dair bilgiler verilmi~tir.
T~zlak, "Osmanl~~Maden ~~letmecili~inde...", s. 86.
"> Maâdin Nizamnâmesi, 1285/1869, Matbaa-y~~Amire, 1288.
""Maâdin Nizamnamesi, 1304/1887, Düstur, I. Tertip, Cilt 5, (14.Ra.1301-26.B.1305).
Ba~vekâlet Matbaas~ , Ankara, 1937, s. 886-904.
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Say~s~~
Tablo -5: Y~llar ~tiba~iyle Verilen ~mtiyaz
"

imtiyaz Tarih- Verilen
imtiyaz Say~s~~
leri

131kc Vatanda~lar~na Verilen imtiyaz Say~n

1294
1295

4
10

Devlet-i Aliyye (3 adet), Yunanistan (I)
Devlet-i Aliyye (1), Yunanistan (1), ~ngiltere (6), Amerika ~ngiltere
(1), Avusturya-Macaristan (1)

1296
1297
1298
1299

2
4
2
2
3
7

Devlet-1 Aliyye (2)
Devlet-i Aliyye-~talya (2), ~ngiltere (2)
Devlet-i Aliyye (2)
Devlet-i Aliyye (2)
Devlet-i Aliyye (2), Yunanistan (1)

1300
1301
1302
1303
1304
1305

6
4
14
9
5

1306
1307

17

1308

2

1309
1310

3
6

1311

5

Almanya (7)
Devlet-1 Aliyye (1), ~ngiltere (4), Almanya (1
Devlet-i Aliyye(2), Almanya-~ngiltere (1), Avusturya-Fransa (1)
Devlet-1 Aliyye (4), Devlet-i Aliyye-~ ngiltere (8), Devlet-i Aliyye-Yunanistan-~ngiltere (2)
Devlet-i Aliyye (7), Amerika-~ngiltere (1), ~talya (1)
Devlet-i Aliyye (4), Fransa (1)
Devlet-iidiyye(9), Devlet-i Aliyye-Karada~~(1), Almanya (1). Fransa
(6)
Devlet-i Aliyye (2)
Devlet-i Aliyye (3
Devlet-i Aliyye (3), Devlet-i Aliyye-~ talya (1), Fransa-Yunanistan (1).
Yunan (1)
Devlet-i Aliyye (2), Devlet-i Aliyye-Yunanistan-~talya (1). Devlet-1
Aliyye-Yunanistan (1), ~ngiltere (1)
Devlet-i Albye (7), ~ngiltere (1)

1312

8

1313
1314
1315

6
10
1

Devlet-i Aliyye (3), ~ngiltere (3)

Tarihi Belirsiz
Toplam

3
133

Fransa (3)

Devlet4 Aliyye (10)
Devlet4 Aliyye (1)

NotParantez içindeki rakamlar verilen imtiyaz say~s~ n~~göstermektedir.

P/ Bu tablo. BOA, Y. PRK. OMZ. 2/56 numaral~~ defterdeki bilgilere dayan~ larak
olu~turulmu~tur.
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Tablodaki rakamlar, verilen imtiyaz say~s~n~n y~llara göre farkl~l~ k arz
etti~ini ve her y~l ayn~~say~da imtiyaz verilmedi~ini göstermektedir. Yirmi bir
y~lda toplam 133 maden imtiyaz~~verildi~ine göre, y~ lda ortalama be~~maden
imtiyaz verilmi~~demektir. Baz~~y~llar, verilen imtiyaz say~s~~bu ortalaman~n iki
üç kat~na ula~~rken baz~~y~llar ise bu ortalaman~n alt~na dü~mü~ tür.
En fazla imtiyaz 1891 y~l~nda verilmi~~olup, on yedi imtiyazdan dokuzu
Osmanl~ , alt~s~~Frans~ z ve birer tanesi Osmanl~-Karada~~ve Al~nan vatanda~lar~ na verilmi~ tir. En fazla imtiyaz~n verildi~i 1891 y~l~~~~~on dört ünüyazla 1888, onar imtiyazla 1879 ve 1898 y~llar~~takip etmektedir. 1899 y~l~~bir
imtiyazla en az imtiyaz~n verildi~i y~l olmu~ tur. Defterde, Frans~zlara verilen
üç adet maden imtiyaz~n~n tarihi ise belirtilmemi~tir. Y~ llar itibariyle verilen
maden imtiyaz' say~s~ na bak~ld~~~ nda baz~~y~llar artan baz~~ y~ llar azalan dalgal' bir seyir görülmektedir.
G - ~irkederce ~~ledlen Madenler
1887 tarihli maden nizamnamesinin 26. maddesine göre, maden imtiyazlar~~bir veya birkaç ki~iye verilebildi~i gibi, Osmanl~~kanunlarma göre kurulmu~~bir ~irkete de verilebilmektedir. Defterde baz~~maden imtiyazlarm~n
~irketlere verildi~i görülmektedir. imtiyaz' alan ~irketlerin adlar~, sermaye
miktarlar~, bu ~irketlerin idare meclisinde bulunan ki~ilerin isimleri ve
hangi ülke vatanda~~~olduklar~~ve hangi madenlerin imtiyazlar~n~~ald~klar~~
defterde belirtilmi~ tir. A~a~~da, defterde verilen bilgiler do~rultusunda bu
~irketler hakk~ nda bilgi verilmi~tir.
1 - 'The Borax Company Limited

