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AVRUPA 'DA SANA Yİ DEVRiMi VE ÖNCÜLERİ
IS. yüzyıldan başlayarak. Rönesans'ın getirdiği yeni dünya görüşüyle. dünyayı. doğayı.
olayları. yaşamı
palılar,

ve sahip oldukları inan~·ları yeniden değerlendirerek tanımlanıaya başlayan Avru -

daha iyi bir yaşanı için. yüzyıllardır süregelen kalıplaşmış düşüncelerden kurtulmaları ge-

rektiğine inanıyor. dünyanın

henüz bilinmeyen veya

ulaşılıııaıııış

zenginliklerini elde etme

isteğini

içlerinde taşıyorlardı. Bu istek ve yeni düşünme tarzı. 16. 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupalılar tara
fından gerçekleştirilen

bir çok keşif

ve

buluşun kaynağı olmuş. cıynı

zamanda bir ürün ve üretim

devrimi olan Sanayi Denimi'nin, 18. yüzyıl sonlarında doğuşunu sağlayacak zemini hazırlamıştır.
Sanayi Devrimi öncesinde. her t,Tşit üretim, basit mekanik araçlar yardımıyla

ve geleneksel

yöntemler kullanılarak atölyelcrde ger~-cklcştiriliyordu. El emeği ilc uzun zamanda vc belli sayılar 
da yapılabilen üretim. estetik degcr taşınıasma karşın zahmetliydi ve az gelir gctirmckteydi. Keşif
leri izleyen yıllar boyunca gelişen ticaret le. dünyanın pek ~- ok yerinde önemli pazarlar elde eden Av
ıupalı

zengin tüccarlar i~· in. 18. yuzyıla gelindiğinde artık hammadde değil. hammaddenin

işlenmesi

ilc elde edilen ürün değerliydi. Avrupa'da zenginleşen orta sııııfın artan taleplerine cevap

verebilmek

ve

dış

pazarlara sayı

zandırınanııı yolları,

ve

çeşit

yönünden yeterli ürünle gidcbilmek için. üretime hız ka

bu dönemde aranınaya başlamıştır. Sahip olduğu imkanları bu amaçla bir ara

ya getirerek sistenıli bir biçimde kullanan ilk ülke ingiltere'dir. Onu Fransa ve Almanya izlemiş ve
ardından

bir çok Avrupa ülkesi ilc Amerika sanayileşme sürecinde eş zamanlı ileriemelere sahne

olmuştur.

18. yüzyılın sonlarına doğru ingiltere. dünyanın dört bir yanında kolonileri olan gu~· lü bir
imparatorluktu. Sahip

olduğu

kolonilcr sayesinde

işgücü

ve hammadde bulma konusunda

sıkıntı

çekmeyen bu imparatorluk. üretim için gereken enerjiyi scığlayacak kömür. demir ve akarsu kay
naklarını

içeren büyük bir zenginliği elinele bulunduruyordu. Bitmiş ürün tasarlaıııanııı

ve üretme-

nin. yakın gelecekte hammadde ticaretinden çok daha önemli olacağını gören ingiltere'de, atölyele ri fabrikalara dönüştürıııe girişinıleri yüzyılın sonuna doğru hız kazanmış. üretim birimlerine ilk
olarak, suyun hareket gücüne dayalı enerjiyi kullanan basit tasarınılı makineler yerleştirilmiştir.
ihtiyaca göre tasarlanan, fonksiyon ve modelleri sürekli olarak geliştirilen bu makinelcr, işlem sı 
rasına

göre diziliyor ve bu makineleri çalıştırınakla görevlendirilen işçilerin gözetiminde üretim sc

ri hale geliyordu.

9

O dönemde makineleri
rasını

düzenieyecek

çalıştırarak, işlem sı 

işgücünün bulunması

da zor ol

ıııaınıştı. ihtiyaç duyulan işçi sınıfı. feodalizıııin çö küşünün

grupların

ardıııdan

kölelikten kurtulan az gelirli

organize eelilmesiyle oluşturuldu.

Avrupa'nın

Sanayi Devrimi'ne

tezgahlarının kullanılınası
nılabilir

girişi,

dokuma

ve buhar gücünün kulla -

hale gelmesiyle birlikte

anılır.

1799'da Bel

çika 'da dokuma makineleri, 181 7'clc Lieje'cle buhar
makineleri ve lokoıııotifkrin seri üretimine başlan
ması, sanayileşıııede gelişmelerin

hızla

geri

dönülınez

bir

ardarda sıralanınasını beraberinde getirmiş, bu

süreçte ülkeler

arasındaki

bilgi ve

işgücü alışverişin 

de büyük bir hareketlenme yaşanmıştır. Üretime hız
kazanciıracak

her türlü

clesteklencliği

bu clönemcle,

rine büyük paralar
18 ı 8
çeliğin

buluş,

buluş

sanayici Alfred Krupp'un

gerçekleştirıııesi,

cluğu fırsatlardan

ve patent sahiple

ödenmiştir.

yılında Alınan

imalini

icat. alet ve yöntemin

devrimin ortaya koy

pay almak amacıyla, fabrika kurma

ve yol yapını faaliyetlerine öncelik veren ülkelerde
büyük olay yaratmıştı. Bu gelişmenin ardından sana
yileşıııe yayılma

(_1/(t:;tl/l,

t/,m

n,·ı kilo

L'lus,t/

' \ 1~\"{l'/

l l ·aslunxtc'll. 1 <1 1 cı
f 'tTçllllS!l!U \'(' lLl,\-{ı'ld

k<iıltnlal

l ltri<',\"lk n,'l'h'lio L '/usa/
i

lO

ı '~""/1"/

girmiştir.

ft)/{J

, ı/aden <lrt{l't<

lluk,,,k

sürecine

•

, • , '

. ,'

,

Avrupa'da devrimin

yayıl

ma sürecini temsil eden 1830 ilc
1870 yılları

arasında yatırımlar hız

kazanmış,
Savaşı'na

1870'lerden !.Dünya
uzanan dönem ise elek -

trik ve kimyasalnitelikli
öne

çıktığı

buluşların

"II. Sanayi Devrimi"

yılları olmuştur.

1913

yılında

Ford Otomobil

Fabrikası'nda kullanılmaya başla

nan ve takibeden

yıllarda

birçok

Charlic Chaplin filmine konu olan
Ncıı·lLıtı ı\'C.

fiirlc,,·ık

f.CJO . .'ı,.

fhıbinci

yürüyen montaj

C<Ytddat

Dcl'!c!lcr ('/usa/ : ı,,,-iı ·i

üretim

hızını

bantları,

devrimin

en üst seviyeye

taşı

mışlardır.

Nüfus, üretim tarzı ve ekonomik yapılanmacia büyük dönüşümlere neden olan Sanayi Dev rimi sırasında Avrupa nüfusu, göçlcrlc birlikte yaklaşık iki kat artış göstermiş, kır ve şehirlerde
yaşam,

hem fiziksel hem de zihinsel olarak değişime uğramış, Kapitalizm, Emperyalizm gibi kav-

ramlar, artan rekabet sürecinde Sanayi Devrimi'nin
taya

yarattığı

ve

büyüttüğü

kavramlar olarak or-

çıkmıştır.

Pi/lsbw.>,'li. 1-"< ı<J

[Jôklilll ıllô{I'CSilldC
('ilfi,'WIIW

fiirlc,"'k Dcı·lc!lcr ( '/usıd
.ıl;q'ı•i

ı ı

SANA YİLEŞMENİN GELİŞİM YILLARINDA
OSMANLI İMPARA TORLUGU
Osmanlı

i<; ve
lığı
ı

dış

karşı

tehditlere

askeri alana

7. ve ı 8.

koyabilmek için. uzun

vermişti.

yüzyıllar

meslek örgütlerinin
rağmen.

Bu

bakıldığında,

boyunca. yenilikleri takip etmede

bakımdan Osmanlı sanayileşmesi

takını

düzenlemeler

dircnişlcrine,

yapılmış;

asker veya sivil

Avrupa merkezli ycniliklerin

Avrupa'nın

yıllar

süregelen

ilk olarak orduda

ağır

başlamıştır.

boyunca, kara ve deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesi yan mda. ekonomik

ve sosyal anlamda da bir

!ere

olduğu geniş toprakların korunmasını sağlamak,

yönetimi, sahibi

kısmen

yeniliklere dirençli toplum

bazı çıkar gruplarının

yol

açtığı

uygulanabilmesi için gayret

yapısına,

engelleme

gösterilmiştir.

Sanayi Devrimi'ne girdiği ı 8. yüzyıl sonlarında, Osmanlı impilriltorluğu'ncı

bu dönemde yurt

dışına

gözlemciler gönderen idarccilerin, Avrupa'daki

geliş

melcr karşısında imparatorluğun yapması gerekenleri ana hatlarıyla belirlemiş olduğu görül
mcktedir. Sulwn lll. Selim'in teknik, ekonomik ve sosyal alanlarda gelişim isteğini ifade eden,
ancak tarihimizele genellikle. askeri alandaki düzenlemeler için

adı

geçen

Nizanı ı

Cedid (Ye

ni Düzen) Hareketi. bizzat padişalıın inisiyatifi ilc şekillenen bir girişim olmuş, ancak Sultan
lll. Selim. yöneticilerden ve uleıııiıtliln Yeni Düzen'in uygulanabilmesi i<,' in gereken desteği gö
remcmiştir.

Osmanlıların

bu

clöncıııdc

dünyadaki

gelişmeleri doğru algılayıp, dcğcrlenclircbilccek

nitelik

tc bir aydın sınıfına sahip olamayışı, bir çok alanda olduğu gibi, yerel sanayinin yapılanmasmın
önünde de büyük bir engel olmuştur. Oysa, aynı yıllarda Anadolu'da, sanayileşme için gerekli ener
ji ihtiyacını karşılayacak su gücünün yaygın ve gelişmiş şekilde kullanılmakta olduğu, gerekli kay
nilklara ve hammadde zenginliklerine sahip olan imparatorlukta sanayi kollarında yatırım yapabi
lecek girişimci bir grubun bulunduğu bilinmektedir.
NizanH Cedid Hareketi nedeniyle büyiik tepkilere maruz kalan Sultan lll. Seliııı'in, Kabakçı
Mustafa liderliğindeki gerici grupların isyan ı sonucu tahttan indirilerek öldürülmesi, ı 806- ı 8 ı 2
yılları arasında
ları,

süren Osmanlı Rus Savaşı, Balkanlarda Sırp, Yunan, Arabistan'da Yelılıabi isyan

Cezayir'in işgali, Mısır'da isyan. eyaJet yöneticileri ve ayanların vergi ödemeyerek başkaidır 

nıaları

gibi durumlar, Avrupa'cla, sanayileşmenin büyük hız kazandığı yıllarda, Osmanlı imparator

luğu'nun yaşadığı
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talihsiz olaylar olarak kayda

geçmiştir.

ardından ralıra çıkan

Sultan lll. Selim'in

Sulran Il. Mahmud döneminde

Osmanlı lıancdanı,

tarihinde ilk kez. geniş toprakları idare eden. ancak merkezi idareye başkaldırmış olan güçleri. ya ni ayanları tanımış ve Sencd -i İttifak'ı imzalamıştır (ı 808). ilerleyen yıllarda reformcu bir padişah
olarak

tanınacak

manlıların

bütünlüğünü

bu dönemde ülke

ren gruplara olan
O yıllarda

değişim

ve

korumadaki

bağımlılığının varmış olduğu

dönüşümleri

mal

yöntemicık yapılan

idrak etmesini

kımdan sanayileşme, işlediği toprağa

ve

sıkıntısını

artı

imzaladığı

mal üretimiyle

içe dönük bir

ve

bakımından

önemlidir.
küçük

çaplı

tica -

geçinılerini sürdürüyorlardı. Yaşa 

tenıci

bilgilerden yoksun olan

yaşam sürdüğü

ürüne sahip olmayan

bu belge. Os-

ve ekonomik anlamda vergi ve -

değişimi şeklinde gerçekleşen

sağlayacak eğitim

tarzına dayalı.

bu dönemde, geleneksel üretim

istemeyerek

seviyeyi göstermesi

Osmanlılar. tarııııla, çoğunluğu

retle ve atölyelcrde geleneksel
nan

Malımud'un. ralıra geçtiği yıl

olan Sultan II.

halkın

görülmektedir. Bu ba -

Osmanlı rcb'ası

için ilk zamanlar-

da. kendi dışında gerçekleşen. başkalarına ait bir şeydi. Ancak bu olgu kısa sürede kendisini kuşa 
tan.

gcçiııı kaynaklarını

tehdit eden ciddi bir problem olarak

Sanayileşmenin kaçınılmaz
ğunu
tiği

gören

Osmanlı

yönetiminin.

dağılınıını

halkın

tcb'asına.

yapamadığı

ve

dışında

beklenen

iş

dolayısıyla

kaldığı
ı

Mevcut tablo, yönetimin
talarına

kadar.

değil.

9.

bunları

izlenir.

yüzyılın

yalnız gelişen

bu teknolojileri

retecek ve hatta

or -

teknoloji -

kullanmayı öğ 

kullanacak olan -

da birlikte ithal ermesini gerektir -

miştir.

da

giriş 

önemli ölçüde yeni sanayileşme

girişimlerinin

ları

oldu -

projelerde gerekli teknik bilgiye sa -

hip olmayan kendi

leri

belirmiştir.

Kimi zaman bu durum bir zorun -

kalıııa

halini de

almıştır.

Zira

yabancı

yatırımcılar.

daha açık bir ifadeyle sana -

yileşmenin

gerektirdiği

makineleri

teknolojiyi ve

Osmanlı topraklarına taşı 

yanlar. yerli halkı eğiterek üretim süreci ne dahil etme konusunda istekli davran mamışlardı. Yabancıların

kendilerine

Çama,qr

1ckndoiyapan

csn<,i/dcdc
ID Eplzcmaa Dcm(i;i

kı 

sa ve uzun vadede zaman ve para kaybettireceğini düşündükleri bu durum. kısıtlı olan Osmanlı
sermayesini yüksek işçi ücretlerinden kaynaklanan ağır bir yükle karşı karşıya bırakmıştır. impa ratorluğun sanayileşme

konusunda Avrupa ilc hızla açılmakla olan arayı. bilgi ve işgücünü kira -

layarak kapatmaya çalışması da. bir süre sonra yeterli gelmemeye başlamış. özellikle yüzyılın
ikinci yarısından sonra. rükencn sermaye ve deneyimli eleman yokluğu nedeniyle. üretim ve hizmet amaçlı tesislerin yabancı imtiyaz salıipierine yaptırılması ya da varolanların tümüyle yaban cılara kiralanması gerekmiştir.
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Devletin geride kalan

yüzyıllar

boyunca, sahip

olduğu

zengin

kaynakları değcrlcııdirccck

sistemi kuraınamış olmasının ağır faturasıyla karşılaşan Osmanlı üreticisi ve esnafının bu ortam da,

yabancı nıallarla arasındaki

kanlarını

Avrupa

ınallarının

rekabet gücünü koruyabilmek için uzun süre mücadele

hakimiyetini

öıılcycbilnıck

için seferber

ettiği

verdiği,

im -

görülmektedir. Ancak bu

direnç, doğal olarak ııc teknik ııc de ekonomik aıılanıda, büyük oranda yabancıların kontrolünde
bulunan

saııayilcşmcyle

boy

ölçüşebilccck

bir güç haline

gelcmcmiştir.

lfcrckc Ipek/i
o,ıkuma \'t' Ila!/
lübnkas1 'nda

\al!,mnlw

.tt illi Sano·/,u
hxqı:,"'l"(l( " ı'~"1ı ,,

Askeri, siyasi ve sosyal
ııarak

çalkantılarla bunalnıış

olan

Osmanlı bürokrasisiııiıı, dış

borç kulla

ithalata yönelmesi, Osmanlı saııayilcşnıesiııi yolun başında çıkınaza sürükleyen ve ekono -

miyi aşama aşama dışa bağınılı hale getiren tenıci ncdcnlcrdcıı biridir. Sanayi, ticaret ve ziraat alan larında dcııctinılcrin arttırılması, yabancı

mallar için gümrük vergilerinin yükseltilmesi gibi yan ted -

birler, Osmanlı imparatorluğu'nun sanayileşme problemlerine beklenen katkıyı sağlayaınamış, ih racat yaptığı dış pazarları hızla kaybeden imparatorluk, I9. yüzyılın ikinci yarısına, Avrupa için
önemli bir pazar olarak

girmiştir.

Esnaf gruplarını şirketlcştirmc çabaları, yerli müslüman girişimcilere makine ve hammadde
ithalinde gümrük muafiyeti sağlanması, tesis alanı olarak miri araziden pay verilmesi gibi
uygulamalar, sanayi ve ticaretin millilcştirilnıesiııin önemini idrak etmiş olan yönetimin yürürlüğe
koyduğu uygulamalardır. Ancak bu konuda yapılabilcıılcr iç ve dış kaynaklı eııgcllcmelcrlc istene -

nin gerisinde kalmış, Osmanlı idarecilerinin çabaları sağlıklı somıç vcrmcnıiştir. I9I I yılında Türk
Yurdu dergisinde yayınlanan bir makalede söylenenler devrimin sonlarında Osmanlının sanayi ala nında bulunduğu noktayı

özetler gibidir.

"Rekabet kabul etmeyen sanayi-i clahiliyemiziıı, Avrupa sermeyesi oltasına takılıp kalması,
esir olması Türk hayat - ı iktisadiyesinin son temellerini ele yıkacaktır "I
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OSMANLlDA İLK SANA YİLEŞME DENEMELERİ
VE YENİ DÜZENLEMELER
Osmanlı Sarayı'nın

alanında

bilim

Avrupa merkezli

yeni teknoloji ve icariardan haberdar olma yönündeki
rak cevap
ğu

bulduğu

söylenebilir.

ı

girişimin,

ilk resmi

8.

yüzyıl başlarına

cak bir mekanizma kurma
rupalının yaşamına

dışarıda

gereği duymamış.

olan ilgisini

açık

isteğini

olup bitenleri

bir biçimde ilk olarak bu

yaşamı

etkileyen

nıerakına kısmi

ola -

geçici elçi gönderilmesi oldu -

doğrudan öğrenmesini sağlaya 

kapalı yapısını korumuş

içe

günlük

gösteren ve bu

yıllarında yurtdışına

Lale Devri

kadar

gelişmelerden.

olan

Osmanlı Sarayı.

yıllarda göstermiştir.

Sultan lll.

Av Alı 

med. Yirmi Sekiz Çelebi Melımed Efeneli'yi 5 Eki nı ı 720 ilc 8 Ekim ı 72 ı tarihleri arasında bir yıl
süre ile Fransa'da görcvlcndirnıiş. orada gördüklerini ayrıntılı olarak kaleme alan elçi, Sefaretna me adlı rapor - kitabı padişaha sunmuştur. Çelebi Mchmcd Efendi'nin oğlu olan ve babasıyla birlik -

tc Fransa'da kalan Said Efcndi'nin. ı 729 yılında. İbrahim Müteferrika ilc birlikte ilk Osmanlıca ki tabı

basan nıatbaayı kurmasının ardından. ihtiyaç duyulan kağıdın üretimi için ı 746 yılında Yalo-

va'da bir

kağıt fabrikası

teknolojiyi edinen.

hizmete

sokulmuştur.

kullanılabilir lıalc

Görülmektcdir ki saray,

ı S.yüzyılın

gelmesi için gereken tesisi kurduran ve onun

yarısında

ilk

işleyişi

için yan

sanayi koluııtı f~ıaliyete geçiren bir rol üstlenmiştir. O yıllarda küçük işletmeleri satın alarak fabri kalaştırnıak

da denenen yollardan biri olur. Osmanlı sanayileşmesi. mevcut talepler doğrultusunda.

su gücünden

yararlanmanın

yisine öncelik verilerek

kolay

olduğu

yapılandırılmıştır.

bölgelerde, dokuma, dericilik. barut,
ı

9.

kağıt

yüzyılda Osmanlı sanayileşmesinin

canı

sana -

ilklerini

teşkil

ve

eden fabrikaların ,-oğu. saray tarafından Fabrika -i llünıayun sıfatı ilc açılır. Avrupa devletlerinin
sahip

olduğu

imparatorluk

fabrikalarını

örnek alan bu fabrikalar.

Osmanlı sanayileşmesi

için mo -

del teşkil etmek üzere kurulmuşlardır. Feshanc -i ı lümayun, Here kc Fabrikası. Beykoz incirköy Scram ik ve

Canı Fabrikası

gibi tesisler.

ı

9.

yüzyılın

ilk

yarısında sarayın

himayesinde önemli paralar

harcanarak kurulmuş olan sanayi üniteleridir. Sanayi devriminin simgesi olan buhar makinesi . Osnıanlı'da.

Avrupa'dan

yaklaşık

elli

yıl

sonra ilk olarak

ı846 yılında

Feshane'de

kullanılmıştır.

Bu tesislcrlc, bilinen geleneksel üretim yöııtemlerini. sanayileşmenin getirdiği yeni sisteme
adapte etmek. yerli üretimde standardı yerleştirmek ve ürün çeşidinde artışı sağlayarak Avrupa ınalla 
rı ilc rekabet edebilmek amaç lanmı ştı. Özellikle sarayın girişimi ilc kurulmuş olan fabrikalar. hem ge-

leneksel hem çağdaş üretim yöntemlerini kullanarak. çalışanları için birer okul niteliği taşı mışlardır.
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f!,·rckc IJ>ckli f>tıkwna
ı·,· 1!a/1 i'c1bnkast 'na
<lll a~ci{rckrdcn
1
,/::.,

o yıllarda

yapılmış

olan

girişimlerin doğrudan

ve

dalaylı

sc

bcplcrdcn ötürü. toplumsal kalkınmayı sağlayacak nitelik ve yaygınlığa ulaşamadığı görülür.
Bu dönemde para sıkıntısı, ulaşım problcnılcri. teknolojik bilgi ve yetişmiş eleman eksikliği gi-

llFl//ll//!l

.lll/h San{ri<ll
/-lıtL~ı:;n/f .I!Şlı'l

bakılelığında

Ancak genel olarak

bi nedenlerle zo rda olan

Osmanlı sanayileşme girişimini

olumsuz etkileyen bir

eliğer

önemli unsur

dış

kaynaklı ya ptırınılardır. Tekel ve gümrüklerden sürekli şikayet eden ingilizler için 16 Ağustos 1838
yılında
sıyla

imzalanan,

milli

Baltalimanı

sanayileşme çabalarına

sonucunda tekel ve gümrükler.
dan beri kanunsuz olarak
kibeden

Ticaret

yıllarda

Antlaşması. Osmanlının

büyük zarar verecek

yabancılar

liman kentlerinin

uygulanıaları

için hukuki olarak

gerçekleştirilen yabancılarla
oluşması

ticaret

alanındaki varlığıııa, dolayı

beraberinde

kaldırılmıştır.

ticaret, serbestlik

getirmiş, antlaşma

Böylece, 19. yüzyıl

başııı 

kazanmıştır. Antlaşmayı

ve büyümesiyle kendini gösteren

yabancı

ta -

ticaretin haki

miycıi. Osmanlı imparatorluğu ' nu ve özellikle istanbul'u, kısa süreele ithalatta rakipsiz hale getirmiş.

yerli malların yabancı mallar karşısındaki rekabet gücünü neredeyse yoketmiştiL
Ticarcı antlaşmasının ardından

limanlar ve çevresinde.

gayrimüslinı

nüfus

ağırlık kazanmış,

dil. ticaret geçmişi ve din unsuru ilc Avrupa'ya yakın olan Osmanlı'nın gayrinıüslim teb'ası. talep
l'lin t,,kmc/(ıbnkasl
ı·c kadtn ~~·\flo
(i)

l:/>ht'/110<1 /Jt'll/(,;1

leri her geçen gün artan bir sınıfa dönüşmüştür. Müslüman-Türk tüccarları mağclur eden, loncala
ra bağlı üretici ve esnafı olumsuz etkileyerek, iç ticareti balıalayan söz konusu antlaşmadan sonra,

.-;
..
. . ..... ."

..

~ ~ ~-
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Osmanlı ıcb'asında

bulunan

gayriınüsliın tüccarların çoğu, yabancı

devletler himayesine girerek

imtiyazlardan yararlanma yolunu scçınişlcrdir. Ekonomik alanda yaşanan bu travma. Osmanlı iın 
paratorluğu'nda

zaman ic.:indc meydana gelecek sosyal, demografik ve siyasi değişimierin de baş 

langıcı olmuştur.

Ticarcı antlaşmasının ardından ağırlaşan

alanda da

değişime

Osmanlı

mecbur kalan

siyasi ve ekonomik koşulların dayatmasıyla, sosyal

yönetimi, 3

Kasım

Fermanı'nı

1839 tarihinde Tanzimat

ilan etmiştir. Bu fermanla birlikte, imparatorluk sınırları dahilinde Osmanlı ıcb'ası olarak yaşayan
herkes. kanunlar karşısında eşit sayılmış: tcb'a. padişahın kulu olmaktan çıkarak. ınal ve can gü venliği

garanti

altına alınan,

mülk edinme

hakkına

sahip bir topluluk haline

gelmiştir. Osmanlı

yö -

neticilerinin batılı modelleri uygulama çabalarından biri olarak görünen, vergi ve askerlik konusun da yeni düzenlemeler yapan Tanzimat Fermanı, özünde. batının müdahalelerini bir ncbzc bcrtaraf
eclebilınc düşüncesini barındırıyordu.
olmayıp.

bir sürecin sonucu

gerçekleştirildiğindcn.

Ancak yeni düzenlemeler, kendiliğinden oluşan, olgunlaşan
zorlukların

ekonomik

Ferınanı'nın,

Tanzimat

sosyal alanda

Müslüman -Türk

yarattığı dayarınalar

neticesinde

halkını, gayrimüsliın

yabancı

ve

gruplar karşısında zora sokan bir yapıyı beraberinde getirdiği bilinmektedir.
Tanzimat
ilc kurumlar
mesi. imar
nin

Fermanı'ndan

arasında

için.

yıl

koordinasyonu

çalışmalarıııın

aranması

bir

Bab - ı

önce

Osmanlı

yönetimi, yeni düzenlemelere

sağlamak amacıyla.

yürütülmesi,

halkın

ihtiyaç

duyduğu

oluşturmuştur.

Ali'de bir meclis

ziraat. ticaret ve cl

hazırlık

ı

kişi

sanaılarının geliştiril 

hizmetlerin belirlenerek.

Haziran

ve

çözünıleri 

838 tarihinde kurulan ve daha

sonra Meclis-i Umur- ı Nafıa adıııı alacak olan bu meclis, Ziraat ve Sanayi Meclisi'dir. Hariciyc
Nczarcti'nin idaresi

alıında

kurulan. yurtiçi ve

yurtdışı

ilc ilgili olarak ele

aldığı konuları.

chil

kişi 

lerle bilgi alışverişinde bulunarak değerlendirmekle yükümlü olan nıcclisc, yüksek ınaaşlarla ya bancı

üyeler de

atanmıştır.

