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 Gönderilen yazılar yayınlansın veya
yayınlanmasın iade edilmezler.
 Yazılardan veya çevirilerden doğacak
sorumluluklar yazı sahiplerine aittir. Yayınlanan
yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
 Reklam fiyatları ve şartları
anlaşmalarla belirlenir.
 Dergimiz altı ayda bir çıkar.
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MERHABA

Servet YAPRAK
Yönetim Kurulu Başkanı
servet_yaprak@hotmail.com

Tütün Eksperi Dergisinin yeni sayısı
aracılığı ile yönetim kurulumuz adına sizleri
saygı ile selamlıyorum.
2020 yılının ilk aylarından itibaren dünyanın çeşitli ülkeleri ile birlikte ülkemizde de
başlayan Covid-19 salgınının üzerinden
yaklaşık bir buçuk yıl geçti. Bütün dünyayı
etkisi altına alan salgının sonuçları yüzünden
yaşamımız baştan aşağı değişikliğe uğradı ve
neredeyse gündemimizin tek maddesi Covid
19 haline geldi. Temmuz ayının son günlerini
yaşarken ülkemiz için aşı tedarik sorununun
çözülmüş olması ve hızlı aşılama takvimi
bizleri gelecek adına umutlandırıyor.
Önümüzdeki yıldan itibaren yaşanan bu ağır
salgının artık zihinlerimizde bir anı olarak
kalmasını diliyorum.
Salgın koşullarının yarattığı eve kapanma,
seyahatlerin kısıtlanması ve insanların toplu

olarak bir arada bulunmalarına getirilen
yasaklar sonucu dernek faaliyetlerimizi yeni
normal olarak da tanımlanan koşullar altında
sürdürmeye çalıştık. Geçmişten biraz daha
farklı olarak yaşantımıza online eğitimler ve
toplantılar dahil oldu. İnsanlar arasındaki
mesafeleri ortadan kaldıran çevrimiçi toplantıları bizler de kullandık ve yönetim kurulu
faaliyetlerimizin bir kısmını bu yolla yürütmeye çalıştık. 2020 yılı Kurban Bayramında
evlerimize kapanmak zorunda kaldığımız
günlerde iki adet canlı yayını sosyal platformlar üzerinden gerçekleştirdik. “Bayram
Buluşmaları” adını verdiğimiz canlı yayınlarımıza, yayın koşullarını sağlayabildiğimiz
mesleğimizin duayeni ağabeylerimizi konuk
olarak aldık. Yaptığımız canlı yayınların
gerek meslektaşlarımız gerekse meslek dışından önemli sayıda kişi tarafından beğeni ile
izlendiğine şahit olduk.

Tütün Eksperleri Derneği Bülteni
2021 yılı içerisinde mesleki gündemimizi
meşgul eden en önemli konu Tarım ve
Orman Bakanlığı, Tütün ve Alkol Dairesi
Başkanlığının hazırlamış olduğu "Tütün Mamullerinin Üretim Ve Ticaretine İlişkin Usul
Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"teki değişiklik oldu. Yönetmeliğin 1. Madde’sine
eklenen Uzman: Tarım ve Orman Uzmanı
tanımlaması üzerine mesleki haklarımıza
tecavüzlere kapı aralayacak söz konusu
maddenin iptali için Danıştay'da dava açtık.
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğüne bir yazı yazarak konuya ilişkin
hassasiyetimizi ilettik. Ayrıca konuya ilişkin
görüşlerimizi içeren bir raporu Tarım ve
Orman
Bakanı
Sayın
Bekir
PAKDEMİRLİ’ye ulaştırdık. Yönetmelik
taslağı hazırlanırken yazılı ve sözlü olarak,
bu düzenlemeyi hazırlayan Tütün ve Tütün
Mamulleri Daire Başkanlığında bulunan
meslektaşlarımıza verdiğimiz görüşlerin
dikkate alınmaması bizleri üzdü.
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde
çalışan meslektaşlarımız, hem maaş harici
gelirler hem de özlük hakları açısından
Teknik Hizmetler Sınıfına mensup diğer
mühendislerin gerisinde kalmaktadır. Dernek
olarak geçen yıllar boyunca Bakanlık bürokrasisine ve Memur Sendikalarına bu durumu
birden fazla kez yazılı ve sözlü olarak ilettik.
4733 sayılı yasanın Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğuna alınmasının üzerinden
dört yıl gibi bir zaman geçmiş olmasına
rağmen Türkiye genelinde Tütün ve Alkolü
kapsayan işlemlerin yürütülmesinde teşkilatlanmaya ilişkin bir gelişme yaşanmamıştır.
Gerek genç meslektaşlarımızın kamuda
istihdamının önünün açılması. gerekse
bakanlık bünyesinde çalışan meslektaşlarımızın sorunları ancak, bir taşra yapılanması
ile çözüme kavuşacaktır. Tarım ve Orman
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Bakanlığı bünyesinde uzun zamandır dile
getirdiğimiz ve Bakanlığımıza da görüş
olarak sunduğumuz talep, Tütün ve Alkol
Şube Müdürlüklerinin İl Müdürlükleri bünyesinde kurulmasıdır. Tütün ve Alkol Dairesi
Başkanlığı, yaklaşık 215.000 tütün mamulü
ve alkollü içki satıcısının yanı sıra, tütün
üreticilerinin ve 500’e yakın üretici / ithalatçı
/İhracatçı firmanın faaliyet gösterdiği piyasanın düzenlenmesi, kontrolü görevini yürütmektedir. Bu işlemlerin satış belgesi düzenlenmesi işlemleri haricinde merkezden yürütülmeye çalışılması yerinden etkin ve etkili
bir yaklaşım değildir.
Toplu sözleşme görüşmelerinde denetim
ücretleri kapsamına 4733 ve 4207 sayılı
yasaların da alınması ve denetim ücretleri
konusunda Tütün Teknolojisi Mühendislerinin mağduriyetinin giderilmesi en önemli
beklentimizdir. Benzer şekilde Tarım ve
Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına
İlişkin Yönetmelikte yerimizi almamız
gerekiyor. Tütün Teknolojisi Mühendisleri de
bakanlığın diğer meslek mensupları ile aynı
koşullarda görevde yükselme ve atanma
hakkına sahip olmalıdır.
Meslektaşlarımızın özel sektörde istihdamı konusunda geçen iki yıl boyunca olumlu
gelişmeler yaşadık. Tütün Teknolojisi Mühendislerinin özel sektörde çalışma koşullarının değiştiğini görüyoruz. Bununla birlikte
genel olarak kamu ve özel sektörde son on
yılda Mühendislerin yaşadığı gelir kaybının
sektörümüzde de yaşandığına tanık oluyoruz.
Çalışma koşullarında iş yükünün artmasına
paralel olarak Tütün Teknolojisi Mühendislerinin de gelirlerinin artması gereklidir.
Salgın ile birlikte zorlaşan tarımsal üretim
koşullarında 2020 ürünü tütünlerin üretimi ve
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alım satımı 2021 yılı içerisinde tamamlandı.
2021 yılına ilişkin verilerle birlikte sektörümüze ilişkin değerlendirmelerimizi Tütün
Raporu içerisinde bulabilirsiniz.
Tütün Eksperleri Derneğinin önceki
yıllarda gerek basın açıklamaları gerekse
raporlarında yer vermiş olduğu görüş ve
çözüm önerilerinin geçtiğimiz iki yıl içerisinde dikkate alınarak bazı düzenlemelerin
hayata geçirildiğini gördük. Bunlardan ilki
yerli tütün kullanım oranına ilişkin yapılan
düzenlemedir. Düzenleme ile 2025 yılına
kadar iç piyasaya arz edilen tütün mamullerinde yerli tütün kullanım oranının yüzde
otuza çıkarılmasıdır. Bunun yanında Tarım
ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının Desteklenmesi Programında
(KKYDP) tütüne dayalı tesis yatırımlarının
desteklenmesinin önünü tıkayan maddede
değişiklik yapması da uzun yıllar sonra
tütüne ilişkin destekleme engellerinden birinin kalkmasını sağladı.
2021 yılında yurt genelinde iklimsel
değişiklikler yaşandığına şahit oluyoruz.
Mevsimsel sıcaklık ortalamalarının yükseliş
gösterdiği ve özellikle yağışların azlığı ve
düzensizliği bu yıla damgasını vurdu.
Küresel iklim krizinin ayak seslerini artık
daha yakından duyduğumuzu söyleyebiliriz.
Özellikle su fakiri ülkemizde genelde suyun
kullanımı, özelde ise tarımsal sulama konusunda çağdaş ve ekonomik uygulamaların
ülkemiz geneline yayılması önem arz etmektedir. Yaşanan kuraklık sonrası diğer bitkisel
ürünlerle birlikte tütünde de önemli bir verim
kaybı ile karşılaşmayı bekliyoruz. Ege
bölgesinde kuraklıktan kaynaklı olarak yüzde
yirminin üzerinde bir rekolte kaybının
oluşacağını tahmin ediyoruz.

Tütün Eksperleri Derneği Bülteni
Yayın periyodu uzasa da Tütün Eksperleri
Derneği Bülteninin yayın yaşamını sürdürmesine gayret ediyoruz. Bu sayımızda
özellikle sosyal medyada güncel olarak
paylaştığımız haber nitelikli bazı içeriklere
yer vermedik. Bununla birlikte imkanlarımız
elverdiği ölçüde gündemi yakalayan yazılar
ve her sayımızda bilimsel değere sahip
makaleler içeren bir dergi çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yapısı ile dergimizin tütün konusunda bir başvuru kaynağı olma özelliğini
devam ettirmesini amaçlıyoruz. Dileriz
başarılı olmuşuzdur.
Yaşanan salgın nedeni ile 2020 yılı içerisinde yapılması gereken Genel Kurulumuzu
gerçekleştiremedik. Koşulların normalleşmesi ve yasakların kalkması ile birlikte 64.
Genel Kurulumuzu toplayacağız.
Değerli Meslektaşlarım, sözlerime son
verirken, öncelikle tütün kırımlarının devam
ettiği şu günlerde üreticilerimize ve sahada
çalışan meslektaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Zengin bir içerikle hazırladığımızı
düşündüğümüz dergimizi beğeninize sunuyoruz. 2021 yılının camiamıza, tütün
üreticilerimize ve ülkemize huzurlu, bereketli
ve sağlıklı günler getirmesini diler, hepinizi
saygı ile selamlarım.

Sağlıcakla kalınız.

Tütün Eksperleri Derneği Bülteni
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TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ
TÜTÜN RAPORU (2020)
Servet YAPRAK
Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’nin uluslararası piyasalarda marka değeri
olan en önemli tarımsal ürünlerinden bir tanesi de
tütündür. Türkiye’de yetiştirilen oryantal tütünler, dünya piyasalarında uzun yıllar boyunca gördüğü yüksek talep sayesinde “Türk Tütünü” ismi
ile anılmaktadır.
Anadolu topraklarına ilk tütün fidesinin dikilmesinden bu yana tütün; üretimi, ticareti ve tüketimi
ile adeta bu toprakların siyasal, ekonomik ve
toplumsal tanıklığını yansıtan bir ürün haline
gelmiştir. Tütün ve tütün mamullerinin, toplanan
vergilerdeki payının yüksekliği, ihracatta diğer
birçok tarım ürününe olan üstünlüğü ve ilgilendirdiği büyük sayıdaki üretici ve tüketici kitlesi
nedeni ile geçmişten bu yana üretimi, alım ve
satımı özel kanunlarla düzenlenmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde Düyunu Umumiye
İdaresi ile kurulan Reji şirketinin millileştirilmesi
ile tütün üretimi ve alım satımı İnhisarlar İdaresinin kontrol ve yetkisine bırakılmıştır. Bu amaca
hizmet etmek üzere 1924, 1930 ve 1938 yıllarında
yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilmiş, 1969 yılında yürürlüğe giren 1177 sayılı
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu da 2002 yılına
kadar yürürlükte kalmıştır.
Ülkemiz tütüncülüğünde dikkat çeken en önemli
düzenleme 09/01/2002 tarih ve 24635 Sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
4733 Sayılı Tütün Yasasıdır. Söz konusu yasa,
kamuoyunda on beş günde on beş yasa olarak
adlandırılan yasalardan biri olarak 2002 yılında
çıkarılmış ve “1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli
Kanunu”nun yerine tütün ve tütün mamulleri
sektörünü düzenlemek ve denetlemek üzere
yürürlüğe girmiştir.

4733 Sayılı Tütün Yasası ile destekleme alımlarına son verilmiş, Sözleşmeli Üretim Modeli ile
tütün üretimi başlamış, Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Üst Kurulu (TAPDK) kurulmuş,
akabindeki yıllarda TEKEL Genel Müdürlüğü
tasfiye edilmiştir. TAPDK, kuruluşundan on beş
yıl sonra 24.12.2017 tarihinde 696 sayılı KHK ile
kapatılarak görev ve yetkileri Tütün ve Alkol
Dairesi Başkanlığı kurularak, Tarım ve Orman
Bakanlığına devredilmiştir.
2020 yılına ilişkin derneğimizce derlenen veriler
ışığında hazırlanan Tütün ve Tütün Mamulleri
Sektörü Raporunu kamuoyunun bilgisine sunarız.
(Tablolarda kullanılan veriler alım satımın gerçekleştiği yıllar baz alınarak ifade edilmiştir.
Örneğin 2019 yılı mahsulü tütünlerin alım satımının 2020 yılında yapıldığı dikkate alınmalıdır.
Veriler Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesinden derlenen resmi rakamlardan oluşmaktadır)
TÜTÜN ÜRETİMİ
Dünyada Oryantal tip tütün üretiminde uzun
yıllar boyunca söz sahibi olan Türkiye son
yıllarda üretim rakamlarında yaşanan düşüşe
rağmen dünya oryantal tütün pazarında hala lider
ülke konumunu sürdürmektedir. Oryantal tütün
üretiminde ülkemizi, rakip ülkelerle mukayese
ettiğimizde yıllar itibarı ile rekolte değişimleri
olmakla beraber 180 milyon kilogramlık Dünya
Oryantal Tütün pazarının yaklaşık % 35’i
Türkiye’ye aittir.
Türkiye’de tütün üretimi sözleşmeli üretim modeli
ile gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında sözleşmeli olarak üretim yapan 48 bin üretici,
882.000 dekar alanda 68,2 milyon kilogram
tütün üretmiştir. Aynı zamanda sözleşmesiz
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olarak üretilen ve kayıtlara geçen 14.5 milyon
kilogram tütün ile birlikte yurt genelinde
toplam 57.296 tütün üreticisinin, 950.000 dekar
alanda ürettiği yaprak tütünde rekolte, 82,7
milyon kilogram olarak gerçekleşmiştir.
Tütün üretiminde son on yılda yaşanan üretim
dalgalanmalarına karşılık, 2020 yılında bir önceki
yıla göre kayıtlı üretim % 10 oranında artmıştır.

2020 yılında kayıtlı olarak üretilen 82,7 milyon
kilogram tütünün bölgelere göre dağılımı; Ege
Bölgesi’nde, 47,3 milyon kilogram, Karadeniz
Bölgesi’nde 9,4 milyon kilogram, Doğu ve Günedoğu Anadolu Bölgelerinde 23,7 milyon kilogram, Marmara Bölgesi’nde 1,6 milyon kilogram, Akdeniz Bölgesi’nde ise 773 bin kilogram
olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1. Kayıtlı Yaprak Tütün Üretimi, Üretici Sayısı / Üretim Miktarı (Ton)

Tablo 2. Kayıtlı Yaprak Tütün Üretiminde Bölge Payları
(2020)

2021 yılında alım satımı yapılan tütünlerde ise
tahmini rakamlarla, tütün piyasası değerlendirildiğinde;
Ege bölgesinde rekoltenin 41 milyon kilogram
civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Ege
Bölgesinde sözleşme baş fiyatı 27,50 TL’dir.
Bununla birlikte ortalama alım fiyatının 25,50
TL civarında oluştuğu düşünülmektedir. Çok
önemli bir kısmı ihraç edilen Ege bölgesi
tütünlerinde, uzun yıllardan sonra alım
fiyatının 4 USD altına gerileyerek 3,50 USD
civarında gerçekleştiği gözlenmiştir.
Alımların henüz tamamlandığı Karadeniz Bölgesinde, Samsun menşeinde 3,5 milyon kilogram,
Basma tipinde ise 4,5 milyon kilogram olmak
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üzere 8 milyon kilogram bir rekolte beklentisi
bulunmaktadır. Samsun menşeinde ortalama alım
fiyatının 27 TL, Basma tipinde ise 23,5 TL olarak
gerçekleştiği düşünülmektedir.
Adıyaman’da üretim hacmi 11 milyon kilograma
ulaşan İzmir menşei tütünde, ortalama alım fiyatı
16 TL civarında oluşmuştur.
Batman ve Adıyaman illerinde yaygın olarak
üretilen, büyük yapraklı Güneşte Kurutulmuş
Virjinia Tütünü (SCV) üretiminde ise ortalama
alım fiyatının 12.50 TL civarında oluştuğu ve
yaklaşık 4,1 milyon kilogram sözleşmeli tütünün
firmalarca satın alındığı tahmin edilmektedir. Bu
tütün tipinde önemli miktarda sözleşmeye bağlı
tütünün kayıt dışı piyasaya satılması sorunu
varlığını bu yılda korumuştur.
Hatay ilinde ise Prilep, Katerini ve Yayladağı
menşelerinde 1,5 milyon kilogram tütünün kayıtlı
olarak satın alındığı düşünülmektedir.
Ege Bölgesinde 2020 yılında üretilen ve alım
satımı 2021 yılında yapılan tütünün kilogram
maliyeti ortalama 23,2 TL olarak gerçekleşmiştir. Üretici bu tütünün kilogramını maksimum sözleşme baş fiyatı olarak 27,5 TL’ye
satma şansına sahiptir.
Bu rakamlar ışığında, tütün üreticisinin eline
kendi işçilik yevmiyesi dışında bir şey geçmediği, hane başına yıllık üretimin ise ortalama 1500 kilogram olduğu göz önüne alındığında, üretici gelirinin asgari geçim seviyesinin altında olduğu gözükmektedir.
Genç nesil, tütün tarımının emek yoğun üretim
tarzı ve gelirinin tatminkar olmaması nedeniyle
tütüncülükten uzaklaşmış, çoğunlukla büyükşehirlere göç etmiştir. Ege ve Karadeniz Bölgesi’nde
tütün üreticilerinin yaş ortalaması 49-50 yaş
civarına yükselmiştir.
Yaprak tütün firmaları ile üreticiler arasında
düzenlenen “Tütün Alım-Satım Sözleşmesi”nin
özel şartlar ve fiyatların hazırlanmasında firmalar
söz sahibi olurken, örgütsüz tütün üreticileri bu
sözleşmelerin önemli bir kısmına müdahil olama-
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makta verilen fiyatı ve miktarı kabullenmek
zorunda kalmaktadırlar.
Türkiye geneli dikkate alındığında 2020 yılında
ortalama tütün alım satım fiyatları tablodaki gibi
gerçekleşmiştir.
Tablo 3. Alım Yılı Bazında Yurt İçi Ortalama Üretici Tütün
Satış Fiyatları*
Alım Yılı

Ortalama Alım Fiyatı (TL/KG)

2020

21,31

2019

19.70

2018

16,56

2017

16.69

2016

13,80

2015

12,25

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı (*Yerli Menşeler)

Sözleşmeli Üretim açısından bakıldığında son
yıllarda özellikle üretici avanslarında önemli bir
artış yaşanması ve alım garantisi üretici açısından
rahatlatıcı ve üretim açısından motive edici bir
unsur olmuştur. Ancak 2020 yılına gelindiğinde,
yaşanan pandemi koşulları ile birlikte firmalar
tarafından üreticiye ödenen avans miktarlarında
bir düşüş ve ödeme tarihlerinde gecikme yaşanmıştır.
Ege Bölgesinde yapılan 2021 yılı sözleşmelerinde
yüzde onluk bir düşüşün yaşanması beklenmektedir. Bununla birlikte üreticiye avans ödemeleri
yeniden hızlanmıştır.
Milli Tarım Projesi ile yeniden tanımlanan Tarımsal Havzalar içerisinde tütün yer bulamamıştır. Sözleşmeli yaprak tütün üretim ve ihracatının
%90’ından fazlasını karşılayan Ege bölgesi, Orta
Karadeniz bölgesi ve Adıyaman-Hatay illerindeki
tütün üretiminin de desteklenecek tarımsal ürünler içerisinde yer alması gereklidir. Bu destekleme ithal girdisi olmaksızın yapılan tarımsal ihracata verilmiş bir destek olacaktır. Tütün üreticisi
gelecek yıllarda da yalnız bırakılır ise dünya
tütün ihracatındaki payımızı Makedonya ve
Yunanistan’a kaptırma riskimiz bulunmaktadır.

Tütün Eksperleri Derneği Bülteni
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Nitekim tütün üreticileri ile firmalar arasında sözleşme imzalama dönemi içerisinde bulunduğumuz şu günlerde, Tokat ve Amasya illerine
bağlı üretim merkezlerinde üretilen Basma tipi
tütünde yapılan Tütün Alım Sözleşmelerinde
önceki yıla göre 1 milyon kilogram civarında
eksilme yaşanması beklenmektedir.

SÖZLEŞMESİZ TÜTÜN ÜRETİMİ
TEKEL’in tütün piyasalarından çekilmesi ve
2008 yılında sigara fabrikalarının satılması neticesinde sigara pazarımızın önemli bir kısmına
hakim olan çokuluslu sigara şirketlerinin, tamamen yerli tütünden imal edilen sigaraları piyasaya yeterince arz etmemelerinden dolayı yurt
içinde satılan sigaralarda yerli tütün kullanımı en
alt seviyeye inmiştir. Bunun sonucunda özellikle
Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yetiştirilen tütün çeşitlerine olan talep
azalmış ve tütün üreticileri sözleşme yapacak
firma bulamamıştır. Ancak özellikle 2010 yılından sonra tütün mamullerinden alınan vergi oranlarındaki artış, tüketicinin ucuz ürüne yönelmesi
ve “Sarmalık Kıyılmış Tütün” olarak nitelenen
piyasanın büyümesine neden olmuştur. Bu sektör
özellikle TEKEL’in piyasadan çekilmesi ile boşlukta kalan tütün üreticilerine yeniden bir alterna-

tif sunmuştur. Sarmalık kıyılmış olarak tüketilmek üzere yıllık yaklaşık 20-25 milyon kilogram
yaprak tütünün üretildiği tahmin edilmektedir. Bu
rakamın 2020 yılında 14,5 milyon kilogramı
kayıtlara geçmiştir.
Makaron (boş sigara tüpü) üretim rakamları,
resmi kayıtsız üretim ve tüketim rakamlarına
dayanak oluşturmaktadır. 2020 yılında yurt
içinde 17,9 milyar adet makaron satışa arz
edilmiştir.
Sözleşmesiz tütün üretiminde bölge payları
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tek Başına İçilebilir Sarmalık Tütün Üretimi
Tek Başına İçilebilir Sarmalık Tütün üretimi
ülkemize has ve geleneksel olarak üretilerek
tüketime sunulan ve harmanlanmaya ihtiyaç
duyulmaksızın, yaprak sigara kağıdına sarılarak
yada makarona doldurulmak sureti ile tüketilen
tütünlerdir. Sarmalık tütün üretimi, Türkiye’de
ağırlıklı olarak Adıyaman ili merkez dağ köyleri
ve Çelikhan ilçesi, Malatya ili Doğanşehir ilçesi,
Bitlis ili merkez ilçesi, Muş ili Kızılağaç ilçesi,
Hakkari ili Şemdinli ilçesi, Diyarbakır ili Silvan
ilçesi ile Hatay ilinin Yayladağı ilçelerinde
yapılmaktadır. Bu alanda yapılan kayıt dışı
üretim ve ticaretin kayıt içine alınabilmesi ilişkin
önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Tablo 4. Kayıtlara Geçen Sözleşmesiz Yaprak Tütün Üretimi Miktarı (Ton)

Tütün Eksperleri Derneği Bülteni
Tablo 5. Sözleşmesiz Tütün Üretiminde Bölge Payları (2020)
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2,25 USD/Kg’ye düşürülmüştür. Her yılın sonunda
yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararlarıyla
kademeli olarak azaltılarak 2017 yılı için 0,30
USD/Kg olarak belirlenmiştir. 2018 yılında 0,15
USD/Kg olan fon aynı yılın sonunda sıfırlanmıştır.
Tütün Fonu uygulandığı yıllar boyunca yurt içinde tütün üretimini ve üreticisini koruyan önemli
bir duvar vazifesi görmüştür. Fonun sıfırlanması
ile tütün piyasamızdan bu koruma kalkmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 31.12.2020
tarihinde Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış
Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte yapılan düzenleme ile tek başına
içilebilir tütünlerin üretim alanları tanımlanmıştır.
Ayrıca yönetmeliğe 250 tütün üreticisi çiftçinin
bir araya gelerek kuracakları Tütün Üretim ve
Satış Kooperatiflerine bazı kolaylıklar sağlanmıştır. Bu kooperatiflerin kuracakları tesislere ilişkin
Organize Sanayi Bölgesi şartının kaldırılması,
ikinci el makina satın alabilme avantajı, tesis
alanının 1000 metrekareden, 750 metrekareye
düşürülmesi ve bir sefere mahsus olmak üzere
alınan vergilerde indirim düzenlemeleri yönetmeliklerde yer almıştır. Tütün üreticilerinin bir araya
gelerek kuracakları kooperatifler vasıtası ile
ürünlerini işleyerek pazarlama olanağını yaratmaya çalışan bu düzenlemeler ile kayıt dışı alım satımın önüne geçilmeye çalışılmıştır.
TÜTÜN FONU
1986 yılından itibaren ithal edilen tütünlere kilogram başına 3 USD ve paket başına 40 cent dolar
uygulanan Tütün Fonu AB-Türkiye İlerleme
Raporlarının “Fiyatlandırma ve Vergilendirme”
başlıklı 16. Faslı kapsamında 29/12/2009 tarih ve
27447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle 2010 yılından bu yana
“şişirilmiş tütün”, “şişirilmiş tütün damarı” ile
“homojenize tütün” gibi işlem görmüş tütünlerde
sıfırlanmış; yaprak tütünde ise ilk olarak 03/12/
2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren kararla 2011 yılında

TÜTÜN DIŞ TİCARETİ
Türkiye 2020 yılında 51.845 ton tütün ihracatına karşılık, 115.459 ton tütün ithal etmiştir.
Fındık ve üzümden sonra ülkemizin en önemli
tarımsal ihraç ürünü olan tütün, 2012 yılından
itibaren ithalat karşısında üstünlüğünü yitirmiştir.
2020 yılında tütün ihracatı bir önceki yıla göre
yaklaşık %10 artış göstermiştir.
2020 yılında 279 milyon dolarlık ihracata karşılık
562 milyon dolarlık tütün ithalatı yapılmıştır.
Yaprak Tütün ihracatçısı firmalar, tütünü sözleşmeli olarak satın alarak, İzmir ‘de konumlanmış
tesislerinde işleyip yurt dışı piyasalara sunmaktadır. Bu tesislerin 150 milyon dolar yatırım değeri
ile birlikte yarattığı istihdam yaklaşık 3500
kişidir.
Özellikle dünya sigara piyasasının oligopol yapısı
dolayısı ile yurt dışında sınırlı sayıda alıcıya
satış, tütün ihracatçısı firmalarımız açısından bir
handikap olarak değerlendirilmektedir.
Yaprak Tütün piyasasında artan dış alıcı istekleri
ve uluslararası piyasada artan fiyat baskısı alım
politikaları üzerindeki temel etkeni oluşturmaktadır. Bunun yanında ülkemizde tütün üretiminde
tarımsal girdi maliyetlerinde yaşanan artış, rakip
ülkeler ile rekabetimizde dezavantaj yaşanmasına
neden olmaktadır. Amerikan Blend sigara harmanlarında oryantal tütünün kullanım oranlarındaki azalma ise gelecek için önemli risk teşkil
etmektedir.
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Tablo 6. Türkiye Tütün Dış Ticareti Karşılaştırmalı Grafiği (Ton)

Tablo 7. Türkiye Tütün Dış Ticareti Karşılaştırmalı Grafiği (Milyon USD)

Yapılan ithalatın 356,5 milyon doları Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, 202,5 milyon doları Dâhilde İşleme Rejimi, 3 milyon
doları ise Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilmiştir)
Tablo 8. İhracat Yapılan İlk On Ülke (Milyon Dolar)

Tütün Eksperleri Derneği Bülteni
2020 yılında ihracat yapılan ilk on ülke tabloda
verilmiştir. İhracat yapılan toplam doksan üç ülke
içerisinde ABD 56 milyon dolar ile en çok yaprak tütün ihracatı yaptığımız ülke olmuştur.
Türkiye’de Üretilen ve İç Piyasaya Arz Edilen
Sigaralarda Tütün Kullanım Oranları
TEKEL sigara fabrikalarının 2008 yılında özelleştirilmesi ve Tütün Fonunun kademeli olarak
azaltılması sonucunda; Türkiye sigara pazarının
tamamına yakınına sahip olan çokuluslu sigara
şirketleri, sigara harmanlarında giderek artan
miktar ve oranlarda ithal tütün çeşitlerini (özellikle fonun sıfırlandığı homojenize tütün, şişirilmiş tütün damarı ve şişirilmiş tütün) kullanmaya
başlamışlardır. Bu zaman zarfında iç piyasadan
satın aldıkları yerli tütün miktarı bu kullanım
oranlarına paralel olarak azalış göstermiştir.
Türkiye'de Yerleşik Sigara Üretim Firmalarının
Yıllar İtibarıyla Yerli Tütün Kullanım Oranı 2003
yılında % 42, 2006 yılında % 35 iken bu oran
2008 yılında TEKEL’in sigara biriminin özelleştirilmesinden sonra tütün fonun da sıfırlanması
ile birlikte, azalarak 2020 yılı itibarıyla %11’ e
düşmüştür.
Yerli Tütün Kullanım Zorunluluğu Düzenlemesi
28.10.2020 tarihinde yayınlanan 7255 Sayılı
Kanun ile 4733 Sayılı Kanunun 6. maddesine
“Tütün mamulü üreticilerinin, bir takvim yılı
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içinde yurt içi piyasaya arz amacıyla ürettikleri ve ithal ettikleri; sigara, nargilelik tütün
mamulü, sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve
pipoluk tütün mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün, kategori bazında en
az yüzde otuzunun Türkiye’de üretilen tütün
olması zorunludur. Cumhurbaşkanı, bu oranı
yüzde kırk beşe kadar artırmaya yetkilidir.”
hükmü eklenmiştir. Bu düzenlemeye geçiş sağlamak üzere tütün mamulü üreticileri 2022 yılı için
%17, 2023 yılı için %21 ve 2024 yılı için %25
olarak yerli tütün kullanmak zorunda olacaklardır. Bu düzenleme ile yerli tütün kullanım
miktarında üç yıl içinde 7 milyon kilogram artış
beklenmektedir.
Bu önemli düzenleme özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde üretilmekte olan
Güneşte Kurutulmuş Virjinya (SCV) üretiminin
artmasını ve var olan üretimin kayıt altına
alınmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda ithalatta
da aynı oranda bir düşüşe neden olacaktır.
Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Üretimi
Hazine ve Maliye Bakanlığının kayıt dışı üretimin yasal zemine çekilebilmesi için hayata geçirdiği önemli yasal düzenlemelerden bir tanesi de;
Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulünde ÖTV
oranının 26.03.2020 Tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan “2301 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ile % 63 ten % 40 a düşürülmesidir.

