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2005 yılından bu yana Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nda kullanılan
makinaların, eşyaların, belgelerin ve fotoğrafların ait oldukları yere
dönebilmeleri adına verdiğimiz mücadele 2008 yılında sonuçlanmış ve eserler
İslam ve Bilim Teknolojileri Müzesi envanterine kaydedildikten sonra Rezan
Has Müzesi’ne geçici süre ile devredilmiştir. Mirasının koruyucusu olduğumuz;
bir asırdan fazla bir geçmişi bulunan Cibali Tütün Fabrikası ruhunu yeniden
yaşatmak ve bu kültür birikimini gelecek nesillere taşımak adına, fabrikadan
günümüze ulaşmayı başarmış tütün ve sigara makinelerini, her türlü belge
ve bilgiyi; 2009 yılında başlayan ve yaklaşık 2 yıl süren titiz bir konservasyon/
restorasyon ve araştırma sürecinden sonra evlerine dönen eserleri sizlerle ilk
kez paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. CTF’ye ait yaklaşık 2600 eserlik
koleksiyona dair düzenlediğimiz uzun soluklu projemizin ikinci ayağı olan bu
sergi, koleksiyona ufak bir kapı aralamaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin
endüstriyel, ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel tarihine tanıklık etme olanağı
sunan bu koleksiyon, Cibali Tütün Fabrikası’nın Türkiye emek tarihindeki yerini,
özellikle de kadının iş gücüne verdiği katkıyı ve emeği ortaya koymaktadır.
100 yılı aşkın tarihinde gerek birimleri gerek çalışanları ile ülkenin ekonomik
ve toplumsal değişim sürecinde hatırı sayılır katkıları olan önemli ve dinamik
bir mekânın öyküsünü anlatmak, mirasçısı olduğumuz bu kurumdan bize
kalan en önemli ve keyifli görevlerden biriydi. Bu çalışma ile yaşadığımız
kentsel dönüşüm sürecinin toplumsal hafızamızdan neleri tamamen silip,
neleri kökten değiştirdiğini bir kez daha hatırlıyor/hatırlatıyor olmaktan
gurur duyuyoruz.

The initiatives we have painstakingly taken since 2005 to return to their rightful
place the machinery, objects, documents, and photographs used at the
Cibali Tobacco and Cigarette Factory bore fruit in 2008 and, the said works
were temporarily transferred to Rezan Has Museum after being inventoried at
the Museum for the History of Science and Technology in Islam. As the protector
of its legacy, we are determined to rekindle the spirit of the Cibali Tobacco and
Cigarette Factory with its more than a century-long history and transmit this
cultural heritage to future generations. As part of this objective, we are thrilled
to share with viewers the tobacco and cigarette machines that have survived to
date, as well as all other available documents, information, and works that have
returned home after a meticulous, two-year process of conservation/restoration
initiated in 2009. As the second step of an exhaustive project we undertook for the
introduction and display of the 2600-piece collection of Cibali Tobacco Factory, this
new exhibition offers a fresh glimpse into the collection.
Providing viewers with the opportunity to witness the final years of the Ottoman
Empire and the industrial, economic, political, and socio-cultural history of the
Turkish Republic, the collection also reveals the place Cibali Tobacco Factory holds
in the labor history of Turkey with a particular focus on female participation and
contribution in the workforce.
Recounting the highly successful tale of the physical and conceptual
metamorphosis of this exceptionally significant and dynamic space that
transformed the country with its workers and units in the nearly 100 year-long
course of its history was one of the most important tasks we had undertaken in
upholding legacy of this institution we had inherited. We are thus proud to see
that this work recalls and reminds us exactly which memories the urban
transformation process we are currently experiencing radically alters and erases
from collective memory.
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Reji ve Tütün İdaresi’ne ait Fabrika’nın İç Planı, Mimar Vallaury, 4 Şubat 1884
T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri
Interior Layout of the Factory of Régie des Tabacs, Architect Vallaury, February 4, 1884
State Archives of the Prime Ministry of Republic of Turkey

