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OSMANLI İKTİSAD TAR1Hf BAKIMINDAN 

. KONSOLOS RAPORLAR~ EHEMMİYET VE KIYMETİ 0 

Mübahcıt B. KVTVKOGLU 

Yabancı tüccarlara, Osmanlı tôpraklarında ticaret ·yapma imkanı ve
ren ahidnfi.meler, bu tüccarların ıiı.ensub. ·oldukl~rı d~vletlerin kons~ldsl~
lar açmaları ve vatandaşlarınin iŞierini ~ütmeleri hakkını tanimışı; böy
lece İmparatorluğun belli başlı merkezlerinde koııSolosltıkla.i' kUrulmuş• 
tu2• Konsoloslarm vazifelerinden biri de, kendi bölgelerindeki ·her türlÜ 
haberi, fakat özellikle iktisadi durumu, muntazaman Hariciyelerine aktar
maktı. İşte bu yazıda, iktisadi tarihimiz bakımından pek eheinriıiyetli olan 
konsolos raporlarmdan İngilizlere aid bulunanlarda temas edilen mesele
ler üzerinde durulacaktır. 

Hiç şübhe yok ki, en mühim bilgileri ihtiva eden konsolos rapqrları, 
sahil şehirler~den gönderiliniş olanlardır. Zira dış ticaret, büyük çapta 
deniz yoluyla yapılmaktaydİ ... Sahil şehirlerinin başmda da İstanbul, İz
mir, Selanik, ~eyrut, İskenderun ve Trab.~on limanları gelmekteydi. 

Bu liman şehirlerinden,· raporlarda v~ı;ilen ilk bilgiler, daima liman
daki gemi hareketleriyle ilgilidir. Her senenin son günü veya -muhtemelen · 
gönderilecek b~lgilerin geç _toplanması sebebiyle- müteakıb senenin ilk ay
larında raporlar tanzim edildiğinde, bahis Jmnusu sene içinde limana gi
rip çıkan gemilerin taşıdığı bayrağa göre milliyeti, buharlı veya y.elken:
~~ oluşuna göre .sayıları, bunlardan ne kadarının yüklü, ne kadarının s"afra 
ihtiva ettiği, bazı limanlarda gemilerdeki tayfa sayısı ve geminin tonaji 

* Bu yazıyı; konsolos raporlan üzerine llk defa dikkatimi çeken muhterem ho· · 
cam Ord. Prof. ömer Lütfi Barkan'm aziz hatırasma ithaf ediyorum. 

ı Fransız ahidnamelerinde konsoloslarla llgW hususlar için ·Mecmua•i Mu4hedat, 
(!stanbul) 1294, I, 8, ıs, 17; İngiliz ahidn§.riıelerindekiler içfn ise.Mübahat s. Kütük
oğlu, Osma1ılı-lngiliz !ktisadi 'Münasebetleri, I, Ankara 1974; s. 22 vd.'na bk. 

2 Kütükoğlu, Aynı eser, s. 46-47. · 
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gibi hususlarmkaydedildiği görülmektedir. 1863'de İzmir Limanma giren 
İngiliz gemileri şöyle gösterilmiştir'. 

Toplam Gemi Sayısı Toplam Tonaj 

Yilldü Safralı Toplam Yilldü Saf ra lı Toplam. 

Buhar!~. Gemi 93 2 95 92482 948 93430 
Yelkenli Gemi 90 69 159 20622 10106 30728 

Toplam 183 71 254 113104 11054 124158 

Tetk.ik konusu olan.rapc>rlarda ağırlık İngiliz ticaretinde olduğu için, 
çoğunda İngilizlere aid bilgiler daha teferruatlı bir şekilde tablolar ha
.linde verilmiş, sonra .. toplamlar, diğer milletiere aid tablolarda .tekrar
lanı:nıştır. Mesela, Osm~İı · gEmıiİ~ri. de. dahil olm.ak üzere i8i:>5 senesinde 
Selanik Lima.w:na girip çıkan yelkenli ve buharlı gemilerin sayı ve tonaj
ları, ·Konsolos Wllkinson'ın ·20 Nisan 1866 tarihli raporunda şöyle göste-
rilmişt~. · · · 

:· _.' ·~- '1 -

Geminin taşıdı~ Ge ı e n Giden 
. bayrak Gemi sayısı Tonaj Gemi sayısı Tonaj 

İngiltere 
yelktmli 20 3963 .. 26 5733 
buhar lı 2 87~ . 2 ' 872 

Fransa 
ye1kenli 2 477 ' 2 477 
buhar lı 113 61168 113 61168 

Avusturya 
yelkenli 34 7301 34 7301 
buhar lı 31 14003 31 14003 

Rusya 
yeikenli 9 2529 9 25.29 

İtalya . 

yelkenli 35 7467 33 7169 
.. buharlı . 2 1201 2 1201 

·-
.. .? .. tzmır Konsolosu Cumberbatch'm 30 Kasım 1864 tarihll raporu: .A.ccoımts and 
Papers (,İpgillz Parlamentosuna: sunulan raporlar serisi) ( .A..P.); 1.865/Lm, 121. 

4 .A..P. 1866/LXX, 339. . 



KONSOLOS RAPORLARI··· 153 

' · .Ge ı e n 
.. 

G 'i d e' ıi GemiDin taşıdığı 
' • 

bayrak Gemi s~rısı Tonaj Gemi sayısı Tonaj 

Yunan 
yelkenli 293 27~5 , 293 27425 
buhar lı 37 · 11400 37 11400 

Osmanlı 

yelkenli' -124 . 1324f.) 124 13245 
buhar lı ~o ... . ~1QOO 40 21000 

Prusy~ : . 
.. .. 

yelkenli 4 
. .. ,; 1284 4 1284 .. 

Toplam . . . 746 173335 . 750 174807 
.. 

