
Prof. Önder KÜÇÜKERMAN

BEYKOZ
DERİ ve KUNDURA

FABRİKASI

Geleneksel Türk Dericilik Sanayisinden
Sanayi Devrimi’ne Geçişin Boğaziçi’ndeki Temsilcisi

P
ro

f. Ö
n

d
er K

Ü
Ç

Ü
K

E
R

M
A

N
B

E
Y

K
O

Z
 D

E
R

İ ve K
U

N
D

U
R

A
 FA

B
R

İK
A

S
I



Bu kitap, Beykoz Belediyesi 
tarafından yayınlanmıştır.

kısmı Beykoz Belediyesi’nin yazılı izni olmadan, 

Bu kitap, Beykoz Belediyesi 
tarafından yayınlanmıştır.

kısmı Beykoz Belediyesi’nin yazılı izni olmadan, 





Geleneksel Türk Dericilik Sanayisinden  
Sanayi Devrimi’ne Geçişin  
Boğaziçi’ndeki Temsilcisi

BEYKOZ
DERİ ve KUNDURA  

FABRİKASI

Prof. Önder KÜÇÜKERMAN



Bu kitap, Beykoz Belediyesi 
tarafından yayınlanmıştır.

kısmı Beykoz Belediyesi’nin yazılı izni olmadan, 

Beykoz Kitaplığı: 10

Akademi: 2

Yayın Koordinasyon

Bünyamin Korkmaz
Basri Akdemir

Yayın Hazırlık 

Muzaffer Topcu
Aykut Nasip Kelebek
Hilal Yurdakul

Geleneksel Türk Dericilik Sanayisinden  
Sanayi Devrimi’ne Geçişin Boğaziçi’ndeki Temsilcisi

BEYKOZ DERİ ve KUNDURA FABRİKASI

Yazar 

Prof. Önder Küçükerman

Editör

Fatih Dalgalı

ISBN: 978-605-06784-8-2

Yapım

Baskı:Seçil Ofset

100. Yıl Mahallesi, Massit Matbaacılar Sitesi,

4. Cadde No: 77 Bağcılar, İSTANBUL

Sertifika No: 44903

Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları No: 42
1. Baskı,  Aralık 2020

Bu kitap, Beykoz Belediyesi 
tarafından yayınlanmıştır.

kısmı Beykoz Belediyesi’nin yazılı izni olmadan, 



SUNUŞ ........................................................................................................................................................................................... 13

ÖNDER KÜÇÜKERMAN KİMDİR? ............................................................................................................................ 13

ÖNSÖZ ...........................................................................................................................................................................................16

GİRİŞ ...............................................................................................................................................................................................19

TÜRK DERİCİLİK GELENEĞİ ve KAZLIÇEŞME 

Osmanlı Devleti’nde Geleneksel Aile Sanatı: Dericilik ................................................................................25

Osmanlı Savaş Gücü İçinde Deri Sanayinin Önemli Yeri ...........................................................................25

1453: Fatih Sultan Mehmed’in Vakıflar Yoluyla İstanbul’da Kurdurduğu  

En Eski Sanayi Bölgesi: Kazlıçeşme .................................................................................................................26

1457: İstanbul’da Vakıflar Yoluyla Kurulmuş Deri Sanayi Bölgeleri .................................................... 27

1475: Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’daki Saraç Esnafını Düzenlemesi  ....................................28

1484: Osmanlı Devleti’ne Ait At ve Koyun Çiftliklerinin Örgütlenmesi ...........................................29

Sultan II. Bayezid Döneminde Saraçhâne ............................................................................................................ 30

1580’li Yıllarda Osmanlı Devleti’ndeki Büyük Koyun Ticareti .................................................................31

1580: Saray Hassa Saraçlarının Sayısının Azalması Sorunu ....................................................................33

Bizans Döneminde de İstanbul’un Bir Kısım Suyunu Sağlayan Yer: Kazlıçeşme ......................38

1638: İstanbul’daki Deri Esnafı ve Ürünler ..........................................................................................................39

1640: Evliya Çelebi’nin Osmanlı Deri Sanayisi Hakkındaki Gözlemleri ........................................... 40

1640 Tarihli Narh Defteri’ne Göre Deriden Yapılan Ürünler ve Fiyatları ...................................... 50

1673: Beykoz ve Yeşilliklerle Kaplı Çevresi ......................................................................................................... 50

1693: İstanbul Saraçhânesi’nin Yanması ................................................................................................................ 74

Osmanlı Üretiminde Gedik Sistemi ve Sorunları ............................................................................................. 75

“Eski Usule” Karşı: “Nevicad” .......................................................................................................................................76

İstanbul Saraçhânesi’nin Çalışma Düzeni Hakkında Bir Yorum ............................................................79

SANAYİ DEVRİMİ ve TÜRK DERİCİLİĞİNİN  
YENİ MERKEZİ: BEYKOZ 

1746: Boğaziçi’nin Yeşillikleri İçindeki Beykoz’un Güzel Suları  ............................................................85

1789: Sultan III. Selim Dönemindeki İlk Sanayileşme Süreci ve Askeri Fabrikalar ................... 86

1804: İstanbul’da İlk Dokuma Sanayi ...................................................................................................................... 90

1804: Beykoz’daki Sular Yüzünden Kurulan İlk Fabrika: Cam Fabrikası ..........................................92

İçindekiler



1805: III. Selim ve Beykoz Kâğıthânesi’nin Kuruluşu ....................................................................................92

1805: Sultan III. Selim ve Sanayileşme Dönemi ................................................................................................96

Hızlı Değişimin Ağır Bedeli: Sultan III. Selim’in Öldürülmesi ................................................................. 98

1808: Sultan II. Mahmud Dönemi ve Yenilikler .................................................................................................99

1810: Hamza Efendi’den Satın Alınan Beykoz Debbağhânesi’nin  

Orduya Devredilmesi .................................................................................................................................................99

1816: Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikasının Kurulması. ......................................................................102

1817: Beykoz Kağıthânesi’nin Yeniden Çalıştırılma Girişimleri .............................................................103

1825: Sanayideki Yeni Rekabet Ortamı .................................................................................................................104

1826: Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması ....................................................................................................................105

1826: Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası’nda Yeni Kurulan Tesisle Yeni Askeri 

Kundura Yapımının Başlaması ...........................................................................................................................106

1827: Osmanlı İmparatorluğu’nda “Fes” ...............................................................................................................106

1827: Askeri Eğitimdeki Değişimin İlginç Yansımaları ................................................................................109

1828: Namık Paşa’nın Harbiye Mektebi’ni Kurmak İçin Görevlendirilmesi .................................. 110

1827-1838 Yılları Arasında Yeni Askeri Düzen İçin Yeni Fabrikalar .................................................... 110

1828: Sultan II. Mahmud’un Giyim Değişikliği ................................................................................................... 111

1833: Değişen Askeri Giyim Hakkında Bir Değerlendirme ....................................................................... 116

1833: Sanayide İlk “Vapour” Makineleri ................................................................................................................ 119

1836: Beykoz Kumaş ve Kâğıt Fabrikası’nın Durumu .................................................................................120

1838: Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşması .............................................................................................................. 121

1839: Sultan Abdülmecid Dönemi ve “Tanzimat” .......................................................................................... 122

1842: Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası’na Kurulan  

40 Beygirlik Buhar Makinesi ..............................................................................................................................124

1840’lar: Zarif Paşa’nın Anılarından: “Padişahımızın Askerleri Böyle mi Giyerler?” .............124

1843: Zarif Paşa’nın Anılarındaki Beykoz Askeri Fabrikası .....................................................................128

1844: Beykoz’daki Yeni “Çini ve Billur Fabrika-i Hümâyûnu” ............................................................... 132

1845: Çubuklu’daki “Cam ve Billur Fabrikası” .................................................................................................. 132

1848: Zonguldak Maden Kömürünün İşletmeye Açılması ........................................................................ 135

1850: Yeni Sanayi Devrimi’nin Sembolü: Dolmabahçe Sarayı............................................................... 135

1851: Londra Sergisi “Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations” .................... 136

1854: Kırım Savaşı Yılları ................................................................................................................................................138

1855: Paris Sergisi (Paris Exposition Universelle) .........................................................................................140

BEYKOZ TEÇHİZAT-I ASKERİYE FABRİKASI

Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası: Askeri Kunduralar,  

Çizmeler, Palaskalar, Fişeklikler... .................................................................................................................... 147

1861: Sultan Abdülaziz Dönemi ..................................................................................................................................148

1862 Londra Sergisi (International Exhibition of 1862) .............................................................................149

1863: İstanbul Sergisi: “Sergi-i Umumi-i Osmani” ........................................................................................ 153

1863: Sultanahmet’teki Sergi ile Başlayan Yenilikler: “Vapour”, “Motor”, “Makine” .............. 155

1863: Sergi Sonrasında “Sanayi Okulu” Açılması Girişimleri ................................................................158

1864: “Islah-ı Sanayi Komisyonu” ve Saraçlar Şirketi ................................................................................. 161



1867: Paris Sergisi ve Sultan Abdülaziz (Paris Exposition Universelle) ..........................................166

1867: Paris Sergisi’nde Karşılaşılan Sanayi Ürünleri ................................................................................... 167

Sultan Abdülaziz Dönüş Yolunda, Vidin’deki Sanayi Mektebi’nde ..................................................... 174

1865: Saraçhâne ve Simkeşhâne İlişkileri .............................................................................................................177

1866: İstanbul Saraçhânesi ve Seçkin Ürünleri ............................................................................................... 179

1868: İstanbul Sanayi Mektebi’nin Kurulması ..................................................................................................180

1870: Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası’nın Kundura Üretiminin  

Günlük 300 Çifte Yükseltilmesi ......................................................................................................................... 181

1876: Sultan II. Abdülhamid Dönemi ve Yeni Teknolojiler ........................................................................182

1877: Osmanlı- Rus Savaşları .......................................................................................................................................185

1877: Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikalarının Viyana Fuarı’nda Altın Madalya 

Kazanması .......................................................................................................................................................................186

Sultan II. Abdülhamid Döneminde Çalışmakta Olan Diğer Askeri Fabrikalar ............................ 187

Yeni Sanayi Mektepleri ....................................................................................................................................................189

1879: “Patent Vergisi” .......................................................................................................................................................189

1880: Almanya ile Yakınlaşma .....................................................................................................................................190

1883: Sınai Hakların Korunması İçin Paris Sözleşmesi ..............................................................................190

1892: Ordunun Durumu ................................................................................................................................................... 191

1893: Şikago Sergisi’nde Osmanlı İmparatorluğu .......................................................................................... 192

1890’lı Yıllar Osmanlı Devleti’nin Millî Sanayiyi Geliştirme Girişimleri Dönemiydi .............. 193

1890: Askeri Fabrikalar Arasındaki Beykoz Debbağhânesi ..................................................................... 193

1892: Bir Askeri Tesis Olan Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikaları ................................................. 195

1899: Paşabahçe’de Saul Modiano Cam Fabrikası .........................................................................................198

1903: Osmanlı Devleti’nin Geleneksel Üretimi Olan  

Dericilik ve Ayakkabıcılık Üzerine Gözlemler .........................................................................................198

1907: Büyük Sanayi Kuruluşlarına Doğru ......................................................................................................... 206

1908: Çırçır Yangını ile Tarihi Saraçhâne’nin Yok Olması ve  

Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikaları Üzerindeki Etkisi .............................................................207

1909: Sultan V. Mehmed Reşat Dönemi ...............................................................................................................210

1911: Motorlar İçin Demir Fıçılarla “Benzin” İthalatı ..................................................................................... 211

1912: Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikaları’nda 90 Beygirlik İki Dizel Motoru,  

Yeni Makineler ve Buhar Kazanı Getirilerek Günlük Üretimin Artırılması ......................... 212

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ve  
BEYKOZ TEÇHİZAT-I ASKERİYE FABRİKASI

I. Dünya Savaşı Yıllarında “Millî Sanayi” Girişimleri ..................................................................................225

1914: Silahtarağa Elektrik Santralı .......................................................................................................................... 230

1914: “Teşviki Sanayi Kanunu” .................................................................................................................................... 231

1917: I. Dünya Savaşı ve Türk Sanayisi Üzerindeki Etkileri ....................................................................236

1913-1915: Osmanlı Sanayi İstatistiklerinde Deri Sanayisinin Durumu ve  

Beykoz Fabrikası ile İlgili Çeşitli Bilgiler ....................................................................................................239

1914 Yılı ve Sanayi Dergisi ............................................................................................................................................252

1915: Ucuz Fiyatlı Harp Kunduraları ......................................................................................................................256



1915: Meclis-i Umumi’nin Tatili ve Çanakkale Savaşı .................................................................................256

1916: Beykoz Fabrikası’ndaki Günlük Üretimin 1.000 Adet Deri ve  

2.000 Çift Kunduraya Çıkarılması .................................................................................................................256

1919: İstanbul’un İşgali ve Damat Ferit Paşa Hükümeti ............................................................................ 257

12 Ocak 1920: İşgal Kuvvetleri Tarafından  

Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın Basılması .......................................................................................... 257

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ve SÜMERBANK  
DERİ ve KUNDURA SANAYİİ MÜESSESESİ

1923: Türkiye Cumhuriyeti Dönemi ........................................................................................................................261

1923: Beykoz Fabrikası’nın Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü’ne Bağlanması ....................261

1925: Beykoz Fabrikası’nın Sanayi ve Maadin Bankası’na Devredilmesi ......................................262

1929: Dünyadaki Ekonomik Kriz, “Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti” ve  

Yerli Malları Sergileri...............................................................................................................................................263

1931: Uluslararası Ölçülerin Kabulü .......................................................................................................................270

1933: Sümerbank’ın Kuruluşu ..................................................................................................................................... 271

1933: Beykoz Fabrikası’nın Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii  

Müessesesi Adını Alması ...................................................................................................................................... 272

1936: İkinci Sanayi Planı ve Endüstrileşme ........................................................................................................281

1940-1945: II. Dünya Savaşı Yılları ..........................................................................................................................282

1943: Sümerbank Deri Fabrikaları’nın Faaliyet Raporunda  

Beykoz Fabrikası’nın Durumu ...........................................................................................................................294

UMUMİ MÜLÂHAZALAR .............................................................................................................................................294

Müessesenin Önemli Diğer Meseleleri ................................................................................................................299

NETİCE VE TEKLİFLER ................................................................................................................................................ 300

İŞLETME FAALİYETLERİ ...............................................................................................................................................301

FABRİKALAR FAALİYETİ ...............................................................................................................................................301

MÜESSESENİN ÖNEMLİ DİĞER MESELELERİ ........................................................................................... 304

DERİ FABRİKASI İMALÂT DAİRESİNİN 1943 YILI FAALİYETLERİ ................................................. 305

1945 Yılından Hasan Yelmen’in Dericilik İzlenimleri ..................................................................................307

1955- Beykoz Fabrikası’na 43 Milyon TL Yatırım ve Yıllık Kapasitenin  

1.860.000 Çifte Yükseltilmesi .......................................................................................................................... 320

1960: Beykoz Fabrikası Müessese Müdürü Adnan Erkmenol’un Anıları ..................................... 320

1964 – 1977: Beykoz Fabrikası’na Yeni Tesislerin İlave Edilmesi ........................................................ 327

1982: İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi için Tuzla’daki Yeni Proje .......................................358

1985: Beykoz Fabrikası’nın Ürün Tasarımlarının Geliştirilmesi ..........................................................359

2004: Beykoz Fabrikası’nın Özelleştirilmesi ....................................................................................................362

28 Mayıs 1986 tarih ve 3291 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile  

Sümerbank’ın Özelleştirilmesi Hakkında ...................................................................................................362

TARİHÎ SÜMERBANK BEYKOZ DERİ VE KUNDURA MÜESSESESİ  

ARTIK YENİ İSMİYLE “BEYKOZ KUNDURA”  ......................................................................................362

FABRİKANIN IŞIKLARI YENİDEN YANMAYA BAŞLADI .........................................................................362

Beykoz Kundura Artık Bir Endüstriyel Kültürel Miras Alanı Oldu ...................................................362



Eski Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Bugün Dizi ve Film Platosu Olarak  

Çok Değişik Bir Sektörün Kalbi Oldu...........................................................................................................364

Fabrikanın Eski Özel Mekânları Yeni Kültürel İşlevler Kazanıyor ....................................................365

Beykoz Kundura’nın Bazı Mekânları ise Kültür ve Sanat Ortamlarına Dönüşüyor .............. 367

TÜRKİYE’DE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

TÜRKİYE’DEKİ DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN BÜYÜKLÜKLERİ ............................................. 377

1970-2015 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DEKİ DERİ SEKTÖRÜNDE ÜRETİM ....................378

2015: Deri ve Deri Ürünleri İmalatı Sanayinin Genel Durumu ............................................................ 379

2015: Sektörün Gelişimi ve Temel Göstergeleri ........................................................................................... 380

Deri Ürünlerinde Markalaşma ve Tesciller ........................................................................................................381

2015: Deri ve Deri Ürünleri İmalatı Sanayinin Üretim Kapasitesi ....................................................382

TÜRKİYE’DE DERİ SANAYİİ BÖLGELERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER .......................................................383

DERİ MAMULLERİ SANAYİİ VE ÖNCELİKLİ SORUNLAR ....................................................................385

Başlıca Saraciye Üretim ve Toptan Satış Merkezleri .................................................................................385

Deri Sektörü İçin Yeni Yatırım Teşvikleri ...........................................................................................................386

DERİCİLİK VE TÜRKİYE’DE YÜKSEK ÇEVRE ÖNLEMİ MALİYETLERİ ....................................386

TÜRKİYE’DE DERİ SANAYİSİNİN VE  

BEYKOZ FABRİKASI’NIN KISA KRONOLOJİSİ .................................................................................... 388

BEYKOZ FABRİKASI YÖNETİCİLERİ ...................................................................................................................393

KAYNAKÇA ............................................................................................................................................................................395

DİZİN ..........................................................................................................................................................................................399





11

 

B ir mekânı anlamaya hiç kuşkusuz o mekânın geçirdiği tarihî süreci 
kavrayarak başlamak gerekir. Zira mekânlar sahip oldukları nitelikleri 

bir anda kazanamazlar; onları geleceğe, geçmişten getirdikleri birikimler 
taşır. Tarihiyle anılmayan ve geçmişi anlatılmayan bir mekân tam anlamıyla 
kavranamayacağı gibi, tarihi mirası korunmayan bir mekânın da bütün-
cül olarak gelecek nesillere aktarılması mümkün olmaz. Bu sebeple bizler 
Beykoz’un nasıl bir mekân olduğunu, bugünlere nasıl ve ne ile geldiğini 
gelecek nesillere aktarırken bu eşsiz mekânın tarihinden getirdiği birtakım 
miraslarını da anlatmak ve böylelikle Beykoz’u “Geçmişten Geleceğe” tüm 
hatlarıyla tanıtmak gayreti içerisindeyiz. Yayınladığımız “Beykoz Deri ve 
Kundura Fabrikası” isimli kitap da işte bu gayretin bir ürünüdür. 

Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, 19. yy.’da Batı’da gelişen Sanayi Dev-
rimi’nin de etkisiyle hayata geçirilmiş en önemli tarihi miraslarımızdan bi-
ridir. Bir başka deyişle bu fabrika, Batı’dan gelen rüzgâr dolayısıyla ülkede 
gerçekleştirilmek istenen sanayileşme fikrinin ilk ürünü, İstanbul’un fethi 
ile kurulmuş ve güncel yeniliklerle birlikte modernleşmeye devam etmiş 
bir “Deri Üretim Sistemi”nin de en önemli halkasıdır.

Beykoz Fabrikası varlığını sürdürdüğü dönem içerisinde oldukça geniş 
bir kadro yetiştirmiş, 1935’te kurulan Sümerbank’ın temel direklerinden 
biri olmuş, kendi alanında geliştirdiği birçok tesisle de modern teknolojinin 
ülkemizdeki ilk uygulayıcısı olma kimliğini kazanmıştır. Bu öncü rolüyle bir 
yandan üretimine devam etmiş ve diğer yandan da yetiştirdiği kuşakları 
ileri düşünce sistemine doğru yönlendirmiştir. Cumhuriyet’ten sonra deri 
ve ayakkabı imalatının yanı sıra tesise eklenen kütüphane, kreş, lokal, si-
nema, sağlık ocağı gibi birimlerle nüfusu yaklaşık üç bini bulan bu yaşam 
alanı, Beykoz’un toplumsal ve ekonomik yapısına da önemli bir katkı sağ-
lamıştır. Her ne kadar gelişen teknoloji endüstrisi, bacalı fabrikaları geçmiş 
yüzyılda bırakmış olsa da, dericilik sanayiinden gelen miras genç nesiller 
için özenle korunmaya devam etmiştir. Beykoz Deri ve Kundura Fabrika-
sı’nın ışıkları “Kundura Hafıza” ismiyle artık bir sanayii kültürünün mirası 
olarak Beykoz’umuzu aydınlatmaktadır.

SUNUŞ
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Beykoz Belediyesi olarak yayımladığımız bu kitap, ülkemizdeki genç ku-
şakların, geçmişte ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayarak Beykoz’u 
şekillendirmiş olan bu mekânı yazılı ve görsel verilerle daha iyi tanıması ve 
böylece bu kültürel ve endüstriyel mirası daha iyi anlaması için hazırlan-
mıştır. Türk dericilik tarihinin son birkaç yüzyıldaki ilginç bir kesitini orta-
ya çıkaran Prof. Önder Küçükerman’ın özlü ve akıcı anlatımı ile dönemin 
incelenmesi çok daha ilginç hale geldiği gibi esere aynı zamanda öğretici 
bir özellik de kazandırmıştır. Dericilik tarihi adına oldukça anlamlı olan bu 
eseri Beykoz tarihine armağan ettiği için Prof. Önder Küçükerman’a ve 
kitabın oluşmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma Beykoz Beledi-
yesi ve Beykozlular adına teşekkürlerimi sunuyorum.
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Ö nder Küçükerman, 1939 yılında Trabzon’da doğdu. 1965 yılında İstan-
bul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi, yüksek mimarlık ve 

yüksek içmimarlık bölümleri asistanı olarak çalışmaya başladı.

Türkiye’de ilk kez Endüstri Tasarımı Bölümü’nü 1972 yılında Güzel Sanat-
lar Akademisi’ne bağlı olarak biçimlendirilen Uygulamalı Endüstri Sanatları 
Yüksek Okulu’nda (UESYO) kurdu ve 1980 yılına kadar bölüm başkanı ola-
rak görev yaptı. Aynı zamanda Akademi’deki görevini sürdürdü. 1980 yılında 
Güzel Sanatlar Akademisi’nde yeni kurulan Endüstri Sanatları Fakültesi’nin 
dekan yardımcılığı görevini yaptı. 1982 yılında Akademi’nin temelleri üze-
rine kurulan Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ndeki, Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümü başkanı oldu. 1987-1993 yılları arasında iki dönem 
Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı. 1972 
yılından 2006 yılında emekli oluncaya kadar Endüstri Ürünleri Tasarımı Bö-
lümü başkanlığı görevini kesintisiz olarak sürdürmüştür. Bunların yanı sıra, 
Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Anabilim Dalı Başkanı olarak çalıştı. Ayrıca 1979 yılında kurulan Endüstri 
Tasarımı Araştırma ve Yayın Enstitüsü (ETAYE) başkanı ve daha sonra Mi-
mar Sinan Üniversitesi’nde 2000 yılında kurulan Endüstri Tasarımı Araştır-
ma Merkezi’nin (ETAM) kurucusu ve müdürü olarak görev yaptı. 1984-1992 
yılları arasında Başbakanlık/Devlet Bakanı, Turizm ve Kültür Bakanlıkları 
danışmanı olarak, özellikle Türkiye’de geleneksel endüstri kaynaklarının ta-
sarım ve yaratıcılık açılarından çok yönlü düzenlenmesi, geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi amacıyla projeler hazırladı. Aynı tarihler arasında Sümer-
bank/Sümerhalı’da yönetim kurulu üyeliği yaptı ve tasarım yönetimi görev-
lerinde bulundu. Endüstride tasarım düşüncesinin ve kaynaklarının gelişti-
rilmesi amacıyla birçok vakıf kurdu ve yönetimlerinde bulundu.

Prof. Önder Küçükerman, aşağıda isimleri ve tarihleri belirtilen ve baş-
ta “Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları-Paşabahçe” (1971-1993), “Emayetaş” 
(1976-1979), “Sabri Yaman Makine Fabrikası” (1980-1981), “Koç Hol-
ding-Türk Demirdöküm” (1980-1992), “Transtürk Holding-Telefunken” 

ÖNDER KÜÇÜKERMAN KİMDİR?
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(1980-1985), “Chrysler Kamyon Sanayii” (1981-2001), “T.C. Karayolları-Tü-
bitak Marmara Araştırma Kurumu” ( 1981-1984), “İstanbul Porselen Sana-
yii” (1982-1991), “Presiz” (1984-1986), “TBMM Milli Saraylar Daire Başkan-
lığı” (1986-1989), “Tofaş” (1997-2001), “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Expo 2000 Hannover Türkiye Pavyonu”, “CNR” (2002-2003), “İstanbul 
Design Week” (2006-2007) olmak üzere çok sayıda kuruluşta ve organi-
zasyonda tasarım yöneticisi, tasarımcı, danışman ve tasarım koordinatörü 
olarak görev yaptı ve yapmaya devam etmektedir. 

Prof. Önder Küçükerman, üniversitedeki görevleri yanı sıra, 1991 yılın-
dan 2007 yılına “The International Committeeforthe Conservation of In-
dustrial Heritage” (TICCIH) Türkiye muhabiri oldu.

Önder Küçükerman.
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Prof. Küçükerman’ın kendi uzmanlık alanı içinde yer alan “Endüstri Ta-
sarımı”, “Yaratıcılık”, “Türk Evi”, “Anadolu’da Geleneksel Tasarım”, “Halıcı-
lık”, “Cam Sanayii”, “Porselen ve Seramik Sanatı”, “Giyim Sanayii”, “Otomo-
tiv Sanayii”, “Sanayi ve Tasarım Tarihi Mirası”, “Milli Saraylar” ve “Güzel 
Sanatlar” konularında çok sayıda bilimsel ve sanatsal araştırma, yayım, 
tasarım, TV programları yanında, yetmişten fazla yayımlanmış kitabı var-
dır. Prof. Küçükerman, 11 Temmuz 2006 tarihinde yaş haddinden dolayı 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden emekli olmuştur ve aynı 
üniversitede öğretim görevlerini sürdürmektedir. Mimar Sinan Güzel Sa-
natlar Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra, Eylül 2006 tarihinde T.C. 
Haliç Üniversitesi’nde, Rektör Yardımcılığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümü Başkanlığı (2008-2015) yapmıştır. 2015 yılından bu yana Mimar-
lık Fakültesi Dekanlığı (V) görevini yapmaktadır. Prof. Önder Küçükerman, 
Gözen Küçükerman (Yüksek İç Mimar) ile evlidir ve Orhan Küçükerman 
adlı bir oğlu vardır.

Prof. Önder Küçükerman’a, 11 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank tarafından Türk Patent Kuru-
mu Başkanlığı’nda düzenlenen törenle “Türk Tasarım Konseyi 2018 ONUR 
ÖDÜLÜ” verilmiştir.
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B u kitapta Türk dericilik sanatının ve sanayisinin Anadolu toprakların-
da nasıl geliştiği ve örgütlendiği kalın çizgilerle aktarılmaktadır. Tabi 

bu işin başladığı Kazlıçeşme bölgesi öncelikle incelenmektedir.

Bu tarihî sürecin içinde Batı’daki Sanayi Devrimi etkisiyle yaşanan ve 
sonuçta Osmanlı Devleti döneminde ve Türkiye’de deri ve ayakkabı sa-
nayisinin gelişmesinde efsanevi bir okul görevi yapmış olan Sümerbank 
Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası’nın katkıları incelenmektedir.

Bu tarihî tesis, 1800’lü yıllarda Batı’da gelişen Sanayi Devrimi ile karşı 
karşıya kalmış olan geleneksel dericilik sanayimizin desteklenmesinde ve 
onun yenilenmesine öncülük yapılmasında en önemli rolleri oynamış ku-
ruluşlardan biridir. Bir başka deyişle, Batı’dan gelen çok güçlü bir sanayi 
etkisi ile ülkede geliştirilmeye çalışılan sanayileşme düşüncesini uygula-
maya geçirebilmiş en eski fabrikalarımızdan biridir.

Bu açıdan bakılırsa, Beykoz’daki fabrika, aslında Fatih Sultan Mehmed’in 
İstanbul’u almasıyla birlikte kurmuş olduğu çok geniş bir dericilik organizas-
yonunun zaman içindeki gelişimlerinin en önemli okuluydu ve son halkasıydı.

Aslına bakılırsa İstanbul’daki Kazlıçeşme bölgesindeki tarihi deri sana-
yi, eski ünlü Saraçhâne ve Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, tarih içinde 
birbirleriyle çok sıkı bağlar içinde bulunmuşlardı.

Ancak geleneksel yollarla çalışmış olan Kazlıçeşme ve Saraçhâne gibi 
iki önemli tesisin yanında Beykoz Fabrikası, o günlerin en gelişmiş tekno-
lojilerini en etkili ve yaygın biçimde uygulayan bir sanayi tesisi olarak özel 
bir önem taşır.

Kısaca Beykoz Deri ve Ayakkabı Fabrikası olarak isimlendirilen bu tesis, 
sınırları içinde uzun zaman boyunca kumaştan kâğıda, camdan porselene, 
deri ve ayakkabıdan askeri giyime kadar çok çeşitli teknolojiyi de bünye-
sinde geliştirebilmiştir.

ÖNSÖZ
Geleneksel Türk Dericilik Sanayi ve  

Sanayi Devrimi’nin Boğaziçi’ndeki Temsilcisi 
BEYKOZ DERİ ve KUNDURA FABRİKASI
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Bu bakımdan Türk dericiliğinin ilk günlerini, ürünleri ve çağının olayları 
ile birlikte inceleyen bu araştırma ile 1810’lu yıllarda çalışmaya başlayan 
Beykoz Fabrikası’nın Türk sanayi tarihi içindeki yeri de incelenmektedir.

Bu ünlü fabrika, varlığını sürdürdüğü çok uzun bir dönem içinde, geniş 
bir kadro yetiştirmiş, 1935’lerde kurulmuş olan Sümerbank’ın temel direk-
lerinden birisi ve kendi alanında birçok yeni tesisle, gelişen teknolojilerin 
ülkemizdeki uygulayıcısı olmuştur. Böyle öncü rolüyle bir yandan üretim 
yapmış, diğer yandan da yeni kuşakları, ileri düşünce sistemlerine doğru 
itmişti. Ve bu önemli fabrika, Sümerbank’ın ortadan kalkmasıyla birlikte 
ışıklarını söndürmüştü.

İşte bu kitapta, Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası’nın özellikle bu rolü 
üzerinde durulmakta ve bir anlamda bugünkü dericilik gücümüzün uzun 
ve ilginç tarihinin başlangıç günlerinden günümüze uzanan dönemine ışık 
tutmaya çalışılmaktadır.

Türk dericilik tarihinin son birkaç yüzyıldaki ilginç bir kesitini ortaya 
çıkaran bu insanlara ve kuruluşlara büyük bir borcumuz vardır. Onlar bu-
günkü büyük sanayi gücümüzün ilk ve sağlam temellerini atmışlardı.

Prof. Önder Küçükerman 
Eylül 2020
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İ stanbul’un alındığı tarihten başlayarak, her dönemde önemli bir sanayi 
kolu olan “Dericilik” için büyük düzenlemeler yapılmıştır. Bu işin baş-

langıç noktası ise Kazlıçeşme olmuştur. Daha sonra Saraçhâne kurulmuş, 
geliştirilmiş ve yüzlerce yıl üretim yapmıştır.

Sanayi Devrimi’nin etkisi ile gelişen deri sanayisinin önemli adımlarından 
birisi, 1800’lü yıllarda sanayi bölgesi olmaya başlayan Beykoz’da atılmıştır.

İstanbul’da, Boğaziçi’nin en güzel bölgelerinden olan Beykoz, dik te-
pelerin denizden uzaklaşıp yerini, içinden sular akan geniş düzlüklere bı-
raktığı geniş bir kıyı bölgesiydi. Bu yeşilliklerin derinliğinde, 1810 yılından 
bu yana hemen hiç durmaksızın çalışan ve herkesin çok iyi tanıdığı ünlü 
fabrika vardı.

Fabrikanın ilk ismi Tabakhâne-i Kolerahâne-i Âmire’ydi. Sonraki ismi 
Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası, en son ismi ise Sümerbank Deri ve 
Kundura Sanayii Müessesesi  oldu. 1990’lı yıllarda da son ismi olan Sümer-
bank ile birlikte Türkiye’nin sanayi tarihinden sessizce çekildi.

Bu kitapta öncelikle geleneksel Türk dericilik sanayisinin ilk günlerin-
den günümüze kadar ulaşabilen bazı kaynakları ve ürünleri incelenmek-
tedir. Ayrıca bu sanayinin içinde hayli ilgi çekici ve önemli bir yere sahip 
olan Beykoz Fabrikası’nın kuruluşundan kapanışına kadar geçen çeşitli 
dönemleri de göz önüne çıkarılmaktadır. O halde önce şöyle bir soru ile bu 
işe başlamak doğru olur: Bu fabrika hangi açıdan önem taşımaktadır? Ve 
bu önem nereden gelmektedir?

Bu sorulara birkaç yönden, birkaç değişik cevap verilebilir. Bunları kalın 
çizgilerle ortaya koyalım. Öncelikle Beykoz Deri Fabrikası, 1810’lu yıllarda 
kurulup üretime başlayan ve aradaki uzun zaman dilimi içinde karşılaştığı 
pek çok engeli aşıp 1988 yılına kadar gelebilmiş olan en eski fabrikaları-
mızdan birisidir. Diğer bir deyişle Osmanlı Devleti, bilhassa ordusu için 

GİRİŞ
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çok önemli yeri olan iki sanayi ürünü grubunun ihtiyacının karşılanması 
amacıyla Beykoz Fabrikası’nı kurmuştu. Bunlar deri ve kundura idi.

Bu arada, fabrikanın kurulduğu 1810’lu yılların, Batı’da Sanayi Devri-
mi’nin çok canlı ve etkili olmaya başladığı bir dönem olduğu da göz önünde 
bulundurmak gerekir. O dönemde Batı’da her türlü üretim alanında, her 
gün daha yeni teknikler ve makineler geliştiriliyordu.

Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nde 1826 yılında yeni kurulan askeri dü-
zen ile birlikte askeri giyim de değiştirilmişti. İşte o günlerde ortaya çıkan 
çok büyük boyutlu bu istek nedeniyle ülkenin çok miktarda deri ürününe 
ve ayakkabıya ihtiyacı vardı. O tarihleri yansıtan çeşitli belgelere baktı-
ğımızda, ülkede ortaya çıkmaya başlayan bu açığı kapatabilmek amacıyla 
Avrupa fabrikalarında üretilen ürünlerin de ithal edildiği görülür. 

İşte bütün bu büyük ölçekli ve ciddi ihtiyacın, o yılların teknik koşul-
ları içinde ancak çok modern ve büyük hacimli bir sanayi tesisi kurularak 
karşılanabileceği daha 1810’lu yıllarda ortaya çıkmıştı. Nitekim devlet, he-
men gereken girişimleri başlatmıştı. Beykoz’un ünlü bahçelerinin içinde-
ki akarsu, o yıllarda kurulacak bir endüstri için en öncelikle temel güç 
kaynağıydı. Nitekim bu derelere muhtelif tarihlerde güç kaynağı olmaları 
özelliğiyle önem verilmişti. Akarsular üzerine değirmenlerin kurulduğu 
biliniyordu. Nitekim aynı nedenle Beykoz’da daha önce de çeşitli sanayi 
tesisleri kurulmuştu.

1805 yılında, Akbaba Köyündeki Hanife Hanım, sahip olduğu değirmenin 
akarsuyunun, böyle büyük bir sanayi bölgesinin Beykoz’a kurulmasındaki 
en önemli nedenlerden biri olduğunu o gün, herhalde hiç düşünmemişti.

Çünkü 1805 yılında bu akarsu, Beykoz’da önce Sultan III. Selim’in çuha 
ve kâğıt fabrikalarının, sonrasın da ise 1812’de Debbağhâne-i Kolerahâne-i 
Âmire’nin, 1845 yılında Çini ve Cam Fabrikası’nın, bütün bu önemli tesisle-
rin arasında yer alan ünlü Beykoz Kasrı’nın kurulmasını sağlamıştı.

Bu değişimler yalnızca  Beykoz’u değil, çok yakınındaki Paşabahçe ve 
İncirköy’ü de etkilemişti. Nitekim İncirköy’deki bir başka küçük akarsu da 
orada aynı tarihlerden başlayarak Tuğla Fabrikası, İspermeçet Mumu Fab-
rikası, Cam Fabrikası, Şişe Fabrikası, İspirto Fabrikası gibi birçok sanayi 
tesisinin kurulmasında etkili olmuştu.

Kısaca görülüyor ki Boğaziçi’nin Beykoz’daki yeşillikler içindeki kıyıları, 
dereleri nedeniyle 1800’lerin ilk günlerinden beri kazanmış olduğu ünün 
yanında ayrıca ileri bir sanayi bölgesi olmuştu.
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Beykoz Fabrikası, ilk kurulduğu yerde değişimler geçirerek üretimini 
1990 yılına kadar sürdürmüştür. 1988 yılında bu fabrika çalışıyor ve ilk 
kuruluş günlerinin anılarını taşıyan pek çok şey yerli yerinde duruyor-
du. Hiç kuşkusuz zaman içinde ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçlar nedeniyle, 
muhtelif zamanlarda buradaki birçok eski yapı tadilat görmüş, üretimde 
kullanılan teknolojilerin değişmesiyle de fabrikadaki makineler bütünüyle 
yenilenmişti.

Ancak 1810 yılından bu yana değişmeyen tek şey, geleneksel Türk deri-
cilik sanayisinin en başarılı eserlerini elde etmeye çalışmasıydı.

Bu kitapta izleyeceğiniz olaylar, pek çok arşiv kaynağının uzun süren 
taranması sonucu ortaya çıkarılabilmiştir. Zira Beykoz Fabrikası ile ilgili 
ayrıntılı bir arşiv bulunamamıştır.

Hemen anlaşılacağı üzere böyle bir durumda, 1810 yılında kurulup üre-
time başlayan bu fabrika ile ilgili bilgileri toplama çalışmasında pek çok 
zorluklarla karşılaşıldı. Bu uzun süre içinde, fabrikanın gerek üretim tesis-
lerinde kullanılan tekniklerde ve gerekse mimarisinde sürekli değişiklikler 
olmuştu. Ayrıca bu fabrika, yönetim açısından da birkaç temel değişiklik 
geçirmişti.

Bütün bunlar ortada olduğuna göre, bu uzun süreyi aydınlatabilecek 
belgelerin zaman içinde niçin dağılmış halde olduğu daha kolay anlaşılır. 
Bu çok uzun süreyi aşarak günümüze kadar gelebilen fabrikanın arşivleri 
arasında ise sadece eski yıllardan kalan birkaç kayıt, bazı eski ayakkabı 
örnekleri ve çeşitli fotoğraflar bulunabilmişti. Bu yönüyle, bir bakıma Türk 
askeri dericilik sanayi ve askeri teçhizat tarihi açısından çok önemli bir 
belge niteliği taşıyan Beykoz Fabrikası mirasının artık daha büyük bir dik-
katle korunması ve değerlendirilmesi gerekir.1

Bugün ise eski dericilik merkezi olan Kazlıçeşme üreticileri artık tarihin 
derinliklerinde kaldı. Tuzla’da yepyeni bir deri sanayi ortaya çıktı. Beykoz 
Fabrikası’nın da artık üretim yapmaması dolayısıyla bu tarihî sanayi mirası 
artık bambaşka bir işleve sahip oldu.

1 Önder Küçükerman, Geleneksel Türk Dericilik Sanayii ve Beykoz Fabrikası, Sümer-

bank, İstanbul 1988, s. 9.
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TÜRK DERİCİLİK GELENEĞİ ve KAZLIÇEŞME

Ö ncelikle söylemek gerekir ki Türkler için dericilik, çok önemli ekono-
mik getirisi olan bir aile sanatıydı. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin geliş-

mesine bağlı olarak deri ihtiyacı da artıyordu. Bu önemli üretim konusunda 
hem iş hacmine hem de kaliteye ihtiyaç vardı. Hayvancılık ve deri ürünle-
ri gerek sivil halkın gerekse ordunun en temel malzemelerinden birisiydi. 
Halkın evinde ve yaşamında meşin sandıktan yemek sofrasına kadar çok 
çeşitli deri eşyaya ihtiyaç vardı. Hele ordu için, askerin yemeni, ayakkabı 
ve çizmesinden yay ve kirişine, davul ve kösten, atın eyerine ve koşumuna 
kadar her türlü amaçla deri ürünleri kullanılıyor, saraçhâneler durmadan, 
dinlenmeden deri işliyorlardı.1

Osmanlı Savaş Gücü İçinde Deri Sanayinin Önemli Yeri

Osmanlı Devleti, kuruluşundan başlayarak askeri kurumları ikiye ayır-
mıştı. Böylece bir yandan askeri araç ve silahların yapımı ve geliştirilmesi 
için gereken kurumlar oluşturulurken, diğer yandan da bu silahların kulla-
nılmasını sağlayacak olan düzenin canlı tutulmasına önem verilmişti.

Bu durumun önemi Osmanlı savaş sanayisi kurumlarının içinde açık 
olarak şöyle görülür2:

1- Cebeci Ocağı: Ok, yay, kılıç, kalkan gibi ilkel silahların üretildiği yerlerdi.

2- Tophâneler: Top mermisi, humbara gibi patlayıcı maddeleri ve diğer 
ateşli silahları üreten iş yerleriydi.  

1 Adnan Giz, “Osmanlı Devleti’nde Harp Sanayii”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, S. 20, 

İstanbul 1969, s. 23.
2 Adnan Giz, “Osmanlı Devleti’nde Harp Sanayii”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, S. 20, 

İstanbul 1969, s.37.

Osmanlı Devleti’nde  
Geleneksel Aile Sanatı: Dericilik
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3- Baruthâneler: Silahlar için barut üretimi yapıyordu.

4- Tersaneler: Denizcilikle ilgili çalışmalar yapıyordu.

5- Gemicilik işyerleri: Gemilerin donanımı, her türlü demir malzemesi-
ni, yelken bezi, halat ve diğer ihtiyaçlarını sağlıyordu.

6- Saraçhâneler: Ordunun deriden yapılan eşya ihtiyacını karşılıyordu.

7- Dikimhâneler: Askerin her türlü giyim eşyasını yapıyordu.

8- Gıda üretimi: Askerin ekmek veya peksimet gibi belli başlı yiyecek 
maddelerini hazırlıyordu.

Yukarıdaki sıralamada da görüldüğü gibi, bütün bu sanayi alanlarında 
az veya çok olarak dericilik endüstrisinin çok çeşitli ürünleri de vardı. İşte 
bu yüzden Osmanlı Devleti, gerek ülke içinde gerekse de başkent İstan-
bul’da dericiliğin düzenli bir biçimde geliştirilmesi için her zaman bir des-
tek sağlamış ve bu alanda önemli düzenlemeler yapmıştır.

1453: Fatih Sultan Mehmed’in Vakıflar Yoluyla  
İstanbul’da Kurdurduğu En Eski Sanayi Bölgesi: Kazlıçeşme

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ticaret ve üretim bölgelerinin ku-
rulması ve inşa edilmesi işlerinin tümü bu özel amaçlarla kurulan vakıf-
lar tarafından düzenleniyordu. Nitekim Fatih Sultan Mehmed Vakfı’ndaki 
belgelerden, birçok çarşı ve üretim yerinin ekonomik-stratejik önemine 
göre pek çok inşaatın yapıldığı görülür. Deri sanayi de bu düzen içinde 
kurulmuştu. Bu büyük ihtiyaç nedeniyle kurulmaya başlanan İstanbul’daki 
Kazlıçeşme bölgesi, aşağı yukarı 550 yıldan fazla süre faaliyetini devam 
ettiren önemli bir deri sanayi bölgesi olmuştur.

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u aldıktan sonra şehirde yapılan onarım 
ve yenileştirme çalışmaları arasında dericilik sanayine büyük önem ver-
mişti. Nitekim eldeki bilgilere göre bu bölgede çok kapsamlı bir iş düzeni 
kurulmuştu3:

Yedikule’den Kazlıçeşme’ye kadar uzanan kıyıda 33 salhâne, 360 ta-
bakhâne yaptırarak, bunları iş sahiplerine kiralamış ve bu tesislerin gelirini 
Ayasofya Camii’ne vakfetmişti…

3 Adnan Giz, a.g.m., s. 23.
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O tarihlerin koşulları altında bu büyüklükteki bir sanayi bölgesini kur-
manın zorlukları düşünülürse, Fatih’in ne kadar önemli bir ihtiyaçla karşı 
karşıya kaldığı kolayca anlaşılır.

1457: İstanbul’da Vakıflar Yoluyla Kurulmuş  
Deri Sanayi Bölgeleri

Arşivlere göre Fatih döneminde yapımı tamamlanan ilk dericilik sana-
yisi Eyüp’teki 10 dükkândan oluşuyordu. Fatih Vakfı tarafından kurulan 
Eyüp Debbağhânesi (tabakhânesi), Fatih Sultan Mehmed Vakfı içinde yer 
alan Eyüp Camii’ne gelir sağlamak için inşa edilmişti. Bunlar sur dışında 
oldukları için Yedikule dericilerine bağlıydı. Ancak Galata, Kasımpaşa ve 
Üsküdar’daki dericilik bölgeleri kurulduktan sonra Yedikule dericilerinden 
ayrılmıştı.4

Fatih’in inşa ettiği ikinci dericilik bölgesi ise Yedikule’ydi. İstanbul’un 
en büyük dericilik bölgesi olan bu bölgenin yapımı uzun sürmüş ve ancak 
1470 yılında tamamlanmıştı. Burada 27 adet iki katlı “karhâne” (işyeri) de-
nilen atölyelerden oluşan büyük bir düzen kurulmuştu. Daha sonra bunla-
rın sayıları artarak 360’a kadar çıkmıştı.

Fatih Sultan Mehmed’in 1470 tarihli Fatih ve Ayasofya Camii vakfiyele-
rinde, İstanbul’un yeniden inşası, üretimin kurulmasıyla ilgili inşa işleri ve 
üreticilerin İstanbul’a göçünün teşviki hakkında da önemli bilgiler vardır. Bu 
bilgilere göre İstanbul’un fethinden başlayarak, ilk 18 yılda şehrin genişletil-
mesi, yenilenmesi, yeni binalar, yerleşim ve üretim yerleri ile çarşılar yapıl-
dıktan sonra Anadolu ve Rumeli’ndeki halk İstanbul’a yerleşmeleri için teş-
vik edilmişti. Bu teşvikler ve emirler ile birlikte İstanbul’a çeşitli üreticiler ve 
aileleri getirilip yerleştirilmişti. İlk gelen meslek gruplarının arasında kasap-
lar ve dericiler de vardı. Yeni gelenlerin kurdukları bu yeni mahallelere, onu 
kuranların adları verilmişti. Bu nedenle İstanbul’da “Debbağzade Mahallesi”, 
Üsküdar’da “Debbağlar Mahallesi”, Fatih’te “Kasap İlyas Mahallesi” gibi yeni 
bölgeler ortaya çıkmıştı. Bütün bu dericilerin işyerleri beş ayrı bölgede ku-
rulduğu için Osmanlı arşivlerinde “beş ocak” olarak geçer.5

4 Ahmet Kala, Debbağlıktan Dericiliğe İstanbul Merkezli Deri Sektörünün Doğuşu ve Ge-

lişimi, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s 129.
5 Ahmet Kala, a.g.e., s 131.
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Ancak yine kaynaklara göre, Kazlıçeşme tabakhânelerinin düzenlen-
mesine rağmen ordunun büyük hacimli deri ürünleri ihtiyacı karşılanama-
mıştı. O yüzden, İstanbul’da Eyüp, Kasımpaşa, Tophâne ve Üsküdar semt-
lerinde de tabakhâneler açılmıştı. Bu konuda bir sayı vermek gerekirse, 
1600’lü yıllarda İstanbul’da kurulmuş olan 700 tabakhâneden 300’ü Kaz-
lıçeşme’de bulunuyordu ve burada günde ortalama 3.000 işçi çalışıyordu. 
Bu semtte ayrıca 70 kiriş ve 50 tutkal imalathânesi vardı.

Ancak zamanla bu bölgelerdeki sanayi gerilemeye başlamış ve diğer ta-
bakhâneler kapanmış ama sadece Kazlıçeşme, İstanbul’un ilk sanayi böl-
gesi olarak yüzlerce yıl varlığını sürdürebilmişti.

1475: Fatih Sultan Mehmed’in  
İstanbul’daki Saraç Esnafını Düzenlemesi 

Osmanlı deri sanayisi hakkındaki en önemli kararlar İstanbul’un alın-
masından sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından alınmıştı. Örneğin, 1475 
yılı başlarında Fatih Sultan Mehmed’in saraç esnafına verdiği bir emir, bu 
açıdan çok ilgi çekici bir belgedir. Bu ferman özetle şöyleydi:

“...Saraçlar fethin ilk yıllarında Bedesten civarında iken, Cami-i Cedid 
(Fatih Camii) civarında ihdas, yani yeniden inşa ettirilen dükkânlara göçü-
rülmüştür. Bu hüküm, gem ve eyer gibi eşyayı orada yapıp satmaları için 
verilmiştir. Bundan böyle bu tanıma uyan ne varsa buradan başka yerde 
satılamayacaktır. Satan olursa azim cezalara çarptırılacaktır...” 6

O nedenle bu bölge bugün bile Saraçhâne Başı olarak bilinir ve bu ba-
kımdan İstanbul’da kurulan en eski sanayi bölgesidir.

Fatih’in bu üretim düzenleyici fermanı, Sultan II. Bayezid, Sultan I. Se-
lim, Kanunî ve sonraki padişahlar tarafından da devam ettirilmişti.

Bu sürekliliğin nedeni büyük olasılıkla, yangınlardan ötürü karşılaştık-
ları sorunlar nedeniyle üretimini dağınık olarak sürdürmek isteyen saraç 
esnafının, bu yöndeki istekleri olmalıydı. Ancak bu üreticilerin çevreye ya-
yılma isteklerinin de hep reddedilmiş olduğu görülür.

6 E. Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri, C.IV, İstanbul 1974,s. 553.

Türk deri sanayisinin İstanbul’da ilk örgütlenmesinin yapıldığı  

Topkapı Sarayı’nın Babüsselam Kapısı. (Fotoğraf: Ali Konyalı)
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1484: Osmanlı Devleti’ne Ait At ve  
Koyun Çiftliklerinin Örgütlenmesi

Türk boylarının dericilik geleneği çok eskilere dayanır. Çünkü başlangıç-
ta atlı asker ve atlı göçebe olan bir ulusun en çok kullandığı ürünler, deri ile 
yapılan yemeni, çizme ve ayakkabılardı. Atlar için ise eyerler, kolanlar, kus-
kun, yularlar, kemerler gibi saraçlık eşyası da deriden yapılıyordu. Su taşı-
ma işi bile deri kaplarla yapılıyordu. Tabii bu iş için her şeyden önce bunla-
rın yapılacağı derilerin hazırlanması, yani ham derinin işlenmesi geliyordu.  

Ancak yine kaynaklara göre, Kazlıçeşme tabakhânelerinin düzenlen-
mesine rağmen ordunun büyük hacimli deri ürünleri ihtiyacı karşılanama-
mıştı. O yüzden, İstanbul’da Eyüp, Kasımpaşa, Tophâne ve Üsküdar semt-
lerinde de tabakhâneler açılmıştı. Bu konuda bir sayı vermek gerekirse, 
1600’lü yıllarda İstanbul’da kurulmuş olan 700 tabakhâneden 300’ü Kaz-
lıçeşme’de bulunuyordu ve burada günde ortalama 3.000 işçi çalışıyordu. 
Bu semtte ayrıca 70 kiriş ve 50 tutkal imalathânesi vardı.

Ancak zamanla bu bölgelerdeki sanayi gerilemeye başlamış ve diğer ta-
bakhâneler kapanmış ama sadece Kazlıçeşme, İstanbul’un ilk sanayi böl-
gesi olarak yüzlerce yıl varlığını sürdürebilmişti.

1475: Fatih Sultan Mehmed’in  
İstanbul’daki Saraç Esnafını Düzenlemesi 

Osmanlı deri sanayisi hakkındaki en önemli kararlar İstanbul’un alın-
masından sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından alınmıştı. Örneğin, 1475 
yılı başlarında Fatih Sultan Mehmed’in saraç esnafına verdiği bir emir, bu 
açıdan çok ilgi çekici bir belgedir. Bu ferman özetle şöyleydi:

“...Saraçlar fethin ilk yıllarında Bedesten civarında iken, Cami-i Cedid 
(Fatih Camii) civarında ihdas, yani yeniden inşa ettirilen dükkânlara göçü-
rülmüştür. Bu hüküm, gem ve eyer gibi eşyayı orada yapıp satmaları için 
verilmiştir. Bundan böyle bu tanıma uyan ne varsa buradan başka yerde 
satılamayacaktır. Satan olursa azim cezalara çarptırılacaktır...” 6

O nedenle bu bölge bugün bile Saraçhâne Başı olarak bilinir ve bu ba-
kımdan İstanbul’da kurulan en eski sanayi bölgesidir.

Fatih’in bu üretim düzenleyici fermanı, Sultan II. Bayezid, Sultan I. Se-
lim, Kanunî ve sonraki padişahlar tarafından da devam ettirilmişti.

Bu sürekliliğin nedeni büyük olasılıkla, yangınlardan ötürü karşılaştık-
ları sorunlar nedeniyle üretimini dağınık olarak sürdürmek isteyen saraç 
esnafının, bu yöndeki istekleri olmalıydı. Ancak bu üreticilerin çevreye ya-
yılma isteklerinin de hep reddedilmiş olduğu görülür.

6 E. Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri, C.IV, İstanbul 1974,s. 553.

Türk deri sanayisinin İstanbul’da ilk örgütlenmesinin yapıldığı  

Topkapı Sarayı’nın Babüsselam Kapısı. (Fotoğraf: Ali Konyalı)
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O nedenle Türk tarihinin eski günlerini aktaran bütün kaynaklarda bu özel-
lik açıkça görülür.7

Anadolu’yu iskân eden göçebe Türkmen kavimlerinin, geçmişin bir mi-
rası olarak, bu mesleği bırakmayıp, fırsat buldukça hayvancılığa devam et-
tiği görülür. Doğu Anadolu’yla, bütün Anadolu’yu çevreleyen dağların yük-
sek yaylalarında yaşayan göçebe halk, hayvancılığın belli başlı kaynakları 
idi. Fakat Orta ve Batı Anadolu’yla, Trakya ve Rumeli’nde de, sürü besleme 
büyük ve kazançlı bir iş haline gelmişti. Birçok yerdeki hassa çiftliklerinde, 
binlerce hayvandan oluşan büyük sürüler besleniyordu…

…Örneğin Bursa civarında ve Uludağ bölgesindeki bir “Mirî” yani dev-
lete ait hayvancılık işletmesinde on binlerce koyun beslendiğine dair bel-
geler vardır. Bu çiftliğin başındaki mirî koyunlarına bakan Koyun Subaşısı 
1484 yılında görev değiştirirken, yeni gelene 6.758 sağmal, 4.241 toklu, 309 
erkek olmak üzere 11.308 koyun teslim etmişti. İstanbul sınırlarının dışında, 
Rumeli yörelerinde kurulmuş “Ekâbir çiftliklerinde” de hayvan besleme, 
tahıl üretiminden daha kârlı idi. Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, İzmit gibi 
bölgelerde, binlerce koyundan oluşan sürüler besleniyordu...8

Sultan II. Bayezid Döneminde Saraçhâne

İstanbul’daki Saraçhâne bölgesi, Sultan II. Bayezid döneminde hazırlan-
mış olan su yolları haritasında da açık olarak görülür. Nitekim bu haritada 
saraçhânenin geniş bir ana yolun kenarında bulunduğu, düzenli bir plan 
içinde kurulduğu, çevresinin korunduğu ve geniş bir avlunun içinde bina-
ların yapıldığı açıkça fark edilmektedir.

İşin ilginç tarafı, bu saraçhânenin 1900’lü yıllara kadar önemli değişik-
likler geçirmeden çalışmış olmasıdır. Kazlıçeşme bölgesinde işlenen ham 
derilerin, İstanbul’un ortasında kurulmuş olan bu saraçhânede ürün biçi-
mine dönüştürülerek halka sunulduğu anlaşılıyor. Gerçekten de bu bölge-
de yüzyıllar boyunca at malzemeleri üretimi yapılmıştı ve çevredeki her 
şey at ile ilişkili olarak kullanılmıştı. Nitekim 1900’lü yıllara kadar çevrede 
ahır olarak kullanılan geniş alanlar vardı.

7 Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Konya 1981, s. 90.
8 Aydın Yalçın, Türkiye İktisat Tarihi, Ankara 1979, s. 237.
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1580’li Yıllarda Osmanlı Devleti’ndeki  
Büyük Koyun Ticareti

Bu gerçeklerle bağlantılı olarak Osmanlı baş şehriyle, savaş dönemle-
rinde ordunun et ihtiyacını karşılamak için, devletle et ve koyun anlaş-
maları yapan, geniş bir müteahhit kitlesi oluşturulmuştu. Bu durum eski 
belgelerde şöyle izlenebiliyor9:

…Bunlar, hayvancılık alanında toptan ticaret yapan, devlete ihtiyaç du-
yuldukça geniş hayvan teslimatı yapan ve bundan büyük kazançlar sağla-
yan “Celep” sınıfıydı... Bunların çok varlıklı olduğu, büyük sürüler beslediği 
ve aynı zamanda köylü ve çobanlardan hayvan da topladığı, bundan büyük 
kazançlar sağladığı, Bulgar zenginlerinin ve burjuvazisinin daha sonraları, 
bu sınıflar içinden çıktığı belirtilir... O tarihte şehirlerde oturan ve çeşitli 
mesleklere mensup 30 kadar (tüccar, aktar, dokumacı, iplikçi, derici, kun-
duracı, demirci, ekmekçi, semerci, saraç, sabuncu, baharatçı, kasap vb.) 
Müslüman ve gayrimüslim nüfustan celepler vardı. Bunların her birinin 
sürü sayısına göre (25-50-100 ve daha fazlası) kategorilerini oluşturan bir 
cetveldeki bilgilere göre tabakhâne sahiplerinin, terzilerin, kuyumcuların, 
şayakçıların, semercilerin, kürkçülerin, kasapların en kalabalık, celeplik 
yapan meslek gruplarını oluşturdukları görülür…

…Celepler arasında yalnız tüccar ve esnaf değil, fakat akıncılar gibi, as-
keri mesleğe mensup kimselerin, birçok yöneticilerin, doğancı, atmacacı, 
yuvacı gibi saraya av kuşu yetiştiren sınıfların, Yörüklerin, Evlâdı Fatihan 
adı verilen Yörüklerin bir başka kategorisinin ve birçok meslek mensupla-
rının, celep defterlerindeki listelerde bulunduğu görülür... 

...Bu celepler içinde, müteahhitler taahhüt edilen koyunların sayısına 
göre sınıflandırılmıştı. Kuzeydoğu Bulgaristan’daki “Celepkeşânlar” ara-
sında XVI. yüzyıl sonlarına doğru 1565’inin Türk, 585’inin gayrimüslim ol-
duğu görülür. Bunlar arasında 906 celep 25 koyuna kadar, 1.114’ünün 50 
koyuna kadar, 120’sinin 100 koyuna kadar, 8’inin ise 100’ün üstünde koyun 
taahhüt ediyordu... 1576 tarihinde Batı Trakya’da ise 3.743 gayrimüslim ce-
lepkeşânın 131.846 koyun, 1.662 Müslüman celebin 57.267 koyun taahhüt 
ettiği başka bir yerde belirtilir...

9 Aydın Yalçın, a.g.e., s. 237.
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...Koyunlar mubayaa edileceği zaman, İstanbul’dan Sultan’ın emrini ge-
tiren bir “Mübaşir” bölgeye gelmektedir. Kadı’nın defterlerindeki kayıtlara, 
ilamlara göre koyunlar, kimlikleri devlet merkezinde bilinen celepkeşânlar-
dan satın alınarak, “Sürücü” adı verilen bir görevliye teslim edilmektedir. 
Bu sürücü, eğer koyunlar sefere çıkan ordu için alınmışsa bunları belirli 
menzile kadar sevk etmektedir. Bunun için satın alınma anında “Baç res-
mi” ödenmekte, menzile doğru giderken geçtiği tarlalar için, bir “Ayakbas-
tı” parası ödenmekte, bir de bölgelerden geçiş ücreti olarak “Müruriye” 
adlı bir vergi daha ödenmektedir…

…Eğer koyunlar şehirlerin ihtiyacı veya İstanbul’un halkı için alınıyorsa, 
bu koyunlar ya “Koyun Emini” adı verilen yahut da “Kasapbaşı” denen bir 
görevliye teslim ediliyordu. Devlet merkezinin, diğer büyük şehirlerin ve 
ordunun ihtiyaçları için bir nevi devlet tekeli şeklinde yürütülen bu koyun 
ticareti dışında, ödemeler düzgün olmadığı için fiyatlar cazip bulunmuyor-
du. Bu durumda birçok celebin, köylü ve tüccarın, koyunlarını şehirlere 
kendileri getirip serbest piyasada daha avantajlı bir şekilde sattıkları da 
oluyordu. Bu nedenle tüccarla celepler arasında zaman zaman sürtüşme-
ler ortaya çıkıyordu...

Yukarıdaki kaynakta da görüldüğü gibi dericilik, büyük bir ekonomik 
kaynak olarak devlet tarafından titizlikle kontrol ediliyordu ve bu iş çok 
karmaşık ve geniş kapsamlı ayrıntılı bir düzen içinde gerçekleştiriliyordu.

1580: Saray Hassa Saraçlarının Sayısının Azalması Sorunu

Dericilik sanayinin kaynakları arasında, daha Sultan III. Murad döne-
minde, yani 1580’li yıllarda bile devletin iç içe bulunduğu sorunların sa-
raçhâneyi de etkilemiş olduğu görülür. Çünkü “...bir yandan yeniçeri düze-
ninin bozulması, diğer yandan saray hassa saraçlarının sayısının azalması, 
İstanbul nüfusunun artması bu bozulmanın nedenleri arasındaydı...” İstan-
bul saraçhânesinin bu ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmesi nedeniyle, 
gedik sahiplerinin bir kısmının bu duruma bir çare aradıkları ve “...Parmak-
kapı, Divanyolu, Uzunçarşı, Sipahi Pazarı ve Tavuk Pazarı gibi yerlere ge-
çerek dükkân açmış oldukları...”  anlaşılıyor.10

Bu saraçhânenin yapısının nasıl olduğu ancak bazı kaynaklarda veya 
eski haritalarda izlenebilir.

10 Çağatay Uluçay, “İstanbul Saraçhânesi ve Saraçları”, Tarih Dergisi III, S. 5-6, İstanbul 

1951 - 2, s. 147.
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Dericilik sanayisi ile ilgili pek çok bilgi, hemen hemen her eski kaynakta 
bulunabilir. Meselâ, eski İstanbul’u anlatan bir kaynağı izleyelim.11

...İstanbul fethedildikten sonra Ayasofya Kilisesi camiye tahvil olunur 
olunmaz, Yedikule haricinde “otuz üç bab salhâne ve üç yüz altmış bab 
debbağhâne” inşa edilmişti. Bunlar “icare-i müeccele” ile debbağlara icar 
olunurdu. Bunlardan başka, daha sonraki devirlerde, Eyüp’te de bir sal-
hâne açılmıştı. Esasen İstanbul, Ayvansaray’dan Yedikule’ye, Yedikule’den 
Sarayburnu’na, Sarayburnu’ndan Ayvansaray’a kadar mahdut sur dâhilin-
de bulunduğu cihetle, şehrin muhtelif noktalarında açılan salhâneler İstan-
bul’un et ihtiyacını seri ve muntazam bir surette temin ederdi.

Yedikule’de yapılan otuz üç salhâne ile üç yüz altmış tabakhâne “Aya-
sofya-i Kebir” camiine vakıftı. Sekiz Yeniçeri Meydanı ile Eski Saray’ın, 
Yeni Saray’ın vesair tayinat için lüzumu olan eti bütün kasap taifesi bu 
salhânelerde kestikleri koyunlardan temin ederlerdi. Aynı zamanda İstan-
bul’un deri ihtiyacı da buradan temin olunurdu. Bu da kifayet etmediği 
takdirde, hariçten su sığırı (manda), öküz, keçi, koyun ve kuzu derisi getiri-
lirdi. Su sığırı derisi yüz yirmi, öküz derisi yüz on, inek derisi seksen, keçi 
derisi yirmi, koyun derisi on, kuzu derisi de üç akçaya satılırdı.