Bir rivayete göre 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan kaçarak İstanbul’a gelen
Tütüncü Mehmet Halis Efendi önce Küçükpazar’da bir tütün dükkânı açar,
işlerin iyi gitmesiyle de Cibali’de bir tütün deposu ve fabrikası kurar. Cibali’de
kurduğu fabrika ile ordunun tütün ihtiyacını karşılayan ve Serduhani (baş
tütüncü) olarak anılan Mehmet Efendi’nin, Reji yönetiminin kurulması ve
tütün alım-satım üretim ve vergilerinin bu idareye devriyle birlikte, Cibali
Tütün Fabrikası’nı 95 bin altın karşılığında Reji yönetimine satmak zorunda
kaldığı anlatılır.
Arşiv kayıtlarına göre ise Cibali Tütün Fabrikası binası 1884 yılında, II.
Abdülhamid tarafından dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury’e Reji İdaresi
adına yaptırılmıştır. Kurumsal hayatına 1884’de Fransız ve daha sonra Osmanlı
yönetiminde başlayan fabrika, 1925’te millileştirilmesine kadar yine Fransızlar
tarafından işletilmiş, sonrasında yeni kurulan Cumhuriyetin de bir parçası
olmuştur. Bir şehir gibi işlenmiş fabrikada, güvenlik birimi, atölyeler, sosyal
tesisler, sağlık birimi, çocuk yuvası, yangın teşkilatı, sendikalar ve yemekhaneler
bulunmaktaydı. Tekel yönetimi altında 1990’lı yıllara kadar üretime devam edip
sonrasında kaderine terk edilen yapı, 1997 yılında Kadir Has Üniversitesi’nin
kullanımına tahsis edilmiş ve Europa Nostra ödülüne layık görülen başarılı bir
restorasyon çalışmasının ardından, 2002 yılında üniversite ana yerleşkesi olarak
hizmet vermeye başlamıştır.

As the story goes, Tütüncü Mehmet Halis Efendi, who fled the Russo-Turkish
War of 1877-1878, arrived in Istanbul and first opened a small tobacco shop at
Küçükpazar. As his business began to flourish, he founded a tobacco warehouse
and factory in Cibali. Meeting the demands of the army’s tobacco needs with
the factory he established in Cibali and recognized as “Serduhani” (chief tobacco
merchant), Mehmet Efendi was forced to sell the Cibali Tobacco Factory to the
Régie administration in exchange for 95 thousand gold following the founding of
the Régie and the acquisition of all tobacco purchase, sale, production, and taxes
by this administration.
According to archive records, in 1884, Sultan Abdülhamid II commissioned the
building of Cibali Tobacco Factory to renowned architect Alexandre Vallaury on
behalf of the Régie. The Tobacco and Cigarette Factory went into operation
in 1884 first under French and later under Ottoman administration. Until its
nationalization in 1925, it was run by the French and eventually became part of
the newly established Turkish Republic. Designed much like a city, the factory
compound encompassed security units, workshops, social facilities, a healthcare
unit, a daycare, a fire brigade, and refectories. Continuing production under Tekel
(Monopoly) administration until the 1990s and eventually left to its fate, the
building itself was allocated to the use of Kadir Has University in 1997 and, following
a successful restoration process crowned with the Europa Nostra Award, it began
serving as the main campus of Kadir Has University in 2002.

1883-1925

1854 yılında Kırım Savaşı’nı finanse etmek üzere alınan ilk borcun ardından
Osmanlı’nın büyük bir mali krize girmesiyle 1881’de Sultan II. Abdülhamid
devletin ekonomik iflası anlamına gelen Muharrem Kararnamesi’ni ilan eder.
Osmanlı’nın dış borçlarına karşılık tütünü de kapsayan altı gelir kalemi,
Osmanlı Borçlarına Mahsus Gelirler İdaresi’ne devredilir. Akabinde, Osmanlı
sınırları içinde tütün imalat vergilerini toplama ve tütün fabrikası açma
imtiyazı 1883’ten itibaren 30 yıl süre ile yıllığı 750.000 altına Bank-ı Osmanî-i
Şahane (Osmanlı Bankası), Viyana’da Credit Anstald ile Berlin’de Bleichroeder
şirketlerinden kurulu “Régie co/interessée des Tabacs de l’Empire Ottoman”,
kısaca “Reji” adı ile bilinen şirkete teslim edilir. Aynı yıl tütün işlemek üzere
Cibali Tütün Fabrikası açılır ve günde 12.000 kilo sigara üretim kapasitesiyle
Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük ve önemli fabrikalarından biri haline gelir.
Reji İdaresi dönemi Osmanlı’nın sonunu hazırladığı kadar; ekiminden üretimine,
alımından satımına, çiftçisinden işçisine kadar tütün üzerinde büyük bir sömürü
düzeninin kurulduğu ibretlik bir dönem olarak anılmaktadır. Vergilere ve sömürü
düzenine mecbur bırakılan Anadolu’daki tütün çiftçilerinin tepkisi, Ege Adaları
ve diğer sınır bölgeleriyle yapılan tütün kaçakçılığını artırmak şeklinde olurken,
Reji’nin bu kaçakçılara karşı 3 kruvazör aldığı ve bunlardan birine elektrikli
aydınlatma aracı koydurduğu; ayrıca 6500 kişiden oluşan kolcu birlikleri
oluşturduğu, yapılan silahlı çatışmaların neticesinde binlerce insanın hayatını
kaybettiği kayda geçmiştir.
1913 senesinde, Reji İdaresi’nin 30 yıllık görev süresinin dolmasına kısa bir
süre kala, Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları’nın maliyetini karşılamak için
çaresizce Reji yönetiminden önemli miktarda borç para almak zorunda kalır.
Ancak bunun karşılığında Osmanlı Devleti Reji’nin görev süresinin 20 yıl daha
uzatılmasını kabul etmek zorunda kalmıştır.