The Borax Company Limited, 1887 y~l~ nda kurulmu~~bir ~ngiliz
~irketidir. ~irket, 1899 y~l~ nda ald~~~~bir kararla 1 Ekim 1898 tarihinden
geçerli olmak üzere bütün mallar~n~~bir ~ngiliz ~irketi olan The Borax Consalidated Limited'e devretmi~tir. Bu ~irket, dünyadaki borasit madenlerini
elinde bulundurdu~undan, 1323/ 1 907 tarihli Osmanl~~ Maden
~statistiklerinde "~ngiliz-Amerikan Borasit ~irketi ~nhisariyesr olarak zikredilmektedir43.
Hüdavendigâr vilayeti, Karesi sanca~~~Fart kazas~~Su S~~~rl~~~~(Susurluk)
köyündeki iki adet borasit madeninden biri elli y~ll~~~na 3 Temmuz 1887
a.g.m., s. 115.
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tarihinde Avusturya ve Fransa tebaas~ndan Garabler dö Major ve orta~~na,
di~eri ayn~~tarihte ayn~~süre ile Almanya ve ~ngiltere tebaas~ndan Frederik
Sabuh ile ~anl Henson'a ihale edilmi~tir. Daha sonra her iki maden imtiyaz'
~ngiliz vatanda~~~Lord Helington'a devredilmi~tir. Bu iki maden, bir milyon
~ngiliz Lira sermayeli "Boralisi Kumpani" ad~ndaki ~ngiliz kumpanyas~~taraf~ndan idare edilmektedir. ~mtiyaz~n verildi~i tarihte, kumpanyan~n idare
meclisinde ~u üyeler yer almaktayd~: ~ngiliz ba~kan tacir Lavrens, filo sahibi
~ngiliz banker Clark, ~ngiliz Miralay Homsili Zirak, akar sahibi Belçikal~~Von
Brandekim, akar sahibi ~ngiliz Ber Hubez44.
2 - Balya Karaa.yd~n ~irketi
~irket, 1892 y~l~nda Edremit kazas~mn Balya nahiyesinin Kocagilmü~~ve
Karaaydm mevkilerinde bulunan simli kur~un madeni ile ayn~~nahiyede
Manc~n~k mevkiindeki linyit madenini i~letmek üzere k~~rulmu~turr>.
Manamk mevkiindeki linyit madeni 29 Haziran 1891 y~hnda Alman Rayzer'e doksan dokuz y~ll~~~na ihale edilmi~tir. Defterdeki bilgilere göre, maden
i~letme imtiyaz~~daha sonra Balya Karaaydin ~irketi Osmâniyesf ne
geçmi~tir.
3 - ~skenderun Gaz Madeni ~irketi
Hakp vilayeti Halep sanca~~~Iskenderun kazas~~Cengan köyündeki petrol gaz~~madeni imtiyaz~n~~ 75 y~ll~~~na 13 May~s 1899 tarihinde Devlet-i
Aliyye tebaas~ndan Ahmed Nihani Efendi alm~~~olup, bu madeni yirmi bin
Osmanl~~Lira sermayeli Iskenderun Gaz Madeni ~irketi i~letmektedir. ~irket
idare meclisinde, Devlet-i Aliyye tebaas~ndan Raif Bey, Ba~dathyan Ohannes
Efendi, Mektupçu Nuri Bey, hukuk mü~aviri Miltiyadi Efendi, tacir
Dola~ama? Niko, tacir ~snamekin? ve tacir Yarumcu yer almaktad~r'7.
4 - Karasu Madenleri ~irketi
Hüdavendigâr vilayeti Izmit sanca~~~Kand~ra kazas~~Karasu köyündeki
simli kur~un ve çinko madeni, ilk önce 2 Haziran 1898 tarihinde, doksan
dokuz y~ll~~~na Osmanl~~vatanda~lar~ndan Haf~z Nuri Efendi'ye ihale edilmi~,
daha sonra da Osmanl~, Rus ve ~talyan ortald~~ Karasu Madenleri ~irketine
44 BOA, Y. PRR. OMZ. 2/56, s• 5-6.