Zamazi zamaiı ·diğer bilgiler yanmda gemiiıin ··adı, ·limana giriş tarihi, 
nereden geldiği ve ihtiva ettiği :Yükü1ı cinsinili verildiği listelere· de rast
lanm~ktadır. Buna misa.l olarak · t.Z.ı:rur Konsolosu R.W. Brant'm 31 Ara
lık 1833 tartıili ra~orÜ.riunG eki kayd edilebilir. ·Bu liste Başbakanlık Arşi
vinde' çeşidli tasniflerde dağuiık; !halde bulunan İzmir .Efreı'ıç Güinrüğü 

kayıdlarıyla benzerlik gösterir.' Es·asen, konsoloslar da •zaman zaman-ra
porbırmda blİnu·açıkca· ifade etmekte';. gemi ·hareketi· ve ticaret ·hacmiyle 
ilgili bilgileri gümrüklerdeki resmi kayıdlardan çıkardıklarını bildiı;mek
tedirler. Mesela, İzmir Konsolosu Anthony Hayes, 31 ·0cak 1789 tarihli 
rapofunda6 bu huş:i.isı.i,belirttiği' gibi, Kays~ri ' Konso~ç:ısu : sut~r da 28 Şp.bat 
1844 tarihli rapo_runda7 .Kays~rl'deki ğümrülderin ı~ğv edilİniş olmasından 
dolayı, ihracat ve . idhaiat mıkdarları 'ıiakıond.a bilgi edinmenin imkansız 
olduğunu; Erzurum Konsolosu James Brant ise .7 Şubat 1838 tarihli ra
porunda8; Erzurum'un ticaretine. dair istatistiki bilgileri gümrüklerden 
alamadıklannı, ekli olarak gönderdiği Trabzon Konsolosu raporundaki 
rakamların is~ Türk 'resmi k:ayıdlarından çıkarılmış · olmayİp,' gayr-ı resmi 
·olarak· toplanan· rakairılardan· ibaret. buluİıduğıillu, bu yüzden hakikati 
tam. olarak göstereıiı.~ye~eğini_ ifade ~tm~kteqir. ' . 

Raporlarda verileri istatistiki bilgil~rin Türk resmi- ·kayıdlarindan 
·a.Iındıgina ·bi~ · başka· örnek· 4e ~t~bui ~o~solosti · raporlarından verile-

. . . ..:. . - . . . .. . . . 

.: . . 
· 5 Public Record Offi{!e (İngiliz ·Devlet Arşivi), Foreign ·office (F.O) 78 (Tur-

key)/242, 52a-56b. · ı: • . 

6 F.O. 78/lO'dan naklep. M.S. Kütükoğlu, «Osmiuılı. Gümrük KaYıtları», Osnıanlı 
.Araştırmı;Zan, I, İstanbuL1980, . s . 227. :i ' '· . ..,: ·· . ' (. 

·7 F.O. 78/573. _, .. , 
8 F.O. 78/338. 
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bilir. İstanbul Konsolosu raporlarında 1880'e kadar ihracat ve idhalat 
kıymetleriyle alakah bilgilere pek rastlanmaınakta, daha ziyade liman
daıd. gemi hareketlerine aid istatistiki bilgiler verilmektedir9

• 26 Haziran 
1883 tarihli raporunda10 ise Konsolos Wrench, Türk gümrüklerince .ilk 
defa 1296 (1880-81) yılına aid ,ihracat-idhalat istatistiklerinin neşr edil-

. diğini bildirmekte ve bu neşirden alınmış; idhalat-ihracat kıymetlerinin 
memleketlere göre dağılışını gösteren bir tablo vermekte11 ; müteakıb se
nelerde de resmi neşriyattan aktarmalara devam etmektedir. 

Gemi hareketinden sonra, ikinci sırada, idhal ve ihrac edilen malla
rın .cinsi ile o sene zarfmda ihracat ve id)ıalat kıymetlerine yer verilmiş
tir. Trabzon gibi transit ticaretinin ağır bastığı merkezlerde, transit mal
lan ile dahilde sarf edilecekler ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu kıymetler, ba
zan hem kuruş, hem İngiliz lirası olarak, bazan da sadece sterlinge çev
rilmiş rakamlar şeklinde verilmiştir. Elbette, bizim için, birinci şekil ter
cihe şayandır. Ancak, raporlarda çok zamap. kayd edilen bir diğer önemli 
.husus, aylık kur fiatları, bu müşkili haiıetmemizi mümkün kılmaktadır. 
Gerçekten, kur fiatlarının munt;ızam b_ir şekilde belirtilmesi, sadece idha
lat ve ihracat kıymetlerinin Tür~ paral:!m~ çevıtımesinde değil, aynı za
.manda, Türk ve İngiliz paraları arasındaki münasebetin çeşidli bölgeler
de ne şekilde değiştiğinin tesbiti bakımından da ehemmiyetli görünmek
tedir. 

9 1861-1878 yıllarma iüd bu raporlara dayanılarak hazırlanmış bir deneme için 
bk. Fügen Ünlü, Ingiliz Koıısolos Raporlarına Göre lstanbııl;ıı1ı Iktisddi Hayatı ·(1861-
1818), Tarih Mezuniyet Tezi, !st. üniv . . Edebiyat Fakültesi Tarih Seminer Kitablığı, 
~m~ ~ . 

10 A.P. 1883/LXXIV, 1724. . 

ll Burada hemen belirtmek gerekir ki, ilk Osmanlı dış ticaret istatlstigi. -1296 
değil 1294 mali (1878-79) yılma liiddir. 1lk senelerde taş b~ması olarak neşr ~dilen 
bu ıstatistikler, Celal Aybar tarafından bir düzenlemeye tab! tutularak Osmanlı Im
paratorluğunun Ticaret Muvazenesi 1818-1908 (Ankara 1939) adı altmda neşr edil-. 
miştir. Ancak bu neşirdeki rakamları Avrupa devletleriniii dış ticaret istatlsti.kleriyle 
karşılaştıran bazı yazarlar, bUnlardaki idbalatın, Avrupa istatistiklerine göre yüksek, 
lhriicatm ise düşük gösterilmiş olduğu neti.cesine varnuşlardır. Buna sebeb olarak ise, 
idbaliitta ci/ (f~at+slgorta,+navlun) ücretlerj.nin binerek kıYnıetıiı artmış olduğu, ih
racatta ise fob (free on board yani sigorta ve navlun gibi ücretler eklenmeksizin) 
fiatı üzerinden hesabianmış olması dolayısiyle düşük göründüğünü ifade etmektedir
ler (E. Pech, ManııeZ des socwtes anonymes f6nctiomiant eiı Turquie, Coniıtantinople 
19ll'den naklen Vedat Eldem, Osmanlı lmparatorluğıı'nun 1ktisı1di ~artlar~ ·Hakkın
da Bir Tetkik, Ankara 1970, s. 185. Şevket Pamuk, «Kapitalist Dünya Ekonomisi ve 
Osmanlı Dış Ticaretinde Uzun Dönemll Dalgalanmalar, 1830-1913~ Türkiye Iktisat 
Tarihi tJzerine Ara§tlrmalar, ODTÜ Geli§me Dergisi 1979-1980 özel Sayısı, Ankara 
1981, s. 184 vd.). 
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Öyle anlaşılıyor k~, · Türk parasıriın, Avrupa paraları karşısındaki kıy-
·meti dalgalanmaya bırakılmıştır .. Döviz fiatları, şehirden şehire farklı· ol
duğu gibi, aynı şehirde de devamlı değişmekte, yükselip alçalmalar, bir
birini takib etmektedir. Aylık kui: · fiatlarinin muntazam olarak verildiği 
İzirılı;'de 1867-.72 yıllarında bir sterlingin kıymeti 108-111 kuruş; yıllık 
ortalaı;nalar ise 109,25 -109;95 küruş arasında değişmiştir12• 