After the first external loan taken out to finance the Crimean War in 1854,
the Ottoman government soon faced a serious financial crisis, whereupon Sultan
Abdülhamid II issued the Decree of Muharram, heralding the economic bankruptcy
of the state. Six major sources of revenue, including tobacco, were thus transferred
to Duyun-ı Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa İdaresi (The Ottoman Public
Debt Administration, or OPDA) to collect the debts the Ottoman Empire owed to
European companies. Shortly thereafter in 1883, the sole right to collect tobacco
production taxes within the Ottoman lands and to establish tobacco factories was
granted for thirty years for 750,000 gold coins per year to the company known as
“Régie co-Intéressée des Tabacs de L’empire Ottoman” (Régie, for short)
co-founded by Bank-ı Osmanî-i Şahane (The Ottoman Bank), Credit Anstald in
Vienna, and the Bleichroeder in Berlin. The same year, Cibali Tobacco Factory was
founded and soon become one of the largest and most important factories
within the Ottoman Empire with a production capacity of 12,000 kilograms of
cigarettes per day.
In so much as the Régie administration period accelerated the end of the Ottoman
Empire, it is also recognized as an infamously exemplary period in which a massive
order of exploitation was imposed upon the entire tobacco system from cultivation,
production, purchase, and sale, to farmers and workers. Forced into paying high
taxes and exploited as such, tobacco farmers in Anatolia reacted by increasing
the illegal trafficking of tobacco to and from the Aegean islands and other border
regions. Records reveal that in response, the Régie purchased three cruisers
against smugglers, equipped one with an electrical illumination device, and put
together 6,500 guard units, which resulted in the death of thousands of people
in armed conflicts.
In 1913, shortly before the end of the 30-year Régie administration, a desperate
Ottoman State was forced to borrow a significant amount of money from the Régie
to meet the costs of the Balkan Wars. In exchange, the Ottoman State conceded to
the prolongation of the Régie administration for an additional 20 years.

1925-1944

Kurtuluş Savaşı’nın Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılması, bir ülkenin
ve halkının kaderini değiştirecek; ancak bu askeri zaferi, ekonomik zaferlerle
de pekiştirmek gerekecekti. 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde başlayan, Reji
İdaresi’nin ve tütün tekelinin kaldırılma süreci 1925’te yönetimi millileştirme
kararı ile tamamlanmış; bu İdare’nin yerine 1930 yılında “Türkiye Cumhuriyeti
Tütün İnhisarı İdaresi” adıyla kurulan devlet kurumu getirilmiştir. Bu yeni
dönemle birlikte yurtdışından makina alınmasıyla başlayan üretim sürecindeki
en önemli değişim, kayışlarla işleyen transmisyonlu sistemin yerine her
makinaya bir motorun bağlanmasıyla gerçekleşir. Bu dönemde “tömbeki”,
“puro & sigarillos”, “pipo tütünü”, “enfiye” ve neredeyse her marka “sigara”
üretiminin, fabrika kapanana dek, grev ve olağanüstü dönemler haricinde,
aralıksız olarak ve büyük oranda yerel üretim tütünlerle devam ettiği görülür.
Tütün işleme ve üretim aşamalarında bunun gibi birçok ilke imza atan Cibali
Tütün Fabrikası, Maltepe’de İstanbul Sigara Fabrikası’nın hizmete girdiği 1967
yılına kadar, bölgenin en çok üretim yapan tütün ve sigara fabrikasıdır.
Üretim miktar ve kalitesinin artırılması amacıyla, tesislerinin kademeli olarak
yenilenmesine rağmen fabrikadaki üretim; makinaların artık çağın gerisinde
kaldığı gerekçesiyle 1994 yılında durdurulur.
Cibali Tütün Fabrikası, 1930’lardan 1994’teki kapanışına kadar, milli ve idealist
bir yönetim politikasıyla yönetilmiş, Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve sosyal tarihi
içerisinde özel ve önemli bir konum elde etmiştir. Fabrikanın tarihi her yönüyle,
adeta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin aynadaki yansıması olmuştur.