Ziraat ve Sanayi Meclisi, ülke
dönemin

araştırma, geliştirme.

kalkınınasını sağlama

yolunda büyük umutlarla

uygulama meclisi olarak önemli

işler yapmıştır.

kurulmuş,

Bir dönem Ticaret

Nczarcti'nc bağlanan meclis. Uınur - u Nafia Nczarcti'nin kurulması ilc birlikte bu nczarctc bağlan 
mış, aııcak

genel

yapısı

kadrolarını doldurması

tanıınında yapılan değişikler

ve görev

kuruluş anıacından uzaklaşınıştır. Adı

sebebiyle

zünden bir süre Ziraat Meclisi olarak da
niden görevlendirilm iş. 29 Eylül
Sultan Abdülaziz devrine
hazırlanınası

ve

ı

edilmesini
tenıci

arasında. l}i.ı5

ı

862

lağvcdilıııiştir

yılında

bazılarının

bürokratik

kimselerin

karmaşa

yü -

(2).

konusunda daha

Islah

ı

arttırmak.

sanayinin

kapsanılı

Sanayi Komisyonu'nun

görcvlcndirilıncsiylc

olan gümrük resmini

sağlamak. şirketlerin kurulmasıyla

chliycısiz

olan meclis. ticaret ve sanayi ilc ilgili konularla ye -

gelindiğinde sanayileşme

uygulanınası amacıyla

gerekenler

anılıııış

858 tarihinde

görülür. Meclis- i Vala üyelerinden
yapınası

ve zamanla

bir

progranı

kurulduğu

kurulan bu komisyonun

sergiler açarak sanayinin

gclişıirilıııcsi

ve sanayi

ıııektepleri

teşvik

açmak

hcdctler olarak sıralanmıştır.
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SANAYİ DEVRiMi YILLARINDA OSMANLI İMPARATORLUGU'NDA
MESLEKi VE TEKNİK EGİTİM
Osmanlı imparatorluğu'nda sanayi devriminin etkilerinin hissedildiği yıllara kadar mesleki

ve teknik

eğitim.

Enderun ve Ahi

da ilk teknik okul.
re

açılmış

ı

773

yılında

ocaklarında

eğitimle sağlanıyordu. Batılı

verilmektc olan

Sultan III. Selim

tarafından,

orduya teknik eleman

anlam -

yetiştirmek

üze

olan" Mühendishane -i Bahr-i Hümayun "dur. Geleneksel üretim biçimlerinden makine

kullanımına geçiş

sürecinde,

eğitim alanında

ilk uygulamalar, yine askeri alanda

başlamış.

cl bece -

risi olan askerleri. pratik bir biçimde yetiştirerek üretime kazandırma amacıyla "İdadi - i Sanayi Alayları " kurulmuştur.

Bu alaylardan askeri fabrikalarda çalışacak eleınan temini gerçekleştirilmiştir.

Niş Valisi olan Mithat
ları

Paşa ' nın ı

86 ı

yılıııda Niş'tc

müslüman ve hristiyan kimsesiz çocuk -

toplayarak "Islahhane" adıyla. sanat öğreten bir hayır kıırunıu meydana getirmesinin ardından,

bu uygulama çeşitli şclıirlcrdc hayata geçirilmiş, 1868'dc istanbul'a gelen Mithat Paşa'nın öncülü ğünde. " Islah - ı
açılan

okulun

cisine ise ı 3
Bu

Sanayi Mektebi "

dalıili

yaşına

yıllarda

ve harici

kurulmuştur. Sultanalımed

şubeleri

bulunuyor.

kadar olan çocuklar

devanı

sanat. zcnaat ve sanayi

bunların

semtincieki eski

Kılıçhane binasında

yaşa

kadar olanlar. ikin -

birincisine 30

cdcbiliyordu.

kavramlarının çoğu

zaman bir arada ve benzer anlam -

larda kullanılınası nedeniyle. benzer dersler veren okullar, bazen sanat okulu bazen de sanayi nıek
tcbi olarak hizmet vermiştir. Dönemin sanat/sanayi okullarında öğrencilere tcrzilik, kunduracılık.
dcbbağlık

(deri işleme), nıürcttiplik, arabac ılık . külalıçılık, dokumacılık gibi zcnaatlarla alfabc, ya -

zı. Kur<'ın, ilmilıal,

basit hesap ve defter tutma gibi bilgiler de veri lmi ştir.

1885'tcn itibaren "Mekteb-i Sanayi" adını alnıaya başlayan ıslahlıanclcr ilc sanat ve sana yi okullarının çoğu. Birinci Dünya Savaşı sırasında kapanmış. Cumhuriyet dönemine kadar ancak
Edirne, istanbul. Adana. Ankara. Bursa. Sivas, Kastamonu, Konya ve Bolu sanayi okulları varlık 
larını sürdürcbilnıişlcrdir.

Osnıanlıcla kadınlara yönelik ilk mesleki eğitim. ı 860'larda istanbul'daki Cevri Kal fa ina s

Rüştiycsi'ndc verilen cl işi kursları olur. ilk Kız Sanayi Mektebi Rusçuk'ta ı 865 y ılında açılmış,
ı 870 yılında Tophane i Amire Nazırlığı. Yedikule'deki bir binada 50 öğrenci! i Kız Sanayi Mcktc

bi'ni hizmete sokmuştur. Kız sanayi mektcplcri, ll. Abdüllıamid döneminde öksüz kızlara el bccc
rilcri kazandırmak. böylece onları üretici konuma getirerek çevresine muhtaç olmayan kişiler
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olarak yetiştirmek amacıyla kurulmuşlardır. Gündüzlü ve yatılı olarak eğitim ve öğretime açılan,
bütün ihtiyaçları devlet tarafmdan karşılanan bu okulların ya tılı kısımları . Meşrutiyet döneminde
ödenek yetersizliği nedeniyle kapatılmıştır. Öğretim süreleri beş yıl olarak belirlenmiş olan , iptidal
ve rüşdi öğretim kademelerini içeren bu okullarda , nonnal okul programlarmlll yanında, model , di kiş, örgü, dokuma , işleme . resim , çiçek gibi atölye çalı ş maları yaptırılnııştır.

ll.

Meşnııiyet'in ardından

özel

kı z

sanayi mekteplerinin

açılmasına

izin

verilmiştir.

Bunlar-

dan biri ı 909 yılında açılan ve himaye heyetinde Osmanlı devlet adamları bulunan Osmanh-Fran sız Kız Sanayi Mektebi 'dir. Aynı yıl ittihat ve Terakki Cemiyeri'nin himayesinde Bakırköy'de inas

ittihad - ı Osmani Mektebi a ç ılmıştır.
Bunların dışmda Osmanlı

rulduğu

devletinde. tarını eğitimi alanmda ı886 - ı889 yılları arasmda ku -

bilinen "İstanbul Halkalı Ziraat Mektebi"ni, 20. yüzyıl başlarında ülkenin ı2 yerinde ku -

rulan ziraat mektepleri i z lemiştir. ı 91 O yılmda n sonra çeşitli yerlerde açılan çiftçilik okulları, amele nıektepleri. bahçıvanlık nıektepleri, ipekçiliği fenni bir şekilde öğretmek amacıyla 188 7 yılmda
Bursa'da kunılan ve daha sonra ülkenin ba z ı yerlerinde açılan Dar-ül Harirler. ı 868 yılmda kuru lan ormancılık okulu. kuruluşu 1848'e giden baytar (veteriner) okulu. şinıendifer okulu. mühendis
mektebi . posta ve telgraf mektebi. kada srı·o mektebi. kondüktör mektebi gibi birçok Batı tipi meslek okulu ihtiyaç duyulan yeni uygulamaları öğretmek amacıyla açılmış ve yeni iş alanlarında ihti yaç duyulan personelin yetişmesine hi zmet etmişlerdir.

•

1/crckc h<bnkasl'nda
das .<;ören ,~~renci/Cl
Milli S<m~rlar hıt,~J?rı!l
Atşiı·i

Sultan II. Abdülhamid 'in, ı 5 Mayıs ı 903'de Almanlarla imzaladığı, Türk-Alman Öğrenci Anlaş 
nıası da. 2ı. yüzyılııı başmda mesleki eğitim almak üzere binlerce Osmanlı gencinin. Almanya 'ya gön -

derilnıclerini sağlamıştır. Çoğunluğu kimsesizlerden oluşan öğrenci grupları. Stuttgart . Köln. Münich ve

Berlin'deki fabrikalarda üç-dört yıllık eğitim ve öğretim programlarını tamamlayıp. teknik eleman olarak ülkeye geri dönmüşlerdir. ilk öğrenci gönderilen fabrika Mercedes Otomobil Fabrikası olmuştur.
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19. YÜZYILDA SANA Yİ VE TEKNOLOJi ÜRÜNLERi,
ÜRETiMiN NİTELİGİ VE YENİ TÜKETİCİ PROFİLİ
Buluş,

herhangi bir alanda o güne kadar bilinmeyen bir çözümün ortaya ~- ıkarılıııasıydı ve

bu nedenle Sanayi Devrimi'nin kendisi
!arına

aslında

bir

cevap verecek ve insanlara daha kaliteli bir

buluştu. ı

9.

yüzyılda.

günlük

yaşanı tarzını müjdelcycıı

yaşamın

pek çok

ihtiyaç

icadııı.

birer

teknoloji ürünü haline dönüşmesi ve yaygınlaşması, Sanayi Devrimi'nin sağladığı altyapı ilc ıııüııı 
küıı olmuştur.

Bilgi ve sermayeye dayalı bu altyapıdan yoksun kalan ülkeler. büyük bir hızla ya -

şanan gelişmelere

ayak uydurmak ve katkıda bulunmak konusunda geride kalmışlardır.

Devrim yıllarında bazı istisnalar dışında çoğunlukla. mucit + icat + tasanıncı + üretici +
dağıtırncı

ne

dayalı

ve satıcı sırasını izleyerek kullanıcıya ulaşan teknolojik arar; gereçlerin çoğu. iş bölümü bir

çalışma

gerektiren ve her bir

başlarına

!erdi. Parçalar tck

bir

şey

parçası ayrı ayrı tasarlaııarak. birleştirilen

ifade etmiyor. ancak

doğru

bir

şekilde

montaj! ı ürün

bir araya getirilip kulla

ıııldıkları takdirde işe yarıyorlardı. Özellikle yüzyılın ikinci yarısından itibaren. yeni icat araç -gereç -

lere sahip olmak.
maya

başlamıştı.

ıııcnıiş oldukları

olanlarcia

değerli

bir

nıüccvhcre

veya antika bir vazoya sahip olmaktan öte bir önem

Dönemin bilim ve teknolojiye dayanan

icatları.

daha önce

görülmemiş

taşı

ve denen

için onlarla karşılaşanların üzerinde büyük ilgi ve heyecan yaratıyor. onlara sahip

ayrıcalık

Geliştirilen

ve üstünlük hissi

uyaııclırıyorlarclı.

yeni üretim teknikleri ve makiııclcşnıcııiıı. cl cmeğiııc olan gereksinimi azaila

rak, üretim hızı ve üretilen sayısını arttırmasıyla birlikte, estetik değeri olan, özenle yapılmış eşya
ların

yerini, seri üretime ciayalı ürünler almıştı. Artık çıkarılan tck bir kalıpla ürünün aynısından

binlereesi üretilcbiliyor ve geçmişin cl yapımı işleri direkt iıısaıı faktörünelen sıyrılarak birer meta ya dönüşüyordu. Ancak bu durum. dönemin tüketici grupları için alışıldık bir şey değildi. Alım gü
cü olanlar yüzyıllardır süslü ve gösterişli tasarımiara alışnıışlardı ve ayrıcalıklarını ifade etmek için
sahip oldukları eşyaların nasıl göründüğüne önem veriyorlardı. Bu bakımdan o yıllarda sanayileş
mc ilc pazara giren yeni ürünlerin sadeec iş görüyor olması yeterli olmamış. belli bir estetik görü
nüııı

gözetilerek üretilmesi. süslcıınıcsi ve alıcının zevkine hitap etmesi gerekmiştir.
"Biçim nasıl olmalıclır7 Ürün tasarınıında sanatın payı nedir?" gibi sorular. ı 9.yüzyılda ye -

ni ürün

tasarımları i\· iıı sıkça

tinıle fiyatları düşen
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sorulan ve

çözünıleri tartışılmış

olan

sorularclı. Tasarımcılar.

seri üre

ve bu saycek daha geniş kitlelere hitap ecleıı ürünlerin kolay beııimseıımesini

f

Küç·ük llllada N(1i
ı·apuru 1Nı1i yı(ı;ll/111

-..

bu/um ilc cal!,,·nfjllldan
bu isimle amllluşnr).
188-1 rwis So:,;;i-i
cmumisi icin Mcsw Bin
l:.ihnn rmqjindan
ha::1rlanan dJ·ıcmas/
kiraptaya almakwılir.
: lbdtilmccid I}i·nd1
Küniplwncsi

sağlamak için bir çok araç -gereci, dekoratif bir görünüme sokmaya gayret etmişler. bir telefonun,

bir lambanın veya bir kalorifer peteğinin hem sağlıklı işlemesi hem de güzel görünebilmesi için
form ve fonksiyon ilişkisini doğru kurmaya çalışmışlardır. Adları yeni verilen, formları ilk kez be lirlenen bir çok araç -gerecin tasarııııında. pek çok farklı özellik ve çeşitte dekoratif öğe kullanılmış,
çağdaş sanat akımlarından yararlanılarak yeni ürünlerin görsel yönüyle ilgi çekmesi hedeflenmiş 

tir. Bu dönemde araç -gereçler ve diğer ürünler üzerinde gerek işlev gerek form yönünden sayısız
denemeler yapılmıştır.
icat gerçekleştiren bir muciı, devrim öncesinde, fikrini kullanılır hale getirebilmek için, işin
başı ilc sonu arasındaki uygulamaların hepsinde yer alırken, devrimle gelen işbölümü sayesinde,

bir fikrin ürün olma sürecinde artık her aşamada farklı kişilere görev verilrııckteydi. Bu bakımdan.
ı 9.yüzyılın ikinci yarısından itibaren sayıları giderek artan icaıların tescil edilmesi, icadı gerçekleş

tiren ımıcid ilc bir ürünün üretim ve dağıtınıını üstlenen kişi veya kurumun patent hakları, üzerin de önemle durulan konuların başında geliyordu.
Osmanlı imparatorluğu'nda yapılan icaılara ilişkin haklar ve bunlarla ilgili işlemlerin ne ola cağı,

22 Mart ı 880 (H. ı ı Rcbi - ül ahir ı 297) tarihli kanunla belirlenmiş ve ihtira beratı uygula

ması başlatılıııışıır. Önceleri devletlerin kendi içlerinde yaptıkları düzcnlcıııclcrle belirledikleri hak

ve yaptırımların durumu, uluslararası boyutta ilk kez, ı 883 yılında Paris'te gerçekleştirilen bir top lantıda ele alınmış ve bu toplantının sonunda, "Sınai Hak ve Mülkiyetterin Korunması için Pa-

ris Sözleşmesi " iııızalanııııştır.
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ı

9. yüzyılda Osmanlı imparatorluğu'nda görülen, teknolojik yen ilik -

Ierin temsilcisi araç ve gereçlerin büyük çoğunluğu, Avrupa ve Amerika kö kenliycli. iıııparatorluğa yedek parçaları ilc beraber doğrudan ithal edilen bu
araç -gereçler karşısında, Osmanlı ürctici - esnafının, bunların benzerlerini
yapmaya
di

çalıştığı

tasarladığı

veya kendine ait atölyelerde günün

ürünleri imal ederek,

ettiği görülıııckteclir. Yüzyılın

benzerleri örnek

rektirıııeycn

gelişmelerin ardında

ikinci

yarısından

alınarak, çamaşır kazanları,

ları , buğday öğütme

ihtiyaçlarına

göre ken -

kalmamaya gayret

itibaren, Avrupa'dan gelen
tarım

basit

aletleri, su pompa

makineleri gibi fazla ayrıntısı olmayan, ağır sanayi ge

ve kas kuvvetiyle çalıştırılabilen birçok araç ve gerecin yerli ya -

pım versiyonları üretilmiş, Osmanlı üretici - esnafı

bu yolla, bilinçli veya bi -

linçsiz olarak Avrupa ürünleri ile rekabete girmiştir. imparatorlukta yerli
üreticinin,

yüzyılın ortalarında,

dan sonuna kendi

pa benzeri bir üretimin
nan

sıkıntılı

bir çok alanda,

gcrçeklcşebilmcsi,

bir sürecin sonuncia mümkün

liği, işbölüıııünün sağlanamamış olması,

uzun

yıllar

uzak

ürettiği

başına şekillendirnıcye devanı ettiği

kalınıııası,

bu

ürünü

başlangıcın

bilinmektedir. Avru -

neredeyse günümüze kadar uza
olmuş,

sanayi

altyapısının

eksik

teknik gelişmeler ve eğitimden

durunnın başlıca

nedenleri

arasında

gösteril -

miştir.

Yabancı

ürünlerin ve ara~· gerecin imparatorluğa yoğun bir şekilde

gelmeye başlamasıyla, Osmanlı'da sanayileşmeye dair kavramlar üzerinde
de bir

karmaşa yaşandığı

yapılmaya başlamış,
mııı, Osmanlıların

ele

olgunlaşan

dığı

izlenir. Avrupa'da Rönesans 'la birlikte

ayrımları

Sanayi Devrimi yıllarında belirginleşmiş bir çok kavra -

geleneksel üretim

kavramlar

olmadığı

tarzıyla uyuşmadığı

ve kendi bünyesin -

için uzun süre birbirinin yerine

kullanıl 

görülür.
Sanayi ve zenaat,

Osmanlı'da

geleneksel ilc

çağdaş olanı birleştirircesi 

nc beraber kullanılmış. Sanayi i Adiyc, Sanayi, Hırcfve Sanayi, Sıııaat- ı Hıre
fiyye, Hıref i Sınaiyyc, Sınaat - ı Mekanik ifadeleri, hammaddeyi işiemek sure tiyle serveti n artmasına hizmet eden kurallar ve sanatların hepsi olarak tanım 
clsnwn/1 bas/111/l<la
dcıncmin

icarianna dai1

lanmıştır

(3). Aslıııda kavramlardaki bu karmaşa, Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumu yansıtma -

rt'l.:lamlarda ya a/a11

sı bakımından

11.:imln

çoğu

dikkate değerdir. Zira elde olan iıııkanlarla Osmanlı üreticisinin gerçekleştirdiği işler,

zaman ne salı sanat, ne salt zenaat ne de gerçek anlamda sanayiye dair olımış, mevcut imkan -

lar dahilinde üretilenler genellikle bunların hepsinden birer parça içermiştir.
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ULUSLARARASI FUARLAR VE YEREL SERGİLER
ı

9.

yüzyılın ortalarında

na paralel olarak

çeşitlenen,

1

buluşlar

sayesinde

hızla gelişen

bir endüstriye ve bu olmuştu. Buluş

ve

değer kazandığı

bu

zengin mal ve hizmetieric güçlenen bir pazara sahip

işgücünün birleşerek kullanılır

dönem. ülkeler ve

Avrupa. yeni

getirdiği işlenmiş haııııııaddc

hale

şirketler arasında

büyük bir rekabetin

yani ürünün

yaşandığı yıllardı.

alım satım işlemi. alıcı. satıcı

Ekonomiye büyük bir

canlılık

getiren yeni ürünlerin

tanıma

sürecini gerekli kılıyordu. işte bu gcrcklilik, uluslararası fuarların temel varlık sebebini

oluştu rm uştur.

ve varsa

aracı arasında.

ürünü bilme ve
/85 1 Lo11dra
~l.,:gisi'nc

ait

illlistrasyoll

ilk fuarlar. ı 700'lü yıllarda Fransa ve in giltere'dc düzenlenmeye
çaplı

birer pazar

larıydı.

Ticari amaçla

delik ürünlerin
artması

içerik

niteliğinde

başlayan

ve küçük

olan sergileme alan -

yapılan

scrgilcndiği

ve genellikle gün bu fuarlar. ilginin

ilc birlikte, zamanla sosyal ve sanatsal

kazanmış

ve çok

geniş

dev organizasyonlar halini
Yeni

buluşların.

kitlelere hitap eden

almışlardır.

yeni

işleme

yöntemleri-

nin, hammaddenin. icar edilen araç ve gereçlerin
ve farklı amaçlarla üretilmiş sayısız ürünün görücıjye çıktığı uluslararası

fuarlar. ı 9. yüzyılın

en önemli sosyo-ekonomik olaylarıydı. Bu fuar larda yalnız ürünler ve alıcıları değil. birbirinden
habersiz kişi, kurum ve kültürler de birbirini ta nıma imkanı bulıııuşlardır. Henüz haberleşme
araçlarının gelişınediği

veya yaygınlık kazan -

ınadığı yıllarda fuarlar, gidileıneyen görüleıııe 

yene dair haberlerin alındığı karşılaşma mekan ları olarak nitelendirilıııiştir.
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El
üretime

emeği

dayalı

ürünler ilc

ınakinclcşınenin getirdiği

ürünlerin bir arada

seri

sunulduğu uluslararası

fuarlarda, ülke, ürün, üretici ve aracı şirketi tanıtan resimli
ve

geniş kapsarıılı

ıım

kataloglar

hazırlanmış

ve bunlar dünya-

dört bir yanına dağıtılmıştır. Ulaşımm zor ve maliyerin

yüksek

olması

tutulan

uluslararası

nedeniyle genellikle 6 ilc 18 ay arasmda

açık

fuarlarda, günlük fuar gazeteleri yayın

lanmıştır.

Fuarlar için özel olarak
yılların

mimari özellikleri ve

inşa

yapıııı

edilen,

yapıldıkları

teknolojilerini

yansı

tan dev binalarda, gıda malzcınclcrindcn, makinciere ka dar her türden çağdaş ürün sergilenmiş ve pazarlanmış 
tır. Yapımı

aylar süren

binalarıyla,

görkemli

açılışları.

I85I Londra Sergisi i(in

in~·a edi/nu~-

cam ı·c demir konslniks[J•onlu
Cii,ral Pa/an·. Lc,ndra Bilim MIÖ'si ;lrşiı·i

sa-

nat sergileri, konserleri ve gösterilcriyle cazibe merkezle ri haline gelen bu dev organizasyonlar, tüm dünya bası 
nı tarafından,

gündemin en önemli

yurularak, takip

olayları arasında

du -

edilmişlerdir.

19. yüzyıl ortalarında dünyanmen büyük devlet lerinden olan Osmanlı İmparatorluğu da uluslararası fu arların

önemli katılımcılarından, aynı zamanda müşteri 

lerinden biriydi. Osmanlı yönetimi. ülkenin içe kapalı görüntüsündcn
Avrupa'da

kurtulması, dışarıda

yaşanan

daha iyi

tanınması

ve

ekonomik hareketlenmenin içine da -

hil olabilmek amacıyla siyasi durumun elverdiği zaman-

I900 Pan's So:E;ı~·i i( in inşa edilm Elckoik B imm.
L 'illusrraric'n. I 7 Şu bal I900

larda uluslararası fuarlara katılmıştır. Katılınadığı fuarla ra ise gözlemciler yollayarak, yeni gelişmeler konusunda
rapor ve izienimlerini

almıştır.

Fuarlarda Osmanlı Devleti'ni temsil edecek ürün
ve aktiviteler özenle seçilmiş, gönderilccek malzemenin
seçimi için ülke genelinde
Hazırlanan

yarışmalar düzenlenmiştir.

fuar kataloglarının yanında projeksiyon ma -

kineleri ilc ülkenin farklı bölgelerinden alınmış görüntü ler eşliğinde özel tanıtımlar yapılmıştır. Türk standların 
da lokLımdan müzik alctinc. Kudüs taşından Şam tüfeği 
ne, hatta toprak örneklerine kadar sayıları binleri aşan
farklı malzeme ve ürün sergilenmiştir (4).

I900 Pan~' Scr;;:ı'si'nin Concordc Ahydwu·na J!(ilan Bl[Vlik KaplSI,

L 'illustrarion. I</ Nisan I900
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Sulwn ll , lbdulhamid
wra/indan J'!Idi-- 'da

in ..·;a

edi/nu~·

olan soxt
Fuarların

b/11</S/ l'C <{1'111 /n!IW/111

l(l!ldc 1891 tarihinde
Jiirk l'unan Sm·a,,·l
~·it'hit ı·c ,J:;a....""ilcn'tltll

ekonomisine
lı padişahı

ailcleriti<'Yarılilll

ülke

katkısını

ıanıtımına

ve

gören Osman -

Sultan Abdülaziz döne -

minde. sarayın öncülüğünde isıan 

<llll<i<'[vla <liL·cnlcn!lll~,·
"'.-t'l}.,1 i sa!ı._ınu

bul'da da büyük bir sergi düzenlen -

IRC/C·I , l tŞll'l

miştir.

At

1863

yılında,

Sultanahmet -

Mcydanı'nda kunılan

büyük ser-

gi binalarıııda, batıdaki örnekler gö zönüne alınarak düzenlenen bu or
ganizasyon, Osmanlı sanayisinin ge lişmesini

ve özellikle sanayi alanın 

daki ycııiliklcriıı ülkedeki üreticiler
tarafından

tanınmasını

hedeflemiş 

tir. Fuar, Osmanlı'da Sergi -i Umumi -i Osmani, dünyada ise Ottoman General Exposition adı ilc
anılmı ş tır.

Scrgidc Osmanlı ürünleri ve üretimde kullanılan araçların yanısıra, yurtdışından getirilen

çok say ıda çağdaş teknoloji ürünü araç ve makine de yer almıştır.

Maliye Nazırı Mustafa Fazı!

Pa şa ' nın yönetimindeki özel bir komisyon tarafından hazırlanan sergi , 27 Şubat - ı Ağustos 1863

tarihleri ara s ında açık tutulmuş ve büyük ilgi görmüştür.
O s manlı İmpa ratorlu ğu ' nun

ürün ve üreticileri biraraya getirme amacıyla düzenlemek iste

di ğ i ikinci büyük organi zasyon, Sultan ll. Abclüllıaıııicl ' in saltanat yıllarındalıayata geçirilıııeye ça

lı ş ılan , İ s tanbul Ziraat ve Endüstri Sergisi, di ğer adıyla Dersaadet Ziraat ve Sanayi Sergi -i umu-

misi projesidir. ı 894 yılında meydana gelen büyük İstanbul depremi nedeniyle lı enüz başlamadan
son bulan bu sergi için , Şi ş li yakınlarında bir kısım sergi binalarının yapımı gerçekleştirilmi ş tir. Sü
rcli d eğ il , daimi olarak tasarlanan , yalnızca kış aylarında kapalı kalmak üzere yılda sekiz ay açık
tutulma s ı planlanmı ş bu serginin devamlılı ğ ını sağlamak üzere aralarında yabancı üyelerin de bu lunduğu
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bir sergi komitesi olu ş turulmuştur (S) .

imparatorluğun

ziraat. sanayi ve el sanariarına dair ürünlerine yer verecek sergide. yerli üre-

tici. \'iftçi ve sanayicilere yeni metod. model ve üretim biçimlerinin tanıtılnıası anıaçlanmış; buranın
sanayi devrimiyle gelen yenilikinin takip edildiği. yerli üretimin gdiştirilmesi ve teşvik edilmesi
için ,,alışan bir araştırma geliştirme merkezi halinde faaliyet göstermesi planlanmıştı. Sultan ll. Abdüllıamid

bu daimi organizasyonun,

adınılardan

adınc!<m

biri olarak

görmüş, aynı

Osmanlı

zamanda

üretim sektörünü
Barı'da olduğu

gibi

dışa bağımlı
eğitsel

olmaktan kurtaracak

ve sosyal aktiviteleriyle de

söz ertinnesini istemişti. Ancak büyük deprem bu projenin planlandığı şekilde gcrçckleş

tirilnıcsine

izin

vernıenıiştir.