Tablo 9. Türkiye'de Yerleşik Sigara Üretim Firmalarının Yıllar İtibarıyla Tütün Kullanım Miktar ve Oranları
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Tablo 10. Bandrollü Olarak İç Piyasaya Arz Edilen Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü (Ton)

2020 yılında yurt içinde bulunan ve iç piyasaya sarmalık kıyılmış tütün mamulü arz eden
on üç firmanın gerçekleştirdiği satış 2.399.506
kilogramdır. 2015 - 2020 yılları arasında iç
piyasaya satışlar son iki yılda önemli artış
göstermiştir. Nitekim bandrollü olarak iç
piyasaya arz edilen Sarmalık Kıyılmış Tütün
Mamulü miktarı, 2019 yılından 2020 yılına
gelindiğinde 2,5 kat artmıştır.
SİGARA TÜKETİMİ
Tütün kontrolü çalışmaları özellikle toplum sağlığının korunması boyutu ile Tütün Eksperleri
Derneği tarafından da desteklenmektedir. 2020
yılı itibarı ile sigara üzerindeki vergi yükü %63’ü
ÖTV olmak üzere ortalama % 81 civarındadır.

Bu vergi uygulaması ile artan sigara fiyatlarının
özellikle genç neslin erken yaşta sigaraya başlamasının engellenmesi, orta ve düşük gelir grubundaki sigara tüketicilerinin ise sigarayı bırakmaları hedeflenmiştir. Ancak yüksek vergi ve
yüksek fiyat, sarmalık kıyılmış tütün tüketimi ile
birlikte sigara kaçakçılığını körüklemiştir. 2020
yılında sigara tüketimi önceki yıla göre yaklaşık
2 milyar adet azalmıştır. Buna karşılık sarmalık
kıyılmış tütün tüketiminde artış meydana gelmiştir. Yaklaşık 117,9 milyar adetlik yasal sigara
satışına sarmalık kıyılmış tütün ile kaçak sigara
tüketiminin de eklenmesi ile iç piyasada 138
milyar adetlik bir tüketim rakamından bahsedilebilir. Türkiye sigara satış hacmine göre dünyanın en büyük on pazarı arasında yer almaktadır.

Tablo 11. İç Piyasaya Arz Edilen Sigara Miktarı (Milyar Adet)

Tütün Eksperleri Derneği Bülteni
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Tablo 12. Tütün Mamullerinin İç Piyasaya Satış ve İhracat Hasılatı (2020)

Sigara
Puro ve Sigarillo
Nargilelik Tütün Mamulü
Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü
Kıyılmış Tütün
TOPLAM

İç Piyasa Tüketim
Miktarı
117.911.206.640
101.656 kg
716.201 kg
2.399.506 kg
-

İç piyasaya arz edilen tütün mamullerinin satış
rakamları incelendiğinde, 2020 yılı içerisinde
toplam 89,5 milyar liralık bir perakende satış
hasılatı ile karşılaşmaktayız. Satış hasılatlarına
makaron ve sigara kâğıdının da tahmini perakende satış hasılatı eklendiğinde, toplam tütün
mamulü piyasamızın perakende satış hacminin 92 milyar lira civarında olduğu tahmin
edilmektedir.
2020 yılında toplam 644,3 milyon dolarlık
tütün mamulü ihraç edilmiştir. 2020 yılında
yapılan 279 milyon dolarlık yaprak tütün ihracatı ile birlikte toplam tütün ve tütün mamulü ihracatımız 923,3 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığının verilerine göre, 2019
yılında tütün mamullerinden tahsil edilen ÖTV
geliri 50.360.554.000 TL’dir. 2020 yılında ise
tütün mamullerinden tahsil edilen ÖTV geliri
61.801.432.864 TL olmuştur. İç piyasada sigara
satışlarında yaşanan yaklaşık iki milyar adetlik
daralma tahsilatın hedefin altında kalmasına
neden olmuştur. Gerçekleşme rakamlarına göre
tütün mamullerinden elde edilen vergi gelirleri

Kaynak : EGM 2019 Yılı KOM Raporu

İç Piyasa Perakende
Satış Hasılatı (TL)
89.170.619.567
60.012.952
89.597.762
271.803.840
89.592.034.122 TL

İhracat Hasılatı
(USD)
436.050.482
89.651
70.616.718
476.134
137.101.311
644.334.297 USD

toplam vergi gelirlerinin % 6,35’ine tekabül
etmektedir. 2020 yılında önceki yıla göre Tütün
Mamullerinden elde edilen ÖTV gelirinde % 24
oranında artış gerçekleşmiştir.
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN YASA
DIŞI TİCARETİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Raporları verilerine göre
2015 yılında kaçak sigara yakalama miktarı 143,4
milyon paket ile zirve yapmıştır. Bu tarihten
sonra azalarak 2019 yılında 8,7 milyon pakete
gerilemiştir.
Sigara ve diğer tütün mamulleri kaçakçılığının
azalmasında, iç piyasada bulunan sarmalık kıyılmış tütün tüketimine olan yönelme ile birlikte
yaşanan siyasi gelişmeler sonucunda özellikle
güney sınırımızda güvenlik önlemlerinin artması
rol oynamıştır. Yıllara göre ele geçirilen tütün
mamulleri miktarlarına bakıldığında tütün, puro/
sigarillo ve makaron yakalamalarındaki artış
dikkat çekicidir. 2018 yılından itibaren makarona
getirilen Özel Tüketim Vergisi bu artışta önemli
bir rol oynamıştır.
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Son yıllarda özellikle ısıtılarak tüketilen tütün
ürünleri, likit-elektronik sigaralar ile Nargilelik
Tütün Mamulü kaçakçılığında önemli bir artışın
yaşandığı görülmektedir. 2019 yılı KOM raporu
verilerine göre Tütün Mamülleri kaçakçılığı yakalamalarında vaka sayısı itibarı ile önceki yıla
göre %34 oranında bir azalma söz konusu
olmuştur.
TÜTÜN KONTROLÜ ÇALIŞMALARI
Ulusal Tütün Kontrol Programı’na (UTKP) ilişkin Eylem Planının ilki 2008-2012 yılları arasında uygulanmış, ikincisi ise 2015-2018 dönemini
kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 4207 Sayılı
Kanun 2008 yılında revize edilmiş ancak, tüm
hükümleriyle uygulanması 19/07/2009 tarihinden
itibaren gerçekleşmiştir. Akabinde Ulusal Tütün
Kontrol Eylem Planı yayınlanmıştır. Bu yasal
düzenlemeler ile önemli bir kamu duyarlılığı
yakalayan tütün ürünlerin tüketiminin kontrol
çabaları dünyada örnek gösterilecek boyuta ulaşmış, ancak aynı başarı tütün ürünlerinin tüketimine yansıtılamamıştır.
2008 - 2011 yılları arasında %15’lik bir düşüş
gösteren kayıtlı sigara tüketimi 100 milyar adedin
altına inmiştir. Ancak 2012 yılında 8 milyar
adetlik artışla tekrar 100 milyar sınırına dayanmış
ve 2021 yılı itibarıyla 117,9 milyar adete ulaşmıştır. Gelişmiş ülkelerde tütün kullanımında
azalma görülmesine karşılık Asya-Pasifik-Afrika
ülkelerinde bunun artacağı öngörülürken ülkemizde ise yakın gelecekte tütün mamullerinin
kullanımında ciddi bir düşüş beklenmemektedir.
Önemli tütün ihracatçısı ülkelerin tütün mamulleri tüketimi ile yaprak tütün üretimleri arasında
bir denge gözeterek uygulamalar yaptıkları açıktır. Brezilya, dünyada tütün kontrolü çalışmalarında örnek uygulamalar yapan bir ülke olmakla
birlikte dünyanın en büyük tütün ihracatçısı ülkesidir. Tütün mamulleri tüketimi ile mücadele
yaprak tütün üretimi ve ihracatı ile farklı
kulvarlarda değerlendirilmelidir.

Tütün Eksperleri Derneği Bülteni
Tütün ve Tütün Mamulleri Piyasasının
Gözetimi ve Denetimi
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Sektörünün
üretimi, tüketimi ve dış ticareti boyutu ile ülkemiz ekonomisindeki önemi ihmal edilmeyecek
seviyededir.
Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, yaklaşık
215.000 tütün mamulü ve alkollü içki satıcısının
yanı sıra, tütün üreticilerinin ve 500’e yakın
üretici / ithalatçı /İhracatçı firmanın faaliyet gösterdiği piyasanın düzenlenmesi, kontrolü görevini
yürütmektedir. Mülga TAPDK eli ile geçmişte
merkezden yürütülmekte olan görevler, kurumun
kapatılması ile Tarım ve Orman Bakanlığına
devredilmiştir. Bu nedenle Tütün üretimi ve
işlenmesi ve dış ticareti ile ilgili teknik hizmetler
ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin diğer
faaliyetlerin, bakanlığın taşra teşkilatlarınca yerine getirilmesinin, çalışmaları daha etkin hale getireceği düşünülmektedir.
SONUÇ
Tütün üreticileri yurt genelinde yüz bin üretici
ailesini temsil etmektedir. Artan tarımsal girdi
maliyetleri, tütün üreticilerinin yaşadığı en
önemli sorundur. İhracat kabiliyeti bulunan diğer
tarımsal ürünlerden farklı olarak tütün, destekleme konusunda dezavantajlı durumdadır. Tarım
ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl tarıma
dayalı tesislerin desteklenmesi amacı ile uygulamakta olduğu, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programında (KKYDP) yer alan Bitkisel
Ürün tanımından 2020 yılında tütün hariç
ibaresini çıkarmıştır. Bu düzenleme ile tütünün
işlenmesine yönelik kurulacak tesislerin de
KKYDP kapsamına alınması sağlanmış ve tütünün işlenmesine yönelik önemli bir destekleme
düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemenin akabinde Tarım ve Orman Bakanlığının Milli
Tarım Projesi ile yeniden tanımladığı Tarımsal
Havzalar içerisine tütünü de dahil ederek
üreticilerimizin desteklemelerden faydalanması-
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nın önü açılmalıdır. Bu destek aynı zamanda
tütün ihracatına da verilmiş bir destek olacaktır.
2020 yılında çıkarılan yerli tütün kullanım oranına ilişkin yasal düzenleme sektörümüz açısından yaşanan diğer önemli bir gelişme olmuştur.
2020 yılında iç piyasaya arz edilen tütün mamullerinde yerli tütün kullanım oranının yüzde on
birlere gerilemiş olması geleneksel tütün üreticisi konumunda bulunan ülkemiz için önemli bir
kayıptı. Dört yıl içerisinde bu oranın yüzde otuza
çıkacak olması hem üretimin artması hem de
ithalatın azalmasına destek sağlayacaktır. Bu
itibarla tütün mamulü üreticilerinin alım yapmayı
planladığı Güneşte Kurutulmuş Virjinia menşei
tütünün yetiştirilmesi ve kurtulmasına yönelik
teknik destek verilmesine ve üreticinin bilinçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sayede
sektörün beklentilerini karşılayacak nitelikte ürün
arzı sağlanabilir. Bununla birlikte alım fiyatının
üreticiyi tatmin edecek şekilde oluşması gereklidir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri 2015 verilerine göre,
Türkiye’de tütün ürünleri imalatının %84,7’si
yabancı yatırımcının kontrolündedir. (2015 yılından sonra bu veri güncellenmemiştir). Tütün ve
Tütün Mamulleri Sektörünü düzenleyen 4733
sayılı yasanın 6. Maddesinde bulunan “Türkiye’de
tütün mamulleri üretmek isteyenlerin; yıllık
üretim kapasitesi tek vardiyada, sigara için iki
milyar adet, (…) tütün hazırlama bölümleri dahil
tam ve yeni teknoloji ile tesisler kurmaları şarttır”
hükmü, yüksek yatırım maliyeti nedeni ile piyasada bulunan çokuluslu şirketler lehine işleyen
bir mekanizma yaratmaktadır. Bu düzenleme,
yerli sermaye ile kurulacak daha düşük kapasiteli
ve yerli tütünden imal edilmiş sigaraların satışını
yapabilecek küçük ölçekte fabrikaların kurulmasının önüne geçmektedir. Kanunun bu maddesi
yerli sanayicinin önünü açacak şekilde yeniden
düzenlenmelidir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde tek
başına içilebilir sarmalık tütün üreten, üreticilerin
bir araya gelerek kuracakları kooperatifler vası-
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tası ile ürünlerini işleyerek pazarlama olanağını
yaratmaya çalışan yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Ancak bu bölgelerimizde henüz tesisleşmesini
tamamlamış bir üretici kooperatifi bulunmamaktadır. Bu itibarla yürürlüğü 1 Temmuz 2021 tarihine ertelenmiş bulunan kayıt dışı tütün ticaretine
ertelemesiz 3 yıl hapis cezası öngören yasal
düzenlemenin yürürlüğe girmesi, önemli sosyal
sorunlara yol açacaktır.
Ülkemizde ürün bazlı birçok üretici örgütü üst
birlik haline dönüşmüş durumdadır. Tütün üreticilerinin 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri
kanununa göre kurulmuş bir üst birliği bulunmamaktadır. Tütün üreticilerinin de diğer tarımsal
ürün gruplarında olduğu gibi örgütlenebilmesi
gereklidir. Bu sayede sattıkları ürünün fiyatının
belirlenmesinde söz sahibi olabilecekleri düşünülmektedir.
Tütün üretimi nesilden nesile aktarılan bir zanaattır. Ancak tarımsal alanda süre gelen sorunlar
nedeniyle tütün çiftçisi tütün üretiminden kopmakta, üretimden kopan bir tütün üreticisi de
yeniden tütün üretimine dönmemektedir. Genç
neslin tütün üretimine sıcak bakmaması ve tütüncü bölgelerden yaşanan göç nedeniyle tütün üreticisi yaş ortalaması Ege ve Karadeniz bölgelerimizde 49-50 yaş civarına yükselmiştir. Yakın
gelecekte özellikle Ege ve Karadeniz bölgelerimizde tütün üretiminde yaşanan daralma hız
kazanacaktır.
Toplumumuzu tütün mamullerinin tüketiminin
zararlarından koruma çalışmaları devam etmelidir. Ancak tarımsal üretim ve istihdam boyutu
ile birlikte tütün ihracatımızın ekonomimize
sağladığı katma değerin devamlılığı, sektörümüz
açısından değerlendirilmesi gereken en önemli
hususlardır. Bu itibarla önümüzdeki yıllarda
tütün üretiminde ve ihracatında sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için beş yıllık bir eylem
planının tartışılarak ortaya konulması tütün ve
tütün mamulleri sektörüne önemli katkı sunacaktır.
Kamuoyuna saygı ile sunulur.
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SEÇİLMİŞ ORYANTAL TÜTÜN
HATLARININ BAZI MORFOLOJİK VE
FENOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Doç. Dr. Dursun KURT
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Türkiye, yüksek kaliteli aromatik oryantal tütünlerin bilinen en büyük üreticisidir. Üretim, kaliteli sigara harmanlarında kullanılmak amacıyla
çoğunlukla ihracata yönelik yapılmaktadır. Sigaralık tütünlerin istenen içim özelliklerini tek başına
sağlayamaması harman yapma ihtiyacını doğurmaktadır. Dünyada kullanılan en yaygın sigara
harmanları Virjinia, burley ve oryantal tip tütünlerden oluşmaktadır. Oryantal tütünler, içerdikleri
yüksek aroma özellikleri ile sigara harmanlarının
içim özelliklerini düzenlemektedir. Tütün üretimimizin ve ihracatımızın yüksek olması tütünlerimizin, sigara harmanlarına sağladığı ıslah edici
kalitesinden kaynaklanmaktadır.
Basma tipi tütünler küçük kısmen orta kıtalı olup,
renkleri açık kırmızı ve koyu sarı tonları taşımaktadır. Kokulu olmaları en önemli özellikleridir.
Dokusu ince, kalınca ve kadifemsi yapıya sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı bazı özel sigara
harmanları için sigara sanayinin önemli ve
vazgeçilmez harman hatlarından birisidir (Çamaş
vd. 2009a). Basma tütün çeşitleri, tarımsal özellikler yönünden incelendiğinde orta erkenci (70
gün), bitki boyu açısından orta boylu (100 cm) ve
ortalama 30 adet ticari değeri olan yaprağa sahiptir. Bitkinin yapraklarını temsil eden 2. ellerde,
yaprak ucunun hafif sivri, ortalama yaprak boyunun 20 cm, yaprak eninin 10 cm, ovalite katsayısının ve çaplar oranının iki olduğu bilinmektedir.
Yaprak yüzeyi orta kabarcıklı olup, yaprak ayası
aşağı sarkmalar şeklinde gövdeye sarılma özelliği
göstermektedir. Yaprakların gövde üzerinde
sarmal olarak dizildiği, divergens (phyllotaxy)’in
3/8 ve çiçek renginin pembe olduğu da bir başka

özelliğidir (Peksüslü, 1998; Çamaş vd., 2011).
Erbaa’da yapılan çalışmalarda (Çamaş vd., 2009b;
Yılmaz ve Kınay, 2011), Basma tütün tiplerinin
yaprak biçimini eliptik, küçük-orta boyutlu, yaşmaklı, uç açısı sivri-az sivri, kalınca, ince damarlı, elastik, kokulu ve parlak-turuncu-açık kırmızı-kırmızı pişkin renk tonlarına sahip olduğunu
bildirilmiştir. Ege Tütün İhracatçıları Birliği,
Basma üreticilerine hazırladığı rehber kitabında,
kaliteli ve yüksek verimli üretim için sertifikalı
tohum kullanımının öneminden bahsetmiş ve
Basma üretim alanlarına iki sertifikalı çeşit
üretimini tavsiye etmiştir. Bunlar Xanthi 2A ve
Xanthi 81’dir. Bu çeşitlerin ılıman ve sıcak
iklime sahip bölgelerde; düz, hafif veya çok
eğimli, derin ve yüzeysel profilli, azotça orta ve
potasyumca zengin süzek topraklarda iyi yetiştiği
ifade edilmiştir. Yetiştiği bölgelerin ise; Erbaa,
Taşova, Tokat, Niksar, Gümüşhacıköy, Vezirköprü, Havza, İnegöl, Orhaneli, Yenice ve
Hamdibey olduğu aktarılmıştır (Anonim, 2012).
Çeşit tanıtımlarının yapıldığı kitapta Xanthi 2A;
orta boylu, 28-30 yapraklı, yaprakları kabarcıklı,
eliptik, küçük boyutlu, sivri uç açılı, yaşmaklı ve
ince dokuludur. Dekara verimi 100 kg, orta
erkenci ve kuraklığa dayanıklıdır. Kurutulmuş
yaprakları ince dokulu, altın sarısı ile turuncu
arası renklere, %1.6 nikotin ve %15 şeker içeriğine sahiptir. Xanthi 81 çeşidi ise uzun boylu,
30-32 yapraklı, yaprakları kabarcıklı, eliptik,
orta-kısmen küçük boyutlu, yaprak ucu az sivri,
yaşmaklı ve kalınca dokuludur. Dekara verimi
125-150 kg, orta erkenci ve kuraklığa dayanıklıdır. Kurutulmuş yaprakları ince dokulu, altın
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sarısı ile turuncu arası renklere, %1.7 nikotin ve
%13 şeker içeriğine sahiptir (Anonim, 2012).
UPOV tarafından bütün Nicotiana tabacum L.
varyetelerinde kullanıma sunulan test rehberinde
Xanthi 2A-81-101 çeşitlerine ait bazı özellikler
paylaşılmıştır. Rehbere göre bu çeşitler kısa-orta
boylu, koltuk sürgünü olmayan, yaprakları
bitkiye yapışık ve küçük boyutlu, orta yaşmaklı,
geniş eliptik, orta-sivri uç açılı, orta kabarcıklı,
ondüleliği orta, beyazımsı yeşil damarlı, ortaerkenci, küresel çiçekli ve çiçek rengi açık
pembedir (Anonim, 2002). Peksüslü vd. (2014),
UPOV test rehberi kullanarak Karadeniz bölgesi
tütünlerine yönelik yaptıkları katalog çalışmasında,
tescilli çeşitlerin yanı sıra köy popülasyonlarına
da yer vermiş ve bu doğrultuda Gümüşhacıköy,
Erbaa, Niksar ve Tokat Merkeze ait tütünlerin
bazı özelliklerini tespit etmişlerdir. Bu kapsamda
tüm popülasyonlarda yaprak tipi yapışık ve aya
şekli geniş eliptik iken yaşmak eni orta-geniş,
yaprak ucu orta sivri-sivri, aya kabarcıklığı zayıfçok zayıf, yaprakta ondülelik çok zayıf-zayıf-orta
olarak belirlenmiştir. Bu popülasyonların taç
yaprak rengi açık pembe, çiçek kümesi yassı
küresel-küresel ve çiçeklenme zamanına göre
orta veya geçci karakterdedir. Korubin-Aleksoska
vd. (2014), ebeveyn olarak kullandıkları Xanthi
Djebel XDj-1 tütün çeşidinin bitki boyunun 65
cm, yapraklarının yaşmaklı ve sayısının 17 adet/
bitki, yaprak boyunun 17 cm ve yaprak eninin 8.4
cm olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı araştırmacılar bu basma çeşidinin 43. günde çiçeklenmeye
başladığını, 47. günde %50 çiçeklenmeye ulaştığını ve 70. günde çiçeklenmenin tamamlandığını
aktarmışlardır.
Renk, yaprak boyutları ve içim özellikleri gibi
çevresel koşullara bağlı olarak değişebilmektedir.
Dış faktörlere bağlı olarak değişmeyen yaprak
formu, çiçek rengi ve sümbüle durumu vb. ise
genetik özellikler olup, özellikle yaprak formu
teşhiste kullanılmaktadır (Peksüslü, 1998). Marmara (Dölek, 1984) ve Karadeniz (Karpat, 1989)
bölgesi tütünlerinde çalışan araştırmacılar, bitki
şekli ve boyu ile yaprak sayısı ve boyutlarının yıl
ve çevreden etkilenirken, yaprak formunun değiş-
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mediğini bildirmiştir. Şenbayram vd. (2006),
oryantal tütünlerde kalite kriterleri açısından
önem arz eden doğal stresörleri, yüksek sıcaklık,
su azlığı ve mineral besin elementleri noksanlığı
olarak belirtmektedir. Lambers vd. (2000), ağır
metallerin varlığı, aşırı tuzluluk, eksik yağış ve
azotun önemli stres faktörleri olduğunu, bitkilerin
stres kaynaklı olumsuz etkilerden kurtulmak için
savunma oluştururken verim kayıpları yaşadıklarını aktarmaktadır. Bu stresörlere karşı bitkiler,
fotosentezi ve yaprak alanını azaltma, yaprağı
kalınlaştırma, yaprak sayısını artırarak alt yaprakları gölgeleme, yaprak açısını daraltarak güneşten
kaçma gibi mekanizmalar geliştirmektedir (Smith
vd., 2004). Bruck vd. (2008), yaprakta şeker ve
özellikle nişasta miktarındaki artışın yaprak
kalınlığını da artırdığını bildirmektedir. Oryantal
tütünde zamanla uç yaprak sayısının artmasını da
bitkinin alt yaprakları koruma amacıyla uyum
mekanizması ile oluşturduğu ifade edilmektedir.
Yani oryantal tütünlerin anılan yaprak boyutu,
rengi, uç açısı, higroskopisitesi, kalınlığı gibi
kalite kriterleri aslında onun stresörlere karşı
uyum sürecinde ortaya çıkardığı özelliklerdir
(Şenbayram vd., 2006).
Yeni harmanlar geliştirmek veya mevcut harmanı
sürdürebilmek için tütünlerin fiziksel ve kimyasal
özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Harmanlar; soslar, nemlendiriciler, koku ve lezzet vericiler ile kaplanmasına rağmen içiciler tarafından
algılanan öncül kaynak tütündür (Wu vd., 1992).
Günümüzde tütünler, kimyasal içerikleri (özellikle nikotin ve şeker), sübjektif değerlendirmeler
ve içim özelliklerine göre satın alınmakta ve
harmanlarda kullanılmaktadır. Bu nedenle yeni
tütün hatlarının ıslahında bu durumların göz
önünde tutulması ve uyum sağladığı belli
ekolojiler de yetiştiriciliğinin yapılması gerekmektedir. İstenilen özelliklerde üretim yapılabilmesi, yetiştirilen hat/çeşidin özelliklerinin tam
olarak bilinmesi ve uygun üretim koşullarının
oluşturulabilmesi ile mümkündür. Bu çalışma ile
materyallerin fenolojik ve morfolojik olarak
tanımlanması, tütün ıslahı konusunda yapılacak
çalışmalara materyal hakkında bilgi verilmesi ve
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yöntemin ele alınış biçimi bakımından rehber
oluşturulması hedeflenmiştir.
Türkiye’de, Basma tütün tipinin yaygın olduğu
sahalardan toplanarak seçilen 21 hat ile 4
standarttan oluşan çalışma setinin, incelenen bazı
morfolojik karakterlerine ait gözlem sonuçları ve
frekansları Şekil 1’de verilmektedir.
Yaprak tipi açısından tamamı yapışık (yaşmaklı/
sapsız/zenepsiz) karakter taşıyan hatların %56’sı
orta ve %28’i geniş yaşmak enine sahip olup, 19
no’lu hat ile Canik 190-5’in yaşmak eni dardır.
En dar yaşmak eni 5 ve 16 no’lu hatlarda tespit
edilmiştir. Bu hatlar aya şekli ile de diğer örneklerden ayrılmakta ve yürek şeklinde (omuzlu) aya
şekli göstermektedir. Örneklerin kalan kısmında
ise dar (%40) veya geniş (%52) eliptik form
hâkimdir. Zenepli (yaşmaksız, saplı) olan tütün
tipleri ile karşılaştırıldıklarında, yaşmaklı tipler
üretim sürecinde el ile kırım ve dizim işlemlerinde kolaylık sağlamakta, makinalı dizime imkân
vermekte, yaprak alanında artış ile verime katkı

sağlamaktadır. Aynı zamanda yaşmaklı yaprakların yaprak ayası oranının zeneplilere göre daha
yüksek olması, tütün harmancılığı açısından da
olumlu bir kalite faktörü olarak kabul edilmektedir (Şuben, 1989).
Yaprak ucu şekli (yaprak uç açısı) bakımından
genotiplerin %48’i orta sivri ve %44’ü sivri uç
açısına sahiptir. 12 ve 20 no’lu hatlarda ise yaprak ucu hafif sivri özellik göstermiştir. Örneklerin
yarısından fazlası yok/çok zayıf (%40) veya zayıf
(%20) aya kabarcıklığı göstermektedir. %24’ü
orta düzeyde aya kabarcıklığına sahip olan
genotipler içinde 18 ve 19 no’lu hatlar kuvvetli,
11 ve 16 no’lu hatlar çok kuvvetli aya kabarcıklığı ile öne çıkmaktadır. Tütün tiplerinin morfolojik tanımlarında kullanılan yaprak uç açısında, yaprak ayası miktarının daha fazla olması
nedeniyle az sivri/küt yani büyük dereceli uç
açıları, olumlu kalite faktörü olarak tanımlanmaktadır (Otan ve Apti, 1989).