Turkey’s triumphant emergence from the War of Independence under the
leadership of Mustafa Kemal Atatürk would change the fate of the nation and its
people; however, this military victory had to be consolidated by economic victories
as well. Starting with the Izmir Economic Congress of 1923, the elimination of the
Régie Administration and its monopoly over tobacco was completed in 1925 with
the decision to nationalize the administration. In 1930, the Régie was thus replaced
by the state institution founded under the name “Türkiye Cumhuriyeti Tütün İnhisarı
İdaresi” (The Tobacco Monopoly Administration of the Turkish Republic). During
this period, the most important change occurring in the production process that
began with the purchase of machinery from abroad began when the transmission
system working with belts was replaced by installing an engine in each machine.
Throughout this period, “tömbeki” (Persion tobacco), “puro & sigarillos” (cigars
and cigarillos), “pipo tütünü” (pipe tobacco), “enfiye” (snuff) and almost all
brands of “sigara” (cigarette) production continued largely with locally produced
tobacco and ran - with the exception of strikes or extraordinary circumstancesalmost uninterruptedly until the factory was closed. Having pioneered many firsts
in the stages of tobacco processing and production, Cibali Tobacco Factory held
the largest production of tobacco and cigarettes in the region until the Istanbul
Cigarette Factory in Maltepe went into operation in 1967.
Although the establishment was renewed in stages in order increase production
capacity and quality, production was halted in 1994 based on claims that the
machines and equipment were outdated.
From the 1930s until its shutdown in 1994, Cibali Tobacco Factory was administered
with a nationalist and idealist vision and thus came to hold a special and
significant place in the economic, political, and social history of Turkey. The history
of the factory almost became a mirror image of the history of the Turkish Republic
in every respect.

FABRIKADAN
ÜNIVERSITEYE
FROM FACTORY TO
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Cibali Tütün Fabrikası kuruluşundan 110 sene sonra, 1994’te kapatıldı.
Bir süre âtıl vaziyette kalan fabrika binası 1997’de Kadir Has Vakfı’na kiralandı.
Hayattaki en büyük arzusu bir üniversite kurmak olan Kadir Has’ın bu tutkusu
böylece, İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e geçişe şahitlik etmiş, ortak kültür
hafızamızın en önemli sembollerinden birinde hayat bulmuş oldu.
1994’te üretimin durdurulduğu fabrika yapısı, yıllar içinde çeşitli müdahaleler
geçirmiş ve orijinal yapı planı değişmişti. Bilimsel restorasyon ilkeleri
doğrultusunda 1998 yılında Mimar Mehmet Alper önderliğinde başlayan ve
“Europa Nostra Mimarlık Ödülü”ne değer bulunan bir restorasyon çalışması ile
fabrika yapıları, özgün kimlik korunarak, çağdaş mimari eklerle donatılmış ve
2002 yılında Kadir Has Üniversitesi olarak hizmete girmiştir. Böylece bünyesinde
hâlihazırda Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait yapı bileşenleri
bulunduran binaya yeni bir kimlik daha eklenmiş ve yapıya, sürdürülebilir
koruma çalışmalarının özgün bir örneği olma niteliği kazandırılmıştır.
Başlı başına bir endüstriyel miras abidesi olarak yaşamaya devam eden fabrika
yapısı bu sayede, değerini ve geleceğe hatırlatacaklarını koruyarak son derece
zarif bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Sigara ve tütün üreten bir fabrikadan
nitelikli bilgi üreten bir üniversiteye dönüşen Cibali Tütün Fabrikası bu anlamda
geçmişte olduğu gibi bugün de emeğin simgesi, emeğin mekânı olarak tarihteki
yerini almıştır.