1 9l ıcı Bursa Sop/'1 ip11
ta.•;ar/anllll,"; (ı/an :·>l't,"f.'l
binaSIIlli ait 1L·tm.
,\/illi Sm<{J'I<ir r<ıfl;>i,n,l/
,·lfşiı·i

Osmanlı imparatorluğu.

Avrupa'da sanayileşmenin hızla sürdüğü yıllarda 1851 Londra,

1855 Paris. 1862 Londra. 1867 Paris. 1873 Viyana. 1889 Paris, 1893 Chicago ve 1900 yılı Paris
uluslararas ı fuarlarına katılmış:üretim birinıleri
şehirlerde

ve ticaretin geliştiği, ulaşınıın rahat sağlanabildiği

yerel sergiler düzenlemiştir.
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OSMANLI BASlNlNDA YENİ ÜRÜNLER VE REKLAMLARI
Osmanlı basınında reklamı n

ilk adımı, ı Ağustos ı 840 tarihinele William Churchill adındaki

bir ingiliz'in çıkardığı yarı resmi bir gazete olan Ceride i Havadis'te, " İianat" adıyla yayınlanan bö lüınle atılmıştı.

Ticari olmayan ve rekabete dayanmayan,

şahsi eşyaların alım satım ilanlarını.

yı lın ortalarında gazetelerde görülmeye başlayan reklamlar izlemiştir. Önceleri sayıca az

yüz

ve rekabet

dili oldukça hafif olan reklamlar , Osmanlı piyasasına giren yabancı ürün ve kişilerin sayıları arttık 
ça çeşitlilik kazanmış, çıkarılan gazete ve dergilerde resimli, açıklanıalı ve teminat veren reklamlar
yayın lanmaya başlamıştır.

Reklaınlar.

yeni teknolojiye. ürün, uygulama ve hizmetlere yabancı olan Osmanlı toplumu -

nun bilgilenmesinde önemli rol oynamışlardı. Yüzyılın ortalarında Kırım Harbi sırasında yurda ge
len yabancıların, dolayısıyla yabancı ürünlerin sayısındaki artışın, gazete ve dergilere verilen rek
lam sayısını arttırdığı izlenmektedir. Fotoğrafın henüz yaygınlık kazanmadığı ve baskı teknikleri
nin
ı

gelişme

850'Ierde,

sanıasında

olduğu

Osmanlı basınında

yer

alan reklanılarda, araç ve gereçlerin
basit çizimlerine yer verilmekte,
ürünün ne
fından

işe yaradığı.

kimin tara

imal edildiği, nerede, kim ta -

rafından sauldığı

uzun ıızadıya an-

laLılnıaktaydı. Kullandıkları

dil ne-

deniyle daha geniş bir kitleye hitap
edebilen Osınanlıca gazete ve dergi ler, özellikle yerli yapını araç-gereç
ve icatların tanıtımı için tercih edil nıcktcydi.

Osmanlı

tcb'asındaki

gayrinıüslimlcr ilc ülkede yaşayan
yli_yi/ s,,n/annda bu
Llsman/i _.;,cacsinc

yabancılara

l"<'nluu,,·. Su/1<111
!!amam ·da j(w/~ı·cl

yayınlarda

.~ılısfl'rt'll

lamları ağırlıktaydı.

/.'ı

rckhun

30

!innaya ait

hitap eden periyodik
ise ithal ürünlerin rek

Hem yerli hem de yabancı gazetelerin

rcklaııılarıııda

yer alan

çizinı

ve fotoğrafların okuma yazma oranı düşük olan ve resim geleneği bulun ınayan Osmanlı topluımı

merakla
ların

karşılandığını

dahi takip

için her zaman ilgi çekici olduğunu ve büyük
alım

belirtmek gerekir. Reklamlar

ettiği, onları

gücü olmayan -

yeniliklerden haberdar eden sihirli birer ara -

cı olmuşlardır.
Yüzyılın ortalarında Osmanlı basınında
tarını

makineleri, ocaklar, kazanlar, at

yakıtlar.

lamba. kasa, saat,

gibi araçlar ilc

dikiş

zeytinyağı. şarap

çeyreğine gelindiğinde

en

arabaları.

sık

rastlanan rcklamlar,

mobilya, gaz, kömür gibi

makinesi, ilaçlama ve buhar makineleri

gibi ürünlere ait

rcklaııılardı. Yüzyılın

son

ise basında, afiş ve reklam panolarında sıkça görü -

len ürünler. dünyadaki gelişmelere paralel olarak kullanımı artan teknolojik ve kimyasal

ağırlıklı

yasal ürünlerin ne

ürünler

olmuştur.

işe yaradığını

bildiren.

Sunulan alet, makine veya kim müşteriye

"~ ~~L;)I ~~··

yönelik kibar davetler

..... -.-J-··
···-,:

·~-::--~1

·~

-~ ...

,.:..rı;;~

ve zarif övgüler içeren geç dönem rcklamlarında, fonograf. graıııofon. rel graf donanımları. stcrcoskop, fotoğraf makinesi, büyütcç, dürbün, gemi,
çeşitleri

müzik aletleri, ilaç ve boya

öne

çıkan

ürünlcrdir.

Kırım Savaşı'nın ardından istanbul başta olmak üzere kozmopolit

bir kalabalığa sahne olmaya başlayan Osmanlı iıııparatorluğu'nda, öncelc -

.·

ri birer kişiyle temsil edilen yada yerli firıııalarla ortak çalışan Avrupa şir 
ketleri, zamanla kaynak yönünden zengin,

ulaşım

yönünden

elverişli

kentlerde şubeler açarak. fabrikalar kurıııuşlarclı. Özellikle dış kaynaklı ya tırımların ağırlık kazandığı
ğaza

sahipleri ilc

geçtiği

Sultan II. Abdülhamid döneminde.

dağıtımcılara

ait

rcklamların,

izlenir. Birçok ürünün bir arada

onların sunduğu satış

ürün

bulunabildiği

yabancı

tanıtımlarının

büyük

•'

ma -

önüne

mağazalar

ve

öncesi ve sonrasına yönelik hizmetlerin tanıtıldığı

rcklamlarda. yeni ürünlerin

kullanınıının öğretilmesi

veya bozulan ürün -

lerin tamiri için verilccek hizmetlerden bahscclilıııiştir.
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Sultan ll. Abdülhamid
lamlarıııııı

rülür ki bu. söz konusu

Mekteb-i Sanayi Mezunlanndan

ğiııi

müştenlen'miz

tarqjla-

ve

şirket

rck

bir kısmında padişah mührü ilc Osmanlı armasıııın yer aldığı gö-

Mehmed Salim
Muhtcrem

döııcıııiııdcıı başlayarak, mağaza

mağaza

sattığıııı

ve saraya mal

veya

şirketin

saray

belirten bir ibaredir.

tarafından

tercih cdilcli -

Paclişahlarııı verdiği

bu iz -

nin. sarayııı modernizasyona duyduğu ilgiyi ve yenilikleri destekleyen tutu

nndan ibraz buyrulan hüsn-i rağ

rııuııu gösterınesi açısından

bet sayesinde bir kat daha eelb-i

olan ihtira

hoşnudi

ürünün katıldığı uluslararası sergiler ve aldığı madalyalar. yüzyıl sonlarında

ve memnuniyetlen' zun-

bcratı.

önemli

yabancı

ürün

olduğunu

söyleyebiliriz. Mallara

ise patent sahibi ve patent tarihi,

lllnda bu kere dahi Amen'ka 'dan

reklamların

müccddeden getı"rtmiş

rında Osmanlı basıııında. fotoğrafııı kullanımı

tt

o/duğwn

al-

kulaçtan yinnibeş lw!aca kadar

son sistemde ve adi kurşun borulu

vazgeçilmez sunum malzemeleri

standartlarına ulaştığı

Avrupa

ajanslarının açılmış olduğu

olmuşlardır.

verilmiş

eğer

varsa

yüzyılın başla 

20.

ilc desteklenen reklamların

ve reklama gösterilen talep nedeniyle reklam

görülmektedir.

tu/umba!ara nisbet/e sa/is derecede
bir ehveniyetic

malıalien'ne

vaz·

olunur. Her nev1Jonogrqf makinest~

kovanlan ve en

a!uwuş

nende!er tarqfindan
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nMcLıucs
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olunur. Havagazz.fitillen' yüz paradır.

Sabah, 19 Mart 1900

Dikf,,· makilleleri
ithal cdc11 Sinxn
. /irt/1{/SIIIIII ."<CCIC

i/ant. lindeki
CaZt'ft'.•;i, St{J 'l 3 9
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OSMANLI KARİKATÜRLERİ VE HİCİV Y AZILARINDA
SANAYİ VE TEKNOLOJi
Yenilikler

karşısında Osmanlı

Osmanlı basınında
Batılı ıııodcllcrc

rinde ilk

gösterdiği

tepkiler ve

yaşadığı olayların,

gerek

gerekse yazılan gözlem yazıları ve romanlarda sıkça hicvcdildiği izlenmektedir.

uyum

sağlama sancılarının yaşandığı

sıraları almış,

1860'1ı yılların

Çıngıraklı

toplumunun

durumu hiciv yoluyla
sonunda Yeni

bu

yıllarda

kent ve

sorunları

gazete haberle -

değerlendiren yayınlar yapılmıştır.

Osmanlı

hareketi ilc birlikte

doğan

hiciv

basınında

Diyojen,

Tatar, Hayal, Latifc, Şafak, Kamer, Kahkaha, Şarivari, Medeniyet, Çaylak gibi resimli ya -

da resimsiz dergiler yayıııılanıııış, 1870 ilc 1877

arasında Osıııanlıca yayınlar sürdürülmüştür.

Sul -

tan ll. Abdülhaıııid'in saltanat yıllarında durgunluk dönemine giren hiciv basını, ll. Meşnıtiyctle beraber, Fransızca'yı da kullanan kırktan fazla mizalı dergisinin faaliyete geçişiyle yeniden hare ketlcnmiştir.

Hiciv

basınının hızla gelişmesinin tenıci

sebebi, genellikle resimli

olması

ve

konuları

son de -

rece eğlendirici bir dille ele almasıydı. O günün toplumunda, resimli olarak tasvir edilen bir konu
daha büyük etki yaratıyor, fikirler de mizahi üslupla daha rahat ifade edilebiliyordu.
Karikatürler, politik birer hedef olarak yöneticileri, vekilleri, parlamentoyu,
uygulamalar sonucu
raları,

leri

yaşamın çelişkileri,

ilginç karakterleri ve

işlerini

modayı, batılı

konu ediniyordu .

Bektaşi fık 

Nasrcttin Hoca, ineili Çavuş, Bckri Mustafa hikayeleri ve özellikle Hacivaı - Karagöz karakter

mesajları
Şehir

aktaracak

aracılar

olarak

kullanıldı

(6).

ve sakinlerini konu alan çizimierin yer

aldığı

karikatürler. Sultan II.Abdülhamid dönc -

minde gelen sansürlc kesintiye uğrasa da, kent sorunları, yaşamı ve kentli profillcri, yazılı basın
da her zaman ilgi
inen
rin

atlı

odağı olmayı sürdürmüştür.

tramvaylar, yanmayan gaz

kayıklarla yarışı

Çamurla

lambaları, yolların

hep yeni ilc geleneksel

kaplı

sokaklar,

tozundan

yokuştan aşağı

boğulanlar.

olanın karşılaştırıldığı

yeni

dört nala

buharlı

gemile-

karikatürlerdi. Karikatürlcrde

hem geleneksel şehir yaşamı hem de Avrupa'yı model alarak ıııodcrnlcşmcye çalışan şehiriiierin gö rünümlcri bir aradaydı. Aslında cleştirilcnlcr gelişmelerin kendisi değil, uygulanış biı;imleriydi. Uy gulamada yaşanan ve önceden hesap edileıııcmiş problemierin yarattığı düş kırıklığı, tuhanıklar ve
daha önce görülmemiş durumlar, karikatürlere ve hiciv yazılarında sıkça konu edilmiştir.
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Osmanlı imparatorluğu'nda

Avrupa mallarının alıcıları, çoğunlukla saray. saray erkanı, tüc-

carlar ve toprak sahipleriydi. Özellikle dekorasyon, mücevherler ve kıyafet açısından Avrupa malia rına

büyük talep gösteren

mış. aşırı

Osmanlıların

olmuştur.

19.

yüzyılın sonlarından Cunılıuriyet'c

jik veya traji -komik hikayeler
bilinmeyen getirileri

34

yazıları

ve karikatürlerdeki yerlerini al -

tüketim ve Avrupai yaşam merakının iflasa ve hatta intihara sürüklediği karakterler ro -

manlara konu

kat çeker.

bu grubu da, hiciv

yanında ınizalı,

uzanan

geri gelmeyecek bir

arasında sıkışanların lı issettiği güçsüzlüğü

ve

yıllarda

geçmişin

kaleme

alınan

nostaljisi ilc

tra -

geleceğin

çelişkileri yansıtan niteliği

ilc elik-

SANA Yİ DEVRiMi'NİN SON YILLARINDA SARAY,
KENT VE TOPLUM
sonlarına

Avrupa'da ll. Sanayi Devrimi'nin
tamamlamış

gelindiğinde,

ll.

Meşrutiyet

dönemini

olan Osmanlı imparatorluğu'nda. daha önce Sultan II. Abdüllıamid tarafından da des -

teklenen , üretim bir i nılerinin millilcştirilıııcsi meselesi üzerine neler yapılabileceği tartışılıyordtı.
ı

880'\crde 852.000 olan istanbul nüfusu, ı. Dünya Savaşı'na girilirken yarı yarıya azalmış

durumdaydı.

Siyasal sarsıntılar. isyanlar ve savaşlar clit kitlenin ve yabancıların Osmanlı impara -

torluğu'nu hız l a

terketmesine neden

olmuş,

ekonomik hareketlilik yerini

durgunluğa bırakııııştı.

Edmondo de Amicis'in Galata Köprüsü'nü anlatırken: "Hindistan çarşıları, Ninji -Novgorod fuarları
ve Pekin

panayırları

geçmişin canlı

ve

Galata Köprüsü'nün

coşkulu şehri.

Osman lı ların ı 9.yüzyılda

yanında

silik ve sönük

kalır"

sözleriyle ifade

ettiği

suskun ve kederli bir görünüm scrgiliyordu.
maruz

kaldığı değişim

süreci. geleneksel

yapının. çağdaş batılı

uy-

gulamalarla yer değiştirmcsini. bazen bunun içinde erimesini gcrcktirınişti. Bu bakımdan değişim
kent ve kentli için hiç de kolay yaşanmam ı ş. halk kendini devlet ve bürokratların ı n öncülüğünde
başlatılan ve geleneksel yaşantı ilc büyük farklı lı klar gösteren uygulamaların içinde bulmuştu.

Türk -Müslüman kesiminin tüketim ve yaşanı kalıplarındaki değişim. gayriınüslim vatandaşlar ilc
kentte yaşayan yabancılar kadar hızlı olmam ı şt ı r. Bunda din ve geleneğe olan bağlılığın yanında.
okuma yazma oranın ı n düşük olması ve yabancı dili bilmemenin de mutlak bir etkisi vardı.
ll. Meşrutiyet'in ardından devlet kadrolarında azalma yaşanırken , ücretiiierin ücretlerindeki
düşüşlere rağmen.

askeri ve sivil bürokrasi. bir süre daha tüketici kitle olma dunımunu sürdürmüş 

ıür. ithalat . ıransit ticaret. hammadde ihracı , tarım ve cl emeğine dayalı ürün ihracının gerçekleşti 
ği

bir liman kenti olan İstanbul ' da , 20 yüzyıla girildiğinde bankacılık. sigortacılık. ulaştırma. yük -

sek öğ retim, altyapı ve sağlık hizmetleri ana hizmet sektörlcriydi. Su. l'lektrik , gaz. aydınlatma ,
tramvay hizmetlerinin büyük bölümü yabancı sermaye yatırıııııydı. Kent nüfusu Türk -Müslüman
ve yabancı gayrimüslim olmak üzere iki ana unsurdan oluşuyordu . Özellikle Avrupa ve Anıeri 
ka'daki yenilikleri istanbul'a tcışıyan gayrinıüslinı aracı. yarırınıcı ve tüccarlcırın kentten ayrılmcılcı 
rı

ilc beraber istcınbul öncü kent duruımınu kaybetmiştir.
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Siyasi bir kıskaç içinde bulunan Osmanlı imparatorluğu'nda ekonomi. dolayısıyla sanayileş
mc. yıllardan beri Avrupa kapitalizminin bcklcıılilcri ve dayattığı sınırlar çerçevesinde yol almaya
çalışmıştı.

Bu dönemde ürünlerin , hammaddenin ve hatta tenıci gıda maddelerinin büyük bölümü

ithal edilir haldcydi .
ithalattan doğan dış ticaret açığının dış borçlanma ilc kapatılması için başlatılan ilk dış borç
!anına

dönemine oranla ( ı 854- ı 875). Sultan ll. Abdüllıamid döneminde azalmış oları dış bon; laıı 

ma , dalıa çok eski dönem borçlarının ödenmesi ve eski bor( talıvillcrinin yenilcnmesine yönelik ola
rak

yapılmıştır.

Sultan ll.

Abdüllıaıııid.

sanayi.

ulaşım

gibi hayati

yatırımlar

için dahi borç almak

tan uzak durmuş, yatırımların yapını ve işletiminde yabancı sermayeye imtiyazlar vermiştir. Av
nıpa

cek

ll . Sanayi Devrimi 'ni tamamlarken Osmanlıda halen güçlü bir ağır sanayi, onu tesis edcbile

altyapı ,

bilgi ve sermaye yoktur.

iktidarı sürdürme gayreti içinde ortaya çıkan kuruntular ve kuşkucu tutum. teknik ve mali

konularda gelişimi olumsuz etkilediğinden elektrik, telefon. uçak gibi pek çok yenilikten yararlana
bilme imkanı Osmanlılar için çok geç tarihlerde mümkün olmuştur. Ancak bir gcn;ektir ki tüm zorluklar, yoksulluk ve sıkıntılar karşısında Osıııaıılılar. Sanayi Devrimi'nin Avrupa insanı üzerinde
yarattığı ağır

ruhsal. bedensel ve sosyal

ı 8.yüzyılın

rı

sonundan başlayarak cl dokuma tezgahlarının yerine, "Şeytan" adıııı taktıkla

buhar makinelerinin başında çalışmaya malıkum olan Avrupalı halkların. devrim sürecinde uğ

radığı dönü ş ümün
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yıpranıııayı yaşanıaıııışlardır.

bedeli son dcreec ağırdı. ingiliz tarihçi Edward Palıııcr Thoıııpson'ın devrimin

başlangıç ve genişleme yıllarında ingiltere'de yaşananlar üzerine yazdığı satırlar, Avrupa'da çalı 
şan sınıf

dönüşüm

üzerindeki zorunlu

gerginliğin boyutlarına ışık

ve

tutar niteliktedir: "Buhar gü -

cü ve pamuklu dokuma fabrikası =yeni çalışan sınıf. Üretimin fiziki araçları, doğrudan ve az -çok
şekilde

zorunlu bir

ı 790'ların

nüyordu ...

ilişkiler,

yeni sosyal

hemen bütün radikal

nıakinclcşıııcnin, savaşların,

Avrupa'da

kurumlar ve kültür
olguları,

kalıplarının gelişınesine

yol açar görü -

artmıştı"

(7). Bu durum

I SIS'ten sonra on kat

sömürünün, yoksulluk,

ağır çalışına koşulları, katı

kural -

lar ve çarcsizliğin, işçi sınıfında yarattığı sıkışmanın bir sonucuydu. Günümüzde vahşi kapitalizm
denen olgumm çıkış noktası kabul edilen, o yılların buhar nıakincli panıuklu bez fabrikaları, yal nızca

daha fazla

nıal değil, aynı

işçi

değil,

beraberinde sosyal devrimin de eylem alanı olmuşlardır.

zamanda

hareketlerini de

üretmiş, yalnız

endüstriyel devrimin

Sanayi devriminin Avrupalının kendi zihnindeki görüntüsü, karanlık ve şeytani bir fabrika
imgesidir. Bu, baraka görünüşlü binaların, büyük fabrika bacalarının, anne ve babasıyla beraber
fabrikada olan çocukların, tahta ayakkabıların, dök ük clbiselcrin, fabrikaların etrafında mantar tarlasını andıran

görüntüleriyle meskcn topluluklarının ortaya çıkardığı dramatik imajdır. Sanayi Dev -

hız kazandığı yıllarda

rimi'nin
nusunda

sıkıııtılıdır. Salgııı

Fransa'da ordu, askere

halindeki

çağırılanlar arasıııdan sağlıklı

bulaşıcı hastalıklara

cr bulma ko -

yakalanan. dircnçsiz, ruhsal ve beden -

sel olarak çöküntüye uğrayan Avrupalı işçi sınıfının yaşam süresi devrim yıllarında, onalamanın
yaklaşık

yıl altına inmiştir.

on

Avrupa'da, özellikle J790'la 1830'lar arasında. işçi sınıfının kendi kendini oluşturduğu yıl 
larda gözlenen mahşeri görüntü, Osmanlı'da yaşanmamıştır. Osmanlı imparatorluğu'nda, dünya da

çekeceği

ölnıcnıck

bastırmak

oranında,

çalışmak

için

aristokrasİ

lıklar

eziyet

öteki dünyada üstün
bırakılan

zorunda

lsranbul sokaklannda
bihycilik Y<lf'<lll 1o1
ya,'! mla bir liu k

olacağına inandırılmış,

halk kitleleri yoktur. Avrupa'da

ilc imalatçıların birlik olarak, çalışan sınıfııı plan ve tepkilerini
ve ücretlerini daha da

düşürebilmek

da yoktur. Sanayi Devrimi'nin

için

giriştikleri yaygın

Avrupalı işçileri,

ortak -

özgürlüklerini kay -

bettiklerini düşündükleri ve sömürüye dircnmek istedikleri her noktada iş 
verenin ya da devletin, ya eta her ikisinin birden güçlerini
muş, yabancı

tarihçilerin deyimiyle.

karın tokluğuna

karşılarında

bul -

hizmet ettikleri, cahil,

kibirli ve gaddar fabrikatörler tarafından czilnıişlcrdir.Buna karşın, Osman lı padişahı

rağmen

ve işietebildiği ölçüde mevcut kurumlarıyla devlet, her şeye

kendi halkının ve çalışanın tarafında olmuş, Avrupa'da vatandaş

olıııa duruşuyla,

scrf olma duruşunun tanı ortasında kalmış işçi profili, Os -

manlı'cla görülmemiştir. Osmanlı bürokratlarının.

ler halinde örgütlenmesini öngören
ulaşamayacağı baştan
loncalarının

leşmeye

sanayileşme politikası. aslında başanya

beri anlaşılmış bir uygulamadır. Burada da esnaf

ve geleneksel tezgah üretiminin radikal bir

değişinıle

sanayi -

feda edilmesine cesaret edilemediği görülür. Avrupa'da az gelirli

grupların sanayileşme
zında

esnaf gruplarının şirket 

ilc birlikte sürüklendiği sefalet. değerler ve hayat tar-

/

ortaya çıkan sarsıcı değişim ve sınıf farklarının, Osmanlı toplumunda

hakimiyeti halinde
sanayileşmeye

yaratacağı

kaos

hesaplanıııış,halka

rağmen

bir

yönelin nıemiştir.
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icatlar
ve
Tanıtımları

HABERLEŞME
Geçmiş yüzyıllarda
bağlı

olarak

yollaına.

insanlar, sahip

oldukları

kültür ve içinde

çeşitli haberleşme yöntenıleri gcliştirıııişlcrdi.

Dumanla

yaşadıkları

lıabcrlcşmc,

tabiat

şartlarına

güvcrcinlc haber

geçtikleri yollarda iz bırakma gibi yöntemler kullanan insanoğlu, teknolojik araçları kul -

lanana kadar,
teknolojik

ulaşımda katettiği

buluşları

bcrlcşmcnin

ve yeni

ilerleme ölçüsünde

icatlarının haberleşmede

lıabcrlcşmcdc hız kazanabilmişti.

devrim

yaratmasına

kadar,

19.

dünyalılar

yüzyılın

için ha

en tenıci yolu, haberi kendi götürmek veya yola çıkan aracılığıyla ilctmek olmuştur.

Milletler, kabilclcr, kendi içlerinden haber
karşılığı yapılan

taşıyacak kişileri bclirlcıniş,

belli bir takas veya ücret

haber iletme işi yüzyıllar boyu bu şekilde gcrçcklcşıııiştir.

19.yüzyılda geliştirilen haberleşmedeki
sağlanıanın yanında,

haberin güvenli bir biçimde

ı ur. Haberleşmenin hız kazanması,

zincirleme bir süreç

araç ve yöntemler, zaman. güç ve para tasarrufu

bilimin,

alıcısına ulaşmasında

sanatın,

da büyük pay sahibi ol ımış 

sanayinin ve yeni tcknolojilcrin

gelişiminde

de

başlatmıştır.

Osmanlı imparatorluğu'nda 1840 yılında Posta Nczarcti'nin kuruluşuna kadar haber iletme
işini atlı çavuşlar,

ber iletme
ları

işinde

!atarlar, yaya haberciler olan pcyklcr ve ulaklar üstlenmiş, devlet büyükleri ha -

özel

ulakları

ve

atlı

yavcrlcri

kullanmışlardır. Atlı

araba sürücüleri, gemi kaptan -

ve görevlileri, daha geç dönemde ise tren nıakinistlcri de olağan habcrcilcrdir. Yabancı kişi ve

kurumlar aracılığıyla, çağdaş haberleşme teknik ve araçlarının 19.yüzyılın ortalarında, Osmanlı
imparatorluğu'na girmeye başlanıası ve hayata geçirilmesi ilc birlikte bir çok alanda gelişmenin önü
açılmıştır.
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Telgraf
Tclgraf bir işaret dili kullanarak teller vasıtasıyla yazılı mesaj ilerebilen ve böylece ilk kez
farklı

mekan veya şehirlerde yaşayan insanlar arasında karşılıklı iletişimi sağlamış olan bir icattı.

Mesajı

gönderenin yaptığı her vuruş. karşı tarafa bir kağıt üzerine işaretlenen. her biri kodlanmış,

dizilimine anlam verilen noktalar halinde göndcriliyordu.
Elcktomanyetik telgrafın ilk versiyonu, 1835 yılında Samuel. F.B Morsc tarafından denen miş,

ancak 1844

yılına

gelinceye kadar

kullanışlı

pratik bir sistem

kunılaıııamışrı.

1844

yılında

Morsc, tclgraf için gerekli temel özellikleri biraraya geriren alıcıyı geliştirmeyi başardı ve böylece
tclgraf. kağıt üzerinde işaretlenen nokta ve vuruşların dilini açıklayan metoduyla patent aldı. Hemen

ardından

birkaç yıl içinde Amerika'da ve Avrupa'da binlerce kilometrelik telgraf ağı

kurulmuş 

tu bile.
1846 yılına gelinceye kadar Osmanlılar. rclgrafla haberleşme yöntemine yabancıydılar. O yıl
istanbul'daki Amerikan Elçiliği, terelimanı aracılığı ilc Sultan Abdülmccid'c, Mors Alfabesiyle ha berleşme sağlayan

mi.