ökçün, a.g.m., s. 118.
BOA, Y. PFtK. OMZ. 2/56, s. 5-6.
47 BOA, Y. PRR. OMZ. 2/56, s. 1-2.
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devredilmi~ tir. imtiyaz 1898 y~l~ nda verilmesine ra~men, madeni i~letecek
olan Karasu Madenleri ~irketi 1900 y~l~ nda kurulmu~ tur. Defterdeki bilgilere
göre, ~irketin sermayesi üç milyon iki yüz bin Frankt~r. ~irket idare heyetinde
ise, Osmanl~~vatanda~~~ ~ükrü ve Süreyya Beyler, ~ talyan Fernandez ve Rus
vatanda~~~iki ki~i bulunmaktad~r48.
5 - Kesendire Madeni ~irket-i Osmaniyesi
~irket, Allatini, F.J.B Sergileri, Enriko Mizrahi, Dersaadet Bankas~~ ve
~zvor Ke~fiyat ~irketi ilgilileri taraf~ndan 1893 y~l~ nda kurulmu~ tur4". Defterdeki bilgilere göre, ~irketin sermayesi üç yüz bin Frank'nr. ~irket, Selanik vilayetine ba~l~~Drama sanca~~~Kesendire kazas~ ndaki dört manganez ve dört
simli kur~un ve antimon madeni ile yine ayn~~ vilayete ba~l~~Gögili kazas~ ndaki manganez madeni~~i i~lennektedirr4'.
6 - Leneviz? Maden, Borafisi Kalhanesi ve Frans~z ~irketi
Hüdavendigâr vilayeti Karesi sanca~~~Fart kazas~~Sultan Çay~ n köyünde
bulunan Borasit madeni, Osmanl~~vatanda~lar~ ndan Yaver-i Ekrem Devletlü
Fuat Pa~a'ya 13 Kas~ m 1889 tarihinde, doksan dokuz y~ll~~~ na ihale edilmi~,
ancak maden daha sonra Frans~ z Afansuz'a? devredilmi~tir. Defterdeki bilgilere göre, madeni, alt~~milyon Frank sermayeli Leneviz? Maden ve Borafisi
Kalhanesi ve Frans~z ~irketi i~ letmekte olup, ~ irket idare meclisi üyeleri
içerisinde, Fuad Pa~a, banker Tonibi, Banker Ogüsto Kalkoz, Jolidi Boranye
ve Sendisi Fransbek, Kimyager Lewi ve Kimyager Brodel yer almaktad~r'.
7 - ~smi Belirtilmemi~~Bir ~irket
Hüdavendigâr vilayeti Hüdavendigâr sanca~~~ ~vrindi kazas~~Yenice-i
Kebir köyündeki antimon madeni doksan dokuz y~ll~~~ na 18 May~ s 1891 tarihinde Devlet-i Aliyye vatanda~~~Basri Bey ve ortaklar~na ihale edilmi~ken,
daha sonra bu ki~ilere Fransa tebaas~ ndan Lorando'da kat~lm~~ ur. Madeni
dört milyon be~~yüz bin Frank sermayeli ismi belirtilmeyen bir maden ~irketi
i~letmektedir. ~smi belirtilmeyen bu ~irketin idare meclisinde ~u üyeler yer
almaktad~ r: Frans~ z Mösyö Mavro ve Kordato, Rusyal~~Jan Nöjan, Yunanl~~
banker Abakir, ~ ngiliz banker Avinidi, Yunanl~~banker Asimopolo, Yunanl~~
48 BOA,