Cibali Tobacco Factory was shut down in 1994, 110 years after its inauguration.
Inactive for some time, the factory building was rented to Kadir Has Foundation in
1997. Impassioned to establish a university his entire life, Kadir Has was able
to bring his dream to life at one of the most outstanding symbols of Turkey’s
collective cultural history, which stood testimony to the country’s transition from
Empire to Republic.
After production was halted in 1994, the factory building had undergone a series
of changes over the years, many of which culminated in the distortion of the
original building layout. Led by architect Mehmet Alper in line with academic
restoration principles, the restoration of the factory began in 1998 and foresaw the
preservation of the original character of the factory buildings with the addition
of modern architectural annexes. Crowned with the “Europa Nostra Award for
Architecture,” the factory began serving as Kadir Has University in 2002.
With Byzantine, Ottoman, and Republican components already in place, the
building attained a new identity and became a unique example of sustainable
preservation initiatives.
As a monument of industrial heritage in and of its own, the factory thus underwent
a rather graceful transformation by preserving its value and what it will represent
in the future. Metamorphosing from a factory for the production of cigarettes and
tobacco to a university for production of quality education, Cibali Tobacco Factory
assumed its place in current history, as it did in the past, as the symbol of labor and
the abode of hard work.

SOSYAL HAYAT
SOCIAL LIFE

Cibali semtindeki gündelik yaşamı Haliç hattının endüstriyel bütünlüğü içinde
düşünmek gerekir. 19. yüzyılın sonuna doğru küresel kapitalizme eklemlenen
Osmanlı İstanbul’unda Haliç hattı yeni şekillenmekte olan imalat sektörünün
ana damarı olarak ortaya çıktı. Haliç’in deniz yoluyla ulaşıma uygun oluşu
bu bölgenin endüstrileşmesini tetiklemişti. Böyle bir dönemde Haliç kıyısında
kurulan Cibali Tütün Fabrikası, zaman içinde 2 binden fazla kişiyi istihdam
ederek gerek bölgenin gerekse de İstanbul’un en büyük fabrikası haline
gelmiştir. Fabrika aynı zamanda, Osmanlı imalat sektöründe tek bir mekânda
belki de en fazla kadını istihdam eden işletmeydi.
Cibali Tütün Fabrikası’nda en yüksek kaliteden en düşük kaliteye Anadolu’nun
çeşitli bölgelerinde yetiştirilen pek çok farklı tütün türü işleniyordu. Her gün,
o gün işlenecek miktarda tütün, balyalar halinde depo kısmından fabrikaya
taşınıyor, tütünler balyalardan ayrılarak yaprak yaprak tasnif ediliyordu.
Farklı türdeki yapraklar birbirleriyle karıştırılarak “harman” ediliyor ardından
bu yapraklar elle (daha sonraları makine ile) kesiliyordu. Tütün harmanları
hazırlandıktan sonra ya paketlenerek paket tütün şeklini alıyor ya da sigara
sarımına gönderiliyordu. Harmanlama kısmı erkekler tarafından hazırlanırken,
paketleme işlemi kadın işçiler tarafından yapılmaktaydı.
20. yy başlarına gelindiğinde ise bazı işler hâlâ elle yürütülse de el emeği ile
üretim yerine makinalı üretim yaygınlaşmaya başlamıştı. 1893 yılında işçiler yeni
makinaların kullanılmasına yönelik “terk-i eşgal eyleyerek” eski makinaların
da kullanılması hakkını elde etmişlerdi. Çalışma koşulları ve saatleri, dini
tatillerde ödeme talebi, eşit haklar gibi pek çok konuda talep edilen haklar
ve gerçekleştirilen protestolar işçi emekçisinin isyankâr tutumu sayesinde
kazanılmıştı. Bir işçinin günde ortalama 3000, saatte 300, yani dakikada
ortalama 5 sigara sardığı fabrikada çalışma temposunun ağırlığı kadar
çalışanların çoğu zaten yetersiz beslenme, kötü yaşam koşulları, fakirlik gibi
nedenlerle sağlıksızdı. Geçimlerini borçlu oldukları tütün sağlıklarını kemirip
tüketiyordu.
Tüm bunlara rağmen mesai bitimi bir tür eğlence de içeriyordu. Genç kızlar kol
kola yürüyor, bakıştıkları, hoşlandıkları delikanlıları görmeyi, belki iki çift laf
edip eğlenmeyi hayal ediyor, erkekler kimi zaman geçim dertlerini, kimi zaman
akşam nerede nasıl eğleneceklerini, çokça da sevdiklerini düşünüyor, insani
dertler ve neşe her zaman baskın çıkıyordu.
Kısaca, bölgenin 20. yüzyıl sonrası tarihini; burada yaşayan, çalışan, fabrikadan
İstanbul’un farklı semtlerine dağılan, açlık çeken, birlikte hak arayan, gülen,
ağlayan insanlar yazmıştır. Bu sebeple Haliç hattı da bu hat içinde özel bir
konumu olan Cibali de sadece birer endüstri mekânı değil, emeğin mekânıdır ve
bu miras hep canlı kalacaktır.