Amerikalı

bir telgraf makinesi gönderdi. Telgraf cihazının tanıtımı ve ilk deneme gösteri -

Profesör Mr. Smith

tarafından,

Eski Beylcrbeyi

Sarayı'nda

Sulran Abdülmecicl'c ve

kendisinin emri üzerine sarayeta hazır bulunan Şcylı - ül islam, sadrazam ve ilgili vekiliere yapılmış 
tı.

Sultan, bu tecrübeden çok memnun

onurlanclırmıştır.

olımış. tanırımı yapanları

tcbrik

etmiş

ve bir madalya ilc

Böylece tclgraf, saraya ve dolayısıyla ülkeye adımını atmıştır.

Osmanlı imparatorluğu'nda

telgraf tesisleri ilk kez Sultan Abclülmccid devrinin son yılların 

da kurulur. Sultan ALıdülaziz döneminde saray ile Bab - ı ali arasındaki haberleşmenin süratle işle 
nıesi

için telgrafa büyük önem verilmiş, tclgraf. zamanın en ekonomik ve hızlı iletişim aracı

Bl:ı•rw ?L·(ı;n!f M ct kci

ü

Ephcmcra Dcmt;Ri
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olmuştur. 1860 yılında istanbul Soğukçeşmc'de Telgraf Memur Miilazimi denilen iki yıllık bir okul
açılmıştır. 1864 yılında Osmanlı imparatorluğu'nda 76 telgraf merkezi faaliyette olup, Sultan Ab

dülaziz devri sonunda telgrafagları ülkenin hemen her yerine ulaşmıştır. Telgrafın kullanılarak Av
rupa ile doğrudan iletişime geçilmesi, şehirlerarası ve uluslararası ticaretin gelişmesine. kişilerle
kurumlar arasındaki bilgi akışının hız kazanmasına biiyük katkı sağlamıştır.
19.yiizyılın son çeyreğinde tahila olan Sultan Abdiilhamid de ıclgraf~1 biiyük önem vererek,
Yıldız Sarayı'na ülkenin dört bir yanından direkt bağlantı kurdurnıuştur. Kendisi bu sayede eyalel-

lcrdcn doğrudan bilgi almakta ve emirlerini saraydan cyalctlcrc zaman kaybetmeden ilctilcbilınck
rcydi. "Afcmlckct tclgrqfmakincsi başmdanyönctiliyor" sözü bu dönemde sıkça duyulan sözlerden
biridir.
Telgraf, yazanı, göndereni ve yazılanı belli olduğu için Sultan II. Abdiilhanıid tarafından tc
lcfona göre dalıa zararsız kabul edilmiş ve telefon kullanımının yasaklanmasına karşın ıclgrafın
kullanımı yaygınlık
Jcltlc)

kazanarak sürmüştür.

Ilc IfJ/1

awsmda /.:u/lam/nu,\
llllll bu k1.mn/an
LIS/1/lln/ll·a 1"<'
llan. .I

~( a tlli_~cnknllu,..,

tc·(~·ra!k<(>:lılt

\l.t'ıll

uu ""'f):r

Aloddi tc(,;:rç1/in llllleidi F H. .'>anwc/ ,!hvsc)•t· ait dan Aloui//aon marka/1
tc(,;:u_i/alcti.
(;ôndt'll'ci t~>kı·i.ı:,>rcn .1'1{1'/t ı·urma butonu ht'l ıunt,111n anlamtnt bilen bt!
/.:t~1·1 tau.lftndan ku/lamlnu,>ll 1'wu~larla ileti/m sit[J'tilloi anlamlandumak
ipn a/{(111/n da ,1/otst' t(l/iilıcsini billllt'si,,;:ack(I'L>rtlu
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Telefon
19. yüzyılda telefon. bireye özel haberleşmeyi sağlayan en önemli gelişme olmuştur. 1876
yılına

gelinceye kadar. insan sesini aktarıııa konusunda pek çok çalışma ve çeşitli araç tasarınıları

yapılmıştı.

anlaşılır

Ancak sesin

biçimde

karşı

tarafa

aktarımmı gerçekleştirerek.

Amerika'da pa -

tentini alan kişi iskoç asıllı Alexander Graham Beli olmuştur.
ilk telefon santrali. ı 00 aboneyle ı 880 yılında Stockholm'de kurulmuştu. Devasa demir ku lelcrle bağlanan telefon ıelleri. o yıllarda tek tek ve izole edilmemiş haldeydi ve bu yüzden dış
koşullardan

etkilenerek kolayca tahribe uğrayabiliyordu. Zamanla bu sorun kabloların yeralımdan

döşenmesiyle çözülıııüştür.

Amerika

arasındaki

Telefon
ettiği

Avrupa 'da ilk uzun mesafeli telefon hattı ı 923 yılında. Avrupa ilc

okyanus ötesi ilk telefon

tasarım

yönünden

hattı

ise ı 956

değerlendirildiğinde,

yılında

bireysel

hizmete

girmiştir.

kullanııııın

onun

tasarımma

etki

görülmektedir. ilk Beli telefonları hem konuşma hem ele dinleme eyleminin gerçekleşiirildiği

tek bir parı;aya sahipken. sonraları tclefonlara konuşma için ayrı bir mikrofon eklenmiştir.
ı

890'larda ise bu gün

bölümler biraraya

alıize dediğimiz kısım oluşturularak,

dinleme ve

konuşmaya

yönelik

getirilmiştir.

Telefonları n, dış kaplaması levlıa

metalden

yapılmış

ilk masa modelleri.

ı

900'lerin

başında

piyasaya sürü! müştür. Bundan önceki telefon kaplaınaları ahşaptan yapılıyordu. ı 930'lu yıllarda
yaygın

olarak kullanılan "bakalit" adlı malzemeden sonra, 1950'li yıllarda telefonların dış yüzeyleri

plastikle

kaplanınaya başlamış

ve bir çok renktc

cilıaz kullanıcıya sunulmuştur.

Çcvirmeli numara

panclinden, butonlu panele geçiş ise 1960'1ı yıllarda gerçekleşmiştir.
Amerika'da telefonun patent aldığı yıl. Osmanlı imparatorluğu'nda Sultan ll.Abdüllıaıııid'in
saltanat

yılları yaşanınaya başlamıştı.

Emperyalist devletlerin

Osmanlı

üzerindeki

çıkar

mücadele

lerini dengelemek şeklinde bir politika benimsediği bilinen Sultan II. Abdüllıaınid. ülkenin siyasi
varlığ111111 devamı. dolayısıyla

rarlı olacağına inandığı

me yoluna

gitmişti.

kendi

iktidarınlll yaşanıası

için.

gerektiğinde

za -

bir takını unsurları denetiminde tutmuş yada benaraf et

Yenilikleri takip eden ve uygulayan yönüyle ranman

padişalı.

188 ı yılmda istanbul Soğukçeşmc'de bulunan Posta ve Tclgraf Nezarcti ilc Yeni Ca
mi Eski Postane Binası arasına. ilk telefon hattmm çekilmesini onaylanııştır. An cak kendisi. yürüttüğü gizlilik politikasına aykırı olduğu ge

'

rekçesiyle ı 886 yılında telefonla lıaberlcşnıeyi tamamen
yasaklama kararı almış ve telefon yasağı. Osmanlı iııı 
paratorluğu'nda

23 Temmuz ı 908 günü II.

Meşru 

tiyet'in il<inına kadar devanı etmiştir. Sultan V.
Mehmet Reşad döneminde yeniden resmi ika metgah olarak kullanılmaya başlanan Dolnıabah 
çe

Sarayı'nda

ve

sarayın

Veliahd Dairesi'nde sey -

yar santraller aracılığıyla telefon kullanımı sağlan 
mıştır.

Sultan ll.

,- ıbdliflıamid

,ı/ara/.: yapi/mi,< rol..'lı/.:,ı

icin ô.-cf
knnm/1

II(Rrali retc/im
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\i)) '<ll id<1<>!1 S({f/{1((/t

, IJ'flt af/da._'(' a/>,>!1<'111!1
katştltklt "''flli,'III<IS/111
...,.t{ı.,'l<{ı'<lll

bu .•.;antral

IC/!O'Iupllanla!l tttl>arm
lh,lllhlba/ıp· ~. . ltn{~'l'nda

kullafltlnu,,ltt

ll

19/tl'lanla afı,,·ap kıiJ>Iama
,;;ôı·ıi<yc saluj> lclrfi>tilıu.

1s ;-ı ı 'liyillww sıl!l/l!lda kullwulllu,,·
kulaklik ,.,. mikr,,f,ın />,1/umlcn
bitbilindı·n <{1'11

dan maswistu

meral kaplama tk
kullamllli<{l'<l ba,,1ı/llllli,,li !lu
dônonc· aitllllll[rt'ttı/u bit

Sicmı'll.\/irmasma ı/ll 19.!ıl'lcrdc
kullıul/11111,'

bit 11/c>dd

/lllL\'llÜ.\1/{ 1/llltft•/J

11/c>ddi

l:nnsc>/1 markali
1S90'1atda du ı wa
111<'111<' cdil<'11'k
lmllwulmak ICI't<'
/1/S<lriWlllll,,. llfı,,·at>

.>:c>ı·ddi td\fi>n

Sultl/ll 11. ,-lbıliillıamid i(ill ô_-cl darak
Y''f'illlu,,· tt(~;rali tcl(li>n

lncssc>n/innast/11/i
a/ıf_-c.'!lldc kulaklik

ı·,·

miki\'/c>/1 bôltiml<'lilll
biran{l'll ,~cunl(i:l tik
masuti....ni nhıckhnc ait
11 · aksam. 189~'
tc/dc 11/l/ll
191 ı ı·1u yillcuda

.·[)'lll

kullaml1111,'· madem
ln·lıa kliplamalt
11/c>dc/t

ı

'i
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ilk Konuşan Makineler Fonograf ve Gramofonlar
19.yüzyılın

son çeyreğine gelindiğinde, döner bir silindir üzerine açılan izierin üzerinden

sivri bir uç geçirildiği zaman, bu ucun bağlı olduğu zarın, söz ve müzik aktarabileceği fikri, bazı
ıııucitlcrin

üzerinde

düşündüğü

bir konuydu. 1877'dc Alman

ımıcit

Emilc Beriiner'in telefon için

büyük bir buluş kabul edilen mikrofonu gcliştirmcsi, fonograf ve daha sonra da granıofonları
ortaya çıkaracak yeni bir buluşun gelişine zemin hazırlamıştı. Hemen ertesi yıl, ampul ün de ımıcidi
olan Thomas Edison. mevcut verileri mikrofonun çalışma prensibi ile bütünleştirerck, scsi aldığı
şekilde

aklarabilen ve fonograf adı verilen cihazı yapınayı başardı.

Ncıı: rork

,,·cl!n!ultjiwl[ver pôsrcren. fllL"<J' !lmnika lôn<~R'(l( ,\'irkeri'ne air

,liıncy::r(l!iu·. lik J".lf<'/11 rarilii ,'>ubar 1818 ,ı/an bu mcıdd 1881 yapınudu .

Ses kayderme ı ·e sesi ilc! Illi' ô.:ellz!;inc sahıj11ir

Sesin yararrzı;ı rirrc,,·J!nlnk liwckcr cdcn,/(ıncwr\l/ ıj~ncsinin.
li.:cr/crindc i.-la bırakrı.>:ı. scrr n ir elik/i lll llllllian yapılma silindir/ere
saluji[J'r. Bu lllll/ll silindir/cr. plaklann ilk halidir

• .,..!

,

• •

..

A. CUMENDINGt.R
~ tl'

ı rttt

ı

4

(1 \~J

({ımcndingojirmasuıa

', J)J" , (, J-'1\

air makbu.-dan

bir b,i/wn
l'lıc

GramopliL1ill' Compwo · ı~\'1/u/i iımcn'/.:an.fimwsı rar<.lfindan lircrilmı;,· olan.

isrwıbul'da./iwl[vcr .~·ôsrerı·n C<ımamliJ{RCI . /imwsuun di(/;trımını _ı·apll,l;ı
188( ı 'li yıllara air, /(ın,:;;;n,l/
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Scsi kendi kendine kaydeden anlamına gelen ronograr, bir alıcı, bir kayıt ve bir okuma
düzencğinc
kısa

sahipti. Fonograrta dönen silindir üzerindeki mum nılolara düşey olarak açılan izler,

bir süre sonra

düzlcnı

halindeki plakalara, yani plaklara

gcçirilnıcyc başlandı

ve

bunları

okuyan makineler de gramofon adını aldılar. Büyük ilgi gören konuşan makinelerin üretimi,
Almanya. ingiltere ve Amerika başta olmak üzere bir çok ülkede hızla artmış, model çeşidi, ses
kalitesi ve kullanını kolaylığı açısından hızlı bir gelişim süreci yaşanmıştır.
Gramofonların yaygınlık kazandığı
h11<~R~"<.I/. ''!'lik ı·,·
dekink maL-emd eri
.\'({{ll/1 . ."l~~·J:,1 1llllllll

ı ı 'clllbctg

/tltllrti.

/lnnasuw ait

/900

.lllili Stlrt{rlar lla~-in c-i
1/assa

, ı tşit 'l

1900'lü yılların başında Anıerikan The Graınophonc

Company Şirketi'nin "His Master's Voice" Sahibinin Scsi adını taşıyan graıııofon ve plakları
Edison fonografı dinleyen fox tcrricr cinsi köpek resminin yer aldığı amblemi ilc büyük ün
kazanmıştır.

Gramofonu Osmanlı imparatorluğu'na getiren kişi, ilk halka açık sinema gösterimini

de istanbul'da yapmış olan Sigmund Wcinbcrg olur. Gramoron kısa bir süre içinde Osmanlı'da
döneminin en gözde eğlence araçlarından biri haline gelmiştir.

FONOGRAF VE KOVANLARI
Cümle merakillar indinde müsellem olüzere Jonogrqf ticaretinin adeta
ruhu olan gayetyül<sek sada/1 pürüzsüz
ve mül<emmel lwvan imlas1 meselesinde
bütün kuvvet ve dil<katimizle ciddi ciddi ve mütemadi bir sqy u gayret neticesindeki muvqffakiyet-i dcizdnemizle
im la olunan !w van lar, değil yalmz şeh
n'mizde Avrupa ve Amen'ka 'da imal olunan lwvanlardan daha mükemmel püduğu

J

ll ~\~tw/

--

===r="T ..~~..ı•...p(ı , fL fl

ı./t ~~~a

~fit!tM.& 1~0 t=r==;::;::==;;====.==ı

G~u-'ljQ~u
\

-1 t
48

2.~;:,

rüzsüz ve parlak sedall olduğunu maa/iftihar ve kemal-i tevazuyla iddia eden'z. Bu hususta tatvil-i kelamdan ihtirazen (sözü uzatmaktan kaçl!larak)
müşteriin-i k1i'dm hazerannm kovan
mübayaasmdan evvel bir kerecik mağa
za-i dCL'zfye teşnfleri mütemennadu·.
Menıa!ik-i Şahane'nin her tarqfindan
şipariş kabul olunmakta ve talep vukuunda posta pulu irsal huyurulduğu halde mağaza-i do'zdnenu'z l<ataloğlann
dan meccdnen gönden'lmektedir.
Vezneci/er'de Fonogrqf ve Kovanlan Ticaretgdhi !smail ve Necati. Numara
5, 7, 9 fl<ddm 5 Eylül 1901

111~·

,1/asrcr·s l'oicc

jirmas111a ait kt~tlı·c
plak

Sil kcci'dr·ki ll<CW
c;lifchcnc lim,l!ından
gclin"lcn plaklardan
bilil/C ll/{ ki/!f

"HIS MASTE:R'S VOICF"

Ili~··; ~ıtasrt.,-·~~.,· t'lıicc

jinnas111a aif amblem
c;nun,,{ım dinlıym

kôpckji.güni. ;;irkC!in
/ılllllll/l({SIIIlfil bt{l'llk
P<D' sahibi olmu,,·rur

;lmcrikan lhc

c;nmwp/ı,ınc

cc'lllfi<II!J' 1-imwst'nut. !913
)'li111da 1iu·rr1_~'i ilk
/ı,,,,,ufôt st i:: !.;rıull,'/ı>/1.
!11~,· ,1/asrcr·s ı·,,,, .,. mwka/1.
1 (ı;} ll1ı'dCfllllllllllaft. kabin/i

1/lt>dd
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GÖRSEL SANATLAR VE TEKNOLOJi
Fotoğraf
Herşeyin
yaşanan anı

büyük bir hızla değişip dönüştüğü ı 9. yüzyılın ilk yarısında. zamanı durduran ve

belgeleyen en önemli gelişme fotoğraf olmuştLı. ı ı enüz Ortaçağ yılları yaşanırken ışığın

bir yüzey üzerine

görüntü elde edilmesi için

odanın duvarına açılan

bir oda ve bu

Küçük bir delikten
olması. ışığın

düşürülcrck

sızan ışık. karanlık

delikten geçerken

küçük bir delikle
bir ortamda.

karşı

dcncnıclcr yapılmış.
başlanmıştı.

bu

işe

karanlık

önce

Bunun fiziki sonucu
düşer.

yüzeye ters olarak

şuydu:

Görüntünün ters

kırılmasından kaynaklanır.

Bu prcnsiplc yola çıkan araştırmacılar. karanlık odayı zamanla karanlık bir kuruya
çcvirirkcn. bu deneye ince kcnarlı bir mercek de cklcnıişlercli. Işığın geçiş noktasına yerleştirilen bu
mercek, net ve
başarıımıştı

aydınlık

ama

asıl

bir görüntü

sağlıyordu. Işığa duyarlı

önemli olan görüntünün,

ayclınlıkta

yok

kimyasal

olmasını

karışınılar kullanılarak

engelleyecek tespit

bu

işleminin

nasıl olacağıydı.
ı 9.yüzyılda

cdilcbilnıcsi,

bir yüzey üzerinde göruntü elde

bir önceki

yüzyılda gerçekleşen

kimya, fizik ve optik alanlarındaki ilerlemeler sayesinde mümkün olmuştur. ı 820'li yılların ortala rında Fransız

Niccphorc Niepce. görüntüleri n bir yüzeye sabitlenebilmcsi sorununun çözümünde ilk

adımı atmıştır. ı824'tc

Gras -Varcnncs'dcki evinin penceresinden görüncnlcri, günleric hesaplanan

bir poz süresi sonunda, maclcn ve taş üzerine tespit etmeyi başaran araştırmacının "gü neşle yazmak" olarak

nitelediği

bu yöntemine "Helyografi

tilen kömür tozundan ibaret olan. koyu
renen

Fransız ressanı

Dagucrrc ele bu

sıvı,

adı

verilir (8).

Nicpcc'ııin

parlak bir vcrniklc tespit

sıralarda ışığa duyarlı çeşitli

lavanta özü içinele eri -

işlemini gerçekleştirdiğini öğ 

kimyasal maddeler kullanarak,

görüntüyü sabitlcnıe ve nctleştirmc üzerine çalışmalar yürütnıcktcydi. iki araştırmacı 1827'cle ortak çalışmaya başlamış. Nicpcc'nin ı833'teki ölümü üzerine Dagucrre çalışmalarını yanlız sürdür
müştür. ışığa

hassas bir madde olan gümüş iyodürü bakır bir levha

üzerine sürerek. bilinen karanlık kutu vasıtasıyla görüntüyü pozla ıııayı başaran

Daguerre'in makinesine Daguerrotypc adı veri lmi ş

ve günümüz fotoğraf makinelerinin ilk şek li bu alet olmuştur.
Daguerre'ye ve eski ortağı Niepce'nin varisine hayat bo yu ödenek bağlayan Fransız hükümeti. fotoğrafın tüm yöıırenı
ve araçlarına ait hakları satın almış ve 19 Ağustos 1839'da
Fransız

Bilimler ve Güzel Sanatlar akademilerinin

birleşik

oturumunda mucidinden sat ın alınan fotoğraf, sır larını ilc
beraber tüm insanlığa duyurulmuştur (9). Bu
tarihten sonra optik

dükkaniarının

daguer-

rotypc alnıaya can atan hevesiiieric doldu ğu. anı kitapları

ve özellikle de dönemin

gazetelerinde yera lan haberlerelen öğren il 
mektedir.
S<J)W bi1 f('i<~Rn.t/lahomtuı ·an. 1870'/cr

so

ı

840 ilc ı 855

yılları arasında

görüntülcrin

bakır, canı

ve

kağıt üzerine sabiılcnmcsi konusunda pek çok araştırmacı ça lışmış, bakır

yen calotypc yöntemi ilc cam üzerinden
(anıbrotypc)

birbiri

kağıt

PHOTOGRAPHIC

Vıctorıa ~trcct, E.C.

DEPARTMENT.

llUEEN VlCTO!llA STHEET ("JlPO>ite St. P;ıul's Station. E C
ı

üzerine sabitle-

kağıda sabitlcnıc

kısa

ı 840'ların başında

r·.
\

~

l'

,, ,
ı.l

yön -

'""ı.

1

''""'

i'

!•

ı.

1','1

ır

-'•

ı• ~

r,

Amerika ve

sürede yüzlerce portre çeken stüdyo

yine yüzlerce gezici

•.

ardınca kullanılmıştır.

Fotoğrafın sırlarının öğrenilmesinin ardından

Avrupa 'da

POND'S STORES , Queen

lcvha üzerine görünrünün sabitlcndiği Dagucrrc

yönteminden sonra, Talbol'un görüntüyü

temi olan

SPIERS &

fotoğrafçı fotoğraf

pozlama süresinin

ı

çekmeyi

açılmış

ve

iş edinmişti.

O saniyenin

altıııa

indi -

rilmesiyle birlikte fotoğraf. artık zanaat olmaktan çıkarak, sana yileşme süreci içinde dev bir sektör haline gelmiş. yüzyılın orta sında

Newyork yakııılarında Dagucrrcvillc adında, başlıca etkin -

liği fotoğraf için plaka üretimi olan bir kent bile kurulmuştur.
ı

850'lcrclc en eler istisnalar dışında ncgatiOc nihai baskı

aynı cbattayclı. iki kağıt ışıklanmış bir şaside üst üste konuyor

ve baskı işlemi temas yoluyla gcrçcklcştiriliyorclu. En önemli iş
kağıdııı seçimiydi. Tüm yüzeyde yckparc bir duyarlılık sağlana 

bilmesi için kağıdın kusursuz olması gerektiğinden, 1840'ların
sonunda

perdalılı kağıt kullanılmaya başlanmış,

bu uygulama

ilc hem daha net bir görüntü elde edilmiş hem de daha kısa bir pozlama süresine imkan verilmiş tir. O yıllarda kağıtlar, siyah -beyazdan siyah - sarıya doğru uzanan, kahverengi veya scpya gibi ara
renklerin de içinde bulunduğu. kullanılan duyarkat maddeleri ve sabitlcrne banyolarıncı göre renk -

inpifrcrc 'de )'<{l'llzfanan
bir c,~) ·a kara!t~>';unda
J(ı~c~>';rc_lf maL-c '/liderini
wmran bir S<U'/i.l

leri değişen bir çok çeşide sahipti. Kağıt üzerine baskılı fotoğraf özellikle scyyahlar ve gczgiıı fo toğrafçıları, ağır bakır

ve

kırılgan

cam

Fotoğrafı n yayıldığı yıllarda

plakaları taşımaktan kurtarrıııştır.

bu işle uğraşanlar veya buna meraklı olan amatörlerin hepsi op -

tik ve kimya ilc içli dışi ı olmuşlardı. Kendi makinasıyla fotoğraf çekenler. çekimin nasıl yapılacağı 
nı.

hangi malzemelerin ne oranda

kullanılacağını

ve görüntünün yüzey üzerine

nasıl sabitlcncceği 

ni anlatan kullanım kılavuzlarını da birlikte alıyorlardı. Zira görünrünün düşürüldüğü levhalar kı 
sa süreele banyo cdilmczsc görünürlük kaybı ortaya çıkıyordu.
Fotoğraf

onunla amatör ilgilenenler için sonucu sürpriz olabilecek bir çeşit oyu nd u. Fotoğ 

raf çekmenin o yıllarda zahmetli olması, her mekanın fotoğraf çekimine uygun olmayışı, işlemin
malıarcı gcrcktirmcsi, ekipman ın pahalıya malolması ve fotoğrafa çılgınlık düzeyine varan bir ta -

lep gösterilmesi gibi nedenlerle ı 850 ilc ı 870 yılları arasında Avrupa ve Amerika'da açılan fo toğraf

atölyclerinin sayısında patlama yaşanmıştır. Tiyatro ve opera dekorlarını andıran düzcn -

lcmclcriylc fotoğraf stüdyoları özellikle sosyctcnin uğrak yerleri haline gelmiştir. Eskiden ünlü
ressamiara portre ve aile resimlerini yaptıran aristokrat ve burjuva sııııfııı yeni gözdesi fotoğraf
tır artık.

Bir bölümü stüdyo olarak kullanılan büyük atölyclcrde aralarında işbölümü yapılmış

onlarca eleman çalışır. Kimyagerler. basımcılar, rcnklendircnlcr, rötüş yapanlar bu atölyclcrin ça lışanları ndandır.
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Kağıt
mın

üzerine fotoğraf baskısı, fotoğraf'ın yaşa

her alanına çok kısa sürede yayılmasında büyük

pay sahibi olmuştur. Diğerlerine göre ucuz olan ve
kolay taşınan kağıt baskılar, kartvizit formatında sanayi, güzel sanatlar. ordu, polis, aclliye, bilim, propa ganda,

'

anıt

belgelenıe

başlanmıştır. Artık
değil

vb. alanlarda

kullanılmaya

sadece doğa, binalar ve insanlar

güncel olaylar yani hareket ele belgelenmckteclir.

I 854-55 Kırını Savaşı, o yıllarda fotoğrafçılar tarafın
dan düzenli biçimde izlenen ilk
I 870'lere kadar
nınları

fotoğraf'ın

duyarlılık

genellikle

savaş

çözüm bekleyen so

düzeyi

düşük

renksiz görüntü, malzemenin çok yer
1 o 1, ı 'lu. )'!//arda
kullcaulnu,,· ,,;,m "!'

n/'( /~1fl :t."n.tftnakint'.'''
A'ili( i; inde. !'<'ra/an
.film ,,asi/en ilc buhktc
kuff<IIIIC(I'<I
q{/lltl!llll,\-{[1!

olur.

plakalar.

tutması

ve ma

kincierin hantallığı olmuştu. Özellikle büyük ve pa halı

makineler fotoğraf meraklıları için önemli bir sorundu. "Cep için" diye tanılılan Dubroni maki -

nesinin piyasaya sür ülnıcsi , fotoğraf çekmeyi basitleştirnıc yönünden sunulan çözümlerin ilk adını
larıııdandır. Laboratuvarı

ilc birlikte

satılan

bu küçük makine, I 880'lcrdcn

sorıra yaygınlık

kaza -

nacak olan pratik fotoğraf makinelerinin ilk nıoclelidir.
Fotoğraf

ve sinema makinelerinin

yaygınlaşmasından

tü

izlcninıi

önce, üç boyutlu görün-

vererek heyecan

uyandıran

ve

büyük rağbct gören aletler, stcrcoskoplar
olmuştur.