İstanbul’a koyun Anadolu’dan, Rumeli’den, Eflâk ve Boğdan’dan gelirdi. 
Koyunlara Türkmen koyunu, kıvırcık, arman koyunu, kırçan koyunu gibi 
isimler verilirdi. Koyunları vilâyetlerden celepler toplar, İstanbul’a onlar 
getirirdi. Celepler, yazılı celep, gönüllü celep namı ile ikiye ayrılmıştı. Ce-
leplerin kendilerine mahsus nizamları vardı. İşlerine kimse karışamazdı. 
Celepler de kasaplar gibi zenginlerden seçilirdi. Her kadılıkta bir celep 
defteri bulunur, bir sureti de İstanbul Kadılığı’na gönderilirdi. Senede ne 
kadar mevsim koyunu çıkacaksa ve her celep ne kadar koyun toplamakla 
mükellef ise bu miktar koyun her kadılığın defterine yazılırdı...

 

Deri Sanayisinin Temel İhtiyacı Su Kaynaklarıdır

Acaba İstanbul’da Kazlıçeşme’de böyle bir sanayinin kurulmasını sağla-
yan temel etkenler nelerdi? Arşivlere göre, bu konudaki en önemli ve temel 
etken, akarsu kaynaklarının bulunmasıydı:12

11 Refik Ahmet, Eski İstanbul, İstanbul 1931, s. 86.
12 Hasan Yelmen, Kazlıçeşme’de Kırk Yıl, Deri, İstanbul 1985, s. 13.
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Celepler de kasaplar gibi zenginlerden seçilirdi. Her kadılıkta bir celep 
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kadar mevsim koyunu çıkacaksa ve her celep ne kadar koyun toplamakla 
mükellef ise bu miktar koyun her kadılığın defterine yazılırdı...
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11 Refik Ahmet, Eski İstanbul, İstanbul 1931, s. 86.
12 Hasan Yelmen, Kazlıçeşme’de Kırk Yıl, Deri, İstanbul 1985, s. 13.
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...Tabakhânelerin yerleşim bölgelerine baktığımızda, genelde aynı ben-
zerlik ile karşı karşıya geliyoruz. Dericileri hep akarsuların yanında, bir 
dere kenarında buluruz. Eski debbağlar: “…Su, derinin ve dericinin hayatı-
dır…” derlerdi. Bu deyim, bugün için de geçerlidir. Bir kilo ham deriyi işle-
yip mamul hale getirmek için yüz litre suya ihtiyaç vardır.

Kazlıçeşme bölgesinde herhangi bir akarsu veya dere olmadığı halde na-
sıl oluyor da beş yüz yıldan beri dericilere mekân olabilmiştir? Eskilerden 
beri Kazlıçeşme’nin altında büyük bir göl bulunduğuna inanılır. Yedikule’den 
başlayarak, batıya doğru olan Florya ve Londra asfaltına kadar kalan böl-
gede, çeşitli kademelerde kat kat göller olduğu bilinir. Bu su kaynaklarının 
Marmara Denizi’nin altından İzmit Körfezi’ne kadar uzandığı da söylenir.

Bizans Döneminde de İstanbul’un  
Bir Kısım Suyunu Sağlayan Yer: Kazlıçeşme

Çeşitli anılarda, Kazlıçeşme’de Bizans’tan kalma zengin kuyuların bu-
lunduğu dahi anlatılır. Ünlü deri sanayicisi Hasan Yelmen, meslek anıların-
da bu su kuyuları konusunu şöyle incelemişti13:

…Örneğin, surlara bitişik yerde bulunan rahmetli Mehmed Levent’in iş 
yerinde çok büyük ve derin bir su kuyusu vardı. Bu kuyunun Bizanslılar-
dan kaldığı rivayet olunur. Kazlıçeşme’de pek çok bostan kuyusu bugün 
(1985) bile bol su verebilmektedir. Kırk yıl önce her fabrikanın bitmez tü-
kenmez su kuyuları vardı. Su kendi kendine dışarı fışkırıyordu, herhangi 
bir tulumbaya gerek duyulmamıştı.

Kazlı ve özellikle Zeytinburnu yerleşim bölgesi haline geçtikten sonra, 
yani son yirmi yıl içinde su kullanımı bir hayli arttı ve Kazlıçeşme kuyuları 
tükendi. Herkes artezyen açmak zorunda kaldı. İlk artezyenler 60 ile 90 
metre derinliğinde idi. Son on yılda bu seviyedeki sular yok oldu, artez-
yenler ancak 150 metrede cevap vermeye başladı. Son yıllarda birçok deri 
fabrikası tankerlerle su taşımaya ve kullanmaya başladı.

Tabakhânelerin beş yüz yıl gibi uzun bir zaman sürecinde Kazlıçeş-
me’de varlıklarını devam ettirmeleri, bu bölgedeki bol ve tatlı sudan ileri 
gelmektedir...

13 Hasan Yelmen, Kazlıçeşme’de Kırk Yıl, Deri, İstanbul 1985, s. 13.
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1638: İstanbul’daki Deri Esnafı ve Ürünler

1638 yılında İstanbul’daki deri endüstrisi çok büyük bir iş kolunu oluş-
turuyordu. Nitekim bu işkolu hakkındaki kaynaklarda, bir örnek olmak 
üzere o tarihte deri ürünleri yapan ve satan esnaftan bir kısmı, dükkân ve 
işçi olarak toplamda şöyle sıralanmıştı.14

İş konusu Dükkân sayısı Çalışan sayısı

Pabuççu esnafı 3.400 8.000

Saraçlar 1.084 5.000

Eyer ve palancılar 500 1.005

Terlikçiler 200 400

Mestçiler (Su geçirmez ayakkabı) 100 500

Telatin (Yumuşak deri) sofracılar 50 300

Yularcılar 40 100

Kamçıcılar 12 20

Ancak bu büyük sanayi, 1700’lü yıllardan başlayarak, Batı’daki sanayi-
leşmenin ortaya çıkardığı yenileşmelerle karşı karşıya kalacak ve gücü-
nü önemli ölçüde kaybetmeye başlayacaktı. Hatta daha sonraları,1800’lü 
yıllarda ve Tanzimat’tan sonra bu alanda önemli sayılabilecek girişimlerin 
yapılacağı görülecektir. 

1600’lü yıllarda, diğer mesleklerde olduğu gibi dericilerin, ürünlerin sa-
tış fiyatlarının ve teknik niteliklerinin de devlet tarafından çok yakından 
kontrol edilmiş olduğu biliniyor. Bu denetimi gösteren bir kaynağa göre 
durum şöyleydi15:

...Ve gön tacirleri dahi gözlenip öküz ve tosun derisinin âlâsı 56, ortası 
51, aşağısı 21 Akça’ya ola. Su sığırı (manda) derisi âlâsı 35, ortası 32 ve 
aşağısı 30 Akça’ya ola. Ham deriyi debbağlardan başkası almaya, yalnız 
debbağlar ala…

…Debbağ, debagat ettikten sonra her ne türlü isterlerse işlesinler. 
Dışarıdan getirenlere sattırmayalar, dinlemezlerse haklarından geline.  

14 Adnan Giz, “Osmanlı Devleti’nde Harp Sanayii”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, S. 23, 

İstanbul 1969, s. 20.
15 Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Konya 1981, s. 116.
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Keçi derisi ki kırmızı ve âlâ olan iyisi 22, ortası 18, aşağısı 16 Akça’ya ve 
başka renklerin iyisi 16, ortası 13, aşağısı 10 Akça’ya ola. Nöbetle sattıkları 
zaman onunu 12’ye satalar…

…Gön tacirlerinin işlenmek için gön alıp, bağlayıp satmaları üzerine kadı 
adam gönderip teftiş edip arz olundu, ben dahi kanunnâmeye derç ettim. 
Kasaplar ham koyun derisinin iyisi 2,5 Akça’ya,ortası 2 Akça’ya, aşağısı 1 
Akça’ya veya 1,5 Akça’ya ola. Ham kara öküz derisi âlâsı 22, ortası 20 ve 
aşağısı 19 Akça’ya ola…

1640: Evliya Çelebi’nin  
Osmanlı Deri Sanayisi Hakkındaki Gözlemleri

Ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin, 1640’lı yıllarda anlattığı gözlemleri de 
Kazlıçeşme’nin dericilik konusundaki bu özelliklerini doğrular16:

...Bir camisi, yedi mescidi, bir hanı, bir hamamı, yedi sebili, üç tekke-
si vardır. Evlisi az olup, çoğu bekârdır. Dericiler savaş zamanında orduya 
5.000 tüvana yiğit verirler. Ama bu kasabanın fena kokusuna alışamayan-
lar, bir an dursalar helâk olurlar. Fakat ahalisine bu koku misk ve amber 
gibi gelirmiş. Dericiler pek eli açık adamlardır...

Yine Evliya Çelebi’ye göre burada çalışanlar şaşırtıcı derecede güçlü 
kuvvetli ve çok ilginç insanlardı:

...Tabakhânelerde öyle şahbaz (iri yarı, güçlü, becerikli) işçiler çalışırdı 
ki, gören ejderha sanırdı. Bir katil veya eşkıya tabakhânelere sığınsa, onu 
ne hükümete verir, ne de serbest bırakırlardı. Onu önce ağır işlerde çalış-
tırarak ıslah eder, sonra da iş güç sahibi yaparlardı...

Görüldüğü gibi, o günlerin sanayi ham maddesi olarak da çok büyük önem 
taşıyan dericilik, sürekli olarak her açıdan devletin kontrolü altında tutul-
muştu. Örneğin, Anadolu, Rumeli, Eflak ve Boğdan’da en iyi deri çıkaran veya 
deri sanayisinde kullanılan palamut, boya gibi maddeleri üreten bölgelerin, 
bu ürünlerini doğrudan İstanbul’a göndermelerini sağlayan düzenlemeler ya-
pılmıştı. Bu düzenin aksatılması halinde de çok sert kararlar alınıyordu.

16 Adnan Giz, a.g.e., s. 20.



Derici esnafı, Surnâme-i Hümâyûn, 1582. (TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman)



Debbağların geçişi, Surnâme-i Hümâyûn, 1582. (TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman)



Pabuççuların geçişi, Surnâme-i Hümâyûn, 1582. (TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman)



Derici esnafı, Surnâme-i Hümâyûn, 1582. (TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman)



Tirşecilerin geçişi, Surnâme-i Hümâyûn, 1582. (TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman)



Deri koşum takımlı süvarilerin geçişi, Surnâme-i Hümâyûn, 1582. (TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman) 



16. yüzyılın ikinci yarısından bir matara kılıfının kapalı görünüşü. Kılıfın ve kapağın ön yüzü kırmızı 

kadifedendir. Üzeri altın ve gümüş ipliklerle işlenmiştir. Kapağın altında kalan üst kısmına ise  

çiçek işlemeleri yapılmıştır. Kılıfın arkası kahverengi köseledir ve içi bej renk deri astarlıdır.  

(TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman)



Matara kılıfından detay. (TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman)
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1640 Tarihli Narh Defteri’ne Göre  
Deriden Yapılan Ürünler ve Fiyatları

Osmanlı Devleti’nin ilk günlerinden başlayarak gerek sivil ve gerekse 
askeri yönden de temel bir malzeme olan deri, özellikle de 1600’lü yıllarda 
günlük hayatta en çok kullanılan bir sanayi ürünüydü. Ve bunlar günlük 
hayata birçok değişik nitelikteki ürünler olarak girmişti. Acaba bu ürünler 
nelerdi ve hangi fiyatlarla satılırdı? Bu sorunun yanıtı 1640 yılından günü-
müze kadar gelen belgelerde bulunur17:

...Osmanlı Devleti’nin gerek olağan gerekse olağanüstü durumlarda, 
bütün fiyatları narhlar yoluyla belirlemekte olduğu bilinir. Bu narhların 
belirlenmesinde birçok faktör bir arada ve ince bir denge içinde göze-
tilmekteydi. Mevsimlere bağlı olarak değişen fiyatların belirlenmesin-
den başlayan, savaşlara kadar değişen bütün ihtiyaçlara kadar çok ge-
niş bir alanda düzenlenen bu narhların belirlenmesi çok çeşitli yollarla  
gerçekleştirilmekteydi.

Bazen Padişahlar doğruca “Ferman” ederdi. Bazen kadıların, bazen de 
esnafın önerileri incelenerek bu narhlar belirlenirdi. Narh fiyatlarının de-
netimi de her zaman büyük bir özenle yürütülürdü. Çünkü hem satıcı hem 
alıcı hiçbir şekilde zarar görmemeliydi. Her iş için malın veya hizmetin ma-
liyeti tam olarak belirlenir ve %10-20 arasında bir kâr eklenirdi. Belirlenen 
bu narh fiyatları ve malın kalitesi de her zaman titizlikle takip edilmiş ve 
gerekli kontroller yapılmıştır. Örneğin 1640 yılındaki bir narh belgesinde, 
her türlü deri ve dericilikle ilgili ürünlerin ayrıntıları ileride verilmiş olan 
listede açıkça  görülür:18

1673: Beykoz ve Yeşilliklerle Kaplı Çevresi

1673’te ilerideki yıllarda dericilik konusunda önemli roller oynayacak 
olan Beykoz’da durum acaba nasıldı?

17 Önder Küçükerman, Porselen Sanatı: Dünya Saraylarının Prestij Teknolojisi ve Yıldız 

Fabrikası, Sümerbank, İstanbul 1897.
18 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi 1640 Tarihli Narh Defteri, İstan-

bul 1983, s. 186, 233, 235, 237, 251.
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1600’lü yıllarda Beykoz kendi halinde yeşilliklerle kaplı bir bölgeydi ve 
dericilikle ilgili herhangi bir üretim yoktu. Beykoz’un tarih içinde, doğal 
özellikleriyle ilgi çekici bir kimlik taşıdığını biliyoruz.

Bu doğal özellikler nelerdi?

Beykoz, Boğaziçi’nde az rastlanan genişlikteki düzlükleri ve akarsula-
rıyla ünlü bir mesire yeriydi. Ancak o tarihlerde sanayi demek akarsu üze-
rine kurulan değirmenlerde yapılan üretim demekti. Beykoz’un da akarsu-
ları vardı. Demek ki bu yeşillikler, kısa bir süre sonra sanayi kuruluşlarının 
yer alabileceği ideal bir alan olarak ün kazanacaktı.

İşte o yıllarda, İstanbul hakkında yazı yazanların hemen hemen tamamı, 
Beykoz’u bu doğal güzellikleriyle tanıtmışlardı. Bir örnek olmak üzere 1673 
yılında Fransız Büyükelçisi Beykoz’daki durumu aktaran bir günlükte, çev-
reyi aynen şöyle aktarmıştı.19

26 Temmuz Çarşamba

Galata ve Beyoğlu’nda başlayan hastalık sahasından uzaklaşmak üze-
re büyükelçi, Fransa Sarayı’nı terk ederek Karadeniz Boğazı’nda otur-
maya gitti... Büyükelçi akşama doğru Asya cihetinde İncirliköy denen bir 
yerde seyranda bulundu. Burada, bânisi İmparator Süleyman’ın hayli ga-
rip bir kaprisi neticesi, arada boşluklar olmak üzere üçer üçer üst üste 
konmuş sütunlar üzerinde olarak denizin içinde kurulmuş güzel bir köşk 
vardı. Köşk, dışından ve içinden gayet güzel çiniler ile kaplıdır ve zamanla 
bu çinilerin çoğu düşmüştür. Duvarlar bazı yerlerde mermer ve somaki 
parçalarıyla örtülüdür. Pencerelerin kapakları Acem işi küçük çehrelerle 
serpili olup bunlar yeni iken pek güzeldiler. Bu, İmparatorun yatarken 
kullandığı ipek örtüleri de gösterdiler. Mermer, granit ve somaki sütun-
lara istinat eden bir dehliz bu köşke daha latif bir manzara veriyordu. 
Köşkün bekçisi olan bir bostancı, ekselansa bahçede misk kokusu neş-
reden bir ağaç gösterdi. Bu ağacın kabuğu meşe ise de yaprağı müselles 
şeklindeydi.

19 Antoine Galland, İstanbul’a Ait Günlük Anılar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1973, s. 88.
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30 Temmuz Pazar

Büyükelçi sabahleyin erkenden Asya kıyısında İncirliköy’ün üzerinde 
olup Hünkâr İskelesi denilen bir mevkie gitti. Burası gayet latif bir yer-
dir ve oldukça dar bir ovada gölgeleri insanı dinlenmeye davet eden meşe 
ağaçları, çınarlar, serviler, dişbudak ağaçları, ıhlamur ağaçları, karaağaçlar 
ve daha başka ağaçlar görülür. İri ve geniş dallı bir ıhlamur ağacının yakı-
nında ve gayet güzel bir çayır, nihayetinde ise bir çeşmeden kol kalınlığın-
da bir su aktığı görülüyordu...

1 Ağustos Salı

Akşamın beşine doğru Ekselans, Hünkâr İskelesi’ne gitti ve teferrüç-
te bulunduğu sırada bu mevkiin muhafızı olan bostancı, Tokat ve Beykoz 
denen bir sarayda istirahat etmeye kendisini davet etti. Vakit geç olmakla 
birlikte, Ekselans gezinmekte devam ede ede oraya kadar gitmeyi ihmal 
etmedi. Burası iskeleden üç çeyrek saat mesafede bir yerdir. Oraya müte-
madiyen aynı düzlüğü muhafaza eden ve iki tarafında tepe ve dağlar bulu-
nan bir vadiden gidilir... Köşkün yeri vadinin nihayetinde, kendisine daimi 
bir gölge temin eden sayısız ağaç ortasındadır. Burada bulunan muhtelif 
nevide ağaçlar arasında da Hindistan’ın bir kestane ağacı vardır ki, pek 
nadir bir ağaç sayılabilir. Üç adamın güçlükle sarabileceği, kökünden dört 
büyük dal ve bu dallardan daima başka dallar çıkmaktadır. Ve gayetle yük-
sek olan zirvelerine kadar bu dallar yapraklarla o derece doludurlar ki, 
üstteki dalları gözün görmesine imkân yoktur. Padişaha ait olmakla be-
raber, bina ne güzel ne de haşmetlidir. Ziyaretimizde kapalı bulunan ol-
dukça ufak bir odası ve ona bitişik olup öbür tarafları açık bulunan ve 
Türklerce köşk denilen büyük bir salonu mevcuttur. Bu salonun ortasında 
havuzu mermerden olan bir çeşme bulunup on altı muhtelif musluktan 
su vermekte ve her musluktan başparmaktan kalın bir su gelmektedir. Bu 
sarayın muhafızı olan bostancı, çeşmenin ortasından bir su çıkarttı ki, 
yerdeki tahta leğene benzer şeyin içinden on beş metre yükseğe kadar 
fışkırıyordu. Bu noktaya gelindikçe, eğlenmeye gelmiş Türklerden mürek-
kep bir gruba rastlanıldı...”20

20 Antoine Galland, a.g.e., s. 91.
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2 Ağustos Çarşamba

Büyükelçi bir gün evvel gidip gezindiği yerde yemek yemek istediğin-
den, güneş doğmadan önce mutfak eşyasıyla adamlarını geçirtti ve bizzat 
Hünkâr İskelesi’ne gelince bostancının tedarik ettiği bir beygiri orada hazır 
buldu. Tokat’a vardığı zaman, buranın güzelliğini dünden çok iyi müşahede 
etti ve bahusus ağaçların çokluğuna ve iriliklerine hayran kaldı. Bu esnada 
adamlarının büyük bir kısmı da, civarda av imkânı olup olmadığını anlamak 
üzere etrafı tetkik ediyorlardı. Bostancılar etrafta yaban domuzu mevcut 
olup bu hayvanların bahçeleri için çok zararlı olduklarını söylediler. Saray 
kâhyası Ekselansa köşkü gösterdi ki orada da, bütün diğer kasırlarda ol-
duğu gibi uzun zamandan beri kullanılmadıkları için bozulan ve çürüyen 
birçok şilteler ve yastıklar mevcut bulunuyordu.21

1700’lü yıllarda Beykoz hakkında bilgi veren kaynaklarda bu yörenin 
özelliklerinin hemen hemen hiç değişmeden süregeldiği görülür. An-
cak aslında bu düzeni korumak için pek çok önlem alınmış olduğu da 
 anlaşılıyor22:

...O devirde İncirköyü, Sultaniye, Beykoz, Yalıköyü, Umuryeri, Akbaba, 
Dereseki tarafları avlık yerlerdi. Buralarda “Efrenç taifesinin” (yabancıla-
rın) avlanması memnuydu. Bazen Frenk kefereleri beş altı zağar ile varıp 
ekseri bağlık bahçelerde ve Tokat bahçesinde ve ahalinin bağ ve bahçele-
rinde gezip ve avlanıp ve ol tahrip ile havlilerini söküp ve bağ ve bahçele-
rini harap ve gadri küllî eyledikleri haber verilir, Bostancıbaşı marifetiyle 
bunlar da men edilirdi...

Yukarıdaki kaynakların aktardıklarından da anlaşılıyor ki, 1600’lü 
yıllarda doğal güzellikler içindeki Beykoz ve çevresinin temiz akarsula-
rı, 1700’lü yıllarda sanayileşmenin can kurtarıcısı olan su değirmenleri 
ile donatılacak ve bir yüz yıl sonra da Sanayi Devrimi’nin fabrikalarını  
yaratacaktı.

Kısaca Beykoz’un akarsuları, sanayi devrimi kuruluşlarının ilk kuşağını 
yaratmak üzereydi. Üstelik burada bulunan yeşillikler içindeki ortamda, 
İstanbul’u her an tehdit eden yangın tehlikesi de yoktu.

21 Antoine Galland, a.g.e., s. 92.
22 Ahmet Refik, Eski İstanbul, İstanbul 1931, s. 58.
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Es’âr-ı Debbâğân (Debbağların ve Dericilerin İşleri)

Kayseriye’nin sarı sahtiyanı (bir turresi 6 danedir) (Bir 

kesimi 6 tanedir)

gayet âlâ dane 100

“ evsat “ 90

“ ednâ “ 80

“ cümleden aşağı 3 dane 180

Yedikule işi kırmızı sahtiyan (Boyanmış, parlatılmış deri) dane 60

“ âlâ “ 85

“ evsat “ 80

“ ednâ “ 70

Silivri’de işlenen siyah sahtiyan. âlâ “ 59

“ evsat “ 45

“ ednâ “ 35

Kazdağı’nın beyaz sahtiyanı (bir denginde 15 dane 

sahtiyan çürük ve fena çıkmak üzere birbiri üzerine) 

(Kazdağı’nın boyanmış, parlatılmış derisi, 2 denkte 15 

tane çürük çıkabilir)

“ 35

Sarı meşin. âlâ 16

Kırmızı meşin. âlâ 16

İstanbul’un siyah meşini. gayet âlâ 14

Kırmızı ve siyah orta meşin. 12

Beyaz meşin. 10

İstanbul köselesi. âlâ 120

“ evsat 110

“ ednâ 100
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İstanbul gönü (Her çeşit deri) 1 nevbet 16 dane 3600

Şeyh ve kethüda (ve ehl-i hibreleri marifetleri ile âlâ ve 

evsat ve ednâ itibarınca bahâları takdir olunup furuht 

oluna) Bedelleri yetkililerce belirlenip öyle satılsın.

Köselenin âlâ ve evsat ve ednâsından üç kanat bir hisse 

itibar olunup bir hisseden çıkan eşyadır ki zikr olunur 

Köselenin iyi, orta ve ucuzunun  üç parçası bir olarak 

kabul edilen eşyayı belirtir.

Rüzgâr ulusu 

taban,

Üç çift 10

“ Ulu orta taban, iki çift 7

“ Orta ayak taban, beş çift

“ Zergerden, iki çift+ bir tek 6

tek 3

Geyve meşini. dane 4

Zenâne ayak taban Kadın işi ayak tabanı. on üç çift çift 3

Taban astarı. on altı çift “ 2

Bunlardan fazla kalan parçalar. 16

Es’âr-ı Haffâfân (Terlik Yapanların ve Kavafların İşleri)

Sarı çizme, ulu ayak. astarlı çift 135

astarsız “ 130

Baldırı ziyade yoğun oldukda. 10 akçe ziyadeye verile



16. yüzyıl sonlarına ait işlemeli deri çizme. (TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman)

 

Çizmeden detay.  

(TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman)

16. yüzyıl sonlarına ait işlemeli 

deri çizme. Çizme, taba rengi 

deriden yapılmıştır.  

52 cm yüksekliğindeki 

çizmenin yüzeyine 

yerleştirilmiş karanfil, lale, 

kıvrık dal ve yapraklardan 

oluşan motifler, mavi ve 

kırmızı ipek iplikle işlenmiştir.  

(TSMK. Fotoğraf:  

Önder Küçükerman)



16. yüzyıl sonlarına ait işlemeli deri çizme. (TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman)



1600’lü yıllarda  

yapılmış olabilecek,  

o dönemlerin teknikleriyle,  

kırmızı renkli deri üzerine,  

taba renk ile Rumî motifleri  

aplike edilmiş çok özenli  

bir pabuç. Motiflerin  

konturları ve zemini  

gümüş tel ile işlenmiştir.  

Astarı ince deridendir.  

(TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman)



Tarihin eski günlerinden gelen 

kösele çarıklar. Bunlar aslında 

hem tasarım tarihinin ilginç 

ürünlerinin arasında, hem 

de 1600’lü yıllarda, özellikle 

kırsalda yaygın olarak kullanılan 

ayakkabıların ilk örneklerindendir.  

(Önder Küçükerman Koleksiyonu. 

Fotoğraf: Önder Küçükerman)
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Es’âr-ı Sarrâcân  
(Saraçların İşleri)

Telâtin yorgan sandığı. çift 2200

Orta battal yorgan sandığı. “ 2000

Köseleden kılıç sandığı. “ 1300

Köseleden deve sandığı. “ 1000

Köseleden kumaş sandığı. “ 750

“ Küçük. 550

Meşin kumaş sandığı. “ 580

“ Küçük. “ 400

Meşin deve sandığı. “ 680

Köseleden kumaş başlığı sandığı. “ 430

Deve başlığı ayaklı sandık. “ 500

Meşin deve başlığı sandığı. “ 200

İçi meşinli seyisâne sepeti. “ 700

İçi astarlı seyisâne sepeti. “ 550

Meşin kumaş sepeti. “ 480

Meşin kumaş başlığı sandığı. “ 180

Meşin seyisâne sepeti. “ 330

Köseleden yarım sepet. “ 400

Meşinden yarım sepet. “ 180

Meşinden teneke mıhlı  

kumaş sepeti.

“ 180

Köseleden nîm dip sepet.

Köseleden dibi kürklü sepet. “ 320

Dibi meşin seyisâne sepeti.

Dibi meşin seyisane sepeti. “ 280

Dibi kumaş meşin sepeti. “ 400

Saray sepeti, battal. “ 900

“ siyah. “ 280

Ufak meşin sepet. dane 56

Âyine sepeti. çift 130

Koltuk sepeti. dane 80

Âsmâni cevâhir sepeti.

Mücevher sepeti. “ 56

Âsmâni yumruk kadar sepet. “ 38

Çıplak kılıç sandığı. çift 110

Çıplak deve sandığı. “ 90

Deve sepeti kapağı. çift 25

Kumaş sepeti kapağı. “ 18

Seyisâne sepeti kapağı. 15

Eyer  
(Eyercilerin İşleri)

Sırmalı kadife eyer. 2000

ÇukaSırmalıeyer. âlâ 1800

Sırmalı çuka eyer. 1280

“ 1050

Çuka Eyer. 700

“ 600

“ 520

Sırmalı sahtiyan eyer sırmalı 

Boyanmış parlatılmış sırmalı deri 

eyer.

600

“ 520

“ 450

Sade sahtiyan eyer Sade parlatılmış 

sırmalı deri eyer.

300

Sofra  
(Deriden Örtü Yapanların İşleri)

Sade sofra, büyük boy. 900

Pervazlı sofra, büyük boy. 700

“ Orta boy. 600

“ Andan aşağı. 520

“ Andan aşağı. 420

“ Andan aşağı. 350

Bükme sofra, büyük boy. 350

Bükme sofra. 300

“ 250

“ 220

“ 170

“ 120

“ 90

Seferi meşin sofra. 65

“ 50

“ 35
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Raht  
(Binek Atlarına Vurulan Eyerleri Yapanların İşleri)

Sağrı raht Sağrı eyeri âlâ 600

“ andan aşağı 500

“ andan aşağı münakkaş 240

Sırmalı raht Sırmalı eyer   âlâ 180

“ andan aşağı 165

“ andan aşağı 150

“ andan aşağı 130

Sülüklü sırmalı raht âlâ 95

“                                                               andan          aşağı 90

Altı sahtiyanlı siyah raht

Altı boyalı parlatılmış derili eyer 80

Altı ve üstü bükme sahtiyan raht

Altı boyalı parlatılmış bükme derili eyer 70

Simliraht âlâ 90

“                                                                 andan       aşağı 70

Rikâb (Üzengi Yapanların İşleri)

İçi ve dışı altun küft özengi.   âlâ 1280

“ andan aşağısı 1215

Ayntabözengisi.                                     âlâ 900

“ andan aşağısı 555

Gümüş küft özengi.

Gümüşlü dövülmüş üzengi. âlâ 450

“ andan aşağısı 370



Ayakkabıcı esnafı.  Surnâme-i Vehbi’de 1729. (TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman) 



Ciltçi esnafı, Surnâme-i Vehbi’de 1729. (TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman) Ayakkabıcı esnafı.  Surnâme-i Vehbi’de 1729. (TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman) 
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Kolan (Deriden Kolan Yapanların İşleri)

İki kat kolan. âlâ 43

“ andan aşağısı 35

“ andan aşağısı 30

Yalın kat kolan. âlâ 26

“ evsat 23

“ ednâ 20

Yün kolan. âlâ 43

“ evsat 35

ednâ 30

Kuskun (Atın Kuyruğunun Altından 
Dolaşan ve Eyere  

İki Taraftan Bağlanan Kayışları 
Yapanların İşleri)

Kuskun                            âlâ 20

“                            evsat 18

“ ednâ 16

“ daha aşağı 13

Debbe (Su, Yağ, Bal Kabı ve Çeşitli Kap 
Yapanların İşleri)

İstanbul işi deve debbesi. çift 1400

Katır debbesi. “ 1050

İstanbul işi 
debbe.

(20 vakıyye yağ 
alır) 
(Yaklaşık 50 
Kg)

dane 350

Yeniçeri 
debbesi.

büyük boy “ 255

Debbe 10 vakıyyelik

(Yaklaşık 25 Kg) “ 140

                          8 kıyyelik

(Yaklaşık 20 Kg) “ 120

“ andan aşağısı “ 95

“ andan aşağısı “ 85

“ andan aşağısı “ 60

Mısır işi, Yeniçerinin orta debbesi. “ 455

Zahme  
(Üzengi Kayışı Yapanların İşleri)

Zahme kayışı    gayet âlâ 60

“ âlâ 23

“ evsat 20

“ ednâ 18

“ daha aşağı 16

Duval (Köseleden Kesilme İnce, Uzun 
Tasmaları Yapanların İşleri)

Sevâkin duvali  

Oturanların tasması. âlâ 90

“ aşağısı 70

Mısır duvali. âlâ 30

“ evsat 23

“ ednâ 18

İstanbul duvali. âlâ 20

“ aşağısı 18

Tirkeş  
(Okluk ve Ok Kabı Yapanların İşleri)

Sırmalı tirkeş gayet âlâ 3500

“ andan aşağısı 3000

“ andan aşağısı 2500

“ andan aşağısı 1450

“ andan aşağısı 1300

“ andan aşağısı 550

“ andan aşağısı 500
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Debbe (Su, Yağ, Bal Kabı ve Çeşitli  
Kap Yapanların İşleri)

İstanbul işi deve debbesi. çift 1400

Katır debbesi. “ 1050

İstanbul işi 
debbe.

(20 vakıyye  
yağ alır) 
(Yaklaşık 50 Kg)

dane 350

Yeniçeri 
debbesi.

büyük boy “ 255

Debbe 10 vakıyyelik

(Yaklaşık 25 Kg) “ 140

                            8 kıyyelik

(Yaklaşık 20 Kg) “ 120

“ andan aşağısı “ 95

“ andan aşağısı “ 85

“ andan aşağısı “ 60

Mısır işi, Yeniçerinin orta debbesi. “ 455

Eyer (Eyer Yapanların İşleri)

Önü sırmalı yalnız gâşiyesi ile Şarvâri eğer 
Önü sırmalı perdesi ile Şarvari (?) eyer
Harci sahtiyandan nakışlı, üzengisi ve kolanı 
ve gaşiyesi ve kuskunu mükemmel eğer.

420

Boyalı cilalı deriden, nakışlı, perdesi, 
üzengisi, kolanı ve kayışı mükemmel eyer.

380

İstanbul işi kaltak eğer, uyan ve teğelti ve 
özengi ile mükemmel.

230

Müstamel Tatar eğer iki kolan ve bir 
kantarması ile mükemmel Kullanılmış, iki 
kolan ve bir kemeri ile mükemmel Tatar 
eğeri.

210

Musluk, Kırba ve Matara (Deriden Su Kabı Yapanların İşleri)

Bulgari musluk 1000

Kösele musluk büyük boy 680

“ orta boy 550

Kösele tulum, büyük boy 150

“ küçük boy 102

Tokaçlı kösele kırba büyük boy 160

“ orta boy 120

İyi köseleden matara

“ büyük boy 135

“ orta boy 85

“ andan aşağısı 60

Sırmalı iki kat kırba 
Saka Tulumu

âlâ 410

Sırmalı kırba 350

“ andan aşağı 320

“ andan aşağı 260

“ andan aşağı 175

“ andan aşağı 150

“
“
“
Bulgari el kırbası

andan aşağı
andan aşağı 
andan aşağı 
âlâ

120
105
70
70

“ evsat 60

“ ednâ 50

Köseleden el kırbası âlâ 43

“ evsat 35

“ ednâ 30

Bulgari cevze
“
“
“

büyük boy
andan aşağı 
andan aşağı 
andan aşağı

90
70
60
50

Kösele cevze büyük boy 43

“ andan aşağı 35

“ andan aşağı 30

Bulgari sumak âlâ 120

“ andan aşağı 85

“ andan aşağı 80

“ andan aşağı 50

Kılıç sumağı âlâ 35

“ andan aşağı 30
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Efsâr (Yular Yapanların İşleri)

Kırmızı ve beyaz köseleden iki kat tavile yuları. 40

Kırmızı ve beyaz köseleden iki kat hayvan katarı yuları.

Kırmızı ve beyaz köseleden Edirne kesimi iki kat tavile yuları  
Kırmızı ve beyaz köseleden Edirne işi iki kat hayvan katarı yuları.

50

Yalın kat beyaz yular. Tek kat beyaz yular. 17

Karahisar köselesinden yeniçeri kantarması. 33

Sade kösele raht. 52

İstanbul köselesinden kantarma. İstanbul köselesinden köprülü eyer. 36

Başı ve topu sırmalı gürgüreli dizgin, Başı ve topu atın alnındaki gibi 
beyazlı dizgin âlâ. 120

Sağrı toplu dizgin. 80

Sade dizgin. 20

Sim tapkur kolanı Gümüşlü Tapkur (?) kolanı. 40

Derili deve sepeti, büyük boy çift 300

Deriden katır matbahı sepeti
Deriden  katır yemliği sepeti “ 200

Deriden deve matbahı sepeti
Deriden  deve yemliği sepeti “ 270

Deriden seyisane matbahı sepeti
Deriden seyis yemlik sepeti “

165

Derisiz matbah sepeti, kapaklı
Derisiz yemek sepeti “

100,

kapaksız “ 50

Kalkandaş ma’a yedekdaş 60

Köseleden sancak koğası 70

Şab kayışından sancak koğası 60

Es’ar-ı Gemciyân (Gem Yapanların İşleri)

Gemcibaşı Mustafa Ağa işi gayet âlâ gem 90 dane sim kakmalı

Gemci Başı Mustafa Ağa işi 90 tane sim kakmalı çok iyi gem 80

Yine Mustafa Ağa işi Havize gemi Mustafa ağa işi Havize (ziyafet) gemi 60

Semerciyan (Semer Yapanların İşleri)

Ham derili içi şal astarlı mükemmel seyisane semeri.
Ham derili, içi şal astarlı, mükemmel iki kişilik semer. 70

Katır semeri, meşin astarı ve sivri havudu ve kolluğu ve üzerinde şalı ve 
keçesi ile mükemmel meşin astarlı, sivri havutlu, kolluğu ve üzeri şallı, 
mükemmel keçeli katır semeri.

160

Semer, mükemmel. 150

Hamal semeri, mükemmel. 75

Çıplak semeri donatmak için ücret. 7
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Kamçıcıyan (Kamçı Yapanların İşleri)

Yeniçeri sakkasına mahsus çatalkamçı

Yeniçerisudağıtıcısınahasçatalkamçı

40

Toblağa saplı, iki başı kemikli şeşhane kamçı

İki başı kemikli, “dümbeleğe sarılı” top veya tüfek kamçısı

25

Buzağu  dişikamçı

Buzağu  dişlikamçı

22

24 telden iki başı kemikli, yılan bağrı kamçı

24 telli, iki başı kemikli yılan derisi kamçı

33

16 telden sarma saplı Tatar kamçısı

16 telli sarma saplı Tatar kamçısı

18

8 telden kamçı

8 telli kamçı

5

İçi piz dolu 12 telden kamçı İçi piz (?) dolu 12 telli kamçı 7

Es’âr-ı Koğacıyân (Deriden Kova Yapanların İşleri)

Palamut ve kepek ile terbiye olmuş gönden at sakkasının meşki (gövdesinin boyu 1 zira’ 6 rubu’,  
eni 1 zira’ 2 rubu’) iki koğası ve örtüsü ile Palamut ve kepek ile terbiye edilmiş deriden, iki kovası ve 
örtüsü ile uzun at sakası (boyu 120 cm, eni 90-100 cm.)

850

Orta gönden sakka meşki (gövdesinin boyu 1 zira’ 5 rubu’, eni 1 zira’ 1 rubu’) iki koğa ve örtüsü ile 
orta deriden örtüsü ile uzun saka kovası ( boyu 100, eni 80-90 cm)

600

Köseleden at sakkası meşki (boyu 1,5 zira’ 1 girih, eni 1 zira’ 1 girih) iki koğası ve örtüsü ile  
Köseleden at sakası, iki kovası ve örtüsü ile (boyu 1.5, eni 80 cm)

500

Sakka koğası (boyu 5 rubu’, dibinin devri 1 zira’ 1 rubu’) –kıt Saka kovası  
(boyu 40, dibinin çapı 85 cm)

40

Hammâm koğası (boyu 1 zira’, boğazının devri 1 zira’, dibinin
devri 1 zira’ 1 rubu’ 1 girih) kıt hamam kovası (boyu 80, boğazının çapı 80, dibinin çevresi 85 cm)

120

Urla sabunhanesi ta’bir olunur kösele koğa (boyu 1 zira’, bir girih, dibinin devri 1 zira’ 1 rubu’, 
boğazının devri 1 zira, 4 rubu’)

100

Urla Sabunhanesi denilen kösele kova ( boyu 80, dibinin çevresi 85, boynunun çapı 90 cm.)

Etmekci koğası (boyu 6 rubu’, dibinin devri 1 zira’ 3 rubu’,
boğazı devri 1 zira’ 2 rubu’) Ekmekçi kovası (Boyu 50, dibinin çevresi 90 cm)

80

Orta koğa (boyu buçuk zira’, dibinin devri 1 zira’, 1 rubu’,
boğazı devri 7 rubu, 1 girih) orta kova ( boyu 40, dibinin çevresi 90, boğazının çevresi 60 cm)

25

Ortadan kaba koğa (boyu 5 rubu’, dibinin devri 1 zira, 2 rubu’, boğazının devri 1 zira’ 1 rubu’)  
Ortadan büyük kova (Boyu 40, dibinin çevresi 80, boğazının çevresi 85cm)

40

Ortadan küçük koğa (boyu 3 rubu’ 1 girih)
Ortadan küçük kova (boyu 25 cm)

18



Sultan’a ait atlar ve koşum takımları, Surnâme-i Vehbi’de 1729. (TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman) 



Sultan’a ait atlar ve koşum takımları, Surnâme-i Vehbi’de 1729. (TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman) 
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1693: İstanbul Saraçhânesi’nin Yanması

Osmanlı Devleti’nde esnaf cemiyetleri, bağlı bulundukları esnafı kontrol 
edebilmek ve onları daima el altında bulundurmak zorundaydı. Bu yüzden, 
dönemin “sanayicileri” belirli çarşı ve arastalarda toplu olarak yer alırlardı.

Fatih’in İstanbul’u fethiyle birlikte bu amaçla birçok hayrat kurulmuştu. 
Bunların gelirleri ise han, hamam, dükkân gibi kaynaklardan sağlanırdı. Bu 
düşünceyle, Fatih’in 1475 yılında yaptırıp tamamlatmış olduğu “Saraçhâ-
ne”, uzun yıllar boyunca bu amaç doğrultusunda çalışmış olan önemli bir 
kuruluştu.

Ancak gerek İstanbul’un yaşadığı büyük yangınlar gerekse şehrin do-
kusunu bozan çeşitli değişiklikler nedeniyle bugün ortada olmayan ünlü 
saraçhâne, artık sadece bir semt adı olarak yaşıyor. Bu saraçhânenin ilk 
orijinal biçimi hakkında kesin bilgiler ortaya çıkarılamamıştır. Ancak Ev-
liya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde esnaf geçidi hakkında aktardığı bilgile-
rinden, o tarihte İstanbul saraçlarının 1084 dükkânı olduğu anlaşılır. Öte 
yandan eldeki diğer bilgilerle kıyaslanınca bu sayının çok abartılmış olduğu 
da söyleniyor. Ama bu saraçhânenin 5 Eylül 1693 yılında tamamen yanmış 
olduğu da kesinlikle biliniyor.23

Yangın yüzünden dağılan saraçhâne esnafı Sultanahmet’le Beyazıt ara-
sındaki bölgeye yayılmıştı. Ancak bu önemli sanayi kolunun dağınıklığına 
son vermek ve yine bir araya toplamak için Saraçhâne yeniden yapılmıştı. 
Böylece ikinci defa inşa edilen saraçhânenin de nasıl bir yapı olduğu ve 
hangi düzen içinde çalıştığı bilinmiyor. Bu konuda bazı küçük bilgiler çok 
dolaylı yoldan şöyle aktarılmıştı:24

...Saraçhâne’de uzun yıllar duvarcılık yapmış olan bir zat, saraçhânenin 
yuvarlak ve etrafındaki duvarların kârgir olduğunu, üç kapısı bulunduğu-
nu, dükkânların bu duvarların iç kısmında ve kemerli olduğunu, dükkânla-
rın kepenklerle kapandığını, tam ortasında Saraçhâne Camii ile loncanın 
bulunduğunu söylemektedir. Duvarcının bu tarifi, belgelere ve defterler-
deki bilgilere tam olarak uymaktadır...

Bu saraçhânede, 1868 yılında 290 dükkân, yanmadan önce ise 320 dük-
kân bulunduğu da anlaşılıyor...

23 Çağatay Uluçay, “İstanbul Saraçhânesi ve Saraçları”, Tarih Dergisi III, S. 5, 6, İstanbul 

1951 – 2, s. 147.
24 Çağatay Uluçay, a.g.m., s. 147.
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Osmanlı Üretiminde Gedik Sistemi ve Sorunları

Osmanlı Devleti, ülkedeki üretim gücünü çok sıkı denetlenen bir düzen 
ile sağlıyordu. Geleneksel sanayi yapısı içinde geliştirilmiş olan bu ilginç 
üretim düzeni “Gedik” düzeniydi:25

Bu “Gedik” düzenine göre, Osmanlı ülkesinde isteyen istediği yerde iş 
kurma ve bunu sürdürme hakkına sahip değildi. Bu yüzden herhangi bir 
yerde, belirli üretim araçlarını kullanarak, belirli bir sanayi işi yapma imkâ-
nını elde etmek ve sağladığı haklardan faydalanmak için Gedik düzeninin 
kuralları kesinlikle uygulanıyordu.

Genel olarak bu düzen içinde yabancıların herhangi bir hakları yoktu. 
Halk da ancak Gedik düzeninin kesin koşullarına göre üretici olabiliyordu. 
Gedik düzeninin kuralları, kanun niteliğindeki Padişah fermanları, hüküm-
ler, esnaf defterleri, mahkeme kararları gibi yazılı belgelerle belirlenmişti.

Örneğin her şehirde üretim yapacak tezgâhlar ve bu tezgâhları işle-
teceklerin sayısı, yazılı olarak belirleniyordu. Ancak bu dondurulmuş bir 
sayı da değildi. Çünkü Osmanlı sanayisi, “…Öncelikle yurt ihtiyacını, yurt 
içinden karşılamak için…” çalıştığından, bir işyerindeki üretim aletlerinin 
sayısı ihtiyaca göre azaltılıp çoğaltılabiliyordu.26

Ancak bu geleneksel sanayinin kendine göre çok ilginç özellikleri de 
vardı. Bu özellikler arasında belki de en önemlisi şuydu:

Henüz üretimde makine gücü kullanılmadığı için, “insan elinin ustalı-
ğını” ve “mesleki bilginin sınırını”, kesin olarak belirleyebilmek çok zordu.

O yüzden her üretim işinin bir “püf noktası” vardı. Ve bu çok önemli 
özellik de çok haklı olarak büyük bir kıskançlıkla korunuyordu. Örneğin, 
bir şehirdeki üreticilerden herhangi birisi öldüğü zaman yerine yetişkin ve 
“Sanat sahibi” bir varisi yoksa lonca o duruma el koyardı. Bu işyeri, aynı 
alanda çalışan bir başka ustaya teslim edilir ve devredilen malın ücreti de 
ölen ustanın ailesine ödenirdi.

25 Adnan Giz, “Eski Türk Sanayiinde “Gedik” Usulü”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Yıl 3, 

S. 32, İstanbul 1968, s. 14.
26 Adnan Giz , a.g.m., s. 15.
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“Eski Usule” Karşı: “Nevicad”

Aslına bakılırsa, yüzyıllar süren böyle bir örgütlenmeyle, gerçekte 
“mesleki doğruluk” sağlanıyordu. Burada sözü edilen “doğruluk”, “işin 
yapılmasındaki doğruluktu”. Çünkü üretim için gereken ham malze-
menin sağlanmasından, üretim ve satışa kadar her aşama, her yönden  
standartlaştırılmıştı.

Bunların dışına kesinlikle çıkılamazdı. Her üretici, hem belirli nitelikte 
malzemeyi ve belirli üretim tekniğini kullanmak hem de ürettiğini belirli 
fiyata satmak zorundaydı.

Bütün bunların hedefi şuydu: “…Bilinen bir usule göre yapılan her türlü 
üretimin, hep böyle yapılmasını sağlamak…” Herhangi bir “alışılmış” biçi-
min, değişik biçimde yapılması, o nesnenin “Nevicad” yani “yeni buluş” 
olması anlamına geliyordu. Bu ise o üretimin “Hilaf-ı edeb-i kadim” yani 
“eski usule aykırı” olması demekti.27

Bu düzenin temelinde iki önemli düşünce vardı. Birincisi, mesleğe yeni 
giren dürüst sanatçılara gelecekte bir iş sağlamaya dayanıyordu. İkincisi ise 
her sanayi dalına “dışarıdan girmelerin denetimi” olarak da görülüyordu.

Aslına bakılırsa devlet de bu düzeni destekliyordu. Çünkü böylece dev-
let, her sanat ve sanayi alanında karşısında “tanınmış ve güvenilir bir top-
luluk” bulabiliyordu. Bir başka şekilde tanımlamak gerekirse, o günlerin 
sanayi tanımı içinde böyle bir düşüncenin, “üretilen ürünün garantisi” an-
lamında olduğu görülebilir.

Ayrıca “her dalın kendi içinde güçlü bağlarla birleştirilmiş olmasının” 
birçok pratik yanlarının olduğu da gerçektir. Her ne kadar devlet birçok 
alanda kendi üretim kuruluşlarına sahipse de, gerekli olan durumlarda, ge-
dik düzeninin bu avantajlarından yararlanarak bu sanayiden kolayca des-
tek alabiliyordu.

Buna karşılık, hiç kuşkusuz böyle “…koruyucu bir düzenin yarattığı da-
yanışma…” düzeni ile ülkedeki bu sanayi ve ticarete giremeyen yabancılar 
arasında önemli bir gerilim oluşuyordu.28

27 Önder Küçükerman, Cam Sanayii ve Geleneksel Türk Camcılığından Örnekler/The Art 

of Glassand Traditional Turkish Glassware, Ankara 1985, s. 140.
28 Önder Küçükerman, Geleneksel Türk Dericilik Sanayii ve Beykoz Fabrikası, Sümer-

bank, İstanbul 1988, s. 48.



18. yüzyıl başlarında, Beykoz’da Sultaniye Çayırı’ndaki köşkün görünüşü.  

(Sedad Hakkı Eldem, Türk Bahçeleri, İstanbul 1976, s. 15.)

18. yüzyıl başlarında, Beykoz’da Sultaniye Çayırı’ndaki köşkün yakın görünüşü.  

(Sedad Hakkı Eldem, Türk Bahçeleri, İstanbul 1976, s. 15.)



Beykoz, Paşabahçe’deki Sultaniye Köşkü’nün, 1700’lü yıllardaki durumunu gösteren plan.  

(Sedad Hakkı Eldem, Türk Bahçeleri, İstanbul 1976, s. 15.)
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İstanbul Saraçhânesi’nin  
Çalışma Düzeni Hakkında Bir Yorum

İstanbul’da dericiliğin, geniş ve anlamlı bir şekilde düzenlenmesinin  
Fatih Sultan Mehmed’le birlikte başlamış olduğu görülür.

Nitekim bugün bile hâlâ İstanbul’da Saraçhâne olarak anılan bölge, Fa-
tih döneminde yapılan bu çok geniş üretim düzeninin günümüze kadar ge-
lebilmiş olan bir hatırasıdır. Bugün Saraçhâne’de artık böyle bir endüstri 
bulunmuyor. Ama elde edilebilen eski kayıtlar ve belgeler, bugün ortada 
olmayan bu endüstrinin kaybolmuş tarihini biraz olsun aydınlatabilmemi-
ze yardımcı olmaktadır.

1948’lerden günümüze gelen bir araştırma, Saraçhâne ile ilgili bazı ay-
dınlatıcı şeyler aktarmaktadır. Bu konudaki anıları izleyerek eski günlerin-
deki durum bir ölçüde tahmin edilebilir.29

...Saraçhâne, Şehzadebaşı ile Fatih arasında ve şimdi yine Saraçhâne 
ismiyle anılan sahada kurulmuş olan bir çarşıdır. Fatih Sultan Mehmed 
tarafından tesis edilen bu müessese hakkında yaşlı saraç ustalarının ver-
dikleri malûmata göre bu esnafın soylu bir “Mamure” (site) halinde çalış-
masını temin için “360 kemer”, yani “dükkân halinde olma” esası üzeri-
ne bina edilmiştir. Saraç esnafı önceleri bu kadar çok dükkânla alışveriş 
yapılamayacağını düşünerek, Fatih’e müracaatla bu sayının azaltılmasını 
istemişlerse de Fatih: “Öğleye kadar kendi aranızda satışlar yapar, öğ-
leden sonra da halkla alışverişte bulunursunuz” cevabını vermiş, esnaf 
da bu söze itiraz etmeyerek çalışmaya koyulmuşlar ve kazanç da temin 
etmişlerdir.

Aynı kaynaktan, derici esnafının o günkü meslek düzeni hakkında da 
bilgiler elde edebiliyoruz:

...Evvelce her esnafın kendine mahsus teşkilâtı olduğu gibi büyük bir 
teşekkül olan saraçların da “Kethüdaları, yiğitbaşıları, ustabaşıları, nakip-
leri” varmış. Ve yine her esnaf zümresinin manevi bir üstat olarak benim-
sediği gibi saraçlar da Bağdat’ta medfun Saraç Müftü’yü saraçların piri 
olarak tanımışlardır.

29 Muhtar Yahya Dağlı, İstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mani Katarları, İstanbul 

1948, s. 20.



BEYKOZ DERİ ve KUNDURA FABRİKASI

80

Bundan başka Veysel Karani’ye, Bağdad-ül Haşimi’ye ve bir nimet-
şinaslık ve şükran borcu olarak Fatih Sultan Mehmed’e de dua etmekte 
imişler.

Her gün sabah dükkânlarını açtıktan sonra saraçhâneye ait beş kapı-
nın önüne toplanan usta, kalfa, çırak ve diğer saraçhâne mensupları sa-
bah duasını bu kapıda yapar ve sonra herkes dükkânına varıp “Bismillah” 
diyerek tezgâhın başına otururmuş. Akşam üzeri de dükkânlarını kapa-
dıktan sonra yine bu kapıların önünde oturup aynı duayı tekrar ederek 
dağılırlarmış.

Bu usule evvelce her gün büyük bir dikkatle uyulurken bir müddet son-
ra haftada bire indirilmiş ve son zamanlarda bütünüyle terk edilmiştir.

Şimdi namı, nişanı, izi bile kalmayan saraçhânenin beş kapısının isimle-
rini buraya kaydedelim.30

Bu kapılar: Baş Kapı, Orta Kapı, Kırbacılar Kapısı, At Pazarı Kapısı, Ka-
raman Yokuşu Kapısı imiş...

Aynı kaynaktan yararlanarak saraçhânede çalışanların, o günlerdeki 
sosyal hayatlarının çeşitli yönleriyle izlenebilmesi de mümkün oluyor.

...Saraçhânenin hususiyetlerinden biri de, kendine mahsus helva, pilav 
ve yemek pişirmeye ait kazanların ve bayraklarının mevcut olmasıdır. Eski 
âdet ve ananeler gereğince çıraktan kalfa, kalfadan usta olmaya icazet 
alan ve esnafça “önlük bağlamak” demek olan “şet merasimi” yapmak için 
Beykoz’da Yuşa Dağı’na çıkan esnaf, helva, pilav, zerde levazımını bera-
berlerine alarak bir hafta orada kalırlarmış.

Bu müddet, bu arada imtihanda muvaffakiyet gösteren çıraklar kalfalı-
ğa, kalfalar da ustalığa terfi ettirilmek için hem sanat imtihanları yaptırılır 
hem de esnaf arasında uyum, sevgi ve birlik temin edilirmiş...

Acaba İstanbul’daki bu ünlü saraçhâneden geriye neler kalmıştır? Bu 
sorunun cevabını yine 1948 yıllarından gelen bilgilerde arayalım31:

...Destanda kaydedilen üçü acı, biri tatlı toplam dört su kuyusundan 
“abıhayat” denilen tatlı su kuyusu bugün yine mevcuttur. Suyu soğuk 
ve hakikaten lezzetlidir. Bu kuyu şimdiki Saraçhânebaşı’ndaki tramvay  

30 Muhtar Yahya Dağlı, a.g.e., s. 20.
31 Muhtar Yahya Dağlı, a.g.e., s. 20.
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durağından Fatih’e giden yolun sol tarafında ve Amca Hüseyin Paşa 
Medresesi’nin tam karşısına gelen ağaçların altındadır. Yerden bir buçuk 
iki karış yüksekliğinde bir mermer taş bu kuyunun olduğu yeri gösterir.

Beş kapıdan bugün bir nişane yoktur. Yalnız tramvay yolunun solunda 
ve Hüseyin Paşa Medresesi’nin önünden yine Fatih’e doğru giden daracık 
yolda mevcut ayakkabıcı dükkânlarının ara sokağında saraçhâneye ait bir 
kapının taşları, duvara dayalı bir halde durmaktadır... Saraçhâneyi kuran 
Fatih’in, burada çalışanların, eğitimden uzak kalmamalarını sağlamak için o 
civarda bir mektep yaptırmış olduğu da anlaşılmaktadır. Böylece “o sınıfın 
sanatkârlarının okuma ve yazma ihtiyaçlarını temin eylemiştir.”
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1746: Boğaziçi’nin Yeşillikleri İçindeki  
Beykoz’un Güzel Suları 

Boğaziçi’nin bu yeşillikler içindeki bölgesini bu kere de bir başka yaza-
rın gözlemlerinden izleyelim. Şimdi 1746 yılındayız.1

...Üsküdar’dan buraya kadar Anadolu sahilinin beşinci burnu, altıncı 
“Padişah binişi” olan Servi Burnu’dur.

Padişaha mahsus has ekmek ununu hazırlayan beylik değirmen-
ler buradadır. Sonra Hünkâr İskelesi gelir ki burası güzel bir çayırlıktır. 
Sahildeki düzlükte İstanbul esnafları büyük teferrüc yaparlar (gezinti-
ye çıkarlar). Halılarla süslenmiş çadırlar kurulur, çalgılar çalınır, keyif 
sahipleri oynarlar, çimenliklere uzanırlar ve bir ordugâh gibi her tarafı 
şenlendirirler.

İç tarafta, düzlüğe kadar uzanan Tokat Bahçesi denilen mesire yeri var-
dır. Sultan I. Süleyman burada, Kâğıthâne’deki çağlayan gibi havuzlar yap-
tırmıştı ki Sultan Mahmud 1746 senesinde bunları tamir ettirmiştir.

Burada, Sultan IV. Murad’ın yaptığı ok talimlerinin hatırasına üç sü-
tun dikilmiştir. Sahil boyunca, Türklerce meskûn Yalıköy, sonra da Türk 
ve Ermenilerin sakin bulundukları Beykoz gelir... Beykoz’da sahile ya-
kın bir yerde, Sultan I. Mahmud’un 1746 yılında Gümrükçü İshak Ağa’ya 
yaptırdığı suyu bol kârgir ve dört köşe çeşme vardır... Çeşmeden öteden 
beri bol su akardı, fakat sonra tamamen kesildi. Sultan I. Mahmud, hal-
kın müracaatı üzerine, büyük bir meblâğ sarf ederek suyu tekrar getirtti 
ve bugünkü çeşmenin yapılmasını emretti. Yazlık bir eğlence yeri haline 
getirilmiş olan bu yerde halk, suyun etrafındaki üstü kapalı yerlerde otu-
rup, fışkıran suyun sesi ile şâd olur... “Yorus” kadısı Beykoz’da oturur.  

1 Muhtar Yahya Dağlı, a.g.e., s. 20.



BEYKOZ DERİ ve KUNDURA FABRİKASI

86

Koyun iki tarafında gerilmiş ağların ortasında dikili yüksek bir direğin 
tepesinde kılıç balığını gözetleyen balıkçı nöbetçisi bekler. Akbaba Suyu, 
dağlardan inerek burada denize dökülür. Akbaba köyü, havadar ve sıhhi 
bir yerdir.

Sultan I. Süleyman’ın hasekisinin adı ile eskiden Hançerli Sultan diye 
anılan, fakat bugün ıssız bir hale gelmiş olan Sultaniye, Beykoz’dan son-
ra gelir. Sahilinde ağaçlık, geniş bir düzlük vardır. Körfez, önce çok geniş 
fakat sığ ve bataklık idi ve içinde de bir adacık vardı. Kanunî Sultan Sü-
leyman, burasını toprakla doldurtarak düzlük haline getirmiştir. Burası 
poyraza karşıdır, güzel bir çeşme ve havuz, civarında da mahsüldâr (be-
reketli, verimli) bahçeler vardır. Adı geçen Padişah, bu düzlükte bir köşk 
ile güzel bir bahçe yaptırmıştır. Köşkün karşısında bulunan bir ağaç-
tan yüze ve ellere sürülen kokulu bir yağ sızar. Burada, dağın üzerin-
de, eski yapılı ufak bir havuzda her türlü ilaçtan çok daha şifalı olan bir  
su fışkırmaktadır...

...Daha ileride, Türklerle meskûn İncirliköy gelir. Sultan III. Mustafa’nın 
nedimlerinden Tahir Ağa’nın zamanında kurulmuş ve imar edilmiş olan 
bu köy, sahil boyunca yayılmış vaziyette idi ve halk tarafından çok rağ-
bet görüyordu. Fakat köyde sık sık rezalet ve uygunsuz hareketler vuku 
bulduğundan, Bostancıbaşı o kadar sıkı tedbirler almıştı ki köy rağbetten 
düşerek eski şenliğini kaybetti ve metruk bir hale geldi.

Adı geçen Tahir Ağa, Osmanlı idaresinde birçok yeni usuller ihdas et-
mesine yardımcı olmuştur. Buradaki buruna Burun Bahçesi denir...

1789: Sultan III. Selim Dönemindeki  
İlk Sanayileşme Süreci ve Askeri Fabrikalar

Çok kalın çizgilerle izlenen olaylar, 1700’lü yılların sonlarında ülkede-
ki geleneksel üretim düzeninin, Batı’da gelişmeye başlayan Sanayi Dev-
rimi’nin gerçeklerinden geride kalmaya başladığını gösteriyor. Sultan III. 
Selim bu amaçla önemli bir değişim başlatmak istiyordu. Bütün bu karı-
şıklıklar içinde, bir yandan da Sanayi Devrimi’nin kaçınılmaz etkileriyle, 
değişimin belirli öncü kuruluşları hayata geçirilmeye başlanmıştı. Bunların 
başında Osmanlı İmparatorluğu’ndaki askeri fabrikaların yenileştirilmesi 
geliyordu.
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O dönemde sanayinin yenileştirilmesi için yapılmış girişimler çok kalın 
çizgilerle şöyleydi2: 

Sultan III. Selim, öncelikle baruthâneler hakkında önemli kararlar aldı. 
Önceleri, İstanbul, Gelibolu ve Selanik’teki fabrikalarda üretilen barut, 
devletin ihtiyacını karşılayabiliyordu. Ama yönetimdeki çeşitli aksaklıklar 
yüzünden, son savaşlarda “barut satın almak” gerekmişti.

Bu durumu düzeltmek için Sultan III. Selim, “Felemenk ve İngiliz barutu 
niteliğinde barut yapılması için” eldeki baruthâneleri düzeltmiş ve Azatlı 
Baruthânesi’ni yeniden kurdurmuştu. Bu girişim sonunda İstanbul fab-
rikalarının üretimi iki üç misline çıkınca 1797 yılında Gelibolu ve Selanik 
baruthânelerinin de üretimine son verilmiş ve buralardaki makineler de 
İstanbul’a taşınmıştı. Sultan III. Selim bunların yanında, Avrupa’yı daha ya-
kından tanımak için çeşitli girişimlerde bulunmuştu.

Örneğin, 1791 yılında Viyana’ya sefir olarak gönderilen Ratip Efen-
di’den, siyasi görevi yanında “…Avusturya’nın bütün kurumlarını görüp 
incelemesi ve Padişahı bilgilendirmesi…” istenmişti. Avusturya’da çevre-
yi bu açıdan gözlemleyen Ratip Efendi’nin yazdıkları arasında şu bölüm 
dikkati çeker3:

“...Kişiler ne isterse söyler, yer, içer ve gezer... Hiç kimse ona karışa-
maz... Ve evlerine, dükkânlarına, bineklerine ve mal ile mülküne müdahale 
ve taarruz edemez.”

Bunun yanı sıra Ratip Efendi çeşitli önerilerde de bulunmuştu. Örneğin, 
iç ticaretin ve yerli sanatların gelişmesi ve millî servetin yabancı ülkelere 
gelişigüzel akışına engel olunması için başta Padişah olmak üzere herke-
sin ülkede dokunan kumaşları giymesi gerektiğini söyleyerek şöyle devam 
etmişti4:

...Hint kumaşı yerine Halep, Şam, Bursa ve İstanbul kumaşlarına itibar 
etsinler ve herkese yasak ve tembihte bulunsunlar...

2 P.G. İnciciyan, 18. Asırda İstanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1976, s. 127.
3 Heyet, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, III. Cilt, 5. Kısım, Genelkurmay Basımevi, Ankara 

1978, s. 390.
4 Ahmet Güner Sayar,  Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, İstanbul 1986,  

s. 175.
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Bütün bunlarla bağlantılı olarak, Üsküdar’da “Selimiye” dokuma tez-
gâhları kurulmuş ve en yeni tekniklerle kumaş dokunmaya başlanmıştı. 
Hatta III. Selim’in, ipekli kumaş üzerine fırçayla motifler çizdiği de bilinir. 
Aynı şekilde III. Selim’in Paris elçisi Seyyid Ali Efendi’den de Avrupa’daki 
gelişmeler hakkında ilgi çekici bilgiler gelmişti:5

...Paris’te para su gibidir, ama herifler buluyor ve harcıyor...

Paris sefirliğinde bulunmuş olan Halet Efendi de Padişah’a Avrupa’daki 
sanayi hakkında şu ilginç önerilerde bulunmuştu:

...Buradakilerin sermayeleri arttırmaktan başka bir şeyleri yok. Alim 
Allah, öyle zannediyorum ki, üç dört senede 20.000 kese akçe sarf edip, 
enfiye, kağıt, çuha ve fağfur için beş fabrika ile lisan ve coğrafya ilmi için 
bir mektep yaptırılsa, beş senede hiçbir devletin tutunacak şeyleri kalmaz. 
Bütün ticaretlerinin temeli bu beş maddeden ibarettir...

5 Ahmet Güner Sayar,  a.g.e., s. 176.

18. yüzyıl Osmanlı kıyafetleri. Bunlar küçük el tezgâhlarında üretiliyordu ve bugünkü anlamda  

“uniform” değildi. (İÜ, Yıldız Arşivi. Fotoğraf: Önder Küçükerman)
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Öncelikle askeri düzenin çağdaşlaşması gereğini gören III. Selim, buna 
karşılık yeniçeri ordusunun yerine bütün gücünü “Nizam-ı Cedid” yani 
“Yeni Düzen” adı altında bir ordu kurmaya yöneltmişti. Bu yeni düzen 
şöyle kurulmuştu:

“Nizam-ı Cedid”, iki alay piyade ile iki bölük süvariden oluşuyordu. Her 
bölük 80-100 kişiydi. Piyadeler, Fransız modeli tüfek ile eğri bir kılıç kulla-
nacaklardı. Tüfeğin ucunda daima bir süngü bulunacaktı.