Şekil 1. Tütün genotiplerinin morfolojik ve fenolojik özelliklerine ait frekansları gösterir grafik
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Aya kabarcıklığı gibi tip özelliğinin belirgin
şekilde görülmesine imkan veren yaprakta ondülelik (yaprak kenarlarında kıvrımlılık), örnek
grubunda en belirgin olarak orta (%20) düzeyde
tespit edilmiş, %80’inde yok/çok zayıf veya zayıf
özellik göstermiştir. 6, 13, 18 ve 21 no’lu hatların
diğerlerine göre daha yüksek düzeyde ondülelik
özelliğine sahip olduğu görülmüştür. Alt yüzey
orta damar rengi açısından beyazımsı özellik
gösteren 5 no’lu hat ve Xanthi 81 dışında kalan
tüm genotiplerde bu karakter beyazımsı yeşil
olarak gözlemlenmiştir. Basma tütünlerini konu
alan çalışmalarda bu tip tütünler, yaşmaklı, eliptik,
az sivri-sivri uç açısına sahip olup yaprak yüzeyi
orta kabarcıklıdır (Peksüslü, 1998; Çamaş vd.,
2009b, 2011; Yılmaz ve Kınay, 2011). Peksüslü
vd. (2014)’da basma tütünlerinin yapışık yaprak
tipine, geniş eliptik orta-geniş yaşmak enine, orta
sivri-sivri uç açısına, çok zayıf/zayıf kabarcıklığa
ve çok zayıftan ortaya değişen ondüleliğe sahip
olduğunu bildirmişlerdir. Çalışma sonuçlarında
örneklerin tamamının yaşmaklı (yapışık) olması,
%84’ünün orta-geniş yaşmağa sahip olması,
%92’sinin eliptik özellik göstermesi, %92’sinin
orta sivri-sivri uç açısına sahip olması, %84’ünün
çok zayıftan ortaya değişen kabarcıklık ve %80’nin
çok zayıf/zayıf ondülelik göstermesi önceki
çalışma sonuçları ile örtüşmektedir.
Çalışmada kullanılan standartlar incelendiğinde,
Çamaş (1998) Nail popülasyonunun yaşmaklı
(yapışık) ve sivri uç açısına sahip olduğunu
bildirmiş ve araştırma sonuçlarımızla örtüştüğü
tespit edilmiştir. Peksüslü vd. (2012)’na göre
Canik 190-5 çeşidi yaşmaklı, eliptik ve orta sivri
uç açısına sahiptir. Çizelge 2 incelendiğinde
Canik 190-5 çeşidinin yaşmaklı, eliptik (dar) ve
orta sivri uç açısına sahip olduğu görülmektedir.
UPOV test rehberinde Xanthi 2A ve Xanthi 81
çeşitleri orta yaşmaklı, geniş eliptik, orta-sivri uç
açılı, orta kabarcıklı, ondüleliği orta ve beyazımsı
yeşil damarlı olarak ifade edilmektedir (Anonim,
2002). Türkiye’de yapılmış bir başka çalışmada
(Anonim, 2012) Xanthi 2A ve Xanthi 81 çeşitleri
yaşmaklı, eliptik, az sivri-sivri uç açılı, kabarcıklı
olarak tanımlanmıştır. Çalışmada Xanthi 2A
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çeşidi orta yaşmaklı, geniş eliptik, orta sivri uç
açılı, orta kabarcık ve zayıf ondülelik gösteren,
beyazımsı yeşil alt damar rengine sahip olduğu
gözlenmiştir. Xanthi 81 çeşidi ise; orta yaşmaklı,
dar eliptik, orta sivri uç açılı, zayıf kabarcık ve
ondülelik gösteren, beyazımsı alt yüzey damar
rengine sahip bir çeşit olarak tespit edilmiştir.
Farklı tütün hat ve çeşitlerinde gözlenen bazı
fenolojik karakterler ve bu karakterlerin frekansları
Şekil 1’de verilmektedir. Bu kapsamda incelenen
ilk karakter olarak erkencilik veya geçcilik
bilgisini veren, popülasyonda %50 çiçeklenme
tarihleri tespit edilmiş ve genotiplerin %68’inin
51-60 günde çiçeğe geçtiği anlaşılmıştır. 2, 3, 4,
10, 13, 14, 16, 20 no’lu hatların, 61-70 günde
%50 çiçeklenmeyle geçci özellik gösterdiği gözlenmiştir. Peksüslü (1998) ve Çamaş vd. (2011)
basma tütün tiplerinin orta erkenci özellik gösterdiğini, Korubin-Aleksoska vd. (2014) Xanthi
Djebel XDj-1 çeşidinin 47. günde %50 çiçeklenmeye ulaştığını Peksüslü vd. (2014) da ülkemizde yetiştirilen basma tipi tütünlerin orta ve
geçci olduğunu bildirmişlerdir. Ek olarak çalışmamızda, Xanthi 2A ve Xanthi 81 çeşitlerinin
51-60. günde %50 çiçeklenmeye ulaşmasından
hareketle belirlenen orta erkenci özelliği de
Anonim (2002, 2012) ile örtüşmektedir. Daha
önceki çalışmalarda basma tip tütünlerde taç
yaprak rengi pembe (Peksüslü, 1998; Çamaş vd.,
2011) ve açık pembe (Peksüslü vd., 2014) olarak
tespit edilmiş, çiçek kümesi şeklinin ise küresel
(Anonim, 2002; Peksüslü vd., 2014) olduğu
aktarılmıştır. Taç yaprak rengi bakımından örnek
grubunun %72’si açık pembe ve %24’ü pembedir. 6 no’lu hat, koyu pembe taç yaprak rengi
ile araştırma setinin tümünden farklı bir özellik
göstermiştir. Araştırma setinin tamamında çiçek
kümesi şekli küresel olarak gözlenmiş, sonuçların
önceki çalışmalar ile uyum içinde olduğu tespit
edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre; genotiplerin tamamı
yaşmaklı, %84’ü orta-geniş yaşmak enine sahip,
%92’si dar yada geniş eliptik, %92’si orta sivri
yada sivri yaprak ucuna sahip, aya kabarcıklığı
yok/çok zayıf (%40), zayıf (%20) veya orta
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(%24) olan, %56’sı zayıf veya orta ondüleliğe
sahip ve alt yüzey orta damar rengi %92’si beyazımsı yeşildir. Genotiplerin %32’si geçci olup,
taç yaprak rengi %72’si açık pembe ve tamamı
küresel çiçek şekline sahiptir. Bu çalışma ile
materyallerin fenolojik ve morfolojik olarak
tanımlanması, tütün ıslahı konusunda yapılacak
çalışmalara materyal hakkında bilgi verilmesi ve
yöntemin ele alınış biçimi bakımından rehber
oluşturulması hedeflenmiştir.
Teşekkür
Bu çalışma, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu tarafından “Tokat Yöresi Basma Tipi
Tütünlerde Üstün Özelliklere Sahip Hatların
Belirlenmesi” projesi kapsamında desteklenmiştir. Eser tam metin künyesi: “Kurt, D., Yılmaz,
G., 2020. Seçilmiş üstün oryantal tütün hatlarının
bazı morfolojik ve fenolojik özelliklerinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 35(1),
59-66.”
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TÜTÜN TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLERİNİN YASALARLA
VERİLMİŞ HAKLARI BAŞKA BİR MESLEK GRUBUNA
DEVREDİLEMEZ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE
GÖNDERMİŞ OLDUĞUMUZ YAZI
Servet YAPRAK
Yönetim Kurulu Başkanı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Alkol
Dairesi Başkanlığının hazırlamış olduğu Tütün
Mamullerinin Üretim Ve Ticaretine İlişkin
Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2020
tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Yönetmeliğin 1. Madde ’sine eklenen
(s) bendi ile Uzman: Tarım ve Orman Uzmanı
olarak tanımlanmıştır.
Daire Başkanlığının 27.08.2019 tarih ve 2598626
sayılı yazısı ile Tütün Mamullerinin Üretim ve
Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşlerimiz Tütün
ve Alkol Dairesi Başkanlığına yazılı ve sözlü olarak bildirilmiş söz konusu düzenlemenin, 4733
sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun’un altıncı
maddesi ile Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve
Meslekî Sorumlulukları İle İlgili Usul Ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in sekizinci ve onuncu
maddelerine aykırı olduğu bildirilmiştir.
Yayınlanmış bulunan, Tütün Mamullerinin Üretim Ve Ticaretine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin 1. Madde ’sine eklenen (s) bendi
ile Uzman: Tarım ve Orman Uzmanı bulunan
Uzman: Tarım ve Orman Uzmanı tanımı Tütün
Eksperleri / Tütün Teknolojisi Mühendislerinin
yasalarla verilmiş mesleki hak ve yetkilerini bir

görev unvanı olan Tarım ve Orman Uzmanları ile
paylaştırmıştır.
Bilindiği üzere 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair
Kanun’un altıncı maddesi ;
“Madde 6 – …Türkiye’de tütün eksperliği yapmak için, tütün eksperliği yüksek okullarından
veya muadili yerli ve yabancı okullardan lisans
düzeyinde yüksek öğrenim diploması alarak mezun
olmak şarttır. Tütün eksperi unvanına sahip
olmayanlar, tütün alım ve satım muayenelerini,
tütün vasıf, değer ve nevilerinin belirlenmesini
ve tütün işleme, bakım, fabrikasyon eksperliği
yapamazlar, tütün işlerinde bilirkişi ve hakem
olamazlar. Tütün eksperlerinin görev, yetki ve
mesleki sorumlulukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.” Şeklindedir.
Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Meslekî
Sorumlulukları İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in sekizinci ve onuncu maddeleri;
“Madde 8 – (1) Tütün eksperlerinin görev ve
yetkileri; a) Tütünlerin muayene ve ekspertizi ile
değerinin saptanması, b) Tütünlerin fermantasyon, bakım ve muhafaza tedbirleri, işleme şartları
ve şekilleri ile tütün depo ve işleme tesislerinde
ilaçlama tedbirlerinin tayini, tespiti ve uygulama-
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sının denetimi, c) Tütün mamulleri harmanlarının tertibi ile tütün mamulleri fabrikasyonu
uygulamasının teknik denetimi, ç) Tütün mamullerinin depolama ve muhafaza şartlarının uygunluğunun tespiti, d) Tütün mamullerinin fizikî
muayenesi ile içim nitelikleri ve standartlarına
uygunluğunun belirlenmesi ve bunlara ilişkin
raporların düzenlenmesi, e) Araştırma kuruluşlarınca yapılan tütünle ilgili deneme sonuçlarının
uygulamaya konulması için muayene, ekspertiz
ve degüstasyonların yapılması ve bunlara ait
raporların düzenlenmesi, f) Tütünle ilgili ıslah,
üretim ve teknoloji çalışmaları, tütünlerin arıza,
hastalık ve zararlılardan korunma ve mücadele
tedbirlerinin tayini ve uygulamasının denetimi, g)
Kaliteli tütün üretimini sağlamak için üreticilerin
eğitilmesi ve aydınlatılması, ğ) Tütün ve tütün
mamulleri ile ilgili işlerde bilirkişilik ve hakemlik
görevleri ile serbest mühendislik ve müşavirlik
hizmetlerinin ifa edilmesidir. (2) Tütün eksperi
unvanına sahip olmayanlar, tütün alım ve satım
muayenelerini, tütün vasıf, değer ve nevilerinin
belirlenmesini ve tütün işleme, bakım, fabrikasyon eksperliği yapamazlar, tütün işlerinde
bilirkişi ve hakem olamazlar.
Bilirkişilik ve Hakemlik
Madde 10 – (1) Bilirkişilik ve hakemlik; tütün ve
tütün mamulleri ile ilgili bilimsel, teknik ve ekonomik açıdan yerinde veya dosya üzerinde gerekli
inceleme, muayene, ekspertiz, degüstasyon ve
değerlendirme yapmak suretiyle, kıymet takdiri,
hasar, kusur ve durum tespiti gibi iş ve işlemler
ile yetkili makamlarca verilecek diğer işlerin
yapıldığı uzmanlık hizmetidir.” Şeklindedir.
Anılan yasal düzenlemeler ışığında sektörümüze
ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde açıkça
yasal olarak yetkilendirilmiş meslek grubu Tütün
Eksperleri/Tütün Teknolojisi Mühendisleridir.
Tarım ve Orman Uzmanı unvanı Tarım ve Orman
Bakanlığında çeşitli meslek gruplarından uzman
yardımcılığı sınavı ile seçilmiş ve bu unvanı
kullanan farklı lisans eğitimli, uzmanları kapsamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde
çalışmakta olan ve Tütün Teknolojisi Mühendisliği dışında lisans düzeyinde eğitim almış
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Tarım ve Orman Uzmanlarının bu alanda faaliyet
göstermeleri ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve Uzman
Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğin Beşinci Bölümünde Görev, Yetki, Hak ve Sorumluluk Uzman
ve Uzman Yardımcılarının Görevleri, Yetki, Hak
ve Sorumlulukları kısmında;
“Madde 311. Uzman ve uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda
aşağıdaki görevleri yaparlar:
a) Gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği,
kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve
bio çeşitliliğin korunması ve verimli kullanımının sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarım, hayvancılık, su ürünleri, destekleme politikaları,
tarımsal ekonomi ve bilimsel alanlarında
politika, strateji, ilke ve hedefler ile ilgili
araştırma raporları hazırlamak, inceleme
ve analizler yapmak,
b) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, gerektiğinde
etki analizleri yapmak,
c) Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek,
ç) Bakanlığın görev alanına giren diğer
konularda inceleme ve araştırma yapmak,
d) Toplantı, seminer ve eğitim programları
ile çalışma gruplarında görev almak,
e) Yukarıda belirtilen görevler ile benzer veya
bağlantılı diğer görevleri yerine getirmek.
f) Görev yaptığı birim amiri tarafından
verilecek diğer görevleri yapmak.
2. Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunurlar.
3. Uzmanlar, Bakanlık Yıllık Eğitim Programında
belirlenecek konularda çalışma grupları oluşturarak mevzuat, politika ve strateji önerile-
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rine yönelik tebliğ ve projeleri eğitimde sunarlar.
4. Uzmanlar verilen işleri, mevzuata uygun olarak ve süresi içinde yerine getirmekten dolayı
birim amirine karşı, uzman yardımcıları da
birlikte çalıştıkları uzmana ve birim amirine
karşı sorumludurlar.” Denilmektedir.
Tarım ve Orman Uzmanlarının, yukardaki yönetmelikte tanımlanan görev ve sorumlulukları,
hazırlanan yönetmelik taslağında Tarım ve
Orman Uzmanına atfedilen iş ve işlemlerin ifası
ilgili görevleri kapsamamakta ve görev tanımları
içerisinde yer almamaktadır.
Ayrıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve
Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Madde 6 –
(b) bendinde; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen uzman yardımcılığı yarışma
sınavına katılabilecek meslek grupları içerisinde
Tütün Teknolojisi Mühendisliği sayılmamaktadır.
Dolayısı ile Tütün Teknolojisi Mühendislerine
hali hazırda Tarım ve Orman Uzmanı olma yolu
kapalıdır
Malumları olduğu üzere, Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumunun kapatılarak Tarım ve
Orman Bakanlığı bünyesine alınması ile kurumun
Bakanlığa getirdiği iş ve işlemlerin yürütülmesi
konusunda, Tarım ve Orman Bakanlığının organizasyon yapısına ve teşkilatlanmasına uygun bir
çalışma anlayışının yerleştirilmesi kaçınılmazdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma sahasında yer
alan Gıda ve Yem, Hayvan Sağlığı, Su Ürünleri
ve Balıkçılık vb. çeşitli alanlarda, taslak yönetmelikte yer alan iş ve işlemlerin benzerleri şeklinde yerine getirilen (Tesis Kurma - Üretim ve
Faaliyet Uygunluk İzinleri, Deneme Üretimleri
vb) faaliyetlerin doğrudan muhatabı Teknik Hizmetler Sınıfına mensup Mühendisler veya Sağlık
Hizmetleri Sınıfında yer alan Veteriner Hekimlerdir. Dolayısı ile yönetmelik taslağında Tarım
ve Orman Uzmanına verilmiş görevler hem yasal
düzenlemeler hem de Tarım ve Orman Bakanlığı
Çalışma Yönergesine uygun olarak Tütün Teknolojisi Mühendislerince yerine getirilmelidir.

23

Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı taşra
teşkilatlanmasında Tarım ve Orman Uzmanının
bulunmaması nedeni ile süregelen iş ve işlemlerin Tütün Teknolojisi Mühendislerince gerçekleştirilmesi, sayıca sınırlı olan Tütün ve Tütün
Mamulleri Daire Başkanlığı uzmanlarının iş
yükünün azalmasına ve işlemlerin optimum zamanda gerçekleştirilmesi, kamu yararı ve kaynakların etkin kullanımı açısından zaruridir.
Anılan nedenlerden ötürü Tütün Teknolojisi
Mühendislerinin mesleki hak kaybı yaşamamaları
ve yürütülecek işlemlerde kanuna aykırılıklar
oluşmaması için;
Yönetmeliğin (s) bendinde bulunan Uzman: Tarım
ve Orman Uzmanı tanımının, Tütün Eksperi /
Tütün Teknolojisi Mühendisi olarak değiştirilmesini ve ilgili maddelerdeki Uzman yerine Tütün
Eksperi/Tütün Teknolojisi Mühendisi ifadesinin
getirilmesini arz ve talep ederiz.
Saygılarımızla.

Değerli meslektaşlarımız aidatlarınızı Tütün
Eksperleri Derneği'ne ait banka hesap
numaralarından birine verebileceğiniz
otomatik ödeme talimatıyla kolayca
ödeyebilirsiniz
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Dr. Besim Ömer’in Kaleminden

TÜTÜN KAHVE ÇAY

Zuhal KÜLTÜRAL
Aylin KOÇ GİANNOPOULOS
Dr. Besim Ömer AKALIN (1862-1940),
kadın hastalıkları, doğum, çocuk, ebelik,
hasta bakıcılık, kamu sağlığı gibi konularda pek çok eser kaleme almış bir
doktordur. Aynı zamanda “Titanik faciasından kurtulan tek Türk” olarak da
anılır.
Keyif veren, sarhoş eden maddeler eski
tabirle mükeyyifat ve müskirat sahip
oldukları özelliklerinden dolayı insan
hayatının vazgeçilmezleri arasında yerini muhafaza etmektedir. Öyle ki “ehl-i
keyfin keyfini tazeler?” şeklinde bir soru
sorulacak olsa, tereddütsüz cevap “tütün
kahve çay” olur. Ancak, Dr. Besim
Ömer eserinde bu üç maddeye doktor
gözüyle bakmış ve tıbbi açıdan konuyu
ele almıştır.
Osmanlı Türkçesinden aktarılan kitapta,
tütün, kahve ve çayın kimyası, çeşitli
kullanımı, dünyadaki ve Anadolu’daki
tarihi geçmişi, sağlığa zararlı yönleri,
bilim insanlarının bu maddeler
hakkındaki görüşleri yer almaktadır.

Tarım ekonomisi konusunda Türkiye'deki
otorite isimlerden, ekonomi gazeteciliği ve tarım yazılarından dolayı çok
sayıda ödül alan, araştırmacı gazeteci
Ali Ekber YILDIRIM, yıllardır köşe
yazılarıyla hayvancılığa ve tarıma dair
çok önemli sorunlara değinmekte. Bu
kitapta da tarımda, gıdada, kırsal
yapıda yaşananlarla ilgili bir kesit
sunmaya çalışıyor. Kırsaldaki çözülmeyi ve oluşan yeni yapıyı, uygulanan
politikaların yarattığı tahribatı, ithalatı,
ürün bazında değerlendirmeleri, gıda,
GDO, organik tarım, hayvancılık, kooperatifçilik, iklim değişikliğinin etkileri
gibi çeşitli konulardaki gelişmeleri
yazıyor ve doğru tarım politikalarının
nasıl olması gerektiğine işaret ederken ilgili herkesi uyarıyor
"Üretimden uzaklaştırılan Türkiye,
tarımda hemen her ürünü ithal eder
duruma geldi. Kendine yeterli olabilecekken tarımda kendi kendini adeta
imha ediyor. Bu nedenle ithalat bağımlısı oldu. Tarıma verilen desteklerin, kredilerin de önemli bölümü
ithalata, yani başka ülkelerin çiftçilerini
desteklemeye harcanıyor... Türkiye'de
yüksek girdi fiyatlarıyla üretim yapan
çiftçi, ürününü çoğu zaman maliyetin
altında satmak zorunda bırakılıyor.
Üreticide ucuz olan tarım ürünü,
tüketiciye pahalıya satılıyor. Üretici ile
tüketici karşı karşıya getiriliyor. Birileri
üreticinin ve tüketicinin üzerinden
para kazanıyor. Tarımı ve kırsalı bekleyen en büyük tehlike, üreticilerin bu
vasıflarını yitirerek tüketici konumuna
geçmeleri. Bugün köylerde, kırsalda
çiftçiler üretimden çekiliyor. Şehirdekiler gibi tüketici konumuna geçiyor.
Türkiye ne yazık ki bu sürece girdi."
.

OSMANLI’DA TARIM POLİTİKALARI
Abdullah AYSU

Sendikacı, çiftçi ve yazar Abdullah AYSU,
“Osmanlı’da Tarım Politikaları” kitabında Osmanlı
Devleti’nin kuruluş, yükseliş ve çöküş dönemlerini
tarım üzerinden anlatıyor.
Kitabın arka kapak tanıtım yazısında, “Osmanlı
Devleti altı yüzyılı aşkın bir süre hüküm sürdü.
Başlangıçta toprak düzeninin yaklaşık olarak eşit
ölçekte olması, toprakta şahıs mülkiyetinin bulunmaması, üretimin değişim değeri için değil de daha
çok kullanım değeri üzerinden sürmesi, Osmanlı'nın iyi yanları olarak ortaya çıktı. Ancak yönetim
sisteminde böyle iyi yanlarının olması elbette
üreten insanların sömürülmediği anlamına gelmiyordu, Osmanlı'da da üretenler sömürülüyordu.
Yükselme dönemiyle birlikte toprakta daha önce
olmayan kişisel mülkiyet oluşmaya başladı. Özel
mülk sahiplerinin köylüyü sömürmesiyle toprakları
her geçen gün büyüdü, reayanın ise toprağı
küçüldü, bazı reaya topraksız bile kaldı. Osmanlı
son zamanlarda tarımı hatırlayıp bazı atılımlarda
bulunmaya kalkıştı. Üreticisine kredi olanakları
yaratmaya çalıştı. Yabancı şirketlere karşı kooperatif örgütlülüğü ile karşı durmaya çabaladı, ancak
atı alan Üsküdar'ı geçmişti…” deniliyor.
Toplam 18 bölümden oluşan kitapta, tütün üretimi
ve ticaretiyle ilgili konulara toplamda 47 sayfada
yer verilmiş. Bunlar, “İç ve Dış Borçlar” başlıklı
altıncı bölüm, devamında “Osmanlı’da Tütün Politikaları” başlıklı yedinci bölüm ve “Osmanlı’da Tarıma
Dayalı Sanayi” başlıklı onaltıncı bölümün içinde
“Tütün Sanayi” alt başlığıyla yer alan kısım.
Kitabın tanıtım yazısına tekrar dönersek, “Bu kitap
bir tarih araştırması değil. Osmanlı'ya biraz sosyal,
biraz politik nazar atan bir çalışma. Düne bakarak
bugünü anlama çabası da denilebilir. Zira bugün
yaşadıklarımız ve bize yaşatılanlar geçmişimizin
izini taşımakta ve adeta onu tekrar etmektedir.”