· · Selanik'de ise sterli:tıg 1867'de İzmir'e nazaran: biraz düşük fiattan 
muamele görmüştür. Bu yilın ortalaması İzmir'de 109,5 kuruş iken Se
lanik'de 108,29 kuruştur. 1870'de diırum tersine dönmüş,. İzmir'de ortala· 
ma 109-110 kUİ11Ş13 iken Selanik'de·110,59 kuruşu· bulmuŞturH. 

12 1867-1872 yıllannda İzmir'de . sterllng kıymetindeki değişmeler 

Aylar 1867 .18~8 1869 - 1870 - 1871 1872 

Ocak 110 108 ·: · 109,5 110 111 
Şubat 109 109 110 109 110 
Mart ıio ._ 109 110 110 109 
Nisan 110,5 iıo .110,5 . 198,5 109,5 
Mayıs 110,5 110 lll .109 109 
Haziran 110 109 110 110 - ·:. 108,5 
Temmuz 108 109,5 110,5 110 . 109 
Ağustos 108,5 109 109 . 108 . 108,5 
Eylül 109 109 110 110 108 
Ekim 10~,5 109,5 . 109 - 109. 109 
Kasım 110 109,5 110 109 109 
Aralık - 109 : 110 110 110 110 

Ortalama 109,5 109,29 109,95 .. 109,37' 109-110 109,29 
- . . 

"Bu rakamlar .A.P.'de neşr edilmiş !zıriir konsolos raporlarınd~_ ·çıkarılmış olup 
faydalanılan cildler şöyledir ; 

1867: 1868-69/LIX, 478; 
1868: 1~70~,80; 
1869 : ~871/LXV, . 357; 

1870 : 1871/LXVI, 1095; 
1871: 1872/LVIIT,l361; 
1872: 1873(LXy,'l148. 

13 .A.P. 1871/LXVI, .452. 
14 1867 ve 1870 -yıllaıÜıda Selanik'de ster~~ ıciymetindeki değişmeler şöyle 

tesbit edilmektedir : 

Aylar 
Ocak 
Şubat 

Mart 
Nisan 
Mayıs 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

Eylül 

1867 
108;75 
108 
108,5 

- 1~9,12 

109,5 
108,75 
108,5 
108 

. 107 

.. 

1870 
109,75 
110 
110,37 
110,12 
110,25 
109,37 
lll 
112,25 
112,5 
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Beyrut'a gelince: 1861'de ~terlingin kıymeti 1):9,75 -122,5· arasmda 
değişmekte idi. Aynı yılın ortalaması ise 120,416 - 121~373 kuruş bulun
maktadır1~. 

İstanbul ve Beyrut gibi ba~ı şehirl4;ırde . ayrıca, üç aylık bonolarm 
Londra'da muamele gördüğü fiatlara aid ~akamlara da yer verilmiştir. 

· İstanbul konsolosu Logie'nin 1864 yılına aid rapo~da16, Osmanlı Ban
kası bir sene önce kurulmuş olmasma rağmen, banka senedi ile ticari se
nedier tefriki yapılmaksızın tek rakam verildiği halde, ticaretin 2/3'sinin 
senedie yapıldığı Beyrut'ta 187l'de banka senedieriyle ticari .senedlerin 
farklı fiatlardan muamele gördüklerini tesbıt etmekteyiz17• .• 

Bazı raporlarda, ticari emtianın idhal ve ihrac edilen mıkdarlarıyla 
gerek ihrac limanında, gerekse İngiltere'deki pazar fiatları da Türk ve 
İiıgiliz parası olarak verilmiştir. İZmir konsolosu raporlarında sadece belli 
başlı birkaç mal değil, hemen bütün ·ihrac ve idhal mallarının İzmir'deki 
fiatları tablolar halinde İngiliz parası olarak gösterilmiştir. Bu suretle 
fiatların seyrini takib etmek m~ün olmaktadır. Bir fikir vermek i?-Zere 
bazı malların çeşidli tarihlerdeki fiatları çıkablmıştır18• 

Ekim 107 111,12 
Kasım 108 110,37 
Aralık 108,25 110 

Ortalama 108,29 · 110,59 . 
Kaynaklar: 1867: .A.P: 1867-68/LXVIII, 585; 1870: 1871/I..ıXVJ, 776. 

15 Konsolos Moore'un Ağustos 1862 tarihli raporu: A.P. 1863/LXX, 450. . . 

16 20 Haziran 1865 : A .P ., 1866/LXIX, 928. . . . 
. 17 1S7l'de Beyrut'taki üç aylık senedierin Londra'daki i§lem gördü~ fiatlar 

ayıara göre §Öyleydl :.' · · · · · · 

Aylar Osmanlı Bankası . senedieri Ticari senedler 

Ocak 126,25 125,5 . . -126 
Şubat 126,25-126,5 125,37-126 
Mart 126,5 .:.121,12 126;25-126,5. 
Nisan 127,12 1~6,25-126,5 

Mayıs 126,75 · · 125,75-126,25 
Haziran 125,37-126,25 125 .. -125,75 
Temmuz 126,25 124,75-125,75 
Ağustos 125,37-126,25 125,37-125,75 
Eylül 125,12-126,25 124,5 -125,75 
Ekim 125,12-125,37 124,5 -125,37 
Kasım 125,12 124,5 
Aralık 125,12-126 124,5 -125,37 

(A.P. 1872/Lvni, 867). 