Ordunun askerleri kırmızı çuhadan kısa bir ceket, mavi bir pantolon 
giyeceklerdi. Piyadeler kırmızı, süvariler ise sarı külahlarıyla birbirlerinden 
ayrılacaktı.

Nitekim Sultan III. Selim’in Levent Kışlası önünde yeni ordunun dü-
zenli yürüyüşünü izlerken görülen bir resmi, aynı zamanda bu büyük de-
ğişimin de bir tanığıdır. Üstelik de kendisi geleneksel giysileriyle çadırının 
önünde ayakta dururken, “Nizam-ı Cedid” askerleri de yeni üniforma ve 
silahlarıyla yürüyordu.
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5 Ahmet Güner Sayar,  a.g.e., s. 176.
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1804: İstanbul’da İlk Dokuma Sanayi

Osmanlı sanayisinin yıllar içinde geçirdiği büyük değişimlerin Sultan 
III. Selim döneminde başlamış olduğu bilinir. Çünkü Batı’daki Sanayi Dev-
rimi’nin daha 1700’lü yılların sonundaki ilk etkileri bile geleneksel sanayi-
nin karşı karşıya bulunduğu çok ciddi sorunların ortaya çıkması anlamına 
geliyordu.6

Osmanlı İmparatorluğu, Sanayi Devrimi’ni izleyebilmek için birçok giri-
şimde bulunmuştu. Ancak yapılan girişimler, öncelikle makine ithal etmek 
ve yeni fabrikalar kurmak biçiminde olmuştu.7

Bu çalışmalara örnek olarak Sultan III. Selim döneminde, 1804 yılında 
İstanbul’da iki üretim önem taşıyordu: Çuha ve kâğıt. Çünkü yıllardan beri 

6 Ahmet Güner Sayar, a.g.e., s. 178.
7 Önder Küçükerman, Anadolu’nun Geleneksel Halı ve Dokuma Sanatı İçinde Hereke 

Fabrikası, Sümerbank, İstanbul 1987,s. 26.

18. yüzyıl Osmanlı kıyafetleri. Bunlar küçük el tezgâhlarında üretiliyordu ve bugünkü anlamda  

“uniform” değildi. (İÜ, Yıldız Arşivi. Fotoğraf: Önder Küçükerman)
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ülkede tüketimi ve ithalatı artan iki madde olan “çuha ve kâğıdın” artık yeni 
bir sanayi desteğinde üretilmesi gerekmişti.8

Bu arada yünlü dokuma ve çuha üretiminin eskiden beri önem verilen 
bir “Devlet işi” olduğunu göz önünden uzak tutmamak gerekir. Çünkü yüz 
binlik orduları giydirebilmek için çok miktarda çuhaya ihtiyaç duyuluyordu. 
Nitekim daha Selanik’in alındığı yıllarda, bu şehirde dokumacılık yapan bir 
kısım üreticiler, Osmanlı ordusunun çuha ihtiyacını karşılamakla görevlen-
dirilmişlerdi. Üstelik bu hizmetlerine karşılık her türlü vergiden muaf tutul-
muşlardı. Yüzyıllar boyunca merkezi Selanik olan çuha sanayi, Makedonya, 
Teselya, Epir ve Arnavutluk’tan toplanan yapağılarla besleniyordu.

Öte yandan halkın giyim ihtiyacı da bir yandan artıyordu. Bu ihtiyacı 
karşılamak için Batı’dan çuha, Hindistan’dan ise ipekli dokumalar getirti-
liyordu. Batı’dan gelen ve “Londrine, Skarlat” gibi isimler altında satılan 

8 Önder Küçükerman, “Yıldız Sarayı’ndaki Çini Fabrikası ve Milli Saraylardaki Yıldız Por-

selenleri Koleksiyonu”, TBMM Dergisi, S. 4, Ankara 1987, s. 56.
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İngiliz çuhaları ve benzeri Fransız ürünleri özellikle büyük şehirlerde çok 

büyük bir istekle karşılanıyordu. Ayrıca kaliteli çuhanın fiyatı bütün dünya 

pazarlarında çok yüksekti.9

1804: Beykoz’daki Sular Yüzünden Kurulan İlk Fabrika:  
Cam Fabrikası

Beykoz’da, artık tarihin meçhul derinliklerinde neredeyse kaybolup 

gitmiş olan bir de çok ünlü cam fabrikası vardır. Sultan I. Mahmud döne-

minde Fransa’dan cam ustalarının getirtildiği, Sultan III. Selim dönemin-

de ise Mehmed Dede isimli bir Mevlevî’nin camcılık öğrenmek için İtal-

ya’ya gönderildiği ve dönüşünde Beykoz’da kurulmuş olan bu fabrikada 

camcılık yaptığı bilinir. Bu Mevlevî ustasının kurduğu söylenilen tesiste, 

özellikle “Beykoz işi ve çeşmibülbül” adı verilen çok başarılı örnekler 

üretilmişti.

Büyük olasılıkla, bölgedeki derelerin üzerinde çalışan su değirmenleri 

nedeniyle ve şehirdeki yangın tehlikesini önlemek amacıyla uzaklara yapı-

lan fabrika Beykoz’da  kurulmuştu.10

1805: III. Selim ve Beykoz Kâğıthânesi’nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti’nde sanayinin kuruluşunu ve gelişimini izlerken, ilk 

büyük fabrikaların hep devlet tarafından kurulduğu görülür. Sanayinin el 

emeğine dayandığı dönemlerde bile devlet, büyük tezgâhlarda yüzlerce 

işçi çalıştıran fabrikalar kurmuş ve bunları çalıştırmıştı.11

Nitekim Beykoz Kâğıt Fabrikası da böyle bir nedenle kurulmuştu. Bey-

koz’un bir akarsu çevresinde geniş sayılabilecek topraklarının bulunması, 

burasının daima bir sanayi alanı olarak görülmesine yol açmıştır.

9 Adnan Giz, “İstanbul’da İlk Sınai Tesislerinin Kuruluş Yılı: 1805”, İstanbul Sanayi Odası 

Dergisi, S. 23, İstanbul 1968, s. 25.
10 Adnan Giz, a.g.m., s. 25.
11 Önder Küçükerman, Türk Cam Sanayii ve Şişecam, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ. 

Yayını, İstanbul 1999.
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III. Selim dönemi, yeni kıyafetli askerler.
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Bu nedenle Sultan III. Selim’in emriyle çuha ve kâğıt fabrikalarının Bey-
koz’da yapılması uygun görülmüş ve derhal harekete geçilmişti. Bu işin na-
sıl gerçekleştirilmiş olduğunu ayrıntılarıyla görebilmek için bazı belgeleri 
inceleyelim12:

...Kâğıthâne yerinin seçilmesi ve binanın inşası görevi Zahire Nazı-
rı’na verilmişti. Kâğıthânenin, çarhlarını döndürmeye yetecek bol akar-
suyu bulunan bir yerde inşası gerekiyordu. İstanbul’un çeşitli yerlerini 
gezen Zahire Nazırı, Beykoz’da Hünkâr İskelesi ve Akbaba arasında, De-
ğirmen Ocağı mevkiini, su ve hava bakımından aranan vasıflara uygun 
buldu...

Nazırın bu konuda yazdığı uzun bir açıklamada “...Kâğıthânenin kuru-
luş çalışmaları ile geleceği hakkında bilgi verilmekte ve Batılı devletlerin  

12 Önder Küçükerman,“Sarayda Yaratılan Gelenek: Hereke Halıcılığı”, Milli Saraylar, S. 1, 

İstanbul 1987, s. 82.

III. Selim dönemi, yeni kıyafetli askerler.
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sanayiye verdiği önem belirtilmektedir...” Zahire Nazırı’nın bu konuda kısa 
fakat gerçeği bulan düşünceleri ise şöyledir:13

...Öteden beri Frenk devletinin aralarındaki anlaşmazlıkların ve sa-
vaşların nedenleri din işleri olmayıp, ticaret ve sanayideki üstünlük ça-
balarıdır. Sanayi alanında sürekli olarak yeni buluşlar peşinde koştukla-
rından ancak on yıl sonra faydalanabilecekleri basit bir madde için çeşitli 
külfetlere katlandıkları, akçelerinin dışarı çıkmamasına, iyi kötü kendi 
mallarının sürülmesine bütün güçleriyle çalıştırdıkları görülmekte ve bi-
linmektedir. Kâğıt bütün ülkelerin zaruri ihtiyaç maddesi olduğundan, 
Batı’da hem kendi memleketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak hem de ihraç 
yoluyla ticaretlerini geliştirmek amacıyla kâğıt imaline ağırlık verilmiş, 
ülkenin üç beş yerinde birçok kâğıthâneler kurulmuştur. Bugün İslâm 
ülkelerinde kâğıt imal edilmediğinden, Batı ülkelerinden gelen kâğıtlar 
en adi cinsten de olsa ihtiyaç sebebiyle alınmakta ve kullanılmaktadır.  

13 Adnan Giz, a.g.m., s. 25.
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İstanbul 1987, s. 82.
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Devlet-i Âliye gibi bir büyük devlette, yılda ne kadar kâğıt kullanıldığı ve 
kâğıt için ne miktar akçe çıkıp düşmanların eline geçtiği, tanrının yardımı 
ile bu kâğıt imali işi başarıldığı takdirde dışarıya akçe çıkmayacağından 
başka birçok menfaatler hâsıl olacağı hususları uzun söze lüzum göster-
meyen hususlardır...

Aynı kaynaktan anlaşılıyor ki, bu açıklama Padişah’a arz edilmiş ve III. 
Selim “...Hemen şimdiden gereken levazımat tedarik edilsin, kâğıthânenin 
idaresi Darphâne’ye bağlanarak, bütün masrafları Darphâne tarafından 
görülsün...” emrini vermiştir.14

Daha sonra diğer belgelerde 1804 tarihinde kâğıthâne planının ve bu 
konudaki yazının Padişah’a arz edildiği ve Padişah’ın yazılı olarak “Gayet 
ihtimam ve dikkatle yapılsın” emrini verdiği anlaşılmaktadır. 30.7.1805 ta-
rihli bir belgeye göre “... Akbaba köyünde Hanife Hanım’ın sahip olduğu 
değirmenin akarsuyu, kâğıthâneye verilmek üzere satın alınmıştır.”15

Bu tarihten kısa bir süre sonra Beykoz çuha ve kâğıt fabrikaları çalış-
maya başlamış, fakat 1807 yılında bir ayaklanma sonucu III. Selim tahtın-
dan indirilmesi sonucu, bu iki yeni tesis desteksiz kalmıştır.

1805: Sultan III. Selim ve Sanayileşme Dönemi

Osmanlı Devleti’nde sanayinin kuruluş ve gelişimini izlerken, ilk yapı-
lanmanın hep devlet tarafından oluşturulduğu görülür. Sanayinin el eme-
ğine dayandığı dönemlerde bile devlet, büyük tezgâhlarda yüzlerce işçi 
çalıştıran fabrikalar kurmuş ve bunları işletmişti.16

Beykoz’un bir akarsu çevresinde, geniş sayılabilecek toprak parçaları-
nın bulunması burasının bir sanayi alanı olarak görülmesine yol açmıştır. 
Nitekim Beykoz Kâğıt Fabrikası da böyle bir nedenle burada kurulmuştu.

Osmanlı Devleti için kâğıt, yurt içinde üretilemeyen ve bu yüzden devleti 
daima düşündüren önemli bir sanayi ürünü olmuştu. İstanbul’un Kâğıthâne 
bölgesinde, Bizans’tan kalma olduğu söylenen bir kâğıt imalathânesi vardı.  

14 Adnan Giz, a.g.m., s. 26.
15 Adnan Giz, a.g.m., s. 26.
16 Adnan Giz, a.g.m., s. 26.
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Burada Osmanlı Devleti’nin daha sonra kurup işlettiği kâğıt fabrikası ise bir 
süre sonra kapanmıştı. Evliya Çelebi’nin bize ulaştırdığı bilgilere göre bu 
kâğıthâne 1600’lü yıllarda üretim yapıyordu.

Buna ek olarak 1729’da ilk matbaayı kurup çalıştıran İbrahim Müteferri-
ka ve Sait Mehmet Efendi’nin girişimleriyle Yalova’da Harklıdere kenarında 
ve Çardaklı mevkiinde bir kâğıthâne kurulmuştu. Fakat bu tesisin ne kadar 
süre boyunca çalıştırıldığı bilinmiyor. Ancak çok uzun bir süre çalışmamış 
olduğu da anlaşılıyor.

Bu koşullar altında Sultan III. Selim’in kurulmasını emrettiği çuha ve kâ-
ğıt fabrikalarının Beykoz’da yapılması uygun görülmüş ve derhal harekete 
geçilmişti. Bu işin nasıl gerçekleştirilmiş olduğu bazı belgelerde ayrıntıla-
rıyla izlenebilir:17

...Kâğıthâne yerinin seçilmesi ve binanın inşası görevi Zahire Nazırı’na 
verilmişti. Kâğıthâne’nin çarhlarını döndürmeye yetecek bol akarsuyu bu-
lunan bir yerde inşası gerekiyordu. İstanbul’un çeşitli yerlerini gezen Zahi-
re Nazırı, Beykoz’da Hünkâr İskelesi ve Akbaba arasında, Değirmen Ocağı 
mevkiini, su ve hava bakımından aranan vasıflara uygun buldu...

Nazırın bu konuda yazdığı uzun bir açıklamada “...Kâğıthâne’nin kuruluş 
çalışmaları ile geleceği hakkında bilgi verilmekte ve Batılı devletlerin sana-
yiye verdiği önem belirtilmektedir...”

Zahire Nazırı’nın bu konuda kısa fakat gerçeği açıklayan düşünceleri 
ise şöyleydi:18

...Kâğıthâne binası ikmal edildikten sonra, edevat ve levazımının ve ha-
mur mâyesinin sağlanması bir altı aya, daha sonra işçilerin tedariki ile ye-
tiştirilmesi ve gereken hüner ve el çabukluğuna ulaşmaları da bir altı aya 
bağlıdır. Böylece bir yıl geçecek ve bu bir yıl içinde sadece masraf edilip 
herhangi bir kâr elde edilemeyecektir. Tanrının yardımı ile her şey düzene 
konduktan sonra külliyetli kâğıt imali halinde, kâğıt ithalatı parti parti ön-
lenerek kâra geçilecektir...19

17 Önder Küçükerman, “Sarayda Yaratılan Gelenek: Hereke Halıcılığı”, Milli Saraylar, S. 1, 

İstanbul 1987, s. 82.
18 Adnan Giz, “İstanbul’da İlk Sanayi Tesislerinin Kuruluş Yılı: 1805”, İSO Dergisi, S. 23, 

İstanbul 1968, s. 23.
19 Adnan Giz, a.g.m., s. 23.
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Bu tarihten kısa bir süre sonra Beykoz çuha ve kâğıt fabrikaları çalış-
maya başlamış, ancak 1807 yılında çıkan bir ayaklanma sonucu III. Selim’in 
tahttan indirilince, bu iki yeni tesis desteksiz kalmıştı.20

Hızlı Değişimin Ağır Bedeli:  
Sultan III. Selim’in Öldürülmesi

Sultan III. Selim’in büyük bir hızla ve etkinlikle uygulamaya başladığı 
Nizam-ı Cedid’in böylesine bir değişime uğraması yeniçeri düzenini çok 
rahatsız etmişti. Nitekim sonunda bu değişimin karşısına Kabakçı Mustafa 
İsyanı çıkmış, Nizam-ı Cedid kışlalarına hücum edilmişti. Daha sonra da 
bütün bu yenilikleri başlatmak isteyen III. Selim öldürülecekti.

Büyük bir değişimin neden olduğu bu olayların yaşandığı tarihlerde İs-
tanbul’da bulunan Mimar Antoine Ignace Melling, daha sonraki yıllarda 
kaleme aldığı hatıralarında şöyle demişti:21

…Sultan Selim’in Avrupa uygarlığı ve düşüncelerine karşı bir eğilimi 
vardı. Fakat düşüncelerini, dönemindeki cahilce tutuculuklardan ötürü 
açıkça ortaya koyamıyordu. Bu yeni fikirlerin saraydaki kadınlar ara-
cılığıyla yayılmasına çalışıyordu. Bunu da kız kardeşi Hatice Sultan’la  
sürdüyordu…

Melling, Sultan III. Selim’in bu yenilikleri başlatması sonucu tahttan in-
dirilip öldürülmesinden sonra ülkeyi terk etmişti. Ama asıl ilginç olanı, bu 
yeniliklerin kendisinden sonra da devam etmesi ve ileride Eyüp’te kurula-
cak olan feshânenin, III. Selim’in kız kardeşi Hatice Sultan’a ait bir sarayın 
yıkılarak onun arazisi üzerinde yer alacak olmasıydı.

Yani ilerici düşünceleri geliştirmeye çalışan ağabeyinin öldürülmesine 
neden olan fes, kız kardeşi Hatice Sultan’ın sarayının temelleri üzerinde 
kurulacak olan yeni bir fabrikada üretilecekti.

20 Adnan Giz, “a.g.m., s. 23.
21 Adnan Giz, a.g.m., s. 23.
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1808: Sultan II. Mahmud Dönemi ve Yenilikler

Sultan II. Mahmud, 1808 yılında III. Selim’i öldüren katillerin elinden 
güçlükle kurtarılmış ve 24 yaşındayken tahta çıkarılmıştı. Bu yüzden de 
ilk olarak Sultan III. Selim’in öldürülmesinde suçlu olanları cezalandırmış, 
sonra da onun başlattığı yenilikleri büyük bir hızla sürdürmüştü.

Devletin en önemli sorunlarından birisi olan yeniçeri düzeni, uzun bir 
hazırlık döneminden sonra 1826 yılında çok sert bir biçimde ve bütünüy-
le ortadan kaldırılmıştı. Vaka-i Hayriye olarak isimlendirilen bu olaydan 
sonra askerlik, eğitim, sanayi, mimarlık, sağlık ile toplumsal ve kültürel 
alanlarda büyük girişimler başlatılmış, devlet yapısı yeni baştan biçimlen-
dirilmişti. Askeri alanda “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” ismi ile kuru-
lan yeni düzenle, Batı’daki askeri yenilikler ülkeye aktarılmaya başlanmıştı. 
Prusya’dan getirilen uzmanlar yardımıyla, Almanya ile yakınlaşma sağlan-
mıştı. Ama bu arada, yeni askeri üniformaların üretimi için öncelikle Avru-
pa’da Sanayi Devrimi’nin en yeni tekniklerini kullanan devlet fabrikalarının 
kurulması gerektiği anlaşılmıştı. Avrupa ile ticaretin gelişmesi için alınan 
önemli kararlar da uygulamaya geçirilmişti. Yeni kurulan sanayi tesisle-
ri üretimde etkili olmaya başlamıştı. Sanayinin, ilk olarak devlet tarafın-
dan büyük ölçüde desteklenmeye başladığı bu yıllardaki önemli bir sonuç, 
Eyüp’te Feshâne’nin kurulmasıyla olacaktı.22

1810: Hamza Efendi’den Satın Alınan  
Beykoz Debbağhânesi’nin Orduya Devredilmesi

Sultan II. Mahmud döneminde, askeri malzeme olarak dericiliğin gelişti-
rilmesi için de yatırımlar yapılmıştı. Yeni bir sanayi bölgesi olan Beykoz’da, 
daha önceki işletmecisi olan Hamza Efendi’den satın alınan Beykoz Deb-
bağhânesi orduya devredilmiş ve adı “Tabakhâne-i Kolerahâne-i Âmire” 
olarak değiştirilmişti.

O dönemde fabrikada ordu için palaska, çizme, kütüklük ve koşum ta-
kımları yapımına başlanmış olduğu biliniyor. 

22 Enver Behnan Şapolyo, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat Devri Tarihi, İstanbul, s. 43.
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1816: Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikasının Kurulması.

1816 yılında ise Kâğıthâne Emini Abdülkadir Efendi’nin “Kâğıthâne bina-
sı ile çarklarının, su yollarının ve tatlı su yolunun uzun süreden beri tamir 
görmediğini” bildirerek, binalar için 60.271 Kuruş, su yolları için 20.026 
Kuruş tamir masrafı istediği belgelerden izleniyor.

Aynı yıl Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası’nın da kurulduğu bilini-
yor. Bu durumdan fabrikanın üretiminin de geliştirilmiş olduğu anlaşılıyor. 
Bölgenin önemli yapılarından olan Beykoz Kasrı da bu yıl yapılmıştı. Bu 
koşullar altında 1822 yılında da kâğıthânenin ustabaşılığına Matbaa Müdü-
rü Saip Efendi’nin atandığı biliniyor.

Sultan III. Selim döneminde Beykoz’da inşa edilmiş Kâğıt Fabrikası’ndan görünümler.  

(Önder Küçükerman Arşivi )



103

SANAYİ DEVRİMİ ve TÜRK DERİCİLİĞİNİN YENİ MERKEZİ:  BEYKOZ

1817: Beykoz Kağıthânesi’nin Yeniden Çalıştırılma Girişimleri

Beykoz Kâğıthânesi’nin kuruluşundan 12 yıl sonraya ait bir belge-
den, fabrikanın bakımsız kaldığı ve yeniden çalıştırılması istendiği şöyle  
görülüyor23:

...Kâğıthâne Emini Abdülkadir Efendi’nin yaptığı müracaatta, Kâğıthâ-
ne binası ile çarhları, su yolları ve tatlı su yolunun uzun süreden beri ta-
mir görmediğini bildirerek, onarılmasını rica etmiştir. Hassa Başmemuru 
Ali Rıza, yapılacak keşfe Todori Kalfa’yı memur etmiş ve 16.1.1817 tarihli  

23 Önder Küçükerman, Türk Giyim Sanayii Tarihindeki Ünlü Fabrika “Feshâne” Defterdar 

Fabrikası, Sümerbank, Ankara 1988.
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keşif defterine göre, imalâthâne ve diğer binalar için 60.271 Kuruş, su yol-
ları için 20.026 Kuruş tamir masrafı tahmin olunmuştur. Bu keşif defte-
rinden, padişahın bu işyerlerini ziyareti sırasında dinlenmesi için bir kasır 
yapılmış olduğu ve bu yapının da onarılacağı... anlaşılıyor.

Ayrıca 1822 tarihli bir belgeden, kâğıthânenin gerçekten onarılarak 
çalışmaya devam ettiği ve ustabaşılığına matbaa müdürü Saip Efendi’nin 
atandığı görülüyor.

1825: Sanayideki Yeni Rekabet Ortamı

Aslına bakılırsa Sanayi Devrimi, 1700’lü yılların başlarında, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun geleneksel sanayi yapısı üzerinde önemli etkiler yap-
maya başlamıştı. Ancak bu gelişimin ilk anda eski üreticilere çok fazla za-
rar vermemiş olduğu da görülüyor. Zira o günlerin koşullarında ülkedeki 
üretim hem iç ihtiyacı karşılıyordu hem de önemli ihracat ürünlerindendi. 
Bununla birlikte bu önemli üretim ve ihracat bir süre sonra eski gücünü 
kaybetmeye başlamıştı. Çünkü Avrupa’daki sanayi kuruluşlarındaki yeni 
teknolojilerin rekabeti ile karşılaşılmıştı. Üstelik bu rekabet 1825-30’lu yıl-
lar arasında büyük bir hız kazanmıştı.

Örneğin Osmanlı İmparatorluğu’nun pamuklu ürün ithalatı 1828 yılında 
yaklaşık 11.000 İngiliz Lirası iken, 1831 yılında 105.000 İngiliz Lirasına yüksel-
mişti. Bu durumun, hiç kuşkusuz ülkenin hem iplik hem de dokuma üretimi 
için büyük bir yıkım olacağı açıkça görülmüştü. Aslında bu yıkım, aile ölçe-
ğindeki üretimi etkilememişti ama özellikle şehirlerdeki küçük ölçekli sanayi 
tam olarak sarsılmıştı. Dokuma sanayisinde ortaya çıkan bu sonuç, hiç kuş-
kusuz birçok kesimi ve giyim üretimini de çok yönlü olarak etkilemişti.24

İşte bu durumda, Osmanlı İmparatorluğu’nun en temel sanayileri-
nin geliştirilmesi için birbiriyle bağlantılı olan birçok projenin eş zamanlı 
olarak başlatılmış olduğu görülür. Aslına bakılırsa, aynı dönemde henüz 
makine üretimine geçememiş olan bütün ülkelerde buna benzer sorunlar 
yaşanıyordu. Ama Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkmış olan sorunun 
büyüklüğü, ülkedeki değişimlerden kaynaklanan ihtiyaçların köklü bir bi-
çimde ve birden değişmesinden kaynaklanmıştı.

24 Adnan Giz, a.g.m., s. 26.
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1826: Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması

Bütün bu yenilikler arasında en önemli işlerden birisi yeniçeri düze-
ninin kaldırılmasıydı. Çünkü yeniçeri düzeninin kaldırılması aslında “Yeni 
sanayi gerçeklerine uygun yeni bir ordunun kurulması” demekti. Nitekim 
16 Haziran 1826 tarihinde açıklanan fermanla bu yeni ordunun temelleri 
atılmıştı.25

1.500 kişilik bir alaydan oluşan yeni ordu üç gün içinde eğitime başlamış 
ve kısa süre sonra Beyazıt’taki Eski Saray’a taşınmıştı. Bu bina Osman-
lı İmparatorluğu’nun son günlerine kadar “Bab-ı Serasker”, yani Başko-
mutan Karargâhı olarak kullanılacaktı. Ayrıca Sultan III. Selim döneminde 
kurulmuş olan Davut Paşa, Levent ve Üsküdar’daki kışlalar yeniden inşa 
edilmeye başlanmıştı.

Yeni ordunun tüzüğü bir hafta sonra yayımlanmıştı. Başlangıçta 12.000 
kişiden oluşan ordu 8 alaya bölünecekti ve hepsi İstanbul’da yer alacaktı. 
Her birinin başında bir binbaşı bulunacaktı. Yeni ordu birçok değişimi de 
başlatmış oluyordu26:

Yeni ordu İstanbul’da başarılı olunca Padişah tarafından bazı valilere 
“Vilayet Alayları” yetiştirmeleri için “ferman” çıkarılmıştı. Onlar da İstan-
bul’dan gönderilen subayların denetiminde aynı biçimde örgütlenmişlerdi. 
Ordunun silahı, teçhizatı ve aylığı İstanbul’dan geliyordu.

Diğer yandan, 1700’lü yıllardan beri devam eden Askeri Mühendishâ-
ne, her alay için gerekli olan istihkâmcıları yetiştirmek için genişletilmişti. 
Bab-ı Serasker de ordunun istihkâmcılarını örgütleyip tayin edecek ve de-
netleyecek bir mühendishâne kurulmuştu. Bir süre sonra yetenekli genç-
leri askere çekmek için aylıklar arttırılmıştı. Bunların yanı sıra ek ulaş-
tırma birlikleri kurulmuş, hatta Batı örneğine uygun olan alay bandoları 
oluşturulmuştu.

Daha önce yeniçerilerin silah ve cephânesini taşıma görevini üstlen-
miş olan Cebeciyan Birlikleri de dağıtılmıştı. Buna karşılık ordunun bü-
tün savaşan güçlerinin askeri teçhizatını sağlayıp taşıyacak olan yeni bir  

25 Önder Küçükerman, Geleneksel Türk Dericilik Sanayii ve Beykoz Fabrikası: Boğaziçi’n-

de Başlatılan Sanayi, Sümerbank, Ankara 1989.
26 J. Stanford Shaw - Ezel Kural, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, İstanbul 

1983, s. 50.
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Cebehâne Ocağı kurulmuştu. Bu durumda “Cebecibaşı” hem yönetici hem 
de teknik başkandı. Kendisine teknik yardımcılar ya da hükümet taahhüt-
leri almış ve kendi dükkânlarında ya da silahhânede çalışan bağımsız zana-
atkârlar yardım ediyordu.

Ancak ordunun çeşitli ihtiyaçlarını sadece “Mehterhâne” ve “Cebeci-
yan” gibi birliklerin karşılaması verimi düşürüyordu. Bu durumda devlet 
fabrikalarının daha verimli olduğu anlaşılıyordu. Ayrıca özel üreticiler de 
ihtiyacın büyük bir kısmını sağlamaya başlamışlardı. Ama sonuçta büyük 
bir ordunun yeni ihtiyaçlarının tümünü karşılamak, gün geçtikçe daha pa-
halı olan ithalata bağımlı hale getiriyordu.

1826: Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası’nda Yeni Kurulan 
Tesisle Yeni Askeri Kundura Yapımının Başlaması

1826 yılında Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası’nda yeni kurulan bir 
tesiste keçi derisinden yeni tip, el üretimi askeri kundura yapımının baş-
ladığı hakkında bir bilgi vardır. Bu yeni ayakkabılar, çok büyük olasılıkla 
aynı tarihte askeri giyim sisteminin değişimi ile bağlantılı olmalıydı. Çünkü 
askeri giyim sistemi bütünüyle yenileniyordu.

Nitekim askerin fes giymeye başlaması da bu tarihte başlamıştır.

1827: Osmanlı İmparatorluğu’nda “Fes”

Diğer yandan ordudaki değişime bağlı olarak kullanılmaya başlanan fes, 
Feshâne Fabrikası’na isim vermişti ama acaba bu fesler günlük hayata nasıl 
girmiş ve ne gibi değişiklikler getirmişti?27

Aslında, fes, Cezayir ve Tunus’ta eskiden beri kullanılıyordu. 1500’lü 
yıllarda Cezayir, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanınca, burada çok güçlü 
bir deniz akıncıları düzeni kurulmuştu. O deniz akıncıları da fes giymiş-
lerdi. Daha sonraki tarihlerde, 1600’lerde yaşamış olan Evliya Çelebi, Se-
yahatnâme’sinde İstanbul’da Kasımpaşa’yı anlatırken, donanmanın gedikli 
bahriyelilerinin başlarına fes giydiklerini aktarmıştı.

27 J. Stanford Shaw - Ezel Kural, a.g.e., s. 54.
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Askeri giyimde fesin kullanılması, Sultan II. Mahmud’un başlattığı bü-
yük değişim girişimleri sırasında, çok garip bir rastlantıyla başlamıştı. Bir-
den başlamış olan bu şaşırtıcı değişim genellikle şöyle anlatılır28:

...Kaptanıderya Hüsrev Mehmed Paşa, Mısır’dan dönerken İzmir’e uğ-
ramıştı. Orada, Fransız talimini bilen bir Frenk hoca zabit aramıştı. Bu ara-
ma sırasında tesadüf karşısına bir Fransız çavuşu çıkarmıştı.

Hüsrev Paşa, bu çavuşun yaptığı talimi beğenmiş ve hemen gemilerin-
den karaya çıkardığı bahriye askerlerinden bir tabur oluşturmuştu. Son-
raları Hurşit adını alacak olan Fransız çavuşu, bu yeni tabura iki ay kadar 
talim ettirmişti… Hüsrev Paşa, talim görmüş olan bu yeni taburu alıp İstan-
bul’a getirirken de başlarına fes giydirmişti. II. Mahmud’a Gülhâne Sarayı 
önündeki meydanda takdim edilen bu taburun atış talimleri ve kıyafetleri 
çok beğenilince, Mansure Ordusu ile Hassa Ordusu’nun da Fransız talimi 
görmesine karar verilmişti…

İşte şaşırtıcı hızla ortaya çıkan bu yenilik, bir anlamda fesin orduda ilk 
ve yaygın olarak kullanılmasını başlatan olay olarak kabul edilir.29

Ancak asıl iş çok daha büyük zorlukları aşmayı gerektiriyordu. Çünkü 
yapılan bu değişiklikler çok geniş bir alanı etkiliyordu. Bütün bu bölüklere, 
Fransız askerlerinin elbiselerini andıran üniformalar giydiriliyor, askerle-
rin hepsine nişanlar veriliyordu. Nitekim Nizam-ı Cedid’ten sonra ortaya 
çıkan beş askeri kuruluştan birisi de Muzika-i Hümâyûn Mektebi’ydi. Mu-
zika-i Hümâyûn ve Hademe-i Şahâne Mektebi öğrencilerinin elbiseleri de, 
Harbiye Mektebi’nin ilk zamanlarda giydikleri elbise gibi siyah çuhadan, 
önü tek sıra düğmeli bir “Setre” ile yine siyah çuhadan bir pantolondan 
oluşuyordu. Yalnız “Muzika” ve “Hassa” askerinin kollarında ve yen ağızla-
rında küçük bir sırma üzerine dikilmiş bir düğme ile yakalarında birer sıra 
sırma ve apoletleri de sırma ile çevrilmişti...30

28 Reşad Ekrem Koçu, Türk Giyim, Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Ankara 1967, s. 114.
29 Ziya Şakir, Tanzimat Devrinden Sonra Osmanlı Nizam Ordusu Tarihi, İstanbul 1957, s. 27.
30 Ziya Şakir, a.g.e., s. 28.
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Baş vere a’dâ heman dergehine târih-veş
Serviburnu hükm-i saltanatında buldu âb-ı nâb

Sene 1266 (1811)
(IRCICA, Yıldız Arşivi )

1820 tarihli bu taş,  
Sultan II. Mahmud’un  
Beykoz’da kurmuş olduğu  
tabyayı belirtmektedir:
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1827: Askeri Eğitimdeki Değişimin İlginç Yansımaları

Diğer yandan devlet tarafından başlatılmış olan bu önemli değişimler, 
acaba sokaktaki insanların üzerinde nasıl bir etki yapıyordu? Değişimin 
ortaya çıkardığı ilginç etkiler, o yıllardan gelen çeşitli kaynaklardan izle-
niyordu. Örneğin, 1827 yılında Paleolog isimli bir Fenerli, “Türk Adetleri 
Hakkında Notlar” adı ile güldürücü fakat taraf tutan bir kitap yazmıştı. Bu 
kitapta İbrahim isimli eski bir yeniçeriyle, Ali ve Osman adlı biri zanaatkâr, 
biri kadı olan iki arkadaş arasında şöyle bir konuşma yer alıyordu.31

Osman: “-Talimde ne yapıyorsunuz?” diye sorar.

İbrahim ise şu cevabı verir: 

“-Ne mi yapıyoruz? Söylemeye utanıyorum. Bizi şafakta kaldırıp bir 
avluda topluyorlar. Sonra hepimizi koyunlar gibi bir bir sayarak dışarıya 
çıkarıyorlar. Orada, bahçıvanların soğan ekmek için gerdikleri iplere ben-
zer iplerin gerisinde sıralıyorlar. Haddin varsa ipin biraz ötesinde veya be-
risinde dur, bir yumrukta insanı hizaya getiriyorlar. Bu iş bittikten sonra 
Nemçeli bir it gelip bizi teftiş ediyor. Ellerimizi ve başımızı iyice yıkadık mı, 
pantolonlarımızı iyice düğmelemiş miyiz, elbiselerimiz tozlu mu diye iyi-
ce gözden geçiriyor. Yanında daima bir domuz Müslüman bulunduğundan 
gözüne bir şey ilişti mi, hemen bize sitemler ve tehditler yağdırıyor; hatta 
falakaya yatırıyor…

...Hepsi bu kadarla kalsa iyi. Asıl maymunluk burada başlıyor. Elimize, 
ucu çengel gibi kıvrık bir tüfek veriyorlar ve bunu kâh sağ, kâh sol om-
zumuza vurmamızı emrediyorlar. Birlikte yürü Allah yürü. Birden geriye, 
tıpkı yengeçler gibi. Sonra ayrıl, sonra gene birleş. Daha bu gibi binlerce 
saçmalık, anlatıp da başınızı ağrıtmayayım...”

Aslında buradan da anlaşıldığı gibi, başlangıçta Müslümanları hem 
maaş hem de Avrupa usulü talim kadar kızdıran bir şey de orduda Avrupalı 
öğretmenlerin bulunmasıydı. Ancak zamanla bu duruma da alışılmıştı.

Çünkü askeri bozgunlardan bıkıp öç almak için yanıp tutuşan Osmanlı 
ordusundaki askerler, bir süre sonra “…İngiliz, Fransız, Avusturyalı öğret-
menler getirsinler!” diye düşünüyor ve şöyle söylüyordu: 

“…Yeter ki bizlere komuta edebilsin ve düşmana ulaştırsın...”

31 Ziya Şakir, a.g.e., s. 51.
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Gerçekten en sonunda 1843 yılında yeni bir düzenle kurulan Osmanlı 
ordusu, askeri sistemi kökten değiştirmişti. Eskiden düzensiz askere çağır-
malardaki kura usulü kaldırılarak bütün sınıflarda Avrupa düzeni uygulan-
maya başlanmıştı. Bu arada askerler de geçirdikleri deneyler sonucunda 
üstünlüklerini gördükleri yeni düzene alışmışlardı.

1828: Namık Paşa’nın Harbiye Mektebi’ni  
Kurmak İçin Görevlendirilmesi

Sultan II. Mahmud’un Yeniçeri Ocağı’nı lağvetmesinden sonra birkaç 
sene içinde yeni taburlar ve alaylar oluşturulmuştu. Bunların “Nizamatı 
ve talimatı” kısa zamanda hazırlanarak yürürlüğe girmişti. Bu hazırlıklar 
sırasında gereken kitaplar Fransızcadan tercüme edilmişti. Bu sırada da 
piyade ve süvari talimleriyle “Hidemat-ı Dâhiliye-i Askeriye” kitaplarının 
Türkçe tercümesi yapılmıştı. Bunları yapan Namık Paşa, 1828 yılında alay 
kaymakamlığına terfi edip Petersburg askeri ataşesi olarak atanmıştı. Na-
mık Paşa’nın o günlerin şartları içinde hangi olaylarla karşı karşıya kaldığı-
nı ise şu satırlarda görüyoruz.

...Namık Paşa, talebenin rahlede okumasını vücut bakımından sakıncalı 
buldu ve dik durmaları için geniş yakalı elbiseler yaptırdı. Bu da fayda ver-
meyince, rahle yerine Avrupa’da olduğu gibi sıra yaptırdı.

Yobazlar rahlenin kaldırılması ve yerine sıra konmasını “gâvur ica-
dıdır” diyerek dedikoduya başladılar ve bir kısım talebenin çekilmesine 
sebep oldular. Fakat kısa zamanda bu fesadın aslı esası olmadığı meyda-
na çıktı... Harbiye’de başlangıçta öğrenci sıkıntısı çekildiği gibi, öğretmen 
sıkıntısı da çekildi...

1827-1838 Yılları Arasında  
Yeni Askeri Düzen İçin Yeni Fabrikalar

Sultan II. Mahmud döneminde hızlandırılan bütün bu girişimler so-
nunda kurulan yeni ordunun çeşitli ihtiyaçları, bir bakıma ülkede modern 
anlamdaki ilk sanayinin kurulmasına da öncülük ediyordu. Örneğin, 1827 
yılında üniforma, ayakkabı gibi eşyayı üretecek olan Dikimhâne-i Âmire 
kurulmuştu. Bu üniformaların yapılacağı kumaşların üretimi için de Üskü-
dar ve İzmir’de kumaş fabrikaları açılmıştı.
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1835 yılında İzmir’de bir de feshâne kurulmuştu. Yeniden düzenlenen 
Tophâne, Dolmabahçe’deki Tüfenkhâne, 1830 yılında Bakırköy’de ve 1838 
yılında Yeşilköy’de kurulan Baruthâne-i Âmire hep bu yeni sanayileşme gi-
rişimlerinin birer ürünüydü. Ancak bu geniş kapsamlı ve etkili girişimlerin 
yanında bir türlü giderilemeyen eksiklikler de vardı. Bu eksiklikler, orduyu 
Avrupa endüstrisine bağımlılıktan kurtaramıyordu. Ve bu durum, zaman 
geçtikçe daha da belirginleşiyordu.

1828: Sultan II. Mahmud’un Giyim Değişikliği

Sultan II. Mahmud döneminde askeri giyimin değiştirilmesi kararı, bü-
yük bir titizlikle hazırlanıp uygulanmaya başlamıştı. Kendisinin kurduğu 
“Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu” ile birçok 

yenilik de başlatmış oluyordu. Ama acaba bu değişimler halkın üzerinde 
nasıl bir etki yapacaktı?

Bu büyük değişimin halk tarafından nasıl karşılandığı 1828 yılındaki bir 
olayı izleyerek daha iyi anlaşılır. Aslına bakılırsa, bu hiç beklenmeyen giyim 
değişiklikleriyle karşılaşan halk büyük bir şaşkınlık içindeydi. Bu şaşkınlık 
şöyle anlatılıyordu:32

...1828 yıl Ramazan’ı girmiş, Şeker Bayramı başlamıştı. Adet olduğu gibi 
herkes Bayram Alayını görmeye gitmişti. Fakat gidenleri o derece büyük 
bir hayret kaplamıştı ki, hiç kimse bu hareketin verdiği korkunun tesiriyle 
bir tek kelime söyleyememişti... Tabiidir ki bu korku ve hayret sebepsiz 
değildi. Çünkü o zamana kadar herkesin koskoca kallavi bir kavukla gör-
meye alışkın olduğu sadrazamı, başına kenarı altın sırma ile işlenmiş bir 
fes, yakası som sırmadan pırıl pırıl yanan beyaz çuhadan harmani, kıymetli 
kürkler yerine çuha elbise giymiş, Lehkarî kılaptanlı eyer vurulu bir ata 
binmiş olarak görmüşlerdi.

Üstelik yüzyıllardan beri giyilen elbise ve kıyafetini değiştiren yalnız 
sadrazam değildi. Serasker, ulema sınıfındaki kazaskerler ve diğer devlet 
adamları da eski kıyafetlerini, yeni elbiselerle değiştirmişlerdi. Aslında bu 
kıyafet değişikliği bir deneme niteliğindeydi. Halktan hiç kimse, artık ortada 
ne zorba ve ne de softa kalmadığı için bu kıyafet değişikliğine itiraz etmedi…

32 Ömer Celal Sarç, Tanzimat ve Sanayiimiz, Tanzimat I, İstanbul 1940, s. 437.
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…Sultan Mahmud, bayramlaşma merasiminin Rami Çiftliği Kışlası’nda 
yapılmasını emretmişti. Aynı gün, o da kıyafetini değiştirmiş, başında beş 
parmak yeri, elmas ile işlenmiş sorguçlu bir fes ve mavi çuhadan bir pan-
tolon, al bir ceket, yakaları elmasla süslenmiş bir harmani olduğu halde, 
süt gibi beyaz bir ata binmiş, Rami Kışlası’na gitmişti... Sultan Mahmud 
artık Asakir-i Mansure denilen Hassa Ordusu’nun bütün askerine, Avrupa 
askerlerinin giymekte olduğu elbiselerden giydirecekti. O sırada memleke-
tine gitmekte olan Nemçe Sefiri Hosar ile Avusturya İmparatoru’na haber 
gönderdi. Örnek olmak üzere birkaç çeşit asker ve subay elbisesi yollama-
sını rica etti. İmparator, Sultan II. Mahmud’un bu arzusundan çok memnun 
oldu. Derhal çeşitli asker sınıflarına has elbiselere dolu on sandık örnek 
yolladı… Ama bunlar her nedense bir süre meydana çıkarılamadı. Ve sonra 
da elbise depolarından birine atıldı...

Yukarıda da görüldüğü gibi, yapılan yenilikler halk üzerinde şaşkınlık, hay-
ret ve hatta korku yaratacak kadar önemli bir değişiklik olarak görülmüştü.

Değişimin Bir Tablosu:  
“Sultanahmet Meydanı’nda Asakir-i Mansure-i Muhammediye”

Dolmabahçe Sarayı resim koleksiyonu arasında bulunan bir tablo, as-
keri açıdan yapılan bu değişimi çok ilginç yönleriyle göstermektedir. Tablo 
Francois Dubois isimli bir Fransız ressam tarafından yapılmıştı. 

Bu tabloda, yeni askeri düzen, Sultanahmet Meydanı’nda düzgün bi-
çimde sıralanmış olarak görülmektedir. Çevredeki halk ise henüz gelenek-
sel giyimi ile yer almaktadır. Ama bu resmin ayrıntıları arasında çok ilginç 
görüntüler bulunmaktadır. Örneğin resmin sağ alt köşesinde, yeni giysile-
riyle bir askerin, birkaç kişiyi geriye ittiği görülmektedir. Çevredeki halk 
şaşkın biçimde bu askeri düzeni izlemektedir.

Böyle önemli bir tabloda yer alan bu küçük ayrıntılar, büyük olasılıkla 
değişime olan direncin kayıt edilmesi için yapılmış olmalıydı. Aslına bakı-
lırsa bu tablo, sadece bir askeri töreni değil, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
büyük değişimi halka göstermek için yapılmış olan bir düzeni yansıtıyor 
olmalıdır.

Giyim Değişikliğinin Yeni Sorunları

Osmanlı İmparatorluğu’nda önce askeri, sonra da sivil giyimin değiştiril-
mesi, aslında birçok başka yeniliği de birlikte getirmişti. Çünkü bir anlamda 
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giyim modası tümüyle değişmişti. Bu değişim, her türlü giysinin yanı sıra 
düğmeden takıya kadar birçok yeni ürünlerin hem anlam hem de değer ba-
kımından değişmesi demekti.

Giyimin değişimi önemli bir olay biçimini alınca, Osmanlı İmparatorlu-
ğu toprakları içindeki sanayi üretimi de çok ilginç bir biçimde etkilemeye 
başlamıştı. Örneğin, Asakir-i Mansure-i Muhammediye kıyafetleri ile bir-
likte, üniformalar ve madeni takılar, düğmeler, sırmalar gibi birçok yeni 
ürün kullanılmaya başlanmıştı.

Bu üniformalar için birçok yeni ürüne hatta düğme gibi en küçük sa-
nayi ürünlerine dahi ihtiyaç duyuluyordu. Bunların üretimi ülke içinde 
yapılmadığı için ithal edilmesi gerekiyordu. Nitekim İstanbul’daki De-
niz Müzesi’nde bulunan bir “bahriye” kıyafeti üzerinde İngiliz yapımı  
düğmeler vardır.

Altın kaplama olan bu düğmelerin arkalarında, “Firmin&Sons-London”, 
“C. Reeves- 8 Air St. London”, “Superfin-Paris”, “Dougty&Co-StMartins-
Lane, 109, London”, Simpson&Rook- London” gibi üretici isimleri görülür. 
Çünkü Osmanlı ordusunun geleneksel giysilerinde bu tür düğme kullanıl-
mıyordu ve bu yüzden de ülkede düğme üretimi yoktu.33

Askeri giyimin yanı sıra halkın da giyimi değişmeye başlamıştı. Aslı-
na bakılırsa, Osmanlı İmparatorluğu’nda, düğme gibi birçok küçük ve çok 
hassas ürün, Kapalıçarşı esnafı tarafından altın, gümüş ve değerli taş-
lar kullanılarak üretiliyordu. Ama bu üretim, çok basit el tezgâhlarıyla ve 
sadece el ustalığıyla yapılıyordu ve bir bakıma kuyumculuk geleneğinin 
devamı niteliğindeydi. Oysa Avrupa’da bu üretim, çok hassas teknoloji-
lerin kullanıldığı çok özel bir sanayi koluna dönüşmüştü. Londra ve Paris 
gibi şehirlerde seri olarak üretilen bu gibi ürünler ucuz ve pratik olarak 
bulunuyordu.

Kısacası, Avrupa sanayisinin üretimi olan yeni ürünler, hiç kuşkusuz ilk 
olarak Kapalıçarşı üreticileri üzerinde yıkıcı etkiler yapmıştı. Askeri giysi-
lerin değişimi, bu konudaki standartları belirlemiş olduğu için kısa zaman-
da bu konuda yerli üretimin de başladığı görülür.34

33 Ziya Şakir, a.g.e., s. 21.
34 İskender Pala, Türk Düğmeciliği ve Bahriye Düğmeleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 

İstanbul 1995, s. 38.
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1833: Değişen Askeri Giyim Hakkında  
Bir Değerlendirme

Askeri giyimin değişimi hakkında bazı bilgi ve değerlendirmeler, 1833 
yılında İstanbul’a gezi yapmakla görevlendirilen Prusya Elçilik Danışmanı 
M. Von Tietz’in yayımladığı eserinden izleniyor:35

…Padişah, yeniçerilerin o korkunç ocağını ortadan kaldırdıktan sonra 
pek çok reformlar yapmıştır. Bunlardan biri de, eski acayip Türk askeri 
kılığını değiştirmesidir. Şimdi ordu, gerçekten tümden Avrupalılaşmıştır. 
Türklerle diplomatik ilişkiler kurmak ve politik düşünüş ayrılıklarını ayar-
lamak amacıyla, son zamanlarda İstanbul’a sık sık Prusya kurullarının gel-
mesi, padişahın ordu için Prusya üniformasını seçmesine sebep olmuştur. 
Beğenilen esas renk, lacivertle kırmızıdır.

Buna göre, hem atlı hem yaya askerleri için kırmızı çizgili mavi Kazak 
(yani Rus köylüsü) pantolonuyla, önü yuvarlak, yakası kırmızı ceket kabul 
edilmiştir. Doğulu olarak kalan giyim eşyası, kırmızı festir. Bu da mavi ipek 
püsküllü yüksek bir başlıktır.

Subaylar, kaytan işlemeli, mavi ceketler giyiyorlar. Bu ceketlerin de ya-
kaları kırmızıdır ve göğsün sol yanında rütbeyi gösteren küçük bir madeni 
yıldız vardır. Onbaşılarla çavuşların taktıkları yıldızlar bronz, teğmenlerle 
yüzbaşılarınkiler mineli altın, binbaşılarınkiler ise aynı fakat daha büyük-
tür. Albaylarınki de elmas işlidir ve omuzdan göğse doğru altın zincirlerle 
sarkıtılmıştır. Kurmay subayları, fazla olarak som altın apoletler takarlar. 
Fişeklik ile kılıç kemeri yaya sınıfında beyaz, atlı sınıfta siyahtır. Topçular, 
geçit törenlerinde fes yerine, üzerinde top deseni bulunan sarı madeni lev-
halı siyah atlastan yapılmış bir başlık giyerler…

…Türk ordusu bünyesinde görev yapan pek çok yabancı subayın etkisi 
ile pek sıkı bir disiplin altına alınmışsa da, rütbelerin, yıldızların büyüklük 
ve küçüklük esasına göre düzenlenmemiş olması bana garip geldi. Fakat 
(herhalde kendi kurallarına göre olacak) büyük ve küçük rütbeli subaylar, 
geçit resminde yan yana duruyorlar…

35 İskender Pala, a.g.e., s. 10.



  

Sultan II. Mahmud ve değişen kıyafeti.
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Sultan II. Mahmud döneminde askeri kıyafetler. (İÜ, Yıldız Arşivi. Fotoğraf: Önder Küçükerman)
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1833: Sanayide İlk “Vapour” Makineleri

Osmanlı tersanelerinde 1828 yılına kadar buharlı gemi bulunmuyordu. 
Ancak o yıl “Buğ Gemisi” adıyla, buharla işleyen bir gemi ithal edilmişti.

“Buğu” sözcüğü bir süre sonra buhar’a dönüşmüş ve bir bakıma Sanayi 
Devrimi’nin ülkedeki yeni gücünü tek başına simgelemeye başlamıştı. Bu 
arada da İngilizcede buhar anlamına gelen “vapour” sözcüğü de “vapur” 
olarak günlük dile girmiş oluyordu.36

1833 ile 1839 yılları arasında ülkeye getirtilen ilk buhar makineleri, 
birçok yeni teknikte olduğu gibi önce askeri tersanelerde, askeri fabrika-
larda, top ve tüfek üreten tesislerde kullanılmaya başlanmıştı. Bu amaç-
la, Avrupa’dan ve özellikle İngiltere’den yeni araçlarla, bunları kullana-
cak ve kullanılmasını öğretecek mühendisler ve teknisyenler getirilmişti.  

36 M. Von Tietz, Türkiye 1833-1834, Çev. Bedriye Şanda, İstanbul Kitaplığı, İstanbul, s. 28.

Sultan II. Mahmud döneminde askeri kıyafetler. (İÜ, Yıldız Arşivi. Fotoğraf: Önder Küçükerman)
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Ayrıca bu tür gemileri idare edecek kaptan ve gemicilerin yetiştirilmesi 
için de girişimler başlamıştı.

Diğer yandan yeni buhar makineleri, daha önce su ve beygir gücü kulla-
nılan ağır iş alanlarında da yaygınlaşmaya başlamıştı. Örneğin, İstanbul’da-
ki eski değirmenlerin hemen buhar makineleriyle donatılmaya başlandığı 
görülür. Nitekim 1850’li yıllardan başlayarak çok sayıda belgede İstanbul’un 
değirmenlerinde bile buhar makinelerinin kullanılması ile karşılaşılır.37

Hatta 1851 tarihli bir hükümden, Sultan Abdülmecid’in, Hasköy’deki eski 
bir un değirmeninin yerine buharlı bir değirmen yapılmasını “tasvip ve teş-
vik” ettiği görülüyor.

Ancak İstanbul’da ve diğer şehirlerde buhar makinelerinin yaygınlaşması, 
buhar makinesinin çalışması için gereken enerji kaynaklarının da bulunma-
sını gerektiriyordu. Bunun yanı sıra her gün yeni sorunlarla karşılaşılıyordu.

İşte bu yüzden, buhar makinelerinin hükümet tarafından bir düzene 
sokulması gerekecekti. Sonuçta da ilk kullanılışından yaklaşık 30 yıl son-
ra 1863 yılında “Sabit Vapur Makinelerine Dair Nizamnâme” başlığı altın-
da hazırlanan yönetmelik, İstanbul’da “Tercüman-ı Ahval” gazetesinde 
yayımlanacaktı.38

1836: Beykoz Kumaş ve Kâğıt Fabrikası’nın Durumu

1836 yılında İstanbul’da bulunan İngiliz yazar Miss Pardoe, Boğaziçi ge-
zileri sırasında bu iki tesisi görmüş ve o günkü durum hakkında şu satırları 
yazmıştı39:

“...Hünkâr İskelesi mevkiinin arkasında sıra tepeler vardır. Bu tepelerin 
sol tarafında büyük bir kumaş fabrikası ile bir kâğıt imalathânesi bulun-
maktadır. Bu tesisler geniş bir alan üzerine kurulmuşlardır. Sultan Mah-
mud’un getirdiği muazzam makinelerle işlerler. Padişah bu fabrikaların 
nasıl çalıştıklarını görmeye geldiği zaman oturmak için kendine bir köşk 
yaptırmıştır. Fakat bu makineler yıprandıkça işler durmuştur.

37 Adnan Giz, “Türkiye’de İlk Buhar Makineleri”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, 15 Kasım  

İstanbul 1970, s. 7.
38 Adnan Giz, a.g.m., s. 7.
39 Adnan Giz, a.g.m., s. 7.
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Şimdi çuha fabrikası günden güne harap olmaktadır. Kâğıt imalathâne-
sini işleten su değirmeninin çarhlarını döndürmek için yatağından buraya 
çevrilen su vadinin içine yayılıp ziyan olmakta, denize akıp gitmektedir…”

...Bu arada Harbiye Mektebi’ni 1836 yılında gezmiş olan İngiliz yazar 
Miss Pardoe, izlenimlerini şöyle anlatıyor: Aslında mektep bir murab-
banın üç dilimini teşkil eder ve dördüncünün ortasında köşke benzer 
bir bina vardır. Burası litografya matbaasıdır. Burada itina ile süslenmiş 
bir takvim yaprağını çizen birisini gördük. Matbaanın bütün makineleri 
İngiliz malıdır... Müdür Azmi Bey’in odasını terk etmeden önce bize pro-
fesörlerden birkaçını takdim ettiler. Bunların arasında en dikkat çekeni 
Sadık Ağa’ydı. Prusyalı bir mühendis olan Sadık Ağa, Fransızca, İtalyan-
ca ve Türkçeyi büyük bir kolaylıkla konuşuyordu. İngilizceyi de epey bi-
liyordu... Buradan içerideki bahçeli avluya gittik... Nihayetinde iki büyük 
dershâne var.

Geniş taş merdivenle bunlardan birisine çıktık, salonun boyunca tahta-
dan yapılmış arkalı sıralar vardı. Öndeki sıralar yüz elli kadar genç tarafın-
dan işgal ediliyordu. Şimdi müessesede üç yüz talebe var. Dini inançlara 
dokunulduğu şayiası birçok ailelerin çocuklarını geri almalarına sebep ol-
muştur. Buradan sonra riyaziye salonuna girdik. Burada da bir sürü genç, 
civardaki arazinin resimlerini boyamakla meşguldüler.

Bu muhteşem dairenin yapılışı yuvarlaktı. Etrafında bir amfiteatr gibi 
sıra sıra iskemleler vardı. Bunların ortasında bir masa üzerinde küreler ve 
dersler için lâzım olan başka yerler duruyordu...40

1838: Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşması

Sanayi Devrimi değişimlerinin Osmanlı İmparatorluğu’na yaptığı et-
kilerde, İngiltere ile olan ilişkilerin büyük önemi vardı. Ve bu ilişkilerin 
yeni koşullara uygun biçime getirilmesi için yeniden tanımlanması gerek-
tiği ortaya çıkmıştı. Sonuçta, 1838 yılında yapılan Osmanlı-İngiliz Ticaret 
Anlaşması ile İngiliz sanayi ürünlerinin ülkeye girmesinde yeni bir dönem 
başlamış oluyordu.

40 Adnan Giz, “İstanbul’da İlk Sanayi Tesislerinin Kuruluş Yılı: 1805”, İSO Dergisi, S. 23, 

İstanbul 1968,s. 26.



BEYKOZ DERİ ve KUNDURA FABRİKASI

122

Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında 1838 yılında düzenlenen ticaret 
anlaşmalarıyla ülkedeki geleneksel sanayi düzenini ortadan kaldırmak  
gerekecekti.

Ancak çok uzun bir süre boyunca etkin olan gedik düzeninin zaman 
içinde yavaş yavaş ilerlemeyi durdurucu bir yöne doğru döndüğü görül-
müştü. Bu nedenle geleneksel düzenin, baştan aşağı yenilenmesi gerek-
mişti. İşte bu nedenle, Tanzimat’ın ilanından ve onun sonucu olarak ya-
bancı devletlerle ticaret anlaşmaları yapılmaya başlandıktan sonra, öteden 
beri sürüp gelen tekelcilik kuralının sanat ve ticaretin gelişmesinde zararlı 
olduğu çoktan anlaşılmıştı. Ticaret ve sanayinin gelişmesi gerektiğinden 
ve istendiğinden, artık gedik ve tekelcilik kuralının sürdürülmesinde hükü-
metçe bir gerek ve ilgi duyulmamıştır.

Bununla birlikte esnaf arasında tekel usulü bir süre daha yürürlükte 
kalmış bu da ticaret ve sanayide tekelciliğin korunmasından çok, esnafça 
gedik senetlerine dayanarak tasarruf etmeye başladıkları emlâkin ellerin-
den gideceği korkusundan ileri gelmişti.

1839: Sultan Abdülmecid Dönemi ve “Tanzimat”

Sultan Abdülmecid, babası Sultan II. Mahmud’un ölümü üzerine 1 Tem-
muz 1839 tarihinde padişah olmuştu. Abdülmecid, önceki Osmanlı şehza-
deleri gibi kapalı bir ortamda yetişmemişti. Batı düşüncesini ve yaşamını 
ülkeye taşımak istiyordu. Ayrıca bir yabancı ile konuşacak ve okuyacak 
kadar Fransızca öğrenmişti.

Bu nedenle Batı’daki sanat ve yenilik ortamının ülkede yeşermesinde 
önemli katkıları olmuştur. Aslında Abdülmecid, Osmanlı tahtına çıktığında 
kendisini çok çalkantılı bir ortam içinde bulmuştu. Öyle ki Avrupa devletle-
ri ile sorunlar yaşanıyordu. Öte yandan Cidde, Suriye, Mısır, Eflak-Boğdan, 
Sırbistan, Karadağ’da ayaklanmalar çıkmıştı. Bütün bunlara çözüm bulmak 
gerekiyordu.

Bu ortam içinde Mısır’daki Süveyş Kanalı büyük siyasi olaylarla açılıyor-
du. İşte bu karmaşık günlerin içinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun en kap-
samlı ve etkili yenileştirme hareketlerinin temeli olan “Tanzimat” ilan edil-
mişti. Aslında Tanzimat, o günlerin ölçüleri içinde gerçekten çok büyük bir 
yenilikti. Çünkü imparatorluğun Batı ile yakınlaşması amacıyla yapılan bu 
büyük değişim, bir anlamda Tanzimat ile birlikte hayata geçmeye başlamıştı.
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Tanzimat, çok geniş kapsamlı olarak planlanıp hayata geçirilen bir Isla-
hat Programı’nı açıklayan iki fermanla başlatılmıştı. Birincisi 3 Kasım 1839 
yılında “Gülhâne Hatt-ı Hümâyûnu” olarak ilan edilmişti. İkincisi de 8 Şubat 
1856 yılında “Islahat Fermanı” olarak ilan edilecekti. Sultan Abdülmecid’in, 
Sultan II. Mahmud’un başlattığı yenileştirme girişimlerini içtenlikle sürdür-
düğü, fakat yumuşak kişiliği nedeniyle aynı hızla geliştirememiş olduğu bili-
nir. Bununla birlikte yenilikçi yönlerinden ötürü, hem halkın sevgisini hem de 
Avrupa devletlerinin saygısını kazanmıştı. Haksızlıktan, yanlış karar vermek-
ten ve gereksiz kan dökülmesinden nefret eden Abdülmecid, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nu içte ve dışta iyi konuma getirmiş bir kişi olarak kabul edilmiştir.

Diğer yandan, başlatılan bu önemli girişimlerle gerçekten büyük bir de-
ğişim de yaşanıyordu. Örneğin, kara gümrükleri kaldırılmış, ticaret mahke-
meleri kurulmuş, Damga Resmi Kanunu kabul edilmiş, Zonguldak Maden 
Kömürü İşletmesi çalışmaya başlamış, İdadiye Mektepleri açılmış ve Sana-
yi Mektepleri kurulması için ilk hazırlıklar başlatılmıştı.41

Tanzimat Döneminde Kurulan Büyük Devlet Fabrikaları

Aslına bakılırsa Tanzimat’la birlikte yaşanan tek olay önce askerin, 
sonra da halkın giyiminin değiştirilmesi değildi; Ülkedeki günlük hayat bü-
tünüyle değişiyordu. Sonuçta, ülkede çok yönlü ve önemli değişikliklerin 
ortaya çıkardığı dokuma ihtiyacının hızla çözümlenmesi için çok büyük öl-
çekli üretim yapabilen, yeni sanayinin makinelerini kullanan devlet fabri-
kaları öncülüğüyle bir “Millî Sanayi” kurma girişimi başlatılması gerekmiş-
ti. İşte o yıllarda devletin girişimleriyle kurulmuş olan en önemli fabrikalar 
aşağıdaki listede görülmektedir.42

Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası: Askeri kundura, çizme, palaska, fişeklik.

Feshâne-i Âmire: Çuha, fes, battaniye, kravat.

İzmit Çuha Fabrikası: Çuha ve askeri giysi.

Basmahâne Fabrikası: Fanila kumaşlar.

Zeytinburnu Fabrikası: Pamuklu bez, emprime, alaca bez, pamuklu ve yün çorap.

Hereke Fabrika-i Hümâyûnu: Kadife, Şam usulü çiçekli ipekli kumaşlar, saten, tafta, kurdele.

Tophâne Fabrika-i Hümâyânu: Tüfek, tabanca.

Beykoz, İncirköy Fabrikası: Porselen, cam, fincan.

41 Ahmet Nuri Sinaplı, Mehmet Namık Paşa, İstanbul 1987, s. 68.
42 Önder Küçükerman, Türk Giyim Sanayii Tarihindeki Ünlü Fabrika: Feshâne Defterdar 

Fabrikası, Sümerbank, Ankara 1988.
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Yukarıda sayılan devlet fabrikalarının yanı sıra İzmir Kâğıt Fabrikası 
gibi birçok tesis daha kurulmuştu. Bu fabrikaların büyük bir kısmında ya-
bancı yönetici, uzman ve işçi çalıştırılmıştı.

1842: Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası’na Kurulan  
40 Beygirlik Buhar Makinesi

Bu sanayileşme desteklerinin bir bölümü de Beykoz Fabrikası’na ya-
pılıyordu. Nitekim 1842 yılında fabrikaya 40 beygirlik bir buhar makine-
si, 2 buhar kazanı, 2 taş değirmen ve 70 deri kuyusu ilave edilerek hem 
genişletilmiş hem de üretim arttırılmıştı. Bu konuda daha ayrıntılı kaynak 
olmamasına rağmen, ülkedeki genel değişime paralel olarak sanayileşme 
konusunun hızlanmaya başladığı anlaşılabilir.

Bundaki asıl etkenlerin, askeri kıyafetin değişmesine bağlı olarak yeni 
deri ürünlerinin üretilmesi girişimleri olduğu kesindir. Nitekim aynı yıl Fes-
hâne’nin de yeniden düzenlendiği bilinir.

1840’lar: Zarif Paşa’nın Anılarından:  
“Padişahımızın Askerleri Böyle mi Giyerler?”