Y. PRK. OMZ. 2/56, s. 5-6.
Ökçün, a.g.m., s. 117.
BOA, Y. PRK. OMZ. 2/56, s. 8-9.
51 BOA, Y. PRK. OMZ. 2/56, s. 5-6.
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akar sahibi Ta~~ ikopolo, ismi belirtilme~ni~~bir Yunanl~~ banket., Frans~ z
mühendis Jerry Fanilan, Rusyal~~ avukat Espanclon52.
H - Sahipleri El De~i~tiren Maden ~mtiyazlan
Bir ki~i veya birkaç ki~inin sahip oldu~u maden i~letme imtiyaz' zamanla
el de~i~tirebiliyordu. ~~ntiyaz~ n el de~i~tirmesi farkl~~ ~ekillerde olmaktad~ r.
imtiyaz tek ki~iye ait iken, imtiyaz sahibi daha sonra yan~ na yeni ortak kabul
edebilmektedir. ~ki üç ortakl~~bir maden imtiyaz~~ (la daha sonra bir tek
ki~iye geçebiliyordu. Bir veya birkaç ki~i taraf~ndan i~letilen bir maden de,
çok ortakl~~bir ~irkete veya imtiyaz sahiplerinin vârislerine desTedilebiliyord~~. Belirtti~imiz ~ekillerde el de~i~tiren maden i~ntiyazlarm~ n say~s~~
kim-kur.
Defterde tek ba~~ na maden i~leten sekiz ki~i, daha sonra yanlar~na ortak
alm~~lard~ r. Birkaç ki~i ile ortak olarak i~letilen dört maden imtiyaz~~ da
daha sonra ortaklardan birine devredilmi~tir. Bir ki~i taraf~ ndan i~letilmekte
iken, bir ba~kas~na devredilen imtiyaz say~s~~ ise yirmidir. Dokuz madenin imtiyaz' bir veya birkaç ki~i üzerinde iken, bu imtiyazlar daha sonra çok ortakl~~
~irketlere devredilmi~tir. Belirtilen ~ekillerde Osmanl~~ vatanda~~~Müslim ve
gayrimüslim vatanda~lar~ n ellerinde bulunan on yedi maden i~ntiyaz~~ daha
sonra yabanc~lar~ n eline geçmi~tir.
El de~i~tiren madenlerin belirli türden maclenler olmay~ p, farkl~~ türden
madenler oldu~u görülmektedir. Bu madenler içerisinde, on krom, bir
kömür, bir z~ mpara, bir petrol gaz~, iki simli kur~un, yedi manganez, üç antimon, dört borasit, bir simli kur~un ve çinko, yedi simli kur~un ve antimon,
bir arsenik ve bir adet kur~un ile kar~~~ k çinko madeni bulunmaktad~r.
I - Maden Türklerine ve Ülkelere Göre Maden ~mtiyazlan
1 - Maden Türlerine Göre Verilen ~n~tiyazlar
Yukar~da verilen bilgilerden, Osmanl~~ve yabanc~~ devlet vatanda~lar~ n~ n
Osmanl~~ madenlerini i~letmek üzere pek çok imtiyaz ald~~~~anla~~lmaktad~ r.
Al~nan bu imtiya~larm say~s~~maden türlerine göre farkl~l~ k göstermektedir.
Alman bir maden imtiyaz~~ bazen miras bazen de sat~ n alma yoluyla el
de~i~tirebiliyordu. Hem bu de~i~iklikleri hem de maden türleri~~e göre
ülkelerin ald~~~~imtiyaz say~s~n~~ gösterebil~nek için, a~a~~ya bir tablo verilmi~tir.

r'2 BOA, Y. PRK. OMZ. 2/56, s. 5-6.
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Tablo-6 Maden Türlerine Göre Verilen ~mtivaz1ar53
Madenin Cinsi

Simli Kur~un

~lk ~mtiy-az Sahiplerinin

Sonraki imtiyaz Sahiplerinin

Ülkesi

ülkesi

Devlet-i Aliyye (10, %53),
~ngiltere (4. %21), Almanya
(3, %16), Yunanistan (1, %5),
Devlet-i Aliyye-~ talyaYunanistan (1, %5)

Devlet-i Aliyye (9, %47),
~ngiltere (5, %26), Almanya (3,
%16), Yunanistan (1. %5),
Devlet-i Aliyye-~ talya-Yunanistan
(1, %5)

Simli Kur~un ve Devlet-i Aliyye (2, %67),

imtiyaz
Say ~~
19

Çmko

Yunanistan (1, %33)

Devlet-i Aliyye-Rusya-~ talya (1,
%33,3), Yunanistan (1, %33,3).
~ngiltere (1, %33,3)