18 1864: A.P. 1866/LXIX, 597-98; 
1868: ~ 1870/LXIV, 79-80; 

1872 : 1873/LXV, 1147-48.; 
1876: 1877/LXXXIII,1044,1046. 
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td·hal malları ı 

Malın cinsi Birim 1864 1868 ·. 1872 1876 
rnık4arı f. s. d. .. i . s. d. f. s. d. f. s . d. 

Anason cwt. ı ·_ ıo o · 2 12' 6 3 o o 3 o o 
Kömfu ton 2 2 o ı ı5 o 2 ı2 o 2 . 2 o 
Kırmız lb. o 5 o o · 5 o o 4 o 0 ' 5 o 
Kahve cwt. 3 ı8 o 3 ı o o 5 o o 4 ıo o 
Çivit . lb. o · 9 o o ı o ·O o ıo · O · o 7 o 
Piririç cwt. ·ı 4· o ' . ı· 5 o 1 5 o o ı4 o 
Çelik » 2 o o ı ı o o 2 ıo o ı o o 
Çay ·lb. o 3 o o 3 6 o . 3 ıo o 3 o 
Çinko cwt. ı ı6 o · 2 5 o 2 ı5 o . 2 ıo o 

Ihra c malları · 

Malın cinsi Birim . 1864 1868 1872 1876 
mıkdari· f. .: s. d ' . . f. s . d . . i .s. d . . f. · s. d • . 

Arpa qrs~. o ı3 6 · ı 6 o o· . ı9 ·o o ı8 o 
Krom ton 9 · o o 7 ıs o 4 o o 5 o o 
Koza cwt. ' 32 o o ·. 36 o o 42 o o 28 o o 
M. kökü· sandık 8 o o 7 ı5 o 2 ıo o 3 o {) ·o . . . o ı6 Kökboya cwt. · ı ı9 o ·· 2 ' ' 5 2 ıo o o 
.Afyon lb. o ı3 ' 6 o ı9 o i 8 o ·ı ı o 
İncir cwt. ı 15 o .. ı ı4 6 ' 2 5 o ı ı2 ·o 
Tütün Jb. · o 4 o ·o 4 o "·o 3 o o 4 o 
Cehri cwt. 3 ı5 o· 6 o ·· ·o 7 5 o 2 ı5 o · 

İdhal ve ihrac· mallarının verildiği listelerle fiatlar arasında bağlar 
kurmak ve .bu bağları kurarken yine aynı raporlarda daima · rastlanan 
belli başlı mahsttllere fi:id, mah~ul dUrumu ile il~li olarak verilen bilgi
leri göz önünde bulundur~ak, bizi pek.mühim n~ticel~;re götürebilecektir. 
İhracatın az .oluşu veya ticaretteki durgunluk, genellikle yağmur ve dolu 
gibi tabiat oiayları dolayısiyle mahsfı.lün. kıt olduğu senelere rastlamakla · 
beraber, harb ve salgın hastalık senelerinde de benzeri durumlar görül
mekte ve bunlar raporlara aks etmektedir. ·Birinciye misal olarak top:
raklarının pamuk ekimine niüsaid olduğU aiiıaşılan Selanik havallsinde 
ı864 senesinde pamuk mahsulünün ı863'e nazaran dört misli· iken şiddetli 
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yağmurun tesiriyle bir öncek.i M:ııe.nin :L/~'i kadar mahsUl alındığı gös
terilebilir19. 

Rus harbinin (1877-78) ticaret üzerindeki menfi tesiri de '.konsolos 
raporlarına aks etmiştir. 1882'de Erzurum'da tüccarın, artık pahalı mal
lar idhal etme imkanı bulamadığı, on sene ö~ce son derece dolu ol~ dük

. kanların, ancak yaşamak iÇin zariiri maddeleri satmaktan ·öteye ğeçeme
diİderine Konsolos Vekili Eyre'in 30 Haziran i883 tarihli raporıinda20 
işaret edilmekt~dir. · . · · 

. Kötü iklim şartlarıyla siyasi bulıranların bir araya gelmesi h~d~ 
daha da ciddi durumların ortaya çıktığı görülmektedir. M.esela, Suriye'de 
1870'de yaşanan buhran, Kcmsolos Vekili Jago'nun raporuna aks etmiş
tir. Jago, 1871 senesine aid, Suriye'nin iktis~di durumu ile ilgili raporuri
da, son senelerde mahstılün kötü olduğu, 1870'de_ ise bunun h.ad seviyı;:ye 
vardığı, aynı sene, Fransa harbinin de ticarete menfi yönde tesir ettiğini 
belirtmekte ve Fransa'ya yapılan ipek ihracatmda durgunluk baş göster
mesi, diğer taraftan hububat idhali iç4ı büyük meblağların ödenmesinin 
para piyasasında bir darlık meydana getirdiği, bunun neticesinde 1857'den 
beri görülmemiş şiddetli bir . tiçari krizin ortaya çıktığı, 1871. l.ıaziranı 
sonuna kadar durumun ciddiyetini koruduğu, ekimden itibaren ise piya
sanın yeniden canlanmaya başladığı; bu buhranm, türedi müesseseleri 
sahneden çekilmeye zorlamas·ı bakimmdan hayİrlı olduğu, ancak büyük 
tahribata uğrayan ziraatm eski haline gelebilmesinin seneler geçmesini 
ge~ektireceğine işaret · etn:iekte; ayrıca, bulıranın · güı:nİ-ük-· gelir lerine de 
menfi yönde tesir ettiğini rakamlarla göstermektedir21• . .• 

1876 senesine aid İzmir konsolosu raporıinda da yiiıe, siyasi duriım
daki .gergmıiğe kötü iklim Şartlarının eklendiği; hasat mevsimindeki yağ
murların, başta hububat olmak üZere bazı mahsullerde verimin ve buna 
bağlı olarak da özelli_kle zariiri olmayan maddelerde t~e~imin azalması-

19 Sel§.nik Konsolosu Wilkinson'm 3 Mayıs 1865 tarihli raporu : .A.P. 1866/LXIX, 

466. - -
20 .A.P. 1883/LXXIV, 1749. , ... 
21 13 Mart 1871 itibariyle son üç senelik günyük gelirleri §Öyle idi : 

Seneler 
(·mali) 

1868-69 
1869-70 
1870-71 

Yabancıla.rııi ödedikleri 

İhrac !hrac+İdhal 
i i 

10 757 96 593 
6 050 100 987 
2 877 78 061 

( .A.P. 1872/LVIII,. 852-53. 