1816-1861 yılları arasında yaşamış olan Zarif Paşa’nın, 1830 ile 1860 yıl-
ları arasında karşılaştığı olayları yazdığı anılarından izleyebiliyoruz. Bu 
anıların bir bölümü, o günlerde yenilenen askeri giysilerin çevrede nasıl 
karşılandığını göstermesi açısından çok ilgi çekicidir. Zarif Paşa yaşadığı 
olayları, şakacı anlatımı ile şöyle aktarmıştı43:

...Siverek’e gelindi. Ol vakit bir millî aşiret var idi. O aşiretin birisi o 
çölleri zapt etmişti ve çöl padişahı derler idi. Aşiretiyle gelip bizim askerin 
olduğu mahalle üç saat yakınındaki çöle kondu. Bunun ile dostluk peyda 
etmek lazım geldi. Develeri çok iyi idi ki, gökte yıldız sayılamadığı gibi onun 
develerini saymak dahi mümkün olamaz idi. Miralay Rüstem Bey buna bir 
zabit göndermek istedi. Kimseyi bulamayıp bana:

43 Önder Küçükerman, Geleneksel Türk Dericilik Sanayii ve Beykoz Fabrikası: Boğaziçi’n-

de Başlatılan Sanayi, Sümerbank, Ankara 1989.
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“Sizi göndereyim” deyu söyledi.

“Pekiyi giderim dedim.” Bir kâğıt alıp gittim. Çadırlarına yaklaştım. 
Araplar beni gördükleri gibi bir lûlûlû koptu ve herkes atına bindi. Ol vakit 
bir Arap gelip:

“Nereye gidiyorsun?” deyu sual eyledi.

“Eyüp Bey’e gideceğim” deyu cevap eyledim.

“Taal” deyüp beni aldı ve Eyüp Bey’in çadırına götürdüler. Bir çadıra 
koydular. Ne kadar Arap varsa gelip beni seyr eylediler. Çünkü arkamda 
sırmalı forma mintanım var idi. Yine bir Arap gelip:

“Taal” dedi.

Kalkıp Eyüp Bey’in yanına gittim, doğru elini öptüm:

“Miralay Bey dualar eder, buraya teşrifinize memnun oldular” dedim.

“Otur” deyu yer gösterdi, oturdum.

“Sizin padişah çöllere karışmaz, fakat gelmişsiniz ve seni buraya gön-
dermişler. Eğer gelip ifade etmeye idin cümlenizi harap edecek idim” 
dedi.

“Padişahımızın askerleri hep böyle mi uruba giyerler?” deyu sual eyledi.

“Zabitleri böyle giyerler, neferlerinin urubaları başka türlüdür” deyu 
cevap eyledim.

“Sizin hiç utanmanız, hayânız yok mudur? Böyle elbise mi olur? Her 
tarafınız görünür. Bir maşlah getürün” dedi. Bir maşlah getirdüler, benim 
arkama koydular.

“Bir dahi buraya gelür isen böyle açık gelme, maşlah ile gel” deyu 
söyledi...

...Oradan kalkıp Urfa’ya geldim. Urfa ahalisi o güne gelinceye kadar asla 
Nizam askeri ve elbisesi görmemişler.

Beni gördükleri gibi bir alay ile Paşakapısı’na götürdüler. Kaymakam bir 
deli adam idi, söyledim:

“Bir kâğıt yazarım” deyu cevap eyledi ve bir iki gece Urfa’da kaldım. 
Nereye gitsem çoluk çocuk ve karılar başıma toplanıp seyrederler idi...



Melling gravüründe Sultan II. Mahmud, 1832-1833 yılında Hünkâr İskelesi açıklarında.  

Arkada Fransız ve Rus gemileri ile tepelerde Rus askerlerine ait çadırlar görülmektedir.  

(Mimar Sinan Üniversitesi Kitaplığı)
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1843: Zarif Paşa’nın Anılarındaki  
Beykoz Askeri Fabrikası

Zarif Paşa’nın 1830-1860 yılları arasında yaşadıklarını yazdığı hatıratı-
nın bir bölümü, o günkü şartlar altında yenilenen askeri giysiler ve Beykoz 
Fabrikası ile ilgilidir. Şimdi bu bölümü izleyelim44:

Zarif Paşa, bir süre sonra Beykoz’daki deri ve ayakkabı fabrikasında 
görevlendirilmişti. Yine kendi ağzından, 1840’lı yıllarda Beykoz Fabrikası 
hakkında o günlerin diliyle anlatımı şöyleydi45:

...Reşit Paşa Hazretleri ferik ve Rüstem ve Süleyman Paşalar Hazaratı 
Liva (tugay hazretleri) ve ben dahi kaymakam oldum. Daima meclise gidüp 
gelerek işime can hakkıyla bakar idim. Beykoz Tabakhânesi’nin nezareti-
ni, meclis azalığı üzerimde olarak bana havale eylediler ve kaymakamlık  
maaşından fazla iki bin Kuruş maaş tahsis buyurdular. Teşekkürümden 
aciz olup gece gündüz sıtk-u sadakatle çalıştım.

Günlerden bir gün (1848) kaymakam, bulunduğum alay Ankara’ya 
memur oldu... Bir süre sonra beni der Âliye’ye istediler. Yine tabakhâ-
neye nezaret etmeye ve meclise gidip gelmeye başladım... Bazı memuri-
yetle beni Yozgat’a gönderdiler... O aralık Reşit Paşa hazretleri dahi ferik  

44 Enver Ziya Karal, Zarif Paşa’nın Hatıratı (1816-1862), Belleten, İstanbul 1941, s. 456.
45 Enver Ziya Karal, a.g.m., s. 456.

Sultaniye Çayırı’nın 20. yüzyıl başlarındaki durumu.  

(Sedad Hakkı Eldem, Türk Bahçeleri, İstanbul 1976, s. 15.)
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(askeri kolordu komutanı) oldular ve ben dahi Hassa Ambarları ve Ta-
bakhâne Nezareti ile liva (tugay) oldum... İmalat Nezareti’ni bana havale 
eylediler... Ordular teşkil olundu. İstanbul’dan asker alındı...

Eski dilde yapılan bu anlatımın günümüz diline çevrilmesi şöyledir… Re-
şit Paşa (Sadrazam Mustafa Reşit Paşa) Hazretleri Korgeneral, Rüstem ve 
Süleyman Paşalar Tugay Komutanı ve ben de Yarbay oldum.

Meclise sürekli giderek işime hakkıyla bakıyordum. Meclis üyeliğim de-
vam ederken Beykoz Tabakhânesi yönetimini verdiler ve aylığıma 2.000 
Kuruş zam yaptılar. Teşekkür ederek gece gündüz büyük bir içtenlikle ça-
lıştım. Bir gün (1848) yarbay olduğum alay, Ankara’da görevlendirildi. Bir 
süre sonra İstanbul’a çağırdılar.

Yine meclise gitmeye ve tabakhâneye bakmaya başladım. Başka bir gö-
revle Yozgat’a gönderdiler… O aralık Reşit Paşa da kolordu komutanı oldu. 
Ben de devlet ambarları ve tabakhâne görevi ile tugay komutanı oldum.İma-
lat görevini bana teslim ettiler. Ordular kuruldu ve İstanbul’dan asker alındı…

…Bunların tafsili pek çoktur. İmalat memuriyetinde sinin-i sabıka (eski 
senelerdeki) idaresiyle benim idaremde kırk bin kese miktarı fazla görün-
dü. Ve ambarları bir veçhile tanzim ve tesviye ve teçhiz ettim ki zatı şahâ-
ne ve vükelayı fiham (büyük vekillerin bilgilileri, bilirkişi) teşkil buyurup, 
görüp tahsin ve taaccüp buyurdular (beğendiler ve şaşırdılar). Zatı şahâ-
neden üzeri tuğralı bir kutu aldım. Ve Serasker Paşa hazretleri bir kabza 
murassa kılıç ihsan buyurdular. O aralık bazı düşmanlar peyda ettim. Sü-
leyman Paşa Hazretleri Ahkâmı Adliye Reisi oldular. Yerlerine Osman Paşa 
reis oldu. Ve ben dahi anların yerine ferik (korgeneral) olup meclise devam 
ve imalata Mahmud Paşa memur oldu (1845)...”

Eski dilde yapılan bu anlatımın günümüz diline çevirisi şöyledir:

Bunların çok ayrıntısı vardır. İmalat görevimde eski yıllardaki yöne-
timle benim yönetimim arasında 40.000 kese fazlalık göründü. Ambar-
ları düzenleyip donattığımı ve yüksek yetkililerin bilgililerinden bir heyet 
oluşturduğumu görenler şaşırdılar ve beğendiler. Zat-ı Şahâne, kabzası 
mücevherli bir kılıç hediye etti. O yüzden bazı düşmanlarım ortaya çıktı. 
Süleyman Paşa Ahkâm-ı Adliye Reisi oldu. Yerlerine Osman Paşa Reis oldu. 
Ben de onların yerine korgeneral olup meclise devam ettim. Mahmud Paşa 
imalatla görevlendirildi…





19. yüzyıl başlarından gelmiş olması gereken, çift amaçlı kullanılmış çok özenli bir evrak çantası.  

İki değişik belge için tasarlanmış bu çantanın içine hem düz kâğıt, hem de alt kısımdaki yuvada 

ferman rulosu taşınabiliyordu. Kahverengi deriden yapılmış 39 cm yüksekliğinde,  

47 cm enindeki çantanın kapak kısmında ve üzerinde fiyonkla birbirine bağlanmış gül,  

dal ve yapraklardan oluşan bir motif, gümüş tel ile “Dival işi” tekniğinde işlenmiştir.  

(TSMK, Fotoğraf: Önder Küçükerman)
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1844: Beykoz’daki Yeni “Çini ve Billur Fabrika-i Hümâyûnu”

1840’lı yıllarda İstanbul’daki Feshâne-i Âmire ile birlikte askeri üretim 
amaçlı fabrikalar kuruluyordu. Bu arada kurulan fabrikalardan birisi de 
Beykoz’daki Çini ve Billur Fabrika-i Hümâyûnu olmuştu.46

Aslında daha önceleri, Sultan III. Selim döneminde Beykoz’da kurularak 
çalıştırılmış olan bir cam fabrikası vardı. Üstelik bu cam fabrikasının en 
ünlü ismi olan cam ustası Mehmed Dede’nin “…Venedik’te camcılık eğiti-
minden geçmiş olması…” işin en ilginç yanıydı. Ama bu eski fabrika yıllar 
içinde çeşitli sorunlarla karşılaşmış ve belki de bir süre sonra kapanmıştı. 
Büyük bir olasılıkla bu fabrika da ya kapanmış ya da çok zayıf bir çalışma 
içindeydi. Çünkü 1840’lı yıllarda hemen hiç sözü geçmiyordu.

Ama her ne olursa olsun, Beykoz’da sanayi tesisleri kurulması bakımın-
dan kalıcı bir temel atılmıştı ve bu ilk fabrikadan neredeyse 40-50 yıl son-
ra bir yeni cam fabrikası daha kurulacaktı. Unutmamak gerekir ki 1840’lı 
yıllarda Dolmabahçe Sarayı’nın yapımına başlanmış ve 1850’li yıllarda 
tamamlanmıştı. Bu sarayda Avrupa’nın Venedik dışındaki en önemli cam 
fabrikalarının cam eserleri büyük bir çoğunlukla ve etkinlikle kullanılmıştı.47

İşte bu gelişmeler içinde bu kez de Sultan Abdülmecid’in buyruğuyla 
Beykoz’da, bir Çini ve Billur Fabrika-i Hümâyûnu kurulmuştu. Bu fabrika, 
o tarihe kadar, ülkede yapılmış olan cam sanayi girişimlerinin arasında en 
uzun süre etki eden cam sanayi olacaktı. Çünkü 1844 yılında Beykoz çevre-
sinde geliştirilen camcılık hemen hiç kesilmeden sürdürülmüş ve günümü-
zün Türk cam sanayisinin içinde yeşerdiği verimli bir gelenek yaratmıştı.48

1845: Çubuklu’daki “Cam ve Billur Fabrikası”

1845 yılında, Beykoz’da büyük sanayi tesisleri yaygınlaşmaya başla-
mıştı. Örneğin bu fabrikalardan birisi Tophâne Nazırı Ahmed Fethi Paşa 
tarafından kurulan çini ve cam fabrikasıydı. Bu girişimler, büyük bir sanayi 

46 Enver Ziya Karal, a.g.m., s. 456.
47 Önder Küçükerman, 200 Yıllık Boğaziçi Camcılık Mirası İçinde “Beykoz Camları”, Tür-

kiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., İstanbul 2002, s. 56.
48 Önder Küçükerman - İhsan Yücel, Milli Saraylardaki Cam Eserlerin 19. Yüzyıl’da Türk Cam 

Sanayiinin Gelişimine Etkileri ve Ahmet Fethi Paşa, Milli Saraylar, İstanbul 1993, s. 37.
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kurma hedefinin parçasıydı. Nitekim aynı tarihte çuha ve askeri elbise üre-
timi için İzmit Fabrikası kuruluyordu.

Beykoz’da kurulan fabrikalardan bir diğeri de Çubuklu’daki cam ve bil-
lur fabrikasıydı. Bu fabrika 1845 yılında Beykoz yakınlarında kurulmuş, bir 
süre sonra devlet tarafından satın alınmış ve müdür olarak Darphâne Na-
zırı Tahir Efendi tayin edilmişti. Çünkü fabrika Padişah tarafından satın 
alınıp Emlak-ı Hümâyûn’a dâhil edilmiş ve Darphâne-i Âmire tarafından 
yapılıp çalıştırılması istenilmişti.

Tahir Bey de fabrikayı kurmak için “…Evkaf-ı Hümâyûn Hazinesi’nden, 
Sultan Mustafa vakfı arazisinde 15.000 zira karelik arsa kiralanmasını…” 
istemişti. Burada adı geçen Sultan Mustafa, Sultan III. Selim’in babasıdır. 
Ayrıca fabrikanın kiralarının 30.12.1845 tarihinden başlayarak darphâne 
tarafından bu vakfa ödenmesi için Padişah’tan izin istenmiş ve uygun 
görülmüştü.

Böylece fabrika, devlet yönetimine geçmiş oluyordu. Bu olaydan yak-
laşık yirmi gün sonra, İstanbul’da 19 Ocak 1847 tarihinde yayımlanan Tak-
vim-i Vekayi gazetesinde Vukuat-ı Resmiye yani “resmi olaylar” başlıklı 
haberler arasında da bu fabrikayla ilgili bazı bilgiler yer alıyordu. Bu bil-
gilerden, fabrikayı ve yönetimini devir alan Darphâne Nazırı’nın, başarılı 
bir çalışma düzeni kurmuş olduğu anlaşılıyor. Çünkü fabrikada çeşitli cam 
eşya ve en iyi biçimde çeşmibülbüller yapılmış ve ilk ürünler ertesi yılın ba-
şında Padişah’a sunulmuştu. Padişah da sadrazama gönderdiği 27.12.1846 
tarihli bir yazıda şöyle bildirmişti:49

“…Bunlar, içlerine birer pusula konularak Sadrazama gönderilsin ve Pa-
dişah adına Şeyhülislama ve diğer nazırlara dağıtılsın...”

Sadrazam, ertesi günkü tarihli cevabı ile… Kendisinin ve hediyeleri da-
ğıttığı öteki nazırların teşekkürlerinin padişaha ulaştırılmasını… rica et-
mişti. Devlet adamlarına gönderilen bu örneklerin çok beğenilmiş olduğu 
görülüyor. Yani kısacası, Çubuklu’da kurulan cam ve billur fabrikasının 
ürünleri, dönemin padişahına, vekillerine ve ileri gelenlere hediye edilecek 
düzeyde başarılı olmuşlardı.

49 Önder Küçükerman, 200 Yıllık Boğaziçi Camcılık Mirası İçinde “Çeşmibülbül”, Türkiye 

Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., İstanbul 2002, s. 42.



1848 yılı el yapımı, sırma işlemeli terlik.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Fotoğraf: Önder Küçükerman)
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1848 yılı el yapımı, sırma işlemeli terlik.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Fotoğraf: Önder Küçükerman)

1848: Zonguldak Maden Kömürünün İşletmeye Açılması

1800’lü yıllarda sanayi tesisi kurmak demek, enerji kaynağı olarak ya 
güçlü akarsuda değirmen çalıştırmak ya da fabrikanın buhar kazanlarında 
kömür kullanmak demekti. Bu nedenle 1848 yılında Zonguldak maden kö-
mürü üretiminin başlaması da çok doğal bir gelişmeydi.

Bu yeni fabrikaların dönemine göre dev boyutlu buhar kazanlarını çalış-
tıracak kömür sağlanmıştı. Daha da önemlisi bu kömürün en kolay taşınma 
yolu teknelerdi. Bu yüzden, yeni fabrikalar hep deniz kıyısında yapılmak 
zorundaydı. Ayrıca bu kazanlarda yakılan kömürün ürettiği çok miktarda 
külve cüruf vardı. Bunlarda denize dökülerek en kolay yoldan yok ediliyor-
du. Bütün bu nedenlerle fabrikaların deniz kıyısında olması çok önemliydi. 
Zaten bu nedenlerle Beykoz çok önem kazanıyordu.

1850: Yeni Sanayi Devrimi’nin Sembolü: Dolmabahçe Sarayı

Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşadığı büyük sanayileşme değişiminde 
Dolmabahçe Sarayı’nın çok önemli bir rolü vardır. Bu büyük yapının 19. 
yüzyıldaki Sanayi Devrimi’nin bir tür sembolü olarak çok önemli etkileri 
olmuştu. Çünkü dönemin sanayideki en önemli yenilikleri ülkeye ilk kez bu 
sarayın malzemeleri olarak girmişti. Bu saray ve içindeki donatım, nere-
deyse tek başına bir değişim gücü gibi etkili olmuştu.

O yıllarda dünyanın en gelişmiş tasarımları ve ürünleri, bu mimari 
mekânlar için özel olarak yorumlanarak uygulanmıştı.

Diğer yandan, Dolmabahçe Sarayı’nın tasarımı ve yapımı büyük bir hızla 
gerçekleştirilmişti. Bu amaçla kullanılan yeni teknikler, sadece sarayın ken-
disinde  değil tüm sanayi ürünlerinde büyük bir değişimi başlatmıştı. Aslına 
bakılırsa bu yeni saray ile ülkedeki hem tasarım ilkeleri hem de üretim tek-
nikleri yenilenmiş oluyordu. Bu açıdan saray yeni ürünlerin ilk kez uygulan-
dığı ve sonra çevreye yayıldığı bir sanayi sergisi kadar etkili olmuştu.

Sanayi Devrimi’ne bağlı gelişmeler sonucunda, üretilen her şeyin deği-
şimdeki büyük etkisi İstanbul’da da hissedilmeye başlanmıştı. Bunlar, 1850’li 
yıllarda yaygınlaşmaya başlayan yeni ürünlerin en seçkin örnekleriydi. Bu 
büyük değişim toplumun her katında farklı biçimde etkili oluyordu.50

50 Fuat Bayramoğlu, Türk Cam Sanatı ve Beykoz İşleri, İstanbul 1974, s. 20.
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1851: Londra Sergisi  
“Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations”

1850’li yıllar, ilk kez uluslararası sergilerin düzenlendiği ve etkinlik ka-
zanmaya başladığı dönemlerdi. Bu uluslararası sergileri, İngiltere başta 
olmak üzere diğer Avrupa devletleri, hem sanayileşme ile birlikte oluşan 
üretime yeni pazarlar sağlamak hem de yeni ham madde kaynakları bul-
mak amacıyla düzenlemeye başlamışlardı.

Bu alanda ilk uluslararası sergi, 1851 yılında İngiltere’nin öncülüğüy-
le Londra’da açılmıştı. Londra Sergisi “Bütün Ülkelerin Endüstri Ürünle-
ri Büyük Sergisi” adı altında açılmıştı ve gerçekten de adı gibi büyük bir 
sergi olmuştu. Osmanlı İmparatorluğu ilk kez açılan bu sergiye yoğun ilgi 
göstermişti. Bu sergide, ülkedeki belli başlı ürünler arasında dokumacılık 
ürünleri başarı kazanmıştı. Bu büyük sergi, 4.5 ay açık kalmış ve bu süre 
içinde 6.039.195 kişi tarafından gezilmişti. Bu konudaki belgelerden, sergi-
nin 186.437 Pound kâr etmiş olduğu anlaşılıyor.

1851 yılında Londra’da açılan bu önemli sergiye hangi ülkeler katılmıştı? 
Hangi sanayi yenilikleri sergilenmişti? Ve bu serginin Osmanlı İmparator-
luğu’ndaki gelişmelere etkileri neler olmuştu? Çin’den de gözlemciler ın 
geldiği bu sergiye Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Felemenk ülkeleri, 
İspanya, Portekiz, Prusya, Rusya, Hindistan ve Osmanlı İmparatorluğu gibi 
çeşitli ülkelerden 22.000 dengin üzerinde eşya gönderilmiştir. 

1850 (1266) tarihli “Ceride-i Havadis” gazetesinde yayımlanan bir hükü-
met bildirisinden anlaşıldığına göre, imparatorluğun sergiye katılmaktaki 
amacı şuydu:51   

Ülke topraklarının verimliliğini göstermek, Osmanlı halkının tarım, sa-
nayi ve sanat alanlarındaki gücünü kanıtlamak ve Padişah’ın ülkenin ge-
lişmesi yolunda sarf ettiği gayreti ortaya koymaktı. Osmanlı İmparator-
luğu’nu sergiye katılmaya yönelten diğer önemli bir etken de özellikle 
Tanzimat’tan sonra gelişen Osmanlı-İngiliz dostluğu idi.

Bu sergiye gönderilecek eşyanın seçimi için geniş bir düzenleme ya-
pılmıştı. Ayrıca memurlar görevlendirilmiş, örnekler Nafıa Nezareti’ne 
gönderilmişti. Bu yolla seçilen mallar da İstanbul’da gemiye yüklenmeden 

51 Doğan Kuban, “Aydınlatma”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul 1993, 

s. 478.

Dolmabahçe Sarayı, Sanayi Devrimi’nin  

bütün teknikleri kullanılarak inşa edilmiştir.  

Böylece ülkedeki sanayi üretiminde de  

büyük bir değişim başlayacaktı.  

(Fotoğraf: Ali Konyalı)
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önce devlet adamları, sefirler, esnaf ve tüccarın görebilmesi amacıyla kısa 
bir süre sergilenmişti.

Bu sergiye gönderilen gerçekten çok şaşırtıcı sayıdaki ürün arasında 
zengin bir çeşitlilik vardı. 1852 Londra Sergisi 6 ay açık kalmış ve 11 Ekim 
tarihinde kapanmıştı. Sergi sonunda kurulan komisyonlar tarafından yapı-
lan değerlendirmelerde 3.088 madalya dağıtılmış olduğu görülüyor. Bun-
ların 170’i büyük ödüldü. Bunlar arasında Osmanlı İmparatorluğu da ürün-
leriyle büyük ödül ve pek çok da teşvik ödülü almıştı.

1851: Londra Sergisi  
“Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations”

1850’li yıllar, ilk kez uluslararası sergilerin düzenlendiği ve etkinlik ka-
zanmaya başladığı dönemlerdi. Bu uluslararası sergileri, İngiltere başta 
olmak üzere diğer Avrupa devletleri, hem sanayileşme ile birlikte oluşan 
üretime yeni pazarlar sağlamak hem de yeni ham madde kaynakları bul-
mak amacıyla düzenlemeye başlamışlardı.

Bu alanda ilk uluslararası sergi, 1851 yılında İngiltere’nin öncülüğüy-
le Londra’da açılmıştı. Londra Sergisi “Bütün Ülkelerin Endüstri Ürünle-
ri Büyük Sergisi” adı altında açılmıştı ve gerçekten de adı gibi büyük bir 
sergi olmuştu. Osmanlı İmparatorluğu ilk kez açılan bu sergiye yoğun ilgi 
göstermişti. Bu sergide, ülkedeki belli başlı ürünler arasında dokumacılık 
ürünleri başarı kazanmıştı. Bu büyük sergi, 4.5 ay açık kalmış ve bu süre 
içinde 6.039.195 kişi tarafından gezilmişti. Bu konudaki belgelerden, sergi-
nin 186.437 Pound kâr etmiş olduğu anlaşılıyor.

1851 yılında Londra’da açılan bu önemli sergiye hangi ülkeler katılmıştı? 
Hangi sanayi yenilikleri sergilenmişti? Ve bu serginin Osmanlı İmparator-
luğu’ndaki gelişmelere etkileri neler olmuştu? Çin’den de gözlemciler ın 
geldiği bu sergiye Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Felemenk ülkeleri, 
İspanya, Portekiz, Prusya, Rusya, Hindistan ve Osmanlı İmparatorluğu gibi 
çeşitli ülkelerden 22.000 dengin üzerinde eşya gönderilmiştir. 

1850 (1266) tarihli “Ceride-i Havadis” gazetesinde yayımlanan bir hükü-
met bildirisinden anlaşıldığına göre, imparatorluğun sergiye katılmaktaki 
amacı şuydu:51   

Ülke topraklarının verimliliğini göstermek, Osmanlı halkının tarım, sa-
nayi ve sanat alanlarındaki gücünü kanıtlamak ve Padişah’ın ülkenin ge-
lişmesi yolunda sarf ettiği gayreti ortaya koymaktı. Osmanlı İmparator-
luğu’nu sergiye katılmaya yönelten diğer önemli bir etken de özellikle 
Tanzimat’tan sonra gelişen Osmanlı-İngiliz dostluğu idi.

Bu sergiye gönderilecek eşyanın seçimi için geniş bir düzenleme ya-
pılmıştı. Ayrıca memurlar görevlendirilmiş, örnekler Nafıa Nezareti’ne 
gönderilmişti. Bu yolla seçilen mallar da İstanbul’da gemiye yüklenmeden 

51 Doğan Kuban, “Aydınlatma”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul 1993, 

s. 478.

Dolmabahçe Sarayı, Sanayi Devrimi’nin  

bütün teknikleri kullanılarak inşa edilmiştir.  

Böylece ülkedeki sanayi üretiminde de  

büyük bir değişim başlayacaktı.  

(Fotoğraf: Ali Konyalı)
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1854: Kırım Savaşı Yılları

Kırım Savaşı, Sultan Abdülmecid döneminde 12 Mart 1854 ile 10 Ey-
lül 1855 tarihleri arasında, Osmanlı, Fransız ve İngiliz devletleri ile birlikte 
Rusya’ya karşı yaşanmıştı. Sultan Abdülmecid’in başlattığı yenilikler nede-
niyle, Rus Çarı Nikola, bölgedeki Ortodoksların kendi himayesine verilme-
sini istemişti. Ret cevabı üzerine Eflak-Buğdan eyaletleri işgal edilmiş ve 
bir Rus donanması 30 Kasım 1853 tarihinde, Sinop’u bombalayarak Osman 
Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasını batırmıştı.52

Sinop bombardımanından sonra İngiltere Kraliçesi Victoria ve III. Napol-
yon, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki anlaşmazlığı çözmek için 

52 Rifat Önsoy, Osmanlı İmparatorluğu’nun Katıldığı İlk Uluslararası Sergiler ve Sergi-i 

Umumi-i Osmani (1863 İstanbul Sergisi) Belleten, 185, Ankara 1984, s. 195.

Beykoz Korusu’nun 19. yüzyıldaki durumu. 

A- Tokat Kasrı ve bahçesi. 
B- İshak Ağa Çeşmesi. 
C- Kâğıthane ve kışla. 
D- Namazgâh.
E- Hünkâr İskelesi ve Beykoz Kasrı. 
F- Tokat Deresi ağzı ve has ahır. (Çizim: Sedad Hakkı Eldem)
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arabuluculuk önerisi yapmış ancak Çar Nikola kabul etmemişti. Londra ve 
Paris hükümetleri Rusya’nın, Eflak ve Buğdan’ın hemen boşaltılmamasını 
savaş nedeni saymıştı. Çar’ın, 9 Şubat 1854 tarihinde Rus ordularına Tuna 
Nehri’ni geçme emrini vermesi üzerine, İngiltere ve Fransa, 12 Mart 1854 
tarihinde Rusya’ya karşı savaş açılmasını kararlaştırmışlardı.

Sonuçta Rusya üç devlete karşı savaşmak zorunda kalmıştı. Müttefik-
ler Rusya’yı barışa zorlamak için Kırım üzerine yürüyerek kesin bir zafer 
kazanacaklarını umuyorlardı. Ancak Fransız ve İngiliz orduları Avrupa’daki 
üslerinden çok uzaktaydı ve böyle bir sefer için hazır değillerdi. Ayrıca kış 
gelince savaşlar durmuştu. 1855 baharında müttefikler 140.000 kişilik bir 
kuvvetle tekrar savaşa başlamış, Sivastopol topa tutularak harabe durumu-
na getirilmiş, teslim alınmış, liman, doklar, tersane tahrip edilmişti.

Müttefiklerin başarılarının yanı sıra Çar Nikola’nın ölümü ile yerine II. 
Aleksandr geçmişti, Yeni Çar barış yapmaya hazır olduğunu bildirince, 
Paris’te barış koşulları için bir kongre toplanmıştı. Böylece Ekim ayında 
Kırım Savaşı bitmiş ve Paris Anlaşması imzalanmıştı. Kırım Savaşı nede-
niyle İstanbul’a gelen çok sayıdaki yabancı, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
gerek askeri alanda, gerekse halk arasında birçok yenilik başlamıştı. Örne-
ğin Fransız, İngiliz ve diğer yabancı askerler, büyük bir harcama yapmıştı. 
Ayrıca, bu savaş nedeniyle şehrin teknik yönden de değişmeye başladığı 
görülüyordu.

1854: Kırım Savaşı Yılları

Kırım Savaşı, Sultan Abdülmecid döneminde 12 Mart 1854 ile 10 Ey-
lül 1855 tarihleri arasında, Osmanlı, Fransız ve İngiliz devletleri ile birlikte 
Rusya’ya karşı yaşanmıştı. Sultan Abdülmecid’in başlattığı yenilikler nede-
niyle, Rus Çarı Nikola, bölgedeki Ortodoksların kendi himayesine verilme-
sini istemişti. Ret cevabı üzerine Eflak-Buğdan eyaletleri işgal edilmiş ve 
bir Rus donanması 30 Kasım 1853 tarihinde, Sinop’u bombalayarak Osman 
Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasını batırmıştı.52

Sinop bombardımanından sonra İngiltere Kraliçesi Victoria ve III. Napol-
yon, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki anlaşmazlığı çözmek için 

52 Rifat Önsoy, Osmanlı İmparatorluğu’nun Katıldığı İlk Uluslararası Sergiler ve Sergi-i 

Umumi-i Osmani (1863 İstanbul Sergisi) Belleten, 185, Ankara 1984, s. 195.

Beykoz Korusu’nun 19. yüzyıldaki durumu. 

A- Tokat Kasrı ve bahçesi. 
B- İshak Ağa Çeşmesi. 
C- Kâğıthane ve kışla. 
D- Namazgâh.
E- Hünkâr İskelesi ve Beykoz Kasrı. 
F- Tokat Deresi ağzı ve has ahır. (Çizim: Sedad Hakkı Eldem)
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Kırım Savaşı Yıllarında Osmanlı Askeri Sanayi

Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan Kırım Savaşı, Osmanlı Devleti’n-
deki sanayileşme değişimleri bakımından birçok değişiklik getirmişti. Hem 
askeri açıdan hem günlük hayat açısından birçok yenilik yaşanmıştı. Bu 
savaş nedeniyle Tophâne, Tüfekhâne, Baruthâne ve Fişekhâne gibi önemli 
devlet fabrikaları geliştirilmişti. Nitekim 1853-1856 Kırım Savaşı süresin-
ce ülkedeki baruthâneler ve Zeytinburnu Fabrikası, hem Osmanlı askerine 
hem de müttefik güçlerine çok miktarda barut ve mühimmat sağlamayı 
başarmıştı. Kısacası, bu süre içinde, askeri ve sivil giysiden silaha, ilaçtan 
ayakkabıya kadar en yeni ürünler ülkeye adeta akmıştı.

Osmanlı ordusunun yeni askeri giysileri, 1854 yılında Kırım Savaşı’na 
gidecek askerlerin Rami ve Davut Paşa kışlaları arasında yaptıkları geçit 
resmini gösteren gravürlerde görülür. Bu geçit resminde, asker yeni giy-
sileri ile ve büyük bir düzen içinde bulunuyordu. Buna karşılık çevredeki 
halk, geleneksel giysileriyleydi. Ancak gravürde Osmanlı giyim düzeninin 
karmaşık örnekleri yanında Avrupalılar da şapkalarıyla yer alıyordu. Kırım 
Savaşı hakkındaki bütün çizim ve resimlerde, Osmanlı ordusunun askeri 
düzeninin tam bir Avrupa düzenine dönüştürülmüş olduğu açıkça görülür.

1855: Paris Sergisi (Paris Exposition Universelle)

Osmanlı İmparatorluğu, 1855 yılında Paris’te açılan üçüncü sergiye, Kı-
rım Savaşı ile aynı tarihe rastladığı halde büyük bir ilgi ile katılmıştı. Nite-
kim bu sergiye İstanbul başta olmak üzere İzmir, Selanik, Trabzon, Aydın, 
Halep, Niş, İşkodra, Drama, Şam, Niğde, Kayseri, Bozok, Amasya ve Bursa 
gibi çeşitli bölgelerden yaklaşık 2.000 çeşit mal gönderilmişti.53

Bu sergiye katılan eşya sahiplerini ödüllendirmek için çeşitli temsilci-
lerden oluşan komisyonlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 
Osmanlı ürünleri 27 madalya ve 20 mansiyon almıştı. Bunlar arasında çeşitli 
dokuma ve başlıklar için Feshâne-i Âmire’ye madalya, siyah yün korseler 
için İzmir Fabrika-i Hümâyûnu’na mansiyon verilmiş olduğu görülür.

1855 yılında Paris’te açılan sergiye katılan devlet fabrikalarının isimleri 
ve ürünleri şunlardı:54

53 Hayrettin Bey, Kırım Harbi, İstanbul s. 57.
54 Rifat Önsoy, a.g.m., s. 199.
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İstanbul Feshâne-i Âmire: Çuha, fes, battaniye, kravat.

İzmit Fabrikası: Çuha, askeri elbiseler.

Basmahâne Fabrikası: Fanila kumaşları.

Zeytinburnu Fabrikası: Pamuk bezi, “Calcot”, emprimeler, alaca bez, pamuk, yün ve “Fildekos” çoraplar.

Hereke Fabrika-i Hümâyûnu: Kadife, Şam usulü çiçekli ipek kumaşlar, saten, taftalar, gazlar, kurdeleler.

Tophâne-i Âmire: Tüfekler, tabancalar vb.

Beykoz’da İncirköy Fabrikası: Porselen, cam fincanlar vb.

18. yüzyılda, deriden yapılmış bir sahan kapağı. Kapak, kahverengi deriden yapılmıştır.  

27 cm çapındaki kapağın üzerine üçgen şeklinde paftalar içine ay-yıldız, kıvrık dal,  

yaprak motifleri yerleştirilmiş, gümüş tel ile “Dival işi” tekniğinde işlenmiştir.  

Tepesinde gümüşten, boru çiçeği şeklinde tepeliği vardır. (TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman)
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1851 Londra Sergisi’nde Osmanlı pavyonundan görünüm. (Önder Küçükerman Arşivi)

1855 Paris Sergisi’nden görünüm. (Önder Küçükerman Arşivi)
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Sultan Abdülmecid döneminden kalan ve Beykoz Fabrikası’nda bulunan bir kitabede 

“Beykoz Debbağhânesi’nin tamamlandığı” yazılıdır. (IRCICA, Yıldız Arşivi)

Kitabenin çevirisi.

Şehinşâh-ı cihân Abdülmecid Han-ı cihân-bânın

Müşîri ol Şehinşâh!ın Rıza Paşa’yı âlicâh

Bu debbağhânenin bünyâdını ikmâl edüb şimdi

Oldukca dibâğât bu  mahalde cild-i hayvânî

Yazılsun mısrâın bâbına Ziver bu târihim

Kitabenin sadeleştirmesi.

Şahlar şahı, dünyayı koruyan Abdülhamid Han’ın

Yüksek rütbe sahibi müşiri Rıza Paşa,

Şimdi bu debbağhâneyi tamamlayıp

Burada debagat yapıldıkça

Kapının iki kanadına Ziver’in bu tarihi yazılsın.

1851 Londra Sergisi’nde Osmanlı pavyonundan görünüm. (Önder Küçükerman Arşivi)

1855 Paris Sergisi’nden görünüm. (Önder Küçükerman Arşivi)
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1850’li yıllara kadar ordunun giydiği postalların yapımında kullanılan 
deriyi işlemek için balıkyağı kullanılıyordu ve sonuçta kötü kokan ayak-
kabılar da büyük olasılıkla Kırım Harbi sırasındaki teknik düzenlemelerle 
geliştirilmişti. Bu nedenle Paris sergisine şu ürünler gönderilmişti:

Çoğunluğu “Servi Burnu Fabrika-i Hümâyûnu” ürünü olan 53 adet 
kösele, kürk, maroken deri, kuzu, çakal ve kaplan derileri örnekleri. Kan-
diye ve İstanbul’daki askeri atölyelerden gönderilmiş 15 çift kundura,  
potin ve terlik.

Askeri Fabrikaların Çeşitli Sorunları Vardı

Bu savaş ortamı içinde Osmanlı ordusunda, askerin giyim kuşamından 
başlayarak bütün teçhizatını üretecek büyük boyutlu sanayi düzenlemeleri 
yapılıyordu. Ancak bu büyük ve kapsamlı girişime karşılık gerçekte büyük 
sorunlar da yaşanıyordu.1

Çünkü ülkede, düğmeden ayakkabı bağına kadar her şey ithal ediliyor-
du. İstanbul, orduya her türlü malzeme satan tüccarlarla dolmuştu. Be-
yoğlu’ndaki dükkânların vitrinleri bile İngiliz, Fransız, Avusturya, Alman 
malı subay pelerinleri, muşambaları, dürbünleri, sahra karyolaları, subay 
çadırları ile doluydu. Böylece Osmanlı ordusu, yabancı malların önemli bir 
müşterisi haline gelmiş oluyordu.

Oysa aynı dönemde Feshâne, Hereke ve Bakırköy çuha, kumaş ve bez 
fabrikaları ordunun ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacak durumday-
dı. Fakat bunların yönetimleri ve teknolojileri yenilenemiyordu. Askeri di-
siplinle yönetilen fabrikalarda da verim düşmüştü. Bunların da ötesinde, 
fabrikaların teknolojilerini yenileme girişimleri de sürekli olarak yabancı-
lar tarafından baltalanıyordu.

1 Ömer Celal Sarç, Tanzimat ve Sanayiimiz, Tanzimat I, İstanbul 1940, s. 435.

Beykoz Teçhizat-ı Askeriye  
Fabrikası: Askeri Kunduralar,  

Çizmeler, Palaskalar, Fişeklikler...
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Bütün bu karışıklık içinde, bu askeri fabrikalarda çalışacak uzmanları 
yetiştirmek için birçok girişim yapılmıştı. Örneğin, eğitim için Avrupa’ya 
öğrenci gönderiliyordu. Ordu içinde bir teknik sınıf oluşturabilmek ama-
cıyla girişimler başlatılmıştı. Ancak bütün bu çalışmalardan istenilen dü-
zeyde sonuçların elde edilemediği de ortadaydı.

Bu durum, ordunun işlevselliği açısından önemli sorunlara neden olu-
yordu. Bu sebeple Osmanlı ordusunda bir “Askeri sanayi sınıfı” kurulması 
için girişimler yapılıyor ve askeri sanayi okulları destekleniyordu. Ancak 
buralardan yetişen elemanların askeri sanayinin gelişmesine hemen etki 
etmeyeceği görülüyordu.

1861: Sultan Abdülaziz Dönemi

Bu 1861 yılında tahta çıkan Sultan Abdülaziz hareketli bir kişiydi, gü-
reş yapar, kürek çeker ve ata binerdi; güzel sanatlara, resme ilgi duyardı, 
sanatçı bir kişiliği vardı. Yabancı ressamları davet edip, kendi resimlerini 
ve hatta heykelini yaptırmıştı. Ayrıca Ressam Şeker Ahmed Paşa’yı yaver 
almış, ressamları eğitim için Avrupa’ya göndermişti. Avrupa’daki tanınmış 
ressamların orijinal eserlerini satın almış ve böylelikle birçok Batı ressamı-
nın eserlerinden oluşan bir koleksiyon elde edilmişti.2

Babası Sultan II. Mahmud’un ülkede başlattığı değişimin en üst düzeye 
ulaşmasını arzulayan Sultan Abdülaziz ile birlikte, Sanayi Devrimi’nin ye-
niliklerini ülkeye aktarabilmek amacıyla çok yönlü girişimler hızla hayata 
geçirilmeye başlanmıştı. Böylece sanayinin en yeni ürünleri günlük yaşa-
mın içinde etkin bir biçimde görülüyordu.

Ancak bu yenilikler karşısında büyük bir güçle direnen bir üretici ke-
sim vardı: Geleneksel “Gedik” düzeni. Özellikle, sanayinin gelişimine engel 
olan bu sorunun çözümlenmesi için 1861 yılında Osmanlı İmparatorluğu’n-
daki gedik düzeninin hizmet tekeli kaldırılmıştı.3

Sultan Abdülaziz özellikle askeri giyimin yenileştirilmesine büyük 
ilgi göstermişti. Kendisi tahta çıkar çıkmaz, Osmanlı tebaasından olan 

2 Haydar Kazgan, Kışla Disiplini ve Zihniyeti, Fabrikalardaki Üretimi Düşürdü, Ekonomide 

Diyalog, Yıl 2, S. 17, İstanbul 1984, s. 54.
3 Mustafa Cezar, Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi, İstanbul 1971, s. 105.
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çeşitli milletlerin asilzadelerinden bir kaç delikanlıyı İstanbul’a getirt-
mişti. Bunlara som sırmalarla işlenmiş millî elbiselerini giydirerek bir Si-
lahşoran-ı Hassa bölüğü oluşturmuştu. Bu küçük değişimin, kendisinin 
orduda yapacağı yeniliklerin bir başlangıcı olduğuna inanılmış ve şöyle 
yorumlanmıştı4:

…Bir elbisenin değişmesi, onu giyen adamın fikrinde de değişiklik ol-
ması demekti… Sultan Abdülaziz, Fransızların “Zuhaf” dedikleri asker 
kıyafetlerini çok beğenirdi. Gerçi bu elbiseler o devre göre çok modern 
sayılmazdı. Fakat başta büyük bir fes, arkada kırmızı işlemeli kısa bir 
“Salta”, belde kırmızı renkli bir kuşak, bacaklarda tozluk bulunan genişçe 
bir şalvardan oluşan bu elbise gerçekten bir özellik taşırdı. Sultan Aziz, 
askerlerinden bir kısmına ve özellikle de hassa alaylarına bu elbiseyi  
giydirdi…

Görülüyor ki 1860’lı yıllarda da askerî giyimi ve donatımı konusu hâlâ 
önem taşıyordu ve bütün bu değişiklikler, sonuçta yerli sanayinin geliştiril-
mesi için yeni girişimlerin gerekli olduğu anlamına geliyordu.

1862 Londra Sergisi (International Exhibition of 1862)

Osmanlı İmparatorluğu 1862 yılında açılan Londra Sergisi’ne de ka-
tılmıştı. Bu tür girişimlerin hazineye önemli mali yükler getirdiği, ancak 
bununla birlikte bu sergiye katılmanın “sanayi, sanat ve zirai” alanların-
daki ilerlemenin yabancı devletlere duyurulmasındaki önemi belirtilmişti. 
O nedenle bu sergiye katılacak madenlerin ve sanayi ürünleri ile hububat 
örneklerinin masraflarının devlet tarafından karşılanması kararı alınmış-
tı. Ancak buna karşılık, sergiye beklenenin üzerinde bir katılma isteğiyle 
karşılaşılmıştı.5

Londra’daki “International Exhibition of 1862” sergisine gönderilen sa-
nayi ürünleri ise, devlete ait fabrikalar ile imparatorlukta bulunan küçük 
atölyelerin ürünlerinden oluşmuştu. Londra’daki sergide, 25 ayrı pavyonda 
yer alan ürünler ve katılımcı sayıları şöyleydi:

4 Adnan Giz, “Eski Türk Sanayiinde Gedik Usulü”, İSOD, S. 32, İstanbul 1968, s. 14.
5 Ziya Şakir, Tanzimat Devrinden Sonra Osmanlı Nizam Ordusu Tarihi, İstanbul 1957,  

s. 64.
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1. Maden ve taş ürünleri (37 üretici)

2. Gıda maddeleri (80 üretici)

3. Üretimde kullanılan bitkisel ve hayvani mamuller (94 üretici)

4. Üretimde kullanılan makine (Şam’dan Bayazid Efendi)

5. Lokomotif (İstanbul’dan S. Balyan)

6. Ziraat alet ve makineleri (3 üretici)

7. Silah (16 üretici)

8. Müzik aletleri (2 üretici)

9. Pamuk (52 üretici)

10. Keten ve kenevir (18 üretici)

11. İpek ve kadife (57 üretici)

12. Yünlü ve karışık kumaşlar (83 üretici)

13. Halı (44 üretici)

14. İşleme, dantel ve örgüler (30 üretici)

15. Kürk, deri, yün ve kıl (22 üretici)

16. Meşin ve koşum takımları (58 üretici)

17. Giyim eşyaları (53 üretici)

18. Kâğıt, kitap ve büro malzemesi (7 üretici)

19. Mobilya (32 üretici)

20. Hırdavat (17 üretici)

21. Kesici aletler (15 üretici)

22. Kuyumculuk ve mücevherat işleri (17 üretici)

23. Toprak işleri (22 üretici)

24. Eski kitap, ağızlık gibi çeşitli eşyalar (22 katılımcı)

25. Güzel sanatlar eserleri

Bu sergideki Osmanlı üreticileri 83 madalya ile 44 mansiyon kazanmıştı.



19. yüzyılda Kapalıçarşı’da ayakkabıcı esnafı. (Çelik Gülersoy Arşivi, İstanbul Kitaplığı)



19. yüzyılda Kapalıçarşı’da ayakkabıcı esnafı. (Çelik Gülersoy Arşivi, İstanbul Kitaplığı)
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19. yüzyılda Kapalıçarşı’da ayakkabıcı esnafı. (Çelik Gülersoy Arşivi, İstanbul Kitaplığı)

1863: İstanbul Sergisi: “Sergi-i Umumi-i Osmani”

1862 yılında Londra’da açılan büyük sergiden hemen sonra, 1863 yılın-
da İstanbul’da açılan “Sergi-i Umumi-i Osmani” ile yapılmak istenen şeyin 
ülke ekonomisinin o günkü üretim sorunlarını ortaya çıkarmak ve uygun 
çözümleri bulacak ortamı ve birikimi yaratmak olduğu anlaşılıyor.

Bu sergi Sultanahmet Meydanı’nda açılmıştı. Acaba niçin burası seçil-
mişti? Üstelik bu serginin, önce o çevrede bulunan binalarda açılmasının 
düşünüldüğü, ama daha sonra bu iş için çok özenli bir binanın yapımına 
karar verildiği de biliniyor.6

Bu binanın yapımı Mustafa Fazıl Paşa, Mısırlı Sarraf Kevork, Erami-
an ve Oppenheim’den oluşan bir “kumpanyaya” ihale edilmişti. Hazinenin 
ödeme güçlüğü nedeniyle serginin masrafları giriş ücretleri karşılığında, 
düzenleme komitesi tarafından karşılanmıştı. Devletin bu sergiye büyük 
önem vermiş olduğu aşağıdaki bilgilerden açıkça anlaşılıyor7:

…Babıâli’nin sergiye verdiği önemin bir göstergesi olarak, sergi işlerini 
yürütmek üzere kurulan üst komitenin başına devrin ünlü Maliye Nazırı 
Prens Mustafa Fazıl Paşa getirilmişti. Komitede Mustafa Fazıl Paşa’nın ya-
nında Hariciye Teşrifatçısı Kamil Bey, Ticaret Müsteşarı Server Efendi ve 
devlet ricalinden Agaton Efendi bulunuyordu…

Başlangıçta sergide sadece yerli ürünlerin yer alması düşünüldüğü, an-
cak sonra Avrupa’dan gönderilecek, “…Yeni icat olunmuş makine ve alet-
lerin de sergilenmesinin faydalı olacağı…” düşünülmüş olduğu anlaşılıyor.

Üstelik bu sergiye ülkenin en uzak köşelerinden bile ürünlerin getirile-
bilmesi için çeşitli yayınlar yoluyla yoğun bir tanıtmanın da yapılmış oldu-
ğu şöyle aktarılmıştır8:

…22 Aralık 1862 tarihinde serginin kuruluş ve çalışma esaslarını belir-
leyen 61 maddelik “Sergi-i Umumi-i Osmani Nizamnâmesi” yayımlanmıştı. 
Bu nizamnâme, o devrin gazeteleri tarafından yayımlandığı gibi bütün vi-
layet ve kazalara gönderilen bir genelgede de serginin önemi anlatılarak, 
devlet memurlarından çiftçi, esnaf ve tüccarı sergiye katılmaya teşvik et-
meleri istenmişti. Gerek İstanbul’da gerekse taşrada sergiye gönderilecek 

6 Rifat Önsoy, Osmanlı İmparatorluğu’nun Katıldığı İlk Uluslararası Sergiler ve Sergi-i 

Umumi-i Osmani (1863 İstanbul Sergisi) Belleten, 185, Ankara 1984, s. 203.
7 Rifat Önsoy, a.g.m., s. 208.
8 Rifat Önsoy, a.g.m., s. 207.
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malları seçmek amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında çeşitli mes-
leklere mensup kişilerden oluşan alt komiteler kurulmuştu. Bu komiteler 
tarafından seçilen eşyalar sergilenmek üzere emin veya işgüzarlar aracılı-
ğıyla İstanbul’a gönderilmişti…

Diğer yandan, “…Sergiye yurt dışından gönderilecek alet ve makinele-
rin seçimi için de Osmanlı elçi ve şehbenderleri görevlendirilmişti. Taşıma 
masrafları devlet tarafından karşılanan ürünler, gümrük ve vergiden  muaf 
tutulmuşlardı…”

Serginin Bölümleri

Bütün bu girişimlerin sonucunda açılan Sergi-i Umumi-i Osmani için 
imparatorluğun dört bir yanından gönderilen ürünlerin sergilenmesi ama-
cıyla on üç ayrı pavyon hazırlanmıştı. Sergide imparatorluğun çeşitli böl-
gelerinden gönderilen on binden fazla ürünün yer almış olduğu düşünülür-
se, yapılan işin hem zorluğu, hem de büyüklüğü daha iyi anlaşılır. Sergideki 
pavyonlar şu başlıklar altında gruplanmıştı9:

1. Tarım ve orman ürünleri.

2. Un, şeker ürünleri, sirke ve meşrubat.

3. Ham ve işlenmiş maden, madencilikle ilgili alet ve makine, mermer, 
alçı taşları, inşaat malzemesi, odun ve maden kömürü.

4. Sanayi ve el sanatları ile ilgili alet ve makine, saat, anahtar, ateşli silah 
ve kesici aletler.

5. Altın ve gümüş ürünleri, süs eşyaları.

6. Koza, ham ve işlenmiş ipek, pamuk, yün ve tiftik.

7. İpek, pamuk, yün ve tiftik ürünleri.

8. Toprak ve cam mamulleri, ıtriyat, tespih, çam sakızı, boya ve mum.

9. İşlenmiş deri ve deri ürünleri.

10. Elbise, türlü giyim eşyaları, el işleri, havlu ve sofra takımları.

11. Sandalye, masa, kütüphâne gibi ağaç işleri, müzik aletleri, keçe, halı, 
kilim ve hasır.

12. İnşaat model ve resimleri, kara kalem ve boyalı resimler, düz ve ka-
bartma haritalar.

13. Matbaacılıkla ilgili harf ve makineler ile cilt işleri.

9 Rifat Önsoy, a.g.m., s. 209.
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3.500 metrekarelik alana yayılan sergi binası zamanında tamamlana-
mamış ve dokuz günlük gecikmeyle 28 Şubat 1863 tarihinde Ramazan’ın 
dokuzuncu günü açılmıştı. Açılışta Sultan Abdülaziz, Sadrazam Yusuf Ka-
mil Paşa, Harbiye Nazırı Ali Paşa, Serasker Fuat Paşa ve Mısır Hıdivi İsmail 
Paşa hazır bulunmuştu. Padişah o gün sergiyi dört saat kadar gezmiş ve 
ertesi gün yine gelmişti.10

1863: Sultanahmet’teki Sergi ile Başlayan Yenilikler:  
“Vapour”, “Motor”, “Makine”

O yıllarda İstanbul’daki günlük hayata yeni sözcükler giriyordu. Bun-
ların başında ise Sanayi Devrimi’ni yaratmış olan sihirli sözcük geliyordu: 
“Buhar”, yani “Vapour”. Çünkü artık şehirde çeşitli buhar makineleri çalış-
maya başlamıştı.

Sultanahmet Meydanı’nda açılan büyük sergide bu yenilikler de var-
dı: Avrupa’dan getirilen ve buharla çalışan makineler. Hatta bu amaçla 
serginin yanında bir de kazan dairesi yapılmıştı. Sonuçta günlük yaşama 
bazı yeni yabancı sözcükler girmişti. Bunların ilk ikisi şuydu: “Motor” ve 
“Makine”.11

Sergide yer alan ürünler arasında en ilgi çekici olanları, sanayideki ge-
lişmeyi destekleyen özellikleriyle İngiliz ve Fransız yapımı olan motorlar-
dı. Eldeki bilgilere göre, motorlar sabit ve hareketli olmak üzere iki cinsti. 
Bunlardan birincisi, yani 30 beygir gücünde silindir motorlu buhar maki-
nesi tekstil fabrikalarında kullanılmak üzere ithal edilmişti. Sergideki yedi 
beygir gücündeki hareketli motorlar ise ikisi Fransız, ikisi de İngiliz yapısı 
olmak üzere dört adetti. İngiliz motorları 30.294, aynı güçteki Fransız mo-
torları da 29.920 Kuruş’a satılmıştı.12

10 Rifat Önsoy, a.g.m., s. 209.
11 Rifat Önsoy, a.g.m., s. 210.
12 Adnan Giz, “İslimye Çuha Fabrikası”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Yıl 3, S. 27, İstanbul 

15 Mayıs 1968, s. 7.
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1863: Sergi Sonrasında  
“Sanayi Okulu” Açılması Girişimleri

Sanayinin makineleşmesinin Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkar-
dığı önemli bir sorun, bu yeni sistemi uygulayacak ve geliştirecek olan 
eğitilmiş kişilerin bulunmayışıydı. Geleneksel gedik ve lonca sistemi artık 
sona ermişti, ama bu kez de gelişen yeni sanayi için gerekli olan işçi ihtiya-
cı bir sorun olarak ortaya çıkmıştı. Buhar makineleri yanında, yeni üretim 
araçları da yurda girmeye başlamıştı.

Peki, bu makineleri kim kullanacaktı?

Bütün bu teknik yenilikler, artık sanayide yer alacak usta ve çırakların, 
Batı’daki yeniliklere göre kurulacak okullarda eğitilmesi gerektiğini gös-
teriyordu. İstanbul’da açılan sanayi sergisi, bu eksikliğin giderilmesi için 
ilginç bir rol oynamıştı: İstanbul’da, gereken özelliklerde bir sanayi okulu 
kurma hazırlıkları başlatılmıştı. Ancak hiç kuşkusuz bu kolay bir iş değildi. 
Önce bir “Islah-ı Sanayi Komisyonu” kurulmuş ve gümrük vergilerinin art-
tırılması için girişimlerde bulunulmuştu. Ama o günkü koşullar içinde her 
an yeni sorunların ortaya çıktığı anlaşılıyor.

1861 yılında Mithat Paşa, Niş Valiliği’ne atandığında, ilk olarak “Islahhâ-
ne” adı verilen “Yoksul Çocukları Esirgeme Yurdu” açmıştı. Bu arada Rus-
çuk ve Sofya’da da kimsesiz Müslüman ve Hristiyan çocukları için birer 
ıslahhâne daha kurulmuştu. Daha sonraları Rumeli ve Anadolu’da birçok 
örneği açılacak olan bu yurtlarda, kimsesiz çocuklara okuma, yazma, he-
sap gibi dersler yanında dokumacılık, demircilik, terzilik, kunduracılık gibi 
sanatlar öğretiliyordu.13

İstanbul’da da bu konuyu çözümlemek amacıyla kurulan bir komisyon 
ayrıntılı çalışmalar yapmış ancak iki ayrı görüş ortaya çıkmıştı: Ya bütü-
nüyle yeni bir okul kurulacaktı ya da çalışmasını sürdüren bir işyeri sanayi 
okulu durumuna getirilecekti.

Sonuçta, bütünüyle yeni bir sanayi okulu kurulması düşüncesinin 
daha baskın çıktığı anlaşılıyor. Çünkü bu yeni okulun Sultanahmet’te, 
eski Kılıçhâne binasının bulunduğu yerde ayrıca bazı yeni binaların da 
yapılmasıyla kurulması kararlaştırılmıştı. Bu okul, öncelikle Batı’daki sa-
nayinin gelişmesi ve böylece ülkeyi ithal ürünlerin doldurması sonucunda  

13 Rifat Önsoy, a.g.m., s. 232.
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etkilenen geleneksel sanayi alanlarına işçi ve teknik personel yetiştirmek 
için harekete geçecekti.

Bu işin başlatılması sırasında, öncelikle o günlerde çalışan büyük sana-
yi kuruluşları da incelenmişti. O günlerde İstanbul’daki büyük sanayi kuru-
luşları hangileriydi? Bunlar arasında önde gelenlerden, Feshâne- i Âmire, 
Tophâne-i Âmire, Bakırköy Bez Fabrikası, Tersane gibi kuruluşlar büyük 
boyutta üretim yapıyorlardı. Bu fabrikalarda o günlerin ileri teknolojileri 
kullanılıyordu. İşte bu yüzden, sanayi okullarının bu fabrikaların içinde yer 
alması düşünülmüştü.

Bu özel komisyonun görüşlerini açıklayan raporda daha ayrıntılı bilgiler 
ve şu öneriler yer almıştı14:

1- “Islahı Sanayi Mektebi” adı verilecek olan okulda demircilik ve 
madeni eşya ile ilgili dokuz, ahşap imalatla ilgili dört ve çeşitli ko-
nularda altı sanat dalının öğretimi yapılacak ve bu işler için ayrı 
atölyeler kurulacaktı. Demir sanayi ile ilgili tezgâhları çalıştırmak 
üzere 15-20 beygir gücünde bir buhar makinesinin satın alınması 
gerekiyordu.

2- Bu sanatlardan başka, kiremit, tuğla yapımı, boyacılık, dericilik ve 
dokumacılık öğretimi için Karaağaç’taki tuğla imalathâneleri ile Ba-
kırköy’deki bez fabrikasından yararlanılacaktı.

3- Öğrenim süresi sanat dalına göre değişecekti.

4- Her yıl 88 öğrenci alınacak, öğretim gündüz yapılacak, sanayi dalla-
rında çalışan çırak ve işçiler de okula kabul edilecekti.

5- Okulu bitirenlere “Kalfa” diploması verilecek, askerliklerini askeri 
atölyelerde yapmaları, hükümetçe satın alınacak mamullerin önce-
likle bu okul mezunlarının atölyelerinden satın alınması imkânları 
sağlanacaktı.

6- Okulu birinci olarak bitirenler, on yıl süre ile esnaftan alınan vergi-
den muaf tutulacak ve ayrıca para ve araçlarla ödüllendirileceklerdi.

7- Başlangıçta öğrenci sayısı az olacağından, her sanat için bir usta 
ve bir usta yardımcısı yeterli bulunmuştu. Ayrıca dört yoklamacı,  

14 Adnan Giz, “İstanbul’da Sanayi Mektebinin Kuruluşu”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, 

Yıl 3, S. 35, İstanbul 15 Ocak 1969, s. 20.
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bir muhasip olmak üzere iki kâtip, iki mağazacı, buhar makinesi için 
bir makinist ve bir ateşçi, bir cerrah ve eczacı alınacaktı. Mektep na-
zırı olacak kişinin yanında, devlet fabrikalarında çalışmış tecrübeli 
erkânıharp ve topçu subaylarından bir nazır vekili bulunacaktı.

8- Memurlarla öğrencilere, yedinci seneye kadar her yıl bir Kuruş zam 
yapmak suretiyle, altışar Kuruş gündelik verilecekti. Mektebin yıllık 
masrafı 1.292.000 Kuruş olarak hesaplanmıştı. Okuldaki üretimden 
yılda yaklaşık olarak 320.000 Kuruş gelir sağlanacaktı. Böylece dev-
letçe verilen tahsisatla bu gelir tutarından geri kalan 28.000 Ku-
ruş’un, öğrencilerin fabrikalardaki çalışmalarının gerektirdiği mas-
rafa karşı tutulması öngörülmüştü.

9- Okulda öğretimi yapılacak sanat dallarıyla her şubeye alınacak öğ-
renci sayısı ve her şubenin eğitim süresi ayrıntılarıyla belirlenmişti.

Bu rapor, başında eski Sadrazam Fuat Paşa’nın bulunduğu “Meclisi Va-
la’nın, (Yüksek Meclis’in) “Kavanin ve Nizamat Dairesi’nde” (Kanunlar ve 
Düzenler Dairesi’nde) incelenip kabul edilmişti. Meclis bu rapordaki gö-
rüşlere ek olarak da şunları önermişti15:

…Başlıca servet kaynağı olan sanayinin ilerlemesi memleket ve halka 
yararlı olacağı kadar, memleketimizde böyle bir mektebin kurulması da fen 
ve sanat dallarını geliştirerek bu süreden beri gerileyen sanayimizin az 
vakitte ilerlemesini sağlayacaktır. Bu hayırlı işe ayrılacak para, elde edi-
lecek faydaya göre büyük görülemez. Gerçi şu aralık hazineye yük olacak 
masrafların açılması istenmezse de bu kadar yerlere Akçe harcanırken, 
memleket hayrı için yılda iki bin keseyi esirgemenin layık olmadığı kanaa-
tine varmıştır. Komisyon raporunda belirtilen kuruluş şekli de uygun gö-
rüldüğünden, bu esas üzerine mektebin tesisi ve mektep binası için Sulta-
nahmet’te eski Kılıçhâne mahallinde bulunan binalarda, birkaç ahşap yapı 
daha ilave edilmesi ve bu iş için tahmin edildiği gibi sekiz yük akçe harcan-
ması uygun bulunmuştur…

…Bütün bunların yanında Üsküdar ve Boğaziçi taraflarında bulunan 
ahalinin de çocuklarını bu mektebe vermek isteyecekleri, fakat aradaki me-
safenin buna engel olacağı düşünülerek mektepte yatılı bir kısmın kurul-
masına karar verilmiştir. Bundan başka İstanbul’da birçok fakir çocukları 
geceleri külhan ve benzeri yerlerde yatarak gündüzleri dinlendiklerinden, 

15 Adnan Giz, a.g.m., s. 21.
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bunların da sanatkâr olarak yetiştirilmesi hükümetin görevlerinden olup, 
mektebin yatılı kısmına alınmaları lüzumlu görülmüştür…

Ancak bu kadar ileri noktaya kadar gelen girişim, hiç beklenmedik bir 
engel nedeniyle 1867 yılına kadar gecikmiştir. Çünkü gerekli para sağlana-
mamıştı. Buna rağmen 1867 yılında konu tekrar ele alınacak ve gelir kay-
nakları bulunacaktı. Yıllık masraf 2.000 kese olarak belirlenmişti. Maliye 
bu masrafın yarısını karşılayabilecekti. Geri kalanı ise Unkapanı Köprü-
sü’nden yaya geçenlerden on para alınarak sağlanacaktı.

1864: “Islah-ı Sanayi Komisyonu” ve  
Saraçlar Şirketi

Osmanlı İmparatorluğu’nda, Tanzimat’la birlikte başlatılmış olan sa-
nayi girişimlerinin başarısı için eski “gedik düzeninin inhisarı”nın kal-
dırılması ve bunun yanı sıra ticaret ve sanayide serbestliğin ilanı çok 
önemli bir adımdı. Ancak, yüzlerce yıl boyunca belirli bir düzen içinde 
çalışmaya alışmış bulunan esnafı, bütünüyle yeni bir sisteme dönüştüre-
cek düzeni kurmak da kolay değildi. Böylece, bir yandan üretici ile tüc-
car arasındaki ilişkiler kesilmiş, diğer yandan da ithal ürünlerin rekabet 
gücü artmıştı.