Stcroskopik fotoğraf. I 9.yüzyılm

ikinci yarısında moda olan ve halk arasında
hızla yayılan

bir zaman geçirme, aynı za-

manda öğrenme aracıydı. I 85 I 'deki Crysıal
Palacc Evrensel Sergisi'nde tanılılan sıcre
oskop için hazırlanan fotoğrafların çekimi,
çift nıcrcekli makinelcrlc yapılıyor ve ncrc
dcyse birbirinin aynı olan yaklaşık I Ox I O
santimlik iki görüıııü elde ediliyordu. Kağıt
veya caııı üzerine sabitlcnen ikiz fotoğraf
lar, mercekler yardımıyla bakan kişiye tck
olarak görünüyor, kabartılı veya derinlikli
bir algı sağlıyordu. Bu yönüyle sıereoskop
lar, hem fotoğraf'ın heııı de sinenıanııı ortak
paydası

olan bir

işlev görmüşlerdir.

Stemskop ( I'WIO!WIW ,\/akinesi ! !he !'au! Mail
london /Oı 10 santimlik iki~' .film ·"ônimü/crini.
llll'l'l(~'i ı·as!laSLVIa

bt{VIitm

ı·c

L·flymc tir

bc~!'lltlu ı·1·

tck olarak ·"''SICI<'ll a/cuir. ;\J'lll anda üç /.:i,,·inin
/.:ullanabilcu:!{i ,l·c/.:fldc tasar/anmiŞ/11. 1/.:iyanul<la. i;
kismayl'llc,l'lirilnu;,·. 75 1Uict cam ı·ı:ı·a kartonjllmin
suülanabild(t:i iki akordcım ,,·,Til bulunmakwdu.
Sulhmil ; lbdlillwmid tlll'i,l/tndan }'i/di: San{)'l'nda/.:i
.li'll;4'''.'/l"mcdc ku/lanilnu,l'lu
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Stcn·,ıskc>p. !8/il'/i

ait bumoddji.ıft~{;n_i/il bi[l'IIR i(<;i dl{)'<lll
Sull<mii.Abdlillwmid'c aillir

/

'

.

.. ...

/~

:

Stcrosk,ıp/arda li( bc~J'llllu ,ı/amk S(J'I"l'llilm camjilmlcr. ,1fil/i SW<{J'IIir h>ll~Rn.i/ • 1 1;\"/l'/
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Dünyada

foıograf

büyük bir ilgi ve istekle

karşılaıııp, hızla yayılmış

olsa da,

basında fotoğ

raf kullanımının, nıatbaacılıktaki baskı tekniklerinin yetersizliği nedeniyle ancak ı 890'1ı yıllarda
başlayabildigi

görülmektedir. Bu yıllara kadar basında, gravürcülerin taş baskı, agaç veya ı;iııko

dan hazırladığı, baskı kalıplarıyla yapıları illüsrrasyoıılar kullanılmış, gerçeğe en yakın ,-izimi ha
zırlaıııak

.....

~

.

i(,·in fotoğraftan dalaylı olarak yararlanılmıştır.
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18ö0'/i _l'lllardan Itiba rm Osmanli /mpmıitc'ril(~'u'ndajaai~)'<'I.RÔSI<'Il'll./iılı~i!n!kliwa ait Illiiililll kartlan
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,r, \ı

(

~' /

J

1

j

Osmanlıda fotoğraf

için ilk profesyonel adım. Kırını Savaşı'ndarı dönen Alnıarı Raubach ve

padişahın gravürcüsü oları ingiliz Robenson tarafından istanbul'da açıları ticari fotoğraflıaııc ile
atılmıştır.

ı 860'ların

sonlarında

Osmanlı

topraklarım1a - istaııbui - Suriye - Lübııaıı - Mısır -

fotoğraf~· ılarııı işlettiği atölyclcriıı sayısırıda hızlı

fotoğrafçısı oları

bir

artış olduğu

izlenir. Sultan

Abdülaziz'iıı

yerel
saray

Abdullah Biradcrlcr. Kudüs'te yerleşik oları Pascal Scbah ve Bcyrut'ta yerleşik oları

Fclix Boııfils Osıııaıılı topraklarında faaliyet gösteren ilk fotoğrafçılardaııdır.
ı

86 7 tarihli Uluslararası Paris Sergisi 'nde. saray fotoğrafçıları olarak çalışarı Abdullah

Biradcrlcriıı. aralarında

ycralıııış.

yer

Sultan Abdülaziz'iıı fotoğraflarının da bulunduğu bir seri portre fotoğrafı

istanbul'da yaşayarı yabancı uyruklularııı önde gclcıılcriııc ait fotoğrafıara da bu sericle

verilmiştir( ı

O).

Okuma yazma oranı düşük oları toplumlar için fotoğrafın her zaıııaıı ayrı bir önemi olmuştur.
Arına

ve ıııarkal<ırla ranınabilirlik sağlama çabaları fotoğrafın gelişi ilc oldukça kolaylaşmıştır.

Osmanlı'da fotoğraf

okur yazar oları arıcak yabancı dil bilıııcycıı gruplar için de önem raşıııııştır.

Zira fotoğrafııı Osmanlı İmparatorluğu'na geldiği yıllarda yayınlarıarı gazete ve dergilerin büyük
bölümü.

yabancılar tarafından çıkarıları

ve

döııcıııiıı

geçerli dili

oları Fransızca'nın kullanıldığı

yayıniard ı.

Takvim i Vckayi gazetesinin 28 Ekim 1839 (19 Şabaıı 1255) tarihli sa
yısında fotoğraf.

acayip bir sanat olarak aııılnıakta ve icadı gazctclcrdcıı halka

şöyle duyurulıııaktaydı.
şik

" Fraıısalı Dagucrrc adlı marifct sahibi öğrcııdiği deği -

1

sanat feııııiııiıı usulleri ilc güneş ışığını yarıkı yaptırıp. ııcsııclcriıı hatlarını

çıkarmış
vermiştir.

ve bu acayip

sarıatın oluşmasına

Nihayet sonuca

gelmiş

gizli ve

açık

ve bu olay herkesin

olarak yirmi

1

serıesini

beğenisini kazanmıştır."

Sultan ll. Abdülhaıııid fotoğrafa büyük önem vermiş, ülkedeki kişi. ku -

1

rum ve yerlerin çoğumı fotoğraf aracılığı ilc tanımış ve taıııtmıştır. Fotoğrafçıla 

li
1
1

ra ülkedeki olayları ve tenıci kurumları bclgclcmc görevini veren padişah. ülke yi yurt dışında tanıracak cıı değerli ıııalzcıııc olarak gördüğü fotoğraf yoluyla.
doııaıınıa gcıııilcriııiıı.

askeri kuruluşların, fabrikaların. çalışanların. devlet bi -

nalarının, okulların, karakollarııı, camilcriıı.

arkeolajik ve kültürel yapıyı yarısı -

1
1
1
1
1

..
.

tan görüııüııılcriıı fotoğraflarını çektirmiş ve bu albümleri yabancı ülke !iderleri-

1

ııc

1

ve öııcıııli kuruıniarına göııdcrıııiştir. Saray fotoğrafçıları olarak üıılcııcıı pek

f

l

.

1
1

.

1

1
1

çok fotoğrafçıyı emrinde tutarı padişahııı Yıldız Sarayı'nda kendine ait bir fotoğ
raf atölycsi de bulunmaktaydı. Çekilerı fotoğrafları inceleyerek kişi ve olaylar konusunda kararlar aldığı bilinen Sultan II.Abdülhaıııid fotoğrafııı önemini şöyle
ifade etmiştir: "ller resim bitjikirdir. Bir resim yüz saxfa ilc !fade olunamaya-

cak. siyasi ve hissi manalan telkin eder.

onwı

için ben tahtir -i mündcrccattan

1
1

..

ziyade rcsimlcrdm istffadc cdcn'tn"

ı

.ı

Ü /:{>hC/111'!11 [h'rll(/!:l

Saray tarafından desteklenen fotoğraf. Osmanlı topraklarında hızla gclişmiş. gczgin fotoğ rafçılarla

beraber çok

sayıda fotoğraf sanatçısı yeıişmiştir. Şehirleri.

rüntülcycn kartpostallar, stüdyolarda çekilen aile
ki

gelişmeler

de fotokartlardan takip

fotoğrafları

tarihi ve

doğal

güzellikleri gö -

bir yana, sosyal hayat ve teknolojide -

edilmiştir (ı ı).
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Sinema
Sinenıanııı tenıciinde

yatan. görünrünün gözün

ağ tabakasında bıraktığı

izin , görüntüler

birbiri ardına s ıralaııdığında yarattığı hareket yanılgısıydı. Belçikalı fizikçi )oscplı Platcau, ı 832 'dc
belli bir hareketin
aldanına s ına

aşamalarını saptayarı

bir dizi görüntüyü

hızla

göz önünden geçirerek, göz

yol açan bir aygıtı dencnıişti. Stcroskoplar ve projeksiyon makinelerinde tek tck

izlenen fotografik görüııtülerin. ard arda ve hızla izlerınıesi için. 1892 yılında. Tlıoıııas Edison
kinetoskobu geliştirıııi ş tir. Kenarları na delikler açılmış,

ı

S milimetrelik filmler üzerinde 40

saniyelik görüntü saptanıayı başaran bu alet. günümüz kaıııeralarınııı da ilk versiyonu olmuştur.

CANTILEVER
19. )'lLytlda hl~Vlilli
!en cr da rak am/an

UNIVERSEL

~

\F''\Rf!L

prqf{'ks(ıwz

makinc. .;uu'tı

dLıncmin

kar,t/,~.;/,mndan

rcralan

'ı

binnde

1 !'>5

latlll/1111

2fi0
~.

''1

...'l;incmanı tı tfll h ·idi

l umiere 1\ardc,,·tcn/z
l'an~nc

a(lik lan

C<.ik 'nin

l<l!llll!ll

i!!i,,·i

O !:phcmcra Dcnu;<:i
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h

d

!'nyi'/.:s(J'o/1 Makilll·si'llill
Rôllimlcri
a! c>q;d<r,l/lmcrcck
b) odak k<ıtl(nı/ dt(i:mcsi

c 1./ilrrc
d J.f!a,I'ÔI

,·1 Y<~Rtlllla,mnn

mctü'k

.f) baca
,ı; ı kap1

h)

RIIT("

i! ,ı;a.- borulan
jı S/c{J'f fh\..,}l{t,.,ll

k! taball rahras1

,11<(ı;i< 1 <1111<'111

diJ·c al/i/all

Pn.);l·/.:s(l'on
11/<IRilldCiilldCII S0/11"<1
gı·/,~wirilctt

1 Ulll/oı· 1\'anlc,,·/oill 1895
yi/1 ba,,lwui<la 1<111111(~'' ı·c
Sll/l'/11<1 lll<lkillCSll/l/1
cl/ICÜSU ,ı/an

lambali

kitl<'f<ısk,ıp. Mncmarad,>r
lll<llk<ill
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1 ·n/u silah

/iiiii<ISI

Afllf'l' ·wl. Slll<'IIW
/lltlklllt'fcl1 lt/Stllf<{iWI
FmciiWIIn/ilmasttk
_)'<.if'lf.J;'f l1f"f<lf.:flk .'>L1fl{{(U
ıird ilmt,··;

t1

!an.

J.ı.J.J< l 'lı

ı·,l/am

wl b11
lllti!..'lllCdll Iililll
<!i'dmltll<lll /ambas1
dcktnk/,·

,·,lft,,lllilmt,'lll Film
lırnarnıa i~··;lcnu.

li/m
lll<iki/1/Sii ltll'<,l/llldtl/1.
l•dh 1>11 nttlll<ic. !1/mm
i'<'lk,,·tmld(~l

"'''"n

"''lll (l'l'l71t'lcA'
)'<lf'illlll,'lll

Ancak hareketin izleııebildiği kiııetoskop
sadece bir

kişinin bakabildiği

tü perdeye

yansınııyordu.

bir

aygıttı

Edison'un bu

ve görün
icadını

gö

ren Lumiere kardesler bunu geliştirerek lambalı ki netoskobu tasarlamışlardır. 23 Mart ı 895 günü.
Paris gazetelerinde haber şöyle duyurulıııaktadır:
"Lyon 'lu sanayi erbabından ve kaşif Louis Lumiere,
dün akşam seçkin bir topluluğun önünde Yansııııa
Kinetoskopu'nu takdim etti. Şaşkınlıktan dona ka
lan seyircilcr, Bay Lumiere 'in Monplaisir atölycleri
önünde çektiği hareketli fotoğraOardan oluşan bir
gösteriye tanık oldular. KeşiOerini her zaman bir
likte imzalayan Auguste ve Louis Lumiere 'in icadı
olan

lanıbalı

kinetoskop gösterisi pek

insanoğlunun

başarılı

olup,

iki yüz yıldır aradığı, Bay Thomas

Edison 'dan Muybridge, Robertson, Reynaud ve Ma
rey'e kadar birçok bilginin üzerinde çalıştığı hare
ketli fotoğraf tekniğinin ulaştığı son noktadır.
Aynı yıl

içinde Lumiere Kardeşler, film çeki

mi yapabilen ve ağırlığının az olması dolayısıyla da
kolay taşınır bir aletle, 28 Aralık ı 895'te Paris
Grand Cafe'de ilk film gösterimini gerçckleştirirler.
Onları sinemanın

mucitleri olarak dünyaya tanıtan

bu makinenin adı "sinematograf" tır.
l:nlCII/<11111 Wcrkc , ı (; flJcsdol. 1910 '111 yillam ait. 35 mihmet re/ik. film gôstcrcbilcn
hu mal.. ine. J'liksck tst yıo·ım asetifmh at !da (alt,mn!mt,,·. bandt htrmodcldtr.
,S·/2,Sftl sen nlmwraltdll Dwp,,::i(l/gôstoillunc 10:!?1111 ,,larak imaf cdilmt~'/11
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Sinema makinesi icadından bir yıl sonra Osmanlı imparatorluğu'na gelmiş, halka açık ilk
göstcrim, Rtımen asıllı Sigmund Wcinbcrg tarafından ı 7 Ocak 1897'dc Galatasaray'da gerçekleşti

Osman/i

rilmiştir.

~';inona ,~'Ô.•.;rclimini

Gösterilen ilk film, Lumiere

Kardeşler ' in

1895'te çektikleri I'Arrivee du Train en Gare de La

. ~"'c'r(·l'klc·,..,·tfrcn
.

Ciolilt (Trcnin Ciotat Garı'na Varışı) adlı film olmuştur.
O yıllarda
şahın kızı

olan

Yıldız Sarayı'nda

Sultan ll.

Sarayı'nda çalışan

bir taklit

ustası)

saraya

"

.._\;J.~1 1Jlll!ld

ı t 'cin bo.~·

Abdüllıamid

Ayşe Sultan'ın aıılatımıyla aktaralım:

impara!tYII{~ll 'nda ilk

için

yapılan

Fransız

bir film gösterimini de padi -

Bcrtrand

sineıııayı getirmişti.

[) Lj1hl'lllCUl DtTil(~i

(Yıldız

O zamanki si-

nemalar şimdiki gibi değildi. Perde büyük fırçalada iyice ıslatılır, küçük parça lar gösterilirdi. Bu parçalar pek karanlık görünür, filmler bir dakikada bitcrdi.
Bununla beraber çok yeni bir
Osmanlıda

pebaşı'nda

şey olduğundan hoşuımıza

ilk sinema salonu

giderdi " (ı 2).

ll.Mcşrutiyct ' in ilanından

hemen sonra Te -

yine Wcinbcrg tarafından açılmıştır. ilk film çalışmaları, Merkez Or-

du Sinema Dairesi

adıyla

timi Sigmund Wcinberg'e

19 ı 5'te kurulan merkezde
verilmiştir.

başlamış,

bu birimin yönc-

Merkez Ordu Sinema Dairesi'nin

çektiği

filmler arasında, Osmanlı ordusunun cephe görüntüleri, Müttefikler'le ilişkiler
ve savaşan ülkenin önemli günlük olayları bulunmaktadır. Aııafartalar Muha rebesinde itilaf ordusunun püskürtülmesi (ı 9 ı 5); Galiçya'da ı 9. Süvari Müfre zesi

(ı

9 ı 5); Von dcr Goltz

ve Sultan V. Mehmet

Paşa'nın

Reşad ' ın

cenaze merasim i

(ı

9 ı 6), II.Abdülhamit'in

cenaze törenleri bunlardan

birkaçıdır.

Sinematogrqf
Dü1rya 'da bin'neilik kazanan Fransa 'daki "Patifror" Sinematogrqf Fabrikasi makine ve menazm
havi kurdaiyatamu almak
arzu eden direktör/erin
mezkurJabrika vekili Mösyö Weinbc1g'in

Beyoğlu

Cadde-i Kebin'ndcki 4 6 7
numarali

mağazasiila

mü-

racaat/an ilan olunur. 23
(l'lif' k kurulmuş dan ilk liirk

.film Slll<{l'c'Sillida (dilen Nur Baba
!ilmuun \Cil
<D Ephoncra

Dcmt;~i

Eylül1909
Mağazada

elektrik ampul-

ten', Januslan, pillcn', avizelen' ilc Ingiliz ve Alman
gramQ/onlan da satiimak-

Mcrkc_- Ordu Sinema

tadır.

Dairesi. 1915

<D f-iılınncm !Jcm(~i
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OSMANLI HALKI VE SiNEMA HAKKINDA ...
Sinemalogrif kelimesi~ hareketleriyazan demek.
Sinema makinesiyüksek
daki lambanm

aydmliğl

ı·e

b1{yük bir sandiktan ibaretti üstündeki dcl(tfinden

baki/u~ aşc(tfi

ilc bir buzlu ca ma akseden hayaller can/1 ,gibiJ;dnlnür ancak bir dakika de

vam eder etmezdl Mesela örsde demir dövm demirel. çjftesltll. boşalt tp

ku~·u

vuran ve köpeğtlıi sellan

avCI. bok s yapan iki boksör.
Kinetoskop 311 (! 895) yilmda lstanbul'a getin/m i~;. ilk önce Beyoftfu 'nda. sonra Direklerara
SI 'nda ikil(tfe

kuruşa

ve manivelasi elle
Şunu

halka

çeı•tilmi

seyrettirilmiştl!-.

de

çtknuştl

Biraz sonra, bu koca sand(tf/11 çekmecekadar küçükleri

ki Motoskop demi-di.

da unutmaya/un O vakitler Beyoğlu'ndaki Bonmarşe, Pazar Almwı·m oyuncak dairele

n'ndc. üstüvanc biçiminde yanlan delikli m ukavva kutular satilmt!. Içlerine çepeçevre iki parmak
eninde resimli kağitlar konur. kutu

mi/ı veri

ctrc!finda döndüni/üp deliklerinden baki/mil. Ip atiayan

çocuk. yen'nde yatan can baz. tak/ak ki/an pa[vaço ..
Sinematogrqfgel zaman l?it zaman
nesneler gibi ilk olarak
çarş/SI

/stanbul'a döndü. Bütün nev icad

Beyoğlu 'na.

Gümin bilinde rahmetli baban?:
Halcp

canltjotoğrqf adty!a

Hc[vcli~ cani!Jotoğrqfa gidiyoruz

dedl Baba

oğul

o zamanlar

denilen. içiizden at cambazlan lı iç eksik olmayan binamn kaptsma geldik. Girebilirsen

gü·, 1skarça. Güçbela dalabildik .... ffer tarelf tl ka basa dolu . Bcyol!lu 'nwı bütün kibarlan. tatli su
Jrcnk!cri. vczirzadeler, dam ad beyler..... Localardaki madam/ar. tuva/etler, cimas/ar içinde;
mösyölcrdc monokilw~ smokinglcr, ganlar, beylerde smna kordon lar.. altm mada[valar.... Aşaği
kapliann önü kör dövüşü. Komp/ci Diye bir harazad1rgidiy01~· polis/ct; kanunlar birb1dnc g1dyor.
(1ng1r Ç1ng1r zil öttü; orkcstra havcrya gin'şti. Z1p1r iki Runryoz
Zira büsbütün söndürülürsc

meşale/i

smklarlayakmak

canl!}oto,tjrqf başladi.

Hayatmıda

Amcnka 'da N(vw;ara

Şclalesi.... Minarc

!ıavagaz1

müşkü!.... Nt!wyct

lambalanm k1stilar.

beyaz perde aydmland1 ve

ilk dçja olarak gördüğüm ofilmleri dünyada w w tamam.

c'>jftalı,

bityil yüksekliktm hani han! sular ak!J'Ot; köpükler saÇI

yor. ... Gc(gclclim Zirt Zirt beyaz beyaz lckc!Ct;· bardaktan

boşan1rcasma J'C(tfmuru anduwı şakuli ~·a

ku/i çizE?ilcr. Derken ffcndim çatlrtl. L'>topcr. Perde bembeyaz. Niyc{E{ara kclJ'lplarda ... M(Rersc korde
la

koparm1ş.

llrkas111dan bil· manzara daha Alp Dcztflamun yamaçlannda k1zak kayan kcryana. Yine gökte
kt{)'n.tkluytldiz çwplştyormuş CE{!bi koca koca panltilarpmlttlm~ ceviz gibiyağan dolu/w~ ... Paydos olun
ca ku/ak!anmizda
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l(ğ"Uitu,

kcfalannuz kazan, cf{ÖZ!cn'tniz Şi'ş Caddc i Kc/){r boyww zor bulmuştuk.

Sincmarogrql da öbürleri ,ı; ibi bir müddcc sonra Istanbul yakasma l?CÇti. lik ayak bastz!{i yer
Direklerarasi nihayetinde,
Vaı·aş yaı•a,~·

Çukurçeşm<vc

sapan yolun

raammüm etti. Konuk

köşesindeki Feı•z[J'c

Bl{ı'Ük Scı·N'ni/1,

Kmwthanesidir.

Kd Ilasan ·m Küçük lsmail'!ll tülüat ti-

yatro/an nda, ymiycni kanrolann akabindc gösteri/irdi. Neden sonra s1ra

salaşiamu

boylad1. O m

kirler elektrik melekttik ne gezcr. 1,<>1k katiavi kallal'i oks!fcn. asetilm depolanndan bin zahmet/c ediniiLVN. Patlama. can okuma tehlikesi de cabasi. Biçare

Scı·ki

medwm. cill'esinc

1tğra._v1p

camn1 zor

kurtardi ya/.
O Siralarda bu mdidc m ,ı;özü ank nkan. aksatalanm til.:uma kc~)'atl Sroçl.:in biradcrlcrdir.

Kadiköy'ündeki M!Slrlwğlu Ballçesinde scnclcrce para çekti/et: bankcr J.:csildilcr .....
Vaktaki sinema modas1 alip yürümcye

başladi.

Bcrha!l(yc PathtY biraderlerin sinenwtogrcyi

yerlc,·>crck. operaolan opcrcrçilcri kündcdm arn öyle bir ddup

raştş

ki sorma. Bin güçlükle içeriye

kapc(i{l arar. yer kaparsm. Bir PLJ'ano iki /.:c man, bitj!ütten mürekkep salon orkestrasi sCtJfLmiden sj/
tah eder. Programa ,t;clclim: En

başta

bu..-tu dmizlo: Alp

Sonra Napali'de mcrcanetlik. Lizbon 'da bal!/.:

Dağ/an.

konserı·ccili~'i.

Como ,t;ölü th'ı•'indcn bir manzara.

LJ'Otl 'da t}Jck

bir kordcla. Arkasmdan bir \'(ya iki k/Slmltk külüsrür komedi.

Beş

dokw7ıaol1~'11w

dakika ara

ı·erilir.

daitjc·nni

Simdi scyrine

en doyum olmazfilmiere s1ra ,t;clmt~,·tit:
Aman ç/('ndim aman. dört l'(Va
billc'inkilcn' mi
na

Mmiclıcl/i

L~·tcrsin?

nam qj(·t i

beş

kiS117llik ne dramlar ne dram/ar. Alc.wndre 'Ic Gabricl/c Ro

Ann·/o FetTel ilc l,yda Borcl/i'ninki/eri mi? !'oksa Or!ando bilmem kim/c Pi
dc-ı-twım

herkesi mcstedici şu/ı/uklanm 1111? N!lıa._vct bir klSimiik konukten

sonra Pathccjirmasmm horozu. kcJJÜ uzatarak. kanat silkerek
ba/aryanar.

Silıema

Ila/ep

Çarş/SI

toni'nin ar

örüş

hareketlerinde bulunurkm /am-

paydos olurdu.
'ndaki tD'clt!ü. ultclSI çepcçcı-re d(i{irmi mıydan/1 bir sirkti. Toumcr'in Picrrc An

cambazlıane/eri

oradan cks1k o/mazd1. Her nedense bu

ncmato,ı;nJlda rcı·açlamnca

cambazlıane/cr c~vc{S'lJ

kcsincc. si

on[va da btyaz perde kuruldu.

,'>OZI'im ya bana ilk sesli sincmc[J't burada gördük Mesela da(;,'all deniz göstcnlirkm perde arka
st ndan çinko

/cı·ha/ar sa/lamt~·

ar/ar koşarken diziere

:;;immclji("rgôzükr ü mü boru. dilelük öttürülür.

silalı

aı·uçlar

mmlarak nal sesleri tak/ir cdiltl~

ı·apw~

milall patlarkm kapsüllll rabancalar atilud1.
Sennet Muhtar /llus
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YAZlŞMA

Tclgrafın icadından

rı

yirmi

yıl

sonra, tclgraf maniplcsinin

ba:;;ında

eli kalemli posta

ıııcıııurla

yerine , sinyalleri yazıya döndürecek bir aygıtın bulunması, tuşlu yazı makinelerinin tic haberci -

si olmuştu. indeks tipi denen bu yeni nıakincdc her harf, bir c;ubuk aracılığı ilc kağıt üzerine tck
tck itilmcktcydi .
ı

860'larda

kullanılmaya başlanan

indeks tipi makinelerin

ardından, bildiğimiz tuşlu yazı

makinelerinin ilk örneğini , 18 74 yılında Amerika'da Christophcr Latham Sholcs adlı bir ımıcici or taya koy muştur. Uzun yıllar rakipsiz kalacak pcdallı ve klavycli yazı makinesini, Sholcs & Gliddcn
adıyla

piyasaya süren Sholcs. makinesinin seri üretimi için gerekli alt

ıııington &

yapıyı,

silah

yapııncısı

Rc-

Son s'un ortaklığı ilc sağlamıştı. Rcmington firması, Sholcs'in on yıl üzerinde çalıştığı bu

makinenin üretim ve dağıtınıını üstlenmiş ve böylece Latham Slıoles, ileride Rem ington adını ala cak olan bu

19~'0

buluşu

ile otomatik

yazı

makinesini bulan

kişi

olarak tarihe

geçmiştir.