TÜTÜNSÜZCE
TÜRKİ-i DUHAN
Karacaoğlan
Ahir zaman olduğu neden bellidir
Bir lahza tütünsüz olamaz olduk
İnsan oğlanları hep bir halde
Büyüğün küçüğün bilemez olduk
Bir yeşil yapraktır tarlada biter
Başka bazergânı var, alır da satar
Kazancımız ancak tütüne yeter
Evimize etmek (ekmek) alamaz olduk
Ya İlahi! Nice olur bizim halimiz
Ahirette sen doğru eyle halimiz
Tütün kahveden değmez elimiz
Beş vakit namazı kılamaz olduk
Karacaoğlan bunu böyle söyledi
İndi aşkın deryasını boyladı
Tütün kahve bizi harap eyledi
Mandalı kasaya koyamaz olduk
Kaynak: Zafer ŞIK, Youtube, 24.04.2019
https://www.youtube.com/watch?v=rvlaLafYBV8

&

DUHAN

Şeyhülislam Esat Efendi
(1570-1625)
Her kim ki şürb eyler duhan (1)
Alur cehennemden nişan
Ta’zir ile olur mühan (2)
Öz canına eyler ziyan
Emr ile men oldu duhan
Lazımdır emre imtisal
Tab’an kerihtir bigüman
Terk et odur akle ikal (3)
(1) Her kim tütün içerse
(2) Hükümetten ceza görür, küçük düşer
(3) Tütünü terk et, çünkü o, akla bukağıdır

&
“…Sıhhatinizi, neşenizi, enerjinizi,
hayata karşı sevginizi tütün içerek
burnunuzdan getirmeyiniz…”
Dr. Muhittin Celal DURU
(22.02.1942 tarihinde Ankara
yaptığı
“Tütünün
Zararları
konuşmasından)

Radyosu’ndan
II”
başlıklı

&
“…Sigara içen bir kadına bakamam,
parmağının arasında sigara tutan en
güzel bir kadın bence güzelliğinin hiç
olmazsa dörtte üçünü kaybetmiştir…”
Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman UZMAN
(1942 senesinde üniversite öğrencilerine verdiği
“Tütün ve Bilhassa Marazi Tesiri” konulu
konferanstan)

ACI LOKMA
Fahri ERDİNÇ
1917 yılında Manisa-Akhisar’da doğan yazar Fahri ERDİNÇ, “Acı Lokma” adını verdiği otobiyografik
romanında siyasî sebeplerle Bulgaristan’a kaçmak zorunda kaldığı 1949 yılı Eylül ayına kadar olan 30
yıllık hayatını konu etmektedir. Nazım Hikmet’in ön sözünü yazdığı kitabın ilk baskısı 1977 yılında
Bulgarca’ya çevrilerek Sofya’da yapılır.
Kitabın önemli bir bölümü yazarın Akhisar’da geçen çocukluk ve gençlik yıllarını kapsamaktadır.
Akhisar’ın yaklaşık 20 yıllık tarihini sosyal, ekonomik ve siyasi boyutlarıyla ve günlük yaşanan
detaylarla anlatan romanda, tütün üretimi ve ticaretine ilişkin anılar epeyce yer alır.
O yıllarda beş-altı bin haneli ve otuz bini geçen nüfusuyla ağırlıklı olarak tütüncülük, bağcılık ve
zeytincilik işi yapan Akhisar’ı şöyle tanımlar yazar. “…“Nesiyle ünlüdür sizin kasaba?” deseler bana,
hiç ikilemeden “tütünüyle” derim. Hem de öyledir. Ovasına bak; tütün. Havasını kokla; tütün. Dini imanı
da o, sevinci acısı da. Yılın on iki ayı tütün zamanıdır. Tütün bizim oraların çilesi, ölümü, dirimidir…”
İlkokula başladığı sene öğretmen yardımcılığı yapan babası Halil Hoca’nın maaşının aileyi
geçindirmeye yetmemesi üzerine tarla kiralayıp tütüncülük yaparlar. Tütüncülük yapan ailesinin ve
tütün üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları çocuk aklıyla ve bedeniyle bizzat yaşadığı için anlatımları sahici
ve gerçekçidir. Aile ziraatı şeklinde yapılan tütün işinde yaşadığı eziyeti “…hele tütün kırmaktan
döndüğümüz sabahlar. O yorgunluk cellat kesilir, o uykusuzluk ilmek olur, seni bir güzel asarlar…”
şeklinde anlatır.
Tütünün ekim, dikim, çapalama, kırma, kurutma, balyalama ve satımına kadar muhafazasında
yaşanan zorlukların yanında piyasasının açılıp devlete ya da tüccara satım işinin umut edilen fiyat
üzerinden gerçekleşmesi üretici ailesi aşısından ölüm dirim meselesidir. Tütün işine başladıkları ilk
yılda dünyadaki ekonomik buhran sebebiyle tütün piyasasının açılması gecikmiştir. Akhisar’ın
zenginleri (tütün tüccarları), zorda ve darda kalan üreticiden tütününü ucuza alıp daha sonra yüksek
kârla satmak için bu durumu fırsat olarak görüp piyasa açılmadan tütün alacaklarını duyururlar.
Yazar, tüccarın bu fırsatçılığını, “…Fiyat? Bu kimin ne kadar darda, ne kadar zorda olduğuna bağlı. Bu
ağalar asıl piyasanın kokusunu almadan, kaçtan alıp kaçta satarsa kiloda kaç kuruş kazanacağını
mendil ucuna düğümlemişçesine bilmeden, babalarının hayrına iç piyasa açıp da tütün alırlar mı
ekiciden? Kırdıkça kırdılar fiyatı. Kehlibar gibi tütün indi ıspanak değerine. Ama ölü fiyat yine de hiç
yoktan iyi. Tütünü çürütmektense… Alan satan hayır görsün !...” diye anlatır.
Devamında ise, “…Tütüncü yenik pehlivan gibidir. Yenik pehlivan nasıl güreşe doymazsa, bizim
tütüncü de piyasaya, ağalara yenildikçe, bu zehirle uğraşmaktan vazgeçmez. O yıl bütün orta ve ufak
ekiciler yenik düştü. Ama parsayı yine başa güreşen ağalar topladı. Hem de nasıl! Bir ay geçmeden
açılan piyasada ilk fiyat, ağaların ekiciye ödediklerinin üç katı kadardı. Elden ne gelir ?...”
Acı Lokma’nın 92 nci sayfasında yukarıda yer alan anlatımlar, Necati CUMALI’nın “Acı Tütün”
romanında 1952 yılı tütün piyasasında yaşananlara ne kadar da benziyor. İzmir-Urla Cumhuriyet
Meydanı’nda yüzlerce kişinin gözü önünde yedi balya tütününü gaz döküp yakan sözünün eri arabacı
Yusuf UZUN’u unutmak mümkün mü ?.
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TÜRKİYE’NİN İLK HİBRİT TESCİLLİ
ORYANTAL TÜTÜN ÇEŞİDİ “KINAY”
Doç. Dr. Ahmet KINAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,
Tarla Bitkileri Bölümü

Türkiye’deki tütün üreticileri ihtiyaç duydukları
tohumluğu genellikle kendi tarlalarından, komşusundan, sözleşmeli üretim yaptığı özel şirketlerden veya Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden
temin etme yoluna gitmektedirler. Mevcut yerel
tiplerin yanı sıra özellikle Basma üretimi yapılmakta olan yörelere (Tokat-Erbaa, AmasyaGümüşhacıköy, Çanakkale-Yenice) farklı yollarla
giren çok sayıda farklı tip tütün, çiftçilerin
aralarındaki alış verişler sonucunda karışmış ve
bir tütün tarlasında, farklı tipler bir arada yetiştirilir hale gelmiştir. Üretim esnasında ortaya
çıkan mekanik karışıklıklar, yabancı tozlanma,
çiftçilerin yapmış olduğu tohum/fide taşıma ve
değişimi gibi faktörler nedeniyle yörelerde birbirinden çok farklı özelliklere sahip genotipler
ortaya çıkmıştır. Farklı genetik yapıya sahip olan
tütünler fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri
bakımından geniş bir varyasyon göstermektedir

(Kınay, 2020). Farklı genotiplerin fide üretimi,
tarla aşaması, olgunlaşma zamanı, kurutma süresi
ve şekli farklılık arz etmektedir. Bazıları erken
bazıları ise geç olgunlaşan ve karışık üretilen
farklı genotipler kurutma sonucunda istenilen
kalite ve homojenliğe sahip olmamaktadır (Kurt,
2020). Ayrıca başlangıç materyali olan tohumdaki bu karışıklık nedeniyle, yeni teknolojilerin
uygulanması zorlaşmakta hatta olumlu sonuç
alınabilecek çalışmalardan bile olumsuzluklar
elde edilebilmektedir. Oysa oryantal tütünler,
sigara harmanlarının vazgeçilmez hammaddesi ve
özel sektörümüzün en önemli ihraç kaynağıdır.
Bu nedenle üretimin yaygın olduğu yöreler için
istenilen teknolojik ve agronomik özelliklere
sahip tohumluk kullanımı zorunlu hale gelmektedir.
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Türkiye’de genellikle üretimde standart çeşitler
yer almaktadır. Ancak virjinya ve burley tipi
tütün üreten ülkelerde standart çeşitlerin yanı sıra
hibrit çeşitlerde yaygın bir şekilde yetiştirilmektedir. Hibrit ıslahı, F1 generasyonunda elde
edilen bitkilerin genel olarak ebeveynden daha
üstün özelliklere sahip olması esasına dayanmaktadır. Buna heterosis ya da melez azmanlığı da
denilmekte ve günümüzde özellikle yabancı
tozlanan bitkilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hibrit çeşitler çevre şartları iyi olan bölgelerde olduğu gibi yetersiz olan yerlerde de iyi
sonuçlar verebilmektedir (Philouze, 1976). Bu
nedenle üretimde klasik tütün çeşitlerinin yerini
hibrit çeşitlerin alması hem verimi hem de
kaliteyi arttırabilmektedir. Yi et al. (2005)’nın
farklı burley tütün çeşitlerinde yaptıkları çalışma
sonucunda elde ettikleri melezlerin verimlerinin
ebeveyne göre %2,9 daha üstün olduğunu bildirmişlerdir. Başka bir çalışmada hibrit burley
tütünlerin verimlerinin ebeveynden %9,8 daha
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yüksek olduğu belirlenmiştir (Matzinger et al.,
1971). Gixhari and Sulovari (2010), oryantal
tütünlerle yaptıkları çalışmalarda hibritlerin verimlerinin ebeveyne göre %2,8-4,7 arasında daha
yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Yi et al.
(2005), yaptıkları çalışma sonucunda tütünün verim ve kalitesinin artmasına bağlı olarak elde edilen gelirde %5,8 artış sağladıklarını bildirmişlerdir.
Kendine tozlanan bitkilerde hibrit ıslahı, zor ve
fazla işgücü gerektirdiğinden nadiren kullanılmaktadır. Ancak tütün kendine tozlanan bir bitki
olmasına rağmen, çiçek yapısının basit, emaskulasyon-melezleme işlemlerinin kolay olması ve
bir melezden yaklaşık 1000-3000 adet tohum
elde edilebilmesi diğer bazı bitkilerin aksine
hibrit ıslahını ve tohumluk üretimini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca anne ebeveyne erkek kısırlık
mekanizmasının aktarılması hibrit tohumluk
üretimini hem kolaylaştırmakta hem de maliyeti
çok düşürmektedir
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KINAY hibrit tütün çeşidi çalışmalarında ilk
olarak farklı genetik yapıya sahip olan varyasyon
belirlenmiştir. Bu varyasyon içerisinde istenilen
özelliklere sahip ebeveynler verim ve kaliteyi
arttırmaya yönelik seçilmişlerdir. Seçilmiş genotipler arasında yarımdiallel melezleme yapılarak
farklı lokasyonlarda denemelere tabi tutulmuştur.
Çalışmalar sonucunda en iyi verim ve kalite
özelliğine sahip melez kombinasyonu belirlenmiştir.
Kombinasyonlar için melezlemeler yapılırken
aynı zamanda ebeveynlere de sitoplazmik erkek
kısırlık (CMS) aktırılmaya başlanmıştır. Erkek
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kısırlık aktarımı ve sonrasında altı generasyon
geri melezleme ile erkek kısır anne genotipler
elde edilmiştir. Erkek kısır anneler ile baba
genotipler melezlenerek elde edilen hibritler üç
farklı lokasyonda iki yıl denemeye alınmıştır.
Çalışmalar sonucunda öne çıkan KINAY hibrit
çeşidi Tarım ve Orman Bakanlığı, Tohumluk
Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne
tescil işlemleri için başvurusu yapılmıştır. Tescil
süreci tamamlanan KINAY hibrit tütün çeşidi 11
Mart 2021 tarihinde yapılan komite toplantısı
sonucunda Türkiye Milli Çeşit Listesine kayıt
edilmiştir.
.
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AKDENİZ DÜNYASINDA TÜTÜN
(XVII-XVIII. YÜZYILLAR)
Umutcan YAPICI
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
umutcan.yapici@gmail.com

GİRİŞ
Çağımızda birçok kişinin kullandığı ve hatta
bağımlı olduğu tütün, Akdeniz dünyasına günümüzden yalnızca 500 yıl önce girmiştir. İnsanlık
tarihi göz önünde bulundurulduğu takdirde oldukça kısa gözüken bu süre zarfında, dünyanın
dört bir yanında ekilip– tüketilmeye başlanmıştır.
Kendisinden bir asır önce ortaya çıkıp dünyada
benzer bir etki bırakmış olan kahve ile birlikte
tütün kimilerimiz için, günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Ancak tütün hiç bilinmeyen bir yerden, Yeni Dünya’dan, gelmesi sebebiyle başlangıçta devletler ve çeşitli kesimler
tarafından direnişle karşılanmıştır. Yönetim kade-

mesinden gelen bu direniş halkın tüketimine
engel olamamış, aksine tütün eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tarlaları istila etmeye başlamıştır. Halkın bu yoğun teveccühü veya tütüne
koyulabilecek bir verginin getireceği yüksek
getiri düşüncesi neticesinde yasaklamalar kaldırılmıştır. Ancak devletler her daim tütün konusunda temkinli yaklaşarak üretimi konusunda
müdahalede bulunmayı bırakmamıştır. Bu çalışmanın konusu olduğu üzere, tütünün Akdeniz’e ilk
geliş safhası olan 17. ve 18. yüzyılı ele aldık.
Yasaklamalar, engeller ve ilginç kullanımlara
sahne olan bu safha, tütünün sonraki yüzyıllardaki
kaderini belirlemiş olduğundan oldukça mühimdir.

Görsel 1. Arkeologlar tarafından bulunan ve üzerinde “Tütünün Evi-Yuvası” yazan Maya dönemi eşyası1
Loughmiller-Newman
1

© Jennifer

Loughmiller-Cardinal, Jennifer A., and Dmitri Zagorevski. “Maya Flasks: The ‘Home’ of Tobacco and Godly Substances.”
Ancient Mesoamerica, c. 27, S. 1, 2016, ss. 1–11.

Tütün Eksperleri Derneği Bülteni
1. OSMANLI DEVLETİ’NİN TÜTÜN İLE
TANIŞMASI
1.1. Tütünün Eski Kıtaya Taşınması ve
Metalaşması
Christopher Colombus’un 15. yüzyılın sonunda
Amerika kıtasını, Avrupalılar nezdinde, keşfine
binaen ilk kez Eski Dünya ve Yeni Dünya arasında bağlar tahsis edilmiştir. Atlantik Okyanusu
üzerinde teşkil edilmiş olan Kuzey Atlantik deniz
ticareti yolu (Atlantic triangle) ile birlikte kıtalararası ticaret başlamıştır. Bu yol ile kıtaların ayrılmasından itibaren geçen sürede birbiri ile hiç
etkileşimi olmamış olan Eski Dünya halkları ile
Yeni Dünya halkları bir araya gelmiştir. Daha
çok insan topluluğunun yaşadığı ve pek çok
salgın hastalığa karşı dirençli nesillerin geliştiği
Avrupa kıtasından, diğer topluluklarla etkileşimi
olmadığından çoğu hastalık ile henüz tanışmamış
olan Amerika kıtasına olan seferler ölümcül sonuçlara yol açmıştır. Colombus öncesi dönemde
Amerika kıtasında yaşayan yerli halkların toplam
sayısına dair yapılan araştırmaların gösterdiği
üzere yaklaşık 1.8 ila 18 milyon kişi yaşamaktaydı2. Ancak Avrupalılarca taşınan hastalıklar
neticesinde bu nüfusun %90-95’lik kısmının
hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Literatürde Columbian Exchange veya Kolombus
Değişimi olarak geçen bu olay bir anlamda dünya
için dönüm noktası niteliğindedir. Daha önce
Amerika’da hiç görülmemiş olan turunçgiller,
elma, muz, mango, soğan, kahve, buğday ve
pirinç gibi verimli, yararlı veya egzotik değere
sahip ticari metalar Amerika kıtasına taşınmıştır.
Amerika kıtası ise -belki de biraz daha cömert
davranarak- domates, patates, kakao ve tütün gibi
modern dünyanın vazgeçilmezi diyebileceğimiz
metaları Eski Dünya ile tanıştırmıştır. Bu değişim
içerisindeki en önemli metalardan olan Eski ve
Yeni Dünyanın birbirine hediyesi sayılabilecek
tütün ve kahve, 16. yüzyıldan günümüze kadar
oldukça popüler şekilde tüketilen değerli birer
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ticari meta halini almıştır. Bir diğer bölümde
işleyeceğimiz üzere tütün ve kahve birlikteliği
yasaklara maruz kalmasına rağmen bir şekilde
kamuoyunca benimsenmiş ve devletlerce kabullenilmiştir3. Tütün bitkisi ile tanıştığını resmi
olarak bildiğimiz ilk kişi Christopher Colombus’tur.
1492 yılında Ferdinandina Adası yakınlarda iken
kaydettiği notlarında belirttiği üzere kano içerisinde tütün bitkisini taşıyan bir adam görmüştür.
İlk seferinin ardından Amerika’ya, her biri bir
öncekinden daha zor olan, üç sefer daha düzenlemiştir. Ancak sonrasında bağlı olduğu Kral
Ferdinand tarafından ekonomik nedenlerle seferleri sonlandırılmıştır. Tekrar Amerika’ya dönmeyi
arzulamış olsa da yakalandığı hastalık nedeniyle
mütevazı bir şekilde sürdürdüğü hayatı son
bulmuştur.
Columbus ve tayfası tütün bitkisi ile karşılaşıp
tüketen ilk kimseler olmuşlardır. Ancak Columbus
Amerika’ya yaptığı seferlerinin hiçbirinde bu
bitkiyi alıp Avrupa’ya taşımamıştır4. Onların
ardından Atlantik ticaretini sağlayan diğer gemiciler de tütün bitkisini öğrenmiş ve kullanmaya
başlamışlardır. Columbus’un ilk seferindeki
mürettebattan olan gemici Rodrigo de Jerez de bu
gemicilerden biri olarak ün salmıştır. Kendisi
Amerika’dan İspanya’ya yolculuk yaparken
tüttürmek suretiyle içtiği tütün nedeniyle şeytana
taptığı iddia edilerek engizisyona şikâyet edilmiştir. Bu olayın ardından 7 yıl hapis yiyen Rodrigo
de Jerez ilk tiryaki olarak da kabul edilmektedir5.
Ancak tütünün yayılımı nispeten yavaş olmuş,
İngiltere’de 16. yüzyılın ikinci yarısında kabul
görmeye başlamıştır. Tütün yaprağını Eski
Dünya’ya getiren ilk kimselerden biri olarak
ünlenen köle tüccarı Kaptan Sir John Hawkins,
tütün yaprağı içen Floridalı yerlilerin 4 veya 5
gün boyunca yemek yemeye – su içmeye ihtiyaç
duymadıklarını söylemiştir6. Bu ifadelerden de
anlaşılacağı üzere Avrupa kıtasına tütün, insana
3

2

David Walbert, “Two Worlds: Prehistory, Contact, and the
Lost Colony (to 1600)", ANCHOR, https://www.ncpedia.
org/anchor/disease-and-catastrophe

(Bkz: Tütüne Getirilen Yasaklar)
Iain, Gately, a.g.e, s. 37
5
Mustafa Seydioğulları, a.g.e, s. 4
6
Eric, Burns, a.g.e, s. 21
4
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olağanüstü meziyetler kazandıran veya insanın
hastalıklarına iyi gelen bir bitki olarak getirilmiştir. Asıl amacı pek tabii bir şekilde para kazanmak olan bu kimselerin ürünlerini pazarlamak
için böyle söylüyor olabilecekleri konusunda bir
düşünmek lazımdır.
Her ne şekilde olursa olsun 1550’lerden itibaren
İspanya ve Portekiz’e taşınmaya başlayan tütün
bitkisi, Avrupa kıtasında zamanla adeta efsane
gibi yayılmış ve kralların bahçesini süsleyen bir
prestij göstergesi haline gelmiştir. Bitkinin soylulukla ve prestijle olan bu bağlamı popülerliğinin çok daha hızlı bir şekilde artmasına neden
olmuştur7. Kraliçe I. Elizabeth ile yakın ilişkisi
olduğu bilinen kâşif Raleigh de bunda etkili
olmuştur. Kendisinin bir gün avluda ağzında pipo
ile belirmesi sonrası Elizabeth konuda bilgi
sahibi olarak Raleigh’den bu bitkinin ne kadar
şifalı olduğunu dinlemiştir. Ancak İngiltere’deki
asıl şöhretini Raleigh’in Londra’da bulunan ve
şehrin aydın kesiminin buluştuğu Mermaid Tavern’de
tütünü insanlara anlatması ile yakalamıştır8.
Takip eden yıllarda tütün İngiltere’de inanılmaz
derecede talep gören değerli ve egzotik bir meta
haline gelmiştir. İngiliz şehirlerinin limanlarına
ilk boşaltılışının üzerinden geçen yılların ardından 1614 yılına gelindiğinde tütün bitkisi sadece
Londra’da 7000’i aşkın noktada satılır hale
gelmiştir9. İngiltere’deki popülerliğinin yanı sıra
Fransa Kraliçesi Catherine de Medici de bu
bitkiyle şifalı özellikleri nedeniyle ilgilenmiştir.
Elçisi Joan Nicot tarafından çeşitli hastalıklara iyi
geldiği yönünde tanıtılarak sunulan bitki kraliçe
otu veya sefir otu olarak anılmıştır10. Sonrasında
ilk bölümde bahsetmiş olduğumuz nicotiana
tabacum adını alan bitkiye ismi bu kimseye
istinaden verilmiştir. Aynı dönemde Papa Nuncio
da Vatikan bahçeleri için bu bitkiyi istemiştir11.
Dönemi için dünyanın en zengin insanı olan
7

Iain, Gately, a.g.e, s. 38
Eric Burns, a.g.e, s. 24
9
Eric Burns, a.g.e, s. 25
10
Mustafa Seydioğulları, a.g.e, s. 5
11
Iaian, Gately, a.g.e, s. 40
8
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Cosimo de’ Medici’ye kadar ulaşmıştır. Bu kadar
büyük bir ilgi ve talep gören tütün bitkisi dolayısıyla çok değerli bir ticari meta halini almıştır.
Aynı zamanda Amerika’dan taşınıyor olması
dönemin lojistik şartları göz önünde bulundurulduğunda fiyatları oldukça arttıran bir etken teşkil
etmiştir. Hem Hristiyan dünyadan geliyor olması
hem de fiyatının yüksek olması nedeniyle başlangıçta Müslümanlar arasında popülerlik kazanmamıştır.
1.2. Osmanlı Devleti ve İlk Tütün İthali
“Osmanlı Devleti’ndeki ilk tütün ithali ne zaman
gerçekleşti?” sorunsalının, net olarak üzerinde
görüş birliğinde bulunulmuş, genel geçer bir yanıtı
yoktur. Ancak önemli bir kaynak sayılması nedeniyle Kâtip Çelebi’nin yazdıkları aktarılmaya
değerdir. Kendisi tütün bitkisinin 15. yüzyılın
ikinci yarısında Amerika’dan Avrupa’ya getirildiğini aktarmış, sonrasında ise Osmanlı Devleti’nde
ilk çıktığı tarihin 1601 civarında olduğunu ifade
etmiştir12. Bu konudaki bir diğer kuram Muğla’ya
ait 1583 tarihli tahrir defterinde milas adlı
kendisinden öşür alındığı belirtilen ve daha
öncesinde kendisine ait bir kayıt bulunmayan
bitkinin tütün olduğudur13. Bitkinin adının daha
önce geçmemesi, tütün bitkisinin daha öncesinde
Eski Dünya’da var olmamış olması açısından
tutarlıdır. Bunun yanı sıra öşür alınan bir bitki
olması da iddiayı desteklemektedir. Ayrıca 17.
yüzyılda ortaya çıkan bir tütün türü olan milas ile
aynı adı taşıyor oluşu ilgi çekicidir14. Bu konudaki bir başka teori de Cante Corti’nin 1931
yılında yazdığı eserine dayandırılmaktadır. Kendisinin aktardığı üzere tütün, ilk olarak 1580
yılında Osmanlı Devleti’nde Venedik ve İngiliz
gemileri vasıtasıyla getirilmiş, sonrasında 1590
yılında Polonya Kralı’na da hediye olarak gönde12

Katip Çelebi, Türkçeleştiren. Orhan Şaik Gökyay,
Mizanü’l-Hakk Fi İhtiyari’l-Ehakk, Kabalcı Yayınevi, s.
38-39
13
Fehmi Yılmaz, Osmanlı İmparatorluğu’nda Tütün:
Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Tahlili (1600- 1883), İstanbul
2005, s. 15.
14
Fehmi Yılmaz, a.g.e, s. 15.
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rilmiştir15. Bu teorilerden hiçbiri günümüzde
genelgeçer bir nitelik kazanmamıştır. Ancak tütün
bitkisinin bir anda Osmanlı Devleti’nin geniş
coğrafyasında birbirinden bağımsız şekilde tarımının başlaması olasılığı düşük olduğundan tütünün, Katip Çelebi’nin belirttiğinin aksine, 1600’lü
yıllardan çok daha önce gelmiş olması muhtemeldir.
Peçevi Tarihi’nde de bu konu hakkında 1600
tarihi verilmektedir. Ancak Fehmi Yılmaz’ın aktardığı üzere burada kastedilen kuvvetle muhtemel bir şekilde tütünün Osmanlı Devleti’ne ticari
bir meta olarak satılmasıdır16. İlk tütün ithaline
karşı Osmanlı müverrihleri genel anlam-da
tepkili bir tavır gösterip sosyal bozulmada bir
sebep olarak göstermişlerdir. Bu konu bir başka
bölümde ayrıntılı bir biçimde incelenmiş olduğundan burada ayrıntıya girilmemiştir17.
1.3. Osmanlı Devleti’nde Tütün Ekimi
Osmanlı Devleti topraklarına tam olarak ne
zaman girdiği belli olmayan tütün bitkisinin 17.
yüzyılın başlarından itibaren tarımının yapıldığını
bilmekteyiz. Başlangıçta İngiliz ve Venedikliler
aracılığı ile ithal edilen tütün bitkisi, sonrasında
Anadolu ve Rumeli’de tabiatına uygun şekildeki
arazilerde ekilmiştir. Tütün ziraatının başladığı
ilk yerler Rumeli’de Makedonya, Kırcaali ve
Yenice’dir, Anadolu’da ise Bursa, Avunya, Söke,
Foça ve Akhisar’da başlamıştır18. Amerika kıtasına özgü bir bitki türü olmasına karşın tütün
Anadolu ve Rumeli’de oldukça iyi sonuçlar
vermiştir. Öyle ki günümüzde dahi oriental veya
şark tütünü olarak geçen tütün türü büyük bir
şöhrete sahiptir. Bu durum kahvenin ana vatanı
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Etiyopya olmasına karşın Güney Amerika’da da
yüksek bir talep ile üretilmesini andırmaktadır.
Şark tipi Türk tütünü dönemi içerisinde öyle
yüksek bir talep görmüştür ki 20. yüzyılın başlarına kadar çeşitli sigara markaları satışlarını
arttırmak için Türk tütünü imajını yerleştirmeye
çalışmışlardır.
17. yüzyılın başlarından (1609) ortasına kadar
(1649) tütün, Osmanlı Devleti’nce yasaklanmış
ve zararlı görülmüştür. Ancak bu yasaklar yalnızca
şehirlerin çevresinde ekimini engellediği gibi
köylerde ve dağlarda üretimine engel olunamamış, şehirler bu sayede yine de beslenebilmiştir19. Yasağın kaldırılmasının ardından bu değerli
ticari meta pek tabi bir şekilde şehirlerin yakınına
kadar girebilmiştir. Bu dönemde Kâtip Çelebi’nin
aktardığı üzere özellikle Aydın sancağına bağlı
olan Milas’taki yoğun tütün üretimi dikkat çekmektedir20. Tütüne karşı olan yoğun talep Osmanlı
Devleti toprakları içerisindeki ekim alanları sayesinde rahatlıkla karşılanabilmiştir. Kuvvetle muhtemel bu yoğun üretim sayesinde tütün fiyatları
Avrupa’dakilere kıyasla çok daha ucuz olmalıdır.
1672 yılında Mısır’a gelen F. Vansleb’in bölgedeki yoğun tütün kullanımına şaşırması da bu
sebepten olabilir21. Osmanlı Devlet idaresinin de
tütünü bir gelir kaynağı olarak görüp, yasaklamaktan ziyade mukataalaştırmasının bu üretimde
payı olduğu aşikârdır. İmparatorluk topraklarındaki tütün ekimine – üretimine dair en net kaynak
1691 yılında tütüne koyulan nısıf vergi sonrası
yapılan tahrirdir. “Bu defterdeki bilgilere göre,
1691 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda toplam
41 kazada tütün tarımı yapılmaktadır. Coğrafi dağılım
olarak bu kazalar, imparatorluğun Avrupa ve Asya
topraklarında bulunmaktadır. Bunların 27’si

15

Conte Corti, Tütün Keyfi, Tütün İçmenin Menşei,
Mücadele ve Zaferi, (çev.) Cemal Çağlar, İstanbul 1946,
s. 46: Aktaran, Fehmi Yılmaz, a.g.e, s. 16.
16
Fehmi Yılmaz, a.g.e, s. 16.
17
(Bkz: Osmanlı Tarih Yazarlarının Tütüne Bakışı)
18
Mercimek, V., (1999). “Tarihi Süreç İçerisinde Türkiye’de
Yetiştirilen Tütün Miktarı ve Değişim Sebepleri”, Tütün
Eksperler Derneği Bülteni, Sayı: 42, Mart-Nisan 1999:
Aktaran, Güven Şahin, Nuran Taşlıgil, “Türkiye’de Tütün
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Doğu Coğrafya Dergisi, c. 18, S. 30, s. 73.
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Fehmi Yılmaz, a.g.e, s. 27.
21
F. Vansleb, The Present State of Egypte, London, Starley
1972, s. 192: Aktaran, Fehmi Yılmaz, a.g.e, s. 27.