3

A

Devlet-i Aliyye (3, %43), Devlet-i Aliyye-~ talya (I, %14),
Devlet-i Aliyye-Yunanistan~ngiltere (1, %14), Almanya
(1, %14), Amerika-~ngiltere
(I. %14)

Devlet-i Aliyye (2, % 29), Devlet-i Aliyye-Fransa (1, %I4),
Devlet-i Aliyye-Yunanistan~ngiltere (1, %14), Almanya (1,
%I4), Amerika-~ngiltere (1,
%14), ~ talya (1, %14)

7

Devlet-i Aliyye (4, %36),
Fransa (4. %36), ~ talya (I,
%9), Amerika-~ngiltere (1,
%9), Devlet-i AliyyeYunanistan (1, %9)

Devlet-i Aliyye (4, %36), Belirsiz
(4, %36), Avusturya-Macaristan
(1, %9), Amerika (1, %9), Devlet-i Aliyye-Yunanistan (1, %9)

Il

Devlet-i Aliyye (4, %100)

Devlet-i Aliyye (4, %100)

4

Devlet-i Aliyye (4, %80), Almanya (1, %20)

Devlet-i Aliyye (4, %80), Belirsiz
(1, %20)

5

Devlet-i Aliyye (1, %100)

~ngiltere (1, %100)

Devlet-i Aliyye (1, %100)

Devlet-i Aliyye (1, %100)

Devlet-i Aliyye (15, %55),
~ngiltere (8, %29). Devlet-i
Aliyye-~talya (2, %7),
Yunanistan (2, %7)

Devlet-i Aliyye (10, 37),
~ngiltere (11, %40) , Devlet-i
Aliyye-~ talya (2, %7),
Yunanistan-~ngiltere (1, %4),
Devlet-i Aliyye-~talya-Rusya (1,
%4), Almanya (1, %4),
Yunanistan (1. %4)

Manganez

Maden Kömürü
Kömür ve Linyit
Kömür
Ziftli Kömür

Krom

Zimpara

Devlet-i Aliyye (8, %80),
Devlet-i Aliyye (7. %70),
~ngiltere (I, %10), Avusttuya- ~ngiltere (2, %20), AvusturyaMacaristan (1, %10)
Macaristan 1, %10)

C~va

Devlet-i Aliyye (1, %100)

27

10

Devlet-i Alivye (1, %100)

5 3 Bu tablo, BOA, Y. PRK. OMZ. 2/56 numaral~~ defterdeki bilgilere dayamlarak
olu~turulmu~tur.
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Bak~r

Devlet-i Aliyye (3, %30) Devlet-i Aliyye-~ ngiltere (4, %40),
Almanya (1, %10), ~ ngiltere
(1, % 10) , Devlet-i AliyyeYunanistan-~ngiltere (1, %10)

Devlet-i Aliyye (3, %30), Devleti Aliyye-~ngiltere (4, %40), Almanya (1, %10), ~ ngiltere (1,
%10), Devlet-i AliyyeYunanistan-~ ngiltere (1, %10)

10

Petrol Gaz~~

Devlet-i Aliyye (1, %100)

Devlet-i Aliyye (1, %100)

~~

Bak~r ile Kar~~~k
Simli Kur~un

Devlet-i Aliyye (1, %50), Devlet-i Aliyye-~ngiltere (1, %50)

Devleti Aliyye (1, %50), Devleti Aliyye-Ingiltere (1, %50)

2

Kur~un ve Antimon

Devlet-i Aliyye-~ ngiltere (1,
%100)

Devlet-i Aliyye-~ ngiltere (1,

%~oo)

Bak~r Simli
Kur~un

Devlet-i Aliyye (2, %50), Devlet-i Aliyye-~ ngiltere (2, %50)

Devlet-i Aliyye (2, %50), Devleti Aliyye-~ngiltere (2. %50)

4

Maden Suyu

Devlet-i Aliyye (2, %40),
Fransa (3, %60)

Devlet-i Aliyye (2, %40). Fransa
(3, %60)

5

Cliruf

Devlet-i Aliyye (1, %100)

Devlet-i Aliyye (1, %100)

Demir, Bak~r,
Simli Kur~un

Almanya (1, %100)

Almanya (1, %100)

Bor-asit

Devlet-i Aliyye (4, %67), Almanya-~ngiltere (1, %16,6),
Avusturya-Fransa (1, %16,6)