'/1 yillarcia

ku//am/11/1,, ı ·c bi[ )'lik
U(fc.,~hct ,J;,Jı._lrnui~··;

i?t'I/IIIIXlc'll /tlliWSIIIll Wl

l>um,>dd

O dönemde bu makinenin en büyük eksiği yazanın yazıyı göremcıııesiydi. Makine ağır, han tal ve gürültülüy dü. Unclcrstroke denen bu makinelerde
ayak

pcdalı

ilc

yukarı kaldırılmasıyla

nür olan Oownstrokc tipi

yazının

mümkün olabiliyordu. Bu durum , ı 9 ı 4

ıııakinclcrin gcliştirilıncsinc

kadar

sürmüş,

ton firma s ı, bu geli ş menin ardından yeni rakipleriyle tanı ş mıştır.
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görülcbilmcsi, ancak

şaryonun

yılında yazısı

piyasaya hakim olan

görü

Reıııing 
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makineleri,

ı·

,,

1

ltı

ı

ı 9.yüzyılın sonlarında, Osmanlı başkentinde sayısı

•fl

1 ..

b ·kf katat,wtwda
daktihı tllllllillllan

.

gittikçe artan

yabancı

ser

mayeli banka ve şirketler aracılığıyla Osmaniliara taşındı denilebilir. Bu kuruluşlar, dakıilo kullanma
bilgisine salı ip, çoğunluğu azınlıklar ve levanıen gruplara mensup olan çok sayıda kişiyi işe almış, la tin all~ıbeli daktiloları, yine Latin kökenli dilleri bilenler kullanmışlardır. Yazı makineleri sağladıkları
kolaylığa rağmen kullanılan dil sebdıiyle Osmanlı'nın resmi kurumlarına nispeten geç girmiştir.

Cumhuriyel'e

yakın yıllarda

devlet

kurumlarında kullanılmaya başlanan yazı

makinelerine

karşın, bir çok romanın vazgeçilmez karakteri olan klasik "kati p" figürü, Osmanlı bürokrasisinde

ki yerini ve önemi her zaman korumuştur.
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lü{/{lt du.-dtmc. yafl/,,'tlmw ı·c nlt
~~,·lcmloindc kullıanlnu~· bir ci/tp prcsi

Johan n J-itbcrjimws1 adma 20. ytLyll ba,w{(/u 1/ambw.<:'da tirctilm1~' Kwşwı Kalem /l(aU(Rl.
jupita 1

,lhıdd·

fl'ullant I!IWJ'W(l k
resmi kl(RIIIan imha
t'ftnck ti.:crc

wsarlannu,,· bir araç

Kc'fU'ıilama ~~,·lcmlcrindc

kullwulnu,1· tcksir makinesi.

192(1'/c{

.
-,ll

ili

''1 t'~IJlllıl~.

l[t.

ı

'

'"

'

/\i~'i I'Cjirmalara ait im"·a ı ·c
antb/cmleri l<lŞ[)'illl
damgalar, wrih yaam111da
kullamlan nwnwarorlo

(
ı

\

•

"
~t V •

b'kt karal,~.;larda nwnwaflir
ı·c damga twuumlan
.1/lirckkcp kwwuıu
k'(RIIIann yalc,,·wildi,l;i alet
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/.1111/Ja aleti

AYDlNLATMA
19.yüzyıla

girilirken

Osmanlılar, dağlık

köylerde genellikle çam gi -

Osmanli yap11111
c/ji'lzoi

bi çıralı odunlardan, evler ve kamuya ait mekanların aydınlarılınasında ise
zeytinyağı, yağ

mumu, isperıneçet mumu, balımıımı gibi çeşitli cinslerdeki

muınlar

kandillerinden

ile

yağ

len yeniliklerle birlikte

aydııılatma elemaniarına

havagazlı aydınlatma araçları
Kapalı

yararlanmaktaydılar.

mekanlarda

ve elektrik

aydııılatma

Sanayi Devrimi ile ge -

zamanla perrol

lambaları,

aınpülleri eklenmiştir.
sokakların

bu durumdayken,

he -

nüz havagazı ve clektrikle aydınlatılmadığı yıllarda Osmanlı'da geceleyin
sokaklar çok karanlıktı. Bu yüzden gece sokakta fenersiz gczmck yasaklanmış, geceleri herkes fe ncr

taşımaya

mecbur

edilmişti.

Sokak

aydınlatmasına ilişkin

olarak

Balıkhane Nazırı

Ali

Rıza

Bey

Reklamlarda
i[J 'clmlatma ara(lan

bize şunları aktarmaktadır: Büyük konakların kapıları üstüne çifte fener konulması Devr- i Mecid
Hani'de usul ittihaz olundu. Hatta istekli
olanların