D §.hill TÖplafu 

gümrük (tütün, içki, ti.ız dahil) 
! ·! 

68 123 252 832 

.. 711_00 265 241 
58 147 221 680 
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na, tüketimin azalmasının ise fia~larda düşüşlere sebebiyet verdiğine te
mas olunmaktadır22• 

imparatorluk topraklarından . hayli' uzak memleketlerdeki harblerin 
de Anadolu ticareti üzerindeki menfi tesirleri bu raporlarda takib edile
bilmektedir. Gerçekten, bir. ihrac. maddesi olan ve en iyisi Kayseri'de ye
tişen cehrinin23, .1840'lardaki Çin harbi dolayı:siyle tıpkı afyon2~ gibi ihra
cında buhranlı bir devreye girildiği2s, fakat Çin'le İngiltere arasmda sul
hun imzalanmasından sonra fiatla.rtıi yüks~lmeye başladığı görülmekte
dir26. Amerikan iç harbi (1861) ise, pa~u.klu mamuller .. idhalatında düşüş
lere sebebiyet vermiştir. Haleb Konsolosu Skene'in 31 Aralık 1862 tarihli 
raporunda; pamuklu idhalatınm 1/ 4 .. oranmda azaldığmdan, Manchester'
deki fiat artışlarının .aynen Haleb'e aks etmemesi sebebiyle o tarihe ka
dar 25000 denk cıvarında olan idhalatın 7000 denge düştüğünden .bahs 
edilmektedir27

• Fakat aynı harb hali, Haleb bölgesinin düşük kaliteli pa
muklarına geniş çapta ihr.ac imkarn da hazırlamıştır. · Şöyle ki, o tarihe 
kada!' ancak yatak; yorgan gibi maddelerde kullanılan kısa elyaflı pa
muklar için Fransa iyi bir alıcı olmuŞ; bunları, iyi kalite ile karıştırarak 
kullanmıŞ~ ve bu h~l harbizi ·biti:ıİıine kadar sÜrniüştüris. · 

.. 
Amerikan iç harbinin tesideri S.elanik bölgesinde de hissedilmiştir. 

Kırım harbi sıras~da, askerin ihtiyaclarının karşılanması içın.Jo.prak 
mahsullerine olan talebin artması çiftci sınıfının gelirini yükseltmiş, buna 
bağlı olarak idhalat da artmıştı. Kırım Harbi senelerinden başlayarak, 
.Ainerikan iç harbine kadar Selanik'in. İngiltere'den olan idhalatı 260000 
sterling cıvarında seyr ederken Amerikan ·iÇ harbi burada da pamuk eki
minin artmasına ve bu yolla geliri ·fazlalaşan halkın lüks maddeler tü
ketimine yönelmesine; ·neticede, İngiltere'd~n ··yapılan idhalatın yarım 

4 _i ~ ' . .. . . . 

22 A.P. 1877/LXXXIII, 1043-10~5. . '"' ·· · :· 
23 Bu konuda fazla ·bilgi için bk. Tuncer Baykara, «Cehrl. tt zerine Notlar», Coğ-

rafya En.stiti i.sü Dergi8i, VIII/16, iStanbul 1967, · s. 160-161. , · 

24 Afyon mabsfılünün Çin-İngiliz İiarbi dolayısiyle ihraetiıda orfaya çıkan me
seleler için bk. M.S. Kütükoğli.ı, Osmanıi:tngiliz lktisd.di Münasebetl~i, II, İstanbul 
1976, s. 23-28. 

25 Konsolos Suter'ın 2 Mart 1843 tarihli raporu: F.O. 78/533, 189a-b. 
26 Konsolos Suter'm 28 Şubat 1844 tarihli raporu: F.O. 78/573. 
27 Bu dü§ü§ üzerine Avusturya ticaret muahedesinin lmzalanmasma kadar kısa 

bir süre, bazı mallar -gümrük vergisi sadece '% 5 ·olan- Avusturya'dan idhal edilmiş 
ve bu suretle, Avusturya ticaretinde .artı§ görülmüşse de muahedenin imzalanmasıyla 
bu yol da kapannu§tır (A.P. 1863/LXX, 446). .. . 

28 31 Aralık 1865 : A.P. 1866/LXX, 335. ,, 
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milyona yaklaşmasına sebeb olmuş29, yani-. Amerikan har bi dış ticaret 
dengesini bozmuştur. 

Konsolos raporları içinde· zam~ zaman birkaç· senelik ticaTi durumu 
gösteren mukayeseli rapoi'lara da rastlanmaktadır . . Mesela, Selanik· Eon
solosu Charles Blunt, 1841-4230 ve. 1842-4331 . senele~i- ticaretini raporlarm
da artış ve azalış mıkdarlarını da :vermek ii-zere şöyle göstermiştir : 

Sene 

1841 
1842 

Artış 

Sene . 

1842 
· 1843 

Azalış 

!dıiaıa.t 
Tonaj Kıymet(~) 

36 524 
41 596 .. 
5 072 

135 ·952 
165 906 

' 29 954 . 

!dıiaıa.t 
Tonaj Kıymet(f} 

41' 596' 
25 812 '' 
15 '784 

165 906 
... -112 296 
';.: -- 53 610 ' 

İhrA."cat 
Tonaj Kıymet(!) 

36 275 
40 497 
4 222 .. 

140 170 
163 293 

23 123 

· !hrfi.cat 
. Tonaj- .! Kıymet(!) 

40 497 
-23' 699 
16 798 . 