It is important to consider daily life in the Cibali district as part of the industrial
character of the Golden Horn strip. The Golden Horn emerged as the main artery of
the manufacturing sector being shaped in the Ottoman Istanbul, as the city came
to be part of global capitalism towards the end of 19th century. The accessibility
of the Golden Horn by way of sea had triggered industrialization in this area.
Established on the shores of the Golden Horn during this period, Cibali Tobacco
Factory grew over time with more than two thousand employees, becoming the
largest factory of both Istanbul and the district in which it was located. The factory
also employed the largest number of female workers in a single workspace in the
Ottoman production sector.
From highest to lowest quality, Cibali Tobacco Factory processed a wide range of
tobacco types from different regions of Anatolia. Every day, bales of tobacco to
be processed would be delivered from the warehouse to the factory and sorted in
leaves. Leaves of different kind were mixed together to obtain a “blend” and these
leaves would be shredded by hand (and later with machines). After the blends
were ready, they would either be packed into packs of tobacco or were sent to be
rolled as cigarettes. While men carried out the blending process, female employees
handled packaging.
While some parts of manufacturing were still manually done in early 20th century,
machine production was becoming rapidly widespread. In 1893, workers went
on strike against the use of new machinery and gained the right to use the old
equipment as well. The demands on working hours and conditions, paid religious
holidays, and equal rights were earned with the help of protests held to obtain
these rights and the defiant stance of laborers. One worker rolled an average of
5 cigarettes per minute, 300 an hour, and 3000 per day; in addition to the
gruesome pace of work, many of the employees were already unhealthy due
to malnutrition, poor living conditions, and poverty. Tobacco, upon which their
livelihood depended, consumed their health as well.
Despite all this, the end of their shift involved some entertainment. The young girls
would walk arm in arm in the hope of seeing the young men they were fond of,
exchanging glances with them, and dreamt of talking to them for the fun of it.
Men, on the other hand, would think about how to make a living, where to enjoy
some merriment at night, and their beloveds, more than anything else. Humanly
concerns and joy almost always prevailed.
In short, the post 20th-century history of the region was written by the people who
lived and worked at the factory, spread to other quarters of Istanbul after work,
suffered poverty, demanded rights, laughed, and cried together. Therefore, both the
Golden Horn and Cibali, which holds a unique place in it, are not merely industrial
sites, but sites of labor and will thus keep this legacy alive forever.
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Doğal ve suni kokulu iki çeşidi mevcut olan pipo tütününün üretimi, 1926
yılından başlayarak 1933’e kadar taşeron tarafından sürdürülmüş; üretimi
bundan sonrasında Türkiye Cumhuriyeti İnhisarlar İdaresi devralmıştır.
“Türk Pipo Tütünü” fabrikasyonu; yaprak ayırma, tavlama, damar alma,
harmanlama, dinlendirme, soslama ve kokulama, preslerde dinlendirme, kıyma
ve paketleme aşamalarından oluşmaktadır. Bununla birlikte 1955 yılından
itibaren “Yayladağ” markalı pipo tütününün de Cibali Tütün Fabrikası’nda
üretildiği görülür. “Yayladağ”ın farkı; harmanının oranı, kokulamadan önce
kıyılması ve pres kalıplarına konmayışıdır. “Türk Pipo Tütünü”nün soslamasında
meyan balı, keçiboynuzu, incir özü, bal, süt kullanılırken “Yayladağ”da bal ile
pekmez tercih edilmekteydi.