34

Rumeli’de, 14’ü Asya’dadır. Toplam 41 kazanın
819 köyünde 10.273 çiftçi tütün ekmektedir.22”
Yukarıdaki bilgiler ışığında aktarabileceğimiz
üzere tütün tarımı, Osmanlı Devleti’nde tarımının
yapıldığı ilk alanda yani Rumeli’de yine daha
yaygın bir şekilde kalmıştır. Bunun yanı sıra
Rumeli’deki 27 kazanın, Osmanlı Devleti’nde tütün
arzı içerisindeki oranı %66 iken geriye kalan
Anadolu ve Ortadoğu bölgeleri yalnızca %17’şer
paya sahiptir23. Yani 17. yüzyılın başından sonuna geldiğimizde Rumeli tütün tarımı konusunda,
tabiri caiz ise lokomotif görevi görmüştür. Ancak,
Fehmi Yılmaz’ın aktardığı üzere, 1691 tahriri
neticesinde elde edilen bulgular önemli bilgiler
aktarmalarının yanı sıra pek de sağlıklı görülmemektedir24. Özellikle Evliya Çelebi’nin yoğun
tütün tarımı yapıldığından bahsettiği Milas’ın ve
önemli bir tütün tarım merkezi olan Selanik’in
yer almaması bu sayımın sağlıklı olmadığına
delalettir. Genel anlamda tütünün 16. yüzyılın
sonundan 17. yüzyılın başına kadar olan sürede
Osmanlı Devleti toprakları içerisindeki yolcululuğu, yasaklamaların bulunduğu ilk yarısı haricinde, parlak bir süreçtir. Avrupalı diğer halkların
aksine Osmanlı Devleti vatandaşları tütüne,
üretime bağlı olan yoğun arz sayesinde, daha
ucuza ulaşabilmiştir. Tütüne bağlı olarak gelişen
meslek kolları ortaya çıkmış, lülecilik gibi ihracata kadar varan başarılı üretim sahaları açılmıştır.
1.4. Tütün Kullanım Usulleri
1.4.1. Lüle – Çubuk
Osmanlı Devleti’ne tütünün ilk gelişin ardından
Kırım Harbi’ne kadar olan süreçte yaygın olarak
lüle kullanılmıştır. Lüle, yapımında çoğunlukla
pişmiş toprağın kullanıldığı, küçük ve derin tütün
doldurma çanaklarının bulunduğu, bir çubuk yardımı ile içilen pipo benzeri, ufak nüanslar dışın22

Fehmi Yılmaz, a.g.e, s. 28.
Fehmi Yılmaz, a.g.e, s. 29.
24
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da, bir tütün tüketim aracıdır25. Lüle genel anlamda tütünün koyulduğu kısma verilen isimdir,
kendisinin diğer parçalar olan çubuk ve ağızlık
kısımlarının birleştirilmesi ile tütün kullanımına
hazır hale getirilmiş olur.

Görsel 2. Ağızlık, Çubuk ve Lüle Kısmının Kullanımına
Dair Bir Görsel26

Tütün tüketimi için Avrupa’da da Osmanlı’dakine
benzer bir şekilde pipo tipi araçlar kullanılmıştır.
Ancak Osmanlı Devleti’nde üretilen ve kullanılanın aksine çoğunlukla Hollanda – İngiltere
yapımı olan yekpâre tipteki pipolar tercih edilmiştir. Aşağıdaki görsel iki tip arasındaki farkının
anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Osmanlı tipi
lüleler 3 parça olup değiştirilebilir iken Avrupa
tipi pipolar yekpare bir kullanım sunmaktadır.
Günümüzde kullanılan pipo tipi ağırlıklı olarak
ağızlık ve çubuk kısmının birleşik olduğu, çanak
– lüle kısmının ayrılabildiği Türk – Avrupa tipinin sentezi bir modeldir. Türk tipi lüle de kendi
özünde bir Afrika ve Avrupa sentezidir. Avrupalı
ekolden çubuk kısmının nasıl çift taraflı olarak
preslendiği bilgisi alınmış, Afrika’dan ise üç
25

Filiz İnanan, Derya Şahin, “Arkeopark – Osmanlı Lüleleri
Osmanlı’da Lüle Keyfi”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 18, S. 32, s. 35.
26
Walid A, Halil, Irina Rudolfovna, “The Collection of
Ottoman Tobacco Pipes From Azoc Museum-Reserve in
Russia”, Journal of The General Union of Arab
Archaeologists, c. 3, S. 3 ss. 227-261.
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kısımlı yapı devşirilmiştir. Böylece Avrupalıların
kullandığı yekpare kil çubuk kısmı, kendisinden
çok daha uzun olan ve ağızlığın içerisine yerleştirilen odun çubuklar ile değiştirilmiştir27. Tüketim çeşitliliğinin nispeten az olduğu Osmanlı
toplumunda lüle üretimi çok kaliteli ve çok çeşitli
şekillerde yapılmıştır. Öyle ki Anadolu dışında
pek çok yere satışı yapılmış, bir anlamda değerli
bir ihracat aracına dönüşmüştür. Lülelerin tipolojileri genel anlamda çanaklarının özellikleri gözetilerek yapılmaktadır. Lüle çeşitliliği o denli
fazladır ki yalnızca İstanbul Saraçhane kazılarından çıkan lüleler J. W. Hayes tarafından 27 farklı
sınıf altında toplanmıştır28. Tütün tüketiminde
olan arza paralel olarak lüle üretimi de yüksek bir
artış trendi yakalamıştır. Dönemin önemli kronik
yazarlarından olan Peçuylu İbrahim, doğrudan
tanık olduğu lüle ve tütün kullanımındaki artışı şu
şekilde aktarmıştır: “Tütünü 1009 yılında (1600)
İngiliz kafirleri getirdiler ve rutubetten ileri gelen
kimi hastalıklara ilaçtır diye sattılar. Keyif ehli
kimi ahbaplar, keyif verir diye tiryakisi oldular.
Giderek, keyif ehli olmayanlar da kullanmaya
başladılar. Hatta ulema ve devlet büyüklerinden
birçokları o tutkuya uğradılar. Kahvehaneler, rezil
ve ayak takımı kimselerin fazla tütün içmelerinden dumanla doldu ve içinde olanlar birbirini
göremez oldu. Çarşı ve pazarlarda ellerinden
lüle düşmez oldu. Biribirinin yüzüne üfleye üfleye
çarşı ve mahalleri de kokuttular (...)29”. Görüldüğü üzere tütün ve lüle kullanımındaki artış
toplumun kimi kesimlerince kabullenilmiş olsa
da dönemin aydınlarından ve risale yazarlarından
biri olan Peçuylu İbrahim tarafından kötü bir
alışkanlık olarak lanse edilmiştir. Çoğunlukla
arkeolojik kazılar ile elde edilen lüleler genellikle
eski Osmanlı garnizonları ve eski kahvehane
muhitlerinde çıkmaktadır. Bursa’da Tophane’de
Hisar – Arkeopark kazı alanında yapılan çalışma27

Walid A. Halil Irina Rudolfovna, a.g.m, s. 236.
J. W Hayes. Excavations at Saraçhane in Istanbul, Volume
2, The Pottery, New Jersey, Princeton University Press
and Dumbarton Oaks Research Library and Collection,
(1992): Aktaran Filiz İnanan, Derya Şahin, a.g.m, s. 35.
29
Peçevi İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi I, Hazırlayan, Bekir
Sıtkı Baykal, Başbakanlık Matbaası, Ankara 1981, s. 259.
28
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larda bir arada bulunan 63 adet lüle çıkarılmıştır.
Lülelerin bulunduğu alanın hemen yakınında aşık
kemikleri bulunması nedeniyle bu alanın eski bir
kahvehane olduğu düşünülmektedir30.
Kazılarda çıkarılan lüleler ince işçilik eseri olup
üzerleri çeşitli desenlerle süslenmiştir. Bir
anlamda eski bir el sanatı niteliği de taşımaktadır.
Türkiye sınırları içerisindeki bu lüle kalıntılarının
yanı sıra yukarıda da bahsettiğimiz üzere eski
Osmanlı garnizonlarında da sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu konudaki en kapsamlı ve en iyi
araştırmalardan biri kazıları Rusya’da eski Azov
Kalesi alanında yapılan kazılardır. 1000’in üzerinde lülenin bulunduğu bu kazılar, lüle işlemeciliği konusunda çok önemli örnekler ortaya
koymuştur. Özellikle 2004 yılında bulunan
300’den fazla lüle, bu alandaki kazılar için bir
dönüm noktası oluşturmuştur. Özellikle 17. ve
18. yüzyıl Osmanlı seramik sanatının çeşitli örneklerini bu kazıda çıkartılan buluntularda görmek mümkündür. Özellikle gelenek olarak lülelerin
üstüne, çoğunlukla üreticinin adı olacak şekilde,
yazılan yazılar ilgi çekmektedir. Zamanla tabiri
caiz ise moda haline gelen bu işlemeli lüle
durumu neticesinde özel nişan damgalı lülelere
rastlanmıştır 31.
Lüle kullanımı, başladığı 17. yüzyıldan Kırım
Harbi’nin yaşandığı 19. yüzyılın ortalarına kadar
yaygın olarak sürmüştür. Kırım Harbi sırasında
ordu mensupları arasında ilk defa yayılan ve
oldukça beğenilen modern tipteki kâğıda sarılmış
tütün şeklindeki sigara, lüle kullanımının yavaşça
sonunu getirmiştir. Halkın lüle yerine çok daha
pratik olan sigaraya yönelmesi nedeniyle lüle
üreticiliği de giderek azalmıştır. Bursa Tophane’de
bulunan ve Lüleci Hendek Arasta olarak adlandırılmış olan bölgede lüle üretimi ile uğraşan
yaklaşık 60 atölyenin varlığı tespit edilmiştir32.
Bölgede kalan son lüle atölyesi sahibinin de nargile
ateşliği üreterek hayatta kalmaya çalışmasının
ardından 1928 yılında son atölye kapatılmıştır.
30

Filiz İnanan, Derya Şahin, a.g.m, s. 35
Walid A. Halil Irina Rudolfovna, a.g.m, s. 257.
32
Filiz İnanan, Derya Şahin, a.g.m, s. 38.
31
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Kendisinin aktardıklarına göre lüle yapımında
kullanılan çamur Ok Meydanı’nda bulunmaktadır, ancak askeri bir alan olduğu için kendisi
temininde zorlanmaktadır. Kendisinin aktardığı
bir başka bilgiye göre Gülbahar olarak adlandırılan ve özellikle Van’dan getirilen kaliteli bir
toprak çeşidi de lüle yapımında kullanılmıştır33.
Lüle olarak bilinen parça ayrıca nargilenin de
unsurlarından birini teşkil etmektedir.
1.4.2. Nargile
Yukarıda lülenin Osmanlı Devleti ile özdeşleşmiş
olan bir kullanım aracı olduğundan bahsetmiştik.
Osmanlı Devleti lüle dışında tütün kullanım
yöntemi olarak, çoğunlukla Ortadoğu toprakları
olmak üzere, nargile ile anılmaktadır. 17. yüzyılda IV. Murad’ın hükümdarlığı sırasında kullanıldığı bilinmektedir. Nargile kullanımına dair
yapılan araştırmalar öncelikle Hindistan’da haşhaş içmek için kullanıldığı sonrasında İran’da
yine haşhaş ve ek olarak tütün içmek için kullanıldığını göstermektedir34. İran’da üretilen ve
nargileler için özel olan tambâkû adlı tütün
sonrasında Osmanlı Devleti’ne de ihraç edilmiştir. Nargile yapısal olarak temelde bir su piposudur. Kullanımı sırasında nefes alan kişinin içine
çektiği duman, suyun bulunduğu bir hazneden
geçerek uzun bir tüp vasıtasıyla kişinin ağzına
ulaşır. Nargile olarak adlandırılan araç temelinde,
lülede olduğu üzere, çeşitli parçaların birleşiminin genel adı olarak bir kullanım biçiminin
adıdır. Nargileyi teşkil eden beş ana unsur bulunmaktadır: Nargile içerisindeki özel tütün tömbeki,
tütünün içinde odun kömürü aracılığıyla yandığı
ve düzeneğin en üstünde bulunan kısım lüle35;
lüle ile altında bulunan gövdeyi (şişe) birbirine
bağlayan metal kısım ser, tüm düzeneğin üstünde
yükseldiği içinde su bulunduran kısım gövde;
33

Filiz İnanan, Derya Şahin, a.g.m, s. 38-39.
Ebru F. Fındık, “Ay Işığında Tütün Seremonisi – Osmanlı
Kırsalında Tütün Kullanımının Kanıtları: Aziz Nikolas
Kilisesi Kazıları Lüle ve Nargile Buluntuları”, Cedrus:
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, c. 4, 2016, s.
382.
35
Kursî olarak veya içine konulan tütüne binaen tombeki
olarak da anılmıştır.
34

Görsel 2. Nargileyi Teşkil Eden Parçalar

dumanın çekilen nefes yardımıyla kişiye ulaşmasını sağlayan hareketli tüp marpuç olarak adlandırılmaktadır. Nargileyi oluşturan her bir parça
özel olarak alanında ustalaşan zanaatçılar tarafından ayrı ayrı üretilmiştir36. Ser adı verilen gövde
Osmanlı cam ustalığının gelişimine bağlı olarak
cam, metal veya billurdan yapılan, estetik açıdan
nargilenin en gösterişli yeridir. Marpuç olarak
adlandırılan hareketli tüpün, içerisinden dumanın
geçebileceği bir yapıda olması gerektiğinden
yapımında koyun derisi kullanılmıştır. Lülenin
aksine mobil bir kullanım sağlamayan nargile
daha çok kahvehanelerde tüketilmiştir. Bunun
sebeplerinden biri özünde bir düzenek olan
nargilenin hacminin büyük olup taşınmasının zor
olmasıdır. Diğer bir sebep ise nargilenin içilebilmesi için lülenin üzerinde daima odun kömürü
bulundurulması gerekliliğidir. Bu iki etken nargile
tüketicisi tiryakilerin kahvehaneleri doldurmasını
sağlamıştır. Arkeolojik kazılarda sıkça bulunabilen lülelerin aksine nargile buluntusuna rastlamak daha güçtür.
36

Şebnem Timur, The Eastern Way of Timekeeping: The
Object and Ritual of "Nargile", Design Issues, c. 22, S. 2,
2006, s. 20.
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Resim 1. Akka’daki 'Rıdwan Gardens' 'Kazılarında Bulunmuş Tophane İşi Nargile Başlığı - Lüle37
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Anastasia Saphiro, “Ottoman Clay Tobacco Pipes And Nargile Heads From The Flour Mills in The Rıdwan Gardens,
‘Akko”, Atiqot, Israel Antiquities Authority, c. 87, 2016, s. 100

Nargilenin ana unsuru tütün, İran’dan ihraç edilmiştir. İran’da tambâkû adı verilen bu tütün
tipine Osmanlı Devleti’nde tombeki adı verilmiştir. Terminolojik olarak belirtmek gerekir ki
Osmanlı Devleti’nde tombeki olarak kastedilen
genel anlamıyla işlenmiş tütündür, işlenmemiş,
ham, kurutulmuş tütün ise duhan olarak adlandırılmıştır38.

döneminde kaldırılan kahvehane yasakları ve
sonrasında yapılan kahvehane teşvikleri sayesinde nargilenin kullanımı artmıştır40. Günümüzde
nargile kullanımı belirli bir çevre tarafından
benimsenmiş olup lülenin aksine yitip gitmek
yerine çok daha yaygın bir hâl almıştır.

Nargilenin kullanımı, 18. yüzyılın ikinci yarısında artış göstermiş; Osmanlı toplumu içerisinde
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özel bir
filtreleme yöntemi ile hazırlanan tombekinin
diğer tütün türlerine karşı sağladığı güçlü tat
avantajı 19. yüzyılın en çok tercih edilen tütün
tüketim yöntemi olmasını sağlamıştır39. Lüle –
çubuk örneğinde de görüldüğü üzere toplumun
her kesimi tarafından kullanılmaya başlayan bu
tüketim yöntemi, toplum içerisindeki ayrıcalıklı
kimseler tarafından daha gösterişli dizaynlar
şeklinde sipariş edilmeye başlanmıştır. Kişilerin
kendilerine özel istedikleri bu tasarımlar bir
noktada kişinin saygınlığının tezahürü şeklinde
bir aksesuar halini almıştır. Sultan II. Mahmut

Osmanlı Devleti sosyal yaşantısı içerisinde enfiyenin oldukça önemli bir yeri vardır. Misafir
ağırlaması sırasında, yemekten sonra kahve ve
tütün ikramı olduğu gibi, enfiye ikramında bulunmak bir gelenek haline gelmiştir. Dünya tarihinde
ilk olarak Amerikan yerlileri tarafından kullanılan bu yöntem, özünde ince toz haline getirilmiş tütünün burundan çekilmesidir41. Burun mukozasından kana karışarak etkisini göstermektedir. Arapça kökenli olup koklamak manasına
gelen enfiye kelimesi tam anlamıyla eylemi yansıtmaktadır. Osmanlı coğrafyasında hiçbir zaman
lülenin veya nargilenin yakaladığı popülariteyi

38

Ebru F. Fındık, a.g.m, s. 374.

1.4.3. Enfiye
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Mehmet Kılıç, “From Mobile To Immobile Smoker:
Constitution of Water Pipe Habituality in The Ottoman
Empire”, Journal of Turkish Studies, c. 8, S. 11, 2013, s. 197.
40
Mehmet Kılıç, a.g.m, s. 197.
41
Amerikan yerlilerinin tütünü kullanım usulleri için bkz:
Amerika Kıtasında Tütün
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yakalayamamış olmasına karşın özel olarak
enfiye müptelaları bulunmaktadır. İlk olarak bir
İngiliz olan Brown tarafından 1669 yılında bahsedilmiş olmasına karşın enfiye yöntemi ancak
18. yüzyılda kısıtlı bir kullanım kazanmıştır42.
Toz gibi ince bir yapıda olması sebebiyle özel
42

Aleksandar Fotić, “The Introduction of Coffe and Tobacco
to the Mid-West Balkans”, Acta Orientalia Academiae
Scientiarum Hungaricae, c. 64, S. 1 (Mart 2011), s. 97.

olarak kullanılan ve enfiye kutusu olarak adlandırılan kutularda saklanmıştır. Bu kutular zaman
içerisinde yine lüle ve nargile örneğinde gördüğümüz üzere daha prestijli müşteriler için özel
olarak üretilmeye başlanmıştır. Ancak lüle ve
nargilenin aksine enfiye kutuları altın, gümüş gibi
çok daha değerli madenlerden üretilip koleksiyonluk birer meta ürün haline gelmiştir.

Görsel 3. Osmanlı Devleti Döneminde Üretilmiş Gümüş Enfiye Kutuları43
43
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Enfiye kutusu içerisinde burna çekme suretiyle
kullanılan toz tütüne halk arasında burun otu
adı verilmiştir. Bu Türkçe kökenli kelime
Balkanlara geçerken meskûn halkların dillerine
göre değişiklik göstererek bozulmuştur. 18.
yüzyılda Balkanlara geçmiş olan kelime burmut
veya burnut olarak kullanılmıştır44. Osmanlı
Devleti’ndeki enfiye kullanımı -Avrupa’dakinin
aksine- herhangi bir sınıfa ait bir ritüel
olmamıştır. Avrupa örneğinde görülen zengin –
üst sınıfın kullandığı bir ürün olmaktan ziyade
toplumdaki kadın – erkek herkesin kullandığı
ancak kullanılan tütünün kalitesinin değiştiği
bir meta olmuştur45. Zaman içerisinde kullanı44
45

Aleksandar Fotic, a.g.m, s. 97.
Aleksandar Fotic, a.g.m, s. 97.

mının epey azaldığı enfiye 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde oldukça nadir bir hale gelmiştir. Refik Halid Karay, yazılış tarihi tam olarak
belirsiz olan46 ve muhtemelen bir köşe yazısı
olan “Enfiye, mendili ve kutusu” başlıklı yazısında durumu şu şekilde aktarmıştır: “Bırakılan alışkanlıklarımızdan biri de enfiyedir.
Büsbütün bırakmış değiliz, henüz çekenler var
ama devede kulak kabilinden...(…) enfiyenin
nelerle yapıldığını bir makaleye atfen söyliyeyim: Esası, tahammür ettirilmiş tütün tozu46

Yazı içerisinde -gazeteden okuduğu üzere- 1941 yılında
İngiltere’de on milyon İngiliz lirası değerinde enfiye
satışının gerçekleştiğinden bahsetmiş ve enfiye modasının
tekrar gelmesinin yakın olduğunu aktarmıştır. Eldeki verilere
bakılırsa metnin yazıldığı tarih 1941 – 1943 civarında
olmalıdır.

Tütün Eksperleri Derneği Bülteni
dur: içine münasip miktarda kâfuru, mantol,
çam, okaliptüs, karabiber ve amonyak da
karıştırılır; nev’ine göre başka şeylerin de
katıldığı vakidir. Babam, yalnız sabahları,
öğle yemeğine kadar enfiye çekerdi; sonra
sigara içmeğe başlardı; yâni enfiyeyi evinde,
işinin başına gitmeden önce kullanırdı.”47
Buradan anlaşıldığı üzere 19. yüzyılın sonlarına
gelindiğinde enfiye bol çeşitli malzemeden yapılan ve isteğe uygun olarak arz edilen bir ürün
haline gelmiştir. Yazının devamında aktarıldığı
üzere Amerikan tipi olarak adlandırılan enfiye
iri kıyımlı, Fransız tipi olarak adlandırılan ise
diğerine göre nispeten daha ince haldedir. Yazar,
sonraki satırlarda enfiyenin sosyal hayattaki
yerine dair şu şekilde bilgiler aktarmıştır: “(…)
O zamanlarda bir de enfiye çekmek adabı,
erkânı vardı ki, esasını enfiye tanelerini elbiseye ve yerlere dökmemek, burun deliklerini
temiz tutmak, kimseyi iğrendirmemek teşkil
ederdi… Güç işti, doğrusu! Pis enfiyecilerin
meclisinden kaçanlar çoktu; hele hanımlar hiç
dayanamazlardı. Sessizce, terbiyeli ve temiz
şekilde enfiye çekmek, kibarlık ve asalet nişanesiydi.” Metnin devamında kadınların da
eskiden enfiye çektiğinden ve nargile içtiğinden
bahsetmiş ancak kendisinin yalnızca taşrada
nargile içen kadınları görebildiğini aktarmıştır.
Yani metnin geçtiği yıllarda hâlihazırda azalmış
olan enfiye kullanımı kadınlar arasında hiç
yaygın değildir. Yazar metnin sonunda enfiyenin yerini eroinin aldığından bahsetmektedir.
Refik Halit Karay’ın genellikle çocukluk anılarından derlediği yazısında da aktarıldığı üzere
enfiye kullanımı 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde tükenme noktasına gelmiştir. 18. ve 19.
yüzyıllarda yaygınlaşmış olan enfiye günümüzde ancak eski çarşılarda nadir şekilde bulunacak düzeydedir.