~ngiltere (2, %33), Devlet-i
Aliyye (1, %16,6) Fransa (1,
%18,6), Devlet-i Aliyye-~ngiltere
(1, %16,6), Amerika (1, %16,6)

6

Çinko

Devlet-i Aliyye (1, %100)

~~

~~
~~

Devlet-i Aliyye (1, %100)

~~

Devlet-i Aliyye (3, %38),
Simli Kur~un
Fransa (3, %38), ~ ngiltere (2,
Bak~r ve Antimon %26)

~irket (3, %38), Devlet-i Aliyye
(1, %12,5), ~ngiltere (2, %25)•
~ talya (1, %12,5), Belirsiz (1,
%12,5)

8

Arsenik

Italyan (1, %100)

Devlet-i Aliyye (1, %100)

Kur~un ile Kar~~~k Fransa-Yunanistan (1, %100)
Çinko
Kur~un

~ngiltere (1, %50), Devlet-i
Aliyye-Karada~~(1, %50)

Fransa (1, %100)
~ngiltere (1, %50), Devlet-i
Aliyye-Karada~~(1, %50)

~~
2

Toplam

133
Not.: Parantez içersinde verilen ilk rakamlar imtiyaz say~s~n~, % olarak verilen ikinci rakamlar
ise devletlerin o madene ait imtiyazlardan ald~ klar~~pay~~göstermektedir.

Maden i~letmek isteyen ki~iler yerli veya yabanc~ larla ortakl~k kurarak
maden imtiyaz~~ alm~~lard~ r. Tabloda, ortak olarak al~na~~~pek çok maden
imtiyaz~~ örne~i bulunmaktad~ r. Yap~lan bu ortakl~klar sebebiyle, her bir maden türü için devletlerin sahip olduklar~~ imtiyaz say~s~ n~~ tespit etmek
mümkün olmamaktad~ r. Tabloda verilen say~lar, ancak her bir maden türü
için verilen toplam imtiyaz say~s~n~~göstermektedir. ~~ntiyaza verilmi~~133
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maden içerisindeki en büyük pay %20 ile (27 imtiyaz) kroma, %14 ile (19
imtiyaz) simli kur~una, %8 ile (11 imtiyaz) manganeze, %7,5 ile (10 imtiyaz)
bak~ ra, %7,5 ile (10 imtiyaz) z~mpara madenine aittir. Bu madenler
d~~~ ndaki madenlerin toplam imtiyaz say~s~~içindeki say~s~~ ondan azd~ r.
Çinko, kur~un ile kar~~~k çinko, arsenik, simli kur~un-demir-bak~r, cüruf,
kur~un-antimon, petrol gaz~, kömür, ziftli kömür ve civa madenleri için sadece birer imtiyaz ve~ilmi~tir.
Tabloda belirtilen 133 maden imtiyaz' içerisinde, Osmanl~~ Devleti sadece maden kömürü, kömür, ziftli kömür, civa, petrol gaz~ , cüruf ve çinko
madenlerinin yüzde yüzünü tek ba~~na i~letmektedir. Tabloda belirtilen
di~er madenleri birkaç devlet müstakil veya ortakla~a i~let~nektedir. Bu bilgiler, Osmanl~~Devleti'nin pek çok madenini tek ba~~ na i~letemeyip yerli ve yabanc~~ortaklar edinerek i~letti~ini göstermektedir.
~lk imtiyaz sahiplerine göre, Osmanl~~Devleti'nin tek ba~~na %50'den
fazlas~n~~ i~letti~i madenler ~unlard~ r: Simli kur~un, simli kur~un ve çinko,
maden kömürü, kömür ve linyit, kömür, ziftli kömür, krom, z~mpara, civa,
bak~r ile kar~~~ k simli kur~un, petrol gaz~, kur~un ve antimon, cii~~~f, borasit,
çinko ve arsenik. Osmanl~~Devleti d~~~ nda, ilk imtiyaz sahipleri içerisinde
maden suyu imtiya~larimn %60'm ve demir-bak~r-simli kur~un kar~~~ m~~maden imtiyazm~ n %100 yüzünü elinde bulunduran Almanya d~~~ nda hiçbir
ülke tek ba~~na madenlerin %50'sinden fazlas~n~~i~letmemektedir.
Sonraki imtiyaz sahipleri içerisinde, Osn~anl~~Devleti'nin %50'den fazlas~ n~~ i~letti~i madenler içerisinde maden kömürü, kömür ve linyit, ziftli
kömür, z~mpara, c~va, petrol gaz~ , bak~ r ile kar~~~ k simli kur~un, cüruf ve
çinko madeni bulunmaktad~r. Ba~lang~çta Osmanl~~Devleti'nin, simli kur~un,
si~nli kur~un ve çinko, krom, borasit ve arsenik gibi madenlerdeki pay~~
%50'den fazla iken, daha sonra bu madenlerdeki pay~~ %50'lerin alt~ na
inmi~ tir. Sonraki imtiyaz sahipleri içerisinde bir adet demir-bak~ r-simli
kur~un madenini Almanlar, bir adet kömür madenini ~ngilizler, bir adet
kur~un ile - kar~~~ k çinko madenini Frans~ zlar ve bir adet arsenik madeni~~i
~talyanlar i~letmektedirler. Bunlar~ n d~~~ndaki maden türlerinde yabanc~~
devletlerin pay~n~n %50'den az oldu~u görülmektedir.
Devletlerin yukar~ da belirtilen maden türlerine ait imtiyaz say~lar~ n~~tam
olarak tespit etmek mümkün ol~namaktad~ r. Çünkü, bir devlet vatanda~~~tek
ba~~ na imtiyaz ald~~~~gibi, di~er devlet vatanda~lar~~ ile de ortak i~~~ tiyaz