Sonuçta rekabet gücünü kaybeden birçok kişi işini terk etmeye başla-
mıştı. Ortaya çıkan bu karmaşık durumun çözümlenmesi için, yarı resmi 
bir “Islah-ı Sanayi Komisyonu” kurulmuştu. Osmanlı sanayisinin gelişme-
sinde çok önemli rolleri olan bu komisyonun ana hedefleri kalın çizgilerle 
şöyle özetlenmişti16:

“…Osmanlı pazarlarını ele geçirmiş olan yabancı mallara karşı güçlü bir 
rekabet oluşturmak. Az sayıda ve güçlü kuruluşlar oluşturmak ve bunlara 
devlet desteği sağlamak. Dağınık çalışan esnafın imkânlarını birleştirerek, 
makine ve hammadde ithal edip seri üretime geçişi sağlamak. Üretimin ka-
lite düzeyini sağlamak. Fiyatları denetlemek ve devletin ihtiyacı olan mal-
ları bu kuruluşlardan almak. Eski meslek loncalarının ortadan kaldırılma-
sıyla çırak ve işçi yetiştirme yolu kapandığı için, esnafı birleştirerek her 
üretim alanı için gerekli okulları açmak…”

16 Adnan Giz, a.g.m., s. 22.
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1864 yılı ortalarında çalışmaya başlayan komisyonun hazırladığı “ni-
zamnâmenin” maddelerinde, eski çalışma yapısının değiştirilmek istendiği 
aşağıda sıralanan maddelerde açık olarak görülmektedir17:

- Bu komisyonun bir “Reis’i” ve ayrıca “Usulü Hiref ve sanayiye aşina ve 
erbab-ı gayret ve himmetten” oluşan gerektiği kadar üyesi, bir “Mukayyidi” 
ve gerektiğinde toplantılarda bulunmak üzere diğer memurlardan oluşa-
cak (Yeteneği olan, sanayiyi bilen, gayretli ve ciddi hevesli, gerektiği kadar 
üyesi ve kayıt memuru ve gereğinde toplantılarda bulunacak memurlardan 
oluşacak) doğal üyeleri vardır. Cuma ve pazar günleri dışında, doğal üyeler 
bir özür olmadıkça her gün yaz ve kış beş saat komisyonda bulunacak, her 
türlü “… sanayi ve ehl-i hirefin…” geliştirilmesi için çalışacaktır.

- Esnafın eskisi gibi tek başına ve ayrı ayrı “sanat icra etmelerinde” 
fayda olmadığından gereken sermayeyi sağlayıp öncelikle “Simkeşhâne”, 
“Saraçhâne” ve “altın varakçı esnafının” şirketleşmeleri gerekmektedir.

Bu şirketler bir yönetim kurulu oluşturarak yönetilecektir. Devletle ilgi-
li olan ürünlerin bundan sonra nasıl alınacağının ayrıntıları belirlenecektir.

- Bütün bunların sonucunda “eşya-i sınaiyye, has, halis ve dayanıklı” 
olmalı ve bununla birlikte “güzel ve nümayişli yapılmalı ve bahasının dahi 
ehven olması” için, iç ve dıştan bu işi bilenlerden araştırma yapılmalı ve “te-
rakki-i sanayi” sağlanmalıdır. Hiçbir bozuk ve uygunsuz üretim yapılmamalı, 
“kalp ve hileli” üretim yapan ya da satanlar gazetelerde ilan edilmelidir.

- “Erbab-ı hüner her kim hiref ve sanayiye dair yeniden bir şey ihtira 
edip de imtiyaz verilmeye kesb-i liyakat ederse”, (Sanayiye ait herhangi bir 
buluş yapıp bunun imtiyazını alabilmeye layık olduğunu ispat eden hüner 
sahiplerini) komisyona bildirilir, örneği gösterilir. Esnafın arasında “sanata 
veya hirfete ait” herhangi bir sorun çıktığında ise komisyon, sorunu her iki 
tarafın işini değerlendirmek için birer veya ikişer kişiden oluşacak bilirki-
şiler eliyle çözümleyecektir.

Yukarıda kalın çizgilerle özetlenen bütün bu maddelerden, komisyonun 
görevinin, batıdan gelen Sanayi Devrimi karşısında rekabet gücünü kaybeden 
küçük sanayi dallarını şirketler durumuna dönüştürmek ve üretim düzeyinin 
denetimini sağlamak olduğu anlaşılıyor. Nitekim bu amaçla yeni kurulacak 

17 Adnan Giz, “1868’de İstanbul Sanayicilerinin Şirketler Halinde Birleştirilmesi Teşebbü-

sü”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, S. 34, İstanbul 1968.
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şirketlere bedava arsa verilecek, ithal kolaylıkları ve vergi muafiyeti sağla-
nacak, devlet ihtiyaçlarının öncelikle bu kuruluşlardan alınması konusunda 
gayret gösterilecekti. Öncelikle İstanbul’da daha sonra da taşrada kaliteli ve 
ucuz mal üretilmesi denetlenecek, hileli mal üretenler cezalandırılacaktı.

Aslında bu girişim, 19. yüzyılın ortalarında Sanayi Devrimi ile İngilte-
re’de gücünü kaybeden küçük üreticileri şirketler biçiminde birleştiren 
sistemin neredeyse aynısıydı. Ayrıca daha sonraki yıllarda Almanya’da da 
aynı sorun ortaya çıkmış ve buna benzer düzenlemelerle yaklaşık 30.000 
küçük esnaf 200 şirket yapısına dönüştürülmüştü.18

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki bütün bu gelişmeler, hiç kuşkusuz at ile 
ilgili dericilik üretimini de belirli ölçüde etkilemeye başlamıştı. Çünkü gün-
lük yaşamda at arabaları kullanımı yaygınlaşıyordu. Arabanın temel “gücü” 
de attı. At, hem doğru hem de verimli kullanılmalıydı. Bunun için de önce-
likle saraçlar, sanayideki yeni gelişmelere eşit duruma getirilmeliydi.

Bu nedenle Sanayi Komisyonu, 25 Haziran 1867 tarihinde “Saraçlar Şir-
keti”ni kurmuştu. Aslına bakılırsa deri, meşin ve araba koşumları yapan sa-
raçlar, ürünlerinin taşıdığı önem nedeniyle devletten her zaman çok özel 
destekler görmüşlerdi. Nitekim İstanbul’daki Saraçhâne de, bu üreticilerin 
toplu olarak bir arada çalışmaları için kurulmuştu. Bu yüzdendir ki Saraçhâ-
ne, eski lonca düzeninin büyük ölçüde uygulanmasıyla, üretim gücünü 
önemli ölçüde koruyabilmiş bir kurum olarak 19. yüzyıla kadar gelebilmişti.

Ancak Tanzimat dönemine kadar uygulanan sisteme göre herhangi bir 
üretici, Saraçhâne’den ayrılıp serbest çalışamazdı. Tanzimat’ın ilanından 
sonra ise “üretim tekeli ve sınırlamalar” kaldırılınca, saraçlar istedikleri 
yerde işyeri açma hakkına sahip olmuşlardı. İç gelişmelerden kaynaklanan 
bu sorunlara ithal ürünlerin rekabeti de eklenince saraç esnafı birden sı-
kıntılarla karşı karşıya kalmıştı. Saraçlar da üretim düzenlerini yenilemek 
amacıyla Sanayi Komisyonu’na başvurmuştu. Sanayi Komisyonu, daha 
önce ortaya koyduğu ilkelere uygun olarak, “Saraçlar Şirketi Nizamnâme-
si” hazırlayıp, 25 Haziran 1867 tarihinde onaylamıştı. Böylece diğer şir-
ketlere tanınan haklar ve imtiyazlar saraçlara da sağlanmıştı. Ancak bu 
yeni girişimin hemen ve tam olarak başarılı olamadığı, birçok sorunlarla 
karşılaşmış olduğu anlaşılıyor.

18 Rifat Önsoy, Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, Ankara 1988 

s. 95.
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Kitabenin çevirisi.

Şehinşâh-ı cihân Abdülaziz-i âsumân-pâye

Serâpâ himmeti ma’tûfdur esbâb umrâna

Husûsan askeriçün bir kolerahâne inşâsı 

Olunca yümn ile sânih-i fu’âd-ı şâh-ı devrâna

Dedi ikmâline târih-i tâmın çâkeri Hâlet

Güzide nev-resm bâlâ binâ oldu dikimhâne 

 1280 (1863)

 Nemmakahu Mehmed Rif’at

Kitabenin sadeleştirmesi

Göklerin bekçisi, Şahlar Şahı Abdülaziz Han’ın

Asker için özel bir “kolerahâne” inşası

Tam tarihinde bitmesi için kölesi Halet

Bütünüyle medeni ihtiyaçları karşılamaya yönelen yardımıyla

Âlemlerin şahının kalbine uğurlu bir şekilde doğunca

Güzel bir şekilde yeni dikimhane yaptı

1864 yılında Beykoz Çayırı’nda inşa edilmiş olan, eski Askeri Dikimhâne’nin  

giriş kapısı ve kalıntıları. (Fotoğraf: Önder Küçükerman)
1863 yılında kurulmasına karar verilen İstanbul Sanayi Mektebi’nin eğitiminden görünüşler.  

Bu okulda, Osmanlı Devleti’nde ilk kez eğitimde buhar makinesi ve buharla çalışan makineler  

kullanılmaya başlanmıştı. (IRCICA, Yıldız Koleksiyonu)
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1867: Paris Sergisi ve Sultan Abdülaziz  
(Paris Exposition Universelle)

1867 yılında Paris’te açılan serginin adı şöyleydi: “Paris Exposition Uni-
verselle”. Ama bu serginin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yeni değişimlerle 
çok ilginç ilişkileri vardı. Çünkü Osmanlı İmparatoru Sultan Abdülaziz bu 
sergiye şeref konuğu olarak davet edilmişti. Bu olay, devletin üst düzey 
yöneticilerinin, Avrupa’da hızla gelişen ve değişen sanayi ürünleriyle, ken-
dı ortamlarında  karşılaşmaları açısından çok büyük önem taşımıştı. Belge-
lere göre bu önemli olay şöyle başlamıştı19:

… Tarih 20 Mayıs 1867 Perşembe… Hariciye Nazırı Keçecizade Fuat Paşa, 
elinde Paris Sefiri Mehmed Cemil Paşa’nın telgrafı, Sadrazam Mehmed 
Emin Ali Paşa’nın makam odasına girdi ve dudaklarında bir tebessümle:

“Geldi…” dedi.

Ali Paşa, Hariciye Nazırı’nın uzattığı telgrafı, bakışlarında toplanmış 
merakla, bir anda okudu: 

Birader… Saray-ı Hümâyûn’a beraberce gidip arz edelim. Beni yalnız 
bırakma…

Tanzimat döneminin iki ünlü devlet adamını Padişah Abdülaziz’in hu-
zuruna gönderen telgraf, Fransa İmparatoru Üçüncü Napolyon’un, o yıl 
açılacak Paris Sergisi’ne şeref konuğu olarak Osmanlı Hükümdarını davet 
edeceğini belirtiyor ve bu amaçla da Fransa’nın İstanbul Sefirine talimat 
verildiğini bildiriyordu.

Bu davet üzerine uzun bir tartışma ve hazırlık dönemi geçirilmiş, an-
cak en sonunda 21 Haziran Cuma günü hareket etme kararı verilmişti. Bu 
amaçla Sultaniye yatı, Haliç Tersanesi’nde bakıma alınmış, salonları yeni-
den düzenlenmiş, Hereke Fabrikası’ndan getirilen özel kumaşlarla döşen-
mişti. Bu yat ile birlikte “Pertevniyal”, “Aziziye”, “Orhaniye” yatları ve zırh-
lıları da resmi heyeti taşımak için görevlendirilmişti. Bu önemli seyahate 
katılacak olan kişiler şunlardı20:

Padişah Abdülaziz, Şehzade Yusuf İzzettin Efendi, Şehzade Murad 
Efendi ve Şehzade Abdülhamid Efendi. Başmabeyinci Cemil ve Hafız 

19 Rifat Önsoy, a.g.e., s. 98.
20 Cemal Kutay, Avrupa’da Sultan Aziz, İstanbul 1970, s. 13.
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Mehmed Beyler, Başkâtip Mehmed Emin Bey, Hoca Hasan Nami Efendi, 
altı mabeyn teşrifatçısı, Başyaver Halil Paşa ve altı yaver, iki ferik, on za-
bit, yirmi silahşor.

Hariciye Nazırı Keçecizade Fuat Paşa, Hariciye Teşrifat Umum Müdürü 
Kamil Bey, Tercüman-ı Divan-ı Hümâyûn Arifi Bey, İstanbul Şehremini Ömer 
Faiz Efendi, Hariciye Nezareti Hususi Kâtibi Ali Fuat Bey ve özel hizmetliler.

1867: Paris Sergisi’nde Karşılaşılan Sanayi Ürünleri

Bu heyet arasında bulunan İstanbul Şehremini, yani bugünkü karşılı-
ğıyla Belediye Başkanı Ömer Faiz Efendi’nin bütün gezi boyunca yaptığı 
gözlemler ve sonradan yazdığı günlük çok ilgi çekici bir belge gibidir. Ömer 
Faiz Efendi bu günlüklerde, heyetin Avrupa ile karşı karşıya kaldığında ne-
ler hissettiklerini şakacı bir biçimde şöyle anlatmıştı21:

…Sultan Aziz’in Paris Milletlerarası Sergisi’nin şeref misafiri olarak 
Avrupa seyahati kesinleşince Ali ve Fuat Paşalar, sergideki Osmanlı pav-
yonunun mükemmel olması için elden geldiği kadar çalıştılar… Bir teknik 
topluluk Paris’e gönderildi. Bize ayrılan sahadaki pavyonumuz, Osmanlı 
mimarisini tesir altına almış Rokoko birleşimi bir bina idi. Yanında da bir 
cami… Elde benzetilmeye değer bin bir örnek varken, bu caminin hiçbiri-
sine benzememesi, daha sonra millî müzeciliğimizin kurucusu olan Osman 
Hamdi Bey’in haklı şikâyetlerine neden olacaktı…

…Zat-ı Şahâne, o uçsuz bucaksız mülklerinin imalatını ve ürünlerini teş-
hir ederek cümle âlemin önüne çıkaracak Osmanlı pavyonunu da ziyaret 
etti ve Şark usulü kahve veren, millî kıyafetli genç kahveciler tarafından 
karşılandı. Bu sergiden dört sene önce, 1863’te, Sultanahmet’te açılmış 
olan ve basit bir panayır havası içinde olan sergilenmiş halılar, telkâri el iş-
lemeleri, Bursa kadifeleri, Üsküdar çatmaları, Trablus ve Hama kumaşları, 
Halep sadakorları, Ankara sofları ile çeşitli silahlar pavyonlarında sergile-
niyordu. Padişah çok memnun kalmadı mı, nedir bilinmiyor, mutsuz bakış-
larla ve durgun yüz ifadesiyle sergiden ayrıldı. Zaten o günün öğleden son-
rası dinlenmeye ayrılmıştı. Elize Sarayı’ndaki muhteşem dairesine çekildi. 
Heyetimizin diğer azası sergide kaldılar…

21 Cemal Kutay, a.g.e., s. 26.
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Veliaht Murad ve Şehzade Abdülhamid Efendilerin yanında idim. Şeh-
zade Abdülhamid Efendi şu soruyu sordu:

-Acaba memleketimizde imal edilen eşya sadece bu kadar mıdır? Başka 
şeyler yok mudur?” Veliaht Hazretleri cevap vermem için yüzüme baktı ve 
sustu. Dedim ki:

-Çok vardır efendim. Hatta mesela sergimizin içinde olduğu şu bina bile 
Türk mimari tarzında değildir. Anadolu’nun tenha ve göçebe aşiretlerinin 
yaşadığı metruk sahada, çadırlar içinde cicim derler öyle kilimler dokunur 
ki, dünyanın başka yerinde yapılamaz efendimiz… Kasabalarda demire il-
kel ocaklarda su vererek öyle çelikler yapan ve bunlardan öyle sanatkârca 
silahlar üreten ustalar vardır ki bunların el işi olduğuna inanılmaz efen-
dim… Tek kelime okuma-yazma bilmeyen genç kızlarımız ev odalarında kök 
boyalarla öyle halılar, ipekli kumaşlar, kemhalar, bürümcükler dokurlar ki 
hayran olmamak elden gelmez efendimiz… Fakat Bâb-ı Âli ricali bilmezler 
efendimiz… Çünkü çoğu için buralar meçhuldür.

Şehzade Hazretleri sordu:

-Peki, amma siz de Bâb-ı Âli ricalinden değil misiniz? 

Beykoz Çayırı’nda, eski Askeri Dikimhâne’nin giriş kapısı. (Fotoğraf: Önder Küçükerman) Beykoz Çayırı’nda, eski Askeri Dikimhâne’nin kalıntıları. (Fotoğraf, Önder Küçükerman)
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Cevabım, zeki ve zarif veliahdın dudaklarında yine bir tebessümün do-
laşmasına vesile oldu:

-Ben mütevazı bir Bâb-ı Âli mensubuyum. Bendelerinin bilmeye çalış-
ması bir şey ifade etmez. Bilmesi gereken vükela ve küberadır (vekiller ve 
büyüklerdir). Onlar da özellikle İstanbul işleri ile meşgul olmaktan vakit 
bulamadıkları için mazurdurlar efendimiz… Memaliki şahâneyi (Şahâne 
memleketi) Bâb-ı Âli tanımayınca dünya nasıl tanır efendimiz?

Bu sergide, çeşitli ülkelerden gönderilmiş olan sanayi ürünlerine bir-
çok ödül verilmişti. Bu ödüllerden bir kısmı da Sultan Abdülaziz tarafından  
verilmişti.

Sergide altın madalya alanlar arasında, armağanlarını padişahın bizzat 
vererek şereflendirdiği ürünler arasında, o sene son model olarak yeni çı-
kan ayaklı dikiş makineleri de varmış. Bunlar henüz İstanbul’a gelmemişti. 
Bizimkiler de o kadar ilgi göstermişler ki, Sultan Aziz, şehzadeler ve Fuat 
Paşa da saray ve konakları için sipariş vermişler. Ömer Faiz Efendi şöyle 
diyor22:

22 Cemal Kutay, a.g.e., s. 155.

Veliaht Murad ve Şehzade Abdülhamid Efendilerin yanında idim. Şeh-
zade Abdülhamid Efendi şu soruyu sordu:

-Acaba memleketimizde imal edilen eşya sadece bu kadar mıdır? Başka 
şeyler yok mudur?” Veliaht Hazretleri cevap vermem için yüzüme baktı ve 
sustu. Dedim ki:

-Çok vardır efendim. Hatta mesela sergimizin içinde olduğu şu bina bile 
Türk mimari tarzında değildir. Anadolu’nun tenha ve göçebe aşiretlerinin 
yaşadığı metruk sahada, çadırlar içinde cicim derler öyle kilimler dokunur 
ki, dünyanın başka yerinde yapılamaz efendimiz… Kasabalarda demire il-
kel ocaklarda su vererek öyle çelikler yapan ve bunlardan öyle sanatkârca 
silahlar üreten ustalar vardır ki bunların el işi olduğuna inanılmaz efen-
dim… Tek kelime okuma-yazma bilmeyen genç kızlarımız ev odalarında kök 
boyalarla öyle halılar, ipekli kumaşlar, kemhalar, bürümcükler dokurlar ki 
hayran olmamak elden gelmez efendimiz… Fakat Bâb-ı Âli ricali bilmezler 
efendimiz… Çünkü çoğu için buralar meçhuldür.

Şehzade Hazretleri sordu:

-Peki, amma siz de Bâb-ı Âli ricalinden değil misiniz? 

Beykoz Çayırı’nda, eski Askeri Dikimhâne’nin giriş kapısı. (Fotoğraf: Önder Küçükerman) Beykoz Çayırı’nda, eski Askeri Dikimhâne’nin kalıntıları. (Fotoğraf, Önder Küçükerman)



BEYKOZ DERİ ve KUNDURA FABRİKASI

170

 …Padişah bile olsa, kadınların memnun olacakları konuları düşünmek 
zorunda… Bu İstanbul’da henüz bulunmayan ayaklı, mobilyaları süslü, eli 
yorulmaktan koruyan, daha çok marifetli makineleri görünce, hepsi mev-
kilerini ve unvanlarını unutup saray ve konakları için sipariş verdiler. Ben 
bile bizim Köroğlu’nu ve kerimeleri mahzun etmek istemedim…

Sultan Abdülaziz İngiltere’de

Sultan Aziz ve beraberindeki heyet daha sonra İngiltere’ye gitmişti. O 
yıllar İngiliz sanayisinin büyük adımlar attığı dönemdi. Her gün yeni bu-
luşlar ve sanayi ürünleri hayata giriyordu. Şimdi yine, Ömer Faiz Efen-
di’nin gözlemleriyle, heyetin bu şaşırtıcı gelişmelerle karşılaşmalarını 
izleyelim:23

…Sultan Aziz’in denizciliğe merakını bilen İngilizler Portsmouth’ta bü-
yük bir geçit resmi düzenlemişlerdi.

O tarihte İngiliz donanması dünyanın en güçlü deniz kuvveti idi. İngi-
lizler, açık denizde, hakiki mermi atışları ile ciddi bir savaş tatbikatı yapa-
caklardı. Padişah Osborn yatında idi ve refakatinde savaşı idare edecekle-
rin dışında İngilizlerin en tanınmış denizcileri bulunuyor, kendisine izahat 
veriyorlardı.

İki ayrı filo, önce birbirleriyle savaştılar. Mermiler, barut yerine renkli 
bir madde ile doldurulmuştu. Böylelikle isabet olup olmadığı anlaşılıyordu. 
Daha sonra iki filo birden Gospor tabyalarına karşı hücuma geçtiler ve 
tabyalar karşılık verdi. Tatbikat iki saate yakın sürdü…

…Bir bu seyyar fabrikaları düşündüm, bir de bizim eski devirleri hatır-
ladım, sanayi temelinden değişmiş idi. Yanımda duran ve cümlemiz gibi 
hayran hayran bu dev buhar makinelerine bakan Halimi Efendi biraderime 
dedim ki24:

…Aziz biraderim… Şunlara bakarken ne düşünüyorum biliyor musunuz, 
bizim Barbaros Hayrettin Paşa merhumun devri bitmiş!..

23 Cemal Kutay, a.g.e., s. 161.
24 Cemal Kutay, a.g.e., s. 192.
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…O akşam Sırça Saray’da (Kristal Palas) büyük bir konser verildi. İki 
bin şantöz, Zat-ı Şahâne adına tertip edilmiş manzumeyi bir ağızdan söy-
lüyorlardı. Bu ahenk harikulade bir coşkunlukla saatlerce devam etti. Bu 
nezaket tezahürü belki dünyada görülmemişti…

İngiltere’nin özellikle çelik ve cam endüstrisindeki uygulamaları da he-
yeti etkilemişti25:

…Sultan Abdülaziz, seyahatten hoşlanmaya başlamıştı. Prens döGal’in, 
bir gün daha kalma konusundaki ısrarlı teklifini kabul etti. O gün, Lond-
ra Belediyesi’nin muhteşem ziyafetinde bulunduk. Belediye, “Guildhall” 
önünde merasim için dört günde muhteşem bir salon inşa ettirmişti. Pa-
dişah, bu koskoca salonun bu kadar kısa zamanda nasıl yapıldığını merak 
etmiş. Kendisine belirli boylarda tahta duvarların ve bölmelerin önceden 
hazırlanmış olduğu anlatıldığı zaman şunu istediler:

… İstanbul’da sık sık yangın olur. Yüzlerce ev yanar. Yerlerine yenile-
rinin yapılması için seneler geçiyor. Herifler elli evlik yere bir o kadarlık 
inşaatı dört günde yapmışlar. Sebep ve hikmeti nedir?

Tahkik ediniz de istifade edelim…

Bütün yapılanlar fabrika imalatıydı. El aletleri devrini tamamlamıştı. 
Hepsini gezmiş ve görmüş idik. Avdet esnasında zat-ı şahâne bendelerine 
aynı iradeyi tekrar edince şu cevabı verdim:

…Şevketmeap, bu memleketlerde sadece insanlar Cenab-ı Hak tarafın-
dan anne karnında yetiştiriliyor.

Geri kalanları fabrikalarda imal ediliyor. Anne karnından çıkanlara da 
onları icap eden yerlere koymak düşüyor. Memalik-i şahânenizde inşal-
lah bu fabrikalar saltanatınız zamanında kurulur ise Ömer Faiz kulunuz 
İstanbul’u baştan aşağı yakar, o harap evler yerine hazır evlerin mimar-
lığını bizzat yapar!..26

25 Cemal Kutay, a.g.e., s. 71.
26 Cemal Kutay, a.g.e., s. 91.
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Sultan Abdülaziz Dönüş Yolunda,  
Vidin’deki Sanayi Mektebi’nde

Osmanlı heyeti, İngiltere’den ayrılarak 24 Temmuz günü Belçika’nın 
Liyej şehrine ulaştığında, üzeri Belçika bayraklarıyla süslü bir lokomotifi 
çılgınca alkışlayan on binlerce Belçikalıyı görünce meraklanmışlardı.

Ömer Faiz Efendi bu konuyu da şöyle özetlemişti27:

…Meğer bu Belçika fabrikasında, dünyanın hacim bakımından en küçük, 
fakat çekme gücü bakımından en büyük lokomotifi yapılmış. Bizim Liyej’e 
geldiğimiz gün onun da ilk defa halk önüne çıkarılıp sefere girmesi mera-
simi yapılıyormuş…

27 Cemal Kutay, a.g.e., s. 74.

1867 Paris Sergisi’ni gösteren gravür. (Önder Küçükerman Arşivi) 1867 yılında İngiltere’de karşılaşılan uluslararası ortamı tasvir eden gravür.  

(Önder Küçükerman Arşivi)
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Osmanlı heyeti daha sonra Belçika, Avusturya’da Viyana ve oradan da 
Tuna yolu ile Peşte’ye, Macar başşehrine gelmişti. Ömer Faiz Efendi’nin 
izlenimleri şöyle devam  ediyordu.28

…İskelemiz Preşi’ye kadar arabalarla gidilecekti. İskele hıncahınç halk 
ile dolu idi. Ahali, zat-ı şahâne ile şehzadelerin bulundukları arabalara çi-
çek buketleri atıyordu… Osmanlı Padişahı için hazırlanan “Zeşenyi Vapu-
ru” Osmanlı-Avusturya-Macaristan bayraklarıyla süslenmişti… Bizler “Ru-
dolf gemisinde idik. Bu gemi arşidüklere mahsus idi… Akşam saat dokuzda 
Peşte’ye eriştik. Şehir ışıklar içinde idi.

Halk sokaklara dökülmüştü… Osmanlı Padişahı için Macar krallarının 
kullandığı çok mükellef tarihi araba tahsis edilmişti. Prof. Lazlo bana anlat-
tı ki bu araba, 190 seneden beri ilk defa müzeden alınmaktadır. Bunun için 
Peşte Şehir Meclisi ittifakla karar almıştı…

28 Cemal Kutay, a.g.e., s. 199.

Sultan Abdülaziz Dönüş Yolunda,  
Vidin’deki Sanayi Mektebi’nde

Osmanlı heyeti, İngiltere’den ayrılarak 24 Temmuz günü Belçika’nın 
Liyej şehrine ulaştığında, üzeri Belçika bayraklarıyla süslü bir lokomotifi 
çılgınca alkışlayan on binlerce Belçikalıyı görünce meraklanmışlardı.

Ömer Faiz Efendi bu konuyu da şöyle özetlemişti27:

…Meğer bu Belçika fabrikasında, dünyanın hacim bakımından en küçük, 
fakat çekme gücü bakımından en büyük lokomotifi yapılmış. Bizim Liyej’e 
geldiğimiz gün onun da ilk defa halk önüne çıkarılıp sefere girmesi mera-
simi yapılıyormuş…

27 Cemal Kutay, a.g.e., s. 74.

1867 Paris Sergisi’ni gösteren gravür. (Önder Küçükerman Arşivi) 1867 yılında İngiltere’de karşılaşılan uluslararası ortamı tasvir eden gravür.  

(Önder Küçükerman Arşivi)
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…Tuna üzerindeki hareketimiz devam ediyordu… Vidin gözüktü. Kendi 
ülkemize girmiş bulunuyorduk. Beş yüz seneye yakın Türk hükümranlığı 
altındaki Vidin şirin çehresi ile gönüllerimizi fethetti. Gemimiz Vidin’e yak-
laşınca kaleden atılan toplarla selamlandık. Bütün şehir sahile dökülmüş-
tü. Padişah-ı Âli Osman, muntazam kıyafetli iptidai mektepleri ve hiçbir 
başka Osmanlı eyaletinde olmayan sanat mektepleri talebeleri ile esnaf 
teşkilatı tarafından karşılandı. Bunlar Tuna Valisi Mithat Paşa’nın eser-i 
himmeti idi. Hünkâr, Mithat Paşa’yı huzuruna kabul ile kendisinden izahat 
aldı… Padişah gördüğü intizamdan ve ümrandan fevkalade memnun oldu. 
Mekteplere ve sanayi erbabına verilmek üzere yüz bin Kuruş ihsan etti…

Heyet, en sonunda 7 Ağustos 1867  Çarşamba günü Karadeniz Boğazı 
önüne gelmiş ve çok görkemli bir törenle karşılanmıştı. Ömer Faiz Efen-
di’nin bu konudaki yorumu şöyleydi29:

…Zannediyorum ki İstanbul, böyle bir karşılamayı, hiçbir Âli Osman Pa-
dişahına yapmamıştı… Çünkü hiçbir padişah, sarayından çıkıp kırk yedi gün, 

29 Cemal Kutay, a.g.e., s. 74.

Sultan Abdülaziz’in İngiltere’de dönemin güçlü buhar makinelerini izlemesini gösteren gravür.
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dünyanın başlıca merkezlerini dolaşmak, dünyanın içinde bulunduğu şartla-
rı tetkik etmek ihtiyacını duymamıştı…

1865: Saraçhâne ve Simkeşhâne İlişkileri

Osmanlı Devleti’nde saraçlıkla ilgili bir yan endüstri kolu da çok özenli 
dericilik ürünlerinde kullanılan “gümüş tel ve sırma” üretimini gerçekleşti-
ren “Simkeşhâne” idi. Bugün Beyazıt Meydanı’ndan Aksaray’a giden yolun 
üzerinde, sol tarafta bulunan eski yapı kalıntıları, bu Simkeşhâne’ye aittir.

Yüzyıllardan beri sessiz duran bu yapı kalıntıları, gerçekte çok ilginç bir 
endüstri malzemesi olan gümüşle iç içeydi ve şu tür ürünleri vardı30:

“...Evvelce burada gümüş tel, sırma, klaptan, zabitana ait üniforma, dev-
let tarafından yaptırılan nişan, kıymetli eğer takımları için ziynetli şerit ve 
bunun gibi...” sanat eserleri üretilirdi.

Bu önemli sanayi kuruluşunun gerek dericilikle ve gerekse o günlerin 
sanayi değişimleri ile bağlantılı şöyle sorunları vardı:31

...Millî sanayimize böyle nefis eserler yapan bu müessese, tarih boyun-
ca zevkimize ve ziynetimize ait eşyamıza lazım olan malzemeyi vermiş fa-
kat bir asra yakın bir zaman öncesine kadar ayakta duran bu müessese 
gerilemeye yüz tutmuştur. Buna sebep, Avrupa’nın aynı malzemeyi fab-
rikalarda yaptırıp memleketimize bol bol sokması başlıca âmil olmuştur.

Bu hali gören devlet ricali, bu müessese ile aynı akıbete doğru yuvar-
lanmakta olan saraç, debbağ ve daha bazı sanat teşekküllerini kurtarmak 
ve faaliyetlerine devam ettirebilmek için her birini şirket haline koymayı 
düşünmüşlerdir. Bu arada Simkeşhâne için de bir “Nizamnâme” kaleme 
almışlardır... Ağustos 1282 (1865) tarihli olan bu nizamnâmenin 31. mad-
desinde bilhassa: Simkeşhâne imalâtının sarf ve revacını temin etmek için 
İstanbul Saraçhâne esnafının eğer, başlık, araba koşumları, pûşideler (ör-
tüler) ve sair masnuat (sanatkârca yapılmış işler) için kullanacakları tel, 
sırma ve klaptanların mutlaka Simkeşhâne mamulatından olmasını kat’i 
surette tasrih ve bu suretle Simkeşhâne himayesine çalışmışlardı. Ama 
maalesef buna muvaffakiyet hâsıl olamamış ve sonunda Simkeşhâne ça-
lışmasına son vermiştir...

30 Cemal Kutay, a.g.e., s. 105.
31 Muhtar Yahya Dağlı, İstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mani Katarları, İstanbul 

1948, s. 38.
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II. Bayezid su yollarını gösteren haritada, saraçhane semtine adını veren ünlü Saraçhâne’nin durumu.  

(Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri, C. IV, İstanbul 1974, s. 552.)

1876 yılında Saraçhâne. (Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde  

Fatih Devri, C. IV, İstanbul 1974, s. 552.)

1866: İstanbul Saraçhânesi ve Seçkin Ürünleri

Sanayileşmeden dolayı ithal ürünlerin rekabet ettiği Saraçhâne’de o 
günlerde neler üretilirdi? Bu konudaki standart üretim yanında daha özel 
olanlar da vardı ve bunu kaynaklardan şöyle izleyebiliyoruz32:

... Bunlardan başka bir de fevkalâde mamulatı vardır ki, bunlar da mu-
kaddes makamlara, Mekke ve Medine’ye gönderilen ve sandukalar üzeri-
ne konulan örtüler gibi kıymetli eşyalar da Saraçhâne üstatları tarafından 
yapılıyormuş. Hatta Saraçhâne hakkında kıymetli malûmat veren ve şimdi 
Fatih’te At pazarında Mutafcılar Caddesi’nde yine saraçlık sanatıyla meş-
gul bulunan Saraç Rıfat Usta, kendi ustası olan Rıza Efendi’nin Hırka-i Sa-
adet’teki (Peygamberin Topkapı Sarayı’nda gümüş sandık içinde korunan 
hırkası) sırmalı örtüleri yaptığını ve bu işte gösterdiği maharet ve muvaf-
fakiyet üzerine Sultan Reşat tarafından Hacca gönderilmek suretiyle taltif 
edildiğini (iltifat edildiğini) ifade eylemiştir...

Ancak yıllar içinde, ilk kurulduğu güne göre, kendini yenileyemeyen bu 
düzen, zaman içinde gittikçe gücünü kaybetmeye başlamıştı. Bu önemli sa-
nayi kolunun yeniden bir düzen içine konması için birçok çalışma yapılmış-
tır. Nitekim “... Bu durumu gören devlet ricâli, bu esnafı bir şirket haline koy-
mayı faydalı görmüş ve bu maksatla Rebiulahir 1283 (1867) ve Ağustos 1282 
tarihli “Saraçhâne Islahına Dair Nizamnâme” namıyla maruf bir nizamnâme 
tanzim ile müessesenin mesaisine devam etmesine çalışmışlardır.

Hatta Saraçhâne’de ecnebi mamulatından hiçbir madde bulundur-
mayıp her türlü saraciye işlerinin kendi sanat eserlerinden olmasını ve 
yapacakları eğer, palan, başlık vesair eşya için kullanılacak sırma, tel ve 
kılaptanların İstanbul Simkeşhânesi mamulatından olmasını nizamnâme-
ye koymuşlardır. Bu tedbirlere rağmen esnafın eski halde mesaisine de-
vamına imkân kalmamış, hele Avrupa’dan gelen saraciye eşyasının rağ-
bet görmesi üzerine, bu esnafın mahdut bazı işlere münhasır kaldığından  
inhitata yüz tutmuştu.33

Bu yollarla desteklenen Saraçhâne’den yetişmiş olduğu bilinen ünlü ki-
şilerden birisi de büyük şair Bâki idi.34

32 Muhtar Yahya Dağlı, a.g.e., s. 38.
33 Muhtar Yahya Dağlı, a.g.e., s. 21.
34 Muhtar Yahya Dağlı, a.g.e., s. 22.
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“...Büyük bir şairimiz olan Bâki’nin bu saraçhânede bir çırak olduğu 
malûmdur. Saraç çıraklığında bulunurken ilk feyz ve irfanını bu mektepten 
alması ne kadar mükemmel ise tahsillerini burada yapıp da hal tercümele-
rine girmemiş bazı kimselerin de bu irfan ocağından feyz aldıkları tahmin 
edilebilir...”

1868: İstanbul Sanayi Mektebi’nin Kurulması

Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayinin geliştirilmesi konusunda belki de 
en köklü girişim, 1867 yılında ortaya atılan İstanbul Sanayi Mektebi kurulması 
düşüncesi olmuştu. Okulun kuruluş gerekçesinde şu görüşler yer alıyordu35:

…Bir süreden beri, gerek İstanbul’da gerekse bütün imparatorlukta 
“hirfet ve sanat” büyük ölçüde zayıflamıştır ve halkın en basit ihtiyacı bile 
karşılanamamaktadır. Bu “hıref kaybının” yeniden geliştirilmesi için, Sana-
yi Mektebi adında bir okul açılması” gerekmektedir…

Sonuçta, 1868 Kasım ayında Sultanahmet’teki eski “Kılıçhâne” ile çev-
resine yapılan binalarda eğitim başlatılmıştı. Okulda, derslik ve atölyelerin 
yanı sıra, bir de küçük fabrika kurulmuştu. Öğretim, 13 yaşından küçük, fakir 
ve kimsesizlerden oluşan 50 öğrenciyle başlamıştı. 17 Kasım 1868 tarihinde 
kabul edilen ve Sanayi Mektebi’nin kuruluş amacını, programını, yönetim 
ilkelerini belirleyen 64 maddelik “Nizamnâme’nin” giriş kısmı şöyleydi:

Birinci bölümde, okulun kuruluş düzeni, dersler, öğretilecek “sanatlar”, 
dâhili ve harici şubelere alınacak öğrenci sayısı, öğrencilere ödenecek üc-
ret, okulda yapılacak işler tanımlanıyordu. Ayrıca, suç işlemiş çocukların 
okula alınması ve bunlarda aranacak koşullar, yatılı öğrencilere verilecek 
yiyecek ve giyecek gibi konular belirlenmişti. İkinci bölümde, okulun yöne-
tici ve görevli kadrosu, gelir ve giderleri tanımlanmıştı. Üçüncü bölümde 
ise yıl sonu sınavları, başarılı öğrencilere verilecek ödüller, mezunlara ta-
nınacak “patent muafiyeti” ve öğrenci cezaları belirtilmişti.

Okulun “dâhili” kısmına 13 yaşından küçük çocuklar, “Harici Şube’ye” 
ise 30 yaş altındaki “esnaf çırakları” alınıyordu. Bu şube, zaten çalışmakta 
olan çırak, kalfa hatta kalfa düzeyindeki gençlerin eğitimi amacıyla oluş-
turulmuştu. “Dâhili Şube’nin” 300 kişilik kontenjanı vardı ve öğrencilerin 

35 Muhtar Yahya Dağlı, a.g.e., s. 21.
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giderlerini devlet karşılıyordu. İsteyen aileler yer olduğu takdirde, yılda 
500 Kuruş ödeyerek çocuklarını “Dâhili” kısmına verebileceklerdi.

İstanbul Sanayi Mektebi’nde doğrudan şehrin değişimine yönelik mes-
lekler şöyleydi:

Ahşap sanayi ile ilgili meslekler: Arabacı ve faytoncu, doğramacı, san-
dalye ve kanepeci, ağaç tornacısı ve modelci. 

Maden sanayi ile ilgili meslekler: Demir balta ve benzeri araçlar üreticisi, 
çilingir, tunç- bakır-demir dökücü, çarkçı ve makinist, çelik alet ve edevat 
üreticisi, bıçakçı ve çakıcı, tenekeci-kurşuncu-lehimci, kuyumcu, silahçı.

Çeşitli meslekler: Kunduracı, terzi, saraç, ciltçi, şeritçi, hakkâk.

Öğrencilere, sınıflarına göre, çalıştıkları günler için küçük bir “günlük 
ücret” veriliyordu. Bu günlükten çeşitli giderler kesildikten sonra kalanın 
yarısı, her ay başında kendisine ödeniyordu. Diğer yarısı ise okulu bitirdik-
ten sonra kendisine verilmek üzere “Emniyet Sandığı’ndaki hesabına” ya-
tırılıyordu. Böylece her öğrenci için, beş yıl sonunda, faiziyle birlikte değer 
kazanmış bir para sahibi oluyordu. Bu da öğrencilere kendi birikimleriyle 
işyeri açabilmesi için bir tür sermaye oluşturuyordu.

Bu okulun önemli yanı, kadrosunda çok sayıda yabancı öğretmen ve 
uzmanların yer almasıydı. Ayrıca okulu başarıyla bitirenler Batı sanayisini 
yakından tanımaları için Avrupa’ya gönderiliyordu. Kısacası, Osmanlı İm-
paratorluğu, Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı sorunları aşabilecek bir 
kadroyu yetiştirmek için girişimler yapıyordu.

1870: Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası’nın  
Kundura Üretiminin Günlük 300 Çifte Yükseltilmesi

Osmanlı Devleti’nin bütün bu sanayi girişimlerine bağlı olarak Beykoz 
Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası’ndaki kundura ve her türlü saraciye üretimi 
teknik yönden geliştiriliyordu. Nitekim 1870 yılında fabrikadaki kundura 
üretiminin günlük 300 çifte yükseltildiği hakkında bilgiler vardır.

Bu günlerde ülkedeki yerli sanayi kuruluşlarının desteklenmesine de 
devam ediliyordu. Nitekim üç yıl sonra 1873 yılında bu koşullarla fabrika 
kuracaklara gümrük ve vergi muafiyetinin sağlanması, bu desteklerin de-
vam ettiğinin göstergesidir.
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Aslına bakılırsa bu üretim artışının arkasında Avrupa’da yayılmaya baş-
layan savaşların veya Osmanlı İmparatorluğu’nda baş gösteren çeşitli is-
yanların da etkisi olduğu düşünülebilir.

1876: Sultan II. Abdülhamid Dönemi ve Yeni Teknolojiler

1876 yılında II. Abdülhamid’in tahta çıkmasıyla, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda değişimler başlamıştı. 1877 yılında Meşrutiyet ilan edilmiş, ilk Mec-
lis-i Mebusan, Dolmabahçe Sarayı’nın Muayede Salonu’nda açılmıştı.

Sultan II. Abdülhamid, kendisinden önce inşa edilmiş bulunan ve yapımı 
çok pahalı olduğu için eleştirilen Dolmabahçe Sarayı’nı kullanmak isteme-
mişti. Onun yerine, Beşiktaş sırtlarında yeni bir saray yaptırmaya başlat-
mıştı. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu olaylar arasında, inşaatına başlanı-
lan bu Yıldız Sarayı, ancak bölümler halinde tamamlanabiliyordu.

Dolmabahçe Sarayı’nın büyük mimari yapısına karşılık, Yıldız Sarayı 
daha küçük ve çok sayıda binalardan oluşuyordu. İnşası 1876-1909 yılla-
rında yeni yapılarla devam etmişti. Böylelikle hem daha ucuz hem de daha 
hızlı yapılan bir saray sitesi oluşturulmuştu ve burada dönemin en yeni 
teknolojileri uygulanmıştı.

1876 yılında yapımına başlanan Yıldız Sarayı’nın ülkedeki değişim açı-
sından çok önemli özellikleri vardır. Öncelikle Dolmabahçe Sarayı’nın 
1850’li yıllarda ülkede yaptığı büyük değişimin üzerinden 25 yıl geçmiş ve 
Sanayi Devrimi’nin getirdiği büyük değişim süreci yaşanmıştı. Batı’dan ge-
len bu yeni teknolojiler artık ülkede iyice kabul görmüş ve günlük yaşamın 
içinde etkili olmaya başlamıştı.

Ayrıca 1850’li yıllarda bütünüyle ithalata dayalı olarak yapılan Dol-
mabahçe Sarayı’na karşılık Yıldız Sarayı, ülkedeki “millî sanayi” heyeca-
nının önemli simgelerinden birisiydi. Ancak bu kez önemli bir fark vardı. 
1850’lerdeki büyük değişimin şoku atlatılmış, yerli ve millî bir sanayi ku-
rulması gereği kesinlikle ortaya çıkmıştı. Bunun yapılabilmesi için gereken 
adımlar da atılmıştı. Batı teknolojisini iyi kullanacak kadro belirli bir ölçüde 
yetişmişti. Hiç kuşkusuz yeniliklerin de sürekli izlenmesi gerekiyordu.

Bunu yapacak kurumlar da biçimlenmeye başlamıştı. Bu yüzden Yıldız 
Sarayı, aslında 1875 yıllarında ülkedeki sanayi değişim projelerinin bir mo-
deli olarak simgesel bir rol de oynuyordu.
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I. Meşrutiyet, “Kanun-i Esasi” ve  
“Meclis-i Umumi”

Sultan II. Abdülhamid 34 yaşında tahta çıktığı yıllarda Osmanlı İmpara-
torluğu’nun karşı karşıya bulunduğu sorunlar da gittikçe büyüyordu.

Başkentteki siyaset ve aydın çevrelerinin en önemli tartışma konusu 
“Meşruti” bir yönetimin kurulmasıydı. O sıralarda sadrazam olan Mithat 
Paşa’ya göre “Meşrutiyet” düzenine geçilmeli, Hristiyanlara da söz hakkı 
tanıyan bir meclis kurulmalı, din farkı gözetmeksizin herkese eşit davranı-
lacağı konusunda anayasal güvenceler verilmeliydi. Bu düşüncelerle uzun 
tartışmaların sonucunda bir uzlaşma çerçevesi olarak 1876 yılında “Ka-
nun-u Esasi” ortaya çıkarılmıştı.

Ancak bu kanunun en belirgin özelliği Padişah’a tanıdığı yetkilerin 
genişliğiydi. Sadrazam, şeyhülislam ve nazırların atanması ve yerle-
rinden alınması, bir tür danışma organı olan Meclis-i Ayan’a üye atan-
ması, Meclis-i Mebusan’ın toplantıya çağrılması, barış ve savaş ilanı,  

19. yüzyıl sonunda İstanbul’da ayakkabı ticareti.  

(Alman Arkeoloji Enstitüsü Arşivi)
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yabancı devletlerle antlaşma imzalanması, orduların başkomutanlığı, 
cezaların affı ve hafifletilmesi padişahın yetkileriydi.36

23 Aralık 1876 tarihinde yürürlüğü giren ve Meşrutiyet yönetiminin de 
temelini oluşturan “Kanun-u Esasi”, aynı zamanda açılması öngörülen mec-
lisin kuruluşunu, işleyişini ve yetkilerini de belirlemişti. “Meclis-i Umumi” 
adı verilen ve iki ayrı heyetten oluşan meclisin bir kanadına “Heyet-i Ayan” 
(toplumun önde gelenlerinden oluşan ve bir kısmı padişah tarafından seçi-
len meclis) ve diğer kanadına da “Heyet-i Mebusan” (Milletvekilleri Heyeti) 
adı verilmişti. Ancak bu heyetlerin adı daha sonra “Meclis-i Mebusan” ve 
“Meclis-i Ayan” olarak kullanılmıştır.37

“Meclis-i Umumi”yi oluşturan her iki heyet, her yıl Kasım ayı başında 
toplanıyor, Padişah’ın “İrade-i Seniyesi” (Resmi bir iş için padişahın emri) 
ile açılıyor ve Mart ayı başında yine Padişah’ın konuşmasıyla çalışmalarını 
tamamlıyordu.

Açılışta bizzat Padişah veya Padişah’ı temsil eden sadrazam bulunuyordu 
ve her iki heyetin bütün üyelerinin hazır bulundukları sırada resmi açılış töre-
ni yapılıyordu. “Meclis-i Umumi” (Genel Meclis) üyeleri, görüş, oy ve konuş-
malarında bütünüyle serbestti. Talimatla davranamaz, hiçbir üye herhangi bir 
konuda herhangi bir makama veya kişiye söz veremez ve tehdit edilemezdi. 
Heyetlerde görüşmeler Türkçeydi ve görüşülecek olan konuların önceden 
bastırılıp, görüşmeden bir gün önce üyelere dağıtılması gerekiyordu.

“Heyet-i Ayan’ın” başkan ve üyeleri ise padişah tarafından atanıyordu. 
Buraya atanabilmek için, atanacak kişinin geçmişi ve işi bakımından herke-
sin güvenini kazanmış olması, devlet hayatındaki övgüye değer hizmetleri 
ile tanınan ve bilinen bir kişi olması, ayrıca kırk yaşının üzerinde olması 
gerekiyordu.

“Heyet-i Ayan” üyeliği ömür boyu sürüyordu. “Heyet-i Mebusan’ın” üye 
sayısı, her 50.000 Osmanlı vatandaşına bir temsilci düşecek biçimde belirle-
niyordu. Seçim gizli oyla yapılıyordu. “Heyet-i Mebusan” üyesi, aynı zamanda 
vekil olmuyordu. Mebus seçimi, her dört yılda bir yapılıyor ve yeniden seçil-
me hakkı bulunuyordu. Mebuslar kendilerini seçen seçim bölgelerinin değil,  
fakat tüm Osmanlıların temsilcisi sayılıyordu. Seçmenler, mebusları mensup 
oldukları vilayet halkı içinden seçmek zorundaydı.

36 Rifat Önsoy, Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, Ankara 1988 

s. 117.
37 Engin Akarlı, “II. Abdülhamid: Hayatı ve İktidarı”, Osmanlı, C. 2, Ankara 1999, s. 253.
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1877: Osmanlı- Rus Savaşları

1877 yılında “Meşrutiyet”in ilanıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu’n-
da ilk “Meclis-i Mebusan”, Ayasofya karşısındaki eski adliye binasında 
toplanmıştı.

Ancak beş hafta sonra Balkanlar ve Kafkasya’da iki ayrı cephede Rus-
larla savaş başlamıştı. Rus Çarlığı, 24 Nisan 1877 tarihinde Osmanlı İm-
paratorluğu’na “93 Seferi” olarak bilinen savaşı ilan etmişti. Aslında bu 
Osmanlı-Rus Savaşı, 1877-1878 yıları arasında Osmanlı tarihindeki en bu-
nalımlı yılların ortasında yaşanmıştı. Doğu Karadeniz’de, Anadolu’da ve 
Rumeli’de yaşanan bu savaş, “Edirne Mütarekesi’ne” kadar 9 ay sürmüş 
ve sonunda Rus orduları önce Edirne’ye, sonra Yeşilköy’e kadar gelmişti.38

Sultan II. Abdülhamid, Rusya İmparatoruna ve İngiltere Kraliçesine 
telgraflar çekmiş, Kraliçe Victoria da Çar’a telgraf çekerek aracılık yap-
mıştı. Sonuçta İngiliz donanmasının gelmesiyle, Osmanlı İmparatorluğu 
için ağır koşullar taşıyan Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştı.

Bu yenilginin sonucu, bir göç başlamış ve 1878 yılından başlayarak gün-
de 10.000 kişiye ulaşan bir göçmen sorunuyla karşılaşılmıştı.

Ancak Edirne’de sulh anlaşması başladığı sırada, vekillerden on kişinin 
mühürlediği bir dilekçeyle (…Vükeladan on zatın mühürlediği bir ariza ile 
II. Abdülhamid’e “Meclis-i Umumi’nin”) “…Vakit ve maslahata müsait gö-
rülmediği…” ve “…muvakkaten tadiline tezekkür ve tensip olunduğu…” bil-
dirilmişti. (… Sultan Abdülhamid’e Meclis-i Umumi’nin günün koşullarına 
uygun olmadığı ve geçici olarak kapatılmasının kararı bildirilmişti…)

Böylece 28 Haziran 1877 tarihinde, Padişah’ın emri ile normal toplantı 
süresi 10 gün uzatılmış ve meclis toplantı süresi sonunda kendiliğinden 
dağılmıştı. 13 Aralık 1877 tarihinde yeniden açılmış ancak 14 Şubat günü 
yeniden Padişah’ın emri ile tatil edilip bütünüyle dağıtılmıştı. “Meclis-i Me-
busan” salonu, artık 1908 yılına kadar kapalı kalacaktır.39

Yukarıda çok kalın çizgilerle özetlenen olaylar, Sultan II. Abdülhamid ile 
başlayan dönemde ülkede kaybedilen bir savaşı ve yaşanan siyasal karışık-
lıkların ortamını özetler.

38 Cemil Koçak, “Meşrutiyet’te Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan”, Tanzimat’tan Cumhu-

riyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul 1985, s. 961.
39 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. 4, İstanbul 1961, s. 309.
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1877: Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikalarının  
Viyana Fuarı’nda Altın Madalya Kazanması

Bu karışık ortam içinde ülkedeki sanayi acaba ne durumdaydı? Bu sı-
kışık günlere rağmen, Anadolu’da bağımsız ve millî bir sanayi yaratılması 
için sanayi mekteplerinin teşviki kararının alınması da işin diğer bir ilginç 
yönüydü.

Nitekim 1877 yılında Beykoz Fabrikası ürünlerinin, Viyana Fuarı’nda al-
tın madalya kazandığı biliniyor. Demek ki Osmanlı-Rus savaşları sırasında 
çalışmaya devam eden Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikaları üretimini 
geliştirmiş ve o yıl açılan Viyana Fuarı’na gönderip altın madalya kazana-
cak duruma getirmişti.

19. yüzyılda İstanbul’daki ayakkabı ve deri ticaretinin en yoğun bulunduğu bölge olan 

Kapalıçarşı ve çevresinin yoğun yapısını gösteren harita. (Önder Küçükerman Arşivi)
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Sultan II. Abdülhamid Döneminde Çalışmakta Olan  
Diğer Askeri Fabrikalar

Sultan II. Abdülhamid döneminde, bir yandan sanayinin ülke içinde 
geliştirilmesi için yeni yöntemler uygulanırken, diğer yönden de birtakım 
yenilikler başlatılmıştı. Ama doğal olarak, yaşanan bir savaşın gerçekleri 
altında, her şeyden önce askeri amaçlı üretimin geliştirilmesine öncelik 
verilmişti. O yıllarda şu askeri fabrikalar çalışmaya devam ediyordu.40

Hazine-i Hassa’ya bağlı fabrikalar:

Bunların başında, Eyüp’teki -eski ismiyle- Feshâne-i Âmire geliyordu. 
Daha sonra ise Zeytinburnu’nda Basma Fabrikası, İzmit’te Çuha Fabrikası, 
Hereke’de Kumaş Fabrikası ve Bursa’da İpek Fabrikası yer alıyordu.

Tophâne Müşirliği’ne bağlı fabrikalar:

İstanbul’da, top fabrikası, tüfekhâne, kılıçhâne, mastarhâne, çarkhâne, 
avadanlıkhâne, makine fabrikası, demirhâne, marangozhâne, saraçhâne, 
nakışhâne, alethâne, klorhâne, terzihâne, bokserfişengi, tapa kapsül, kâğıt, 
fişenk, roket ve torpil fabrikaları vardı. Beylerbeyi ve Dolmabahçe gazhâ-
neleri de Tophâne’ye bağlıydı.41

Zeytinburnu’nda ise rokethâne, güllehâne, demirhâne, bakırhâne, çe-
likhâne, haddehâne ve Azadlı Baruthânesi vardı. Tophâne-i Âmire emrinde 
top fabrikası, Tüfenkhâne-i Âmire ve her çeşit ağaç malzeme yapan “Ma-
rangozhâne” ile “Nakkaşhâne”, “Ambarlar” ve bir de “Matbaa” vardı. Top-
hâne’ye ait olan bu fabrikalarda 700’e yakın tezgâh bulunuyordu. Ayrıca 
400’den fazla sivil usta ve işçi çalışıyordu. Top fabrikasında, Eğehâne ve 
Çarkhâne vardı. Çarkhâne, torna tezgâhlarının bulunduğu kısımdı. Topla-
ra ait namluların kaba dökümü ve kundak kısmı Zeytinburnu fabrikasında 
yapıldıktan sonra Tophâne’ye gelir, bütün iç ve dış torna işleri, yiv açılması 
burada yapılırdı.

Top Fabrikası ve tüfekhânede, her biri 120 beygir gücünde birer bu-
har makinesi çalışıyordu. Tüfekhânede resim ve muayene odası vardı.  

40 Haluk Şehsuvaroğlu, Tarihi Odalar, İstanbul 1954, s. 71.
41 Önder Küçükerman, Dünya Saraylarının Prestij Teknolojisi: Porselen Sanatı ve Yıldız 

Çini Fabrikası, Sümerbank, İstanbul 1987, s. 54.
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Ayrıca Tüfekhâne, Kundakhâne, Demirhâne ile namlulara su vermeye ve tü-
fek kısımlarını vidalamaya has Tavhâne, Boyahâne ve Cilahâne bulunuyordu.

Bu fabrikada eski tip tüfeklerden birçoğu “Schneider” sistemine göre 
değiştirildiği gibi, birçok da “Martini Henry” tüfeği yapılmıştı. Daha sonra 
küçük çaplı “Mavzer” tüfeği de yapılmıştı.

Bu fabrikalarda yapılan tüfeklere ait namlular demir çubuk halinde İn-
giltere’den veya Krupp fabrikasından getiriliyordu. Marangozhânede her 
çeşit ahşap kundaklar ve ahşap nakliye ve cephâne arabaları, hastahâne 
arabaları ve seyyar hastahâne takımları ve her çeşit tekerlekler yapılıyordu.

Zeytinburnu Fabrikası ise Dökümhâne, Kalıphâne, Timurhâne, Çarhâ-
ne, Güllehâne, Haddehâne, Fişek doldurma kısmı, Kılıçhâne, Numunehâne 
gibi imalathânelerle silah ve eşya ambarlarından oluşuyordu.

Dökümhânede her çeşit demir, çelik ve bakır dökümleri yapılıyordu. 
Çeşitli silahlara ait namlulardan başka mermiler ve diğer malzeme de bu-
rada dökülüyordu. Çelikhâne ve Kundakhâne kısımlarını kapsayan Demir-
hânede demir arabalar, kundaklar, torpido ve çeşitli demir edevat yapılırdı.

Çarkhânede, mermiler ve torna gerektiren mühimmat ve malzemenin tor-
na işleri yapılırdı. Güllehânede dane, şarapnel, peşrev gibi çeşitli top mermi-
leri yapılırdı. Çelik zırh daneleri ve çelik şarapneller hariç diğer yedek olan 
mermiler burada yapılırdı. Çelik mermiler Avrupa ülkelerinden satın alınırdı.

Haddehânede fişek kovanları yapılırdı.

İmlaiye fişenkhânesi ile birlikte Haddehâne, geceli gündüzlü çalışmak şar-
tı ile günde 6.000 fişek yapabilecek özellikteydi. Kılıçhânede süvari ve topçu 
erleri ile subaylara ait her çeşit kılıç ve kılıçlara ait tamir işleri de yapılırdı.

İstanbul Baruthânesi, orduda kullanılan her çeşit barutu yapabilecek 
özellikte, Avrupa baruthânelerine eşit, mükemmel aletleri ve tezgâhları 
olan bir fabrikaydı.

Azadlı Baruthânesi’nin bir ara barut yapımına ait makinelerinin eskiliği 
gibi nedenlerle üretiminin durdurulması istenmişse de, İstanbul Baruthâ-
nesi’nin denetiminde barut yapabilecek şekilde yenilenmişti.

İstanbul dışında Konya, Kayseri, Hezergrad ve Üsküp’te güherçile ima-
lathânesi ve İncirliada’da kükürt fabrikası vardı. Bağdat Baruthânesi ise 
bölgenin barut gereksinimini sağlıyordu.
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Tersane-i Âmire’ye bağlı fabrikalar:

Çekiç fabrikası, makine tamir fabrikası, haddehâne, dökümhâne, demir 
fabrikası, kalhâne, erre fabrikası, Havuzlar bölgesinde makara fabrikası, 
Yalıköşkü’nde makine fabrikası, küçük çekiç fabrikası, erre fabrikası, de-
mir sefain inşaatına mahsus fabrika, İzmit Tersanesi’nde errehâne ve ka-
zan fabrikaları vardı.

Zeytinburnu Fabrikası’nda yapılan fırınlarda çelik namluların dökülme-
si başarılmış, bunlar top fabrikalarında mükemmel hale konmuştu. Bakır-
köy’de bir dumansız barut fabrikası ve eter ile asit fabrikaları kurulmuştu.

Yeni Sanayi Mektepleri

Sultan II. Abdülhamid dönemi ile birlikte ülkede sanayinin yaygınlaş-
ması ve eğitimin geliştirilmesi için de birçok girişimde bulunulmuştu. Ör-
neğin, “Hamidiye Sanayi Mektebi Âlisi” ismi ile yeni okullar açılmaya baş-
lanmıştı. Bunlar Adana, Bağdat, Bursa, Beyrut, Edirne, Erzurum, İstanbul, 
İzmir, Halep, Kastamonu, Kosova, Manastır, Sivas, Şam, Trablusgarp ve 
Yemen’de açılmıştı.

Sanayi için gereken eğitimin başlatılmasıyla beraber zaten Tanzimat 
döneminde, Kız Islahhâneleri de açılmıştı. Bu ıslahhâneler Sultan II. Abdül-
hamid döneminde de değişimler yaşamıştı. Nitekim 1882 yılında, Ticaret ve 
Ziraat Nezareti’ne bağlı olarak yatılı ve gündüzlü olarak ve yeniden düzen-
lenmiş ve 1887 yılında ise Maarif Nezareti’ne devredilmiştir. Ayrıca bun-
larla birlikte, Şam ve Trablusgarp’ta da birer kız sanayi mektebi açılmıştı.42

1879: “Patent Vergisi”

1879 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda Patent Vergisi Hakkındaki Ka-
rarnâme yayımlanmıştı. Burada sözü geçen patent, esnafa sanat yapmak 
veya ticaret için ödeyecekleri vergi karşılığında verilen tezkere olarak şöy-
le açıklanmıştı43:

42 Genelkurmay, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, C. III, 5. Kısım, Ankara 1978, s. 391-393.
43 Halil İnalcık - Osman Okyar, Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi: Tanzimat’tan II. 

Meşrutiyet’e Kadar Sanayi Mektepleri, Ankara 1977 (1980), s. 292.
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…Bu kanun gereğince istisnasız bütün Osmanlı tebaasının ve yabancı-
ların Osmanlı İmparatorluğu’nda yaptıkları sanayiye, patent vergisi konul-
muştur. Bundan muaf tutulanlar beşinci maddede şöyle sıralanmıştı: Bu 
kanuna bağlı sanayi iki kısımdır. Birincisinden senelik belirli bir vergi, ikin-
cisinden ise patent hamilinden dükkân ve mağazasının kira bedeli üzerine 
bir vergi eklenir. Birinci sınıftan olan sanayi üç kısımdır. Birincisi İstanbul 
belediyesi sınırı içinde, ikincisi Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük şehirle-
rinde, üçüncüsü ise, geri kalan yerlerde uygulanır…

1880: Almanya ile Yakınlaşma

Osmanlı İmparatorluğu’nun daha önceleri Fransa ve İngiltere ile uzun 
yıllar boyunca sürdürdüğü yakın ilişkiler 1880’li yıllarda azalmaya başla-
mıştı. Buna karşılık Almanya ile ilişkilerin arttığı yıllara giriliyordu.

Bu amaçla karşılıklı etkin projeler başlatılıyordu. Nitekim karşılıklı ola-
rak kurulan bu çok yeni ve çok yönlü ilişkilerin doğal bir sonucu olarak, 
birçok projelerde yer almak üzere Almanya’dan sivil ve askerî uzman ge-
tirilmeye başlanmıştı. Bu yakınlaşma, Osmanlı sanayi kuruluşlarını da her 
yönden etkilemeye başlayacaktı.

1883: Sınai Hakların Korunması İçin  
Paris Sözleşmesi

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sanayileşme hareketinin bir başka boyu-
tu da uluslararası hakların korunması için gereken işlemlerdeki sorumlu-
luğunun tanımlanmasını gerektiriyordu. Bu nedenle, 1883 yılında Paris’te 
yapılan uluslararası patent toplantısında, “Sınai Hakların Korunması İçin 
Paris Sözleşmesi” kabul edilmeliydi: Osmanlı sanayisi, hem kendi ürünleri-
nin hem de yabancı ürünlerin hakkını korumak zorundaydı.

Bu savaş ortamı içinde fabrikalar askeri yönetime geçmeye başlamış-
tı. Örneğin Feshâne, Bab-ı Seraskeri emrine verilmişti. Ve bu fabrika 1921 
tarihine kadar “Levazımat-ı Umumiye-i Askeriye” emrinde çalıştırılacaktı.
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1892: Ordunun Durumu

Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayinin birçok alanda geliştirilmesi için 
sürdürülen bu girişimlere karşılık, aslında çok sorunlu yıllar yaşanıyordu. 
Nitekim Serasker (Ordu Komutanı) Rıza Paşa, daha sonraları hatıratında, 
1892 yılında ordunun içinde bulunduğu durumu şöyle anlatmıştı44:

…Ordunun kasası bomboştu. Buğday ambarlarında buğday kalmamıştı. 
Ordunun çeşitli ihtiyaç maddeleri olan çuha, çorap, ayakkabı, kösele, fes, gi-
yim eşyası ve hatta buğday, arpa ve yağ bile memleket dışından sağlanıyordu.  

44 Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umur-ı Belediyye, C. 4, İstanbul 1995, s. 1908.

Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikalarının tarihî mirasından  

çok önemli bir belge. Sultan Abdülmecid döneminden kalan bu kitabede  

“Beykoz Debbağhânesi’nin tamamlandığı” yazılıdır. (IRCICA, Yıldız Arşivi)

Kitabenin çevirisi.

Oldu binâ târih doksan sekiz sâlinde

Sâye-i mu’allâ-yı hazret-i pâdişâhîde



BEYKOZ DERİ ve KUNDURA FABRİKASI

192

Maaşlar son derece düzensiz bir şekilde ve yılda ancak beş altı aylık  
verilebiliyordu…

Askeri binalar çok noksan, depolar harap ve olanlar da boştu. Subay-
ların durumu perişandı. Askerler sefil ve çıplak idi. Maliye bu durumu ön-
lemek ve gidermek olanağından yoksun idi. Nereye bakılsa bir yoksulluk 
göze çarpıyordu…

Bu koşullar altında askeri fabrikaların da ülkede yaşanan bu sıkıntılar 
içinde, elinde bulunan makineler ve olanaklarla üretim yapmaya devam 
ettiği anlaşılıyor.