163 293 
106 103 
57 190 

Konsolos Blunt .1842 senesind~ki arlış~r mahalli hüku.metin idaresine 
bağlamakta, mUsaderenin kal~ ası ve ba~kmm .. azal~asıyla · vatandaşla
rın, mallarma tasarruf ~debilme husfisuıid~ kendileriıli hür gÖrmeye baş
ladıkları, bunun ise ekim alanıar~ genişlemesi neticesini doğurduğunu 
kayd etmektediz'32• 1843 senesindelil azalmayı ise .iki"sebebe 'bağlamak
tadır. 1) Paranm kıymetinde vulrubulan düşüş, 2) Mahsfıly.p. k~t oluşu.~3• 

Konsolos raporlarında bölgedeki sanayi'e de yer verilmektedir. Şe
hirde. ne gibi' sanaYi :kollar{ bUi:ı,ınduğU, el. tı;ızgahı veya fabrika olmala
rına göre smıflandırılniıŞ, fabrikalardan buhar lı ·olanlara iŞai"et edilmiş, 
bu arada yabancı . sermaye ile ~alış,~nl?-z: _ve _,se~mayenin . g~ldiği m~mle-

29 SelAnik Konsolosu Wilkinson'ın 12 Agıistos 1872 tarihli raporu: A.P. 1873/ 
LXVII, 734. ·· 

30 Blunt'ın 31 Aralık 1842 -tarihli raporu: F.O. 78/531. 
31 Blunt'ın 30 Ocak 1844 tarihli raporu: .F.O. 78/570 . . 
32 1842 senesine B.id aynı rapor. 
33 1843 senesine aid aynı rapor. · . .. 
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ketler de belirtilmiştir. Mesela, tepi:p.e . mancınıklarıh3~ yeri.ıie buhar!?- çalı

şan mancınıkların ilk defa 1840'da bir Fransız tarafından kurulan ipek 
fabrikasında gerçekleştirildiğini, kısa zamanda benimsenen bu metodla 
Avrupa'da aramlim·standarda erişiidiğini ve sayİlarının artarak 4000 ka
zanlı 85 imalathanenin faaliyete geçtiğini, burilardan bir düzille kadarı
nın ise ekserisi Fransız olan A vrupahHirın elinde bulunduğunu, konsolos 
vekili Jago'nun 1871 senesine aid raporundan öğrenmektejriz3s. . . . 

Esnaf teşkilatı ve işci gündelikleif de raporlarda temas edilen konu
lardandır. Haleb Kbnsolosu Skene'i.ı:i - 1857 simesine aid raporunda, Ha
-Ieb'deki esnafın dükkan ve işçi ·sayısıtii gösteren bir ek bulunma~a olup 
62 grupu ihtiva eden bu listedeki. bazı esnafa aid sajılar-' Şöyledirş6 : 

E s na f _Dü.kkan sayısı İşci. sayısı 

Kasa b lar 25Ö .-500 

Yağ tüccarları · 500 . . 700 
İı.1:aiı.avlar · 3oo·' · - - . :· 

'600 
Berberler· 170 450 
Ter:iiler 150 500 ' 
Tütüncüler - 120 -·- . '100 
Enfiyeciler - 1 50 ~· 80 -,,_,_ ,-
Kurukahveciler ,40 .so . .. 

Saraclar 25 ... 100 
Esir tüccarları - 1Q 30 
Sabun tüccarları 1_50 - -~50 
Sakalar .- . ' 50 
Hekimler 50 . 
Tacirler 230 

Sanayi' ve esnafın durumu yanında, zaman ~aman bazı iş kolların
daki ücretiere de y~r verilmiştir; Nitekim;· 1862'de Bursa'da gündelikle 
çalışan zıraat işeilerinin ücretleriıiin 4-5 kuruş, 'devamlı olarak: çalışan
ların aylıklarının ise 170-200.- kuruŞ olduğunu öğreniyoruz37 • · 

.· . . ::: 

~· .. .. 
: . 

34 Tepme mancınık adı verilen ve. bazı ipeltlerin .çekilmesinde hAlA. kullanılan 
bu mancınıklar için bk. Fahri Dalsar, Tilrk Sanayı ve Ticaret Tarihinde By,rsa'da 
tpekçiZik, !stanbul ·1960, s. 370-16. -

35 A.P. 1872/L~. 843. 
36 A.P. 1859/XXX, 440. 
37 Sandiscin'm 11 Mart 1863 .tarihli raporu:. A.P. 1863/LXX, 457. 

G-ii·ney Doğu Avrupa Araştırmaları F. 11 
1 
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İpek fabrikas~daki ücretler ise şöyledir. : 

Uzun gün Kısa gün 
kuruş para kuruş para 

Kızlar 4 :. 23 ;3 27 
. 'J 28 

N ezareteller 8 10 4 5 
9 25 

Bu bilgileı:in hemen arkasından, geçim şartlarını tesbite imkan sağ
layan belli başlı birkaç gıda maddesi fiatı da sıralanmaktadır . . Bu rakam
ları ·karşılaştırırsak görürüz ki, aşgarl ü~retle çalışan bir zıraat işcisi, 
bir günlük çalışması karşılığı, bir okka un, yarım okka sığır eti, üç yu
murta alabilmekteydi. İpek fabrikasında Çalışan kızlarm durumu da buna 
yakındı. Fakat nezaretcilerin, ilave olarak 100 dirhem tereyağı, yahut 
yarım okk~ zeytinyağı alabildikleri anlaşılmaktadıı-38• 

Bursa gibi Beyrut'ta da ipek fabrikasında çalışan işcilerin gündelik
lerini bulabiliyoruz. Buhranlı bir yıl olduğuna yukarıda temas edilen 
1871'in, normal duruma geçiş aylan ol~ Mayıs-Ekim devresinde -ki uzun 
günlere ra~tlamaktadır- ücretler şu şe~de verilmiştir39 : 

Mahir erkek işeller 
2. sınıf erkek » 
3. :1> • ~ » 
Çıraklar 
Kız işdler 
Nezaretciler 
Nezaretci yardımcıları 

38 Bu maddeler ş~II)l~dı.r : 

Birim mıkdan 

Has un .okka. 
Koyun eti l> 

Sı~r etti » 
Kümes hayvanı tane 
Tereya~ okka 
Zeytin ya~ » 
Süt » 
Yumurta tane 

6 kuruş 
· 5 » 

3-4 » 
1-2,5 . » 

3 » 
10 » 
8 » 

Fiatı (kuruş) 

1,7Ş-2,75 

3,5 -4,5 
2,25-2,5 
4 -5 

ll . -18 
7 -8 

. 3 
6-12 para · 

.. . 

(Bursa Konsolosu Sandlson'm ll Mart 1863 tarihli aynı raporu). 