Belleten C.LXXI, 63
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alm~~t~r. Dolay~s~yla, her bir devlet için belirtilen imtiyaz say~s~ , ortak olarak
al~nanlar da hesaba kauld~~~nda daha fazla say~da olacakt~r.
2-ülkelere Göre Maden ~mtiyazlar~~
Devletler her tür maden için ayn~~ilgiyi göstermemektedirler. Yukar~da
verilen iki ve üç numaral~~tabloda, devletlerin müstakil veya ortakla~a
ald~klar~~maden imtiyaz~~say~lar~na ili~kin bilgiler veril~ni~ti ancak bu devletlerin hangi tür madenlerin imtiyaz~n~~ald~klar~~hakk~nda bilgi verilmemi~ti.
Devletlerin tek ba~lar~na veya ortak olarak i~ntiyaz~n~~ald~klar~~maden türleri
ile bunlar~n say~s~~a~a~~daki tabloda verilmi~tir.
Tablo - 7 : Devletlerin Müstakil veya Ortakla~a Ald~klar~~Maden
~mtivazlar~54
Ülke ~smi

ülkelerin ~mtiyaz~m Ald~klar~~Madenler ve Say~s~~
Sinali kur~un (10), simli kur~un ve çinko (2), antimon (3), ~nar~ganez (4), maden kömürü (4), kömür
ve linyit (4). kömür (1), ziftli kömür (1). krom (15),
z~ mpara (8), civa (1), bak~r (3), petrol gaz~~ (1),
bak~r ile kar~~~ k simli kur~un (1), bak~r simli kur~un
(2), maden suyu (2), cürt~f (1), borasit (4), çinko
(1), simli kur~un bak~r ve antimon (3), arse~nk (1)

Devlet-i Aliyye

Almanya

Simli kur~un (3), antimon (1), kömür ve linyit (1),
bak~r (1), demir bak~r ve simli kur~un (1)

Ingiltere

Simli kur~un (4), krom (8), z~mpara (1), bak~ r ( 1) ,
simli kur~un bak~r ve antimon (2), kur~un (1)

Fransa

Manganez (4), maden suyu (3), simli kur~un bak~r
ve antimon (3)

Yunanistan

Simli kur~un (1), simli kur~un ve çinko (1). krom
(2)

~talya

Manganez (1)

Devlet-i Aliyye-~ngiltere

Bak~r (4), bak~r ile kar~~~ k simli kur~un (1), kur~un
ve antimon (1), bak~r simli kur~un (2)

Devlet-i Aliyye-~talya

Antimon (1), krom (2)

Devlet-i Aliyye-Yunanistan

Manganez (1)

51 Bu tablo, BOA,
olu~turulmu~tur.
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Devlet-i Aliyye-Karada~~

Kur~un (1)

Amerika-~ngiltere

Antimon (1), Manganez (1)

Avusturya-Macaristan

Z~mpara (1)

Avusturya-Fransa

Borasit (1)

Fransa-Yunanistan

Kur~un ile kar~~~ k çinko (1)