1930’lu yıllara kadar puro üretiminin yapılmadığı Cibali Tütün Fabrikası’nda,
uzmanlaşmak üzere Avrupa’ya gönderilen harmancıların geri dönmesiyle 1933
yılında ilk yerli puro imalatı başlatılmıştır. Puroların fabrikasyonu yaprağın
damarlarının alınması, iç dolguluk tütünün hazırlanması (harmanlama
safhası), dış sargılığının (yaldız) sarılması, puronun kalıplarda şekillendirilmesi,
sigarillosların ağızlığının takılması, kesme ve fırınlama, kalite kontrol ve
paketleme ve selefonlama aşamalarından oluşmaktadır.

Available in two types as natural and artificially flavoured, pipe tobacco
production was carried out by subcontractors from 1926 to 1933, where upon
production was taken over by Türkiye Cumhuriyeti İnhisarlar İdaresi (The Tobacco
Monopoly Administration of the Turkish Republic). The fabrication of “Turkish Pipe
Tobacco” is comprised of the stages of leaf sorting, ordering, deveining, blending,
conditioning, flavouring and sweetening, press conditioning, threshing, and
packaging. Nevertheless, it appears that the “Yayladağ” brand pipe tobacco was
also produced at the Cibali Tobacco Factory as of 1955. “Yayladağ” is distinguished
from other brands by the ratio of its blend and is threshed before being flavoured
and is not placed in press moulds. While “Turkish Pipe Tobacco” was sweetened with
licorice, carob, fig essence, honey, and milk, “Yayladağ” featured honey
and molasses.

1935 yılından itibaren “Marmara”, “Florya”, “Moda”, Çankaya”, “Ege”, “Toros”
puroları ile “Esmer” sigarillosları üretilmiştir. II. Dünya Savaşı döneminde puro
sargılık tütün ithali durunca, 1940’ların başında Rize’nin Pazar ilçesinde puro
tütün üretimi başlatılmış, bu tütünlerle 1948’de “İstanbul” ve “Pazar” puroları
ile “Marmara” sigarillosları piyasaya sürülmüştür. 1981 yılına gelindiğinde Cibali
Tütün Fabrikası’nda modern puro tesisi kurulduğu ve puro üretimin dünya
standartlarına uygun hale getirildiği görülmektedir. Fabrikanın son dönemine
kadar “Marmara” sigarillos, “İstanbul” panatella, “Pazar” cigar ve “Ankara”
corona olmak üzere beş tipte puro üretilmiştir. Ayrıca puronun nefasetini
koruma özelliğine sahip ağaçtan yapılmış ahşap kutulu 25’lik Ankara purosu
büyük bir beğeni kazanmıştır.
There was no cigar production at the Cibali Tobacco Factory until the 1930.
However, with the return of blenders sent to Europe for specialization, the first local
cigar production began at the factory in 1933. The manufacturing of cigars included
the following stages: deveining of leaves, preparation of the filler (blending stage),
the rolling of the binder and wrapper leaves, the shaping of cigars in moulds, the
insertion of cigarillo mouthpieces, cutting and drying, quality control, packaging,
and cellophane wrapping.
From 1935 onwards, the cigar brands “Marmara”, “Florya”, “Moda”, Çankaya”, “Ege”,
and “Toros,” and the cigarillo brand “Esmer” were produced at the factory. When
the filler tobacco import stopped during World War II, cigar tobacco production
was initiated in the Pazar county of Rize in the early 1940s and the cigar brands
“Istanbul” and “Pazar” as well as the cigarillo brand “Marmara” were introduced
to the market in 1948. By 1981, a modern cigar-manufacturing establishment
was installed at the Cibali Tobacco Factory, bringing cigar production on a par
with global standards. Cigars of five different types, namely “Marmara” cigarillos,
“Istanbul” panatellas, “Pazar” cigars, and “Ankara” coronas were manufactured
until the final days of the factory. Furthermore, the Case of 25 Ankara Cigars sold
in a wooden box designed to preserve the humidity and flavour of the cigars were
highly popular and much admired.