39 Konsolos Vekili Jago'nun 1871 yılı .raporu: A.P, 1872/LVIII, 844. 
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Bu ücretler, aynı sene Beyrut'ta zariiri gı.da maddeleri fiatlanyla-«o 
karşılaştırıldığında hayat şartlannın 1862 Bursa'sına nazaran daha ağır 
olduğu görülür. Gerçekten bir işci kız bir günlük çalışması karşılığı sa
dece yarım okka et yahud bir okka ·im ile 100· dirhem et ve 2 yumurta 
alabilmekteydi. . N ezaretciler ise bir okka un ve · yii.rim okka et yanında 
100. dirhem tereyağı, 4 yumurta ve yarım .. okka süt aldıktan başka gün
deliklerinin hemen hemen 1/10'ini diğer ihtiyacıarına ayırabiliyorlardı. 

Raporlarda nafıa ve ulaştırma hizmetleri bahis konusu edildiğinde, 
sanayi'de olduğu gibi yine yabancı sermaye ve tabii daha büyük çapta, 
devreye girmektedir. Türk kara sulanndaki taşımacılıkta (kabotaj) faali
yet gösteren şirketler, bunların aralarındaki rekabet, hangi şirket~ere aid 
gemilerin hangi iskeleler arasında muntazam seferler yaptıkları -mesela 
İzmir Konsolosu Cumberbatch'ın 31 Aralık 1869 tarihini taşıyan rapo
runda Küçük Asya Buharlı Gemi Kumpanyası'nm 15 günde bir İzmir ile 
Sakız - Sisarn - Kalimnos - İstanköy - Sömbeki - Rodos - Fethiye - Antal-:
ya arasındaki 'muntazam seferlerinden n; Selanik Konsolosu Blunt'ın 1879-
1881 senelerine aid raporunda ise Avusturya'nın Tuna Buharlı Gemi ve 
Liyod, Fransızlarm Messagedes Mantimes, .IY.tısır'm Hidiviye kuİnpanya
larınm, Selanik ile İstanbul ve Açlriyatik sahilleri arasındaki seferlerin
den42 bahis vardır-takib edilebilmektedir. Kara ve dem.irYolları, rilitım
lar inşaatı, telgraf hatları döşenmesi gibi hususlara da temas edilmekte
dir. Demiryollannda, faaliyete geçisinden sonraki hasıhit, masraflar ve ka
rm gösterildiği tablolar bulunmaktadır. İzmir .Konsolosu Dermis'in Aralık 
l88~ tarihli raporunda, Aydın ve Kasaba demiryollannın beşer senelik 
karının bu tarzda verildiği görülmektecllr3 • • 

40 Bu fiatıann başlıcalan şöyledir : 

Malın cinsi Birim mıkdan 
Un okka 
Koyun eti 
Sı~ eti 
Tereya ğı 
Zeytinyağı · 
Pirinç 
Peynir 
Süt 

. Yumurta 
Üzüm 

(A.P. 1872/LV!ll, 867}. · 

41 A.P. 1870/LXIV, 82. 
42 A.P. 1883/LXXIII, 95: 
43 . Aynı ·rapor, s. 1073. 

:. 
:. 

:. 
düzine 

okka 

Fiatı (kuruş} 

1,625-'!,125 
6 -7,5 
6 -7 

16 -16,5. 
10 . -ll 

2,75 -3 
6 -7,5 
ı -1,5 . 
2 . -3 
.2: -2,5 
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Seneler 

1878 
1879 
.18~0 
1881 
1882 

·Seneler 

1877 
1878 
1879 
1880 
1881' 

Aydılı Demiryolu Hasılatı , 
(Sene sonu 30 Haziran itibariyle) . 

Hasılat 
i . 

91 428 
93' 050 
93 563 
94 37.6 

134 257 . 

Masraflar 
·r. ' 

48 957 
51.243 
53 657 

·:55 913 
68 875 

Kasaba Demiryolu Hasılatı44 

Hasılat 

Yolcu Eşya Toplam .. 
37 005 90' 470 127 475 -
37 525 - ·ss o1s 125 540 

' 38 395 8~ 446 122 841 .. , 
39 232. 89. 715 128' 947 
39187 80 645 120 434 

ı: • 

Kar ' 
' f. 

42 471 
.. ; 41 807 
.. 39 906 
. 38 463 
65 382 

Masraflar 

59 458 
'57 513 
56 699 
59 080 
55 958 

Kar 

68 017 
68 .. 027 

. 66 142 
Q9 867 

-.64 ~76 

!zmir ve Selanik rıhtilliıarı inşaatının safhaları da bu. şehirler kon-
, solaslarının raporlarına aks etİnişÜr. Hatta· Selanik .rıhtııİim~n, pen~er 
inşaat faaliyetleri arasında, Türk sermayesi ile _ girişilen tek teşebbüs ol
duğu da beJ.i!.'ti~iştir45• Telgraf hatl!l-n ~9şenmesi _kon:uf!undaki bilgiler 
de ihmal edilmemiştir. . 

Nehirlerin me~ra d~ğiştirmesi veya kanallar açılması gibi hususlar 
üzerinde de ehe~yetl~ .durulduğu gÇ>rülmektedir. Mesela Gediz Nehri'
nin ~ecra değiştirip 3 .mil kadar aşağıdan deni:li~ ~ökülmeye başladığı, 

44 Aynı rapor, s.: 1074. Her ne kadar Aydın Vil4yeti Balnamelerinde Aydın (bk. 
sene 1300-1301, s. 65; .1301-1302, s. 63; 1302-1303, s. 63; sayı IX, s. 74) ve Kasaba 
(bk. sene 1300-1301, s. 68; 1301-1302, s. 68; 1302-1303, s. 66; sayı IX, s. 77) demir
yolları yolcu (aded) .ve eşya (kantar veya ton) mıkda-rlarıyla hAsılat ve masraflar 
gösterilmiııse de muhtemelen, sene başı kabul edilen tarihin farklı oluşu (raporlarda 
1 Temmuz, Salnarnede Rfrmi Mart başı) dolayısiyle, hAsılatın tamamı sterling olarak 
verilen Kasaba demiryolunda dahi, karşılaştırma lmkAm ·yoktur. · 