47

Refik Halid Karay, “Enfiye Mendil ve Kutusu”, Taha
Toros Arşivi, http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/ xmlui/
handle/11498/26977, Erişim: 7 Haziran 2020
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2. SOSYO EKONOMİK HAYATTA TÜTÜN
Tütün bitkisi, Amerika kıtasından Eski Dünya’ya
geçişi sonrasında kimsenin tahmin edemeyeceği
bir etkiye sahip olmuştur. 15. Yüzyılın sonuna
kadar -Amerikan yerlileri tenzih edildiği takdirdehiçbir insan tarafından görülmemiş ve kullanılmamış olan bu geniş yapraklı bitki, yalnızca bir
yüzyıl içerisinde neredeyse insanlığın vazgeçemeyeceği bir meta haline gelmiştir. Temelinde
tıbbi amaçlarla getirilmiş ancak sonrasında kimi
kesimlerce, ağızda ve kıyafetlerde bıraktığı kötü
koku gibi, çeşitli deliller öne sürülerek zararlı bir
alışkanlık olduğu kanısına varılmıştır. Kendisinden takriben bir asır önce yaygınlaşmaya başlayan kahvenin geçirdiği aşamalara paralel bir
süreç yaşanmıştır. Nasıl Hristiyan dünyada kahvenin Müslümanlar aracılığı ile getirilmesi bunun
bir komplo olduğunu düşündürdüyse, Müslümanlar arasında da Hristiyanlar tarafından getirilen
tütün benzer fikirlere yol açmıştır. Ancak nihayetinde 17. yüzyılın ortalarına gelindiğinde kahve
ve tütün halk tarafından tam anlamıyla benimsenerek çeşitli kullanım alanlarında tüketilmeye
başlanmıştır. Kahvehane gibi ortamlarda sosyalleşmek insanların iletişimini arttırmış ve hatta
kimi kuramlara göre iktidara muhalefete yol
açmıştır. Osmanlı coğrafyasında doğrudan bir
şekilde sosyal hayatı etkileyen tütün sosyoekonomik açıdan incelenmesi gerek bir konudur. Bu
amaçla tütünün kahve ile birlikteliğini, yasaklarını ve dönemin Osmanlı münevverlerinin konuya
bakışlarını alt başlıklar halinde detaylandıracağız.
2.1. Kahve ve Tütün Birlikteliği
Etiyopya’dan çıktığını bildiğimiz ve sofuların
geceleri ibadet sırasında uyumamak için tükettiği
kahve, tütünden yaklaşık bir asır önce Akdeniz
dünyasında yayılmaya başlamıştır. Başlangıçta
tütünde görüldüğü üzere ulemanın ve yönetici
kademenin direnci ile karşılaşmış ancak sonrasında
bir şekilde kabul görerek, Ortadoğu ve Avrupa’da
bir nevi sosyal devrime yol açmıştır. Tütünün
Eski Dünya’ya geldiği sırada açılmaya başlanmış
olan kahvehaneler, insanların bir araya gelmesi
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için bir amaç veya araç olarak ortaya çıkmıştır.
Daha öncesinde çoğunlukla, Londra’daki Mermaid
Tavern gibi örnekler haricinde, ibadethanelerde
sosyalleşen insanlar boş vakitlerinde bir araya
gelip fikir alışverişinde bulunma imkânına
erişmiştir. Bu sosyal ortam nedeniyle iktidarın
eleştirilebilir hale geldiğini ve IV. Murad’ın bu
nedenle kahvehaneleri çeşitli zamanlarda yasakladığı iddia edilmektedir48. Peçuylu İbrahim,
Peçevi Tarihi’nde Türkiye’ye kahve ve kahvehanenin gelişine dair şunları aktarmıştır: “Yıl 962
(m. 1554). Dokuz yüz altmış iki tarihine gelinceye
kadar başkent İstanbul'da ve kesinlikle bütün
Rum ilinde kahve ve kahvehane yok idi. Söylenen
yılın başlarında Halep'ten Hakem adında
esnaftan bir adam ile Şam'dan Şems adlı kibar
bir kişi gelip Tahtakale'de açtıkları birer büyük
dükkanda kahve satmaya başladılar. Keyiflerine
düşkün bazı kişiler özellikle okuryazar takımından birçok büyük kimse bir araya gelmeye ve
yirmişer, otuzar kişilik toplantılar düzenlemeye başladılar.”49. Metinde aktarılanlara göre İstanbul’da,
Anadolu ve Balkanlar’da açılan ilk kahvehane
1554 yılında iki Suriyeli Osmanlı vatandaşı tarafından açılmıştır. Peçevî’nin çağdaşı sayılabilecek bir başka güvenilir Osmanlı kronik yazarı
olan Kâtip Çelebi, bu konuda farklı olarak
Kanuni’nin ünlü şeyhülislamı Ebûsu’ûd Efendi
hakkında da bilgiler vermiştir50. Kâtip Çelebi’nin
aktardıklarına göre tütün, Peçevî’nin aktardığı ilk
kahvehanenin açılışı olan 1554 senesinden önce
İstanbul’a getirilmeye çalışılmış ancak dönemin
katı uygulamaları ile tanınan şeyhülislamı Ebûsu’ûd
Efendi tarafından engellenmiştir. Yasaklamaların
48
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kalkmasının ardından İstanbul dışında çeşitli büyük
Anadolu şehirlerinde de kahvehaneler açılmaya
başlanmıştır. Kahvenin Balkanlara geçişine dair
ise, eldeki kaynaklar sınırlı olmak ile birlikte,
Behram adında bir tüccarın 1579 yılında bir balya
kahveyi Peşte şehrine götürdüğü bilinmektedir51.
Balkan dillerine kahve kelimesi, İstanbul üzerinden geçmesi dolayısıyla, bozulmuş bir halde
geçmiştir. Sırpça dili kaynaklarında kahve çekirdeği ve içecek olan kahve: kafa, kava veya kafe
olarak kullanılmıştır. Bunun yanı sıra kahve –
hanenin kısaltılmışı sayılabilecek bir şekilde
kafana ve kavana kelimeleri günümüzde hala
kullanımdadır52. Osmanlı Devleti’ne bir anlamda
bağlı bir cumhuriyet olan Dubrovnik’de ilk
kahvehanenin görülmesi II. Viyana Kuşatmasının
ardından yaşanmıştır. Kahvehaneyi kuran kişi
İstanbul’dan gelmiş olan bir Yahudi’dir. Bu durum
İstanbul’un ve Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılın
başlarında kültürel hinterlandını göstermesi açısından önemlidir. Kendisinin Dubrovnik’e yaptığı
ruhsat başvurusundaki referansında şunlar yazmaktadır “O uzman bir şerbetçidir, kek yapar ve
kahvesi ile çikolatası eşsizdir!”53. Bunun yanı
sıra Split’de açılan ilk bottega del caffé 1772,
Zagreb’de açılan ise 1749 senesine tarihlendirilir54.
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Göresel 4. Görselin Solunda Bir Kahve Ocağı Bulunurken Sağ Tarafındaki Duvarda Da Tütün Çubukları Görülmektedir.

Erkeklerin günlük yaşamının bir parçası haline
gelen kahvehaneler hızlıca yayılarak çoğalmıştır.
Özellikle kahvehane yasağının kalkmasına müteakip yaşanan bu gelişmeler neticesinde şehirlerin
içerisinde farklı farklı kahvehaneler açılmaya
başlandı. Kahvehanelerde tüketilen kahvenin
yanına 17. yüzyılda tütünün eklemlenmesi ile birlikte
genellikle beraber tüketilen bir ikili doğmuş oldu.
Kahvehanelerin yarattığı sosyalleşme ve gün
içerisinde, yalnızca ibadethanelerin sosyalleşmeyi sağladığı dönemin aksine, serbestçe oturup
konaklayabilme imkânı sayesinde tütünün
kullanımı için uygun bir ortam sağlanabilmiştir.
Sonrasında lülelerin aksine taşınamaz halde olan
nargilelerin İran’dan gelmesi üzerine kahvehaneler, nargilelere ev sahipliği yapan ve düzenli
köz bulunduran toplantı yerlerine dönüşmüştür.
Tütün ile kahve ve kahvehanenin eklemlenmesi
yüzyıllar boyunca bozulmamış, günümüze kadar
devam etmiştir.

2.2. Tütüne Getirilen Yasaklar
Tütünün Osmanlı Devleti içerisinde yayılmaya
başlaması hem ulemanın hem de yerel yöneticilerin tepkisini çekmiştir. Statükonun kolay kolay
değişmediği, yeniliğin pek nadir görüldüğü çağlarda; pek tabii olarak Osmanlı yönetim kademesi, Yeni Dünya’dan gelen bu kurutulmuş bitkiye karşı önyargı ile yaklaşmıştır. Ancak daha
öncesinde kahve gibi bir örneğin görülmüş
olması, Ortadoğulu halkın yeniliklere karşı verdiği tepkiyi bir nebze de olsa yumuşatmıştır55.
Dönemin İslam bilginlerince yapılan tartışmalarda zaman içerisinde kimi haram olduğuna,
kimi mekruh olduğuna, kimi de mubah olduğuna
karar vermiştir. Tütünün haram olduğunu savunan güruh, analoji yöntemini kullanarak tütünü
şarap ile karşılaştırmış ve en az onun kadar
55

James Grahan, “Smoking and “Early Modern” Sociability”,
American Historical Review, c. 111, S. 5 (Aralık/ 2006),
s. 1358.

42

haram olduğu iddiasında bulunmuştur56. Yine de
daha öncesinde, kahvede olduğu üzere, insanlar
tütün kullanımına devam etmiştir. Kahveye
nazaran bağımlılık etkisi yüksek olan tütün,
insanlarca kuramsal olarak, çok daha kolay bir
şekilde kabul edilmiş olmalıdır. Ancak tütünün kahvenin aksine- Hristiyanlar aracılığı ile bambaşka
bir diyardan getiriliyor oluşu bir dezavantaj
yaratmıştır57. Tütünün kullanılmaması gerektiğini
savunan güruh, bu durumu bir argüman olarak
kullanmıştır. Sonrasında tütün bitkisinin Makedonya,
Suriye, Anadolu gibi İslam hukukunca Darü’lİslam olarak geçen topraklara ekilmesi, bu
argümanın bir anlamda çürümesine yol açmıştır.
Ancak pek tabii olarak tek argüman bu değildir.
Halk arasında veya halkın inanması için bu yeni
türe karşı çeşitli hurafeler de uydurulmuştur.
Tartışmalar sırasında bazı güvenilir kimseler,
mezarları açtıklarında tütün tüketen birinin mezarının
duman dolu olduğunu ve hala ağzında pipo
olduğunu söylemiş ve bu da tartışmada bir argüman
olarak yer almıştır58. Görüldüğü üzere tütün,
dönemin sosyal hayatının temelini oluşturan dini
kurum ve kişilerce uzun tartışmalara konu olmuştur.
Bu tartışmaların Osmanlı Devleti ayağını bir
başka bölümde ayrıntılı olarak işleyeceğimizden
burada yer vermedik59. Avrasya’da tütüne dair ilk
yasaklamalar 17. yüzyılın başında iken 1610
yılında Safeviler’den, 1617 yılında yine bir diğer
Türk devleti olan Babürlüler’den geldi60.
Kahve ve kahvehanelere dair yasağın kalkmış
olduğu ve yavaş yavaş yayılım gösterdiği
Osmanlı Devleti’nde; yeni bir ticari metanın
kullanımına karşı, diğer milletlere nazaran daha
ılımlı bir tutum beklenebilirdi. Ancak tütünün ilk
geldiği dönem olan 17. yüzyılın başında, çağdaş
çoğu devlette görüldüğü üzere, bir yasak kararı
görülmektedir. Tütüne dair ilk yasak Sultan I.
Ahmed döneminde 1609 yılında başlamıştır.
Yasağın bildirildiği fermanda aktarıldığı üzere,
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İngilizler tarafından getirilen ve o dönem tabaga
olarak anılan tütün; ilmiyenin ilim, hatip ve
imamların hizmet, esnaf ve zanaatkârların iş
yapamaz hale gelmesi sebep gösterilerek yasaklanmıştır61. Ancak dönemin lojistik şartları ve
imkânları dâhilinde ancak devlet merkezine tam
anlamıyla hükmedebilen merkezi hükümet, taşrada
ve şehrin kenarlarında tütün kullanımına engel
olamamıştır. 1609’daki ilk belgenin ardından
1610, 1614 ve 1618-1619 yıllarında benzer hükümler içeren yazılar imparatorluğun çeşitli bölgelerine gönderilmiştir62. İlki gibi çok etkili olamayan
bu yazılar yine de devletin resmi tutumunun
yansıtılması açısından önemlidir. Yasakların uygulanamamasındaki önemli bir etken de devletin
o dönem içerisinde bulunmuş olduğu iç karışıklıklardır. I. Ahmed’in ölümünün ardından tahta
çıkan I. Mustafa akli melekelerinin yerinde olmayışı gerekçe gösterilerek indirilmiştir. Sonrasında
tahta çıkan II. Osman nam-ı diğer Genç Osman
da başarılı bir hükümdarlık süresi geçirememiştir.
1622 yılında çıkmış olan Abaza İsyanı neticesinde öldürülmüştür. Bu süreçte tabii olarak tütüne
dair çıkarılmış olan fermanlar dikkatle yürütülememiştir. 1623 yılında I. Mustafa’nın ardından
tahta çıkan IV. Murad yasaklamalar konusundaki
katılığı ile ün salmıştır. 1630 yılında çıkardığı
hükümde, taşradaki merkezi hükümet temsilcilerinin -Saruhan’da yayılan tütün ziraatını örnek
göstererek- tütün konusundaki kararlara uymalara
gerektiğini aksi takdirde haklarından gelineceğini
belirtmiştir63. Padişahın yasaklar konusundaki
isteği yinelemesine rağmen durum ancak 16351636 yıllarında sıkı bir şekilde denetime girmiştir. Peçevî yasaklar konusunda şunları aktarmıştır: “ (Bin) Kırk beş tarihine (1635 - 1636)
gelinceye kadar tütün o kadar yaygınlaştı, o denli
ün kazandı ki, yazılması ve anlatılması imkânsızdır. Ulu Tanrı padişahımız hazretlerinin ömürlerini, adalet ve insaflarım çok, çok artırsın ki,
bütün Osmanlı ülkelerinde kahvehaneleri kaldırıp yerlerine uygun dükkânlar koydurmuşlar ve
61
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kokuşmuş tütünün içilmesini kesin olarak yasaklamıştır.”64. Denetimlerin sıkılaşmasının ardında
yatan temel sebep 1633 yılında İstanbul’da çıkan
büyük yangındır. Yangının kahvehanelerde içilen
tütün nedeniyle çıktığı sebep gösterilerek bu ikisi
üzerine yoğun önlemler alınmıştır. Ancak bir
diğer kuramda dönemin bağnaz bir dini hareketi
olan Kadızadelilerin, tütüne ve kahveye karşı
olan düşmanlıklarına işaret edilmektedir. Adını
dönemin ünlü veziri Mehmet Kadızade Efendi’den
almaktadır. Mehmet Kadızâde Efendi, dini bir
karakter olarak ön plana çıkmış ve İslam’daki
yeniden yorumlamalara – bid’at olana karşı bir
duruş sergilemiştir. Bid’at temelinde İslam’daki
yeniliklere karşı olan bir görüştür. İstanbul’da
kendisine genişçe bir takipçi kitlesi edinen bu
hareket yeni olduğu gerekçesiyle tütün ve kahveye de haram gözüyle bakmakta ve yasaklanması gerektiğini düşünmektedir65. Sultan IV.
Murad’ı etkilediği düşünülen bu görüşler neticesinde tütün kullanımı yasaklanmış ve cezası idam
olarak belirlenmiştir. Yangın kuramı ile bunun
dini-politik bir manevra olduğu kuramı arasında
çeşitli tartışmalar sürmektedir. Tütüne karşı süregelen bu sert önlemler IV. Murad’ın Bağdat
seferinde de görülmüştür. Kâtip Çelebi konu ile
ilgili şunları aktarmıştır: “Bağdat seferine giderken
kimi kez bir konak yerinde askerin ileri gelenlerinden onbeş, yirmi adam tütün içmek suçuyla
tutulup sultanın önünde en sert ölümle öldürülürken; kimi yeninde kimi cebinde kısa çubuklu lüleler
taşıyıp fırsat buldukça içerlerdi. İstanbul’da
doğrudan ocaklara girip ayakyollarında içenlerin hesabı yoktu.”66. Tütüne dair alınan bu sıkı
önlemlere karşın üretimi ve Kâtip Çelebi’nin de
aktardığı üzere tüketimi sürmüştür. IV. Murad’ın
vefatının ardından hâlihazırda gevşemiş olan
önlemler Bahaî Efendi’nin vermiş olduğu fetva
ile uygulanmama noktasına gelinmiştir. Ancak
hiçbir zaman yasağın kaldırıldığına dair ferman
yayınlanmamıştır67. Yıllar sonra Kadızadeli hare-
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ketinin bir yansıması Mekke Şerifliğinde görülmüştür. 1743 yılında Mekke Şerifi tütünü ve kahveyi yasaklamış, aynı yıl benzer bir şekilde Mısır
Valisi tarafından Kahire’de de aynı yasaklar
uygulanmıştır68. Ancak daha tütün ve kahve ile
tanışıldığı ilk zamanlardan itibaren bu iki üründen kopmayan halk yasaklara tepki göstermiştir.
Mekke’de ulema tarafından kabul görmeyen bu
uygulama, Kahire’de de sonradan gelen valiler
tarafından kaldırılmıştır69. Tütün konusunda hem
eşraf hem ulema hem de halk birlik olup bu tür
yasakların uygulanması hususunda sorunlar
çıkarmıştır. Tütün ve kahve konusu artık halk
için vazgeçilmez hale gelmiştir. Tütüne kullanımına karşı son deneme birkaç yıl sonra Şam’da
ortaya çıkmıştır. Şam'ın güçlü valisi Esad Paşa
tarafından 1749'da tütün karşıtı bir ferman çıkarılmış, ancak sonrasında, kuvvetle muhtemel
kendisinin yeterince nüfuzu olmamasından sebep,
uygulama kaldırılmıştır. Bu vakanın ardından
herhangi bir bölge valisi bir daha tütün özelinde
benzer bir işe girişmemiştir70.
2.3. Osmanlı Tarih Yazarlarının Tütüne
Bakışı
Bir çağı, dönemi, olayı değerlendirmek ve objektif verilere ulaşabilmek için elbette ki ilk olarak
belgelere ve o dönemi yaşamış insanların görüşlerine sahip olmak gerekmektedir. Çağı yaşamış
kimselerin, tarih yazıcılığının metodolojik usulünce değerlendirilmesinin ardından, yararlanılan
görüşleri yaşanan olaylardaki farklı noktaları
aydınlatacağından incelenip karşılaştırılmalıdır.
Osmanlı Devleti topraklarına 17. yüzyılda girdiği
aktarılan tütün, dönemin Osmanlı aydınlarınca
farklı açılardan değerlendirilip anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu konudaki erken dönem yazarları
öncelikle bu ticari metanın din açısından uygun
olup olmadığını tartışmıştır.
İbrahim Peçuylu tütün konusundaki en erken
dönem yazılarından birini kaleme alarak şunları

64

Peçevi İbrahim Efendi, a.g.e, s. 259-260.
James Grahan, a.g.m, s. 1363.
66
Kâtip Çelebi, a.g.e, s. 38.
67
Fehmi Yılmaz, a.g.e, s. 19.
65

68

James Grahan, a.g.m, s. 1366.
James Grahan, a.g.m, s. 1366.
70
James Grahan, a.g.m, s. 1367.
69

44

aktarmıştır: “Kimi dost çevreleri arasında defalarca
tartışmalar oldu. Tütünün iğrenç kokusu hemen
adamın sakal ve başörtüsüne, üzerindeki giysisine,
özellikle, eğer içinde içilirse, evine siner. Bundan
başka halı ve keçe gibi eşyayı, evdeki yatakları
yer, yer yakar; kül ve köz ile dört bucak pislenir;
uykudan sonra uğursuz kokunun dimağı etkilediği
ve fazla kullanılması ile insanın çalışamaz hale
geldiği, elleri iş görmekten kaldığı ve bunlar gibi
daha birçok korkunç zararları görülürken, zevki
ve yararı nerdedir? diye soruldukça «bir eğlencedir, bunun dışında safası zevk verir» demekten
başka bir cevap verememişlerdir.71”. Görüldüğü
üzere Peçuylu net bir şekilde tütün tüketimine
karşıdır. Tütünün kokusu ve yarattığı dağınıklığı
sebep göstermesinin ardından kişinin fazla
tükettiği takdirde işini yapamaz hale geldiğini
belirtmiştir. Bu argümanın benzer bir şekilde
1609’da I. Ahmed’in tütün yasağını getirme
sebeplerinden biri olarak kullanılışı ilgi çekicidir.
Buradan anlaşıldığı üzere tütünün kişileri işlerinden alıkoyduğuna dair bir inanış vardır. Yazının
ilk bölümünde tütünün insanları işlerinden alıkoyduğuna dair bir kuram ortaya atan Peçevi,
diğer kısmında ise buna eklemek yaparak İstanbul’da
yangınlara da neden olduğunu belirtmiştir. Bu da
ilginçtir ki 1633 yılındaki İstanbul yangınının
tütünden çıktığı iddia edilerek kahvehaneler kapatılmış, tütün kullanmak yasaklanmıştır. İbrahim
Peçuylu, Peçevî Tarihi’nde aktardıklarında bakılacak olursa resmi makamların belirttiği gerekçeler
ile birebir örtüşen bir yazım sunmuştur.
17. yüzyılda tütün konusunda görüş bildiren bir
başka güvenilir Osmanlı aydını da Kâtip
Çelebi’dir. Kâtip Çelebi tarih yazıcılığı konusunda
çağdaşlarından ayrılan farklı bir yöne sahiptir.
Tam olarak bir entelektüel olarak değerlendirilen
yazar her daim akıl ve bilimi önde tutmuştur. Çok
yönlü bir tarihçi olmasının yanı sıra iyi de bir
sosyal bilimci olması verdiği bilgilerin niteliği ve
objektifliği açısından oldukça değerlidir72. Ken71
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disi tütün hakkındaki görüşlerini, araştırmanın
diğer bölümlerinde de kullandığımız üzere,
Mîzanü’l-Hakk Fî İhtiyari’l-Ehakk adlı eserinde
aktarmaktadır. Tütünün Osmanlı Devleti’ne ilk
gelişi ve üzerine çıkan tartışmalara dair şunları
yazmıştır: “İlk çıktığı tarih bin on (miladi 1601)
sıralarıdır. Bugüne gelinceye dek kimi vaizler
kürsülerde yer yer söyleyip; din bilginleri de kimi
haram kimi mekruh olduğunu ileri sürüp risaleler
yazdılar. Buna tutulanlar da mubah olduğu
düşüncesiyle karşılık verdiler.73”. Görüldüğü üzere
konuya doğrudan kendi fikrini belirterek başlamayan Kâtip Çelebi, Peçevî’nin aksine genel bir
tablo çizmiştir. Bu tabloya bakarak tütünün daha
ilk geldiği andan itibaren tartışmalara konu olan
bir madde olduğunu söyleyebiliriz. Yazının devamında belirttiği üzere, İstanbul’da cerrah şeyhi
olan Hüseyin Efendi, Fatih Camii’nde özel toplantılar düzenlemiş, halka açık sohbetlerde de
vaaz ve nasihat ederek insanları tütün içmekten
vazgeçirmeye çalışmıştır. Ancak halk ona aldırış
etmeyip çok daha fazla tüketmeye başlamıştır74.
Tabiri caiz ise tütünün Osmanlı Devleti’ndeki
başlangıcı, ulemanın tepkisi ve halkın ilgisiyle
olmuştur. Şeyhülislam Bahaî Efendi’nin tütüne
dair helaldir diye fetva vermesinin ardından yaşanabilecek ihtimaller, Kâtip Çelebi tarafından
yediye ayrılmıştır. Bu ihtimallerin ilki, yasaklarla
önüne geçilip halkın bu alışkanlıktan vazgeçirilmesidir. Bu ihtimali belirtirken halkın koyulan
kurallara uyması gerektiğini ancak diğer bir
yandan devletin de insanların evinin içinde ne
yaptığına karışmaması gerektiğini vurgulamıştır75. İkinci ihtimal tütünün akıl katında çirkin
veya güzel olduğuna kanaat getirilmesidir. Devlet
büyüklerinin kamuya açık alanlarda ve resmi
dairelerde halkın önünde tütün tüketmiyor oluşunu bunun akla çirkin geldiği şeklinde yorumlamıştır. Üçüncü ihtimal yararı ve zararının
terazisidir. Başta para anlamında olmak üzere
Kültür Sanat Yayınları, 3. Basım, Mart 2018, İstanbul, s.
118.
73
Kâtip Çelebi, a.g.e, s. 39.
74
Kâtip Çelebi, a.g.e, s. 39.
75
Kâtip Çelebi, a.g.e, s. 40.
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zararının çok olduğunu aktarmış, bunun yanı sıra
halkın tütünün tuzlu balgama76 iyi geldiğini
düşündüğünü ancak bunun doğru olmadığını yazmıştır. Dördüncü ihtimal bid’at olmasıdır. Önceki
bölümlerde açıkladığımız üzere Kadızadeli
hareketi bid’at olana karşıdır. Kâtip Çelebi’nin de
gençlik yıllarında Kadızade’nin yanında eğitim
aldığı bilgisini aktarmak gerekmektedir77. Beşinci
ihtimal ise tütünün mekruh olduğuna karar verilmesidir. Burada da soğan ve sarımsak örneğinde
görüldüğü üzere, ağızda kötü koku bırakmasının
Müslümanın Müslümana eza vermesi olarak
yorumlar. Altıncı ihtimal tütünün haram olduğudur. Yedinci ve son ihtimal ise mubah olmasıdır78. Bu kısmın ardından tütünün helal olduğuna
dair fetva verilmesine ve fetvayı veren Bahai
Efendi hakkında görüşlerine yer vermiştir. Helal
olması konusunda Kâtip Çelebi, tütünün dini
anlamda kabul edilmesinin ardındaki temel sebebin çok sayıdaki müptela insanın varlığı olduğunu düşünmektedir. İnsanların tütünü tüketmeyi
bırakmaması durumunda girecekleri muhtemel
vebalden korunması için böyle bir karar alındığını söylemiş; Bahai Efendi’nin halkın haline
acıyıp böyle bir karar verdiğini yazmıştır79.
Kâtip Çelebi ve Peçevi güvenilir ve kaliteli birer
kronik yazarı olmaları nedeniyle bu konudaki en
değerli bilgileri aktaran kimselerdir. Ancak iki
yazarın da devlet adamlığı yapmış olması ve
İstanbul merkezli yazıyor olmaları nedeniyle
perspektif dar kalmaktadır. Bunun için de
Osmanlı topraklarının diğer kısımlarına bakmak
lazım gerektir. 18. yüzyılın başlarında Mısır’da
yaşamış olan Âlim Ali al-Adawi tütüne karşı olan
kimselerden biriydi. Öyle ki karşısında tütün
kullanımını yasaklamıştır. Söylentiye göre Kahire'de
dükkân sahipleri birbirlerine onun yaklaştığını
haber edip pipolarını saklamaktaydılar80. 17.
yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Filistinli bir
Âlim olan Mar’i al-Karmi de kişisel olarak
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tütünden nefret eden bir kimseydi. Ancak işin
dini boyutuna baktığında tütünün haram olduğu
konusunda fetva verecek yeterli delil bulamadığını
aktarmıştır81. Osmanlı Suriye’sinin yetiştirmiş
olduğu en büyük âlimlerden biri sayılan ve
bağnaz geleneksel fikirlere karşı eleştirisi ile
bilinen Abd al-Ghani al-Nabulsi, 1682’de yazdığı
incelemede tütün kullanmanın tamamen helal
olduğunu aktarmıştır82. Görüldüğü üzere tütün
konusunda Osmanlı topraklarının her yanından
farklı âlimlerden farklı sesler yükselmiştir.
SONUÇ
İnsanlığın henüz haberinin olduğu bir kıtadan
gelen tütün, kahve sonrası dünyada kahveye benzer bir etki yaratarak küresel bir fenomene dönüşmüştür. Kısa bir süre içerisinde tüm insanlığın
tükettiği, ticaretinden yüksek gelirin elde edildiği
bir ticari metaya evrilmiştir. 15. yüzyılın sonunda
Christopher Columbus’un Eski Dünya’nın insanları adına ilk kez etkileşim kurduğu bu geniş yeşil
yapraklı bitki, yüzyıllar sürecek olan bir tüketim
alışkanlığının, kahve ile birlikte, ana öğesini
teşkil etmiştir. 17. – 18. yüzyıl Akdeniz’ine ilk
olarak tıbbi amaçlarla getirilmiş ve kullanılmaya
başlanmıştır. Ancak sonrasında zararlı olduğu
fark edilmeye başlandığında insanlar hâlihazırda
bağımlı hale geldiğinden bu bitkiden kopmak
istememiştir. Devletlerin almış olduğu önlemlere
karşın sıradan halkın diretmesi ve yeri geldiğinde
canı pahasına bu ürünü tüketmiş olması, ne denli
bir etki bıraktığını gözler önüne sermektedir.
Tütünün öncesinde ve sonrasında çeşitli keyif
verici bitkiler insan hayatına dâhil olmuşsa da
hiçbiri legal anlamda tütünün eriştiği statüye
ulaşamamıştır. Tütün bir anlamda insanlığın
zevkine düşkünlüğünün timsali olmuş ve yumuşak karnını teşkil etmiştir. Yıllık üretim ve tüketim analizleri göz önünde bulundurulduğunda bu
durumun devam edeceği şüphesiz bir gerçektir.
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Bir çeşit denizci hastalığı. İskorpit.
Necdet Öztürk, a.g.e, s. 117.
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Kâtip Çelebi, a.g.e, s. 39 - 41.
79
Kâtip Çelebi, a.g.e, s. 171.
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James Graham, a.g.m, s. 1368.
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James Graham, a.g.m, s. 1369.
James Graham, a.g.m, s. 1369.
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Tobacco and Godly Substances.” Ancient Mesoamerica,
c. 27, S. 1, 2016, ss. 1–11.