995

Almanya-~ngiltere

Borasit (1)
Devlet-i Aliyye-~talya-Yunanis- Simli kur~un (1)
tan

Devlet-i Aliyye-~ngiltere-Yuna- Antimon (1), bak~ r (1)
nistan
Avusturya-Macaristan

Z~mpara (1)

Avusturya-Fransa

Borasit (1)

Fransa-Yunanistan

Kur~un ile kar~~~ k çinko (1)
Not: Parantez içindeki rakamlar imtiyaz say~s~n~~göstermektedir.
Tablodaki bilgiler, Osmanl~, ~ngiliz, Frans~z, Alman, ~talyan ve Yunan vatanda~lar~n~n baz~~madenlerin imtiyaz~n~~ortak, baz~lanm da müstakil olarak
ald~klar~n~~göstermektedir. imtiyaz elde eden Amerikan, Rus, Avusturya ve
Karada~~vatanda~lar~~tek ba~lar~na imtiyaz almay~p di~er devlet vatanda~lar~~
ile ortakl~k kurarak maden imtiyan alm~~lard~r.
Tabloda, devletlerin birbirleri ile kurduklar~~ ortakl~ klara bak~ ld~~~ nda,
devletlerin en fazla Osmanl~~devleti ile ortakla~a maden i~lettikleri
görülmektedir. Osmanl~~Devleti'nin ~ngiltere, ~talya, Yunanistan, Karada~~
devlederiyle ortakl~ k yapt~~~~görülmekle birlikte, Fransa, Almanya, Amerika,
Avusturya-Macaristan devletleriyle ortakl~~~~görülmemektedir. Yunanistan,
~ngiltere ve Fransa, Osmanl~~Devleti'nden sonra di~er devletlerle en fazla ortald~k k~~ ran. ülkeler olarak görülmektedirler.
Devletlerin ortakla~a ald~klar~~ maden imtiyazlarm~ n say~ca fazla olmad~~~~
görülmektedir. Sadece ~ngiltere-Osmanl~~ Devleti, Amerika-~ngiltere ve Osmanl~~Devleti-~ talya devleti birden fazla imtiyaz alm~~~olup, bunlar~ n d~~~ nda
ortakl~k kural~~devletler sadece birer maden imtiyaz' alm~~lard~ r.
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Sonuç
Osmanl~~ topraklar~nda devletin ve halk~ n ihtiyaçlar~ n~~kar~~layacak miktar ve türde maden ç~ kar~lmaktad~ r. Madenler daha çok imparatorlu~un
Anadolu ve Balkan topraklar~nda yer almaktad~ r. XIX. yüzy~l ortalar~ na kadar daha çok devletin hakim oldu~u madencilik sektöründe, bu tarihten
sonra yabanc~lar da etkin bir ~ekilde faaliyet göstermeye ba~lam~~lard~r.
Yabanc~~devletlerin hemen hemen her tür maden i~letmek için imtiyaz
ald~klar~~görülmektedir. Osmanl~~vatanda~~~Müslim ve gayrimüslimler de yabanc~~ ortaklar edinerek maden i~letmek için imtiyaz elde etmi~lerdir. Osmanl~~Devleti vatanda~lar~n~ n baz~~maden imtiyazIar~n~~yabanc~lara terk etmeleri sonucu elde ettikleri imtiyaz say~s~nda dü~ü~~olmu~tur. 1878-1899
y~llar~~ aras~nda verilen ~naden imtiyazIar~ n~ n ilk ve sonraki sahiplerine
bak~ld~~~nda bu aç~ kça görülmektedir. ~lk imtiyaz sahipleri içerisinde Os~nanl~~vatanda~lar~n~n 86 maden imtiyaz~ nda isimleri geçerken, sonraki imtiyaz sahipleri içerisinde 72 maden imtiyaz~nda adlar~~gegnektedir.
Madenler farkl~~sürelerle imtiyaza verilmi~~olup, bu süreler 99 ile 15 y~ l
aras~nda de~i~mektedir. 133 maden i~ntiyaz~ ndan %80'e yak~ n~~99 y~ll~ k süre
ile imtiyaza verilmi~ tir. Maden türleri içerisinde say~ca en fazla krom, simli
kur~un, z~ mpara ve bak~r madenleri in~tiyaza verilmi~tir. Bu durum, ay~n zamanda bu madenlerin Osmanl~~ topraklar~ nda fazlaca bulundu~unu da
göstermektedir.