45 Konsolos Blunt'm 7 Mayıs 1870 tarihli raporu:. A.P. 1871/LXV, 352. 
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buna çare bulunmazsa, Yen_Utale önünde· ·körfezin' ağiınıiı .alüvyonlarla 
kapanacağına İzmir Konsolosu Cumberbatch'.in çeşidli raporlarmda ısrar
la temas edilmektedir'6 • Kasseri Konsolosu: Suter'm 28 Şubat 1844 tarihli 
raporuiı.da ise birkaç sene önce Kayseri!nin münbit topraklarının sulan
ması takdirinde daha iyi mahsul alınacağının düşünülmesiyle. Kızılırmak'~ 
tan kanallar açılmasının tasarlandığı, 4000 keseye çıkacağı tahmin edilen 
projeyi Hükfunetin benimsernemesi üzer.ine tasavvurdan vaz geçildiği, An
kara Müşiri'" İsmail Paşa'nın 1842 yazmda Kayseri'yi ziyareti sırasında 
İngili~ .konsol6sunun, projenin tatbik edilmesi hususunda ricada bulunup 
tavassut için söz aldığı; ancak Paşa'nın, Diyarbekir'e tayini ile işin . unu-: 
tulduğu hikaye olunmaktadır47• 

' .. 
Konsolos raporlan~da yer al~ı kaynaklarımiZ hakkında da malılmat 

mevcuddur. Bunlar, senelik ra_P.prlarda kısa bilgiler şeklinde olabildiği 

gibi, münhasıran bu kpnuya ayrılmış raporlara da rastlamak · mümkün~ 
dür. Trabzon konsolos vekili Biliotti'nin EylUl 1883 tarihli.raporunda Şe
bin-kı+rahisar cııvarmdaki, gümüşlü kurşun ~adenleri hakkında hayli ge
niş bilgi verilmekte; madenin neı:elerde bulunduğu, ne zamandan beri iş
letildiği, Avrupalıların işle~me imtiyazım almaları, imtiyaz müddetleri, 
el değiştir~eler, bazı damarlara aid seviye ve uzunluklar gibi hususlar 
anlatılm.akta~8• · 

Ticaret muahedelerinin inlZalanmasından sonra tatbikatm ne şekil~ 
de olduğuna dair İngiliz Hariciyesi "tarafından sorulı:İıuş çeşidli sorulara 
cevab mahiyetinde· afrı ·raporıar•o olmakla·biriikte, senelik ri:ıutad rapor~ 
larda da zamari . zaman· bu konuya temas edildiği . görülmektedir. Mesela, 
Erzurum Konsolosu James Brant, 12 Mart "1839 tarihli raporunda, 1838 
Balta Limanı Muahedesinin doğurduğu ·şartlara temas etmekte, inhisar
ların lağvıyla yerli halkın kazanemın fazlalaşacağı, böylece yabancı mal
larının sürümünün artacağını ifade etmekte, ancak, memleketin bu böl
gesinde ihrac edilecek pek az emtia bulunduğu, bunların ise hiçbir zaman 
inhisar maddeleri arasmda yer almamış olduğunu bildirmektedir50, 

1861 Kanlıca Ticaret Muahedesi için de Haleb Konsolasunun 5 Ha
ziran 1862 tarihli raporu misal olarak verilebilir. Konsolos Skene bu ra-

46 31 Aralık 1869 ( ?): A.P. 1870/LXIV, 84; 31 Aralık 1869: A.P. 1871/LXV, 
359; 1 Haziran 1872: A.P. 1872/LVIII, 1363; 31 Aralık 1873: A.P. 1874/LXVII, 1008. 

47 2 Mart 1843: F.O. 78/533, 192b-193b. 
48 A.P. 1884/LXXIX, 150-159. 
49 Oorrespondeııce, Respecting the Operatio·n of the Oommerciaı Treaty ıoith 

Turkey, of August 16, 1838, London 1841. 
50 F.O. 78/367, 26b-27a. 
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porunda, idhal gümrüklerindeki artışın birçok kimseleri İngiltere'den ya
pılan idhalatın azalacağına inandırmasma rağmen, bu görüşün doğru. ola
mayacağı, zira özellikle ikame. malları olmay?Jl kalemlerde .böyle birşey
den söz edilemeyeceğine temas etmektedir5 1• Selanik konsolasunun 1881 yı
lına aid raporunda da .1861 muahedesi ve 1862. tar~esihden bahs edilmek
te ve İngiliz tarifesinde gümrük resmi mıkdarlan tesbit edilen bazı mal
larm, diğer devletlere aid tarifelerde rayice bırakılmasının, İngiltere ile 
ticaret yapan tüccarın bir kısmını b~ka bayraklar altında tic~rete sevk 
ettiği, bunun için muahede ve tarifenin yenilenmesine ihtiyac . duyuldu
ğuna işaret olunmaktadız:-:52• 

' . 

Sonuç olarak denilebilir ki konsoloslar, iktisadi durumla ilgili pek 
çeşidli meseleler hak_!tmda kendi hariciyelerine bilgi vermişlerdir. Bu bil
gilerin büyük kısmı, kendilerinin de ifade ettikleri gibi, bizim resmi ka
yıdlarımızdan çıkarılmıştır. Burada, Osmanlı resmi kayıdlarmdan çıka
rılan bu bilgilerin, ·kendi ·arşivleriınizden· bulunup çıkarılarak kullanılması 
yerine neden-bu raporlara müracaat edildiği sorusu hatıra gelebilir. Eğer 
Osmanlı ticaret istatistikleri muntazam olarak tutulup neşr edilmiş olsa 
idi, hiç değilse XVI. asırdan itibaren tutulduğunu bildiğimiz gümrük ka
:Yidları muntazam seriler halinde zaıiıanımıza kadar intikal edebilselerdi, 
gerçekten bunlara olan ihtiyacımız geniş çapta azalmış olacak veya hiç 
değilse ba_zı meselelerde veya karşılaştırma yapmak için -istifade ede
cektik. Amma maalesef bugün bizim kayıdlardan elimizde pek azı mev
çuddur. Birnlarm da büyük kı;mı istifadeye arz edilmemiştir. Ayrıca, 
hiçbir şehre ~id tam bir-kole~iyo~ da bult~.nmamaktadır. Bu yüzden ti
caret t arihimizin birinci derece kaynakları olarak konsolos raporları 
ehemmiyetlerini muhafaza edeceklerdir . 

. ,. 

51 .A..P. 1863/LXX, 44.3. 
52 Selamk Konsolosu Blunt'm 1879-81 senelerine ı'l.id raporu: .A..P. 1883/LXXIL 