hane ve

dükkaniarının

~

PATENT

da önüne

(S CU: GOVERHINC)

~~~DJJ(G

birer fener konulması ve ıııasarifi mahallat
imamları

Zaptiye

marifetiyle
M üşiriycti

olunması ralıt - ı

tahsil

olunarak

vczncsi ne

tes i i m

~~

karara alıııııııştı (13).

Fenerlerimiz iki ncv'i idi. Biri çcrçevcli canı fenerler, diğeri de ımışamba fe nerler idi. Caııı fenerler ekseriya bahçelerde, avlularda ve sokak kapılarında ve dük -

SliPE~IC)R

ELECTRIC

TO

FOR TıtE OFFICE,

THI!:

STUDIO,

LIGHT.~;;~~~

LIBRARY,

kaniarda ıııünasip yerlere ycrleştirıııck su ı-etiyle kullanılırlar.

Sokaklarda

için çok kişi ımışamba fener istimal cdcrlerdi .. .Soııraları sokaklar havagazı ilc ten vir olundu. Muşaıııba feneriere ihtiyaç kal madı.

Esnaf da

dağıldı (ı

4).

·""

WORKROOM.

gczilnıck

//
B RI LllANT
SIL ENT

~

1/4-I'UU SIZ C .

1

GRAJfuao'rt~tJ~s

WHITE
LIGHT

CAARH(G ~ v/.c.
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, . ··t ,

•r

Petrol ve radyum

'ı..
t•

Aydınlatma

için, rafine işlemlerinden geçen petrolden elde edilen yağın ya -

kılmasıyla kullanılan lanıbalar,

o yıllarda

petrollaıııbası adıyla anılmış,

ucuz olan

ve bol bulunan petrol. aydınlatma için önemli bir malzeme olmuştur. ı 9. yüzyılın
sonlarında keşfedilen radyunı
rülüııce,

latma

az miktarda toz

radyuın

araçlarına katılmışlardır.

gerektiğinden

elementinin nitelikli bir enerji
kullanarak

Ancak

sağlayıcı olduğu

gö -

çalıştırı lan radyunı lanıbaları aydın 

radyunı lambalarını

çok dikkatli kullanmak

bu araçlar yaygın bir kullanım kazanmaınışlardır.

1
'

.

Basti/(' ({Yarit petrollambast. !900 'ler

Dolmabalı('c

Sar<[Vt 'na ait
dckora(t/ô::dlikli pctrollambast
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Raditllll markalt, !890 'lt yt!lara ait pet n'!
lwnbast. Vtldt z Sart[Vt'nda kullamlrmşllr

Havagazı

Madcn kömürünün

ısıtılarak

kimyasal

işlemden

geçirilmesi sonucu elde edilen

gaz havagazı, geriye kalan kömür ise kok kömürü olarak bilinen kömürdür. Geçmiş tc gazhane ve kokhanelerdc
gaz.

işlem sonrasında,

gerçekleştirilen işlemler

borular

yardımıyla,

su içine

sonucu elde edilen bu

yerleştirilen

demirden

yanıcı

yapılma

büyük haznelere aktarılmış. buradan da demir veya kurşun borular aracılığıyla kul lanıcılara dağıtılmıştır.

ilk olarak ı 826 yılında Berlin'de bir sokağın aydınlatılnıa -

sında kullanılan havagazı. istanbul'a Sultan Abdülmecid'in emri ilc ı 853 yılında

kurulan Dolnıabahçe Gazhanesi ile birlikte gelmiştir.
Dolmabahçe Sarayı'nın aydınlatılması amacıyla şimdi İnönü Stadı'nın bu lunduğu

alana, eski saray ahırlarının arka kısmına inşa edilen Dolmabahçc

Gazhanesi yeni teknolojiyi

Osmanlı topraklarına taşıyan

ilk gazha -

nedir. Fransız yapımı demir konstrüksiyonltı iki silindirik yapıdan
oluşan

ve Hazinc-i Hassa'ya bağlı olarak hizmete girmiş olan Dolnıa 

bahçe Gazhanesi, ı 8 74 yılında Şclırenıaneti'nc devredilmiş ve üretim fazlası havagazının
şehir aydınlarınasında kullanılması kararlaştırılmıştır (ı 5).

Osmanlı imparatorluğu'nda havagazlı

ilk şehir aydınlatnıası. ı856 yılı Eylül ayında Sul -

/faı 'i/,_/?il.:l ilc ,all,'>flnlnuş

ga_- ayan m J'apan

tan

Abdülıııecid'in

emri ile Dolmabahçe Gazhancsi'ndcn Galatasaray'a,

nıesinin ardından, ı

85 7 yılında

Ağa canı i

havagazı

boru

hattı

çekil -

ile Galatasaray arasında sokaklara yerleştirilen lambala -

kelebek anahtar lam
saluj> raı ·an askrs1

ra havagazı verilmesiyle gerçekleştirilmiştir. ilerleyen yıllarda Pera'nın varlıklı ailelerinin konurlarına havagazı tesisatı yaptırmak için Gaz idaresine başvuruları hızla artmış, on yıl içinde Beyoğlu,

Harbiye. Beşiktaş ve çevresinde havagazı ile aydınlatma sağlanmıştır. Tarifeli ücret karşılığı yararlanılan aydınlatma

hizmeti çok talep görünce yeni gazhaneler inşa edilmiştir.

Cumhuriyet döneminde işlevini sürdüren, ı 960'lı yılların başında İnönü Stadyunıu'nun ge n işletilmesi sırasında bir bölümü yıkılmış olan tarihi Dolnıabahçe Gazhanesi'nin, sadece kuzeydo ğu

yönündeki boş alana taşınan bölümü günümüze ulaşmış durumdadır.

NEV-iCADHAVAGAZI FiTiLLERi
Avrupa 'mn nev-icad havagazt alat ve edavatıylafitillen'nin lzmirde umwn acentast olan
meşhur

tüccarlardan jak Emirze'nin Istanbul

Hact Süleyman Iffendi'nin Apartmamnda iki

acenteliğini
malıdan

deruhde

etmiş

olan mumaileyh

ziyade dayanan ve gözlere hiçbir

ziyan vermemek üzere, emsaline nazaran daha ziyade ziya veren havagaztfiti/len· ikişer
lwruşa

satl!tyor. Havagazma mahsus her nevi d/dt ve edavdtln ehven surette ce/bi için

sipariş

dahi kabul olunur.

il<ddm 18

Ocak 1902
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Elektrik
Sanayi Devrimi'nin yeni

icatları. bunların kullanılınasını sağlayacak

jilerin terninini gcrcktiriyordu. Bu yüzden
lanılır

ı9.yüzyılın sonlarında ,

yeni ener-

terniz ve kolay kul -

bir enerji tipi olarak elekıriğin kullanılmaya başlanması büyük heyecanla kar

şılanmıştır.

Elektrik enerjisi , dünyada ilk kez

nıaya ba ş lanmış.

ilk elektrik

ı8 7 8 yılında

santreıli ı882 ' dc

günlük hayatta

Londra 'da hizmete

kullanıl 

girmişti. Aynı yıl

Newyork kentinin yaklaşık dörtte birinde sokak aydınlarması sağlanmıştı. Elck triklc aydınlatma. bu yıllarda Yıldız Sarayı'nda yaşayan Sultan Abdülhaıııid
tarafından denenmiş
vazgeçilmiştir.

Bu deneme

li.Abdülhamid elektrikli
/93(1 '/ardan

kalem clckmkli
abıyur. l'lidL,\(ik fl·,,şku ·nıtc

/.:ullcmilnu,,'f 11

jcncratörü

getinmi ş

O s manlı

ancak

yangınlara

hakkında

aydınlatma

Tahsin

altı

olacağı düşünülerek

Paşa şunları

ve y er üstü enerji

kullanınıdan kaldırmıştır

kaynaklarının işletilmesi.

bundan

naklctmcktcdir:

için Avrupa'dan deneme mahiyetinde

ancak bir süre sonra bu jenaratörü ele

döneminde yer

sebep

büyük

clckıı· ik

( ı6) .
çoğunluk 

la , gereken teknoloji ve i şg ücüne sahip olan yerli ve yabancı sermaye şirketleriyle yapılan antlaş
malarla

gerç ekle ş tirilmişti. ı90 2 yılında

Tarsus 'ta kurulan , 60 kilovar gücündeki ilk elektrik

santrali de (hidroelektrik) isvi çrc ve italyan grubu tarafından kurulmuştur. Daha sonra o dö
nem in Osman 1ı ş e h irieri ola n Selani k. Şam ve Bcyrlll ele kı ri klenci i ri! ın iştir.
O s manlı ' da clcktı· ik
!88~J lllhdlll l t 1S!ll((/1fl'C

ya.-111 plıik<{l'll salu;ı.
1<'(<;1'<,11 ı<' .-11
clu.-<'l!<'!.:l<'rind,·
ku/lam/nu,, ,ı/an /ıasir
clc·krn/.: ak11111 urcrcn bu
uulu/..·suw1 />,ı/nm

enerjisi sektöründe,

ı

O Haziran 191 O tarihinele çıkarılan "Mcnclfi U mu

ıni yye

Mürcallik imtiyaz" ilc istanbul 'da clcktik enerji si üretimi ve dağıtımı hizmetlerini gerçcklcş 

tirıııek

için ı Ekim ı 9 ı O tarihinde Sultan V. Mehmet Reşad ba ş kanlığ ında toplanan hükümet ona

y ıy la

Macar Gan z Anonim Şirketi'ne 50 yıllık çalışma yetkisi verilmiştir. Bir yıl sonra şirket. Ban

quc ele Bru xellcs ve Banque Gcncralc de Crcdit ilc ortaklaşa olarak Osmanlı Anonim Elektrik Şirke
ti 'ni kurmu ş tur. Yeni ş irket önce Galata Ortaköy hattında bulunan ıraıııvayları çalışıırmak aıııacıy
la. doğru akım dinanıoları kurmuştur. Bu şirkete sokak aydınlat

.,.

malarını istanbul Havagazı Şirketi ilc birlikte yürütıııü ş tür. Os
manlı

Anonim Elektrik Şirketi'nin kurulma s ından sonra , ist<m -

bul 'un elektrik ihtiyacını karş ılamak amacıyla, taşköıııürü ilc ça
lışınası

planlanan ilk termik santral olan Silahdarağa Termik San

trali'nin inşasına başlanmı ş tır. Osmanlı Anonim Elektrik Şirke 
ti'nin Haliç kıyısındaki Silahtarağa mevkiinde kurduğu s anıralin
ürettiği

elektrik ilk olarak ı ı Şubat ı9ı4 ' tc Dolıııabahçc Sarayı ve

traıııvay hatlarının

elektrik enerjisinin sağlanmasında kullanıl 

ıııı ş tır. ı4 Şubat 19ı4

tarihinde ise o dönemde lüks

sayılan

clck

trik enerjisiyle çalışan laıııbalar taktıran istanbul'un varlıklı aile
lerinin evlerine elektrik
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verilmi ş tir.
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EV VE MUTFAK ALETLERİ
lil(ak hilemc </1/WU ilc kullwulnuş Osman/1 yap11111
bu<y'--

20. yüzyıla gelinceye kadar farklı kültür ve milliyetlere sahip insanlar.
yaşadıkları

evlerde. günlük yaşamı kolaylaştırıcı kendilerine özgü bir takım

araç gereçlerden

yararlanıyorlardı. Dünyanın farklı

bölgelerinde

gelişen,

dö

n üşen binlerce yıllık yaşam kültürü gereği bu araç gereçler. ihtiyaçlara da bağ
lı

olarak benzerlik

lanım

göstermiş

veya kimi zaman tamamen

farklı tasarım

ve kul

özelliklerine sahip olmuşlardır. Teknolojinin insanlara konfor vaadeden

yenilikleri ve

yapılan

icatlar sayesinde,

lan araç ve gereçlerin belirgin

şekilde

20.yüzyıldan

birbirine

itibaren evlerde

benzediği

kullanı 

görülmektedir. Bu -

gün artık cv ve mutfak gereçlerindeki fark. kültürel yapı ve yerel özelliklere
B11ak f<•nu~-!cmc i l/eri. j.PICI\IN marka/1. l!(!;lliz
yaplllll<lir 18..f..f yilull la paLeni alm1ş. Sulw n
, \bdülmcud dôll<'lllind,· sarı{va gimu~wi1

göre

değil, markaların müşteriye sunduğu

teknolojik imkanlar ve

tasarını

ka

litesine bağlı olarak şekillenen bir farklılıktır. Günümüzde, farklı coğrafyalar
da yaşayan ve farklı kültürlere sahip olan insanlar. evlerinde buzdolabı. saç
kurutucu. dikiş makinesi, tıraş makinesi, elektrik süpürgcsi. ütii. mikser.
elektrikli fırın gibi ortak makineleri kullanmaktadırlar. Şimdi bu güne gelirken
yaşananları kısaca anlatalım.

Ev Aletleri
clektriğin kullanımından

Ev aletleri,

önce mekanik yöntemlerle

çalışan.

kas gücü veya belirli bir ön hazırlık aşaması gerektiren aletlerdi. Örneğin bir
bıçağı bileıııck.
kıyma

bir clbiseyi dikmek için bir ayak pedalına sürekli basmak, eti

haline getirebilmek için bir kolu sürekli çevirmek yada ütü yapabilmek

için önce içine konulacak kor halindeki köıııürü hazırlamak gerekiyordu. Su
tulumbaları, dikiş

makineleri. bıçak bileyici ve teıııizlcyicileri, çamaşır sıkan

merdaneler. kahve ve balıarat öğütücüleri de hep kas gücüyle çalıştırılıyorclu.
Evlerde ilk clekrı·ik kullanımı. ingiltere'nin Surrey Kasabası'nda bir cv
de

başladığında,

tüm bu mekanik

araçların

birer

ıııakineyc dönüşmesinin

de

yolu açılmış oldu. ilk başta elektrik yalnızca aydınlatma için kullanılırken. bu
. ll(vı·c

prcsi ı-c krcma yap1u ,ı/arak kul/allilan
i lllloikan yap11111 alı·r. Fnropn~'<' MF&
((ı.Phi/adc/phia US,\. Palt'/11 rarihi.· 10 N1~mn 1883
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enerji, zamanla
geniş

alanda

yapılan

kullanılır

elektrikli makine

hale

tasarımları

ilc çok

gelmiştir. 19.yüzyılın sonlarından

"ASTON"

itibaren kullanıcılar, cv aletlerinde geniş bir ürün yelpazesine
kavuşmuşlar. cv kadınları işlerini lıafincten inanılmaz bir

elektrikli alet serisine sahip olıııuşlarclır.
ilk geliştirilen elektrikli cv aletleri. ısıtıcılarclır. Kimyasal yanma olmadan ısı sağlayabilen clcktriği kullanan ilk ısı
rıcılar clcktriği ısıya dönüştüren

basit bir çalışma prensibine

anahtar

yardımıyla

kontrollü elektrik

akışı sağlanıyor,

bura-

daki geçişle doğan ıııukavcıııet. enerji açığa çıkararak onları
ısıtıyordu.

Bir elektrikli

ocağın ısı değeri dcğiştirilcbilir,

i

...•

kon-

trol cdilcbilirdi. Elektrikli ısıtıcılarla, artık tck bir ısı kaynağını

kullanabilen büyük bir ocağa malıkum olmak gerekmiyor-

du. Kullanıcılar, prizc takılan tck bir fişlc, farklı anıaçiara hiz met eden
kolaylık

araçları

kolayca kullanma

imkanına

a

~

sahip alctlcrdi. Isıtma cleıııanları olan spiral direnç tellerine bir

sahiptiler. Bu

sayesinde araçlar anıaçiarına göre çeşitleıınıiş. boyut-

.Q

D

ları da gittikçe küçülmüştür. Fonksiyonların bölünüp birbirin 11-•ırı~H

"'.,'L-•" c n :JtL

den ayrılınası ise enerji tasarrufuna katkıda bulunmuştur.
Önemli elektrikli ev aletlerinin bir diğeri ekmek kızart

ma makineleridir. Croıııpton and Company firması tarafından

)

VERITYS Ltd.,

3 1 . KING STREET,
C OV E NT GARDEN, W .C .

ingiltere'de 1893'tc piyasaya sürülen bu makinelerin kısa
zaman sonra, tek tarafı açılan modeli kullanılmaya başlanmış, 1926'da ise Amcrika'da, makine
yeterli

ısıya ulaştığında ekmeği yukarı doğru fırlatan

model

E/eknik/i ale! sa1ım bir
ml u·kfam, 1920 'lo

.fimlı{)'<l

üretilmiştir.

Elektrikli aletlerin mutfaklarda en çok iş görenleri 1893 fuarında sergilenen su ısıtıcılan
(kcttlc) olmuştur. ilk kettic modellerinde tabana yerleştirilen ısıtma eleınanları kullanılırken ağır
ısıtan

bu sistemin değiştirilmesi, su kabından ayrıiabilmesi mümkün değildi. 191 ı yılında ısırıcı bö -

lüm kaba. bir mengene gibi yerleştirildi. Böylece gerektiğinele kettic ısıtından ayrılabiliyordu. Geleneksel kettic modeli. üreticilerin farklı modeller üretmesine rağmen zaman içinele çok az değişikli 
ğe uğradı. Örneğin 1920'lcrde kettic ilc sahan ısıtınsının birarada olduğu model. ısıtıcısı duvara

monte edilmiş kettic ve hem kettic hem otomatik çay makinesi olan modeller piyasaya sürüldü.
1930'larda bunlara yumuna kaynatıcı+kcttlc, tcnccrc+ketrlc ınodc!Jcri eklendi. ısırıcı bölümler kaynatma ve yavaş ısıtmalı olarak ayrı ayrı yeniden düzenlendi. Isıtın elemanların metal tüpler içine
yerleştirilmesi

ilc birlikte su ısıtıcılan hızlı ve çok ekonomik aletler haline geldiler. Elektrik akımı

verilen metal tüp doğrudan su içine daldırılıyor ve su hızla ısınıyordu. Bu metodun patenti 1922'de
L.Largc tarafından alınmıştır. En erken elektrikli su ısıtıcılan bakırdan. bazıları kalay. alüminyum.
caııı

ve porselenden ürctilmişti. Kcttlc'm yakın akrabaları ise porselen kaynatma sürahileri ol -

muştur. Bunların bazılarında ısıtıcı

teller. kabın etrafını sararak çcvrcliyor, bazılarında ise direnç

telleri suya daldırılıyordu. Suya daldırma işlemi uygulananlarda kapak güvenlik nedeniyle akım kcsilcnc kadar açılaınazdı.
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ı

930 '1arda elektrik

masında

verilerı

bobinierin

a<; ıkta bırakılması , lıem ısı lı em

de

ışık sağlan

etkili olmu ş , ekmek kızartma makineleri ve mekan ısıtıcılarında bu özelliğe da

ha çok rastlanmıştır. Yıllar boyunca bir çok küçük masaüstü ımıtfak aracı üretilmiştir.
Buharlı pişirici.

ma

kabı

wafnc ıavası. kızartma tcncercsi. yumurta (,'ırpıcı. mikscr. sos kabı. ılıt

gibi ..

Evlerde kullanılan ve fonksiyonel anlamda büyük önem ta ş ıyan icatlar olan buz
dolabı . çamaşır

ya

başlandıkları

makinesi . elektrik süpürgesi ve radyo Cumhuriyet
için saray iara bu

Yukarıd,ı kı saca tanılıları

bölümü
y ılında

yıllarında kullanılma

y ıllarda girmişlerdir.

cv ve mutfaklarda kullanılmış ara<; ve makinelerin büyük

clektri ğ in kullanımmdan s orıra <; eşit! ilik kazanmıştır. Osmanlı s ara y ına elcktriğiıı ı

Sultan V. Mehmet Rcşad döneminde gelmiş olduğu ve

evlere elektrik

dağıtımının s ava ş ların

huri y et ' iıı kurulu ş una
lcştirilmiş

kadar çok kısıtlı bir bölgede gerçek

dü ş ünülürse.

oldugu

sona ermesi ve Cum

clektrikle

<; alı ş an

bu araç ve

makinelerin evierimi ze oldukça çok geç dönemlerde girdiği
görülmektedir.
en çok
l'u/.:,mda. f.ll.'i<''f,llda

ı 900'1criıı başlarmda ş ehiriiierin

kullanılan

araçlar. ütüler,

diki ş

evlerinde

makineleri, mutfak

mangalları. Ol!uıı ateşi y le ı s ıtılan ç ama ş ır kazaııları .

/.:ufflilllfllll,,. lll<IS111/SIII

t...-llhı ı·t· .'·."c{1;\la.

ka v urucuları

ve

kahve

de ğ irmenleri olmu ş tur.

t'f<'/.:in/.:/1 SI/ IS/ll( ISI

ÇAMAŞlR

KAZANI
Birçok tccrübclerim neticesinde herkes için gayet ucuz ve mesarjfi hiç nispetinde olmak üzere icad qled(ftim son sistemde
çamaşır
şey

kazanuun emsaliyoktur. Bu kazan her

işe yarar

bir

olup, az odun vrya kömür/c ısı nu; kaynaur ve hem de sı

cak su yetiştin'r. Bir ateşle bu iki tasatn!fu /{Ördi{!Jü gibi. gusulhandere ve banyo/ara dahi clven'şlidir. Asla duman ve /wku

hasıl

etmez. Evlen'ndc

temizlı;Ete. kolaylı_fta.

tasarn.ifa ve

eh veniyete n'ayet etme/;: isteyenler btmdan bir tane

almalıdır

lar. Va!mz eski Zaptlye Caddesi'nde 1/amidiye Karako/hanesi
ittisalinde sobacı Kirkor Zangoçyan 'ın ma,ftazasmda satılıyor.
Bu

mağazada

hususi g usülhane!er için

cn va- ı

nwhtc!Jfeden

hamam kazanlan ve yerli manw /attan metin yemek sobalan

j

dahi vard1r.

Sipan'ş

kabul olunur.

Sabah 18 A,ftustos 1902
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ÜTÜ MAKiNESi
Beşiktaş 'ta

ştsmda

Ortabahçe'de Kastelli Fabrikast ·mn kar-

kalaez/tk edm Ahmet Hayri ijendi gömlek-

ten· ütülemek üzere bu kere bir makine ilıtira

etmiş

tir. Mezkür makine vasttasty!a ütülenen gömlek/erin
diğer

emsalinden kat kat par/al< ve düzgün

olduğu

icra olunan tecanb-i adide neticesinde anlaştl!ruştlr.
Gömlekleri ve

eşya-yt

sairryi makine vasttastyla

ütülemek usulü Avrupa 'ca çoktan beri aranmakta
olduğundan

Jak olmasi

bir Osmanli sanatkan mn buna muvqf-

şayan-1

nô/.:mc dcmirdcnyap!lmt,,.

!.'lılı·cya/.:a

tilli/eri tk

k,ımwluulu

memnuniyet ve jftlhardtr.

Sabah, 6 Kast m 1902

GASiLHANEYE MAHSUS KAZAN
Ohannes Papazyan
Eski Zaptlye ci vannda MrydanC/k Caddesi, Tenzjfat Dairesi km-ş1smda manero 14.
Erbab-1 sanattan Ohannes Papazyan !Jendi'nin imal etmiş

olduğu

bu metin, idare/i

kazanlar 50-60 paralt k odun ve kömür ile asla lwlw ve duman venneksizin yalmz
yirmi

beş

dakika

ISittyor, insan

zarfında

istediği

hem gusülhanryi hem de muhtcvi bulunduklan suyu

vakit hiçbir masrqf ilwjar etmeksizin gusülhanesi derununda

y1kamp vakit/i vakitsiz

lımnama

gitme

zalımetl'nden

kurtulltyor, çatlamamak

suretiyle de emsaline muraccah (üstün) bulunan bu kazaniann
ile olacak her türlü ev

işlcrindeJevaid-i

çamaşu·

ve stcak su

kesiresi (çokJaydasl) variddir. Hem sanayi-

i malıalliyryi teşvik etmek hem de az bir masrqfla çok istifade etmek istryen zcvatln
meskur kazanlardan birer tane edinmelerini tavsiye ve taklitlerinden içtinab içün,
kazanlar üzerinde pirinçten mamul

Olıannes

Papazyan markasma dikkat olunmasi

ilan olunur.
Zikrolunan

mağazada

çiniden mamul her nevi matbalı (muifak) talwnlartyla ktyma

makine/en; gaz ocaklan ve saire ehven baha ilc satllmaktadu·. Gerek kazanlardan ve
gerek çini mamulatindan

taşradan sipanŞ

teshi/at (kolay/tk) göstenlir.

""'--'~--
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,...,·,,..,. (t'l'inllt' .. ı!t'll. 1-rclllSt.- ı·u;ı1m1 (ı/an. flllflllt'-hrı.)t/ıl' <1/arak
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1\mpitlt !st/lu Osman lt yaptmt lluwmittı'lt <'ll«' J><itl<{l'l<l
hammaddesi ,,/amk Imilamlan ı·c su ilc birlı',Wl,,;tndcyanf< t ,,;a.(tkwan A'<llf>tt f<ı.-u tic (alt,wmlnuştu ,111 lw.:nıyc /.:,>nu/an
kmpil ,.,.sudan pkan ga.: us1 luctzcdı· birik<'lck stkz,,·u ı·c
stkz,,·ml ga.- w/ıla a/omlakz bakzr lh>mlaw y,•ndudz /l,•t u/ann
birbinnı·yakla,,l(~t '''la b<'lumc alı'l'h bir (lli>uk llllu/mak .>:a.
alc,,knu ı·c ltlbla tsfliludz

Sanayi Devrimi'ne kadar gerek Avrupa'da gerek Anadolu'da yemek
işinde şönıinc

pişirme

tipi. baca bağlantılı ocaklar kullanılmıştı. iklimi sıcak bölgelcrpişirnıck

de ve bazen büyük konutlarda, ekmek ve yemek
ocaklar evin

dışına taşınmış,

kilcnnıenıcsi

temin edilmişti.

Tenıci işlevi pişirme

sıcaklık,

böylece

için

kullanılan

koku veya dumandan evin ct -

olan fırınlar, ı 6 ve ı 7. yüzyıldan itibaren
yaslanmış

özellikle büyük evlerde duvara

yerlcştirilnıişlcrdir.

olarak

Ekmek gibi fırında pişcn yiyecekler, tuğla veya taştan yapılma fırın
çcpcrinin ısısı yükselince yandığından, bu fırınların zeminine düzgün
bir biçimde kül yayılıyor, böylece ateş söııdürülnıcc!cn kuvveti azaltılmaya
çalışılıyordu.

Isıdaki

zorunluluğu.

ı

ı

ızgaralı

fırınlar.

770'lcrdc demir

durumdaydı. Taş

pişirmedeki

ayar problemleri ve

750'lcrdc

demir

fırınların

Avrupa'da büyük

periyodik kontrol

gelişine

mutfakların

sürmüştür.

kadar

ı;oğuna

yerleşmiş

ve tuğladan yapılan fırınların yanında, seramik ve demirden yapılına fırınlar da

,~üı·c~ kab1

ilgi görm(iş, taşınabilir olması yüzünden özellikle fakir evlerinde kullanılmışlardır.
ı S.yüzyılda

bir devrim
ocakların

nitcliğindcydi.

iki

katında
katında

ocaklarda

ve demir

kapalı

olan kömürlü

yanlarına

da büyük bir

bölmelcrin temini ilc

oluyordu. Demirelen imal edilen, dekorlu

fırınların

ataları

olmuştur

(ı

için de

ızgaralara salıip

dinlendirilmesi için yatay demir paneller,
Bu

pişirme işlemi

açık

ocak

ekipmanları anık

kapakları

olan bu

kapalı

7). Sanayi Devrimi süresince büyük evlerde

artan döküm fırınların Osmanlı sarayındaki ilk örnekleri, Dolıııabalıçe Sarayı'nın bodrum

bulunan ve yalnızca padişalıa hizmet veren Hünk<'ır Mutfağı ilc, Harem Bölümü'nün alı
bulanan

yerleştirilmiş
ı

terkedilmiş

ıııodcrıı

ateş kovasına

Orta bölümde bir

fırınlar yerleştirilmiştir.

büyük ölçüde

kullanımı

ısıtma amaçlı kullanımına başlanması

tarafına, kapların

yenilik olarak

bölnıclcr,

kömürün

, ı/r k1o1mda /.:,inuir
yakilan bô/!11(! ·c salujı

Valiele

Mutfağı'na

Sultan

olan fırınlardır.

89 ı yılında Cryrstal Palace'da düzenlenen

elektrik fuarında, bir ingiliz firması, ilk kez elek trikli
şı

fırını tanıtmıştır.

ilc birlikte,

Elektrikli

firmaların çoğu dökıııe

balarındaıı dönüştürülmüş

lcr ve metal
ları

fırının

ortaya

çıkı 

demir gaz so -

elektrikli yemek

pişirici 

lcvlıalardan yapılmış dalıabasit ısıtıcı 

pazara sürmüşlerdir. Yapılan pek çok farklı di -

zaynda,

dalıa

çok

fırınların

içi ile

dışı arasında

izo -

lasyonu sağlanıaya yönelik çalışılmıştır. Pariatılmış
koruyucu metal kaplaıııalar, ısı kaybını önlemek
amacıyla denenmiş,

ve kaynatma
ışık

kapları

bu

kaplamaların

için rczervc

saçan radiant bobinler,

larla dcstcklencrek

üzeri

ızgara

edilmiştir. Isı

pişıııiş

ve

toprak çubuk -

fırınlara ycrleşt i ril ıııişt ir.

1\'ahı ·,· f.:aı'lllma - .1/IS/1 I'<Uiarma ,·lwu. cJsnwnll_!'aplml ,ı/an silindir
8'/.:linddci /i,cnclcrc saluj> bu anil ·a /.:,ın<lll (ckirde/.: kah ı ·,· ı ·ı:ı·a miSli ..ı:c'J ·dc
ipndt'yak1ian af<·,,· iö'lindc \l'l'17krck kmnilmakl<{l '<li.
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ÖLÇME
Öl çme bilindiği gibi bir büyüklüğü , bir oranla kıyaslama anlamı taşımaktadır. icat edilen
ilk ölçme aleti, i.ö. 3500 dolaylarında Mı s ır'da kullanılmış olan tcrazidir. Çağlar boyunca her
millet kendine göre bir ölçü ve kıyas sistemi geliştirerek kullanmış, milletlerarası ticaret , ekili
arazilerin ölçümü ve alını - satını işlenıleri artınca, ortak ölçü - kıyas birimlerine ihtiyaç duyul mu ş tur. 18.yüzyılın sonlarına gelindiğinde

öl çme

i ş lemleri ,

zamanla

pılmaya başlanmıştır.

de

doğ muş ,

ölçü

milletlerarasında

takas

işlemleri

kilogramın

ı

numunesi

satın alınanlar

için

kabul edilen standart ölçü birimlerine göre ya -

Mctroloji denen ağırlık ve ölçüleri inceleyen bilim dalı bu dönenı 

birinılerinde

standart belirlenmesine

kabul edilen mctrik sistemdeki ilk ölçü birimi ,
olup ,

veya para ilc

790'1arda

yapılmı ş tır.

20

ağırlık

Mayıs

çalışılmıştır. Milletlerarasında

ölçümünde

1875'te Paris

kullanılan

yakınlarında

kilogram
bulunan

Sevre s kasabasında Milletlerarası Ağırlık ve Ölçüler Bürosu kurulmuştur. Önceleri araştırmalar
ağ ırlık

ve uzunluk öl çümleri üzerine yoğunlaşırkcn, bilim ve teknolojideki ilerleme ve ihtiyaçlar

doğrultu s unda

buna , elektrik, fotogranıctri, ısı ve meteoroloji gibi dallara ait araştırmalar eklenmiş 

tir. ı 889 yılında milletlerarası standartları belirleyen ilk konferans yapılmıştır.
1 ı·crd,wt, marka/1 1910'/u
pllara ait bu rc/cskop
/),ı/ma balıçe

Sar<[)'/ 'nda kalıllJ~l
1\mw/
.ırarurk lar<f/indan kul/wulnu~II!-

pl/arda

Cıci ,ı/ustq/(1

O s manlı imparatorlu ğu ' nda

da milletlerarası standartlar kabul edilineeye kadar ölçme işlemi,

y önetimin kendi belirlediği ve kullanıma soktuğu ölçü birimleriyle yürütülmüştür. Çeki, dirhcm,
kantar, miskaL okka gibi ağırlık ölçüleri ilc cndazc , mcrhale, arşın gibi uzunluk ölçüleri geçmiş dönemde kullanılan öl çü birinıleri olarak bizlere yabancı değildirler. Bu birimler im para torluğun

son yıllarına kadar kullanılmı ş , Cumhuriyet yıllarında yerlerini, resmi

olarak kabul edilen standart ölçü birimlerine bırakmışlardır.
islam dininin hakların korunma s ına ve eşitliğe verilen önemden
ötürü, Osmanlı inıparatorluğu'nda, ölçme aletlerinin hassaslığı ve
1

~ ·crıf,ıu.t,

mmka/1

Osman/i l(ill ô.-cl

ya;nlm1,,- Sicaklik
bas1nç ôlçn

ı-c

doğ ruluğu
miş

her dönemde büyük önem taşınııştır. Bu bakımdan geç -

dönemde çok çeşitli öl çme birimleri ve aletleriyle karşılaşmak

mümkündür. Büyük bir cv ve her alanda önemli bir müşteri olan Os manlı saraylarında

mümkündür.
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da ölçüm aletlerinin pek çok örneğini görmek

FDricr

markalı

tc,,lofir.
ô/pimlcrindc
ku!!amlnn,mr. 19.:'0 'ler
l'1L-t:ı• ı·cylikscklik

Masa ltpi olan bu rcra"-i. hassas ôl('lim!cr ı(·in ku!!amldt/!tll<lan §:<'(llli,>tc
bankcr tcra::t:;·i ,ı/arali ad!andın!mı,mr

istanbu/'dajiw![rct gôstcn·n T TR!CONjirmasuulan aluumş. /O(J(J
kilvgrwn kapasiteli kımtanlir. Odun. kônnir ı·c cuı•a!!ar!a ta,mwn
mal::c!llclcrill tartıii!WSII!ıla kulla!llillll,;·tır

Masa lisrli modeli, 1 kik~ı;;ramlık wm

Osmanlı yapiilli dirhemlll ı·c <{f?ullklann bulundl(Rll SI'!
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ISITMA
Anadolu'da yerleşik düzene geçmelerinden itibaren Osmanlılar, inşa ettikleri cv, konak ve
sarayların ısıtılmasında
larında

mimariye bağlı sabit birer eleman olan ocaklardan yararlanmışlardı. Oda -

bulunan alçı. merıııer veya bronzdan yapılmış. çini kaplı veya kalem işi süsleıııeli ocakla -

rıyla Topkapı Sarayı

(Yeni Saray).

lunmayan mekanlarda

ateş.

külhanlarda

mangallara konularak istenilen yere

yakılan

büyük

ıııcşc

kü

taşınmıştır.

9. yüzyılın ikinci yarısmda padişah ve ailesinin yeni ik<inıetgahı olan Dolnıabalıçe Sara

yı'nda, ımıtfak

ve kahve ocakları dışında. yaşanan rnekanlarda geleneksel tipte ocaklara yer veril -

memiştir. Bunların
edilmiştir.

dev

döneminin en güzel ocak örneklerine sahiptir. Ocak bu -

ısıtma işlemi, nıangallara devrcdilnıiş,

tüklerinden elde edilen kor
ı

Osmanlı

Ancak

yerine,

gösterişli ıııodellcriyle

sarayın yalnızca Selanılık

şömineler. ısıtmadan

Avrupa'da büyük

Bölümü'ndcki. önemli

çok. görkemli bir görünüm yaratma

rağbct

gören

şöminclcr

tercih

mekanlarına ycrlcştirilıııiş

amacına

hizmet

olan

etmişlerdir.

Gerek inşa gerek dekorasyon aşamasında Sanayi Devrimi ilc gelen tüm yeniliklcrin uygulan dığı Dolnıabalıçe Sarayı'nda. ısınmanın yanında

Türk kahve kültürünün de ayrılmaz bir parçası

olarak nıangalların kullanıını her zaman sürmüş, Sanayi Devrimi'nin gözde ürünlerinden olan ren garenk seramik sobalar ilc döküm kömür sobaları. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ısınmaya kat kıda

bulunan yeni araçlar olmuşlardır. 20. yüzyılın başlarından itibaren kaloriferin kullanılmaya

başlanması.

hava ve sıvı gazlı ısıtma ara<;ları ilc elektrikli ısıtıcıların da buna eklenmesi. ısınma

problemini çok seçenekli <;özü ıniere kavuşt urnıuştur.
Sultan 11. Malınıuel dönemine kadar saraylarda ısıtma için kullanılmış olan yakıt odun iken,
ı
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830'lu yıllardan itibaren kömür kullanımına da başlanmıştır.

Şömineler
ıııerıııcr,

Kristal.
tırıcı

bir görüntü sergileyen

dayanıklı

ve verimi

Avnıpa'da,

du.

aksanıları.

şöıııinelerin,

yükselten~k

yaygın

olarak

endüstrinin

gelişimi

tasarınıcı salıip olması

bir iç

özellikle de ikiimin

çag'dan itibaren

kamaş 

porselen veya seramik I,Trr;eveleriylc göz

soğuk olduğu

bekleniyor-

Kuzey ülkelerinde Orta -

kullanılan şöıııinelcrin,

Sanayi Devriminde seri üretime

ilc birlikte,

girmiş

ve

demirden olan iç
alınıp takılabilir,

monte edilebilir bir şekle kavuşmuştu. ingiltere şömine iç aksanıt ve ak sesuarlarının

nıin artması
karılan

olmuş, üı-cti 

kataloglarında geniş çeşit

ısııma araçlarının çeşitlenıııesi

yavaş yitirmiş,

yelpazesiyle

alıcıya

yakıtların kullanılmaya başlanması, konutların

lan bu ürün, yeni

la

ülkelerden biri

ilc birlikte şömine ıııaliyeılcrindc de düşüş yaşanmıştır. Çı 

dekorasyon

mesi ve

salıip

üretiminele önemli paya

20.

gibi nedenlerle cazibesini

yüzyıl başlarmda ısınmadan

çok dekorasyon

sunu küçül yavaş

amacıy 

satılır olmuşlardır.
Osmanlı sarayları arasıııda,

lanılmış

ilk olarak

Dolmabalıçc Sarayı'nda

kul -

olan şöıııineler, <,'Oğunlukla ingiliz yapımı örneklerdir ve ingiltc-