1893: Şikago Sergisi’nde Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu, bu sıkışıklıklar arasında 1893 yılında önemli bir 
olayla karşılaşmıştı. Amerika’nın keşfinin 400. yıldönümü nedeniyle 1893 
yılında Worlds Columbian Exposition adı altında bir uluslararası sergi dü-
zenlenmişti. Bu serginin amacı Amerikan sanayisinin ve biliminin gücünü 
göstermekti.

Şikago Sergisi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Sultan 
II. Abdülhamid’e özel bir heyet göndermiş ve Osmanlı İmparatorluğu’nu 
sergiye katılmaya çağırmıştı. Bu çağrı üzerine özel bir komisyon kurul-
muş ve sergiye bir Türk köyünün halı, kumaş, çini gibi geleneksel sanayi 
ürünleriyle katılması kararı alınmıştı. Şikago Sergisi’nde yaşanan olaylar, 
dönemin kaynaklarına şöyle yansımıştı45:

…Türk köyünde, Türk mimarisinde her şeyi mükemmel bir cami, kırk-elli 
dükkânı olan ve İstanbul’daki Mısır Çarşısı biçiminde üstü örtülü bir çarşı, 
fevkalade bir lokanta, bin kişi alabilen bir tiyatro, bir cadde ve büro olarak 
kullanılan on-on beş ev, sokak başlarında ufak tefek şeyler ve şekerleme 
satan birkaç köşk vardı…

Osmanlı İmparatorluğu’nun bu sergiye büyük bir önem vermiş olduğu 
anlaşılıyor. Çünkü bu sergi, o tarihte hemen bütün dünyanın “Hasta Adam” 
diye nitelediği imparatorluğun bu görüntüsünü değiştirmek için uygun bir 
girişim olarak kabul edilmiş olmalıydı. Bu amaçla da hükümet, sanayici ve 
tüccar hep birlikte çalışmış ve başarılı bir sonuç elde etmek için hemen 

45 Genelkurmay, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, C. III, 5. Kısım, Ankara 1978, s. 261.
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hiçbir şeyden kaçınılmamıştı.Bu çalışmaların sonucu acaba nasıl olmuştu? 
Bunun cevabını 19 Ağustos 1893 tarihli Sabah gazetesinin Şikago muhabi-
rinin bakışıyla izleyelim46:

…O gün hava gayet latif ve berrak olup, yapılacak şenlikleri görmek için 
Amerikalılardan ve diğer milletlerden 150.000 kişi, sabahtan başlayarak ser-
gi yerine toplanmışlardı. Bunun birkaç misli halk da “Midyev Plezanz”da bu-
lunan Türk köyünün etrafını çeviriyordu. Türk pazarının ve köyünün her ta-
rafı ve caminin minaresi binlerce kandil ve lamba ile aydınlatılmış ve çeşitli 
bayraklar, flamalar ve Osmanlı armaları ile süslenmişti… Tebrikler gece saat 
altıda sona ermişti. Açık bir mahaldeki baloya 2.000 kadar kişi kabul edilmiş 
ve Avrupalı, Amerikalı misafirler saat on buçuğa kadar dans etmişlerdi…

Çok kısa bir bölümü buraya alınan bu yazıdan anlaşılmaktadır ki bu 
sergi daha çok bir dış tanıtma girişimi olarak yorumlanmıştı. Çünkü aynı 
günlerde Amerikan basınında ve Türkiye’deki yabancı dilde yayın yapan 
basında buna benzer olumlu yazıların çıktığı görülmektedir.

1890’lı Yıllar Osmanlı Devleti’nin  
Millî Sanayiyi Geliştirme Girişimleri Dönemiydi

1890’lı yıllar Osmanlı Devleti’nin “Millî Sanayi” kavramını tartışmaya ve 
geliştirmeye çalıştığı bir dönemdi. Bu nedenle yeni sanayi alanlarının ge-
liştirilmesi için girişimler yapılıyordu. Bu gelişmelerin desteklenmesi için 
1897 yılında kurulacak sanayi tesisleri için 10 yıl süre ile vergi muafiyetinin 
verilmesi kararlaştırılmıştı. 1899 yılında “Osmanlı Kibritleri Anonim Şirketi”  
kurulmuştu.

1890: Askeri Fabrikalar Arasındaki Beykoz Debbağhânesi

Bu koşullar altında Beykoz Debbağhânesi’nin 1308 (1890) yılında, nasıl 
bir organizasyon içinde olduğu aşağıdaki belgeden açıkça görülmektedir.47

46 Semra Germaner, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Uluslararası Sergilere Katılımı ve Kül-

türel Sonuçları”, Tarih ve Toplum, C. 16, S. 95, İstanbul 1991, s. 39.
47 Haydar Kazgan, “1893 Şikago Sergisinde Osmanlı Pavyonu”, Ekonomide Diyalog, Yıl 2, 

S. 9, İstanbul 1984, s. 63.
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BAB-I SERASKERİ HEYETİ

Mekteb-i Sanayi Nazırı muavinliğiyle Teftiş-i Askeri Komisyonu Azasından Mirliva Hasan Rıza Paşa 

Hizmet-i Fevkalâde ve Müteferrikaya memur Erkânı- Harbiye Ümera ve Zabıtanı

(Yüksek hizmetliler ve Harbiye’nin ileri gelen çeşitli memurları ve subayları)

Fes ve Bez Fabrika-i Hümâyûnları Müdürü Miralay İzzet Bey (*)48

Bez Fabrika-i Hümâyûnu Müdür Muavini Binbaşı Ali Bey (*)

MAKAM-I SERASKERİ DAİRESİ

Daire-i merkume 4. şubesine merbut (4. şubeye bağlı)

Elbise Ambarı Müdürü Miralay Halil Bey

Mamûl Eşya Memuru

Çadır Ambarı Memuru Binbaşı Rıfat Bey

Saraçhâne Ambarı

Müdür Kaymakam Şevki Bey

Mamûl Eşya Memuru Mütekait Binbaşı Hüseyin Hüsnü Bey

Beykoz Debbağhânesi

Müdür Miralay Hasan Remzi Bey

Muallim Binbaşı Tevfik Efendi

Muallim Binbaşı Mehmed Neşet Efendi

Muallim Binbaşı Hasan Ağa

Başkâtip ……………………………………..

Klozohâne Müdürü

Muayene Komisyonu

Miralay Hakkı Bey

Kaymakam Ömer Nusret Bey

Binbaşı Cemil Bey

Binbaşı Raşit Efendi

Alay Emini Taha Efendi

Fabrika-i Hümâyûnu Fes ve Bez Fabrikası Müdürü Miralay İzzet Bey (*)

Makinist Bahriye Binbaşısı Salih Efendi

Fen Memuru Mösyö ………..

İzmit Fabrika-i Hümâyûnu

Müdür Kaymakam İbrahim Bey

Müdür-i Sani Kaymakam Muhiddin Bey

Bez Fabrika-i Hümâyûnu

Müdür Muavini Binbaşı Ali Bey (*)

Komisyon Müdürü Binbaşı Refet Bey

48 (*) İşaretli olan subaylar kurmaydır.
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1892: Bir Askeri Tesis Olan  
Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikaları

Bir askeri tesis olarak üretim yapan Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabri-
kaları hakkında çok fazla arşiv bilgisi bulunmamaktadır. Ancak bu önemli 
fabrika hakkındaki bazı küçük bilgiler, genellikle dönem yetkililerinin ha-
tıraları arasına sıkışmış olarak bulunur. Buna bir örnek olmak üzere Ordu 
Komutanı Mehmed Namık Paşa’nın askeri giyim konusunun geliştirilmesi 
için yaptıklarını günümüze aktaran eseri izleyelim.49

...Mehmed Namık Paşa’ya 1892 yılında Miralay (albay) rütbesi verilir. 
Alayın Tanzim ve idaresi de kendisine verilmiştir. Petersburg askeri ataşe-
liğinden dönmüş olan Namık Bey, orada edindiği malûmatı tatbikata koydu. 
Alay birliğinin teşkili için gereken “Usul-ü Hesabiye” ile “İdare-i Dâhiliye” 
ve “Hidemat-ı Seferiye” malûm olmadığından Fransızca kitaplara müraca-
at ederek alayın “Muamelat-ı hesabiye vesairesini tertip ve jurnaller tan-
zim etmiş, bununla beraber talimde ilerlemesine çalışmıştır. Alay efradının 
ihtiyacı olan elbiseler dikmek ve ayakkabıları imal etmek usulünü dahi alay 
efradından bazılarına öğretilmesini temin etmiştir”. Böylece askerin elbi-
seleri ve ayakkabıları “Bir örnek ve muntazam” olarak temin edilmiştir. 
Sair alaylara numune-i misal olmuştur. Alayın tesis ettiği saraçhâne kısa 
zamanda genişletilerek alay sandığında biriken bin beş yüz kese ile Beykoz 
Debbağhânesi’ni tevsi etmiş ve buranın idaresi uhdesine verilmiştir…

…Mehmed Namık Paşa’ya 1892 yılında albay rütbesi verilerek Alay’ın 
düzenlenmesi ve yönetimi kendisine verilmişti. Petersburg Askeri Ataşe-
liği görevinden dönen Namık Paşa, orada öğrendiği bilgileri uygulamaya 
başlamıştı. Alay Birliği’nin oluşturulması için gereken hesapları, iç işleri ve 
sefer hizmetleri iyi bilinmediği için Fransızca kitaplara başvurarak Alay’ın 
hesap ve diğer işlerini düzenleyen raporlar vermiş ve talimleri ilerletme-
ye çalışmıştır. Alay’dakilerin ihtiyacı olan elbiselerin tek tip dikilmesini 
ve ayakkabıları düzgün olarak sağlayarak diğer alaylara örnek olmuştur… 
Alay olarak kurduğu Saraçhâne, kısa sürede genişletilerek Alay Sandığı’n-
da biriken 1.500 kese ile Beykoz Debbağhânesi’ni geliştirmiş ve buranın 
yönetimi kendisine verilmiştir…

49 Salnâme-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye, 46. sene Dersaadet Matbaa-i Âmire’de tab olun-

muştur, sene 1308, IRCICA Arşivi, Çev. Edip Özkale, 1987.



Kırmızı deriden torba: “Mekke ve Medine’ye gönderilen 9.842 Kuruş altının konulduğu Surre Kesesi”.  
50 cm uzunluğunda, 28 cm eninde olan torbanın ön yüzünde altın tel ile “Dival işi” tekniğinde  

işlenmiş bir yazı vardır. (TSMK. Fotoğraf: Önder Küçükerman)

Yazının çevirisi.

Medine-i Münevvere

Nevverahe Allahu Teala ila yevm-i el ahireti

Ravza-i ve mutahhare hidmeti celilesiyle mübeccel olan

Harem-i şerif ağuatı hazretlerine, şevketlu,  
kerametlu, mehabetlu

Sultan üz zaman Abdülhamid Han,  
halledehu hilafetehu ilaahireddevran.

Hazretlerinin ceb-i hümayun-u şahaneleri  
hazinesinde tayini

Mu’tad olan surre-i hümayun-ı mülükheneleridir

Metruk zer-i mahbubun ziyade fiyatı.

Yazının sadeleştirmesi.

Zamanın Sultanı Abdülhamid Han Hazretleri’nin  
kişisel hazinesinden

(Heybetli, marifetli, bağışlayan/ Hilafeti sonsuza kadar 
devam etsin) Allah’ın sonsuzluğunun nuru ile  

aydınlanan Nurlu yere

Mukaddes Kâbe’nin koruyucu hazretleri  
Mekke ve Medine’ye, her

zamanki gibi Padişah’a yakışan biçimde  
gönderilen altının bedeli

7.500+2342=9842 Kuruş’tur.
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1899: Paşabahçe’de Saul Modiano Cam Fabrikası

Bu arada Beykoz ve çevresindeki sanayi kuruluşlarına bir yenisi daha 
eklenmişti. 1899 yılında, bu kez Paşabahçe’de Saul Modiano isimli bir Musevi 
tarafından Fabrica Vetraminidi D. Modiano ismiyle cam fabrikası kurulmuş-
tu. Anlaşılıyor ki, bu fabrika hızla inşa edilmiş ve büyük gelişme göstermişti.

Ancak eldeki bilgilere göre, 1902 yılında 500 kişi çalıştırıldığı bilinen bu 
fabrika başarılı olamamış ve hemen hemen hiçbir iz bırakmadan, Beykoz’daki 
diğer sanayi girişimlerinin bir kısmı gibi sahneden çekilip kayboluvermiştir.

Bu fabrikanın yerine daha sonra kurulan Tekel Fabrikası’nın bahçesi 
içinde hâlâ duran birkaç nişane de ortada olmasa, bu tesise ait hemen he-
men hiçbir belgeye sahip olamayacaktık.50

1903: Osmanlı Devleti’nin Geleneksel Üretimi Olan  
Dericilik ve Ayakkabıcılık Üzerine Gözlemler

Osmanlı Devleti’ndeki geleneksel dericilik sanatı ve buna bağlı olan sa-
nayinin 1800’lü yılların sonundaki durumunu izleyebildiğimiz kaynaklar-
dan birisi de, geçen yüzyılın sonlarında yaşamış olan Fransız mozaikçisi ve 
ressamı Pretextat Lecomte tarafından yayımlanmış olan eserdir.

Bazı sanat eserlerinin dekorasyonu ve onarımı için İstanbul’a davet edil-
miş olan bu sanatçı, ailesiyle yerleştiği İstanbul’da uzun yıllar yaşamış ve 
bu arada Doğu sanatlarını büyük bir titizlikle incelemiştir. Doğu’da yaratılan 
ilgi çekici sanat eserlerine Avrupa’da gerekli değer ve önemin verilmediğini 
görerek üzülmüş ve bu sanatları ülkesinde tanıtmak amacıyla “Türkiye’de 
Sanatlar ve Zanaatlar” isimli eserini 1903 yılında Paris’te yayımlamıştı.

İşte bu değerli kitabın içinde, dericilik sanatı ile ilgili bölümler yardımıy-
la, o günlerin geleneksel sanayi ürünlerini değişik bir bakış açısıyla izleye-
biliyoruz.

Önce, kitabın kunduracılık başlığı altında genel olarak Avrupa ayakka-
bıcılığının incelendiği bölümüne, yazı dilini biraz günümüz Türkçesine çe-
virerek bakalım.51

50 Ahmet Nuri Sinaplı, Mehmet Namık Paşa, İstanbul 1987, s. 18.
51 Önder Küçükerman, Cam Sanatı ve Geleneksel Türk Camcılığından Örnekler / The Art 

of Glass and Traditional Turkish Glassware, Ankara 1985, s. 154.
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Avrupalılarda ve Türklerde Kunduracılık

... Avrupalıların, şıklık verme bahânesiyle insan ayağını deforme etme-
lerine karşılık Şarklılar ayakları cendereye almayı reddetmiş ve kunduraya, 
gayesinden başka bir fonksiyon tanımamışlardır. Avrupa’da ayakkabı bir 
tuvalet eşyasıdır; buna karşılık Türkler için bir yürüme vasıtasıdır. Eğer 
kusur bulmak gerekirse uçlarının çok uzun olduğunu, bunun ayağın doğal 
yapısına aykırı olduğunu söyleyebiliriz.

...Avrupa’da kunduracılık çok ilerlemiştir, hele şu son senelerde gerçek 
bir sanat halini almıştır. Öyle ki ayağı mükemmel bir şekilde saran kun-
duralara moda gereği zaman zaman acayip şekiller verilmese, herhangi 
bir eleştiri ileri sürmek mümkün değildir. Bakarsınız kare burunlar moda 
oluyor, hâlbuki insan ayağının ucu kare değildir. Çok geçmeden yuvarlak, 
az sonra sivri. Bir gün uzun topuk moda, bir de bakarsınız çok alçağı. Son 
yıllarda hilâl şeklinde veya sipsivri topuklar giyilmeye başlandı.

Hâlbuki sıhhat bakımından önemlidir, uygun oturtulmamışsa ve çok 
yüksekse özellikle kadınlarda, hele gebelik halinde büyük düzensizliklere 
yol açmaktadır. Şarkta kunduraların topuğu yoktur, öyle ki bu bakımdan 
mahzurlu değildir, sadece kıvrık ucu, tenkit edilmesi gereken bir noktadır...

...Kundura bugünkü şekline ulaşmadan önce birçok değişikliğe uğramıştır. 
Aslında tasarımcıları yönelten şey ayağın şekli olmalıydı. Hâlbuki sadece to-
puğu korumak isteyen İbrani sandallarından ayağı tamamıyla kaplaması ge-
reken kunduralara gelinceye kadar yapımcıların tek gayesi süslü olmasıydı.

Romalılar gümüş hilâl tokalı, uzun konçlu kunduralar giyerlerdi. II. yüz-
yılda Avrupalılar sim işlemeli kırmızı potinler giyerlerdi. Cothurne, eski 
Yunan’da ve Roma’da avcıların ve tiyatro sanatkârlarının kundurasıydı.

XV. yüzyılda uçlarını öylesine uzun yaptılar ki, bir zincirle dizlerine 
bağlamak zorunda kaldılar. IV. Henri devrinde çizmeler ortaya çıktı, XIII. 
Louis devrinde bunların uzunluğu dize yakındı. Saray kunduraları XIV. 
Louis devrinde kare, XVI. Luis devrinde sivriydi. Görüldüğü gibi gaye hep 
süs. Asıl gaye yani ayağa bir kap imal etme gayesi unutulmuş... Yazarın, 
geleneksel Türk dericiliği ve ayakkabı yapımı üzerine yaptığı yorumları ise 
şöyleydi:52

52 Pretextat Lecomte, Türkiye’de Sanatlar ve Zenaatlar, Ondokuzuncu Yüzyıl Sonu,  İstan-

bul s. 135.
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...Türk kunduraları sandalın gelişmiş şeklidir, atkılar kaldırılmış ve bir 
yüz geçirilmiştir. En yaygın olarak kullanılan ayakkabı Sahtiyan (boyan-
mış parlatılmış deri), kalın pençeli olup ucu sivri ve ökçesizdir. Genellikle 
keçi derisinden imal edilir. Bir de Mercan Terlik dedikleri pabuçlar vardır. 
Sert deriden imal edilir. İki kısımdan meydana gelmiştir. Bir yüz, bir arkalık 
(fort) biri ötekinin içine girer. Terlikler bir yarım-kayık şeklini taklit eder. 
İnce deriden yapılır, renkleri çoğu zaman sarı veya kırmızıdır.

...Avrupalılar tercihan kauçuk galoşlar giymektedirler. Bunlar, iyi bir 
fabrikanın imalâtı olmak kaydıyla pratik ve sağlamdır. İyi galoşlar Ameri-
ka, İngiltere veya Almanya’dan gelmektedir. Sırası gelmişken İstanbul’da, 
Avrupalı kunduralarının Rumlar tarafından başarıyla imal edildiğini de 
ekleyelim; sağlamlığına gelince, Avrupa’da imal edilenden aşağı kalmaz. 
Kunduralarını İstanbul’dan getirten bir Amerikalı aile tanırım. Bu, olduk-
ça anlamlıdır... Makinelerin kunduracılıkta tatbiki çok yenidir. Avrupa’da 
pençeler kesim presleriyle kesilir. Bu kesilen köselelere matrisler vası-
tasıyla istenilen izler basılır. Topuk ve piantaların pürtüklerine frezeyle 
düzgünlük verilir. Monta’ya gelince, güçlü saya makineleri veya çivilerle 
icra edilir...

...Şarkta, hepsi elle yapılır. Pençeler kesildikten sonra yüze dikilip ters 
yüz yapılır. Kundura işçileri, bir çift kundura için bir paradan otuz paraya 
kadar bir ücret alırlar. Bu sebeple Türkiye’de kundura çok ucuzdur. Sağlam 
ve güzel bir terliği 8-10 paraya (2-2,50 frank) almak mümkündür.

...Kunduracılar İstanbul’da, Kapalıçarşı’da birkaç sokağı kaplarlar. Bu 
sokakların merkezinde büyük bir dikiş makinesi vardır ve şimdi kundu-
raların belli başlı dikişleri orada dikilir. Ve bunun fiyatı çifti on paradır (6 
Santim)...

...Deriler Bursa’da ve İstanbul’da, Yedikule’de tabaklanır. Tabakla-
ma usulü Avrupa’dakinin aynıdır ve zaten bu zanaat en eski çağlardan  
gelmektedir...

Lecomte’nin Türk dericiliği üzerine yapmış olduğu bu incelemesinde, 
ayakkabı dışında kalan diğer konular hakkında da çeşitli değerlendirmeler 
vardı. Şimdi de, geleneksel saraçlık, araba ve eyer yapımı ile ilgili olan bö-
lümlere bakalım.53

53 Pretextat Lecomte, a.g.e., s. 137.
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...Karos yapımcılığı ve saraçlık, eskiden Saraçhâne denen yerde top-
lanmıştı. Bugün Fatih Camii’nin etrafı saraçlarla doludur. Orada, Asya’nın 
içlerine gönderilmek üzere dizginler ve kırbaçlar imal edilir. Bunları yapan 
Türk işçileri olup 40 dükkânlı bütün bir sokağı kaplarlar. Çalışma usulleri 
Avrupa’daki meslektaşlarınınkine çok yakındır. Bu işçiler eyerleri yapmayı 
da başarmışlardır, ancak işçilik pek ince değildir. Fiyatı da elbet onlarınkine 
göre düşüktür; on Mecidiye (50 Frank), hâlbuki iyi bir İngiliz eyerinin fiyatı 
250, 300 Frank’tır...

...Türkler eyercilikte elli yıl öncesine kadar çok usta idiler. Süsleri büyük 
başarıyla yapılmış Türk ve Arap eyerleri gördük. Maalesef yabancı rekabet 
bugün bu zanaatı hemen hemen yok etmiştir...

Beykoz, Paşabahçe’de kurulmuş olan Modiano Cam Fabrikası (Önder Küçükerman Arşivi)



....Avrupa müzelerinde inanılmaz zenginlikte Şark eyerleri vardır. Bun-
lar Hint, İran, Moğol, Çerkez, Türk ve Arap eserleridir. Eski eyerler daha 
titiz bir çalışmayla meydana getirilmişti ve amaca daha uygundur. Saraçlık 
tarihi üzerinde durulmaya değer, zira en eski çağlara kadar dayanır. Roma-
lıların eyer kullandıklarını kabul etmek zorundayız, zira onlara ait birkaç 
üzengi devrimize kadar gelmiştir...

...Eyer, öne ve arkaya yerleştirilmiş tahtadan iki eyer çerçeveden mey-
dana gelmiştir. Bunlar, öne uzanan ön çerçeve ve arkadan uzanan arka 
çerçeve çatıyı teşkil ederler. Ön çerçeve iki yana doğru birer simit yastıkla 
devam eder; bunların görevi de bacakları tutmaktır. En mükemmel eyerler 
15. ve 16. yüzyıllarda imal edilmiştir. Orta çağda ve 17. yüzyılda eyerler se-
merliydi, bu da atlının bacaklarını sıkıca tutmaya yarardı. 18. yüzyılda kul-
lanılan saltanat eyerlerinde sadece önde semer bulunurdu...

19. yüzyıl sonlarında Beykoz Koyu’nu gösteren fotoğraf. (IRCICA, Yıldız Arşivi)
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.

.

19. yüzyıl sonlarında, Paşabahçe’deki Osmanlı İspermeçet Mumu Fabrikası’nın  

kazan dairesi. (IRCICA, Yıldız Arşivi)

19. yüzyıl sonlarında, Paşabahçe’deki Osmanlı İspermeçet Mumu Fabrikası.  

Mum dökmeye mahsus makine dairesi. (IRCICA, Yıldız Arşivi)



19. yüzyıl sonlarında, Paşabahçe’deki Osmanlı İspermeçet Mumu Fabrikası. Mum üretiminde hamurun  

hazırlandığı yüksek basınçlı su buharıyla çalışan bakır otoklav makinesi. (IRCICA, Yıldız Arşivi)

19. yüzyıl sonlarında, Paşabahçe’deki Osmanlı İspermeçet Mumu Fabrikası.  

Eski makine dairesi. (IRCICA, Yıldız Arşivi)
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1907: Büyük Sanayi Kuruluşlarına Doğru

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sanayileşme girişimleri 1900’ün ilk yıl-
larında artık ülkede büyük şirketlerin kurulması gerektiği noktasında yo-
ğunlaşmaya başlamıştı. Örneğin 1907 yılında İzmir’de yayımlanan Osmanlı 
Ziraat ve Ticaret Gazetesi’nde yer alan yazılar, o günlerin sanayi düşün-
cesini yansıtmaya başlamıştı. Gazetede, Osmanlı topraklarında sanayinin 
gelişmesi için hemen her şeyin bulunduğu, gerek duyulan tek şeyin “Bü-
yük sermayeli şirketler, büyük müesseseler, geniş fabrikalar” olduğu belir-
tiliyordu. Bu millî sanayi görüşü desteklemek için de bazı önemli görüşler 
aktarılıyordu54:

“…Bizim için sanayinin gelişmesi demek, ziraat ve ticaretin dahi terakki-
si, refah ve saadetimizin teksiri, servet-i umumiyenin tezahürü demektir… 
Fabrikalar açılırsa ve ülkenin dört bir yanına son model makine ve araç ge-
reçle donatılmış debbağhâneler, taktirhâneler, sabunhâneler, yağhâneler, 

54 Pretextat Lecomte, a.g.e., s. 138.

1908 yılında İstanbul’da 23 Ağustos günü çıkan büyük Çırçır yangınında  

tarihî saraçhâne dâhil bütün bölge kül olmuştu. (Önder Küçükerman Arşivi)
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54 Pretextat Lecomte, a.g.e., s. 138.

1908 yılında İstanbul’da 23 Ağustos günü çıkan büyük Çırçır yangınında  

tarihî saraçhâne dâhil bütün bölge kül olmuştu. (Önder Küçükerman Arşivi)

boyahâneler, ip, iplik, aba, şayak, çuha, kazmir ve fes fabrikaları, dokuma 
tezgâhları vücuda getirilirse hammadde, eskiden olduğu gibi yurt dışına 
gönderilmez, ülke içerisinde değerlendirilirdi. Bunun sonucu kadın, erkek, 
çoluk çocuk binlerce kişiye çalışma olanağı sağlanmış olur, Halkımızın 
daha müreffeh, daha bahtiyar biçimde yaşamasına hizmet edilmiş olurdu… 
Oysa aynı tarihlerde Osmanlı topraklarında Selanik, Adana ve Tarsus’ta 
birkaç iplik fabrikası, İstanbul’da kurulu bir, iki bira ve şişe fabrikasıyla, 
halı tezgâhlarından ve iki üç buharlı değirmenden başka, sanayi diye ad-
landırılabilecek işyeri yoktu… İhtiyacımızı, hatta fesimizi bile memalik-i ec-
nebiyeden tedarik ediyorduk…”

1908: Çırçır Yangını ile Tarihi Saraçhâne’nin Yok Olması ve 
Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikaları Üzerindeki Etkisi

Fatih Camii çevresindeki tarihi Saraçhâne, 1908 yılına kadar yaşayabil-
mişti. Çünkü o yıl, Fatih veya Çırçır yangını olarak bilinen büyük yangında 
saraçhâne tamamen kül olmuş ve geriye sadece “... Bir yığın enkaz ile Sa-
raçhâne adını miras...” olarak bırakmıştı.55

O tarihte İstanbul’da meydana gelen en büyük felaketlerden biri sayılan 
Çırçır yangınında 1.500 bina kül olmuş, ev ve dükkânların yanı sıra çok 
sayıda cami, medrese ve han gibi kamu binaları da zarar görmüştü. Bu 
yangın sonrasında eski adı “tulumbacılık” olan yangın söndürme işi bile 
yeniden ele alınıp düzenlenmek zorunda kalınmıştı.

Büyük olasılıkla ortadan kalkan bu tesis ile birlikte bir üretim eksikliği 
de ortaya çıkmıştı. Zaten birkaç yıl önce Beykoz’daki eski fabrikanın adı 
değişerek “Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikaları” olmuştu. Kesin bir bilgi 
olmamakla birlikte, bu kadar eski bir saraçhânenin ortadan kalkması ile 
beraber belki de Beykoz’daki fabrikanın üretim yükü hem büyümüş hem 
de etkilenmiş olmalıydı.

Bir yıl sonra da 1909 yılı Mart ayının 21 Pazar günü, yeni “Ordu Kıyafet 
Nizamnâmesi” kabul edilmişti ve böylece askeri üniformalar değiştirilmişti.56

55 Zafer Toprak, Türkiye’de Milli İktisat (1908-1918) Ankara 1982, s. 168.
56 Muhtar Yahya Dağlı, İstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mani Katarları, İstanbul 

1948, s. 22.



1909 yılında Beykoz ve çevresinin görünüşü.  

Sol tarafta Beykoz Fabrikası’na ait çeşitli yapılar görülmektedir.  

(Önder Küçükerman Koleksiyonu)

1907 yılında Bursa’da açılan Sanayi Sergisi’nde ödül kazananlara verilen belge.  

Burada Hereke Fabrika-i Hümâyûnu’nun kazandığı ödülün belgesi görülmektedir.  

(Önder Küçükerman Arşivi)



1909 yılında Beykoz ve çevresinin görünüşü.  

Sol tarafta Beykoz Fabrikası’na ait çeşitli yapılar görülmektedir.  

(Önder Küçükerman Koleksiyonu)
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1909: Sultan V. Mehmed Reşat Dönemi

1909 yılında, Sultan Abdülhamid’ten sonra tahta çıkan Sultan V. Meh-
med Reşat, ülkede başlatılmış olan değişimlerin destekçisi olmaya devam 
etmişti. Aslında II. Meşrutiyet’in ilanı ve Sultan II. Abdülhamid’in tahttan 
indirilmesi, o yıllara kadar oldukça baskılı olan bir dönemin belirli ölçü-
de rahatlamasına neden olmuştu. Bununla bağlantılı olarak da hem ülkede 
hem de İstanbul’da ilginç bir değişim başlamıştı.

1910 yıllarında Paşabahçe, İncirköy ve Sultaniye Çayırı’nın görünüşü.  

(Önder Küçükerman Koleksiyonu)
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1911: Motorlar İçin Demir Fıçılarla “Benzin” İthalatı

Bu değişimin yansımaları birçok sanayi alanında da görülmeye başla-
mıştı. Örneğin, 1911 yılında deri sanayi alanında kurulan bir şirket de “Os-
manlı İttihat Saraçlık Anonim Şirketi” olmuştu.

Bu fabrikalardaki motorlar için kullanılmaya başlanan benzinin nasıl 
ithal edileceği de bir başka sorun olmuştu. Çünkü tüccar tarafından ithal 
edilen benzinler fıçılarla veya tenekeler içinde getiriliyordu. Şehirde hiç 
durmadan yaşanan yangınlar nedeniyle bu konu önem taşıyordu. Sonuç-
ta şehre ithal edilecek benzinin hem demir fıçılarda olması hem de 300 
kilodan fazla olmaması kararı Dâhiliye Nezareti tarafından alınarak Bele-
diye’ye bildirilmişti. Beykoz bölgesi bu kez de yeni yakıtların depolanması 
için uygun bulunmuştu.57

57 Faik Reşit Unat, İkinci Meşrutiyet’in İlanı ve Otuzbir Mart Hadisesi, Ankara 1985, s. 182.

20. yüzyılın başında Sanayi Mektebi öğrencileri. (IRCICA. Yıldız Sarayı Koleksiyonu)
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1912: Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikaları’nda  
90 Beygirlik İki Dizel Motoru, Yeni Makineler ve  

Buhar Kazanı Getirilerek Günlük Üretimin Artırılması

1912 yılında “Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikaları”nda çok önemli de-
ğişimler yaşanmıştı. Kaynaklara göre Sadrazam Mahmud Şevket Paşa’nın 
teşviki ile Avrupa’dan 90 beygirlik iki dizel motoru, yeni makineler, buhar 
kazanı getirilmiş ve günlük üretim 1.000 çift kunduraya çıkarılmıştı.

Aynı tarihte Beykoz Fabrikası’na daha sonraki yıllarda efsaneleşecek 
Binbaşı Sabit Bey (Tapan) müdür olarak atanmıştı. Böylece fabrikadaki 
üretim iyileştirilmeye başlanmıştı. Bütün bunların, yakında karşılaşılacak 
olan I. Dünya Savaşı ile ilişkili olduğu kesindi.

20. yüzyılın başında Beykoz Fabrika-i Hümâyûnu içinde yeniden inşa edilen karakol. 

(IRCICA. Yıldız Sarayı Koleksiyonu)



.

Beykoz Fabrikası’nın eski günlerinden günümüze kadar gelebilen eşyalardan biri olan çan. 

(Önder Küçükerman Arşivi)



.

19. yüzyıl sonlarında Beykoz Koyu’nu göteren kartpostal. (IRCICA, Yıldız Arşivi)



.

19. yüzyıl sonlarında Beykoz Koyu’nu göteren kartpostal. (IRCICA, Yıldız Arşivi)



.

20. yüzyıl başlarında Beykoz’dan görünüm.  

(Nezih Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Arşivi)



20. yüzyıl başlarında Beykoz’dan görünüm. (Nezih Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Arşivi)

20. yüzyıl başlarında Saraçhâne bölgesini gösteren harita. (Önder Küçükerman Arşivi)

.

20. yüzyıl başlarında Beykoz’dan görünüm.  

(Nezih Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Arşivi)



20. yüzyıl başlarında Beykoz Fabrikası’nın onarılan camisi ve Perdahhâne.  

(IRCICA. Yıldız Sarayı Koleksiyonu)

20. yüzyıl başlarında “Mekteb-i Sanayi, Kunduracı Dairesi”. (IRCICA. Yıldız Sarayı Koleksiyonu)



Hamal esnafını gösteren bir kartpostal. (Önder Küçükerman Arşivi) 20. yüzyılın ilk yıllarında ülkede  

görülmeye başlanan bavullar, bir süre sonra saraçların üretimine yeni bir ürün olarak girecekti.



20. yüzyılın ilk yıllarında üretilmiş galoşlu kadın ayakkabıları 

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. 

Fotoğraf: Önder Küçükerman)



20. yüzyılın ilk yıllarında üretilmiş galoşlu kadın ayakkabıları 

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. 

Fotoğraf: Önder Küçükerman)



Atlı arabaların iyice yaygınlaştığı tarihlerde at ile sürücü bağlantılarının büyük kısmı, çeşitli nitelikteki  

deri kayışlar kullanılarak yapılıyordu. Bu ürünlerin hem sağlamlığı, hem de doğruluğu çok önemliydi.  

Bu işin bütün yükü de saraçların üzerinde bulunuyordu. (Önder Küçükerman Koleksiyonu)



Atlı arabaların iyice yaygınlaştığı tarihlerde at ile sürücü bağlantılarının büyük kısmı, çeşitli nitelikteki  

deri kayışlar kullanılarak yapılıyordu. Bu ürünlerin hem sağlamlığı, hem de doğruluğu çok önemliydi.  

Bu işin bütün yükü de saraçların üzerinde bulunuyordu. (Önder Küçükerman Koleksiyonu)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ve 
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ASKERİYE FABRİKASI
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I. Dünya Savaşı Yıllarında “Millî Sanayi” Girişimleri

Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında yer ala-
rak girmiş ve bu savaştan büyük maddi ve manevi kayıplarla çıkmıştı. Ülke, 
1914-1918 yılları arasında ilk kez bütünüyle bir savaş gerçeğiyle karşı karşı-
ya kalmıştı. Ülkenin bütün kaynakları kullanılmış, bütün üretimi harekete 
geçirilmişti. Savaşla birlikte ülke ekonomisi dışarıya kapanmış, önceleri dış 
ülkelerden getirilen bütün ürünler Anadolu içinden sağlanmaya başlanmıştı.

Ancak diğer yandan I. Dünya Savaşı, bir bakıma Türklerin de ticaret 
yanında sanayi alanında gelişmesini ve örgütlenmesini sağlamıştı. Nitekim 
bu düşünceyle yayımlanan “Sanayi” dergisindeki bir yazıda, Sanayi Müdü-
riyet-i Umumiyesi mühendisi Fuat Kamil Bey, kapitülasyonların kaldırılı-
şıyla Osmanlıların ekonomik bağımsızlıklarına sahip olduklarını belirterek 
“…Artık emin olabiliriz ki istikbal bizimdir…” diyordu.1

Aynı dergiye göre ülkede “Millî Sanayi” kurabilmenin en önemli engel-
lerinden birisi, yabancı sermaye ile birlikte sanayide yabancı dil kullanma 
alışkanlığıydı. Yabancı dil bilmeyen bir Müslüman-Türk işçi ve sanatkâr, iş 
bulmakta güçlük çekiyor ya da düz işçi olabiliyordu.

Bu nedenle 1918 yılında “Sanat Lisanımızı Türkçeleştirme” kampanya-
sı açılmıştı ve fabrikalarda “…İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan, Amerikan, 
Yunan dili yerine Türkçe kullanılması…” savunulmaya başlanmıştı. Dergi, 
okuyucuları arasında düzenlediği bir anketle, sanayide kullanılan makine 
ve gereçlerin Türkçe karşılıklarının neler olması gerektiğini sormuş, bu 
amaçla bir yarışma düzenleyerek halkı Türkçe türetmeye de özendirmişti. 
Hatta bu girişimlerin devamı olarak “Sanayi Kütüphânesi” adı altında ya-
yıncılığa başlamış ve 1918 yılı sonuna kadar 25 kadar Türkçe teknik kitabı 
satışa sunulmuştu.2

1 Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umur-ı Belediyye, C. 5,  İstanbul 1995, s. 2690.
2 Zafer Toprak, Türkiye’de “Milli İktisat” (1907-1918), Ankara 1982, s. 194.
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Öte yandan Osmanlı hükümeti, Alman hükümetinden, 12-18 yaşları 
arasında 10.000 kadar Türk gencinin mesleki ve teknik öğrenim görmek 
üzere Alman fabrikalarına kabul etmesini istemişti. Alman sanayi odaları 
bunu uygun bulmuş ve imzalanan protokolle Türk gençlerinin Alman-
ya’da 3-4 yıl eğitilmeleri sağlanmıştı. Bu öğrenciler, öğrenimlerini ta-
mamladıktan sonra, eğitimleri sırasında masraflarını karşılayan fabrika-
larda bir iki yıl ücretsiz çalışacaklardı. Ayrıca, bazı Osmanlı bakanlıkları 
da kendi ihtiyaçları için, eğitilmek üzere Almanya’ya teknik eleman gön-
dermişlerdi. Bu arada, Osmanlı Ticaret ve Sanayi Odaları da marangoz-
luk, demircilik, boyacılık, kunduracılık, terzilik için dört yıl süreyle Al-
manya’ya teknik eleman göndermişlerdi. Aynı yıllarda, İstanbul’daki 
Sanayi Mektebi de Almanya’dan uzman çağırarak “makinistlik, şoförlük, 
elektrik mühendisliği, ziraat makinistliği” bölümlerini kurmaya girişmişti. 

1912-1926 (?) yıllarından, kırmızı sahtiyandan yapılmış yeniçeri çarığı  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Fotoğraf: Önder Küçükerman)

1914 yılında, Beykoz Fabrikası’nda seferberlikten kalma yağ depoları.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Fotoğraf: Önder Küçükerman Arşivi)
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Diğer yandan Suriye’de 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa ve Vali Azmi 
Bey’in çabalarıyla yeni sanayi mektepleri açılmış, Hayfa, Kudüs, Yafa, 
Beyrut, Şam’daki sanayi mekteplerinin geliştirilmesi amacıyla Almanya 
ile işbirliği yapılmıştı.3

Kısacası, 19. yüzyılın ilk yıllarında büyük bir değişim olarak Osmanlı 
İmparatorluğu’nu etkileyen Sanayi Devrimi yaklaşık yüzyıl sonra, I. Dünya 
Savaşı yıllarına gelindiğinde Türk sanayisinin temellerini oluşturabilecek 
duruma dönüşmeye başlamıştı.

Ancak yüzyıl içinde elde edilen önemli birikime karşın ülke savaş yılla-
rında büyük sorunlarla karşılaşmış ve bir anda her şey duruvermişti.

3 Zafer Toprak, a.g.e., s. 195.
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1914: Silahtarağa Elektrik Santralı

İstanbul’un Silahtarağa bölgesinde yapımına başlanan santralin elektrik 
dağıtımına 1913 yılında başlanması planlanmıştı. Ancak hem Balkan Savaşı 
nedeniyle sıkışıklık yaşanmış hem de bir sel baskını nedeniyle inşaat büyük 
hasar görmüştü.

14 Şubat 1914 tarihinde çalışmaya başlayan santral ile önce tramvayla-
ra elektrik verilmişti. Balkan Savaşı nedeniyle, Tramvay Kumpanyası’nın 
güçlü atlarına ordu tarafından el konulmuştu. Çünkü Harbiye Nezareti 30 
bin altın ödeyerek bu atları satın almıştı. Bu yüzden elektriğin kullanılması 
gerekiyordu.

Daha sonra da halkın kullanımına açılacaktı. Ancak sokak aydınlatması 
yapılamamıştı. Yapılan sözleşmeye göre, Belediye adına genel aydınlatma 
için 600 adet sokak lambası konulacaktı.

1912-1914 yılları arasında 

Beykoz Fabrikası’nın 

müdürlük görevini yürütmüş 

olan Hüsnü Paşa.  

(Sümerbank Beykoz  

Deri ve Kundura Fabrikası 

Koleksiyonu, Fotoğraf:  

Önder Küçükerman Arşivi)



231

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ve BEYKOZ TEÇHİZAT-I  ASKERİYE FABRİKASI

1914: “Teşviki Sanayi Kanunu”

O yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda, millî bir sanayinin yaratılması 
için çok büyük gayret gösteriliyordu ve bu eksiklik büyük bir sorun olarak 
ele alınıyordu. Her türlü sanayi üretimini canlandırmak için birçok çalış-
ma yapılıyordu. Sanayi için şiirler bile yazılıyordu. Örneğin, 17 Nisan 1914 
tarihli Sanayi dergisinin ön kapağında bir şiir yer almıştı. Bu şiir dönemin-
deki diliyle şöyleydi:4

Sanayi, sanayi, sanayi, sanayi
Bu kudretle halk etmiş insanı sâni,
Ki yoktan yaratmak şiâr-ı hüdâdır
Ki sanayi da vardan yaratmakla mübdi’
Demektir bu kudretle cârî beşerde
Ezilmez, bükülmez, yıkılmaz menâbî
Demektir ki varlık sanayi’lekâim
Demektir ki kudret sanayi’lebâri’

Bu sanayi şiirinin günümüz diliyle anlamı ise yaklaşık olarak şöyledir:

Sanayi, sanayi, sanayi, sanayi
Tanrısal güç insanlığı yaratmıştır,
Yoktan yaratmak üstünlüğü tanrıya aittir.
Sanayi ise var olandan yeniyi yaratır
Demektir ki bu güç insanlar içindir,
Ezilmez, bükülmez yıkılmaz kaynaklar,
Demektir ki varlık sanayi ile sürdürülür
Demektir ki güç, sanayi ile mükemmeldir.

Aynı derginin 15 Nisan 1918 tarihli 30. sayısı ise“…Sanayi lisanımızı Türk-
çeleştirmek ve birleştirmek meselesine doğru fiili adımlar…” başlığı altında 
şöyle bir yazı yayınlanmıştı.5

“…Şimdiye kadar memleketimizde bir sanayi meselesi yoktu. Fakat bu-
gün zaman onu da doğurdu. Bundan böyle memleketimizde sınâatın te-
rakkisi için millî kuvvetler; kollar, kafalar, sermayeler, kalemler harekete 
geçecektir…”

4 Zafer Toprak, a.g.e., s. 201.
5 Zafer Toprak, a.g.e., s. 165.
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1917: I. Dünya Savaşı ve  
Türk Sanayisi Üzerindeki Etkileri

I. Dünya Savaşı, ülke endüstrisi açısından Osmanlı İmparatorluğu’nda 
birçok yeni düşüncelerin ve bunlara bağlı uygulamaların ortaya çıkması-
nı sağlamıştı. Bu düşüncelerin arasında belki de en ilgi çekeni, şirketleş-
me ve ticaret alanlarında ortaya atılanlarıdır.

Çünkü Osmanlı Müslüman’ı yıllarca devleti yönetmiş, savaşlara 
katılmış fakat bu arada ticaret ve sanatla olan bağı çok fazla gelişe-
memişti. Bu durum belgelerde günümüz Türkçesine çevrilerek şöyle  
izlenebilmektedir6:

6 Zafer Toprak, a.g.e., s. 165.

1914 yılında Beykoz Fabrikası’nda hülasa dolapları.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Fotoğraf: Önder Küçükerman Arşivi)
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...Ticaret en feyizli bir medar-ı maişet (geçim yolu) olduğu halde maat-
teessüf (ne yazık ki) bizde layık olduğu hürmeti, müstahak olduğu rağbeti 
(hak ettiği ilgiyi) hakkıyla göremiyordu. Bunun nedeni, Osmanlı çocukları 
henüz ana kucağında iyiyi kötüyü ayırmaktan aciz iken, cahil analar tara-
fından “Oğlum paşa olasın, kâtip olasın, kızım paşa familyası, bey hanımı, 
kâtip haremi olacaksın” gibi sözlerle büyütülmeleri, okşanmalarıydı. Hat-
ta kızlarını evlendirecek bazı cahil aileler, sanat ve ticaretle uğraşan genç 
damat adaylarını “adi esnaf kalfası, adi bir tüccar parçası” gibi sözlerle 
geri çeviriyor, bir, iki yüz Kuruşlu kâtipleri onlara tercih ediyorlardı... Aynı 
günlerde gazetelerde dergilerde şöyle yazılarla karşılaşılıyordu:7

...20. asrın milletleri için hakiki zafer, asıl kurtuluş; servet veren, kudret 
ve şükûh (güçlülük) temin eden amil sınâattedir. Bu hakikati görmemekte 
ısrar, nihayet bir millet için intihardır, gözler açık ölüme yürümektir...

7 Zafer Toprak, a.g.e., s. 49.

1914 yılında Beykoz Fabrikası’nda kirdiman kuyuları. (IRCICA, Yıldız Arşivi)
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Bu düşüncenin, o günlerde Türkiye’de sanayinin geliştirilmesi için, he-
men hemen her ortamda tartışıldığı görülüyordu. Genel olarak herkes şöy-
le düşünüyordu8:

“...Gerek duyulan tek şey, büyük sermayeli şirketler, cesim müessese-
ler, geniş fabrikalardı... Bizim için sanayinin terakkisi demek, ziraat ve ti-
caretin dahi terakkisi, refah ve saadetimizin teksiri, servet-i umumiyenin 
tezayüdü (genel servetin çoğalmasıdır) demektir” görüşü de içtenlikle des-
teklenmektedir...”

Aynı kaynağa göre durum şöyle yapılarak iyileştirilebilirdi:

...Halkta girişimcilik duygusunu uyandırıp şirketler kurulur, fabrikalar 
atölyeler açılırsa ve ülkenin dört bir yanına son model makine ve araç 
gereçle donatılmış “debbağhâneler, taktîrhâneler, sabunhâneler, yağhâ-
neler, boyahâneler, ip, iplik, aba, şayak, çuha, kazmir ve fes fabrikaları 
dokuma tezgâhları” vücuda getirilirse Osmanlı topraklarında bol miktar-
da yetişen ham madde, eskiden olduğu gibi yurt dışına gönderilmez, ülke 
içerisinde değerlendirilirdi. Bunun sonucu kadın, erkek, çoluk çocuk bin-
lerce kişiye çalışma olanağı sağlanmış olur, halkımızın daha müreffehâ-
ne (rahat, bolluk içinde), daha bahtiyarâne (mutlu biçimde) yaşamasına 
hizmet edilmiş olurdu...”

Bu genel düşüncelere bağlı olarak 1908 yılında ülkede sanayinin geliş-
tirilmesi için kanun tasarısı hazırlanıp “Bâb-ı Âli’ye” sunulmuştu. Bu ta-
sarıda sanayileşmenin önemi ortaya konmuş ve Türk sanayisinin yabancı 
sanayi ürünleriyle rekabet edebilmesi için gerekli olduğuna inanılan şart-
lar sıralanmıştı.

Bu arada... Ticaret ve Nafıa Nezareti “Memâlik-i Osmaniye’de sana-
yinin temin-i terakkisi için erbab-ı sanayii teşvik” amacıyla 1909 bütçe-
sine “Teşvikat” tertibinden bir ödenek ayırmış, ülke çapında sınai mal 
üretenler arasında bir “Müsabaka” düzenlemişti. Üreticiyi özendirmeyi 
amaçlayan bu yarışma sonucunda ödüller dağıtılmış, değişik kentler-
de sergi ve panayırlar açılarak Osmanlı halkına bu mallar tanıtılmaya  
çalışılmıştır...9

8 Zafer Toprak, a.g.e., s. 165.
9 Zafer Toprak, a.g.e., s. 168.
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1913-1915: Osmanlı Sanayi İstatistiklerinde Deri Sanayisinin 
Durumu ve Beykoz Fabrikası ile İlgili Çeşitli Bilgiler

Bu ortam içinde, Beykoz Deri Fabrikası ile ilgili olarak elde edilebilen 
sınırlı bilgiler yanında, bir başka ilgi çekici kaynak ise 1913-1915 yıllarında 
yaptırılmış olan sanayi istatistikleridir.10

Bu sanayi istatistikleri “Ticaret ve Ziraat Nezareti” tarafından hazırla-
tılmıştı. Bu amaçla, İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa, İzmit, Karamürsel, Ban-
dırma ve Uşak’ta yaptırılan çalışmalar, ilk olarak 1917 yılında yayınlanmıştı. 
O tarihteki Osmanlı ülkesinin geniş toprakları yanında, sadece yukarıda 
belirtilen bölgede bir sanayi istatistiğinin yapılmış olması, bir bakıma o 
günlerin sanayi merkezlerinin hangi şehirlerde bulunduğunu göstermesi 
açısından ilgi çekiciydi.

Genel olarak 19. yüzyıl, Türk sanayisinin çeşitli sorunlarla iç içe bu-
lunduğu bir dönemdi. Batı sanayisinin hızlı gelişiminin etkileri, geleneksel 
özelliklerinden sıyrılmaya uğraşan Türk sanayisini ciddi şekilde zorluyordu.

Ayrıca o tarihlerde imzalanan çeşitli ticaret sözleşmelerinin ortaya çı-
kardığı yeni durumlarla da karşılaşılıyordu. Böyle bir gelişime uyum sağ-
layamayan geleneksel Türk sanayisinin bütün dallarında bir gerilemenin 
olduğu çok açık bir biçimde görülür.

Dericilik de bu sıkışıklıkla karşı karşıyaydı. O gün için büyük sanayi ku-
ruluşları bile gerçekte henüz küçük üretici gibiydi. Üreticiler kendi küçük 
tezgâhlarında, kendileri üretim yapıyordu. Bu küçük üreticilerin arasında 
yer yer ortaya çıkmaya başlayan ve daha büyük sermaye ve daha gelişmiş 
üretim araçlarının kullanıldığı sistemlerle karşılaşılmaya başlanıyordu. Uy-
gulamaya göre durum şöyleydi11:

...Bu sistemde tüccar bir müteahhide ham maddeleri ve parça başına 
hesaplanan imalat ücretini veriyor; müteahhit de çalışan “işçilere” bu mal-
zemeyi dağıtıyor ve imalatı gerçekleştirdikten sonra mamul eşyayı topla-
yarak tüccara teslim ediyordu... Özellikle büyük şehirlerde kunduracılık, 
elbise, kravat, gömlek, şapka ve şemsiye imalatı gibi alanlarda parça başı-
na iş gördürme sistemi oldukça yaygındı...

10 Zafer Toprak, a.g.e., s. 174.
11 Gündüz Ökçün, Osmanlı Sanayii 1913-1915 İstatistikleri, İstanbul 1984, s. 10.
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O tarihte 3.000 kadar kunduracı vardı... Ancak bu sistemin yanı sıra, 
imalathânelerin de ortaya çıkmaya başladığı görülüyordu, Yine aynı kay-
nağa göre... İstanbul’da son zamanlarda (1917) bir arada elli işçi çalıştıran 
kundura atölyelerinin ortaya çıktığı... anlaşılıyor.12

Şimdi de bu sanayi istatistiklerinin “Debagat” bölümünde yer alan şir-
ketler hakkındaki bilgileri izleyelim.13

Genel Durum

İnceleme yapılan alanda muharrik gücü olup en az 10 işçi çalıştıran 13 
debagat müessesenin adları aşağıdadır:

1. (1876): Altın Yapağı Osmanlı Anonim Şirketi, İstanbul Zeytinburnu.

2. (1900- 1910): Altıparmak ve Kalaroni, İstanbul, Yedikule.

3. Beykoz Askerî Debbağ Fabrikaları, İstanbul, Beykoz.

4. (1914): Pince Biraderler, İstanbul, Yedikule.

5. (1856): Teripo Kostantin N. ve Mahdumları, İstanbul, Yedikule.

12 Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 10.
13 Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 11.

1910’lu yıllarda Beykoz Fabrikası’nda yeni yapılan keçehane. (IRCICA, Yıldız Arşivi)
1914 yılında Beykoz Kundura Fabrikası.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Fotoğraf: Önder Küçükerman Arşivi)
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6. (1890-1900): Canbezdi Biraderler, İstanbul, Yedikule.

7. (1890-1900): Denizlili Hacı Hasan ve İsmail Hakkı, İstanbul, Yedikule.

8. (1890-1900): Skanavi Andon, İstanbul, Yedikule.

9. (1911): Şişman Ahmed, İstanbul, Yedikule.

10. (1900-1910): Kalosdiyan Piravadal ve Darbhâneliyan, İstanbul, Yedikule.

11. (1900-1910): Kalınoğlu Ananyas, İstanbul, Beykoz.

12. (1890-1900): Liçe Ropolo Biraderler, İzmir, Darağaç.

13. (1872): Valcı K. ve Mahdumları, İzmir, Darağaç.

İstatistikte bu bilgilere göre şöyle bir yorum yapılmıştı14:

...Görülüyor ki, bu sanatın merkezi İstanbul’dur. Beykoz Askeri Deb-
bağhânesi de göz önüne alındığında sözü edilen müesseselerin 11’i (% 84,6) 
İstanbul’da, ancak 2’si (% 15,4) İzmir’de bulunuyor.

Diğer şehirlerde istatistikimizin kadrosu içine girebilecek hiçbir mües-
seseye rastlanılmadı. Fakat hemen her şehirde ilkel durumda debbağhâ-
neler mevcuttur... İstanbul’da debbağhâneler ayrı ayrı bulunmamaktadır. 
Hepsi -küçükler de dâhil olmak üzere- Yedikule’de toplanmıştır...

14 Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 101.

O tarihte 3.000 kadar kunduracı vardı... Ancak bu sistemin yanı sıra, 
imalathânelerin de ortaya çıkmaya başladığı görülüyordu, Yine aynı kay-
nağa göre... İstanbul’da son zamanlarda (1917) bir arada elli işçi çalıştıran 
kundura atölyelerinin ortaya çıktığı... anlaşılıyor.12

Şimdi de bu sanayi istatistiklerinin “Debagat” bölümünde yer alan şir-
ketler hakkındaki bilgileri izleyelim.13

Genel Durum

İnceleme yapılan alanda muharrik gücü olup en az 10 işçi çalıştıran 13 
debagat müessesenin adları aşağıdadır:

1. (1876): Altın Yapağı Osmanlı Anonim Şirketi, İstanbul Zeytinburnu.

2. (1900- 1910): Altıparmak ve Kalaroni, İstanbul, Yedikule.

3. Beykoz Askerî Debbağ Fabrikaları, İstanbul, Beykoz.

4. (1914): Pince Biraderler, İstanbul, Yedikule.

5. (1856): Teripo Kostantin N. ve Mahdumları, İstanbul, Yedikule.

12 Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 10.
13 Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 11.

1910’lu yıllarda Beykoz Fabrikası’nda yeni yapılan keçehane. (IRCICA, Yıldız Arşivi)
1914 yılında Beykoz Kundura Fabrikası.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Fotoğraf: Önder Küçükerman Arşivi)
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İstatistikte daha sonra da o günkü adıyla Askeri Deri ve Kundura Fabri-
kası olan bu eski kuruluş hakkında tarihi açıklamalar yapılmış ve bu konu-
da çalışan diğer tesisler şöyle sıralanmıştı.15

...Beykoz Debbağhânesi Sultan II. Mahmud tarafından kurulmuştur. 
Bundan sonra en eski müessese 1856’da kurulan N. Teripo ve Mahdumları 
fabrikasıdır. Valcı ve Mahdumları müessesesi 1872’de, Altın Yapağı 1876’da 
kurulmuştur. Diğerlerinden dördü (No. 6, 7, 8, 12) 1890 ve 1900 yılları ara-
sında, (No. 2, 10 ve 11) 1900’ü izleyen on yıl içinde, (No. 9) 1911’ de ve 4 no.lu 
müessese 1914’te kurulmuştur. 13 müesseseden yalnız biri (%7,7) anonim 
şirketin elindedir. Hükümete ait olan Beykoz Fabrikası dışında, diğer mü-
esseseler özel kişilere aittir... Yedikule fabrikalarının arazi, bina ve hatta 
bazılarının araç ve gereçleri başkalarına aittir ve bu fabrikaları başkaları 
tarafından kira ile işletilmektedir. 3’ü bu şekilde araç ve gereçleri ile 3’ü 
yalnız binaları ile kiraya verilmiştir. Yalnız 3’ü fabrika sahipleri tarafından 
işlettirilmektedir.

Tabii, bu durum bir sanatın gelişmesine elverişli değildir. Bu nedenledir 
ki, birkaçı dışında Yedikule fabrikaları orta niteliktedir ve çağdaş gelişmele-
re aykırı bir şekilde donatılmışlardır... 1915’te fabrikaların sayısı 1913 yılına 
göre 1 artmıştır ve Valcı Fabrikası dışında hepsi çalışmıştır. 1913’de de 8 no.
lu fabrika işlememiştir. Fabrikalar 1915’te bir yandan askeri ihtiyaçları ve pi-
yasanın talep ettiği deri ihtiyaçlarını karşılamağa çalışmışlardır. Öte yanda, 
yabancı ülkelerden ithal edilen ağır derilerin kıtlığı kösele fiyatını pek yük-
seltmiştir. 12 müessesenin 5’i (%41) Teşviki Sanayi Kanunu’ndan yararlanı-
yor. İzmir’deki iki fabrika diğer yedi fabrika (%58,3) arasında bulunuyor...

Tesisat

...Muharrik güç sayısı toplam olarak 961 beygir gücünde 27’dir. Her biri-
ne 35,5 beygir gücü düşmektedir. Bunun sayı bakımından %40,7’sine, güç 
bakımından %59,3’üne Beykoz Fabrikası tasarruf etmektedir. Muharrik gü-
cün 612 beygir gücünde (%63,6) 19’u (%70,3) buhar makinesi, 345 beygir 
gücünde (%35,9) 7’si (%25,9) petrol, 4 beygir gücündeki (%0,4) (%3,7) gaz 
motorudur... Başlıca aletleri kuyulardan çıkan derileri pişirmek için, hemen 
hepsi de yerli mamulatı olan 96 dolaptır. Bu dolaplar 67 hare, 27 yıkama, 
2 yağlama dolabı şeklindedir. Ayrıca, derileri debbağlamak için 14 tokmak,  

15 Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 102.
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13 perdah, 11 silindir, 5 temizleme (kavalato), 4 zımpara, 3 açma makinesi 
mevcuttur. Yedikule’deki 4 fabrikada tokmak ve silindir, 2 fabrikada da 
perdah makinesi bile yoktur. Bunlardan başka, 3 ekstra makinesi ile 15 
palamut değirmeni bulunuyor. Görülüyor ki, bu tesisler pek zengin de-
ğildir. Hatta bazı fabrikalarda pek eski makineler bulunmaktadır. Yabancı 
derileri ile rekabet için mutlaka bunların yenilenmesi ve fabrikaların son 
fennî gelişmelere göre donatılması gereklidir. Şunu belirtmek gerekir ki, 
Askerî İdare Beykoz Fabrikasının düzeltilmesi için son iki yıl (1915-1917) 
hiçbir çabayı esirgememiş ve ülkede bir örnek debbağhâne kurmuştur. 
Tabii bu, Yedikule Fabrikalarının yenilenmesi yönünde etki gösterecek-
tir. Bu yeni aletler 1916, 1917 yıllarında sağlandığı için yukarıda belirtilen  
tesisler arasına konulmamıştır...16

Çalışanlar

...1915’te işler durumda olan 12 fabrikada 47 memur, 17 ustabaşı ve 1.206 
işçi olmak üzere, toplam olarak, 1.270 ve 1913 yılında 11 fabrikada 44 me-
mur, 15 ustabaşı, 871 işçiden toplam olarak 930 kişi çalışmıştır. Buna göre, 
1915’te ortalama olarak her fabrikada 106 ve 1913’te 85 kişi çalışmış oldu-
ğundan %20’lik bir artış görülüyor... Bununla birlikte, sözü edilen hesaptan 
Beykoz Fabrikası’nı çıkarırsak 1915’te 11 fabrikada 502 kişi çalıştığını ve 
böylece ortalama çalışanların 45 kişi olduğunu ve 1913’te 10 fabrikada 709 
kişi çalıştırılmış olduğundan, her bir fabrikaya 70 kişi düştüğünü görürüz. 
Buna göre, 1915’te %35,7 azalma olmuştur. Bu da savaşın kötü etkisinden-
dir. 1916 ve 1917 yıllarında ham maddelerin ve yakıtın kıtlığı ve taşıma güç-
lükleri karşısında faaliyet derecesi çok azalmıştır...

...İşçilerin ücretleri hakkında 1915 yılı için 6 ve 1913 yılı için 7 müesse-
seden gerçek hesaplar alındı. 1915’te fabrika 218 işçisine 914.860 Kuruş 
ödemiş olduğuna göre, bir işçiye yılda 4.196 ve 1913’te ise 7 fabrika 459 
işçiye 1.876.389 Kuruş verdiğinden, her bir işçiye yılda 4.087 Kuruş düşü-
yor. 300 gün hesabı ile bir debbağ işçisinin gündeliği 1915’te 13,9 ve 1913’te 
13,6 Kuruş bulunuyor. Çalışma saatleri mevsime göre değişmektedir; bir 
veya bir buçuk saatlik öğle tatili dâhil olmak üzere, yazın on bir buçuk-on 
iki, kışın dokuz-dokuz buçuk saattir...17

16 Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 102.
17 Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 10.
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İmalât

1915 ve 1913 yılları imalâtı hakkında düzenlenen tabloda imalâtın üç 
grupta sınıflandırılmış olduğu görülüyor.18

… Debbağların defterleri daha ayrıntılı bir sınıflandırma yapmağa elve-
rişli değildir.

Dış Ticaret

Dış ticaret istatistikine gelince, bu istatistik derileri 302 no.da kösele ve 
saraca mahsus deriler ve 303 no.da da işlenmiş her nevi deri şeklinde sı-
nıflandırdığından, aşağıdaki tablo düzenlendi: Görülüyor ki, kösele imalâtı-
mız İstanbul ve İzmir ithalâtına göre tüketimimizin ancak %37.2’sidir. Ge-
nel ithalâtımız göz önünde bulundurulduğu zaman durum daha kötüdür. 
Anadolu’da yukarıdaki imalât miktarımızı kabartacak şekilde önemli deb-
bağhâneler bulunmamaktadır. Ancak köylü ihtiyaçlarını kısmen kapatacak 
şekilde küçük deriler üzerine çalışan debbağlar mevcuttur. İstanbul ve  

18 Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 10.

1914 yılında Beykoz Fabrikası’ndan bir görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Fotoğraf: Önder Küçükerman Arşivi)
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İzmir limanları genel ithalatın miktarca %43 ve değerce %57,3’ünü çekiyor. 
İthalatın %38,6’sı Fransa’dan gelmektedir ve değeri 19,6 milyon Kuruş’tur. 
Belçika’dan 8,8, Mısır’dan 5,8, Hindistan’dan 2,4, Avusturya Macaris-
tan’dan 2,2 milyon Kuruş’luk ithalat olmuştur. Bunlar 2 milyon Kuruş’tan 
fazla ithalatta bulunduğumuz ülkelerdir. Çok az olan ihracatımızın %90’ı 
İstanbul’dan yapılıyor; Bulgaristan ve Yunanistan’a gönderiliyor.

Deri imalâtımız miktarca tüketimimizin %66,4’ü olduğundan durum 
daha elverişli gibi görülüyorsa da, değerce tüketimimizin ancak %27’si bu-
lunuyor. Dikkate değer bir nokta da, İstanbul ve İzmir limanları, hemen 
hemen deri imalâtının yarısına eşit, 3.493.459 Kuruş değerinde 211.003 kg 
küçük deri ihraç eylemişlerdir. Bunun 2.940.527 Kuruş değerinde 184.849 
kg’ı İzmir limanlarından çıkarılmıştır.

Oysa bizim iki İzmir fabrikası 1913’te münhasıran kösele imal eylemiş-
lerdir. Bu nedenle, bu küçük derileri küçük debbağlarımızın hazırladıkları 
ortaya çıkıyor. Gerçekten, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Bursa’da 
birçok küçük debbağ bulunmaktadır. İzmir’de 50, Manisa’da 60, Uşak’ta 40, 
Bursa’da 28 kadar küçük debbağ sayılmıştır. 100 kg ihracat fiyatı 14 Kuruş 
olduğundan bunların yarı işlenmiş deriler olduğu açıktır. Bu deriler Avru-
pa’da işlendikten sonra büyük bir fiyat farkı ile tekrar bize dönmektedir. 
(İstanbul için ortalama fiyat 56 Kuruş.)