Bibliyografya
Kitaplar
1.

BURNS, Eric, The Smoke of the Gods: A Social History
of Tobacco, Temple University Press, 2007

2.

ÇELEBİ, Kâtip, Türkçeleştirenler. GÖKYAY, Orhan
Şaik – ULUDAĞ, Süleyman, Mizanü’l-Hakk Fi
İhtiyari’l-Ehakk, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2008

3.

MACKAY, Judith, ve ERIKSEN Michael, The Tobacco
Atlas, World Health Organization, Brighton 2002

4.

PEÇEVİ, İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi I, Hazırlayan,
BAYKAL, Bekir Sıtkı, Başbakanlık Matbaası, Ankara
1981

5.

GATELY, Iain, Tobacco: A Cultural History of How an
Exotic Plant Seduced Civilization, Grove Press, New
York 2002

Makaleler
1.

2.

CHARLTON, Anne, , “ Medicinal Uses of Tobacco in
History”, Journal of The Royal Society of Medicine, S.
97, 2004, ss. 292-296
FINDIK, Ebru F., “Ay Işığında Tütün Seremonisi –
Osmanlı Kırsalında Tütün Kullanımının Kanıtları: Aziz
Nikolas Kilisesi Kazıları Lüle ve Nargile Buluntuları”,
Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, c. 4,
S.?, ss. 373-392

3.

FOTİC, Aleksandar, “ The Introduction of Coffe and
Tobacco to the Mid-West Balkans”, Acta Orientalia
Academiae Scientiarum Hungaricae, c. 64, S. 1 (Mart
2011), ss. 89-100

4.

GRAHAN, James, “Smoking and “Early Modern”
Sociability”, American Historical Review, c. 111, S. 5
(Aralık 2006), ss. 1352-1377

5.

HALİL, Walid A,, RUDOLFOVNA, Irina, “The
Collection of Ottoman Tobacco Pipes From Azoc
Museum-Reserve in Russia”, Journal of The General
Union of Arab Archaeologists, c. 3, S. 3, ss. 227-261

6.

İNANAN, Filiz, ŞAHİN, Derya, “Arkeopark – Osmanlı
Lüleleri Osmanlı’da Lüle Keyfi”, Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 18,
S. 32, ss. 33-54

7.

KILIÇ, Mehmet, “From Mobile To Immobile Smoker:
Constitution of Water Pipe Habituality in The Ottoman
Empire”, Journal of Turkish Studies, c. 8, S. 11, 2013,
ss. 193-202

8.

LOUGHMİLLER-CARDİNAL,
Jennifer
A.,
ZAGOREVSKİ, Dmitri. “Maya Flasks: The ‘Home’ of

9.

MCMURTREY, James E, “Tobacco”, Encyclopædia
Britannica, https://www.britannica.com/plant/commontobacco, Erişim 20.05.2020

10. MERCİMEK, V., (1999). “Tarihi Süreç İçerisinde
Türkiye’de Yetiştirilen Tütün Miktarı ve Değişim
Sebepleri”, Tütün Eksperler Derneği Bülteni, Sayı: 42,
Mart-Nisan 1999
11. ÖZTÜRK, Necdet, İmparatorluk Tarihinin Kalemli
Muhafızları: Osmanlı Tarihçileri (Ahmedî’den Ahmed
Refik’e), Bilge Kültür Sanat Yayınları, 3. Basım, Mart
2018, İstanbul
12. SAPHİRO, Anastasia, “Ottoman Clay Tobacco Pipes
And Nargile Heads From The Flour Mills in The
Rıdwan Gardens, ‘Akko”, Atiqot, Israel Antiquities
Authority, c. 87, 2016, ss. 97-102
13. SEYDİOĞULLARI, Mustafa, “Dünya’da ve Türkiye’de
Tütünün Tarihçesi, Üretimi, Ticareti ve Temel
Politikaları”, ss. 3-20, içinde Tütün ve Tütün Kontrolü,
Türk Toraks Derneği, Ankara, 2009
14. ŞAHİN, Güven, TAŞLIGİL, Nuran, “Türkiye’de Tütün
Yetiştiriciliğinin Tarihsel Gelişimi ve Coğrafi
Dağılımı”, Doğu Coğrafya Dergisi, c. 18, S. 30, ss. 71101
15. TİMUR, Şebnem, The Eastern Way of Timekeeping:
The Object and Ritual of "Nargile", Design Issues, c.
22, S. 2, 2006, ss. 19-26
16. WALBERT, David, “Two Worlds: Prehistory, Contact,
and the Lost Colony (to 1600)", ANCHOR,
https://www.ncpedia.org/anchor/disease-andcatastrophe, Erişim 20.05.2020

Tezler
1. YILMAZ, Fehmi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Tütün:
Sosyal, Siyasî ve Ekonomik Tahlili (1600-1883),
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2005.
Arşiv İçeriği
1. KARAY, Refik Halid, “Enfiye Mendil ve Kutusu”, Taha
Toros Arşivi, http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/ xmlui/
handle/11498/26977, erişim: 7 Haziran 2020

Tütün Eksperleri Derneği Bülteni

47

ABBUŞ
Hakan KARAALİ
Tütün Eksperi

Sabah erken uyandım. Altı buçuk suları. Buna
neden sular denmiş. Bilmiyorum. Ama sular soğuk. Antakya dayım. Bir otelde. Adı Saadet. 706
numara. Sümerler muhitinde. Antakya sıcak
memleket diye tarif ediliyor ama soğuk kendini
hissettiriyor. Suyun soğuk olması normal.
Ekip kahvaltıda buluşamıyor. Herkes uyku sersemi. İnsanın canı ne kah istiyor ne valtı. Yine de
bir bardak çay içmeli, sigara öncesi. Açık büfeye
ilerliyorum. Tüm Antakya kahvaltı seramonisi
beni karşılıyor. Ona bir bakış atıyor ve çayımı
alıp çıkıyorum adı büfe olan ama hiç bir büfede
olmayıp sadece burada olan lezzet stoklarından.
Sabah otelin çıkışında, sağda ilk masamızda günün
programını yapıyoruz. Tespit ekibi ile mubayaa
ekibi ne yapacaklarını konuşup günü önden
değerlendiriyor. Ben hala uyanmaya çalışıyorum.
Bu aslında bir çalışma değil ama öyle deniyor.
Yani çalışmadan öyle durup bakınıyorum. Hissizim. 28 yılın içinde onlarca mubayaa yapmışım.
Bu da bitecek elbet. Hepsinin ayrı hikayesi var.
Biri diğerine uymayan ve benzemeyen.
Araç ile Harbiye içinden geçiyoruz. Ortalık ıssız.
İn ile cin top oynamaya bile çıkamamış. Yani
mekan müsait değil. Corona var.
Eski gazinovari gazinoların önünden geçiyoruz.
80 lerin mimarisi, eskimiş artık denilecek cümleler yakın. Sağda Venedik görünüyor. Hatıraları
ile başbaşa..
Oradan Altınözü'ne çıkıyoruz. Yol yokuş. O
yüzden öyle dedim. Akşam yağan yağmurun etkisi
ile oluşan çiselerin zeytin ağaçları arasında oluşturduğu o ışıltı uyanmamı sağlıyor. Yeni doğan
güneşin ışıkları yoğun sisin içinden süzülüp bana

yansıyor. Görüntü görmeğe değer. Ama biz o
değeri atlayıp Karsu köyüne ulaşıyoruz.
Kar görmeyen insanların köyü Karsu. Orhan
Abinin köyü. Zayıf, sıska, ince hafif esmerce
Orhan Abi. Tütün üretiyor. Aslında üretmiyor. mış gibi yapıyor. Ama hep tütünü var Orhan
Abinin. Bu mıntıka böyle. Aslında tütün üretmeyen insanların hep tütününün olduğu bir yer.
Onu sonra anlatırım. O apayrı bir hikaye. Kalbi
güzel bu insan bizi Abbuş ile tanıştırıyor.
Abbuş’un bakkalı var. Bak-Kal, yani içeri
giriyorsun bakıyor ve kalıyorsun. Yani içinde bir
şey yok. Var da yok. YOK Var diye satılıyor.
Yok u alamadığın için alışveriş yapmıyorsun.
Olsun Çay var. Çay içiyorsun. Çayın adı gaçak
çay. Bizim çaylara benzemiyor tadı. Ağır biraz.
Ağızda buruk bir tad bırakıyor.
Abbuş bu ne diyorum.
Çay abi diyor. Suriye çayı.
Suriye'de çay üretimi var mı Abbuş diyorum.
Tabi Abi diyor. Biz hep Suriye çayı içiyoruz.
Seylandaki çay sömeliyesinin beğenerek harmanladığı bu çay Suriye üzerinden bize Abbuş
vasıtasıyla intikal ediyor. Hele bir de Abbuşun
Çay bardağı ile sunduğu acı Gahve var ki
sormayın gitsin. İçerken Gahvenin acaba nasıl bir
yolculuk yaptığını hayal bile edemiyorsunuz.
Abbuş 13 yaşında. 8 e gidiyor. Fişek gibi. Adını
bilmediği sınava hocalarının internet ten anlattığı
dersleri dinleyerek hazırlanıyor. Ama hocalarının
birini hiç sevmiyor. Çünkü hiç gülmüyor ve
düşük not veriyor. Olsun Abbuş senin gülen
yüzün hayat sınavında seni hep başarılı kılacak....
Ve hep öyle hatırlanacaksın...
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TÜTÜNE FARKLI PENCEREDEN BAKMAK
HALDUN BABACAN

Röportaj: Savaş SEYHAN

Dergimizin bu sayısının röportaj bölümünde
bisiklet tamirciliğinden, Tütün Eksperliğine oradan
Cumhurbaşkanlığı Kenevir Bilim Kurulu Üyeliğine
uzanan hikayesi, iş yaşamında fikirleri ve yenilikçi
yaklaşımları, renkli ve hoş sohbet kişiliği ile
Haldun Babacan’ı konuk ediyoruz.
Savaş SEYHAN: Abi merhaba röportaj teklifimizi
kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi gerek
TEKEL’de çalışırken yaptığınız başarılı çalışmalar gerekse emekli olduktan sonra birbirinden
farklı alanlarda yaptığınız çalışmalarla tanıyoruz
ve büyük bir ilgi ile takip ediyoruz. Tekel’de
işleme atölyelerinde arızalı makinaları tamirle
başlayan sonrasında Cumhurbaşkanlığı Kenevir
Bilim Kurulu üyeliğinize uzanan hikayenizi
dinlemek istiyoruz. Öncelikle ‘’Haldun Babacan
kimdir?’’ diyerek başlayalım.

Hayatımın en önemli becerilerini ortaokul dönemlerinde kayıt olduğum ve lise bitene kadar
hiç bırakmadığım ücretsiz faaliyet gösteren
Gençlik Kültür Merkezinde kazandım. Bu
merkezde, fotoğrafçılık, model uçak, izcilik,
bateri, tiyatro, folklor gibi pek çok kursa devam
ettim. Burası bize alternatif bir okul gibi oldu.
Savaş SEYHAN: Liseden sonra Tütün Eksperliği
mesleğini seçmenizde ne etkili oldu?
Haldun BABACAN: İskender Erdoğmuş benim
çocukluk arkadaşım. O, eksperliği çok anlatırdı
bana “Haldun çok güzel bir meslek buldum,
okurken para veriyorlar” derdi. Ben de evden
ayrılacağım, okurken 30 lira burs veriyorlar, bu
bana çok cazip geldi. Bir gün İskender’ler
Ege’den Karadeniz’e alıma geçerken Ankara’ya
uğradılar, buluştuk, 1. Devrenin hemen hemen
yarısından fazlası oradaydı. Aralarındaki muhabbet, samimiyet çok hoşuma gitti. Ben de liseyi
yeni bitirmişim sınava gireceğim. Okulu tercih
ettim, kazandım, kaydoldum, staja çıktık.
Yirmi Günlük Eksperken İşleme Amiri
Yaptılar..

Haldun BABACAN: 19 Eylül 1957 Trabzon doğumluyum, ama babamın memuriyeti nedeniyle hayatımın uzunca bir süresi Ankara’nın en eski semtlerinden biri olan Yenimahalle’de geçti. İlkokul
ortaokul ve liseyi de Yenimahalle’de okudum.

Görev yeri için kura çektik, Erdinç Aksu ile
beraber Samsun’a çıktı tayinimiz. 10 Kasım 1979
da göreve başladım. Merkez Müdürümüz Mustafa GÜR abiydi, on gün Merkez Müdürlüğünde
işleme eğitimi aldık. O dönemde işlemeye bakacak bizden başka eksper yok. İkimizi de işlemeye gönderdiler, tek başımıza gittik. İşlemelerin
ikisine Erdinç bakacak ikisine de ben bakacağım
yani daha 20 günlük eksperken işleme amiri
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olduk. dört tane faal işleme vardı, bir işlemede
1.500 tane kadın işçi çalışıyor beş tane salon var,
bir tanesinde de 600 kadın işçi çalışıyor orada da iki
salon var, ikisinin de amiri olduk, yaşımız daha 23.
İlk Makina Tamiri
Çalışmaya başladığım Nemli İşletmesinde (1979
Aralık ayı) iki tane açım makinası var ama
yıllardır çalışmıyormuş. Benden önce kimse
ilgilenmemiş, ustalara “Bu makinalar neden boş
duruyor?” dedim “Parçaları yok.” dediler. Biz de
ilk orda makinalarla ilgilenmeye ve tamir etmeye
başladık, bu nasıl çalışır diye uğraşmaya başladık. O dönem merkez müdürleri çok anlayışlı
ve hoş görülü insanlardı. Büyük adamlarmış.
Mustafa GÜR, Ertan PALA bir sıkıntı olduğunda
“Olur böyle şeyler.” diyerek bize hep destek
oldular. Makinalarla uğraşmaya başlayınca hep
makinalarla ilgi problemler karşıma çıkmaya
başladı.
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makinadan 9 balyalık olarak beş tane daha yaptırıldı, bunlar Bitlis, İstanbul, İzmir’e gönderildi.
Gece Kumpasla İşletmeye Gittim
Yine Gümüşhacıköy işlemesindeyim, yukarıdan
tütün veriyorsun %25-30 kırıkla aşağıya iniyor.
Bir türlü kırık sorununu çözemiyoruz, bir gece
aklıma düştü, kumpasla işlemeye gittim, ölçtüm
delikleri 10 mm geldi, nasıl bir akılla, nasıl bir
mantıkla yapıldı, buna kim karar vermiş aklım
hafsalam almadı. Tabii elekleri değiştirdik, buhar
falan olunca işler düzene girdi.
Alaçam’da yine işleme makinaları kuruluyordu
oraya gittik, Tokat’da Taşova ve Erbaa işletmelerini de ben açtım. Makinalarla uğraşınca
“Burası da açılacak hadi sen git”, Tokat Sigara
açılacak “Hadi sen git.” öyle böyle meslek
hayatımız çoğunlukla işleme ve fabrikalardaki
makina ile geçti.
Düğün Tarihimi Merkez Müdürü Belirledi

Tavlama Makinası Yaptık, Görenler “Köfte
Makinası mı?” Dedi
Mesela Gümüşhacıköy işlemesi açıldı, yıl 1981
yılın aylardan Ekim. Bana dediler ki
“Gümüşhacıköy İşletmesi açılacak oraya git.”,
gittim. Cengiz GÜZEY İzmir’den tesis kurmak
için gelmiş, işleme ustalarını da getirmiş. Cengiz
abi işletme müdürü oldu, beni de verdiler onun
yanına. Yeni kurulan işleme tamamen makinalı
imalat olarak 1981 Ekim ayında açıldı. İşletme
açılışından sonra Cengiz abi İzmir’e döndü ben
yine tek kaldım. İşlemede ne klima çalışıyor, ne de
kalorifer çalışıyor. Tütünleri kışın işliyorsun, kibrit
gibi, fire çok yüksek, ne yapacağız ne edeceğiz
diye düşünürken, kaloriferlerin üflemeli parçaları
vardı, ustalarla konuştuk, tütünleri tavlamak için
birkaç kalorifer peteği söktük, üste davlumbaz gibi
bir şey yaptık, yukarıdan da buharı bağladık,
balyaları araya koyduk, tütünler gayet güzel
tavlanmaya başladı. Merkez müdürü bizim sistemi
gördü “Bu köfte makinası mı?” dedi. Sonra
kurduğumuz sistemin beğenilmesi üzerine daha
büyüğünü müteahhitlere yaptırdılar. Bizim köfte
makinası Samsun’da bayağı çalıştı, sonra bu

Arada sırada alımlara gidiyordum, alımlarla
tanışmam ilk Samsun’da oldu ama işleme boş
kalmasın diye Samsun’da alımlara da çok
göndermiyorlardı. Hatta işlerin yoğunluğundan
bir türlü evlenemiyorduk. Böyle bir ortamda
çalışıyorduk yani. Artık evleneceğiz, planlar
yapıldı, İşlemeler Kasım ayında kapanıyor ya,
bizde rahat rahat Kasım ayında evleniriz dedik. O
yıl da işlemelerin Kasım'da kapanmayacağı tuttu
mu? Düğünümüz kendi belirlediğimiz tarihte
değil Merkez Müdürünün belirlediği tarihte oldu.
Erdinç ile ben sırayla 4 işlemeye birden bakarak,
ben 1 Kasım’da, Erdinç de 20 Kasım’da evlenebildi.
İyi Tütün Üretmede Çok İddialıyız Ama..
O zamanlarda eksperler işlemelerde çalışmak istemiyordu, alım eksperliği çok cazipti, ekonomik
olarak da çok cazipti. Destekleme ödemesi falan
devreye girince işlemelerde kimse çalışmak istemiyordu. Bu nedenle bizi hiçbir yere göndermediler buna rağmen biz yine de iyi tütün üretme
iddiasındaydık. İyi tütün yaparsak tüccar gelip
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alır diye düşünüyorduk ama şimdi öğreniyoruz
ki; her şey tüccarın siparişine bağlı, birde fiyata
bağlıymış.
İlk Makina ile Tanışmam, Çatlak Patlak
Bisikletimi Tamirle Başladı
Ben yedi yaşında iken babamla bisiklet tamir
etmeye başladım. Benim yeni bisikletim olmadı.
Abimin bisikleti bana kaldı, her tarafı çatlak
patlak, freni yok, osu yok busu yok, yani hep
bisiklet tamiri yaptım. Birde babam tankçıydı,
benim çocukluğum tankların içinde oynayarak
geçti, on üç yaşımda cip kullanıyordum.
Tanklarda kullanılan makinalı tabancaları iki
dakikada söker takardım, çocukluğum hep böyle
geçti. Sanat okulu veya teknik lise okumadım.
Hayat bana uzunca bir süre hep tamir yaptırdı.
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meslekte ağırlığı olan Servet abinin de talebiydi,
Servet abinin talebini kimse görmezden
gelemezdi. Beni aldılar tarlaları tesisleri gezelim,
dediler gezdik, Genel Müdür Yardımcısı ne
düşünüyorsun dedi bana; Biz dedim miktarı beş
kat artırmayı düşünüyoruz. Çok iyi sonuçlar aldık
dedim. Bu arada Rothmans Düzce’de Virjinia
üretiyor. Genel Müdür Yardımcısı bunu biz tek
başımıza değil bir şirketle ortaklık düşünüyoruz
dedi. Meğerse bu planlama çoktan yapılmış. Sonradan ortaklık kuruldu yani bize de izin vermediler. Servet abide rahatsızdı konuyu çok takip
edemedi. Ben en çok bu projeyi sevmiştim. Bana
çok şey kattı o sayede çok çok şey öğrendim.

Ben, Tekel’de En Çok Bu Projeyi Sevdim.
Boşevski diye bir profesör vardı. Erbaa’da onunla
güdümlü fermantasyon yaptık. TÜBİTAK’ın
Tarım Orman Araştırma Grubu ile Erbaa, Boyabat, Çarşamba ve Bafra’da Virjinya Burley
yetiştirilmesi için yaptığımız projede benim çok
keyif aldığım bir projeydi ama akamete uğradı.
Diğer bir çalışmam ise Kocaeli’nde Servet
TÜYLÜOĞLU başkanlığında Teoman ÖZÇELİK,
Halit DEMİRTEN, Ceyhun UYANIK ile bozuk
bir fırınla Virjinia tütünü kurutmak zorunda
kaldık. yedi gün fırının başında sabahladık.
Battaniyelere sarılıyorduk Çilimli’de ve çok güzel
Virjinia ürettik. Teoman, Ceyhun, Mehmet Ali
çok güzel çalıştılar. Biz o çalışmada gün gün saat
saat tütünlerin durumu raporları tuttuk, hala o
raporlar durur bende. Bize çok şeyler kattı bu
çalışma. Ürettiğimiz tütünleri İstanbul’a getirdik
ama maalesef sigara sanayi bu tütünleri
harmanlarda kullanmadı, dışarıdan tütün almanın
dayanılmaz cazibesine kapılmışlardı, ama biz
harika tütünler ürettiğimizin farkındaydık.
Bir sene sonra üretimi artırmak istedik, herkesin
umutla baktığı bu projeyi bir Genel Müdür
Yardımcısı yerinde görmek istedi, Düzce’ye
gittik bizimde talebimiz var bu aynı zamanda

Eksperlerin genellikle teorileri iyidir kitap da
yazarlar ama kim fırının başında tütün kuruttu
dersen, ben “Ceyhun, Teoman, Mehmet Ali ve
bizim çocuklar kuruttu” derim. Bizim ki gibi
bozuk fırınlardan oluşmuş bir tesis ile çalıştığın
zaman çok şey öğreniyorsun. Her şey güzel
olunca işi öğrenemiyorsun, zaten bende hep
böyle öğrendim.
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Emeklilik Günümü Yanlış Hesapladım, Bir
Gün Fazla Çalıştım
Tekel’de 25 yıl 1 gün çalıştım, o bir günü de
yanlış hesaplamışım. 2004 yılında emekli oldum.
Niye emekli oldum herkesin bildiği meslekte
hava değişti dikey yükselişler olmaya başladı.
Meslek hayatımda hep adil olmaya çalıştım.
Birlikte çalıştığımız arkadaşların bile sicil notunu
onlarla birlikte verirdik. Bazen kendilerine düşük
vermek isterlerdi ben yine de notlarını yükseltirdim. Ama dikey geçişlerden (Liyakatin Bozulması) sonra onların önünde düğme iliklemek
bana uygun değildi. Ben dedim “Gideyim.”.
Web Sitesi Tasarladık, Yat Limanı
Yöneticiliği Yaptım
Emekli olduktan sonra Erdinç ile birlikte web
sitesi tasarladık, ama insanlar bu işe hakim
değildi o zamanlar. İş adamı kartvizitini veriyor
bu bilgilerle web sitesi yapın diyor, düşün yani.
Ama çok güzel işler yaptık birkaç sene. Sonra
komşumun yat firması vardı orda yöneticilik
yaptım. Sonra 40 yıllık kardeş gibi bir arkadaşım
var meslektaşım Selçuk Karagözler. Bir gün beni
aradı “Bir makina var bakar mısın?” dedi.
Yine Yeniden Tütün
Erdinç’le birlikte İzmir’e gittik kollu makina var
tütün dizmek için tasarlanmış. O makinayı
geliştirdik. Dizim makinamız çıkarılabilir kutuları var, fazla kutu alıp kırım yapanlara dağıttığımız zaman onlar tütünü kutunun içine ne kadar
düzenli koyabiliyorlarsa o kadar güzel dizim
oluyor. Makina basit sade, komplike bir makina
değil. Karadeniz’de tütün dizme işi daha sıkıntılı
olduğu için bu makinayı 2007 yılında Bafra’ya
götürdük. Küçük yazıhane gibi bir yer tuttuk. İlk
başta tepkiler aldık tabi, insanlar hemen kabul
etmedi. O sene elli tane makinayı zar zor sattık,
on yedi tanesini kavga döğüş iade ettiler. Sonra
gene sattık o sezonu altmış makina ile kapattık.
İlk sene çok sıkıntılarımız oldu, bunda bazı
meslektaşlarımızın eleştirileri de etkili oldu. Ama
hiç biri makinayı denemedi, denemeden eleştirisi
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yapıldı. Sonraki sene 150 makina sattık. Bir
sonraki sene ise 800 tane sattık. Biz 500 gider
diye düşünmüştük makinalarımız bitti. 15 metre
kare bir dükkanda satış yapıyoruz, insanlar doldu
ofise ama makina yok. Ellerinde peşin paralar
“Bana da makina ver, bana da makina ver!” diye
bağırıyorlar. Hatta torpil arıyorlardı, tanıdık
eksperlerden. Ama insan hayatında bazı şeyleri
söylemeden geçemiyor, bugün Samsun’da tütüncülük varsa, bizim sayemizdedir. Samsun da bu
makina her haneye 1 ton fazladan tütün yapabilme kolaylığı getirmişti.
Satışlar Durunca “Tütün Kırım Makinası
Yapalım” Dedik
Tütün üretimi dışa bağımlı olduğu için bizim en
yüksek satış beklediğimiz noktada firmalar bir
kararla üretici sayısını yarıya düşürdüler. 5.000
üreticiyi 2500 üreticiye düşürdüler. Biz daha
1.600 makina satmışız düşünsene potansiyeli.
Bizde makinaları yaptık dizdik dükkanın önüne
(gülüşmeler) satmaya çalışıyoruz adamlar bırak
almayı “Yarı fiyatına 2. el ben sana veriyim”
diyor. O sene dahil üç sene hiç makina satamadık. Böyle olunca bizde “O zaman tütün kırım
makinası yapalım” dedik. Hem bu dizim makinesi Ege Bölgesi’nde iş görmüyordu. Üç senemiz
hasat makinası tasarlamakla geçti. Kendi aklımızla, elle çalışan basit bir hasat makinası tasarladık. Üç senede 8 tane ayrı prototip yaptık.
Makinayı tarlaya götürüyoruz deniyoruz olmuyor,
bir daha yapıyoruz olmuyor. Biraz müşkülpesent
olduğumuz için kendi yaptığımızı beğenmiyoruz.
Makina aslında tarlanın %70’ini hasat yapıyor
ama bizim için iyi bir oran değil bu. Hep şuna
inandık, dünyada bir şey olacaksa azmetmek ve
bitirmek lazım bu nedenle hiçbir zaman hiçbir
şeyden vazgeçmedik hep inatla üzerine gittik.
Edison bile ampulü 1001 de buldu, 970'de vazgeçseydi kim bilir ampul ne zaman keşfedilirdi.
Yabancı Bir Firma Kırım Makinası Yapmış,
Etik Olmaz Diye Görmeye Gitmedik.
Üç sene boyunca hasat makinası denedik ama
hala sahaya sürmedik. Bu arada yabancı iki firma

52

da tütün kırma makinası yapıyor. Bizde kendi
başımıza yapıyoruz kimseden beş kuruş destek
almıyoruz. Kazandığımız ne var ne yoksa orada
yiyoruz. Birkaç kırım makinası yapılmış duyduk
ama bakmadık. Yabancı firmalardan bir tanesinin
kırım makinası bizim çalıştığımız köye geldi
çağırdılar “gel bak” diye gitmedik. Bize göre etik
değil çünkü adamlar emek vermişler bu nedenle
adamların prototipini görmek istemedik. Çünkü
bizim çalışmamızı da etkileyecekti. Ama makina
gittikten sonra tarlaya baktık, tütünün yüzde 60'ı
kırılmış, hasat edilen yapraklar parçalanmıştı.
“Kırım Makinası Tamam da Kurutmaya da
Pratik Bir Çözüm Bulmak Lazım” Diye
Düşündük.
Bu arada hasat makinasını kesin yapacağız, yapacağız da, hasat ettiğimiz yaprağa da bir şey yapmak
lazım diye düşündük. Bu nedenle hasat edilen
yaprakları tellerin üzerine sererek kurutalım diyerek işe koyulduk. Kümes tellerinin arasına koyduk birde file gibi bir şeyin içine koyduk. Ama
20-30 farklı deneme yaptık. Tüp şeklinde yaptığımız fileyi de çiftçiye teslim ettik. Giderken de
“10 gün sonra bize haber ver” dedik, biz ayrıldık.
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firmalarda Antakya ve Adıyaman için otuz bir
file makinası sattık.
Tütün Fileleme Makinamız ve kurutma sistemimiz dünyada ilk defa tarafımızdan geliştirildi.
Avrupa birliği Patent Ofisi'nin EP 2770855 no'lu
patent belgesini de aldık. Bugüne kadar hep
makina ithal eden ülke iken iş tersine döndü
Türkiye, 2014 – 2021 yılları arasında Yunanistan,
Makedonya, Lübnan, Tayland, Sırbistan, Bulgaristan gibi ülkelere toplam 200'e yakın makina ve
Tütün Kurutma Filesi ihraç etmiştir. Filede
kurutma sisteminin üreticilerimize sağladığı
avantajlardan en önemlisi sıyırma şeklinde kırım
yapılması ile Tütün kırımını % 40 oranında
hızlandırmasıdır. Bu sistemle her bir üretici
ailenin yıllık tütün üretim kapasitesi dört katına
kadar çıkmaktadır.