re'nin endüstri merkezi olan Slıefficld'dc bulunan Stuart -Smith ve Copc land

Firmaları tarafından

llılanıur Kasırları,

ait

ı

\·ilik

9.

yüzyıldan

saraya özel

Küçüksu

Kasrı, Yıldız Sarayı

kalan pek çok

kullanılarak yapılmış

siparişler

köşk

görkemli

ve

üzerine
ve

kasırda.

şömineleri

!8711 'Iade /.:ullamlllll,,. ,,·ôminc ,imtiii'J't'rlc,m'tilcn dôkmc

ürctilnıişlcrdir.

Osmanlı lıanedanına

kaliteli

ıııalzeıııe

ve

iş 

D<'imabalı(c Sano •ı Zti!ı ·nluyn

Saf,,w·nda bulunan

kristal ,;·ôminc

Huınpton &

Sons' Chimncy-pieces.

görmek mümkündür.

dcmirdt'lı yapılm ı,, altn/ık

E,~J..·i /...·arai(~Rianla

,. .·...:;",;"(. stlft,•·ana J 'lıncli/.: hcl_-ulanl!u,,·

ltiiiiiiiii St{J:/ilSI
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Seramik Sobalar
Zor ısınan ancak elde ettiği ısıyı uzun süre koruyabiil'n seramik sobalar, ı 300'1ü yıllardan
beri Avrupa'da kullanılmakta olan ısıtma araçlarıydı_ ilk örnekleri. kalın kaba seramik plakalı ve
duvara dayalı olan bu sobalar. yüzyıllar boyunca özellikle zenginlerin evlerinde vazgeçilmez ısıtı
cılar

olarak yer almıştır. Endüstri Devrimi yıllarında geliştirilen yeni seramik fırınları ve yapım tek

nikieri sayesinde, seramik sobaların renk ve desen çeşidi ilc verimliliği artmış, her bir soba serbest
birer heykcl görünümü kazanmıştır. 800 ilc ı 000 dcreec arasında pişirilcıı plakalarııı içten killi top
rak ve tuğla ilc birleştirilmesiyle üretilen bu sobaların önde gelen yapımcıları. Fransa, Avusturya Macaristan ve Alnıanya'da faaliyet göstermişlerdir. Ünlü porselen fabrikaları, bizde çini soba ola _..,-,,/,ıtz ı ·ı ·

rak adlandırılan bu sobaların üretimi için, bünyelerinde özel atölycil'r kurnıuşlardır. Alman Mcis -

llllll/lik

scıhas/ mcıddlcri

scn

Fabrikası

gibi ...
Seramik

ı
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POND'S STORES , Queen V ictoria Street, E.C.

SfO\J:--

Sultan

ll.Abdülhanıid'iıı şclıza

yıllarında olduğu

Yurtdışından

ll

sobanın Osmanlı sarayları

kabul

genellikle parçalar lıaliııdc

gelen ve burada örülcn

..

"'''" '

müşterisi
lıamid

cclilnıektcclir.

sobaların

en ünlü

ı 860'Iı yıllarda Şe h zade

Abdül

Efcncli'clir. Sıcağa ve bu sobalara ol

clukc;a düşkün olan Abdülhanıid Efendi pa
elişah

olunca da bu

Yıldız Sarayı'nı
"ıııtı

v.!lı,

n

adeta bir seramik soba

ve

nıü 

dönüştürnıüştür. Yıldız Sarayı'nın

zcsinc

r

1

merakını sürdürnıüş

.llııı

ı

rı

ı ' ı.'

boşaltılmasıyla

ı
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1

beraber bu sobaların büyük

1

Daire

Günümüzde TBMM Milli Saraylar
Başkanlığı

sahip

olduğu

seramik so

1

ba koleksiyonu ilc dünyanın sayı ve çeşit

~,..\I~HOII(CJ'\

l l 11 1

' 10\ 1 ~

cıı

yönünden

önemli

koleksiyonlarından

biri kabul edilmektedir.
Barok, Rokoko,

Flaıııboyaııt,

Neo-

Rönesans özellikler taşıyan dış tasarımları,
Hardmutlı,

Hazarossian. Rörstrancl, Mcis

sen, jsida gibi
seramik

markalarıyla

sobalarııı,

Fabrikası"

ibaresi

lunrııaktadır. Yakıt
ı

,,,

"

ı

,,.

seramik
ye

82

"Kütahya
taşıyan

Hacı Etlıcnı

bir yerli

yapını

bir örneği ele Dolıııabalıçc Sarayı'nda bu

ı.

'' ..

dikkat çeken

olarak odun

sobaların boyları

ulaşan

kullanılan

üç buçuk metre

örnekleri mevcuttur.

19. yu.:)'l/da ,ıdun ı·c k,wıw· s,ıbalanllln
<[l'nlnuc f'lii{IISI ,ı/an ma,m wkunlanna
bi1 ı\mck

Rııkı'A'<' .\tlllllıi<·ki kabıutma
;•lakıilanlım yap1/nu,,

bu

slislonda<' sa/up seramik

s,ıbada yakl/ ,ı/arak ,ıdun

kullallllnu,,·m , 11111<111 A"w/(1'<'1 l'ı'ISl'loı l1lbnkas1
'm s,ıba fin·toı A'<'lll ,ı/an .\ci< h tJjkn J-id>nc
unmudw 18.' 1 tı .1'</f'lllll

.111'1~,-s,·n

1 S!ıt ı knl<'

kullallllml,' dckı'l"<ll_ll
s1islcmdl ,ıı/unluk
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Kömür Sobaları
ı 9.yüzyılııı

ortalarında

yüksek verimli

kok kömürünün kullanılmaya başlanınası ilc be
sayıda

rabn Avrupa'da çok

döküm kömür soba

sının tasarımı yapılmıştı. Dökıııc

laıı

demirden

yapı

kömür sobalarıııııı. pencere ve fırın böl(iıııle

rini n

tasarımı

sayısız

için de

denemeler yapılmış.

soba içlerindeki hava

akımı

kontrolü mükemme

k

boğan

kül problemine c;ö

yaklaşırken.

züm

amacıyla

alevi

ızgaralar yerlcştirilmişti.

sobalara

Merkezi Paris'te bulunan E.CHABOCHE

adlı ıııü

heııdisin adını taşıyan firıııanııı ürettiği

La Sala

mandrc'de bu sobalardan biriydi.
bağlı

Bacaya
baca

olarak

yakılıp.

bağlantısından ayrılarak

ııabilcıı

yüksek

bu sobalar.
verinıli

oldukları ısıyı

yakıt

oda

ortasına taşı

kullandıkları

olarak

köıııürü

antrasit

daha sonra

sayesinde. sahip

uzun süre koruyoriardı. Dekoratif

görünümleri ve yenilik getiren fonksiyonel özel
likleri ilc

kısa

sürede ün

kazanmış

lar. dönemin kulplu ve tekerlekli

olan bu soba

diğer sobaları

na adını vermiştir. Öıı yüzlerindeki kabartma
kerteııkeie

figürü yüzünden La Salamantire adı

ııı

sobaların kullaıııııııııda.

alan bu

ıııesi

l UI.II?OU/llll<llkalt. la
lif'/ 1/c/1/st_-yaptmt
kı11lllir .'l('~ba:. .·t 1L...,~ ,-('·to

Sa/,mwndrc

gereken en önemli nokta.

bağlantısından doğru

dikkat edi!

sobaların

baca

ayrılıııasıydı.

zamanda

Zi

ra kömürdeki zclıirli gaz raıııaıııcıı atılma
dan. baca bağlantısından ayrıian bu sobalar.
kuliaıııldıkiarı yıllarda
sına

sebep

bir çok

zelıirleıııııe

olmuşlardır.

nd.:, >t<Ut/ , ,_-,·Ili/di.
jJirin~ ro ı J ·a;n!nu~.,·

kt>/111/rlllk
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Havagazı, Gazyağı

Çalışan Isıtıcılar

veya Karpitle

Do! ma balıçe
ı

Gazlıancsi'nin

856'da tamamlanan

gaz ı

kurularak

Dolıııabahçc Sarayı'na lıava 

verilmesinin ardından aydınlatma konusunda

saray için önemli bir
dönemde

aşama kayc!cdilıııişti.

havagazını ısıtma amaçlı

olarak

Ancak bu
dcğcrlcn

elirecek araçlar henüz deneme aşaıııasındaydı. Do!
nıabahçc

Gazhancsi'nelcn temin edilen ve sarayda

aydınlatma amacıyla kullanılınaya başlanan
gazı, ı 9.yüzyılın sonlarında

gazlı ısıtıcıların

amaçlı

Avrupa'dan gelen hava -

saraya alınınası ilc birlikte ısıtma

olarak da dcğcrlenc!irilmiştir. ithal edilen bu

ısıtınlar k ı sa

!lt{'{Wl yaindc Intimi Swc(vumu olan Dolmabahçc -~<mu· 11/ur/an ilc lh>lmabahcc
(;adwncsi 'mn _)'tki m ,ı,' linlerinden önc·c ç·ckfiiiiiŞ, j,ı/c~ı{rcl/7

hava -

mişlerdir.

rulardan

sürede

havagazı

kullanan evlere ele gir-

Daire kesitli. dikey yerleştirilmiş
oluşan

yakıtdıkları

iç düzenekiere sahip bu

süre içerisinde

ısı

bakır

bo

ısıtıcılar.

yayan, verimi

sınırlı

ısıtıcılardır.

lhn'<(R<L"Iilsll/o. f:Fic!chcr Waning1o11. lngilizyaptmt. Sökülüp
lakt!abilir modülcr pwralardan cılu,wm tStlletmn üzerindeki
S<'I<Wuk plakalar. str altt 1ckn(,;:i kullamlarak rmklmdirilmt~m'r.
!8.c..J2
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1/av<{[iazlllslllo. l·iicdr Sicmc/IS /Jrcsdcn Gaz bastnont
i{)'arlama/< i(in kullamlan baSIII( \'1{1/iyan J'ÜZÜncycrfC,I'/irilllll~\·,
tS[Vt ktiiŞ(i'aywlstlwlmoddlcrdcn biridir. /880'/cr

Yalnızca yakıldıkları
bakır

müddetçe ısı verebilen. daire kesitli, dikey yerleştirilmiş

borulara sahip havagazli ısıııcılar. sarayiara 20.yüzyıl başlarında az sayıda alın 

mışlardır.

Ayarlanabilir basınç valfine sahip. bu ısıtıcılan kullanmak isteyenlerin hava -

gazı hattı

bulunan bir mekanda

pazarında

fazla rağbcı görcmeıııişlcrdir.

yaşıyor olmaları gerektiğinden

bu

ısıtıcılar, Osmanlı

Petrolün ayrıştırılma işlenılerini yapacak tesislerin artışı ilc birlikte gazyağı aydınlatma amacıyla yaygın

kıt olduğu

olarak

kullanılınaya başlanmıştı. Gazyağının

verimli bir ya -

görülerek ısırmaya yönelik araç tasarımları yapılmış ve 20. yüzyılın başında

Avrupa'da pek çok modeli üretilen gazyağlı ısıııcılar. hafif ve basit düzcneklcri, temiz
yakıtları

ve ucuz

ısıııcılar. Yıldız

fiyatları

ve

ilc son dcreec popüler hale

Dolıııabahçc Sarayı'nda

gelmiştir.

Pratik ve kiiçük

cbatlı

bu

genellikle harem ve hizmctli dairelerinde kul -

lanılmışlardır.

Kalorifer
Kalorifcr sistemi ilk olarak Sultan II.Abdülhamid döneminde Yıldız Sarayı
Şalc Köşkü'nc.

1912 yılında ise Sultan V.Mchıııed Rcşad tarafından Dolıııabahçe

Sarayı'na kurulmuştur.

Dolmabahçc Sarayı'na kurulan sistemin Fransız mühen -

dis Ccsar Mourier tarafından, Paris'teki ).A.Niclausse adlı firmadan getirilerek saraya yerlcştirildiği günümüze ulaşan belgelerden öğrenilmektedir. O yıllarda
sarayın baş ıııabcyncisi olan Halil Ziya Uşaklıgil "Saray ve Ötesi" adlı hatıra 
tında

POLIN markalt ga: sobast. Ca.·
lucnesi icindcdt/" ve ,ı;;a.- <ryarlulu

saraya kalorifcr tesisinin lıcıııcn öncesinele sarayın dunımunu, Sultan V. Mch -

ıııcd Rcşad'clan

da sözederek şöyle anlaımaktadır: "Dolmabağçcnin soğuk dairelerin -

ele yaşanıaya alışkın olan bu mülahhaııı zat. fazla sıcaktan da ıııüzdarip olurdu. Sara yın

her tarafı oyulup sıcak su borularının geçeceği delikler ilızar edilmiş. Koltuk Kapı 

sı'ndan

girilince sol tarafta ıııevcud bir ıııalızcn saray için kazılmış, burada bir de yük -

sek baca yapılmış iken. kazana mahsus olan yer. her türlü gayrete rağmen su istila sından
rcştik

kurtanlamayarak kazanın vaazına imkan olamamıştı ve kışın sarayda hep tit-

durduk" (ı 8).

IJıı/mabahç-c Sano·t kaloly/i'r kıouu .

fi"anst.· yaptiiii kalcl!y/i'r pel (i~ i. Do/ma balıç-c
SW<{l'l A'alcı,:t/i'r ,1/Li!cahhidi Cesar Mı'IIIÜ'I'
lan.L/indan sarıu·a ,R< 'Iinlmi,,· omek/crden bindir.
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BAHÇECİLİK
SOCIE'I'E NATIONALE
Osmanlı saraylarıncia balıçeler

LE COMMERCE. L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE
Fo

e a•

ırıde

~~

dişalılar

ltıper.ale

M•J le

verilmiş

olan

yerlcrdi. Türk balıçe kültürü Osmanlı imparatorluğu devrinde gelişmiş. pa

OTTOMA~.

DANS L lMP RE

her dönemde özel önem

kendilerine ait Has Balı<;e lerde yaptııdıkları özel düzenleıııelerlc

adlarından

ı.

söz etti ı m işlerdir. Yüzlerce c,;eşit agaç ve süs bitkisinin yanısıra.

saray bahçelerinde kurulan seralarda domates. patlıcan , çilek. frenk üzü
mü. limon , turun<;. şeftali, erik vb. sebze ve meyveler yetiştirilmiştir. Bun
ların fazlası

t.....

r \ r

!arına

r -.. .

ı,

ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış veya istanbul 'un çi~·ek~·i dükkan

( nıanavlara)

göndcrilcrek halka ucuza

satılması teıııin edilmiştir

( 19). llünk<"ir mutfağı için özel ürün yetiştirilen alanlara sahip saraylar
içinde öncelikle

Aynalıkavak

Sahil

Sarayı,

Eski Bcylerbcyi

Sarayı

ve

Yıldız

Sarayı'nın adı anılıııaktadır.
L)SI//({11/1

Padişahların özel ilgisi saraylarda baiı~·eciliğin gelişiminde önemli olmuştur. Örneğin Sultan

radt,\"<l/11 'tl///

uadeso k kwu/mu,,
ltull<'l. lndustn ı·c

!(mm. llec/isi'nin ;o, ıo
Y'iuld<t y<o·utladz;:t

ı ı. Ahdüllıaıııid'in, şehzadeliği

döneminde kaldığı Masicık'taki çiftliğinele ekim yaptığı, köşkün balı

çesinde çiftçilik ve çiçckçilikle meşgul olduğu nakleelilen bilgiler arasındadır. Bu durum saltanat yıl
larında

da

devanı etmiş

ve zama

IICI(!;Iill kat><{!;!

. ı !ıdulmccid 1:/i'nı/i
A·wuplw ncst

nında

300 kişilik bir bahçıvan
<;a lı ş tığı

Yıldız Sarayı

balıçcleri, yay ıldığı

alan ve sahip

grubunun

olduğu

bitki çeş idi bakımından

dünyanın

sayılı

saray balıçeleri

arasındaki

yerini

almıştır.

Son dönem saray balıçclc
rinde "Liıııonluk" adıyla anılan
nadir bitkilerin yctiştirildiği. gere
kirsetedavi

edildiği

bölümler, Sa

nayi Devrimi ilc gelen ve prefab
rik

y apı s ıyla

canı

son dcreec ilgi gören

demir konstrüksiyonla

inşa
l'u/ı ·t'IL'a/ÔI. llll'i'l'll' S.c;.IJS

,v,,.

8(l(l(l,'. liWISI.-

t!a< lamada kullamlan ila( lama ti/,·ndit
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.\ 11 '1

•

MCCORMiCK
Rahat

yaşama!<

ve az zamanda

zengin olmak usulü.
Tek bir adam bir orak makinesiyle
• ·-·
...

·· •
,~

.._ ..... J

•
•

• '..._.:.•
'·

"' . . . . . . . -

..... S
.....

;

..:
)

. .... _,sr

.:.. ..-

.. .._,..- J ~ .ı_,

._,...J
•• -

"'"

;ol.. .

• -_,,..

..~ ,

otuz ku·k

kişinin

göreceği işi

edilmiş

ve çağdaş sistemleıle ısıtılmışlardır. Bu gün Milli Saraylar kolek -

aym zamanda

bitirse elbette zengin

olur.

siyonunda bulunan ve döneminin en gelişmiş çim biçme makinelerinden

Çiftçi/etimiz ve erbab-t ziraat bu

olan ziraat aleti, açık alandaki yetiştiricilik konusunda da sarayın yeni -

hakikate ehemmiyet vererek bir

likleri takip ederek uyguladığıııı göstermektedir.

difa. Galata 'da Arap Cami-i Şcrifi

Osmanlı'da

"çiftçinin cıı faidcli aleti olarak" anılan sabanın (geç

civannda Tramvay Caddesi'nde

mişteki adıyla sapan) 11. Mahmud ric<lliııdeıı Endcruni ,\ \ustafa Efendi ta -

146 numara!t Ingiliz jot) Çcznc/'in

rafından yurda getirilmiş olduğu ııaklcdilir. Ekim öncesi kullanılan ve sa -

mağazasma tifn'ş

han oku na baglanarak hayvaniara \'l'ktirilcıı bu alcıten başka. ı 9. yüzyıl 

çok senelerden ben' bu

da çiftc;iııin cıı önemli yardımcısından biri de döven yani biçerdöver ol -

olduğundan

tecrübe/en· sayesinde

muştur.

Amen'ka 'da

Şikago Jabrikalamun

Hasat sonrası işlemlerde kullanılmış olan döven. tırpan veya

orakla biçildiktcıı sonra hasat meydanına yayılmış olan ekinierin tanele

makinde/ini elde

ri ilc saplarının ayrılmasında kullanılmıştır.

bunlar dayamk!t,

etsinler. Çcznc/
ı'şle meşgul

edebiimiştir

kullamş!t.

ki

sade

ve çelikten yapt!mtş olduklanndan
dünyamn her tarqfinda kesb-i
şöhrct ctllu'şlcrdir.

Bu

mağazamn

gayet mükcmmd

ve

t'şe yarayan

ziraat alet ve cde-

vatt

menıalik-i şahanenin

her ta-

rq(mda kesret/c sanlmakta o!duJ{Wıdan.

Çcznd evlat/an, tecrübe-

km makinist/eli bulunan Ohannes
~jendi'yi

daima vilayet/ere göndc-

ren·k makinalan

kurmasım

ret -i istimalini meccancn

ve suöğret

mektedirler.
Talib «fak bir tecrübe için

mağa

zmmza yahut vilayetlerdeki vc·kil/cn'mize müracaat edecek olurlarsa kanaat hast! edecek/en'ne
eminiz.
lkddm 28 Şubat 1902
l'ulı ·nL-alc'l

/ iraattc· ftı_- ilaclWIIllJ'Ilf>lll<lk lC<'I<'
kullwulml,,.. i(l<'ll pistonlu. baSIII(Icl
pliskurtmcyapan ilaclama aktidu . ,-11< 1111

/sn·c yapu111. die

cali,,·nnlım. to_· ila( pus/.:1irtm ilaçlama

aleti

markall

89

!:kin bicmck icin nansL- llSllllinde bir
Dngisi. 191 1

Şclılıal

VIIkanda rcsmi,>;ônilcn ekin bipnc alelinin illiili Sauu·lw kolcks[v,ınwl<fa bulunw1 ômt;(;i

92

arabır

SAGLIK
Osmanlı saraylarında

tedavi aıııauyla

kullaııılıııış ara~·Iardaıı örnekler

( (/,ok .1/a/.:o.'
(s. ı .l!,•dd !dı·cd

flı,'li Cm!e'SI . . ı
(/ifıe(>;ı'

( ,•/umbırel J.tl h ı·tamı s,ın1111dci
!>ı•lmal>c~h 1 , Sıl!e(l'l ·na alo/1111,,.
<ıf,ln

bu

1111/lt' ."ı(/n{r 'tn 1Jarı·m

/l,•/umu'ndc lJi,'l 1 '\/as1 ,•/ıl!ılk
anilı/ll bo ,ıc/adem ıillllllll,,/11

.\kun Crt'fı'Li 1\\ınıatL"IIh{l'cl /ı,(~"/ı ha.•.-raliklann
rı·c/,,ı·l~\'lllci<' /..•ullıoulmcik li_·o,· .'ıı/1<11' 'ci ılilll ll ll,,.
,•fıiii klll,,llll ı·c /.:w~''l/11 df,•ksll kullılllellak ci/.:1111
Ille'le'li

b11

(e',\'11

ci/.:/lc/111 1" 1l 1 'lu yil/ellde i
Rc·,,·ccd hllc.f/llldclll

.';llfhlll 1· .1/c'lılllt'd

J.:ullcaulllll,,·t/1'

F't'lü'dc(laai[J'c'l A'(1.•.:tc·roı 1'<'

!'ıi</i,,ahci sez~lik lll'llllic'lllı'/1/ll/ e'dı'!l lll(;'<'
,\ı·c·l/1~·• {•\tlllli

/it Illellllll .ı:..'t'{ll{/IJ.,"I bu eli({~ lll

Daha,,,/.: hassı1s ,•lım
.rtL~ ı·t· Lh~l'llll /ı(l(t,'t'_...,.,

ipn /.:ullamlnu,' ı•lan
/9_'( ı '!iyi/la ra elli
dckrnkli maseli alı·ri

93

KRONOLOJİ

1830 ilk dikiş makinesinin Fransız terzi Barthelemy Thimmonier tarafından tasarlanması
1835 Samuel Morse'nin ilk elektromanyetik

telgrafı çalıştırması

1838 Ziraat ve Sanayi Meclisi'nin oluşturulması (Meclis- i Unuır - u Nafia)
Baltalimanı

Ticaret

Antlaşması'nııı imzalanması

1839 Sultan Abdülmecid'in tahta

çıkması

Fotografi yöntemine patent alınması ve fotoğrafın sırlarının açıklanması
1840

Osmanlı

Posta Nezareti'nin

kurulması

1843 Hereke ipekli Dokuma Fabrikası'nın kurulması
1846 Buhar makinesinin Feshane Fabrikası'nda kullanılmaya başlanınası
1851

Londra Cyristal Palace'de ilk büyük uluslararası fuarın açılınası ve Osmanlı imparatorlu ğu'nun katılımı

Şirket - i

Hayriye'nin (Şehiriçi Denizcilik işletınesi )faaliyete geçmesi

1853 Dolmabahçe Gazhanesi'nin hizmete girmesi
1854 Rusya'ya

karşı Kırım Savaşı'nın Başlaması

1855 Uluslararası Paris Sergisi ve Osmanlı imparatorluğu'nun katılımı
istanbul'da

Şehremaneti'nin

(Belediye)

kurulması

Osmanlı imparatorluğu'nun Uluslararası

Paris Sergisi'ne katılımı

istanbul Telgraf Merkezi'nin Kurulması
1856 Dolmabalıçe Sarayı'nın tamamlanarak resmi ikametgah olarak kullanılmaya başlanması
1857 istanbul Beyoğlu'nda lıavagazlı sokak aydınlatmasına başlanınası
Haliç'te bulıarlı gemi taşımacılığı için Haliç Yapurları Şirketi'nin kurulması
186 ı

Sultan Abdülaziz'in tahta çıkışı

1862 Islah - ı Sanayi Komisyonu'nun kurulması
1863 istanbul Sultanahmed At Mcydanı'nda ilk büyük ulusal sergi olan Sergi - i Umumi- i
Osmani'nin

açılınası

ilk metro hattının Londra'da hizmete girmesi
1866 Elektrik dinamosunun üretilmesi
1867 Uluslararası Paris Sergisi'nin açılması
Sultan Abdülaziz'in, askeri seferler dışında ilk kez yurtdışına giden padişah sıfatı ilc Avrupa
seyahatine çıkması ve Paris Sergisi'ne onur konuğu olarak katılması
ilk daimi elçinin
ı

Waslıington'a atanması

868 istanbul'da Isialı - ı Sanayi Mektcbi'nin açılınası
Dökümcüler Şirketi'nin kurulması
Yabancılara

ı

mülkiyet

hakkı

verilmesi

869 Süvcyş Kanalı'nın törenle işletmeye açılması
Metrenin ölçü birimi olarak kullanılmaya başlanması

ı
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870 Rumeli ve Anadolu'nun gazla aydınlatılması için imtiyaz verilmesi

ı87ı Haydarpaşa İzmit
Alanıct - i

ı 872

Demiryolu'nun işletmeye açılması

Farika (Arma. damga. işaret) Nizaııınaıııcsi'nin yürürlüğe girmesi

istanbul'da atlı tranıvayın çalışmaya başlaması

1873 Viyana Uluslararası Fuarı'nın düzenlenmesi ve Osmanlı imparatorluğu'nun katılımı

Fabrika kuracak olanlara vergi ve gümrük muafiyeti sağlanması
istanbul Kasımpaşa Tersanelerinde ilk grcvin yapılması
ı

874

Tuş! u yazı

makinelerinin

icadı

istanbul'da Tünel'in işletmeye açılması
Telgrafııı Osmaıılıca işaretleıle kullanılmaya başlanması

İstanbul'da

Tubini mobilya ve araba fabrikasının kurulması

ı 875

Milletlerarası Ağırlık ve Öl<;ülcr Biirosu'nun kurulması

ı876

Alexandr Graham Beli'in telefonu. Thomas Edison'un fonografı icadı
Sultan V.

Murad'ın

tahta

çıkışı

Sultan II. Abdülhamid'in tahta
ı. 1\\cşrutiyet'iıı

Rus
ı

Çarlığı

çıkışı

ilan edilmesi

Osmanlı - Rus Savaşının başlaması

ilc

877 Beykoz'da Hamidiye Kağıt Fabrikası'nın kurulması

ı 879

Thomas Edison'un karbon lu elektrik ampulünü üreınıesi

ı 880

istanbul'da Yedikule Gazhanesi'niıı kurulması
Osmanlı imparatorluğu'nda ilıtira Beratı uygulamasına başlanması

ı 88 ı

Duyun u Um u m iye idaresi'nin kurulması
istanbul'da iki nokta arasında ilk telefon hattıııın kurulması

ı 883

Uluslararası

patent toplantısı. Sınai Hak ve Mülkiyetlcriıı

Sözleşmesi 'n i ıı

Korunması

i~· iıı

Paris

i mzalan ması

ı

888 Ziraat Bankası'nın Kurulması

ı

889 Uluslararası Paris Sergisi'nin açılışı

Alman imparatoru ll. Wilhelm'in istaııbul'a gelişi
ı 890

istanbul'da Yıldız Çini Fabrika -i Hiımayuııu'nun kurıılması
Dört tekerlekli ve akaryakıtla çalışan otomobilin Daimler motor şirketi tarafıııdan üretilmesi

ı89ı

Kadıköy

Gaz

Şirketi'nin kurulması

istanbul'da Graııd Hotel ele Loııdre'niıı tüm odalarında sıcak su. elektrik ve iç hat telefonu
ile hizmete

açılması

ı 892

Mudanya Bursa Demiryolu'nun faaliyete geçmesi

ı 893

Chicago Sergisi ve Osmanlı imparatorluğu'nun katılımı

ı 894

Büyük istanbul Depremi
istanbul'da Siemcns&Halske tcııısilciliğiııin kurulması

1895 Paris'te Lumiere kardeşlerin sineıııatografı kullanarak ilk sinema gösterimini
gerçekleşt irmelcri

95

ı

897

Yıldız Şak Köşkü'nün tamamlanması

ve clektriklc

donatımı

Osmanlı imparatorluğu'nda kurulacak sanayi tesislerine 10 yıl vergi muafiyeti tanınınası

I 899

Osmanlı

Kibritll'ri Anonim

Şirketi'nin kurulması

I 900 Uluslararası Paris Sergisi ve Osmanlı imparatorluğu'nun katılıını
ı 903 Türk Alman Öğrenci Aııtlaşması'nın imzalanması ve Almanya'ya öğrenci gruplarının

gönderilmesi
ı

905 Bel<,ika'da makine ilc pencere cam ı üretilmesi

ı

907 Bursa'da Zirai

Sınai

Ticari Sergisi'nin

açılması

Alman Favorite Şirketi'nin istaıılıul, izmir ve Selanik'te yaptığı kayıtlarla plak üretimine
başlaması
ı

908 ll.

Meşrutiyet'in ilanı

ı

909 Sultan V.Mehmet Reşad'ın tahta çıkışı
Ordu içiıı ilk kez motorlu araç satın alınması ve ı'\kclis i Mebusan üyeleri i<,·in atlı araba
yerine otomobil

ı

9ı ı

ı

9 ı 2 Dize!

ı9ı4

Osmanlı

kullanılmaya başlanınası

Anonim Elektrik Şirketi'nin kurulması

ıııotorunun kullanılmaya başlanması

Uluslararası Lyon Fuarı ve Osmanlı imparatorluğu'nun katılımı
ı.

Dünya Savaşı başında kapitülasyonların tck taranı olarak kaldırılması

istanbul'da Elektrikli tramvayların kullanılınaya başlanınası
ı

9 ı 5 Merkez Ordu Sinema Dairesi'nin

ı

920 istanbul'da sokak aydınlatmasında elektrik kullanılması

ı 923

izmir iktisat Kongresi'nin toplanması
Türkiye Cumhuriyeti'nin

ı 924
ı

kurulması

kuruluşu

Türkiye iş Bankası ik Sanai ve Maadin Bankası'nın kuruluşu

926 istanbul'da dört adet otobüsün hizmete girmesi

ı 927

istanbul'da programlı ilk radyo yayınının başlaması
Haydarpaşa

- Ankara Kayseri Demiryolu'nun hizmete girmesi

ı

93 ı

ı

933 Sümerbank 'ın

ı

935 Türkiye'nin ilk cam üretinı tesisi Beykoz Paşabahçe'nin hizmete girmesi

ı 936

Cam fiber ve cam tuğla üretimi
kurulması

istanbul Telefon Şirketi'nin devlet tarafından satın alınması
Ankara istanbul arasında uçak seferlerinin başlaması

ı
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939 ll. Dünya Savaşı'nın başlaması

SÖZLÜK

Alet
Etkisi altmda

bulunduğu

kuvvetin

hızıyla çalışır.

kuvvetin

şiddeti

yöntemi.

Canı

ve yönünü

değiştiremez.

Ambrotype
ı

854

yılında

icat edilen. bir tür görüntü

sabitlenıe

yüzey üzerine

kolodyuın adlı

mal -

zeme sürülcrek. düşük ışıklanciırma ile görüntü bu yüzey üzerine düşürülür ve cam kimyasal ban yodan geçirilir. Canı üzerinde sabitlcncn görüntü koyu bir fon üzerine aktarıldığında pozitif görün tü elde edilmiş olur. Ucuz ve kaliteli görüntü veren bu yöntemden ıSSO'yi yılların sonuna kadar ya rarlanılmıştır.

Benzersiz bir saydamlığa sahip kolodyuııılu cam negatiften baskı yapmak her zaman

hassas ve özen li bir

çalışma gcrcktirmiştir. ı

lekesiz bir görüntü elele edilmesini

850'lcrin

ortalarında.

sağlayan kolodyunılu

düz yüzeyi sayesinde çok net ve

cam negatiften

yapılan baskılar.

dönemin

gözde yöntemlerinden biri olur. ilk yıllarda büyük boy levhalara yansıyan görüııtülerin saklanma sı

ve taşınması zor olduğundan. ı 850'1i yılların ortalarından itibaren portre fotoğraf isteyenler için.

kartvizit veya portre- kart denen. 6x ı O santimlik form oluşturulmuştur. Talep patlanıası yaratan bu
tarz. bir cam negatiften birden çok ve ucuz baskı yapılmasını sebebiyle tercih edilmiştir.
Antrasit
Soluk

kısa

nıediği
rık

alevlc duman

çıkarmadan

yanan. büyük

ısı

veren kömür. Güç

tutuşur.

Hava ilc besien -

zaman da uzun süre yanabilir. Az miktarda çıkarılabildiğinden fiyatı yüksektir. iyi cinsi kı 

siyah

canı parlaklığmdadır.

Balmumu
Diğer nıumlara

Balmunıunun

nazaran

pahalı

olan ve genellikle

canıilerdc.

zengin

konaklarında yakılan muındur.

özel işlemlerelen geçirilmesi ilc elde edilen ve fitilin üzerine yavaş yavaş dökülen eri -

yik malzemeden

yapılır. Yapımmda kalıp kullanılnıaz.

Buluş

Bilinen bilgilerelen yararlanarak daha önce bilinnıcycn yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem
geliştirme.

icat.

Çeki
Odun. taş vs. tartmak için kullanıları ölçü taşının adıdır. Bir çeki 250 kg'dir.
Fotografi
Işık

yoluyla görüntü

oluşturmada kullanılan

yöntemlerin tümü.

Hata b
Odun
ihtira
Genel olarak sanayi. teknik, ticaret ve tarım alarılarında yararlanmaya müsait olan . yeni bulunmuş
alet. eser veya usul.
ihtira Beratı
Bir

şey

ihtira edenc ondan istifade

hakkını teıııincn

merciinden verilen

iııııiyaz kağıdı.
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imtiyaz
Fabrika kurmak, madcn işletmek vb. için bir kişi veya kuruluşa devlet tarafından verilen özel izin.

ispermeçet mumu
iç yağının çeşitli işlemlerden geçirilmesi ilc elde edilen, alevi clumansız ve kokusuz bir mumdur. Fi tili, asitborikli sudan geçirilmiş olup, örgü şcklinclcclir. Alevi parlak ışık veren bu mum içine fitil
yerleştirilmiş tahta kalıplar aracılığı ilc yapılır. Osmanlı inıparatorluğu'ncla, kalitesinin standart ol ması amacıyla

mumcu esnafı tarafından üzerieri damgalanan ımımları Avrupa'dan ithal etmek ye

ri ne. imal etmek için ı 863 yılında Beykoz civarında bir ispcrıııcçet fabrikası kurulmuştur.

Kalotype
ı

840 yılında Talbot tarafından gcliştirilcı·ek bir yıl sonra patent i alınan, "talbotypc" da denilen, fo -

tografide kağıt üzerine negatif-pozitif yöntemine verilen isi nı.

Karpit (Kalsiyum Karbür)
Üzerine su damlatılınca asetilen gazı verir ve bu gaz yakılarak ışık elele edilir.

Kopya Makinesi
Fotograficle, bromür ve gazlight kağıtlar üzerine, aynı klişeclcn bir çok kopya basmak için yapılmış
alet.

Kronograf
Negatif buzlu canı ve vinyetlcr üzerindeki görüntüleri kopyalanıada kullanılan elektrikli makine.

Makine
Etkisi altında bulunduğu kuvvetin yönünü ve hızını değiştirerek çalışır.

Meta
,\ \al, ticaret
Muşamba
ı

malı.

Fenerciler

9. yüzyıl ortalarına kadar Tiryakiler Çarşısı denen Süleymaniye Külliyesi'deki sıra dükkaniarda

h iz mct veren esnaf.

Ok ka
Tartı

ölçülerinden birinin adıdır. Bir okka ı .282 kg' dir.

Patent
Bir ürünü, eşyayı, araç -gcrcci imal etmek, dağıtmak veya satabilmek için devlet tarafından bir şah 
sa veya bir firmaya tanınan haklar.

Pulverizatör
Sıvı haldeki ilacı mekanik yolla, basınç altında dağıtan. tarım zararlılarıyla mücadeleele kullanılan

araç.

Radyum
Radyoaktif bir clcmcnttir. Ccvlıcr içerisinele bulunur. ı 898'dc Maric Curic, P.Curie G.Bcmont tara fından gerçekleştirilen radyumun atom dönüştürme işlemi sonucu açığa çıkardığı enerji, ı gram

radyum için 340 kilogram kömür enerjisine eşittir. Aydınlatma işlcnılcriııdc tuz radyum klorür kul lanılmıştır.
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Saban
Toprağı

sürmek için

kullanılan

alet. Zamanla pulluk

adını almıştır.

Sanayi
işleınek,

Ham maddeler

kaynaklarını

enerji

yaratmak için

kullanılan

araçların

yöntemlerin ve

bütünü, endüstri.
Sanayi ve zenaat
Hammaddeyi

işiemek

yi i Ad iye, Sanayi,

artmasına

suretiyle serverin

Hırcf

ve Sanayi,

hizmet eden kurallar ilc

sanatların

Sınaat - ı Hırcfiyyc, Hırcf- i Sınaiyyc, Sınaat - ı

hepsi (Sana -

Mckanic)

şeklinde

geçmektedir. Fr. Arts ct meticrs
Stereoskopi
Birbirinin aynı olan, yanyana konulmuş ve genellikle 1Ox 1O cm ebadındaki iki fotoğrafa , mercek
ardından

kişinin.

bakan

görüntüyü tck ve derinlikli olarak

plaka veya kartonlar üzerine
19 . yüzyılın
Şasi

ikinci

yarısı

sabitlcnmiş

boyunca

sürmüş

algılamasını sağlayan yönıenıdir.

Cam

yoğun

ilgi,

görüntüleri kullanan srcrcoskopiyc olan

ve II.Oünya

Savaşı yıllarına

kadar

devanı etmiştir.

Pres

Klişelcri kağıda

kopya etmek için

kullanılan

tahtadan

yapılmış

çerçevclcr.

Teknoloji
Bir sanayi dalı ilc ilgili yapıııı yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgi.
Telif hakkı
Bilimsel

buluş,

fikir ve sanat

alanındaki

özgün

iş

ve eylemlerin sahibine ait hak.

Tonila to
Gemilerin

alabileceği

yükü belirtmekte

kullanılan,

bir tona

eşit

birim

Tozlayıcı
Tarını zararlıları

ratan

başka

ilc mücadelede

kullanılan

bir sistem kullanarak

dağıtan

toz halindeki

ilaçları ,

bir vantilatör veya hava

akımı

ya -

araç.

Umur-u Nafia
Bayındırlık işleri

Vinyet
Portre resimler için kullanılan yuvarlak, dört köşe veya ova! şekildeki sclüloit levlıa.
Yağ

mumu

Koyun, sığır gibi hayvanlardan elde edilen iç yağından yapılan. pamuk ipliğinden yapılmış fitile sa hip ıııuııı. Yandıkça is ve koku çıkaran bir ıııumdur. Çabuk eridiğinden, fitilini. ımım makasıyla dü zenli olarak kesmek gerekir.
Yağ

kandili

Şamandıra

denilen üç kol halindeki telierin ortasına yerleşmiş, pamuk ipliğinden yapılma fitil ara -

cılığıyla yakılır.

Yanan malzeme zeytinyağıdır.

Yenilik
Üretime, malzeme veya biçime farklılık getiren çalışına
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