Beyrut ve İskenderun limanları ve mülhakatının ihracatına bakılırsa, 
debbağlık Suriye’de pek yaygın bir durumdadır. 4.431 Kuruş değerinde 
299.938 kg ihracat yapılmıştır. 303 no.da görülen ithalâtta Almanya ve 
Fransa’dan gelenler özellikle bokskaf olup Almanya 10,5, Fransa 10, Avus-
turya-Macaristan 5,5, İngiltere 2,3, Amerika 2,1 milyon kuruşluk gönderi-
yor. 1.5 milyon kuruşluk ihracatta bulunduğumuz ülkeler Mısır, Fransa ve 
İngiltere’dir...19

Üretim Türü İmalat Kg İthalat Kg İhracat Kg Tüketim Kg Üretimin Tüketime 

Oran %’si

Kösele ve Saraca Has 1.515.162 2.650.496 19.545 4.196.110 37.2

İşlenmiş Her Türlü Deri 332.521* 374.214 211.003 549.732 66.4

* 500 gram hesabıyla küçük deriler.

19 Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 10.
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18 Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 10.

1914 yılında Beykoz Fabrikası’ndan bir görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Fotoğraf: Önder Küçükerman Arşivi)
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Osmanlı Sanayisi 1913-1915 istatistikleri içinde yer alan üçüncü grup ise 
“Deri Sanayi” olarak tanımlanmıştı. Şimdi de bu bölümü izleyelim.20

...Sanayimizin en eski ve aynı zamanda en yaygın olanı dericiliktir. Bir 
zamanlar yalnız tüketimimizi karşılamakla kalmayıp, çok miktarda ihracat-
ta da bulunuyorduk. Derilerimiz her tarafta pek makbul idi. Üzüntü ile be-
lirtmek gerekir ki bu sanatın bugünkü (1917) durumu Avrupa’daki derece-
sinden pek uzaktır. Artık tüketimimizi karşılayacak durumda olmadığı gibi, 
ithalâtımız da devamlı olarak artmaktadır...

...Bu durumun ortaya çıkışını gerektiren başlıca nedenler şunlardır: 
Sözü edilen sanatın ülkemizde çağdaş bilimin gelişmesinden yararlanma-
ması ve hâlâ (1917) babadan kalma usullerle çalışması; öte yandan, ülke 
içinde ağır derilerin kıtlığı. Bununla birlikte, ham derilerle işlenmiş deri-
lerden aynı gümrük resmini alan sabık Gümrük İdaresi’nin bu uygulaması 
ile sanatkârlarımızın yabancı rekabetine karşı çok büyük zorluklar içinde  

20 Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 10.

1945-1946 yıllarında Beykoz Fabrikası’nda üretimden görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Fotoğraf: Önder Küçükerman Arşivi)

1914 yılında Beykoz Fabrikası’nda kirdiman kuyuları.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Fotoğraf: Önder Küçükerman Arşivi)
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mücadele ettikleri düşünülmelidir. Ülkemizin en ağır derileri kuru olarak 
10-12 kg’dır. Oysa Romanya, Güney Amerika\Hindistan’dan 20-25 kg’a ka-
dar ağır deriler gelmektedir. Tabii, yerli hafif derilerle yapılan kösele, böyle 
ağır derilerle yapılan kösele derecesinde olamaz. Bundan başka, derileri-
miz, salhânelerde yüzülürken dikkatsizlik sonucu olarak yapılan bıçak ya-
raları (spira), hayvanların bakımsızlığı yüzünden doğan ve nokra denilen 
delikler, övendire yaraları ile değerlerini büsbütün kaybediyorlar...

...Derilerimizle birinci derecede kösele, makine kayışları yapmak müm-
kün değilse de güzel vaketa oluyor. Dana derilerine çok çalışılmıyor. Ge-
nellikle vidala yapılıyor ve bokskaf asla yapılmıyor. Kromla debagat henüz 
ülkeye girmemiş gibidir. Ara sıra denemeler yapılmışsa da yabancı rekabeti 
önünde bütün fedakârlıklar erimiştir...

...Debbağlarımız çeşitli yollardan debagat yapmaktadırlar. Köseleleri 
çam kabuğu ve dökülmüş palamut ile 6-8 ay, vakteleri çam ve kestane 
kabuğu ile 2 ay kadar kuyularda tutuyor, daha sonra köseleyi palamut özü 
ile 48, vakteyi 40 saat kadar dolaplarda pişiriyorlar; seri debagat usulünü 
izlemiyorlar. Küçük debbağlarda dolap da bulunmuyor...

Osmanlı Sanayisi 1913-1915 istatistikleri içinde yer alan üçüncü grup ise 
“Deri Sanayi” olarak tanımlanmıştı. Şimdi de bu bölümü izleyelim.20
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içinde ağır derilerin kıtlığı. Bununla birlikte, ham derilerle işlenmiş deri-
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20 Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 10.

1945-1946 yıllarında Beykoz Fabrikası’nda üretimden görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Fotoğraf: Önder Küçükerman Arşivi)

1914 yılında Beykoz Fabrikası’nda kirdiman kuyuları.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Fotoğraf: Önder Küçükerman Arşivi)
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...Fabrikalarımızın yaptıkları derileri koruyan ve yabancı ülkelerden sağ-
lanacak ham derilerin ithalâtını kolaylaştıran yeni gümrük tarifesi, kuşku-
suz bu sanata olumlu yolda etki yapacaktır. Bu koşullar altında debbağlık 
gelişecek ve Avrupa’da benzeri fabrikalarda kabul edilen ve izlenen bilim-
sel usullerden ve kurallardan yararlanmakta gecikilmeyecektir...

...Küçük derilere gelince, ülkemizde bol olarak ve iyi cinsten bulunma-
ları nedeniyle durum elverişli görülüyor. Özellikle küçük debbağlar, koyun 
ve keçi derileri üzerinde çalışıp güzel meşin ve sahtiyan yapıyorlar. Küçük 
derilerimizi tam olarak işleyemiyorlar. Bu derileri, önemli miktarda, yarı 
mamul bir durumda Avrupa’ya ve Amerika’ya ihraç etmekteyiz... 

...Geçmişte debagat sanayimizin o derecede gelişmesinin ve bugün de 
(1917) öteye beriye dağılmış binlerce debbağın bulunmasının başlıca nedeni, 
ülkemizin debbağlık maddeleri olan kestane, sumak, çam, meşe ve özellikle 
palamut bakımından zenginliğidir. Sözü edilen servet, Dış Ticaret istatis-
tikinden çıkarılan tabloda görülüyor. Görülüyor ki, palamut en büyük yeri 
tutmaktadır. Resmî bilgiye göre palamut ormanlarının genişliği 73.135 hek-
tar olup Edirne, Aydın vilâyetleri ile Çanakkale, Antalya, Kütahya livaları 

1914 yılında Beykoz Fabrikası’nda Almanya’dan gelen makineler.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Fotoğraf: Önder Küçükerman Arşivi)
1917-1918 yıllarında Beykoz Fabrikası kirdiman kuyuları.  
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içinde bulunmaktadır. 2 palamut özü fabrikamız vardır. İzmir’de bulunan 
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üretmişlerdir. Bizde öz olarak değil, devamlı surette toz halinde ham olarak 
kullanılan palamut en değerli bir debagat maddesidir...
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...Yukarıda belirtilen koşullar altında, kösele ve saraçlık malları ithalâtı-
mızın büyük miktarda olması pek tabiidir. Gerçekten, Dış Ticaret İstatis-
tiği’ne göre, 1329 (1913) de 50,8 milyon Kuruş değerinde. 4.2 milyon kg 
ithalâtımız görülüyor. Ayrıca işlenmiş her nevi deri adı altında (No. 302) 
565.390 kg ithalâtımız, 631.956 kg ihracatımız bulunuyor. Ancak, ithalât 
değeri 32,4 milyon Kuruş (ortalama 57 Kuruş) olduğu halde ihracat değeri 
9 milyon Kuruş’tur (ortalama 14,2 Kuruş). Demek ki, deri ithalât miktarı 
yuvarlak hesap 4,8 milyon kg olup değeri 83,2 milyon Kuruş, ihracatımız 
ise 0.56 milyon kg ağırlığında 9,3 milyon Kuruş’tur; ihracatın büyük kısmı 
yarı mamûl koyun ve keçi derileridir... 

...Sanayi sayımı programının düzenlenmesinde saraçlık ve kunduracı-
lık gibi deri mamulleri üzerine de istatistik yapılması kararlaştırılmış ise 
de 10 işçiyi geçen, bir muharrik güç kullanan bu cins hiçbir müesseseye 
rastlanamamıştır. Saraçlık sanayi genellikle, küçük sanatkârlar elinde birer 
dükkândan ibarettir...

Beykoz Fabrikası’nın eski günlerinde derilerin taşınması.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Fotoğraf: Önder Küçükerman Arşivi)
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...Yalnız 1913’te bir muharrik güç kullanan bu cins bir müessese olarak 
İstanbul’da Osmanlı İttihat Saraçlık Anonim Şirketi var ise de, idaresizlik 
yüzünden şirket büyük bir buhrana uğramış, araç ve gereçleri askeri ma-
kamlarca alınmış ve sözü edilen yıl içinde bu şirketle ilgili olarak hiç bir 
kayda rastlanamamıştır.

Şu da var ki, sözü edilen şirket son yıl içinde hemen hemen yeniden ku-
rulmuş, sermayesi arttırılmış, idaresi düzenlenmiş, lüzumlu araç ve gereç-
ler sipariş edilmiş ve gün geçtikçe gelişme eseri göstermeğe başlamış ve 
gelecekte ülkemizde bu cins müesseselerin birincisi olmağa hazırlanmıştır. 
Bavul sanayi savaştan önce pek sınırlı iken, ithalâtın kesilmesi nedeniy-
le, savaş sırasında önem kazanmış ve Mahmutpaşa’da birçok imalâthâne 
daha önce yabancı bavulları satan Beyoğlu’nun büyük mağazaları hesabı-
na çalışmağa başlamıştır...

...Kunduracılık sanayi büsbütün başka şekildedir. Büyük miktarda imalât 
olmakla birlikte 1913 ve 1915’te bir kundura fabrikası yoktur. (Beykoz Kun-
dura Fabrikası müstesna)...

...Kunduracılık ev sanayi şeklinde bulunuyor. Büyük kundura mağaza-
ları deri vesair gerekli maddeleri müteahhitlere veriyorlar. Bunlar da ev-
lerinde çalışan işçilere ücreti karşılığında ayakkabı yaptırıyorlar. Böylece, 
mağazalar işçilerle temasta bulunmuyorlar, müteahhitlerle ilişki kuruyor-
lar. İlgililerin tahminine göre İstanbul’da büyük mağazalar hesabına 3.000 
kadar kunduracı çalışıyor. Günde 12-14 saat çalışan bu işçilerin 1913’te ka-
zancı 12-16 Kuruş ve 1915’te 15-20 Kuruş’tur. Son zamanlarda bir arada 50 
işçi çalıştıran atölyeler ortaya çıkmağa başlamıştır.

...Yine bu sanayiden birçok küçük terlik ve kavafiye atölyeleri ülkemizde 
pek yaygın bir durumdadır. Bunlar yalnız ülke içi ihtiyaçları karşılamak-
la kalmıyorlar. Bu cins eşyadan Yunanistan, Amerika, İran ve Mısır’a çok 
miktarda ihracat yapılıyor. 2.818.446 Kuruş olan ihracatımızın %80’i bu 
cins mamulâttır. 1329’da (1913) ayakkabı ithalatımız 14.903.060 Kuruş’tur. 
Bunun %48,4’ü İngiltere’den, %18.5’i Avusturya ve Macaristan’dan %10.1’i 
Amerika’dan ve %9.1’i Almanya’dandır. Tabii sözü edilen ithalatın büyük bir 
kısmını, %67,7’sini, İstanbul tüketmektedir; %10,7’si İzmir’e; %10’u Beyrut’a 
aittir. İthalat ortalama kg değeri 43 kuruş, ihracatınki ise 28 kuruştur... An-
laşılıyor ki debagat müesseselerinin durumu her iki yıl içinde büyük deği-
şiklik göstermemiştir. Müesseselerin sayısı 1 çoğalmış ve her iki yılda birer 
fabrika çalışmamıştır. Yalnız, çalışanların sayısı 930’dan 1.270’e çıkmıştır 
ki, %36,5 artış demektir.
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Bununla birlikte, bu artış Beykoz Fabrikası’ndan ileri gelmektedir... 1913’de 
sayımı yapılan müesseselerimizin imalâtı tüketimimizin hemen 1/3’üdür...

...Bir işçinin üretim kabiliyetine gelince, 1913’te bir işçinin yarattığı 
imalât değeri 34.400 Kuruş ve 1915’te 49.300 Kuruş’tan ibarettir. Her iki 
yılda da fabrikalar oldukça düzenli işledikleri için %60,5 artış bu sanayi 
mamulâtı fiyatlarının ne ölçüde yükseldiğini gösterir...21

1914 Yılı ve Sanayi Dergisi

Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra, II. Meşrutiyet 
dönemiyle birlikte birçok gazete ve derginin yayımlanmaya başlandığı bi-
linir. Bunların arasında “Memlekette sanayinin terakkisine çalışır, Resimli 
Türk Mecmuasıdır” üst başlığı ile yayımlanmaya başlayan “Sanayi” dergisi 
çok ilgi çekici bir girişim olarak kabul edilir. Bu derginin yazı kadrosunda, 
hangi sanayi kollarından kişiler vardı? Bu isimler yine aynı kaynaktan şöy-
le izleniyordu:22

...Darülfünun müderrislerinden İsmail Hakkı Bey, Sanayi Mektebi mual-
limlerinden Celâl Bey, Tophâne Tüfek Fabrikası Şube Memuru ve Osmanlı 
Sanatkâran Cemiyeti Reisi Süleyman Efendi. Tersane Umum Fabrikalar ve 
İmalathâneler Müdürü Abdurrahman Bey, Dava Vekili ve Osmanlı İttihat 
Saraçlık Şirketi İdare Meclisi Reisi ve Müdür Ali Sacit Bey. Ziraat Nezareti 
Sanayi Müdür-i Umumisi Fuat Bey. Tersane Çelik Fabrikası Mühendisi Herr 
Krank, Sanayi Mektebi Ders Nazırı Mösyö Lukács. Bahriye yüzbaşıların-
dan Mustafa Lütfü Bey, Sanayi Mektebi muallimlerinden Sait Bey ve elektrik 
mühendisi ile Nafıa Nezareti Tramvay Şirketleri Komiseri Nafiz Ziya Bey...

Bu Sanayi dergisinin bir başka girişimi de desteklemiş olduğu görülü-
yor. O da, sanayide kullanılmakta olan dilin Türkçe olmayışının millî sa-
nayi girişimine engel oluşunu ortadan kaldırma girişimleriydi. Bu yüzden 
Türkler ya iş bulmakta zorluk çekmekte ya da uzmanlaşma şansını kaybet-
mekteydi. Bu düşünceye dayalı olarak 1918 yılında Sanayi Dergisinin açtığı 
“Sanat Lisanımızı Türkçeleştirme Kampanyası” da şöyleydi:23

21 Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 96.
22 Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 10.
23 Zafer Toprak, Türkiye’de “Milli İktisat” (1907-1918), Ankara 1982, s. 193.
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...Fabrikalarımızda İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan, Amerikan, Yunan dili 
yerine Türkçe kullanılmasını savunmuş ve okuyucuları arasında bir anket 
çağrısı yaparak “...sanayide kullanılan makine, araç gereçler için” Türkçede 
ne denmesi münasip görüldüğünü... sormuştu. Hatta bu amaçla bir de ya-
rışma düzenlemiş olduğu ve bu yolla halkı Türkçe sözcük türetmeye özen-
dirmiş olduğu da anlaşılıyor.

Görüldüğü gibi Devlet ve özel girişimciler, I. Dünya Savaşı yıllarında 
sanayileşmeyi ve girişimcileri desteklemek için birçok değişik yönde ça-
lışmalar yapmıştı. Ayrıca Avrupa’dan sanayi uzmanları getirilmiş ve bunlar 
sanayi müfettişleri olarak görevlendirilmişti. Bunun yanında ülkedeki mes-
leki ve teknik öğretimin sınırlılığı nedeniyle Almanya’ya ve müttefik ülke-
lerdeki fabrikalara çalıştırılmak üzere binlerce işçi, öğrenci gönderilmişti.24

Bu girişimle birlikte şunlar da yapılmıştı:25 

...Devlet, Alman hükümetinden, 12-18 yaşları arasında 10.000 kadar 
Türk gencinin mesleki ve teknik öğrenim görmek üzere Alman fabrika-
larına kabul edilmesini talep etmişti. Alman sanayi odalarının bu öneriyi 
benimsemesi üzerine iki hükümet arasında bir protokol imzalanmıştı... Ha-
zırlanan protokolde, Türk gençlerinin Alman köylerinde ya da orta büyük-
lükteki kasabalarda üç dört yıl eğitilmeleri öngörülmüştü. Yine aynı kay-
naktan şunların yapıldığı da izlenmektedir26:

…Osmanlı bakanlıkları kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Alman-
ya’ya öğrenci, işçi ya da teknik eleman göndermişlerdi. Harbiye Nezareti 
Levazımat-ı Umumiye Dairesi müessese ve fabrikalarıyla, Kolordu sanayi 
takımları ve askeri fabrikaları ve Seyr-ü Sefain fabrikaları için “debbağ, 
kunduracı, saraç, makinist, dokumacı, boyacı, iplikçi, terzi ve makastar” 
olarak yetişecek 200 kişiyi iki yıl süreyle, masrafları Harbiye Nezareti’nce 
karşılanmak üzere Almanya’ya yollamıştır...

24 Zafer Toprak, a.g.e., s. 195.
25 Zafer Toprak, a.g.e., s. 200.
26 Zafer Toprak, a.g.e., s. 200.
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1915: Ucuz Fiyatlı Harp Kunduraları

Savaş sırasında ortaya çıkmış olan çeşitli sıkıntılar yanında, sana-
yi ürünlerine narh konması gibi tedbirler de alınmıştı. Bu amaçla “Men-i 
İhtikâr Heyeti” kurulmuş ve bu yolla her malın kontrolü başlatılmıştı. Bu 
arada heyet ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak için “Harp Kunduraları adı 
altında şöyle bir çalışma başlatmıştı27:

...Halkın ayakkabı ihtiyacını karşılamak için girişimlerde bulunulmuş, 
esnafa “Harp kunduraları” adıyla dayanıklı ayakkabı yaptırılması kararlaş-
tırılmıştı. İtibar-ı Milli Bankası, Heyet’in ucuz fiyatla deri sağlamasını ko-
laylaştırmak amacıyla 150.000 Osmanlı Lirası tutarında kredi açmış, Leva-
zımat-ı Umumiye-i Askeriye İdaresi (Askeri Malzeme İdaresi) deri, palamut 
ve benzeri bazı ham maddelerin sağlanmasına yardımcı olmayı üstlenmiş-
ti. Hatta Harbiye Nezareti deri alımı için Levazım Reisi İsmail Hakkı Paşa’yı 
görevlendirmişti. Harp kunduralarının 150 kuruşa piyasaya sürülmesi uy-
gun görülmüştü... Meni İhtikâr Heyeti’nin uyguladığı narhta mallar en ince 
ayrıntılarına kadar ayrı ayrı yer almıştı. Meselâ Avrupa derilerine konan 
narh, listede 45 kalemde gösterilmişti...

1915: Meclis-i Umumi’nin Tatili ve Çanakkale Savaşı

Alınan bütün önlemlere karşın savaş günleri çok yaklaşmıştı. Örneğin, 
29 Şubat 1915 günü Meclis-i Umumi tatil edilmiş ve 15 Eylül 1915’e kadar 
kapalı kalmıştı.

28 Nisan 1915’te ise Çanakkale Savaşı başlamış ve düşman askerleri 
yaklaşık dokuz ay sonra 19 Aralık’ta Çanakkale’yi terk etmeye başlamıştı. 
9 Ocak 1916 tarihinde ise askerler Çanakkale’yi bütünüyle terk edecekti.

1916: Beykoz Fabrikası’ndaki Günlük Üretimin  
1.000 Adet Deri ve 2.000 Çift Kunduraya Çıkarılması

1916 yılındaki bu çok sıkışık koşullar altında Beykoz Askeri Kundu-
ra Fabrikası’nda günlük üretim 1.000 adet deri ve 2.000 çift kunduraya  

27 Zafer Toprak, a.g.e., s. 201.
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yükseltilmişti. Ancak bu kez de savaş koşulları ve malzeme sıkıntısı nede-
niyle üretim yavaşlamıştı.

Aynı tarihlerde Yedikule’de kurulan Osmanlı Debagat Şirketi de herhal-
de bu sıkışıklığın yarattığı sorun nedeniyle ortaya çıkmıştı.

1919: İstanbul’un İşgali ve Damat Ferit Paşa Hükümeti

Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun asıl sıkıntılı günleri de yaklaşıyordu. 
16 Mart günü İstanbul işgal edilmişti. Aslında İstanbul zaten işgal altındaydı 
ve bu yeni gelişim, zaten var olan işgalin şiddetlenmesi anlamını taşıyordu. 
Hükümete verilen notada ise bu durumun geçici olduğu bildirilmişti. O gün 
Harbiye ve Bahriye Nezaretleri ile Tophâne, kışlalar ve bazı karakollar, bu 
arada Şehzadebaşı karakolu işgal edilmiş, sabah erken saatlerde, uyuyan 
beş asker öldürülmüştü.

Ama bir diğer önemli sorun 15 Mayıs günü İzmir’in de işgal edilmesiydi. 
Bu durum karşısında Damat Ferit Paşa hükümeti, 16 Mayıs tarihinde istifa 
etmek zorunda kalmıştı. Sonuç olarak bu hükümet 4 Mart-16 Mayıs arasın-
da sadece 2 ay 13 gün çalışabilmişti.

12 Ocak 1920: İşgal Kuvvetleri Tarafından  
Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın Basılması

O günlerde gerçekten Osmanlı İmparatorluğu’nun kaçınılmaz ve üzücü 
sonu yaklaşıyordu. Büyük karışıklıklar arasında, gerek kongrelerin ilgili ka-
rarları gerekse Mustafa Kemal ile yakın arkadaşlarının çabaları sonunda, 
“Meclis-i Mebusan” ve “Meclis-i Ayan” 12 Ocak 1920 günü İstanbul’da son 
kez toplanmak üzere açılmıştı.28

Sultan Vahdettin, hastalığını bahâne ederek meclisin açılışına gelme-
miş, törene Sadrazam Ali Rıza Paşa katılmıştı. İlk toplantıya ancak 72 me-
bus gelebilmişti. O sıralarda Anadolu’dan İstanbul’a ulaşmak çok zordu. 
Bu sırada Anadolu’daki Millî Mücadele’yi temsilen Mustafa Kemal Paşa, 
Meclis Başkanlığı’na bir kutlama telgrafı çekmişti.

28 Zafer Toprak, a.g.e., s. 300.
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“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri”nin seçip gönder-
dikleri üyeler, İstanbul Meclisi’nde kısa sürede her bakımdan üstünlük 
sağlayıp söz sahibi olmuşlardı. Ancak bir yandan Padişah, diğer yandan 
işgal kuvvetleri bu meclislerin varlığını kendi politika ve amaçlarına uygun 
bulmuyorlardı.

Mustafa Kemal de bu meclislerin sürdürülemeyeceği inancındaydı. An-
cak o günkü koşullar altında mutlaka açılmaları gerekiyordu. Bu durumda 
15 Mart 1920 günü Meclis-i Mebusan işgal kuvvetleri tarafından basılmıştı. 
16 Mart 1920 günü ise İstanbul, I. Dünya Savaşı’nı kazanan İtilaf Devletleri 
kuvvetlerince işgal edilmişti.

Heyet-i Mebusan, 18 Mart 1920 tarihinde İstanbul’un işgali ile çalışma-
larına ara verme kararı almıştı. Ertesi gün ise, Temsil Heyeti adına Mustafa 
Kemal Paşa, Ankara’da fevkalade yetkiler taşıyan bir Meclis’in kurulması 
için genelge yayımlamıştı.

Ali Rıza Paşa hükümetinin istifası ile Damat Ferit tarafından kurulan 
yeni hükümet ise Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını “asi” olarak ilan 
etmişti. Hatta Millî Mücadele önderlerini idama mahkûm eden fetvalar ya-
yımlanmıştı. İngilizlerin baskısı ve bazı mebusların tutuklanması üzerine, 
mebuslar Anadolu’ya kaçmaya başlamıştı. Meclis Reisi de saklanmak zo-
runda kalmıştı.

Sonuçta, 12 Nisan 1920 günü Sultan Vahdettin, son Osmanlı Meclis-i 
Mebusanı’nı feshetmişti.
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1923: Türkiye Cumhuriyeti Dönemi

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve İstanbul’un işgali sona 
ermişti. Her şeye yeniden başlamak gerekiyordu. Ülkede büyük bir deği-
şim yaşanıyordu. Ancak İstanbul artık başkent değildi. Bu yüzden baş-
kent işlevinden uzaklaşmaya ve ülkenin en büyük nüfusuna sahip ithalat 
limanı ve ticaret şehrine dönüşmeye başlamıştı. Buna karşılık en önemli 
üniversiteleri ve basın organlarıyla, sanat ve kültür merkezi olarak önem 
taşıyordu.

Uluslararası bağlantıları ile de ülkenin bu yöndeki en önemli noktasıydı. 
Bütün bu özelikleri nedeniyle, Cumhuriyet’in yeniden biçimlendirdiği İs-
tanbul’da, sanat ve sanayi alanlarının yeni projeleri hızla başlamıştı.

1923: Beykoz Fabrikası’nın Askeri Fabrikalar  
Umum Müdürlüğü’ne Bağlanması

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte devlete bağlı 
bütün fabrikalarda değişim başlamıştı. Nitekim aynı tarihte Feshâne de İs-
tanbul Fabrikaları Umum Müdürlüğü’ne bağlanmıştı. Bu değişimin bir par-
çası olarak tarihî Beykoz Fabrikası, Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü’ne 
bağlanmıştı.

Ancak bu da bir süre sonra değişecekti. Tarihî fabrikanın kaderi sürekli 
değişmek üzere yaratılmış gibiydi. İki yıl sonra başka bir kuruma bağlana-
cak, sekiz yıl sonra da yeni kurulacak olan Sümerbank’a bağlı bir fabrika 
olarak çalışacaktı.
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1925: Beykoz Fabrikası’nın Sanayi ve  
Maadin Bankası’na Devredilmesi

Beykoz Fabrikası’nın çok uzun ve zorluklarla geçen hayatı, 1925 yılın-
da kurulmuş olan “Sanayi ve Maadin Bankası’na” devredilmesiyle yeni bir 
döneme başlamıştı. Artık sadece askeri ayakkabı ve teçhizat üretimi yapan 
bir fabrika değildi. Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarının 
ayakkabı ihtiyacını karşılayacaktı. Ancak ufukta bütün dünyayı etkileyecek 
olan yeni bir ekonomik kriz yaklaşıyordu.

Dayım Hami Başman,  

1920’li yıllarda asker kıyafeti 

ve deri çizmeleriyle.  

Bu deriler, çok büyük 

olasılıkla Beykoz Fabrikası 

üretimiydi  

(Önder Küçükerman Arşivi)
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1929: Dünyadaki Ekonomik Kriz, “Milli İktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti” ve Yerli Malları Sergileri

1929 yılında dünyada yaşanan ekonomik kriz, hem dünya ekonomisi 
için hem de Türkiye için sorunlar yaratıyordu. Bu büyük ekonomik kriz, 
üretimin gelişmesini etkiliyor, tarım üretimindeki kazanç azalıyor ve buna 
karşılık sanayileşme daha önem kazanıyordu. Türkiye bu büyük krizden en 
az etkilenmek için, kendine yeten bir yol izlemeye başlamıştı. Bunun bir 
sonucu olarak, tasarruf bilincinin geliştirilmesi ve yerli ürün kullanımının 
arttırılması için 14 Aralık 1929 tarihinde Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti 
kurulmuştu.1

Bu düşünceyi yaygınlaştırmak amacıyla, 20 Ağustos-5 Eylül 1929 ta-
rihleri arasında İstanbul’da ilk yerli malları sergisi açılmıştı. İstanbul Millî 
Sanayi Birliği girişimiyle, sergiyi halka tanıtmak için afişler bastırılmıştı. 
Ayrıca bu konuyu desteklemek için bastırılan “Teşvik Vesikaları” bu girişi-
min nedenlerini şöyle ortaya koymuştu:

… Serginin gezilmesi için “Fırka Teşkilatından” yararlanılacaktı. Mahalle 
heyetleri ve bekçiler yardımıyla sergi her eve duyurulacak ve gezilmesine 
yardımcı olunacaktı. Devlet memurlarının sergiyi gezmesi sağlanacaktı. 
Sergiyi gezenler, oradaki ürünleri %20 eksiğiyle fabrikalardan alabilecek-
lerdi. Sergilenen eşyayı tanıtan ilanlar yapılarak halka duyurulacaktı. Sergi 
düzenlenmesi konusunda sergi uzmanları çalışacaktı.

Mahalle ihtiyar heyeti üyelerinin sergiyi gezmeleri zorunluydu. Öğren-
cilerin sergiyi gezmesi Maarif İdaresi tarafından sağlanacaktı… İlk sergi, 
20 Ağustos 1929 tarihinde İstanbul’da Galatasaray Lisesi binasında açıl-
mıştı. Tanıtım iyi yapıldığı için 200 kuruluşun katıldığı sergi büyük bir etki 
yaratmıştı. Bu nedenle 1938 yılına kadar on kez düzenlenmişti. Bu sonun-
cusundan sonra, bir daha Yerli Mallar Sergisi açılmamıştı.

1 Zafer Toprak, “Meşrutiyet’te Seçimler ve Seçim Mevzuatı”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 

Türkiye Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul 1985, s. 976.



  

1927 yılı Beykoz Fabrikası yapımı,  

nalçalı, kabaralı, kıvrık uçlu yemeni.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve  

Kundura Fabrikası Koleksiyonu.  

Fotoğraf: Önder Küçükerman)

1928 yılında Beykoz Fabrikası’nda 

yapılmış olması muhtemel,  

avcı ayakkabısı.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve  

Kundura Fabrikası Koleksiyonu,  

Fotoğraf Önder Küçükerman)

   1930’lu yıllarda Beykoz Fabrikası’nda 

yapılmış olması muhtemel  

tabanı ağaç çivili, asker botu.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve  

Kundura Fabrikası Koleksiyonu.  

Fotoğraf: Önder Küçükerman)

1923 yılında Beykoz Fabrikası’nda 

bütünüyle elde yapılmış bot.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve  

Kundura Fabrikası Koleksiyonu. 

Fotoğraf: Önder Küçükerman)
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Beykoz Fabrikası Arşivi: 1339 (1923) yıllarına ait Kundura Fabrikası ve Deri Fabrikası Sicil Defteri  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu.)

Beykoz Fabrikası Arşivi’nden belgeler: 1339 (1923) yıllarına ait Kundura Fabrikası ve  

Deri Fabrikası Sicil Defteri’nden bir sayfa ve tercümesi:  

(Sümerbank Beykoz Fabrikası Arşivi, Önder Küçükerman Koleksiyonu) 



  

1923 yılında, Beykoz Kundura Fabrikası’nın gelirini gösteren bir liste cetveli.  

(Ancak liste üzerinde personel kayıtları yapılmıştır.) Cetveldeki bölümlerin çevirisi,  

nereden geldiği, tarihi, numarası, ambardan verilen senet numarası, merkep derisi,  

beygir derisi, yaş deve derisi,  kuru deve derisi, yaş manda derisi, kuru manda derisi, yaş dana ve  

sığır derisi, kuru dana ve sığır derisi. (Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu, 

Fotoğraf: Önder Küçükerman)



1920’li yıllarda, Beykoz Fabrikası’nın yöneticilerinden bir grup.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)

1926 yılında, Beykoz Fabrikası’nın deri-desen makinesi.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



Beykoz Fabrikası’nın eski günlerinden bir görünüm.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)

Beykoz Fabrikası’nın eski günlerinde ambara ayakkabı taşınması.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)
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1933: Sümerbank’ın Kuruluşu

1933 yılında “Sanayi ve Maadin Bankası” lağvedilmiş ve yerine Devlet 
Sanayi Ofisi ile Türkiye Sanayi Kredi Bankası olmak üzere iki ayrı kuruluş 
ortaya çıkarılmıştı. 11 Temmuz 1933 günü kurulan ve 1938 yılında yürürlüğe 
giren bir kanunla Sümerbank, bir iktisadi devlet teşekkülü durumuna geti-
rilmişti. Kuruluş kanunuyla Sümerbank’a şu görevler verilmişti2:

Öncelikle Devlet Sanayi Ofisi’nden devralacağı fabrikaları işletecek, 
özel kesimdeki devlet ortaklıklarını Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
yönetecekti. Devlet sermayesi ile kurulacak bütün sanayi kuruluşla-
rının etüt ve projelerini hazırlayacak, bunları kuracak ve yönetecekti.  

2 Doğan Duman, “1930’larda Yerli ürün Sergileri”, Toplumsal Tarih Dergisi, S. 38, C. 7, 

İstanbul 1997, s. 18.

1942 yılında, Beykoz Fabrikası’ndan bir görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)

1931: Uluslararası Ölçülerin Kabulü

1931 yılında, Türkiye’deki tüm üretimi etkileyen teknik bir değişiklik ya-
şandı: 26 Mart 1931 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen “Ölçüler Ka-
nunu” ile eskiden kullanılan “okka, endaze” ve diğer ölçülerin yerine “kilo, 
gram, metre, litre” gibi uluslararası ölçülerin kullanılmasına başlandı. An-
cak eski ölçülerin yenileriyle değiştirilebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç 
vardı. Bu yüzden yeni kanunun, 1933 yılında uygulaması kararlaştırılmıştı. 
Bu kanunla her türlü alışverişte, sözleşmelerde, ticari işlemler ve fatura 
gibi belgelerde yeni ölçülerin kullanılması zorunluluğu getirilmiş ve eskile-
rin kullanılması yasaklanmıştı.

1926 yılında, Beykoz Fabrikası’nda kösele kesim makinesi.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)
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İstanbul 1997, s. 18.
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Gerek kendi fabrikaları gerekse ülkedeki diğer fabrikalar için gerekli usta 
ve işçileri yetiştirecek, bu amaçla okullar açacak, yurtta ve dış ülkelerde 
öğrenci okutacaktı.

Sanayi kuruluşlarına kredi açacak ve bankacılık yapacaktı. Ulusal sa-
nayinin gelişmesi için önlemler alacak ve bakanlıkça istenilen konular 
hakkında görüş oluşturacaktı. Sümerbank’ın kuracağı sanayi tesisleri ön-
celik sırasına konulmuştu. Ana ham maddeleri yurtta yetişen ve henüz 
ülke tüketiminin karşılanamadığı sanayi kolları ilk sırayı alacaktı.

Defterdar Fabrikası, Devlet Sanayi Ofisi’ne ait olmakla birlikte Feshâne 
Mensucat Türk Anonim Şirketi’ne kiralanmış ve bu şirket tarafından işletil-
meye başlanmıştı. Feshâne Mensucat T.A.Ş. 1 Nisan 1937 tarihinden itiba-
ren tasfiye edilmiş, aynı tarihte adı değişerek “Defterdar Fabrikası” olmuş 
ve Sümerbank tarafından toplam 817.118 liralık sermaye ile çalıştırılmaya 
başlanmıştı. Bu arada tarihî Beykoz Fabrikası da Sümerbank’a bağlanmıştı 
ve yeni görevine hazırlanıyordu. İsmi artık “Sümerbank Deri ve Kundura 
Sanayii Müessesesi” olmuştu.

1933: Beykoz Fabrikası’nın Sümerbank  
Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi Adını Alması

Sanayi ve Maadin Bankası’na bağlı olan Beykoz Fabrikası, 6 ay kadar 
“Devlet Sanayi Ofisi” tarafından yönetildikten sonra 1933 yılında 3469 sa-
yılı kanunla “Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi” adını al-
mıştı. Böylece tarihi fabrikada ve ürünlerinde büyük bir değişiklik dönemi 
başlıyordu.

Sümerbank ise o günlerin genç bir kuruluşuydu. 11 Temmuz 1933 tari-
hinde 2262 sayılı kanunla kurulmuştu. 17 Haziran 1938 tarihinde yürürlüğe 
giren 3460 sayılı kanunla İktisadi Devlet Teşekkülü olan Sümerbank, Türk 
devletinin güçlü bir kuruluşu olarak çalışmaya başlamıştı.

Sümerbank’ın kuruluşunun 50. yılı olan 1973 yılında yayımlanan bir 
yıllıktan, hem kuruluş amacını hem de o günlerdeki düşünceleri izleye-
biliyoruz. 1933 yılında Bankanın kuruluş gerekçeleri özet olarak şöyle 
açıklanmıştı.3

3 Zafer Toprak, Sümerbank, Ankara 1988, s. 31.
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Sanayileşme hareketimizin, millî ihtiyaç ve menfaatlerimizin gerektir-
diği oranda gerçekleştirilmediği ilk teşebbüs devresinin tecrübeleri ile an-
laşılmıştır. Bütün millî kaynak ve iktisadi unsurlardan yararlanarak sana-
yileşmenin daha verimli ve ahenkli olarak başarılabilmesi için kuvvetli bir 
kuruluşa ihtiyaç vardır.

Fabrikaların üretim faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiler yapabilecek 
bütün amiller ortadan kaldırılarak benzer özel müesseselerin rasyonel ça-
lışma usulleri ile ticari bir serbesti içinde gelişebilmesi için, kuruluşa şirket 
karakteri verilmelidir.

Devlet sanayi programında ilk önce kurulması istenilen sanayi şube-
leri için millî ve özel teşebbüslerle birlikte çalışacak bir devlet teşekkülü 
gerçekleştirilmelidir. Sanayinin sürekli olarak gelişmesine hizmet edecek 
personelin yetiştirilmesi için tedbirler alınması gerekir.

Bankaya “Kuruluş Kanunu” ile şu görevler verilmişti:

- Devlet Sanayi Ofisi’nden devralacağı fabrikaları işletmek, özel sanayi-
deki devlet iştiraklerini Ticaret Kanunu hükümlerine göre yönetmek.

1930’lu yıllarda Boğaziçi’nden görünüm. (Önder Küçükerman Arşivi)
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- Devlet sermayesi ile kurulacak bütün sınai müesseselerin (özel ka-
nunlarla yapılacak fabrikalar hariç) etüt ve projelerini hazırlamak, bunları 
kurmak ve yönetmek.

- Kuruluşları veya tevsileri yurt için iktisaden verimli olan sanayi işle-
rine katılmak.

- Yurda ve kendi fabrikalarına gerekli olan usta ve işçileri yetiştirmek 
için okullar açmak, içeride ve dışarıda öğrenci okutmak.

- Sanayi müesseselerine kredi açmak ve bankacılık işlerini yapmak.

- Millî sanayinin gelişim tedbirlerini aramak ve bakanlıkça verilecek ko-
nular hakkında görüşlerini bildirmek.

Bankanın kuracağı sanayi tesisleri öncelik sırası itibariyle şu tasnife 
tâbi tutulmuştur.

- Ana ham maddeleri yurtta yetişen ve henüz üretimi tüketime yetme-
yen sanayi.

1933 yılında Değirmendere’de kıyıya vuran bir tekneden,  

benzin tenekelerinin kıyıya taşınması. (Önder Küçükerman Arşivi) 
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- Ham madde olarak ihraç edilen malları mamul veya yarı mamul hale 
koyarak değerlendiren ve sürümünü kolaylaştıran sanayi.

- Mamulleri yurt içinde büyük oranda tüketilen ham maddeleri henüz 
yurt içinde yetiştirilmemekle birlikte kurulmaları halinde ham maddeleri-
nin de yurt içinde yetiştirilmesi mümkün olan sanayi.

- Ham maddesi yurtta bulunmayan, sağlanması da mümkün olmayan, 
fakat imal edilmesinden önemli ölçüde fayda temin edilebilecek sanayi.

Sümerbank bu görevleri yapmak üzere faaliyete geçtiğinde, şu varlıkla-
ra ilk sermaye olarak sahip olmuştur.

1930’lu yıllarda, dönemin dericilik ve ayakkabı ticaretinin merkezi olan Kapalıçarşı, 

Mercan ve Beyazıt bölgesinin haritası (Önder Küçükerman Koleksiyonu)
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- Devlet Sanayi Ofisi’nden ve Sanayi Kredi Bankası’ndan devraldığı bü-
tün haklar ve ihtiyaç akçeleri.

- Devlet Sanayi Ofisi’nden devraldığı fabrikaların sabit ve mütedavil 
sermayeleri ve birikmiş amortismanlar.

- Devlet Sanayi Ofisi’nden devraldığı iştirak hisseleri.

Bankaya kuruluş kanununda belirtilen 20 milyon TL’lik itibari serma-
yesinin, ancak 10,7 milyon TL’si ödenebilmiş ve bu kıt kaynaklarla büyük 
görevlerin üstesinden gelme mücadelesine girişilmiştir.

Bu mücadele memleketimize yeni yeni eserlerin kazanılmasını sağlamış ve 
sanayileşme ümidi birden alevlenmiştir. Bu çalışma şevki ve azminin birer so-
nucu olan yeni tesislerin finansmanını karşılamak üzere sermaye artırılmıştır.

Sümerbank kuruluşunda sadece 4 fabrikaya sahipti. Bunlar;

- Hereke İpekli ve Yünlü Dokuma Fabrikaları.

- Feshâne Yünlü Dokuma Fabrikası.

- Bakırköy Pamuklu Dokuma Fabrikası.

- Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası.

İstanbul’da en eski sanayi bölgesi olan Kazlıçeşme ve 1939 yılındaki  

dericilik kurumlarının durumu. (Pervititch Haritası, Pafta 2)



 

1930 yılında, Beykoz Fabrikası ürünlerinden, su geçirmez ayakkabı ilanı. (Önder Küçükerman Arşivi)



Ankara’da Sümerbank Genel Müdürlük binası (Önder Küçükerman Arşivi)



Ankara’da Sümerbank Genel Müdürlük binası (Önder Küçükerman Arşivi)



 

1930’lu yıllarda Sümerbank ürünlerinden ve ilanlarından örnekler. (Önder Küçükerman Arşivi)
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1930’lu yıllarda Sümerbank ürünlerinden ve ilanlarından örnekler. (Önder Küçükerman Arşivi)

1936: İkinci Sanayi Planı ve Endüstrileşme

1936 yılında, İktisat Vekili Celal Bayar imzasıyla sunulan İkinci Beş Yıl-
lık Sanayi Planı’nda, Türkiye’nin sanayileşmesinin “bir milli birlik savaşı” 
olduğu belirtilmişti4:

Bunu sağlamak için çeşitli girişimler yapılıyordu. Örneğin 20.1.1936 ta-
rihinde Ankara’da Endüstri Kongresi toplanmıştı. Bu kongredeki uzman-
ların verdikleri raporların incelenmesi sonunda belirlenen İkinci Beş Yıllık 
Sanayi Planı hazırlanmıştı. Bu raporda önerilen sanayi kolları ve bunlar 
için gereken sermaye ile bunların ülkedeki toplumsal ve ekonomik etkileri 

4 Önder Küçükerman, Anadolu’nun Geleneksel Halı ve Dokuma Sanatı İçinde Hereke 

Fabrikası, Sümerbank, İstanbul 1986, s. 59.

1938 yılında kurulan Karabük  

Demir Çelik Fabrikası için Beykoz 

Fabrikası’nda yapılmış olan  

tahta tabanlı “güvenli ayakkabı”. 

(Sümerbank Beykoz Deri ve  

Kundura Fabrikası Koleksiyonu.  

Fotoğraf: Önder Küçükerman)
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bir raporla açıklanmıştı. Bu projelerin gerçekleşmesi için 111.845.000 Lira 
öngörülüyordu. Bu raporda, “…Türkiye için endüstrileşme, bir millî varlık 
savaşıdır, bir millî müdafaa mücadelesidir. Hiçbir fedakârlık ve sıkıntı, bir 
millî mücadelenin neticesiyle mukayese edilemez…” deniliyordu.

Bu açıklamalar, aslında Türkiye’nin ihtiyacı olan her türlü ürün için ya-
pılacak tasarımları da tanımlıyordu. Ülkenin bu koşulları altında, yapılacak 
veya üretilecek her şey en pratik biçimde çözümlenmek zorundaydı. Çün-
kü gerçekte II. Dünya Savaşı yaklaşıyordu.

1940-1945: II. Dünya Savaşı Yılları

Türkiye II. Dünya Savaşı’na girmemiş, ancak savaşın ortaya çıkardığı 
bütün sıkıntıları yaşamıştı. Örneğin, yetişkin erkeklerin büyük bir bölümü 
askere alındığı için, öncelikle üretimde büyük düşüşler yaşanmıştı. Bu ne-
denle buğday üretiminde, %50’ye varan bir gerileme olmuştu.

Savaşın ortaya çıkaracağı sıkıntıları önlemek amacıyla yapılan girişim-
ler arasında, 1940 yılında Millî Koruma Kanunu çıkarılması yer alıyordu. 
Bu kanunla hükümetlere, özel işletmelere geçici el koyma, ithalatta ve 
ihracatta asgari fiyatları belirleme, temel malların vesikayla dağıtılması 
yetkileri verilmişti.

Devletin iç ve dış ticaret üzerindeki denetimlerini arttırmak için, Tica-
ret Ofisi ve İaşe Müsteşarlığı kurulmuştu. Böylece buğday, pamuk ve şeker 
pancarı piyasa fiyatlarının altında satın alınıyordu. Pamuklu dokuma ve 
şeker devlete kâr sağlıyordu. Ekmek ve kömür ucuza satılıyordu. Diğerleri 
için ise fiyat denetimi yapılıyordu. Sonuçta, II. Dünya Savaşı’nın ilk yılla-
rında, asker ucuza beslenmiş ve giydirilmiş, şehir halkı da, ucuz ekmek ve 
kömür bulabilmişti.

Bu koşullar altında savaşın neden olduğu mal sıkıntısı hükümeti ve 
Sümerbank’ı daha yoğun müdahalelere yöneltiyordu. Dağıtılan ipliklerle 
dokuma, havlu ve çorap fabrikalarının ürettikleri mallar 1944 yılından iti-
baren Yerli Mallar Pazarları tarafından satın alınmaya ve tek elden satışa 
sunulmaya başlamıştı. Böylece Sümerbank’ın elinde bağlı olan fabrikalar 
sadece üretici durumunda kalmış, fabrikaların üretimi “Yerli Mallar Pazar-
ları” tarafından satılmıştı.



 

Beykoz Fabrikası’nın eski günlerinde kundura üretiminden bir görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



1930’lu yıllarda Sanayi ve Maadin Bankası, Beykoz Kundura vitrini. (Önder Küçükerman Arşivi)

1939 yılında Beykoz Kundura’da uygulanmaya başlanan işçi kart basma makinesi.  

(Önder Küçükerman Arşivi)



1940’lı yıllarda Beykoz Fabrikası’nda modelhâne çalışanları. (Önder Küçükerman Arşivi)

1940’lı yıllarda Beykoz Fabrikası’nda işçi yemekhânesi ve yöneticiler. (Önder Küçükerman Arşivi)



1940’lı yıllarda Beykoz Fabrikası’nda kreş. (Önder Küçükerman Arşivi)

1940’lı yıllarda Beykoz Fabrikası’nda çocuk oyun parkı. (Önder Küçükerman Arşivi)



1950’li yıllarda İzmir Karşıyaka’da at arabası dizileri. O yıllarda Türkiye’nin her yerinde  

kullanılan at arabaları ve faytonlar, aslında büyük bir saraciye üretimiyle sağlanıyordu. 

(Fotoğraflar: Önder Küçükerman)



1950’li yıllarda Türkiye’nin her yerinde kullanılan at arabaları ve faytonlar, aslında büyük ve yerel bir 

saraciye üretimiyle sağlanıyordu. Ancak bu üretim bütünüyle küçük üreticilerin elleriyle yapılıyordu. 

(Fotoğraflar: Önder Küçükerman, Kahramanmaraş)





 

 

1948 yılında Beykoz Fabrikası’nda yapılmış, su geçirmez dağ ayakkabısı  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. (Fotoğraf: Önder Küçükerman)

1950 yılında Beykoz Fabrikası’nın kundura üretiminden bir görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



1940 yılında deri işletmesinden bir görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



1942 yılında, Beykoz Fabrikası’ndan bir görünüş. (Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası 

Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)

1946 yılında Beykoz Fabrikası’nın laboratuvarı. (Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası 

Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



Beykoz Fabrikası’nın eski günlerinden bir görünüş. (Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası 

Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)

1945 yılında Beykoz Fabrikası’nda “el kesimi” işleri. (Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası 

Koleksiyonu, Önder Küçükerman Arşivi)
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1943: Sümerbank Deri Fabrikaları’nın Faaliyet Raporunda  
Beykoz Fabrikası’nın Durumu

Beykoz, Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi’nin 1943 yılın-
daki durumu açık olarak “Başvekâlet Umumi Murakabe Heyeti”nin hazırlamış 
olduğu rapora bakılarak görülebilir. Bu rapora genel bir bakış yapılmıştır:5

UMUMİ MÜLÂHAZALAR

Bu rapor, Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi’nin 1943 yılı muamelâtını 
tetkik etmektedir. Müessese bu yıl mevcut işletmeleriyle beraber 1942’de 
kiraladığı bir deri fabrikasında ve müessese dâhilinde işletmeye başladı-
ğı tutkal fabrikasında imalât yapmak suretiyle umumî olarak istihsal faali-
yetini çeşitlendirmiş, arttırmış, 1942 sonunda olduğu gibi 1943 başında da 

5 Afet İnan, Türkiye Cumhuriyetinin İkinci Sanayi Planı,  Ankara 1973, s. 1.

1955 yılında, Beykoz Fabrikası’nda modelci Bedri Bey.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)
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varlık vergisi dolayısıyla piyasada 4 milyon liraya yakın müdahale mubaya-
aları yapmıştır. Müessesede 1943’te yapılan yenilikler, mahsus bahislerinde 
tafsilatıyla arz ve izah olunacağı üzere, bilhassa deri kısmına bir pervane 
dairesinin ilâvesinden ve döküm, demir, elektrik tamirhânelerinin tevsiî ile 
bunların yeni bir bina dâhiline toplanmasından ibaret kalmıştır.

Müessese 1943’te 13.555.592 liralık mubayaa, 15.606.516  liralık satış 
yapmış, bu satışlardan 2.507.553 liralık gayrı safi kâr elde etmiş, 257.670 
liralık vergi ödemiş, 900.000 liralık karşılık ayırmış ve neticede bilânçosu-
nu 400.065 lira kârla kapamıştır.

Bu giriş bölümünden sonra daha ayrıntılı bir incelemenin yapılmış ol-
duğu görülür:

DERİ FABRİKASI

a) İmalât daireleri:

Bu fabrika kireçlik, debagat, perdah, lüks deri kısımlarından terekküp 
etmekte ve fabrikada bir şef, dört kısım şefi ile iki memur, beş usta ve 350-
400 işçi çalışmaktadır.

Burada umumiyetle deri fabrikasının bütün olarak faaliyetini gözden 
geçireceğiz.

Deri Fabrikası İmalatı

İşlenen deri türleri Nebati sepi ile işlenen Madeni sepi ile işlenen

Kösele Kg 946.360 11.549.5

Sabunlu kösele Kg 38.433

Vaketa Kg 653.753

Meşin Adet 36.190

Eldivenlik Adet 139

Videla Dm2 3.513.623

Glase dana rugan Dm2 14

Kromlu muhtelif Dm2 562.733

Muhtelif Kg

Kayışlık Kg 14.606

Muhtelif Adet 1.161

1943: Sümerbank Deri Fabrikaları’nın Faaliyet Raporunda  
Beykoz Fabrikası’nın Durumu

Beykoz, Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi’nin 1943 yılın-
daki durumu açık olarak “Başvekâlet Umumi Murakabe Heyeti”nin hazırlamış 
olduğu rapora bakılarak görülebilir. Bu rapora genel bir bakış yapılmıştır:5

UMUMİ MÜLÂHAZALAR

Bu rapor, Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi’nin 1943 yılı muamelâtını 
tetkik etmektedir. Müessese bu yıl mevcut işletmeleriyle beraber 1942’de 
kiraladığı bir deri fabrikasında ve müessese dâhilinde işletmeye başladı-
ğı tutkal fabrikasında imalât yapmak suretiyle umumî olarak istihsal faali-
yetini çeşitlendirmiş, arttırmış, 1942 sonunda olduğu gibi 1943 başında da 

5 Afet İnan, Türkiye Cumhuriyetinin İkinci Sanayi Planı,  Ankara 1973, s. 1.

1955 yılında, Beykoz Fabrikası’nda modelci Bedri Bey.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)
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Yukarıdaki rakamları mikyas vahitlerine irca ederek (rakamları oranla-

rına göre ölçeklendirerek) bir evvelki sene ile mukayeselerini de aşağıda 

arz ediyoruz:

1942 1943 - +

Azalış veya  

yükseliş nispeti

Deri Kg 1.814.978 1.672.500 - 142.478 - %8

Deri Dm2 2.280.098 4.076.495 +1.796.397 + %79

Deri Adet 20.525 37.361 +16.836 + %82

Cetvelde kiloluk derilerde tenezzül (azalma), diğer derilerde yükseklik 

görülmektedir. Tenezzül, müessesenin 1943’te daha ziyade Afrika menşeli 

ve yerli, yarı ağır deriler işlemesinden, Dm2 ve adetlik derilerdeki yüksek-

lik de 1943’te fazla miktarda imal edilen sivil kunduralara yüzlük deri temin 

edilmesinden ileri gelmiştir.

YEDİKULE FABRİKASI

Aleko Dulo ve Mahdumları’nın Yedikule’deki deri fabrikasının senede 

60.000 Lira ile kiralanan kösele kısmında 1942’de hemen faaliyete geçilmiş 

ise de sene sonunda imalatı biten deri olmamış, ancak 1943’te mamul deri 

elde edilmeye başlanmıştır.

24 kuyusu olan bu kısmın senelik imal kapasitesi 180-190 bin kilo deri-

dir. Yedikule’de bir şef idaresinde iki muamelat, bir ambar memuru ve 25 

ile 35 arasında tahavvül eden işçi çalışmaktadır.

1942 ve 1943 senelerinde fabrikada deri hareketi aşağıda gösterildiği 

şekilde olmuştur:

Yıl Gelen deri 
kilo

İmalata verilen 
deri kilo 

İmalatı biten 
deri kilo 

Devreden deri 
ham kilo 

Devreden deri 
Nim mamul

1942 200.659 197.088 - 3.571 197.088 kilo

1943 269.122  233.820 180.485 38.873 10.345 Adet



297

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ve SÜMERBANK DERİ ve KUNDURA SANAYİİ  MÜESSESESİ

Hülâsa:

Yedikule Fabrikası’ndaki imalâtın miktar itibariyle, umum müessese 
imalât hacminin (yeni ilâvelerden sonra) %10’undan da aşağı bir miktara 
tekabül etmesi. 

-İmalât maliyetinin, müessese imalât maliyetine nazaran %76 derece-
sinde yüksek olması,

-Müessese ambarlarının Yedikule Fabrikası imalatı kadar mamul stoku 
devretmesi,

-Fabrika için 17 ay zarfında ödenen kira bedeliyle Beykoz’da mevcut 
deri kısmının tevsiî cihetine gidilebileceği,

Nazara alınırsa gayrı iktisadî olan bu fabrika faaliyetine devam keyfiyeti 
tetkike değer görülür.

SİVİL KUNDURA FABRİKASI

Müessesenin müstakbel inkişafında mühim bir mevki işgal edecek olan 
Sivil Kundura Fabrikası hakkında geçen sene işaret eylediğimiz bina mü-
saadesizliği, makinelerin fena yerleştirilmiş olması dolayısıyla fuzulî gelip 
gitmeler, şef nezaretin noksanlığı gibi aksaklıklar henüz giderilememiştir.

Sivil Kundura Fabrikası taban, saya, dikiş ve monta kısımlarından te-
rekküp etmekte ve bir şef idaresinde bir memur, bir usta ve 400 kadar işçi 
çalıştırmaktadır.

Fabrika kısımlarının 1942-1943 imalâtları mukayeseli olarak aşağıda 
gösterilmiştir.

1942 Çift 1933 Çift ± Çift

Taban 113.656 175.816 +62.160

Saya 115.212 175.520 +60.308

Dikiş 113.329 175.076 +61.747

Monta 113.813 177.935 +64.122

Monta 113.671 177.128 +63.457
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ASKERİ KUNDURA FABRİKASI

Bu fabrikada makinelerin imalâta uygun şekilde yerleştirilmeleri ve 
şef nezaretinin temini gibi geçen seneki raporumuzda bahis mevzuu edi-
len hususlar üzerinde tetkiklerimiz esnasında durulduğu görülmemiştir.  
(Haziran 1944).

Bu fabrika taban, saya, dikiş, monta, taban ikmal kısımlarından terek-
küp etmekte ve bir şef idaresinde iki memur, iki usta ile 850 kadar işçi 
çalıştırmaktadır.

Kısımların 1942 ve 1943 imalâtı mukayeseli olarak aşağıdadır.

1942 1943 ±

Taban 906,639 Çift 911,855 Çift + 5,216

Saya 913,841 Çift 908,738 Çift - 5,103

Dikiş 911,953 Çift 908,148 Çift - 3,805

Monta 911,556 Çift 909,339 Çift - 2,217

Taban ikmali 912,631 Çift 910,110 Çift - 2,521

TUTKAL FABRİKASI

1942 senesinde tecrübe istihsali yapan Tutkal Fabrikası, 1943’te asıl is-
tihsal devresine girmiştir. Geçen seneki raporda temas olunduğu üzere 
Fabrikaya bir buhar kazanı alınmamasından dolayı yine uzun mesafeden 
ve tecrit vasıtaları bozulmuş borularla buhar getirilmeye devam edildiği ve 
bu suretle bütün sene esnasında Santralden çıkan kalorinin vasati olarak 
yarısının yolda zayi olduğu görülmüştür.

Zayiatı önlemek üzere bir an evvel buhar kazanı tedarikini tekrar tavsi-
yeye şayan bulmaktayız.

İmalât:

Tutkal Fabrikası 1943 Senesinde: 

 79,246 Kilo kuru tutkal

 35,120 Kilo pelte tutkal

 3,455 Kilo tutkal yağı istihsal etmiştir.

Maliyet unsurları aşağıda gösterilmiştir:
Ham madde  15,430 Lira  %  14,97
M. İşçilik  8,706 Lira re  8,43
M. Masraflar  79,045 Lira  re  76,60
Yekûn 103,181 Lira  %  190,00
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Bir kilo kuru tutkalın maliyeti 192,41 Kuruş
Bir kilo pelte tutkalın maliyeti 50,91 Kuruş
Bir kilo tutkal yağı maliyeti 120,00 Kuruş

Müessesenin Önemli Diğer Meseleleri

İhtisas işi

Müessesenin iştigal sahasına giren dericilik memlekette, bilhassa bü-
yük şehirlerde, oldukça ileri bir sanayi şubesi halinde ise de kunduracılık 
makine sanayi olarak devamlı surette hemen hiç teessüs edememiş, bu 
yoldaki bazı hususî teşebbüsler de muhtelif sebeplerle yaşayamamıştır. 
Bugün için, devlet elindeki mahdut dikim evleri müstesna, makineli kun-
dura sanayisini sadece Deri ve Kundura Müessesesi temsil etmektedir. Bu 
itibarla müessesenin deri ve kundura sanayisinin beynelmilel inkişafını ya-
kından takip etmesi ve müessese mütehassıs elemanlarının mesleklerinin 
yeni gelişmelerine intibakı bir zaruret olarak mütalâa edilir. Binaenaleyh 
müessesenin ihtisas potansiyelini yükseltmesi için aşağıdaki hususların 
belirtilmesinde fayda bulmaktayız.

- Ana teşekkülün okutmakta olduğu talebelerden bir kısmını deri ve 
kundura sanayi üzerinde ihtisas yapmak üzere ayırması ki esasen her sene 
müesseseye eleman yetiştirme masrafı adıyla bir külfet tahmil edilmekte-
dir (yüklenmektedir).

- Müessesede mevcut mütehassıs elemanların bir müddet için harice 
gönderilmeleri imkânı üzerinde durulması.

- Müessesedeki istidatların, adetleri uzun zamandan beri mahdut ve 
aynı kalan, mütehassıslar yanına verilerek yetiştirilmeleri.

Deri ve kundura müessesesinin müstakbel faaliyet planı

Raporumuzun yukarıdaki bahislerinde muhtelif vesilelerle arz edildiği 
üzere, müessesenin normal zamanların avdetinde mevcut işletmelerini ıs-
lah ve yenilerini kurmak suretiyle göstermesi gerekli olan faaliyetini esaslı 
bir plâna bağlaması da yerinde bir tedbir sayılır.

Böyle bir plan için bilhassa aşağıdaki hususlar tetkike değer mahiyette 
görülür.
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Mali bakımdan

Müessesenin içinde bulunduğumuz harpten evvel en büyük malî sı-
kıntısını, esasen büyük kısmı gayrimenkule yatmış, sermaye kifayetsizliği 
teşkil etmekte idi. Dört beş harp senesi içindeki nispi bir intensif faaliyet 
ve bunun istisnaî verimli neticeleri şunlardır. Gayrimenkuller fazlasıy-
la amorti imkânını vermiş ise de müessesenin işletmeler kapasitesinden 
azamî istifade ederek çalışmadığı şu zamanlarda dahi kâfi gelmeyen ser-
mayesinin ilerideki inkişaflı faaliyetlere hiç kifayet etmeyeceği düşü-
nülerek, evvel emirde sermayenin arttırılması ve müessesenin ağır faiz  
külfetinden kurtarılması.

NETİCE VE TEKLİFLER

Rapordaki tasnif sırasını takiben netice ve teklifleri şu suretle toplamak 
mümkündür:

İdari Bünye

Müessese teşkilâtında geçen yıla nazaran, umumiyet itibariyle, kay-
da değer bir değişiklik olmamıştır. Ancak 1943 yılında da 3-4 aylık rötarla 
çalıştığı anlaşılan muhasebe servisinin tetkiklerimizi yaptığımız sıralar-
da -Temmuz 1944- nispeten iyi bir durumda olduğunu; zat işleri servisi 
muamelâtının bu yıl daha intizamlı bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu arada 
ambarlara işlerinde yine muntazam tasnif yapılmadığına, partilerin kart-
lara uygun olmadığına, ambar hacmi istiabilerinden azamî istifade temin 
edilmediğine, bir kısım malların açıkta kaldığına ve binaenaleyh ambarlar 
servisi işlerinin düzenlenmesi lâzım geldiğine işaret etmek gerekir. Para-
ya çevrilmesi veya imhası gerekli maddelerin bu şekillerle tasfiyesi, sene 
sonu ambar açıklarından ötürü, gerekiyorsa, mesuliyet aranması lüzumu-
nu ileri sürmek yerinde sayılmıştır.

Mali Bünye

1943’te müessesenin yabancı kaynaklardan istifadesi, bir sene evveli-
ne göre, daha az olmuş ve plasmanlar ve kaynaklar müessese lehine bir 
vaziyet belirmiştir.
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İŞLETME FAALİYETLERİ

İş programları ve tatbikatı

Bu mevzuda aşağıdaki noktalar üzerinde durulabilir:

- 1943 yılı iş programına nazaran yıl içinde inhiraflar olduğu halde prog-
ramın tadili yoluna gidilmediği görülmüştür.

- Programda askerî kundura imalâtı - ihtiyaç ve sipariş bakımından - 
eksik tutulmuş olduğu ve elde kâfi deri stoku bulunduğu halde, öteden 
beri arttırılması bahis ve temenni mevzuu olan sivil kundura imalâtının 
fazlalaştırılması derpiş olunmamıştır. Ancak memurlara kundura verilmesi 
kararının ilcası iledir ki yıl imalâtı, programda düşünülen miktarı %36,25 
nispetinde aşmıştır.

- Tahminî maliyeti ifade eden ve müessesece satış fiyatına esas ve mes-
net alınan program rakamları gerek bir evvelki sene maliyetine ve gerekse 
1943’te fiilen tahakkuk eden maliyete nazaran hayli yüksek bulunmaktadır. 
Hâlbuki bu programın tanzimi zamanında biten sene maliyeti malûm oldu-
ğuna ve maliyete hâkim unsur olarak müessir olan ham maddeden (deri) 
kâfi miktarda stok mevcut bulunduğuna göre tahminlerde daha çok isabet 
beklenebilir. Böylece, satış fiyatları bahsi münasebetiyle de arz edileceği 
gibi, nispetsiz kâr hadleriyle satış yapılması da önlenebilirdi.

Tedarik ve stok işleri

Müessesenin mubayaa ve stok işlerindeki başarısı ve hassasiyeti be-
lirtilmeğe değer bir noktadır. Gerçek tetkikini yaptığımız yıl imalâtı ham 
madde veya tali malzeme yokluğundan veya darlığından dolayı, herhangi 
bir arıza kaydetmiş olmadığı gibi 1944 yılına devreden stoklar da umumi-
yetle ihtiyaca cevap verecek kemiyettedir.