“Abi Bıraktığınız Tütünleri Neden
Almıyorsunuz? Bu Tütünler Çok Güzel Oldu”
Sonra bizi Turgutlu’da ki fileyi bıraktığımız
üretici aradı “abi bıraktığınız tütünleri neden
almıyorsunuz? Bu tütünler çok güzel oldu” dedi.
Selçuk ile gittik köye, tütünler o kadar güzel
kurumuş ki, bir metrelik bir fileydi o fileyi
değerli bir meslektaşımıza götürdük, bu çalışmamızda çok büyük desteğini gördük. Makinayı
tasarlarken emici boru tütün sepetine daldırılsın,
işçiler fileyi otomatik beslesin diye düşündük.
İzmir’de bir Ar-Ge firmasından destek istedik.
Firma bize 16 tane ölçüm yaptı, simülasyonlarını
yaptı. Biz böyle böyle imalata başladık. Sonra bu
file makinasını denemek için bir firma; Adıyaman, Antakya, Denizli için birde kendileri
denemek için aldılar. Bir sene sonra başka bir

İlk Makinalarımızı Garibanlara Dağıttık
Ürettiğimiz makinaların dağıtımında Feridun
YILDIRIM’ın çok büyük katkısı oldu, onun
eksperliği, hayata bakışı çok farklıdır. Hatay’da
bizim makinayı ne kadar gariban, borçlu harçlı
adam varsa onlara dağıttı. Antakya’da mesela
gariban 3 çocuğu olan bir inşaat işçisi vardı, bir
göz odada kardeşleriyle yaşıyor, Feridun bir
makinayı ona verdi, evine gittik adamın. Tüm
ailesi onu kınadı “ulan tütünleri mahvettin” diye
sonra bu adam bir tütün yapmaya başladı şimdi
90-100 ton tütün yapıyor. İlk sene firmaların
desteğiyle 4 kişilik ailenin tütün üretim kapasitesi
5 tona çıktı. Makina verdiğimiz borçlu adamlar
20-30 ton tütün üretmeye başladılar. Evlerini
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yenilediler traktörlerini çift çeker yaptılar. Hele
Adıyaman’ın neredeyse tamamına yakını bizim
makinalar ve filemiz ile kurutma yapıyor. Adıyaman 2.5 milyon kg'dan 10 milyon kg'a ulaştı. Ege
fiyatı ile Adıyaman menşei arasında ortalamada
yaklaşık 1 dolarlık fiyat farkı var ama bu farka
rağmen Adıyamanlı üretici fiyattan memnun ki
üretim sürekli artıyor. Üretimin artması maliyetlerin azalmasına bağlı.
Biz Karlı Yolda Ayak İzi Olmayan Yerden
Gitmeye Çalışıyoruz
Herkesin gittiği yerden değil kimsenin gitmediği
yoldan gitmek, hep olmayan şeyleri yapmak,
kimsenin tenezzül etmediği işleri yapmak, ezber
bozan işleri yapmak bizim tarzımız.
Savaş SEYHAN: Sanırım Latakia Tütünü üretimi
de bu yapılmayanı yapmak tarzınızdan çıktı?
Ülkemizin çok yabancı olduğu bir tütün ve
üretim tarzı olan Latakia macerasından kısaca
bahseder misiniz?
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Haldun BABACAN: Latakia tütünü seçkin pipo
üreticisi firmalar tarafından en kaliteli pipo
harmanlarında kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda bu tütün üretimi son derece azalmıştır. Biz
bu işe nasıl girdik. Meslek dışından bir arkadaşımız geldi pipo tütünü üretelim dedi, bizde bu
konuda çalıştık çabaladık, çırpındık bir sürü
eksiğimiz hatalarımız oldu çok paralarımız gitti.
Ama bunu da başardık. Türk tütünü pazarında
olmayan bir ihracat kapısı açtık. Dünya pipo harmanlarının vazgeçilmezi olan Latakia üretiminde
İzmir menşeli kaliteli tütünlerimize; Latakia için
en iyi aromayı veren maki topluluğu çalılardan
her gün taze olarak kullanmak suretiyle aromalar
kazandırıyoruz. Üretimde herhangi bir katkı, sos,
koku, kullanmıyoruz. Bu işi özel olarak yapılan
fırınlarda 7 gün 24 saat taze çalılar yakarak gerçekleştiriyoruz. Bizim en önemli amacımız;
tamamen doğal ve katkısız sürekli üretim sürdürülebilir üretimdir. Dünya çeşitliliğe gidiyor.
Artan yurtdışı talep sonucu üretim hedefimiz
ihracatı üç kat daha artırmak.
Yakın Dönemde Konvansiyonel Tarım Bitecek
Neden doğal ve katkısız üretim, çünkü; yakın
dönemde konvansiyonel tütün tarımı bitecek,
İhracat yaptığımız ülkelerde iklim nedeniyle
tarım uygulamaları değişiyor. Artık eskisi gibi
ilaç bayisi şunu sık bunu sık dönemi bitecek.
Tütünde standart satış olmayacak, artık çeşitlilik
olacak. Mesela nargilede de bir meslektaşımız
dünyada söz sahibi oldu. çeşitlilik arıyor. Bizde
tütün çeşitlendirmeye çalışacağız. Bizde pipo
tütün üretimini artırmaya çalışacağız, çünkü
dünyada pipo ile ilgili arz çok fazla.
“Tütün, Tütün” Derken Bu Kenevire Nasıl
Bulaştık Önce Onu Söyleyeyim.
TÜBİTAK Tarım Orman Grubu 1989 yılında
kurulduğunda burada TEKEL, Üniversiteler,
Özel Sektör Kuruluşları Virjinia ve Burley üretim
denemeleri yapacaktık. Bu projede Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi, tüm Türkiye’de ki
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iklim istekleri konusunu aldı, uzun çalışmalar
sonrası tablolar yaparak uygun alanları derecelendirdiler. Sonra bunu harita üzerinde çalışılarak
bölgeler belirlendi. Mesela Hatay, Erzin seçildi.
Marmara Bölgesine çok girilmedi. Karadeniz
Bölgesi’nde ise Erbaa, Boyabat, Bafra ilçeleri
seçildi. Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi ise
iklim kriterleri uygun olan bölgelerin toprak
özelliklerini inceledi. Özellikle toprak toplantılarına bende katıldım. Karadeniz’de bu çalışmalar
sonucunda artık tarla tarla üretim alanları belirlenmeye başlandı. Bu esnada bu grupta çalışmak
üzere kırk tane yeni mezun Ziraat Mühendisi
alındı. Bu mühendisler arasında Nejdet ÇAMAŞ
hoca ile Ali Kemal AYAN hoca da var. Ben de
Tekel döneminde ABD’ye gitmiştim, oradan
kitaplar getirmiştim. Hatta flue cured üretim yapılan
yerlerden toprak getirdim. Hala durur o topraklar.
O toprakları analiz ettirdik. O dönemlerde flue
cured tütün ilgili çok kaynak yok, olanlarda çok
eski. Ben bilgiyi saklamam o gün işe başlayan kırk
ziraat mühendisi ile ABD’den getirdiğim kitapların fotokopilerini paylaştım. O arkadaşların çok
işlerine yaradı, o günden bu yana o arkadaşlarla
abi kardeş ilişkisi başladı. Bu arkadaşlar 19
Mayıs Üniversitesinde bizden iki yıl önce keten,
kenevir ve ısırgan işine başlamışlar.
Ben Ne Anlarım Kenevirden!
Onlar aradı bizi “Abi, bize kenevir soyma makinası
yapar mısın?” Ben de “Ben ne anlarım kenevirden?” dedim. Arkadaşlar “Abi gelin, bir bakın.”
dediler. Selçuk ile atladık gittik Samsun’a.
Baktık, konuştuk, inceledik… Sonra Selçuk ile
“Ne yapabiliriz” diye konuştuk. Basit bir makina
yaptık, 15 gün sonra makinayı gönderdik. Arkadaşlara da “ İşin doğrusu biz çok beğenmedik.”
dedik. Ama arkadaşlar çok beğendiler %70 ini
soyuyor . Makina ilkel ama işe de yarıyor yani.
Arkadaşlar “TAGEM’e, sizin için proje yapacağız.” dediler. TAGEM, üniversite derken işe
başladık.
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Türkiye’de Kenevirden Üretilen İlk Kumaş..
Biz lifleri soyuyoruz ama soyduğumuz liften
iplik olmuyor. Bunu ipe çevirmek lazım, kumaşını yapmak lazım. Bu elyafları kumaşa çevirmek
için çok uğraştık. Bir sürü üniversiteden hoca
geldi gitti ama hep teoriden gittiler, olmadı.
Fabrikalara gönderdik, onlarda lifleri ip yapamadı. İki sene uğraştık, biraz daha yumuşak bir
şey elde ettik. Tekstil firmaları bize burun
kıvırıyordu, bu işe yaramaz diye bizi aşağılıyorlardı. Bizi aşağıladıkça biz daha da hırslandık.
Bir tane kumaş ördürdük, kilosuna 100 tl verdik.
Örülen kumaş İlkel bir kumaş oldu ama bu
kumaş bizim ilk yerli ve milli ketenden üretilen
kumaşımız oldu. Sonra bir firmadan geldiler
kumaşı gördüler, kumaş çok komik ama bu
kumaş Türkiye’ de kenevirden üretilen ilk kumaş.
Hala duruyor, ileride bu işin müzesi olacaksa
kenevirden üretilen ilk kumaş bizde yani, ölür-
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sek vasiyetimiz olsun. Neyse anlaştığımız firma
da hiçbir şeyi beğenmiyor. Abi şunu böyle
yapalım abi bunu böyle yapalım, biz 2 sene içinde o kumaşı %45 pamuk %55 kenevir olacak
şekilde 20 numara ipe kadar getirdik. Bu konuda
çok emek verdik o nedenle mütevazı olamayacağım, dünya da keneviri bu hale getiren iki ülke
var bir tanesi Çin bir tanesi de Fransızlar.
Fransa’dan gelen elyafların bizimkiyle alakası
yok, onların elyafı fırça gibi. Biz Çin firması ile
rekabet edebilecek düzeydeyiz. Çalıştığımız firma
çok önemli bir firma geleceğe dönük planlarımız
var. Bu firma bu işe yatırım yapacak ki bu iş
olsun. Bizim bu işe yatırım yapacak bütçemiz
yok tabi.
Türkiye Bunu Yaparsa Tekstil Endüstrisinde
Basamak Atlar
Dünya tekstil endüstrisinde kenevir bitkisinin
kullanımı her geçen gün artıyor. Kenevirin
fiziksel özelliklerinden kaynaklanan kullanım
kolaylıkları ile tarımsal sulamada düşük su tüketimi ve tarımsal ilaç kullanmadan yetiştirilmesi
yanında HSO (Tetrahydrocannabinol) CBD
(Cannabidiol) vb. birçok değeri ihtiva etmesi
kullanımın daha büyük boyutlara evrileceği sonucunu gösteriyor. Gelecekte Greendeal organik
üretim işi öne çıkacak. Türkiye’de şu anda yeterli
organik pamuk yok ama Dünya’da da yok. Çok
basit bir rakam vereyim, konvansiyonel pamuk
üretiminin karbon ayak izi 7.000, organik pamuk
üretiminde ise karbon ayak izi 2400; konvansiyonel kenevirde karbon ayak izi ise 2.600, yani
normal kenevir, organik pamuğa yakın bir karbon
ayak izine sahip. Bu keneviri organik yaptığınızı
düşünsene. Türkiye bunu yaparsa Dünya'da pek
çok basamak ileriye gidecek. Kenevirden piyasaya sürülebilir kumaş üretebilen sadece Çin
var. Ama Greendeal kapsamında Çin ve Hindistan
çocuk işçi ve emek sömürüsü standartları nedeniyle, lekeli bir ülkelerarasında. Türkiye ise
Avrupa pazarına nakliye yönünden çok yakın,
dünyada navlun fiyatları çok arttı bu yönden de
Türkiye’nin avantajı var. Avrupa pazarı; İnsanları
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ve emeği sömüren, doğayı tahrip eden ülkelerden
mal almak istemiyorlar. Bizim bu yönden avantajlarımız var. Nispeten çocuk işçi çalıştırmada
önemli bir yol alındı. Çalışanların durumu kötü
ama Çin kadar kötü değil.
Savaş SEYHAN: Peki, Cumhurbaşkanlığı Kenevir
Bilim Komisyonu Üyeliği nasıl gündeme geldi?
Bu işin aslı şöyle Cumhurbaşkanlığı’nda Bilim
ve Sanayi Kurulu diye bir kurulu var bu kurulu
da alt kurullar oluşturuluyor. Bu kurullar konularına göre ülkeye yol haritası belirliyor. Bizimde
bu çalışmamız kenevirin Türkiye de nasıl olması
gerektiği ile ilgili çalışmalarımız tamamlandı ve
Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Onaydan sonra
Türkiye’nin keneviri üretimi ve kenevir sanayisinin nasıl işleyeceğine dair kanun ve yönetmelikler çıkarılacak.
Kenevir Aslında Bir Dünya

56

Burada Türkiye’nin şöyle bir yanlışı var. Şöyle
bir şey düşünelim; Kuzuyu kesiyorsunuz, kuzunun ayağını, kellesini, etini, ciğerini toprağa gömüyorsunuz, elinizde sadece postu kalıyor. Halbuki
kenevir bir dünya aslında. Ama siz sadece elyafını ve tohumunu alabiliyorsunuz. Başka hiçbir
şeyini alamıyoruz. Mesela epilepsi ile ilgili ilaç
yapılıyor, yurt dışından geliyor, ruhsatlı bir ilaç,
hammaddesi tamamen kenevir. Bizim yaşıtlarımız iyi bilir, 1975’li yıllarda ülkemizin Afyon
üretimi sorun olmuştu, ülkemizin değerlerine
ABD gelecek üretme diyecek. Uyuşturucu kaçakçılığının sebebi bu değil ki. Kenevirde de aynı
şey burada da önemli alkaloitler var, bunları
üretemiyorsun, yasak. Bu konuda çok enteresan
bir şey var, BM çerçeve sözleşmesi yapmış
Türkiye’de imzalamış. Bu sözleşmeye dayanarak
Türkiye uyuşturucu ile mücadele kanunu çıkartmış, Almanya ise aynı sözleşmeye dayanarak
alkaloit üretiyor. Ama her ne hikmetse Türkiye
bu yolu kendi kendine kapatmış. Hele ki Kanada,
en büyük kenevir üreticisi. Aynısı Tütün Çerçeve
Sözleşmesi/ TKÇS‘de de oldu, biz tütüne desteklemeleri vb her şeyi kestik Yunanistan yıllarca
Avrupa fonundan destek pirimi dağıttı. Sanki
onlar başka sözleşmeye imza atmışlar biz başka
sözleşmeye imza atmışız gibi komik bir durum
var.
Savaş SEYHAN: Brezilya’da da aynı TKÇS’yi
imzalamışlar ama tütün destekleniyor ve
Dünya’ya en çok tütün satan ülkelerin başında
geliyor. Peki abi, ülkemizde tütünün ve Tütün
Eksperliğinin geleceği nasıl görüyorsunuz?
Gelecek Organik Tarımda… Gelecek
Mekanizasyonda… Gelecek Sulama Suyundan
Uzaklaşmakta…
Ben şöyle bir şey yaşadım okulda ki 17. ve 18.
dönemlerde TEYO’da öğretim görevliliği yaptım,
arkadaşlarıma hep şunu söyledim. Eğer İngilizceniz yoksa sıfırsınız. Okulumun çok iyi kaynakları
olmasına rağmen bu fırsat maalesef bazı yöneticiler nedeniyle yeterince değerlendirilemedi.

Tütün Eksperleri Derneği Bülteni
Mesela okulumuzun iki yüz metre ilerisinde
Erasmus nedeniyle hazırlanmış lisan laboratuvarı
vardı, kulaklıklı kapalı hücreleri olan, 20 kişilik
lisan laboratuvarı vardı, biz onun önünden bile
geçemedik. Keşke meslektaşlarımızı çok iyi
yabancı dil eğitimi alabilseydi. Tüm meslektaşlarıma hep bunu önerdim. Bu işi yapan meslektaşlarım kendilerini geliştirebiliyorlarsa, yabancı
dilleri varsa Dünya’da gelmeyecekleri makam
yok. Bizim okulun önemli bir artısı var dünyada
bu konuda tütün endüstrisi ile ilgili eğitim verilen
tek üniversite. Eksikleri vardır ama İngilizceleri
varsa dünyanın en büyük şirketlerinde iyi
pozisyonlarda görev almalarının önünde hiçbir
engel yok. Dünyada tütün sürekli değişiyor.
Meslektaşlarımın şunu düşünmesi lazım dünyanın talebine uygun ürünü geliştirmek zorundayız.
Organik tarım ve mekanizasyon ile güzel bir
fırsat yakalanabilir. Mesela Adıyaman’da Ege
tütün üretimi bu konuda önemli bir çalışma.
Kısaca;
Gelecek organik tarımda,
Gelecek mekanizasyonda,
Gelecek sulama suyundan uzaklaşmakta.
Savaş SEYHAN: Abi bu güzel sohbet için çok
teşekkür ederim. Çalışmalarınızda size Selçuk
abiye ve ekibinize başarılar dilerim.

Tütün Eksperleri Derneği Bülteni
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EMEKLİYE AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZ
TEYO 3. Dönem (1977-1980) mezunlarından, TEKEL Genel Müdürlüğü bünyesinde
çeşitli idari ve teknik görevlerde bulunmuş, Tütün Eksperleri Derneğinde, Yönetim Kurulu
Başkanlığı, Divan Kurulu Başkanlığı ve Onur Kurulu üyeliği yapmış, ağabeyimiz
Hüseyin KOÇ çalışmakta olduğu İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden 01.02.2021
tarihinde emekli olmuştur. Camiamıza mal olmuş simalardan olan ağabeyimize mesleğimize ve Türk Tütüncülüğüne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder emeklilik
yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz
TEYO 9. Dönem (1983-1987) mezunlarından, TEKEL Genel Müdürlüğü bünyesinde
çeşitli idari ve teknik görevlerde bulunmuş meslektaşımız İlhami YILDIRIM son olarak
çalışmakta olduğu İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olmuştur.
Meslektaşımıza Türk tütüncülüğüne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder
emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz.

TEYO 6. Dönem (1980-1984) mezunlarından, TEKEL'in çeşitli birimlerinde teknik
görevlerin yanı sıra, il müdürlüğü görevlerinde bulunmuş meslektaşımız Şenol HAYMAN
son olarak çalışmakta olduğu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden 17 Şubat 2020 tarihi itibarı
ile emekli olmuştur. Değerli ağabeyimize, mesleğimize ve Türk tütüncülüğüne yapmış
olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz.

TEYO 8. Dönem (1982-1986) mezunlarından, TEKEL Genel Müdürlüğü bünyesinde
çeşitli idari ve teknik görevlerde bulunmuş meslektaşımız Şaban AKKURT son olarak
çalışmakta olduğu Selçuk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olmuştur.
Meslektaşımıza Türk tütüncülüğüne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder
emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz.
TEYO 8. Dönem (1982-1986) mezunlarından, TEKEL Genel Müdürlüğü bünyesinde
çeşitli idari ve teknik görevlerde bulunmuş meslektaşımız Yılmaz ATABAŞ çalışmakta
olduğu Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olmuştur. Değerli
Meslektaşımıza, mesleğimize ve Türk tütüncülüğüne yapmış olduğu katkılardan dolayı
teşekkür eder, emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz.
TEYO 8. Dönem (1982-1986) mezunlarından, TEKEL Genel Müdürlüğü bünyesinde
çeşitli idari ve teknik görevlerde bulunmuş meslektaşımız Sabri ÇAĞDAŞ çalışmakta
olduğu İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olmuştur. Kendisine mesleğimize
ve Türk Tütüncülüğüne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder emeklilik
yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz.
TEYO 6. Dönem (1980-1984) mezunlarından, TEKEL Genel Müdürlüğü bünyesinde
çeşitli idari ve teknik görevlerde bulunmuş meslektaşımız Muhammet Mustafa
ALİMENOĞLU çalışmakta olduğu İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli
olmuştur. Kendisine mesleğimize ve Türk Tütüncülüğüne yapmış olduğu katkılardan
dolayı teşekkür eder emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz.
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TEYO 9. Dönem (1983-1987) mezunlarından, Sedat KAÇAR, çalışmakta olduğu Tarım
ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı İzmir ofisinden emekli olmuştur.
Uzunca bir dönem TEKEL'in Sigara Müessesesinde çalıştıktan sonra Tütün ve Alkol
Piyasası Düzenleme Kurumunda Uzman olarak görev yapmış olan meslektaşımıza,
mesleğimize ve Türk tütüncülüğüne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder
emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz.

TEYO 9. Dönem (1983-1987) mezunlarından, TEKEL Genel Müdürlüğü bünyesinde
çeşitli idari ve teknik görevlerde bulunmuş meslektaşımız Süleyman SARIÇALI,
çalışmakta olduğu Denizli Gümrük Müdürlüğünden emekli olmuştur. Kendisine Türk
tütüncülüğüne ve mesleğimize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, emeklilik
yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz.

TEYO 12. Dönem (1986-1990) mezunlarından, TEKEL Genel Müdürlüğü bünyesinde
çeşitli idari ve teknik görevlerde bulunmuş meslektaşımız Caner CAN çalışmakta olduğu
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olmuştur. Kendisine mesleğimize ve
Türk Tütüncülüğüne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder emeklilik yaşamında
sağlık ve mutluluk dileriz.

TEYO 3. Dönem (1977-1980) mezunlarından, TEKEL Genel Müdürlüğü bünyesinde
çeşitli idari ve teknik görevlerde bulunmuş meslektaşımız Mehmet Ali TÜMAY,
çalışmakta olduğu Erbaa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olmuştur. Değerli
ağabeyimize mesleğimize ve Türk Tütüncülüğüne yapmış olduğu katkılardan dolayı
teşekkür eder emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz

TEYO 9. Dönem (1983 - 1987) mezunlarından, TEKEL Genel Müdürlüğü bünyesinde
çeşitli idari ve teknik görevlerde bulunmuş meslektaşımız Gökhan ÜSTÜN çalışmakta
olduğu İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olmuştur. Değerli
Meslektaşımıza, mesleğimize ve Türk Tütüncülüğüne yapmış olduğu katkılardan dolayı
teşekkür eder, emeklilik yaşamında mutluluklar dileriz.

TEYO 12. Dönem (1986- 1990) mezunlarından, TEKEL Genel Müdürlüğü bünyesinde
çeşitli idari ve teknik görevlerde bulunmuş meslektaşımız Hüseyin SERT çalışmakta
olduğu Denizli-Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olmuştur. Değerli
Meslektaşımıza mesleğimize ve Türk Tütüncülüğüne yapmış olduğu katkılardan dolayı
teşekkür eder, emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz .

TEYO 9. Dönem (1983-1987) mezunlarından, TEKEL Genel Müdürlüğü bünyesinde
çeşitli idari ve teknik görevlerde bulunmuş meslektaşımız Teoman ÖZÇELİK çalışmakta
olduğu Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olmuştur. Kendisine
mesleğimize ve Türk Tütüncülüğüne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder,
mutlu ve sağlıklı bir emeklilik yaşamı dileriz.

Tütün Eksperleri Derneği Bülteni
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TEYO 4. Dönem (1978-1981) mezunlarından Cevat AYTAÇ bir süredir
mücadele ettiği hastalığına yenik düşmüş ve Kocaeli'nde 08.03.2020 tarihinde
vefat etmiştir. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve camiamıza
başsağlığı dileriz

TEYO 12. Dönem (1986-1990) mezunlarından Fatih Yoğurt geçirmiş olduğu
kalp krizi sonrası 22.03.2020 tarihinde vefat etmiş ve Kahramanmaraş'ta toprağa
verilmiştir. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve camiamıza
başsağlığı dileriz

TEYO 6. Dönem (1980-1984) mezunlarından Ahmet AŞIK bir süredir mücadele
ettiği hastalığına yenik düşmüş 30.05.2020 tarihinde vefat etmiş ve Aydın'da
toprağa verilmiştir. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve
camiamıza başsağlığı dileriz

TEYO 2. Dönem (1976-1979) mezunlarından meslektaşımız Mehmet YILMAZ
bir süredir mücadele ettiği hastalığına yenik düşmüş ve 27.07.2020 tarihinde
Samsun'da vefat etmiş ve Samsun'da toprağa verilmiştir. Değerli meslektaşımıza
Allah'tan rahmet camiamıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

TEYO 16. Dönem (1990-1994) mezunlarından meslektaşımız Abdullah BAKİ
Covid-19 hastalığı nedeniyle 31.10.2020 tarihinde vefat etmiş ve Konya'da
toprağa verilmiştir. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesine ve
camiamıza başsağlığı dileriz.
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Enstitü 29. Devre (1969-1973) mezunlarından meslektaşımız Osman ÖZCAN
09.11.2020 tarihinde vefat etmiş ve Samsun'da toprağa verilmiştir. Değerli
meslektaşımıza Allah'tan rahmet meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Enstitü 14. Devre (1954-1958) mezunlarından meslektaşımız Nihat KAYA
15.12.2020 tarihinde vefat etmiş ve Sinop'ta toprağa verilmiştir. Değerli
meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Enstitü 23. Devre (1963-1967) mezunlarından meslektaşımız Ergun HAVUK
30.04.2021 tarihinde vefat etmiş ve Samsun'da toprağa verilmiştir. Değerli
meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

TEYO 4. Dönem (1978-1981) mezunlarından meslektaşımız Mehmet Ali ACAR
bir süredir mücadele ettiği hastalığına yenik düşmüş 21.04.2021 tarihinde vefat
etmiştir. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesine ve camiamıza
başsağlığı dileriz.

Enstitü 16. Devre (1956-1960) mezunlarından meslektaşımız Müştak HASEL
17.05.2021 tarihinde İzmir’de vefat etmiştir. Değerli meslektaşımıza Allah'tan
rahmet ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.
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