SIGARA
CIGARETTES
Kıyılmış tütünün, kâğıda sarılarak içilmesi âdeti 18. yüzyılın ortalarından
itibaren Güney Amerika’da başlamış, bu işin endüstri haline gelmesi 19.
yüzyılın ortalarını bulmuştur. Cibali Tütün Fabrikası’nda sigara üretimine ise
Reji Dönemi’nde 1900’lü yılların başında geçilmiştir. 1925 ile 1940 yılları arası,
Tütün İnhisarı İdaresi’nin sigara üretimini beş kat artırmayı başardığı dönem
olarak tarihe geçse de II. Dünya Savaşı’nın ekonomik etkisi üretim hacmini
düşürmüştür. Fabrikada, 1959 yılına kadar filtresiz ve bundan sonrasında
filtreli her türden sigara üretimi gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında, özel
siparişle üretilen, Türk ve yabancı devlet yöneticilerinin adlarını taşıyan ve
elçilik mensuplarına üretilmiş sigaralar ise, Türkiye ve Dünya siyasi tarihine
ışık tutmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle zaman içinde sigara makinaları
da yenilenen fabrikanın 1969 yılında Maltepe’de İstanbul Sigara Fabrikası’nın
açılmasıyla, sigara üretimindeki payı belli bir oranda azalmıştır.
The habit of wrapping shredded tobacco in paper began in South America in
mid-18th century and it gradually evolved into an industry by mid-19th century.
Cigarette production at the Cibali Tobacco Factory began in the early 1900s during
the Régie era. While the years between 1925 and 1940 went down in history as
the period in which the Tobacco Monopoly Administration multiplied its cigarette
production by five, the economic repercussions of World War II decreased this
volume. The factory manufactured unfiltered cigarettes until 1959, whereupon
filtered cigarettes of all kinds entered production. Among these, cigarettes
manufactured on special order, including ones bearing the names of Turkish and
foreign state administrators, as well as those of embassy members shed light upon
the political history of Turkey and the world. With the advancement of technology,
cigarette machines of the factory were also renewed; however, following the
inauguration of Istanbul Cigarette Factory in Maltepe in 1969, the Cibali Tobacco
Factory’s share in cigarette production diminished considerably.

SIGARA PAKETLERI
CIGARETTE PACKS
Cumhuriyet Tarihimizde İnhisarlar (Tekel) İdaresi kuruluşu ile birlikte erken
dönemden itibaren hedef kitle belirleme ve belirlenen hedef kitlelere hitap
eden sigaraları üretme politikası benimsemiştir. (Asker, Zabit, Köylü, Hanımeli,
Birinci, İkinci, Üçüncü Beşinci... v.b.). Cumhuriyet tarihi boyunca farklı isimler
ve sunumlarla çok sayıda sigara markası üretimini gerçekleştiren Cibali Tütün
Fabrikası hem yerli kullanıcının ihtiyacını büyük oranda karşılamış hem de
“Réqie Turque” gibi farklı markalarla dış piyasada önemli bir pazara sahip
olmuştur. Cibali Tütün Fabrikası’nın, kaçak olarak getirilen filtreli yabancı
sigaraları engellemek adına, 1959 yılında “Samsun” adındaki ilk filtreli, kokulu,
soslu sigarayı üreterek piyasaya vermiş olması, yerel sigara üretiminde önemli
bir aşama olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra, devlet kurumları, özel
kuruluşlar ile kişiler, önemli günler-haftalar, her sene aralıksız farklı illerde
kutlanan yerel şenlikler, festivaller ve ayrıca fuarlar adına da sigara paketleri
üretmiş ve bu anlamda Türkiye’nin sosyo-kültürel ve ekonomik hayatını dolaylı
yoldan kayıt altına almıştır.

In the history of the Turkish Republic, İnhisarlar (Tekel) İdaresi (Monopoly
Administration) has, from the earliest years onwards, adopted a policy of
determining a target audience and manufacturing cigarettes that would cater to
the demands of that audience (Asker, Zabit, Köylü, Hanımeli, Birinci, İkinci, Üçüncü
Beşinci... etc.) Having manufactured countless cigarette brands of different
names and packages throughout the Republic’s history, Cibali Tobacco Factory
not only met the needs of local consumers to a significant degree, but also held
considerable market share abroad with different brands including “Réqie Turque.”
Cibali Tobacco Factory’s production of the first filtered, flavored cigarette brand
“Samsun” in 1959 as a measure against the sale of illegally imported filtered foreign
cigarettes was considered a major stepping stone in local cigarette production.
In addition, cigarettes were also manufactured for state institutions, private
individuals and corporations, important days and weeks, annual local festivals
across different cities, as well as fairs. In that respect, the Factory kept an indirect
record of the socio-cultural and economic life of Turkey.