FABRİKALAR FAALİYETİ

1943 imalâtı, heyeti umumiyesi itibariyle, bir sene evveline nazaran 
daha fazla olmuştur. Bununla beraber her üniteyi ayrı ayrı ve kısaca göz-
den geçirmek suretiyle durumu aydınlatmağa çalışacağız.
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Deri Fabrikası

Deri fabrikası, yarı ağır deriler işlemek ve derilerini, yerinde onararak, 
kuyularda daha fazla bekletmek suretiyle programa nazaran %6,8 ve bir 
evvelki yıla nazaran da %6,5 noksanıyla 1.722.883 kilo imalât yapmıştır. 
Ayrıca Yedikule Fabrikası da deri imal etmiş bulunmaktadır. Bu fabrika fa-
aliyetini ilgilendiren ve belirtilmesinde fayda görülen mevzuları aşağıdaki 
şekilde sıralayabiliriz:

- Bilindiği gibi heyetimiz, öteden beri, işletmeler kapasitelerinin tespiti 
konusu üzerinde hassasiyetle duragelmektedir. Müessese, umumî heye-
tinin de izhar ettiği arzu ve temenniye uyarak, işletmeler kapasitelerinin 
tespitine Deri Fabrikası’ndan başlamış bulunmaktadır. Ancak kapasiteyi 
ifade eden rakamlar, yumuşatma ve kireçleme kuyu adetlerinin mevcuttan 
bir fazla hesap edilmesi ve denizdeki ıslatma havuzlarının nazara alınma-
ması itibariyle, fiilî duruma uygun olmadığı gibi, birbirine bağlı olan imalât 
daireleri kapasitelerinde ahenk bulunmadığını da göstermektedir.

- Deri Fabrikası’nın Lüks Deri kısmının faaliyete şevki, müessesenin sa-
tın aldığı ve normal imalâtında tam kıymet veremediği birtakım derilere, bu 
kısımda işleyerek, azamî değer vermek, saraçlık kısmına çeşitli deri temin 
etmek gibi faydalar sağlayacak mahiyettedir.

- 1943’te bir kilo deri, %87,17’sini ham madde, %3,02’sini müstahsil işçi-
lik ve %9,81’ini de müşterek masraflar teşkil etmek üzere, 347,08 Kuruş’a 
mal olmuştur. Deri maliyeti bir evvelki seneye nazaran %1,1 nispetinde bir 
tenezzül arz etmiştir.

Yedikule Fabrikası

Senelik kapasitesi 180-190 bin kilo olan bu fabrikadan müessesece, tam 
faaliyetle çalışılan 1943 yılında, 180,485 kilo kösele ve vaketalık deri elde 
edilmiştir. 

Yedikule Fabrikası kapasitesinin müessesenin deri kısmı kapasitesinin 
%10’undan aşağı olduğu, müessese ambarlarının Yedikule Fabrikası imalât 
miktarı derecesinde mamûl stoklar devrettiği, bu fabrika maliyetinin bütün 
unsurlardaki yükseklikten dolayı müessese Deri Fabrikası maliyetinden 
% 76 fazla bulunduğu, fabrikaya 1943 yılı sonuna kadar verilen (17 aylık) 
85.000 Lira kira bedeliyle müessese dâhilindeki deri kısmının tevsi edile-
bileceği nazara alındığı takdirde Yedikule Fabrikası’nda iktisadî bakımdan 
imalâta devam edip etmemek mevzu üzerinde ehemmiyetle durulması lâ-
zım geleceği neticesine varılmaktadır.
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Sivil Kundura Fabrikası

Sivil kundura fabrikası 1943 yılında programa nazaran %36 ve bir evvel-
ki yıla nazaran da %56 fazlasıyla 177.128 çift kundura yapmıştır.

Bu fabrika faaliyetiyle ilgili ve kayda değer hususlar aşağıda arz olun-
muştur.

- Fabrikanın rasyonel çalışabilmesini temin maksadını istihdaf ederek 
geçen seneki raporda işaret olunan aksaklıkların henüz giderilemediği gö-
rülmüştür. (Temmuz 1944)

- Bir çift sivil kundura (%75,51’ini ham madde, %9,08’ini işçilik, %15,41’ini 
de müşterek masraflar teşkil etmek ve geçen seneyi nazaran %15,95 nis-
petinde yüksek bulunmak üzere) 1943 yılında 92,53 kuruşa mal olmuştur.

Askeri Kundura Fabrikası

Bu fabrikada programa nazaran 120.110 çift fazla, bir önceki seneye na-
zaran da 2.521 çift noksan olmak üzere 910.110 çift kundura imal edilmiştir.

Bir önceki seneye nazaran görülen eksiklik, imalâtın Millî Müdafaa ta-
lebiyle tevziînden ileri gelmiştir. Fabrika faaliyetiyle ilgili ve kayda değer 
noktalar aşağıda telhis edilmiştir.

- Geçen seneki raporumuzda ıslaha ihtiyaç arz ettiğine temas olunan 
noksanlar üzerinde durulduğu görülmemiştir.

- Bu fabrikada imali mümkün, ucuz maliyetli sivil kunduralar yapılmak su-
retiyle, düşük olan kapasiteden istifade derecesinin yükseltilmesi gerekirdi.

- İşçi değişimi fazlalığına atfı mümkün düşük işçi randımanının arttırıl-
ması ehemmiyetli bir noktadır.

- Bir çift askeri kundura geçen seneye nazaran %21,94 nispetinde bir 
fazlalıkla 1001,59 Kuruş’a mal olmuştur.

Askeri kundura maliyeti için, deri ve sivil kundura maliyetleri bahsinde 
yer alan mütalâalar haricinde söylenecek bir nokta yoktur.

Saraçlık

Bu işletmenin idari bakımdan ayrı bir şube haline konulması ve ihtisasa 
lüzum gösteren kısımlarının takviyesi suretiyle saraciye işine hız verilme-
si, lüks deri mamulâtına iyi bir sarf mahalli bulmak, Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi’ne saraciye reyonları ihtiyacını temin etmek bakımlarından 
faydalı sayılır.
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Tutkal Fabrikası

Fabrika, 1943 yılında tam faaliyetle çalışmıştır. Geçen sene de temas 
edildiği gibi buhar kazanının eksikliği devam etmekte ve binaenaleyh sant-
ralden bu fabrikaya buhar şevki hayli zayiata sebep olmaktadır.

Tutkal ham maddesi olan karnaslara takdir edilen çok düşük maliyete 
göre tutkal, piyasadaki satış fiyatından çok ucuza mal olmaktadır. İleride 
piyasaya mal arzında, ya piyasa fiyatına nazaran çok düşük fiyatla veya 
çok yüksek kâr payı ile satış yapmak gibi bir durum hâsıl olacağından mev-
zuun şimdiden tetkiki yerinde olur.

Yardımcı işletmeler

Tamirhâne, 1943’te, işletmelerin makine, alet, edevat ve parça noksa-
nından müteessir olmalarına meydan vermeyecek verimli bir faaliyet gös-
termiştir. Laboratuar, bundan evvelki raporlarda söylenen vaziyettedir. 
Eski dileklerimize yeniden temas ile iktifa ederiz.

MÜESSESENİN ÖNEMLİ DİĞER MESELELERİ

- Müessesenin, deri ve kundura sanayinin beynelmilel inkişafını yakın-
dan takip ile umumî ihtisas potansiyelini yükseltmek için: Ana teşekkülün 
okutmakta olduğu talebelerden bir kısmını deri ve kundura sanayi üze-
rinde ihtisas yapmak üzere ayırması, mevcut mütehassıs elemanların, bir 
müddet olsun harice gönderilmeleri imkânının aranması ve müessesedeki 
istidatların mütehassıslar yanlarına verilerek yetiştirilmeleri.

- Müessesenin müstakbel faaliyetini, malî, iktisadî, ticarî, sınaî, idari ve 
içtimai bakımlardan esaslı bir plana bağlaması ehemmiyetle nazara alına-
cak faydalı tedbirler cümlesindendir.

- Piyasa ihtiyaçları tespit edilmeden yaptırılan “Kombine Vaketa”  kun-
duralar evsaf bakımından düşük, fiyat bakımından ise %200 kadar kâr payı 
taşıyarak pahalı olduklarından ötürü hemen hemen hiç satılamamıştır.
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DERİ FABRİKASI İMALÂT DAİRESİNİN 1943 YILI FAALİYETLERİ
Kireçlik kısmı

Bu dairede ham deriler hayvan sırtındaki tabiî hallerine en ziyade yak-
laşmak üzere muamele görmekte, mamûl deriye yaramayan bütün kısımla-
rı temizlenmekte ve deriler arz ettikleri vasıflara göre imalât tasnifine tabi 
tutulmaktadır.

Kireçlikte bir şef idaresinde bir usta ve 100 kadar işçi çalışmaktadır.

Debagat kısmı

Kireçlik dairesinden temizlenmiş olarak gelen deriler bu kısımda tabak-
lama muamelesi görmektedir. Deriler hazırlanacakları şekillere göre ya ne-
batî veya madenî debagat usulleriyle işlenmekte, bundan dolayı da debagat 
kısmı iki şubeye ayrılmış bulunmaktadır.

1945-1946 yıllarında Beykoz Fabrikası’nda üretimden görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)
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- Nebati Debagat Şubesi

Şu şube derinin nebatî tanen mahlûlile imtizacını temin eden kısımdır. 
İmtizaç keyfiyeti üç şekilde vaki olmaktadır.

1-Kuyular içinde ve zamanla (yatırma suretiyle)

2-Pervane ve dolaplarda (mihaniki suretle) -ki bu şekil seri debagat 
şeklidir-

3-Kuyu ve dolaplarda olmak üzere karışık şekilde (yatırma ve mihaniki 
suretlerin imtizacile) -ki bu da seri debagat şeklidir-

Nebatî debagatla hazırlanan deriler bilhassa kösele, sabunlu kösele, va-
keta, meşin ve sahtiyandır.

Bu kısım bir şef idaresinde üç usta ve 80 işçi ile çalışmaktadır.

- Madeni Debagat Kısmı

Bu şubede deriler dolaplarda tanenli madde yerine krom mahlûlleri mü-
rekkebatı veya adi şap ile ayrı ayrı muamele görerek hazırlanmaktadır.

Bir şef idaresinde iki usta ve 10-12 işçinin çalıştığı bu kısımda bilhassa 
kromlu kösele, kromlu videlâ, kromlu glâse, karışık süet, eldivenlik renkli 
fantezi deriler yapılabilir.

- Perdah Kısmı

Bu kısımda kuyular ve dolaplarda debagatı biten deriler açma, kurutma, 
silindirleme, yağlama, tıraşlama, cam perdahlama ve apre gibi son muame-
le şekilleri görerek istihlâke kabili arz bir hale gelmektedirler.

Perdah şubesi kösele vaketa ve saraciye kısımlarından terekküp etmek-
tedir. Bir şef idaresindeki şubede beş usta ve 163 işçi ile çalışmaktadır.

- Lüks Deri Kısmı

Halen hemen hemen hiç çalışmayan bu kısımda bilhassa rugan, eldiven 
ve marokinöri işlerine yarayan deriler imal edilebilir. Müessesenin muba-
yaa tarzı icabı olarak satın alınan partiler içinde birtakım deriler bulun-
maktadır ki bunlar ancak lüks deri kısmında işlendikleri takdirde azamî 
kıymet kesbederler. Müessesede lüks deri kısmı muattal bırakıldığı için bu-
raya yarayabilecek deriler diğer nevi imalâtta kullanılmakta ve müessese 
bunlardan gereken istifadeyi temin edememektedir.

Saraciye kısmını ham madde bakımından besleyecek bu debagat şube-
sinin inkişafı için lüzumlu tedbirlerin bir an evvel alınması yerinde olur.
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1945 Yılından Hasan Yelmen’in Dericilik İzlenimleri

1945 yılında, bir üniversite öğrencisi olarak Beykoz Fabrikası’nda bu-
lunmuş olanlardan biri de günümüzün en ünlü dericilik uzmanlarından 
Sayın Hasan Yelmen’dir. Türk dericiliği hakkında pek çok araştırma, uygu-
lama ve yayını bulunan Hasan Yelmen’in ağzından, bu ünlü fabrika ile ilgili 
hatıralar dinleyelim.

...1945 yıllarında bu fabrikadan ekmek yemiş ve Karakulak Suyu’nu 
içmiş ve hatta ilk dericilik bilgilerini buradan derlemiş bir derici sıfatıyla 
anılarımı yazıya dökmek suretiyle bu irfan yuvasına borcumu ödemeyi bir 
görev sayıyorum.

1950’li yıllarda İstanbul Kapalıçarşı planı ve içinde yer alan deri ve ayakkabı ticaretinin  

tarihi mirasını sürdüren Kürkçüler, Terlikçiler ve Kavaflar sokakları. (Önder Küçükerman Arşivi)
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Beykoz günlerinden, aradan 40 yıl geçmiş. Yıllar, o devrin pek çok us-
tasını, deri uzmanını alıp götürdü. Onları anmak ve o devri yazılı hale ge-
tirmekte sayısız yarar vardır. Türk sanayisinin cılız bir devresi sayılan o 
tarihlerde Beykoz Deri önemli fabrikalarımızdan biriydi...

Kazlıçeşme’de küçük küçük imalathânelerde kösele üretiliyordu. Gay-
rimüslimler işlere hâkimdi. Anadolu’daki tabakhâneler çok ilkel düzeyde 
idi... Dericilikteki bu genel manzaraya rağmen o devrin iki büyük dericisini 
hatırlamamak mümkün değildir. Bunlardan biri Kara Ahmet, diğeri Beykoz 
müdürü Sabit Tapan’dır... Aradan elli yıl kadar geçmiş, dericilikte pek çok 
aşamalar olmuş, fakat bir Sabit Tapan, bir Kara Ahmet henüz çıkmamıştır 
diyebilirim... Kara Ahmet, o devrin ham deri piyasasına tamamen hâkimdi.

Deri ondan sorulurdu. Parti başkanlığı da yapmıştı. “İstanbul Valisi 
onun arkasından giderdi” diye rivayet olunur. Sabit Tapan’a gelince o, Bey-
koz Deri’nin her şeyiydi. Karşısında el pençe divan durulurdu... Bu gün bile 
bu müessesede çalışanlar onun menkıbe haline gelmiş öykülerini anlatır 
veya dinler. Birkaç hikâyesini anlatarak hatırasını saygı ile anmak isterim.

1946 yılında Beykoz Fabrikası’nda Singer makineleri.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu, Önder Küçükerman Arşivi)
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1944 yıllarında, İstanbul Üniversitesi Kimya bölümünde öğrenci iken ho-
calarımızla birlikte Beykoz Deri Fabrikası’nı ziyaret ediyorduk. Kız öğrenci-
ler ellerinde mendilleri, burunlarını tutuyordu. Kösele bölümünü gezerken 
Sabit Tapan, o uzun servi boyuyla gurubumuz arasına katıldı. “Merhaba ço-
cuklar” dedikten sonra ilk sözü şu oldu: “…Kızlar ne oluyor böyle, mendiller 
neden burunlarınıza dayanmış? Söyleyin bakalım…”. Kızların cevabı: “Efen-
dim, kokuyor” dediler. Sabit Bey “Ne kokuyor?” sorusunu yapıştırdı.

Kızlar ister istemez “Pis kokuyor” deyiverdiler. Sabit Bey kızarak he-
men cevap verdi. “Hayır, çocuklar pis kokmuyor, misk kokuyor... Bu koku, 
ekmek kokusudur... Ellerinizi ve mendillerinizi hemen indirin...”

Ne zaman bir deri kokusu alsam hemen Sabit Bey gözümün önüne ge-
lir. Deri ve koku üzerine çok öykü vardır Sabit Bey’de. Bir tanesini anlat-
madan geçemeyeceğim. Beykoz’un karşı yakasında oturanlar, o günlerde 
de bugün de Beykoz’a ait bir deniz motoru ile fabrikaya ulaşırlar. Deniz 
motoruyla Boğaz geçilirken, çok sisli bir havada, kaptan bir türlü fabrika 
iskelesini bulamaz. Sabit Bey kaptanın yanına yanaşır. “Oğlum kokusundan 
da bulamıyor musun? Bir sefer de öyle dene bakalım!” der. İskeleye deri 
kokusu sayesinde yanaşılır...

Atatürk devrinde önemli görevler almış pek çok ünlü kişiler birer men-
kıbe adamıdırlar. Dürüstlük ve adalet örneği olmuşlardır. Bunlar öldükle-
rinde çocuklarına ancak başlarını sokacak ahşap bir ev bırakabilmişler. Re-
cep Pekerler, Kılıç Aliler Haşan Rızalar, Saraçoğulları ve daha birçok devlet 
büyüklerinin sayesinde itibarlı, basit olarak kapanmıştır. Sabit Tapan da bu 
tiple son bulmuştur. Örnek vermek icap ederse bir öyküsüne daha başvu-
rabiliriz... Bir gün fabrikadaki kösele havuzları üzerinde gezinirken bir ara 
sendelemeye uğrar. Etrafındakiler hemen el uzatırlar ve onu kurtarmak 
isterler. Fakat kimsenin elini tutmadan çukurdan çıkınca arkadaşları, “O 
kadar elimizi uzattık, niçin hiçbirimizin elini tutmadınız?” diye sorarlar. 
Şaka yollu der ki “Elimi elbette vermem, verirsem seni kurtardım diyerek 
kim bilir benden neler isterdiniz diye düşündüm.”

Bu kadar muhafazakâr ve hesapçı bir adamın sonradan başına gelenleri 
anlatmadan geçemeyeceğim. İkinci Cihan Harbi sıralarında, askeri amaç-
larla deri stokunu yüksek seviyede tutmayı yeğliyordu. Harp son bulmuş 
ve birdenbire dünya piyasalarında deri fiyatları çok düşmüştü. Eldeki fazla 
stok yüzünden Beykoz Deri zarara uğratıldı diye Sabit Tapan sorguya tabi 
tutulmuştu. Bunca başarı ve emeğin sonunda bu acı son onu çok üzmüştü. 
Sonra çok da yaşamadı ve 1948 yılında öldü. Hizmetleri ve öyküleri hâlâ 
Beykoz camiasında saygı ile anılır. Dericiliğin menkıbe adamıdır...

Beykoz günlerinden, aradan 40 yıl geçmiş. Yıllar, o devrin pek çok us-
tasını, deri uzmanını alıp götürdü. Onları anmak ve o devri yazılı hale ge-
tirmekte sayısız yarar vardır. Türk sanayisinin cılız bir devresi sayılan o 
tarihlerde Beykoz Deri önemli fabrikalarımızdan biriydi...

Kazlıçeşme’de küçük küçük imalathânelerde kösele üretiliyordu. Gay-
rimüslimler işlere hâkimdi. Anadolu’daki tabakhâneler çok ilkel düzeyde 
idi... Dericilikteki bu genel manzaraya rağmen o devrin iki büyük dericisini 
hatırlamamak mümkün değildir. Bunlardan biri Kara Ahmet, diğeri Beykoz 
müdürü Sabit Tapan’dır... Aradan elli yıl kadar geçmiş, dericilikte pek çok 
aşamalar olmuş, fakat bir Sabit Tapan, bir Kara Ahmet henüz çıkmamıştır 
diyebilirim... Kara Ahmet, o devrin ham deri piyasasına tamamen hâkimdi.

Deri ondan sorulurdu. Parti başkanlığı da yapmıştı. “İstanbul Valisi 
onun arkasından giderdi” diye rivayet olunur. Sabit Tapan’a gelince o, Bey-
koz Deri’nin her şeyiydi. Karşısında el pençe divan durulurdu... Bu gün bile 
bu müessesede çalışanlar onun menkıbe haline gelmiş öykülerini anlatır 
veya dinler. Birkaç hikâyesini anlatarak hatırasını saygı ile anmak isterim.

1946 yılında Beykoz Fabrikası’nda Singer makineleri.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu, Önder Küçükerman Arşivi)
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Sabit Tapan’ı yücelten yalnız kendi üstün yetenekleri değildir. Bunda 
o devrin Beykoz Deri kadrosunun büyük payı vardır. 1945 yıllarında Bey-
koz’da bir Alman ekolü teknik kadro vardı. Almanya’da Freiberg Dericilik 
Okulu’nda dericilik eğitimi görmüş, Faik Sepici, Kemal Nemli, Talha Arus, 
Cemil Çürüksu, Abdullah Tapan, Kemal Basmacı, Ahmet Yalvaç, Alman 
ekolünü bu işletmeye getirmişti... Kimyacılar Nurettin Taylan, Abdullah 
Büyüköğüt, müdür muavini, sonradan müdür olan Enver Atafırat ayrıca 
Hilmi Usta, Rıza Usta, Haşim Usta gibi büyük değerleri de bunlara katmak 
mümkündür...

Hiç şüphe yoktur ki Beykoz Deri çok eskidir, asgari 170 yıllık bir mazisi 
vardır. Buna rağmen, kanımca asıl ve en sağlam temel yukarıda isimlerini 
verdiğim Alman ekolünü ülkeye getiren saygıdeğer teknikerlerdir... Millî ta-
kımda nasıl görevler dağıtılmışsa, bu Beykoz Deri takımında da her şahsın 
görev sahaları çizilmişti. Örneğin ağırbaşlı, az fakat öz konuşan Abdullah 
Tapan işletme şefiydi. Babacan, çok sempatik ve hep gülerek konuşan rah-
metli Talha Arus müşavir gibiydi, özellikle deri alımlarını yönetirdi.

1962 yılında Beykoz Fabrikası’ndan bir görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu, Önder Küçükerman Arşivi)



311

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ve SÜMERBANK DERİ ve KUNDURA SANAYİİ  MÜESSESESİ

Bu takımda en babacan ve bildiğini esirgemeden veren, Kireçlik Şefi 
Faik Sepici idi. Tabaklık bilgileri o yıllarda önemli bir sır halindeydi... Bey-
koz’da staj yaparken bir nebze bilgi öğrenebilmek için bu ağabeylerimin 
arkasından çok koştum. Öteki teknisyenlerden az, fakat Faik Sepici’den 
çok şeyler öğrendim.

Rahmet ve saygı ile anarım...

Beykoz’dan ayrılıp Kazlıçeşme’ye, baba ocağına gelip çalışmaya başla-
yınca kendi işyerimizde bile bilgiler hep saklandı ve sır olarak gösterildi. 
Tabaklık sırları konusunda yıllarca başıma gelmeyen kalmadı diyebilirim. 
İlk yıllarda meslek hayatımda çektiğim çileleri başkalarına yaşatmamak 
için hep verici oldum. Verdikçe, öğrettikçe daha çok öğrenme imkânlarına 
kavuştum... 

Kemal Nemli, krom dairesi şefiydi. Bir şey sorduğumuzda, “daha sonra” 
diye cevap alırdım. Krom dolaplarında iri yarı, büyük göbekli Haşim Usta 
vardı. Kromlu debagat ile ilgili pratik bilgileri ondan öğrendim diyebilirim. 
Cemil Çürüksu’nun orta boylu, zayıf bir yapısı vardı. Debagatta el ve kuv-
vet önemli bir yer tutardı. O nedenle iriyarı adamlar seçilirdi. Diğer şefler 
iri kıyım sayılırdı. Cemil Bey yapısıyla debbağ izlenimi vermezdi. İlk kösele 
derslerini ondan aldım...

Beykoz Fabrikası’nın 1947-1948 yıllarındaki bekçi-itfaiye teşkilatı.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



1955 yılından itibaren yenileştirme çalışmalarına başlanan  

Beykoz Fabrikası’nın o yıllardaki görünüşü.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



1955 yılından itibaren yenileştirme çalışmalarına başlanan  

Beykoz Fabrikası’nın o yıllardaki görünüşü.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)
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Sümerbank Fabrikaları, Türk sanayisi için önemli bir okul görevini yük-
lenmiştir. Özel tekstil fabrikaları, Sümerbank camiasından pek çok yetiş-
miş eleman almış ve ziyadesiyle yararlanmıştır. Fakat Beykoz Deri’den, 
özel sektöre geçmiş eleman yok denecek kadar azdır. Son yıllarda durum 
değişmiştir...

Fakat Alman Freiberg Okulu kadrosu Beykoz’da doğmuş, Beykoz’da öl-
müştür... Bu kadar muhafazakâr ve kendi müessesesine bağlı bir ekip daha 
gelmemiş ve gelmeyecektir inancındayım... Hepsini de saygı ve rahmetle 
anarım. Beykoz Deri’ye hayatlarını adamış bu örnek insanların hatıratını 
toplamak ve heykellerini dikmek büyük bir kadirşinaslık olur...

Beykoz Fabrikası’nın üretim yıllarından görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



1948 yılında Beykoz Fabrikası’nda yapılmış,  

makine yapımı, nalçalı, kabaralı vaketa er botu.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu.  

Fotoğraf: Önder Küçükerman)
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    1948 yılında Beykoz Fabrikası’nda yapılmış,  
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1951 yılında Beykoz Fabrikası’nda yapılmış nalçalı, 

kabaralı, burun demirli er botu.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası 

Koleksiyonu. Fotoğraf: Önder Küçükerman)
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1939-1940 yıllarında, Beykoz Fabrikası’nda bir toplantıdan görünüş. Sağda, Müessese Müdürü  

Sabit Tapan. (Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)

1955-1956 yıllarında Beykoz Fabrikası’nın model atölyesi. (Sümerbank Beykoz Deri ve  

Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



1960 yılında Beykoz Fabrikası’ndan bir görünüş. (Sümerbank Beykoz Deri ve  

Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)

1955 yılında Beykoz Fabrikası’ndaki kundura üretiminden bir görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)
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1955- Beykoz Fabrikası’na 43 Milyon TL Yatırım ve  
Yıllık Kapasitenin 1.860.000 Çifte Yükseltilmesi

1955 yılında Beykoz Fabrikası’na 43 Milyon TL yatırım yapılarak, yıllık 
kundura üretim kapasitesi 1.860.000 çifte yükseltilmişti.

1960: Beykoz Fabrikası Müessese Müdürü  
Adnan Erkmenol’un Anıları

Beykoz Fabrikası’nda 1960 yılının başlarından 1963 yılının sonlarına ka-
dar müessese müdürlüğü yapmış olan Sayın Adnan Erkmenol, o günlerde-
ki anılarını bana 1980’li yıllarda şöyle aktarmıştı:

... Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi’nde 1960 
yılının sonlarından 1963 yılının sonlarına kadar süren müessese müdürü 
olduğum dönemi hayatımda unutamayacağım anılarla dopdoludur.

Beykoz ve civarındaki sanayi kuruluşlarının geçmişi araştırıldığında, 
Tanzimat’tan sonra bu bölgenin adeta Organize Sanayi Bölgesi seçildiği in-
tibaı uyanır insanda. Gerçekte daha II. Mahmud zamanında atılan Asakir-i 
Mansûre adı ile modern bir ordu kurulması ile atılan ilk adımlar Sümerbank 
Deri ve Kundura Fabrikası’dır. Ve etrafında sırası ile Sirkehâne-i Âmire, Sa-
raçhâne ve buna malzeme veren simkeşhâne, kâğıthâne, tabakhâne ayrıca 
Beykoz Çeşmibülbüllerini yapan imalâthâne zaman zaman İmparatorluğa 
hitap eden kapasite ile çalıştırılmıştır.

Bölgenin ılıman bir iklimde oluşu, kuruluş yerlerinin hemen içinde-
ki Beykoz Deresi’nin su ihtiyacını karşılaması, mahfuz iskele inşasına 
müsait olması, meskûn mıntıka olması önemliydi. Ayrıca Anadolu Kava-
ğı sırtlarında linyit mevcudiyeti, cam fırınlarını sıvalayacak bağlama kili 
20-25 kilometre içinde sahada bulunuyordu. Podima kumuna yakınlığı da 
adeta bugünkü ölçülerle imparatorluk tarafından sanayi bölgesi seçildi-
ğine işaret eder.

Deri Kundura Fabrikası, kuruluşunda ve uzun yıllar işleyişinde eski 
tabirle “Miri” yani devlet ihtiyaçlarını karşılama amacına dönük olmuştu. 
Çok şükür bu yazıların sahibinin döneminde (1960-1963) Semi-krom vake-
taya geçmek ve “Amerikan” veya “Çörçil tipi” dediğimiz, İngiliz tipi askeri 
botlarla kokudaki azalma ve görünümdeki gelişme sağlanabilmiştir. Birinci 
Cihan Harbi sırasında, İstanbul’un ve ülkenin iaşe işi ile görevlilerinden 
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Topal İsmet Hakkı Paşa döneminde fabrikayı idare için başa getirilen rah-
metli ve muhterem Sabit Tapan Beyefendi’yi Beykoz hatıralarında önemle 
ve dikkatle anmak lazımdır.

Aziz dostum ve Beykoz’da benden önce stajyer olarak başlayıp 52 so-
nuna kadar hizmet veren Yüksek Kimya Mühendisi Kâzım Turgay’dan, 
onun yaşantılarına ait anılarını burada nakletmeyi çok değerli bir katkı 
olarak görmekteyim. Bilindiği kadarıyla askeri rütbe ile fabrika müdürü 
olan Sabit Tapan, ismi ile müsemma 1944 yılında, “Sabitliğinin 30’uncu 
görev yıldönümü” yapıldığı zamanlarda büyük bir haklılıkla telefona “Ben 
Beykoz’da Sabit” diye cevap verirmiş. Bu üstün vasıflı insanın gayretli, di-
rayetli, tarafsızlığı erişilmez sorumluluk hissi, devrin hükümet değişiklik-
lerine, müessesenin Sümerbank’a geçişine rağmen Türkiye’deki benzer-
siz olaylardan biri sayılacak 30 küsur yıl müdürlük hizmetini yürütmesini 
sağlamıştır. 

Sabit Tapan bir nevi “Efsane Müdür” veya Beykoz Deri Kundura’nın 
simgesi olmuştur. Fabrikanın çift atlı arabası, Yeniköy, fabrika iskelesi 
arasında işleyen çatananın büyüğü Muş Teknesi, Yeniköy’den iskele yo-
kuşlarının üstündeki evine şahsi eşeği ile geliş-gidişi, evinin yemeğini özel 
sefertası ile bizzat taşıması, fabrikayı kadife eldivenli demir el ile yöneti-
mi, işletmenin her tarafını en kuytu köşelerine kadar kendi cebi gibi bili-
şi. Muhasebede günlerce yapılan maliyet hesaplarını üst cebindeki küçük 
bloknottan kontrol edip virgülden sonraki hataları bile buluşu ve bu şerefli 
hizmeti sonu muhatap olduğu soruşturmalarda tüm çalışma arkadaşları-
nın sorumluluğunu üzerine alış ile şövalye ve çelebiliği ile örnek, vefakâr, 
özverili bir insan ve yöneticilik imajını ortaya koymada unutulmaz karak-
ter bütünlüğü ile esatiri bir şahsiyet olmuştur.

Yıllar sonra, Beykoz’da hizmet gören müdürlerden biri olarak, fabrikayı 
bant sistemine geçirip yepyeni bir dönemin açılışında hizmet veriyordum. 
Müdürlüğümün ilk aylarında bir deniz kazası sonucu İstinye önlerinde çar-
pışan ve Tarsus yolcu gemimizi yaktıktan sonra biri Beykoz koyuna giren 
Word Harmony adlı gemi vardı. Diğeri fabrikamız önüne ve sonra Servi 
Burnu’nda Mobil tesisleri önünde karaya oturarak üç ay ve 150 kez infilak 
ederek yanan Peterzoronoviç tankeriydi. Bu durum karşısında aylar bo-
yunca bütün zor şartlar karşısında hep üstün insan Sabit Bey’i düşünmüş, 
kendimi teselli etmiştim...



1960-1963 yılları arasında Sümerbank Beykoz Müessesesi Müdürü Adnan Erkmenol  

(Önder Küçükerman Arşivi)

1966-1968 yılları arasında Sümerbank Beykoz Müessesesi Müdürü Vasfi Temizyürek  

(Düriye Temizyürek Arşivi)



1960’larda Beykoz Fabrikası’ndaki yenileme çalışmaları için  

hazırlanmış olan makette tesisin genel görünüşü.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu.  

Fotoğraf: Önder Küçükerman)



  

Beykoz Fabrikası’nın eski günlerinde ayakkabı üretimi.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)

Beykoz Fabrikası’nda 1959-1960 yıllarındaki üretimden bir görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



  

Beykoz Fabrikası’nda 1960’lı yıllardaki üretimden görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)

Beykoz Fabrikası’nda 1960’lı yıllardaki üretimden bir görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



  

Beykoz Fabrikası’nda 1960’lı yıllardaki üretimden bir görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)

Beykoz Fabrikası’nda 1960’lı yıllardaki işçi yemekhanesinden bir görünüş.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)
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1964 – 1977: Beykoz Fabrikası’na  
Yeni Tesislerin İlave Edilmesi

1964 yılında Beykoz Fabrikası’na lastik işletmesi ve yan tesisleri ila-
ve edilerek ürünler yenilenmeye başlamıştı. Bir iki yıl sonra 1967 yılında 
da Beykoz Fabrikası’na PVC tesisleri ilave edilmesiyle fabrika dönemin 
ayakkabı teknolojisinin öncülerinden oluyordu. 1968 yılında da Beykoz 
Fabrikası’nda 1200 ton kapasiteli “suni deri” üretimi başlamıştı. 1977 yı-
lında ise Beykoz Fabrikası’nın kundura üretim kapasitesi 2,5 milyon çifte 
yükseltilmişti.

Beykoz Fabrikası’nda 1964 yılında PVC üretimine geçiş günleri.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)
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Beykoz Fabrikası’nda 1970 yılında kundura üretim hattı.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)
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   Beykoz Fabrikası’nda 1970 yılında kundura üretim hattından görünüşler.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)

 

  

Beykoz Fabrikası’nda 1970 yılında kundura üretim hattı.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



    

Beykoz Fabrikası’nda 1970 yılında kundura üretim hattından görünüşler.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



    

Beykoz Fabrikası’nda 1970 yılında kundura üretim hattından görünüşler.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



    

Beykoz Fabrikası’nda 1971 yılında yerli sanayi sergisi için hazırlanan bölüm.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



    

Beykoz Fabrikası’nda 1971 yılında yerli sanayi sergisi için hazırlanan bölüm.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



   

1987 yılında Beykoz Fabrikası Müessese Müdürü İlhan Ertan,  

kısım müdürleri, memur ve işçiler bir arada. (Fotoğraf: Önder Küçükerman)



   

1987 yılında Beykoz Fabrikası Müessese Müdürü İlhan Ertan,  

kısım müdürleri, memur ve işçiler bir arada. (Fotoğraf: Önder Küçükerman)



  

  

1987 yılında Beykoz Fabrikası’nın ve çevresinin genel görünümü. (Fotoğraf: Önder Küçükerman)

1980’li yıllarda çizdirdiğim Beykoz ve Sümerbank  

Deri ve Ayakkabı Sanayii Müessesesi ve çevresini gösteren plan.



    

1987 yılında Beykoz Fabrikası’nın ve çevresinin genel görünümü. (Fotoğraf: Önder Küçükerman)

  

  

1987 yılında Beykoz Fabrikası’nın ve çevresinin genel görünümü. (Fotoğraf: Önder Küçükerman)

1980’li yıllarda çizdirdiğim Beykoz ve Sümerbank  

Deri ve Ayakkabı Sanayii Müessesesi ve çevresini gösteren plan.



       

1980’li yıllarda Beykoz Fabrikası’nın genel yerleşim planı

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)

1-Beykoz Deresi ve tarihî Hünkâr İskelesi’nin bulunduğu bölge; 2-Vapur iskelesi; 3-Motor iskelesi; 

4-Sosyal hizmetler binası; 5-Park; 6-Müdüriyet; 7-Giriş kapıları; 8-Lojmanlar; 9-Doktor;  

10-Laboratuvar, lojman, deri ambarı; 11-Buhar ve enerji; 12-Deri işletmeleri; 13-Deri işletmesi; 

 14-Teknik müdülük, makine - enerji; 15-Deri, bitkisel debagat; 16-İtfaiye, ambar; 17-Mamul ve 

malzeme ambarı; 18-Çarkhane; 19-El imalatı atölyesi, saraciye, soyunma, banyo; 20-Bakım, 

işçi temsilciliği; 21-Kundura işletmesi; 22-Kalıp atölyesi, marangozhane; 23-İşçi kantini; 

24-Papenmeier tesisleri; 25-Kule, fener; 26-Lastik işletmesi; 27-Suni deri işletmesi;  

28-Halı atölyesi, cami; 29-Kart basma; 30-Ham deri, soğuk hava depoları; 31-Ambar;  

32-Mamul ambarları; 33-Benzin servisi; 34-Solüsyon işletmesi; 35-Kantar; 36-Yemekhane;  

37-Kreş; 38-Satış mağazası “Arasta”; 39-Ambarlar.



  

       

1980’li yıllarda Beykoz Fabrikası’nın genel yerleşim planı

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)

1-Beykoz Deresi ve tarihî Hünkâr İskelesi’nin bulunduğu bölge; 2-Vapur iskelesi; 3-Motor iskelesi; 

4-Sosyal hizmetler binası; 5-Park; 6-Müdüriyet; 7-Giriş kapıları; 8-Lojmanlar; 9-Doktor;  

10-Laboratuvar, lojman, deri ambarı; 11-Buhar ve enerji; 12-Deri işletmeleri; 13-Deri işletmesi; 

 14-Teknik müdülük, makine - enerji; 15-Deri, bitkisel debagat; 16-İtfaiye, ambar; 17-Mamul ve 

malzeme ambarı; 18-Çarkhane; 19-El imalatı atölyesi, saraciye, soyunma, banyo; 20-Bakım, 

işçi temsilciliği; 21-Kundura işletmesi; 22-Kalıp atölyesi, marangozhane; 23-İşçi kantini; 

24-Papenmeier tesisleri; 25-Kule, fener; 26-Lastik işletmesi; 27-Suni deri işletmesi;  

28-Halı atölyesi, cami; 29-Kart basma; 30-Ham deri, soğuk hava depoları; 31-Ambar;  

32-Mamul ambarları; 33-Benzin servisi; 34-Solüsyon işletmesi; 35-Kantar; 36-Yemekhane;  

37-Kreş; 38-Satış mağazası “Arasta”; 39-Ambarlar.



   

1987 yılında Beykoz Fabrikası müdüriyet binası.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)



      

1987 yılında Beykoz Fabrikası, kundura binasının ön görünüşü.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)

   

1987 yılında Beykoz Fabrikası müdüriyet binası.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)



   

1987 yılında Beykoz Fabrikası’nın eski günlerinden kalan tarihî binalar.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)



   

1987 yılında Beykoz Fabrikası’nın eski günlerinden kalan tarihî binalar.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)



       

       

1987 yılında Beykoz Fabrikası’nın geçmişinden 

gelen anıları. Havuzlu bahçenin meşhur “Sırmakeş 

Çeşmesi”. Sene 1311, Kânunuevvel.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman) 

1987 yılında Beykoz Fabrikası’nın tarihî havuzu.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)

1987 yılında Beykoz Fabrikası’nın tarihî binaları.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)

1987 yılında Beykoz Fabrikası’ndan eski bir kapı.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)



   

Bu mahalde bir muhill-i rûzigâr / Kendi gitti ismi kaldı yâdigâr /  
Bunu yazdım bî-vefâdır rûzigâr / Kendi gitti adı kaldı yâdigâr

Kengırılı Sadık... / Sene / 1314



     

1987 yılında Beykoz Fabrikası, deri işletmesi, krom dairesi,  

sıkma makinesi. (Fotoğraf: Önder Küçükerman)

     

1987 yılında Beykoz Fabrikası’nın tarihî mirasından eski bekçi kulübesi.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)



     

1987 yılında Beykoz Fabrikası, deri işletmesi, krom dairesi,  

sıkma makinesi. (Fotoğraf: Önder Küçükerman)

     

1987 yılında Beykoz Fabrikası’nın tarihî mirasından eski bekçi kulübesi.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)



       

1987 yılında Beykoz Fabrikası, kundura işletmesinde sünger dairesi, 

kenar dikme ve kesme çalışmaları. (Fotoğraf: Önder Küçükerman)



     

1987 yılında Beykoz Fabrikası, kundura işletmesinde sünger dairesi, çatı dikme çalışmaları.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)



    

  

1987 yılında Beykoz Fabrikası, deri işletmesi, finisaj kısmında ölçüm makinesinden çıkan  

derilerin son kontrolü. (Fotoğraf: Önder Küçükerman)

1987 yılında Beykoz Fabrikası, krom dairesi dolapları. (Fotoğraf: Önder Küçükerman)



  

1987 yılında Beykoz Fabrikası, krom dairesi, yarma makinesi çalışmaları.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)

1987 yılında Beykoz Fabrikası, suni deri işletmesinde, kurutma tüneli.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)



  

1987 yılında Beykoz Fabrikası, deri ölçüm makinesi çalışmaları.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)

1987 yılında Beykoz Fabrikası’nda astar boyası yapılmış olan derilerin  

kurutma tünelinden çıkarılması. (Fotoğraf: Önder Küçükerman)



  

  

1987 yılında Beykoz Fabrikası, kundura 

işletmesinde üst taban bantları.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)

1987 yılında Beykoz Fabrikası, saya dikim bandında  

saya çatısı dikim çalışmaları.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)

1987 yılında Beykoz Fabrikası, taban bandında kalıptan iş çıkartma çalışması.  

(Fotoğraf: Önder Küçükerman)



  

1970 yılında, Beykoz Fabrikası, lastik işletmesinde pres ünitesi.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



  

1970 yılında, Beykoz Fabrikası, lastik işletmesinde pres ünitesi.  

(Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Koleksiyonu. Önder Küçükerman Arşivi)



  

1993 yılında Beykoz Fabrikası’nın ve çevresinin hava fotoğrafı. (Fotoğraf, Önder Küçükerman)



  

1993 yılında Beykoz Fabrikası’nın ve çevresinin hava fotoğrafı. (Fotoğraf, Önder Küçükerman)
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1982: İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi için  
Tuzla’daki Yeni Proje

1982 yılında İstanbul Kazlıçeşme’deki tarihi deri sanayi bölgesinin so-
nuna geliniyordu. Çünkü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın kredi desteği ile 
Tuzla İlçesinde İstanbul - Kazlıçeşme Organize Deri Sanayicileri Derneği 
kurulmuştu. 1982 yılında İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Müteşeb-
bis Teşekkülü tarafından imzalanan protokol ile “İstanbul Deri Organize 
Sanayi Bölgesi” kurulmuştu. Daha sonra 15.04.2000 tarih ve 24021 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanu-
nunun yürürlüğe girmesiyle tüzel kişiliğini kazanmıştı. Bu yeni deri sanayi 
bölgesi, İstanbul gibi Türkiye’nin ve dünyanın en önemli merkezlerinden 
birinde kurulu olduğu için önemli avantajlara sahipti.

Bu yeni sanayi bölgesi, TEM Otoyolu’nun kuzey doğusundan geçiyordu 
ve 2 kilometrelik kısa bir bağlantı yolu ile ulaşılıyordu. Ayrıca Sabiha Gök-
çen Havalimanı’na yaklaşık 5 km, deniz ulaşımına ise 10 km uzaklıktaydı. 
Bu bölgedeki 92.500,00 m2lik alan üzerinde kurulu olan Atıksu Arıtma Te-
sisi, dünyadaki deri sanayi atık sularını arıtan tesisler arasında, “en büyük 
ve en etkili arıtma tesisi” unvanını kazanmıştı.

1985 yılında bu kitabın hazırlanması sırasında, Önder Küçükerman  

Beykoz’daki eski Askeri Dikimhane’nin giriş kapısı önünde.
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Bu yeni dericilik merkezi, stratejik konumuyla birlikte altyapısı, çevre 
düzenlemesi, arıtma tesisi, cami ve çarşı kompleksiyle önemli bir cazibe 
merkezi olmuştu. Ayrıca 1.000 adet işyerinde 40.000 civarında çalışanıyla 
çok önemli bir üretim ve istihdam merkeziydi.

1985: Beykoz Fabrikası’nın  
Ürün Tasarımlarının Geliştirilmesi

1985 yılında Beykoz Fabrikası kitabını yazdığım tarihlerde, fabrikadaki 
üretimin tasarım yönünden geliştirilmesi için çok yoğun bir girişimler di-
zisi yürütülüyordu. Ancak aynı tarihlerde Kamu Ekonomik İştiraklerinin 
özelleştirilmesi konusu da ortaya çıkmıştı. Bu nedenle tarihi fabrikayı teh-
likeli bir son bekliyordu.

Fabrikanın restore edilerek korunan tarihî deri dolapları. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)

1982: İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi için  
Tuzla’daki Yeni Proje

1982 yılında İstanbul Kazlıçeşme’deki tarihi deri sanayi bölgesinin so-
nuna geliniyordu. Çünkü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın kredi desteği ile 
Tuzla İlçesinde İstanbul - Kazlıçeşme Organize Deri Sanayicileri Derneği 
kurulmuştu. 1982 yılında İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Müteşeb-
bis Teşekkülü tarafından imzalanan protokol ile “İstanbul Deri Organize 
Sanayi Bölgesi” kurulmuştu. Daha sonra 15.04.2000 tarih ve 24021 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanu-
nunun yürürlüğe girmesiyle tüzel kişiliğini kazanmıştı. Bu yeni deri sanayi 
bölgesi, İstanbul gibi Türkiye’nin ve dünyanın en önemli merkezlerinden 
birinde kurulu olduğu için önemli avantajlara sahipti.

Bu yeni sanayi bölgesi, TEM Otoyolu’nun kuzey doğusundan geçiyordu 
ve 2 kilometrelik kısa bir bağlantı yolu ile ulaşılıyordu. Ayrıca Sabiha Gök-
çen Havalimanı’na yaklaşık 5 km, deniz ulaşımına ise 10 km uzaklıktaydı. 
Bu bölgedeki 92.500,00 m2lik alan üzerinde kurulu olan Atıksu Arıtma Te-
sisi, dünyadaki deri sanayi atık sularını arıtan tesisler arasında, “en büyük 
ve en etkili arıtma tesisi” unvanını kazanmıştı.

1985 yılında bu kitabın hazırlanması sırasında, Önder Küçükerman  

Beykoz’daki eski Askeri Dikimhane’nin giriş kapısı önünde.



Beykoz Kundura’nın denizden görünüşü. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)



Beykoz Kundura’nın denizden görünüşü. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)
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2004: Beykoz Fabrikası’nın Özelleştirilmesi

Nitekim beklenen oldu. 1980’li yıllarla birlikte liberal ekonominin uy-
gulanmaya başlanmasıyla ve dünyada gelişmiş devletlerin yalnızca sağlık, 
eğitim, adalet ve güvenlik gibi temel hizmetlerde yer alması, diğer alanlar-
dan çekilerek görevini özel sektöre devretmesi düşüncesiyle gelişen özel-
leştirme sürecinden Türkiye de etkilenmişti.

28 Mayıs 1986 tarih ve 3291 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
Sümerbank’ın Özelleştirilmesi Hakkında

Kanun çerçevesinde 11 Eylül 1987 tarih, 12184 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Sümerbank’ın özelleştirilmesine karar verildi.

Özelleştirme sürecinde şirket yeniden yapılandırılarak bankacılık biri-
mi ayrılmış, sanayi sektöründe faaliyetlerine devam eden bölümü Sümer 
Holding A.Ş. adını almıştı. Bu değişimle birlikte 1985 yılında Beykoz Deri ve 
Kundura Fabrikası’nın 1826 işçi ve 102 memur çalışan işletmesinin de özel-
leştirilerek kapatılması için 12.10.1999 tarihinde karar çıktı. Ancak Deri-İş 
önderliğinde yapılan direnişler sonucunda kapatma kararı hemen uygula-
namadı. En sonunda işletme 14.04.2005 tarihinde özelleştirildi ve büyük 
dericilik mirası sona erdi.

TARİHÎ SÜMERBANK BEYKOZ DERİ VE KUNDURA 
MÜESSESESİ ARTIK YENİ İSMİYLE “BEYKOZ KUNDURA” 

FABRİKANIN IŞIKLARI YENİDEN YANMAYA BAŞLADI

Beykoz Kundura Artık Bir Endüstriyel  
Kültürel Miras Alanı Oldu

2004 yılında, Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Müessesesi için 
özelleştirme kararı çıkarılmış ve 13.04.2005 tarihinde Yıldırım Holding 
tarafından satın alınmıştı. Sonraki süreçte, holding tarafından “Yıldırım 
Beykoz Kundura Turizm İnşaat ve Yatırım A.Ş.” tüzel kişiliği oluşturuldu 
ve Beykoz Kundura yönetimi bu şirkete verildi. Kurumun bugünkü tescilli 
marka adı ise “Beykoz Kundura” oldu. Özelleştirme sürecinden sonra Kül-
tür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 25 adet yapıyı 2. Grup korunması 
gerekli kültür varlığı olarak, 11 adet ağacı ise anıt ağaç olarak tescil etti.
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Bunlara ilaveten 2015 yılında Beykoz Kundura’nın başvurusu ile “Yeni 
Kundura” ve “Kreş” yapıları da 2. Grup korunması gerekli kültür varlığı 
olarak tescil edildi. Tüm bu yapıların rölöve ve restitüsyon projeleri onay-
latıldı. Böylelikle fabrikanın sahip olduğu kültürel değerlerin korunması 
için özenli çalışmalarla tarihi binaların onarılma süreci başlatıldı.

Artık bu mekânlarda farklı bir şekilde hizmet veriliyor. Tarihi fabrika, 
2005 yılında Yıldırım Holding’e gelen önerilerle birlikte özellikle iki değişik 
kültürel amaca yönlendi. Birincisi, tarihi büyük mekânlar sinema sektörüne 
ve TV dizilerine hizmet veren bir çekim platosuna dönüştürüldü. İkincisi ise 
farklı bir amaç taşıyordu. Sümerbank Beykoz Fabrikası’nın bir endüstri ve 
kültür mirası olması nedeniyle fabrikanın iç mekân düzenlemelerinin yerinde 
korunması için  gerekli çalışmalar yapıldı. Tüm fabrika alanını bir endüstriyel 
miras ve açık hava müzesi gibi düşünen çağdaş bir yaklaşım benimsendi.

Eski Beykoz Fabrikası artık yeni bir isim altındaydı ve “Beykoz Kundura” 
olarak yaşamaya başlamıştı. Bu nedenle fabrikanın mirasını değerlendire-
cek çağdaş ve özgün bir sürece girildi ve öncelikle sözlü tarih çalışmaları 
yoluyla bir tür “Beykoz Kundura Hafızası” projesi başlatıldı. Bu çalışma-
ları sürdürmek amacıyla Beykoz Fabrikası’nı biçimlendirmiş, geliştirmiş ve  

Eski Teknik İdari Ofis, bugün “Çek Evi” adıyla butik otel olarak hizmet veriyor.  

(Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)



BEYKOZ DERİ ve KUNDURA FABRİKASI

364

Türkiye ekonomisinde çok önemli bir noktaya getirmiş olan kişilerin anıları-
nı yaşatmak amacıyla 2015 yılında “Kundura Hafıza” adı altında sözlü tarih 
çalışmaları başlatıldı. Bu amaçla fabrikanın kapıları öncelikle eskiden fabri-
kada çalışmış olanlara yeniden açıldı. Onlarla bireysel görüşmeler yapıldı, 
öyküleri dinlendi ve 2000’e yakın fotoğraf, yüzlerce gazete yazısı ve çeşitli 
belgelerden “Kundura Hafıza Arşivi” oluşturuldu.

Fabrikada yaşanan bu dönüşümün sağlıklı olması için tüm mimari yapı ve 
korunan tarihî makinelerin yanında, onların arkasındaki öykülerin de öne-
mi vardı. Çünkü eski Beykoz Fabrikası önemli bir kültürel miras değeriydi. 
Bu fabrika geçmişte de sadece bir üretim ortamı değildi. Beykoz halkı açı-
sından nüfusu 3.000’i bulan bir yaşam ortamıydı. Aslında eski Sümerbank 
Beykoz Kundura ve Deri Müessesesi’nden kalan arşivlerdeki bütün veriler 
bu önemli kuruluşun ekonomik önemini ve değerini yansıtıyordu. Ama fab-
rikanın merkezinde olan insanları çok yansıtmıyordu. Bu “Hafıza” projesi-
nin en önemli amacı, ekonomik alanın yanında çalışmış olanların varlığına, 
duygularına, sosyal yaşamındaki fabrika ilişkisine dikkat çekmekti.

Eski Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Bugün Dizi ve  
Film Platosu Olarak Çok Değişik Bir Sektörün Kalbi Oldu

Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası’nın üretimi durduktan 
sonra geriye kalan mimari mekânların mirası içinde yeni ve değişik bir 
yaşam başlatıldı. Bu tarihî mekânlar korunarak büyük dekorların kurul-
duğu, greenbox’ı ve teknolojik fiber altyapısıyla birçok projenin hayata 
geçtiği bir dizi-film platosu olarak hizmet verecek biçime dönüştürüldü. 
Bu mekânlarda çekilmiş olan dizilerden yalnızca birkaç tanesi arasında ise 
“Hatırla Sevgili”, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Karadayı”, “Arka Sokaklar”, 
“Poyraz Karayel”, “İstanbullu Gelin”, “Vatanım Sensin” gibi önemli eserler 
var. “Beykoz Kundura” yöneticileri tarafından titizlikle korunan fabrikada 
çekim ve plato amacıyla kullanılan birçok farklı mekân var. Bu mekânların 
birçoğu tescilli bina ve ikinci derece tarihî eser niteliği taşıyor. Bu önem-
li mekânlar televizyon dizileri, sinema ve katalog çekimlerinin yanı sıra 
değişik kesimlerin, çeşitli marka ve firmaların, tanıtım, toplantı, kültürel 
etkinlikleri gibi kurumsal olaylara da ev sahipliği yapıyor.

Fabrika binalarının içindeki set ve platoların çalışma alanlarını ve gü-
venliği sağlamak amacıyla ziyaretlere izin verilmiyor. Sadece biletli kül-
tür&sanat ve eğlence organizasyonlarında, set ve platolar dışındaki alan-
lara ziyaretçi kabul ediliyor.

Fabrikanın eski “Yağhâne” binası artık bir etkinlik alanı olarak hizmet veriyor.  

(Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)
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Fabrikanın Eski Özel Mekânları  
Yeni Kültürel İşlevler Kazanıyor
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kada çalışmış olanlara yeniden açıldı. Onlarla bireysel görüşmeler yapıldı, 
öyküleri dinlendi ve 2000’e yakın fotoğraf, yüzlerce gazete yazısı ve çeşitli 
belgelerden “Kundura Hafıza Arşivi” oluşturuldu.

Fabrikada yaşanan bu dönüşümün sağlıklı olması için tüm mimari yapı ve 
korunan tarihî makinelerin yanında, onların arkasındaki öykülerin de öne-
mi vardı. Çünkü eski Beykoz Fabrikası önemli bir kültürel miras değeriydi. 
Bu fabrika geçmişte de sadece bir üretim ortamı değildi. Beykoz halkı açı-
sından nüfusu 3.000’i bulan bir yaşam ortamıydı. Aslında eski Sümerbank 
Beykoz Kundura ve Deri Müessesesi’nden kalan arşivlerdeki bütün veriler 
bu önemli kuruluşun ekonomik önemini ve değerini yansıtıyordu. Ama fab-
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duygularına, sosyal yaşamındaki fabrika ilişkisine dikkat çekmekti.

Eski Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Bugün Dizi ve  
Film Platosu Olarak Çok Değişik Bir Sektörün Kalbi Oldu

Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası’nın üretimi durduktan 
sonra geriye kalan mimari mekânların mirası içinde yeni ve değişik bir 
yaşam başlatıldı. Bu tarihî mekânlar korunarak büyük dekorların kurul-
duğu, greenbox’ı ve teknolojik fiber altyapısıyla birçok projenin hayata 
geçtiği bir dizi-film platosu olarak hizmet verecek biçime dönüştürüldü. 
Bu mekânlarda çekilmiş olan dizilerden yalnızca birkaç tanesi arasında ise 
“Hatırla Sevgili”, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Karadayı”, “Arka Sokaklar”, 
“Poyraz Karayel”, “İstanbullu Gelin”, “Vatanım Sensin” gibi önemli eserler 
var. “Beykoz Kundura” yöneticileri tarafından titizlikle korunan fabrikada 
çekim ve plato amacıyla kullanılan birçok farklı mekân var. Bu mekânların 
birçoğu tescilli bina ve ikinci derece tarihî eser niteliği taşıyor. Bu önem-
li mekânlar televizyon dizileri, sinema ve katalog çekimlerinin yanı sıra 
değişik kesimlerin, çeşitli marka ve firmaların, tanıtım, toplantı, kültürel 
etkinlikleri gibi kurumsal olaylara da ev sahipliği yapıyor.

Fabrika binalarının içindeki set ve platoların çalışma alanlarını ve gü-
venliği sağlamak amacıyla ziyaretlere izin verilmiyor. Sadece biletli kül-
tür&sanat ve eğlence organizasyonlarında, set ve platolar dışındaki alan-
lara ziyaretçi kabul ediliyor.

Fabrikanın eski “Yağhâne” binası artık bir etkinlik alanı olarak hizmet veriyor.  

(Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)



Fabrikanın özenle restore edilerek korunan eski kazan dairesi, bugün  

“Kundura Sinema” ve “Kundura Sahne” binalarını kapsıyor. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)

Fabrikanın özenle restore edilmiş “Kundura Sahne” binaları ve çevresi. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)
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Fabrikanın özenle restore edilerek korunan eski kazan dairesi, bugün  

“Kundura Sinema” ve “Kundura Sahne” binalarını kapsıyor. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)

Fabrikanın özenle restore edilmiş “Kundura Sahne” binaları ve çevresi. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)

 

Beykoz Kundura’nın Bazı Mekânları ise  
Kültür ve Sanat Ortamlarına Dönüşüyor

Beykoz Kundura, tıpkı günümüzde olduğu gibi üretim yapılan eski dö-
neminde de içinde kültürel mekânları barındıran bir ortamdı. O dönemler-
de hem çalışanlara hem de Beykoz halkına açık olarak gerçekleştirilen film 
gösterimleri, günümüze de ilham oldu.

Örneğin eski fabrikanın kalbi olarak nitelendirilen “Kazan Dairesi”nin 
bir bölümü, bu tarihî mekânın geçmişindeki geleneği yaşatmak amacıyla 
özenli bir sinema salonuna dönüştürüldü. 2018 yılının Kasım ayında se-
yirciyle buluşan “Kundura Sinema”, farklı temalar etrafında oluşturulan 
programlara paralel olarak düzenlenen yan etkinlikleriyle sinema alanında 
düşünen, konuşan ve filmlere alternatif düşüncelerin sunulduğu, özgün bir 
mekân olarak hizmet veriyor.

Fabrikanın eskiden enerji üretilen bölümü olan “Kazan Dairesi” binala-
rının restorasyonu 2019 yılında tamamlandı. Böylece eski “Kazan Dairesi”, 
şimdi de tiyatro, konser ve performans salonu olarak değişik amaçlarla 
kullanılabilecek “Kundura Sahne”ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 
Böylece “Kundura Sahne”, Beykoz’da yeni bir kültür-sanat mekânı olarak 
önümüzdeki dönemde kapılarını açacak.

Kundura Sahne’nin balkondan görünüş. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)
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Kundura Sahne fuaye alanı. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)

Eski fabrikanın enerji sistemi, özenle tasarlanan Kundura Sahne’nin ortasında  

bir sanayi mirası olarak duruyor. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)

Beykoz Kundura’nın lokomotifi olan Kundura Plato, Kundura Sinema, 
Kundura Sahne ve Beykoz Kundura Oteli, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
ruhsatlıdır. Bugün “Beykoz Kundura” projesi, özenle yeniden tasarlanmış 
ortamlarında, hem kendi kültürel etkinlikleri hem de diğer kültür kurum-
larıyla yaptığı işbirlikleri ile üretilen birçok kültür ve sanat takipçilerine 
açıktır. Özellikle açık hava sinemasına, konserlerine ilgi çok büyük. Kazan 
Dairesi’ndeki kültürel etkinlikleri ciddi bir seyirci kitlesi izliyor.

Sonuç olarak günümüzdeki yeni adıyla “Beykoz Kundura,” aslında tarihî 
Sümerbank kültüründen aldığı değerli mirası, günümüzün yaratıcı sektör-
leri ve kültür sanat alanları için çok özgün bir kimliğe dönüştürerek yeni 
yaşamına devam ediyor. Beykoz Kundura, zaman içinde yarattığı ekono-
miye ek olarak yeni kimliğiyle ve bu yenilikleriyle tüm İstanbulluların dik-
katini çekiyor.



 

Kundura Sahne fuaye alanı. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)

Eski fabrikanın enerji sistemi, özenle tasarlanan Kundura Sahne’nin ortasında  

bir sanayi mirası olarak duruyor. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)



  

Kundura Sahne’nin iç mekanından bir görünüş. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)

Kundura Sinema salonundan bir görünüş. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)



  

Kundura Sinema salonundan bir görünüş. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)

Kundura Sinema fuayesinden bir görünüş. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)

  

Kundura Sahne’nin iç mekanından bir görünüş. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)

Kundura Sinema salonundan bir görünüş. (Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)



Fabrikanın eski marangozhanesi artık Beykoz Deri Sanayi’nin mirasının sergilendiği önemli bir mekân. 

(Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)



Fabrikanın eski marangozhanesi artık Beykoz Deri Sanayi’nin mirasının sergilendiği önemli bir mekân. 

(Fotoğraf: Beykoz Kundura Arşivi)
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TÜRKİYE’DEKİ DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN 
BÜYÜKLÜKLERİ

Deri ve deri ürünleri sektörü, Türkiye’nin en köklü sektörlerinden bi-
ridir. Sektörün temellerinin atıldığı Anadolu dericiliği, geniş bir coğrafya 
ile etkileşim içinde farklı kültürlerin potasında gelişmiştir. 16. ve 17. yüz-
yıllarda en parlak devrini yaşayan Türk dericiliği, kalitesiyle yurt dışında 
aranır hale gelmiştir. Türklere özgü bir deri yapım yöntemi olan “sahtiyan”, 
bu dönemde dünyaca kabul görmüş ve İngilizceye “Turkish Leather” ola-
rak girmiştir. Bugün binlerce yıllık Türk geleneğinin ülkenin hızla büyüyen 
üretim gücüyle birleşmesi, Türkiye’yi deri üretiminde iddialı ülkelerden biri 
haline getirmiştir.1

Türk deri ve deri ürünleri sektörü, 1980 ve 1990’lı yıllarda hızla bü-
yümüş, 2000’li yıllarda ortaya çıkan rekabet koşulları ile birlikte sektör 
bir dönüşüm sürecine girmiş olup imalat altyapısını ve ihracatta rekabet 
gücünü korumaya odaklanmıştır. Türkiye’de deri ve deri ürünleri sektö-
rü üretimi Deri Organize Sanayi Bölgelerinde toplanmaktadır. Özellikle 
derinin tabaklanması ve işlenmesine yönelik faaliyet gösteren işletmeler 
bu bölgelerde yer almaktadır. Deri işleme işi özel bir uzmanlık ve yatırım 
gerektirdiğinden sektörde rekabet etmenin yolu kurumsal olmayı gerek-
tirmektedir. Deri tabaklama ve işleme yapan üretici firmaların sayısında 
2005 yılından bu yana önemli bir gerileme yaşanırken, büyük firmalar 
ayakta kalmayı başarmaktadır.

Yoğunlukla Deri Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren 
sektörün en önemli özelliklerinden biri Avrupa standartlarında, çevre-
ye duyarlı, modern üretim gerçekleştirmesi olarak ortaya çıkmaktadır.  

1 Heyet, “Başvekâlet Umumi Murakabe Heyeti Raporu”, 1943 yılı Sümerbank Deri ve 

Kundura Sanayii Müessesesi, Ankara.
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Uluslararası pazarlarda bu durum, sektöre imaj kazandırmaktadır. Deri 
işleme sanayi, İstanbul-Tuzla, İzmir-Menemen, Tekirdağ-Çorlu, Uşak, 
Bursa, Balıkesir- Gönen, Bolu-Gerede, Isparta, Hatay, Manisa-Kula’da 
yoğunlaşmıştır.2

Ayakkabı yan sanayi firmalarının yüzde 50’si İstanbul’da olup, diğer fir-
malar İzmir, Konya, Gaziantep, Bursa gibi şehirlerdedir. Deri hazır giyim 
firmaları ise daha çok İstanbul ve İzmir’de yer almaktadır.

1970-2015 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DEKİ  
DERİ SEKTÖRÜNDE ÜRETİM

Türkiye’deki deri sektörü, 1970’li yıllardan bu yana Türk ekonomisinde 
giderek artan önemde bir rol oynamıştır. Özellikle son 15-20 yılda, sek-
tör hızla gelişmiş ve yurtiçi geniş ham deri kaynaklarının yanı sıra, önemli 
ölçüde ithal ham madde kaynaklarını da kullanarak yüksek tutarda deri 
ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiştir.3

Ancak 1998 yılında yaşanan Rusya krizi sonrasında, üretiminin yaklaşık 
yarısını bu pazara ihraç eden sektörde, tek pazara bağımlılık nedeniyle 
ciddi bir sarsıntı meydana gelmişti. Bu kriz sonrasında sektördeki firma-
ların bir kısmı kapanmış veya kapanma noktasına gelmişti. 1990’lı yıllar-
da ihracatın gelişmesindeki en büyük etken, Rusya Federasyonu ve Doğu 
Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen ihracattaki artış ve bu ülkelerden gelen 
turistlere yönelik satışlar olmuştu.

1990’lı yıllarda gerek yurtiçi gerek yurtdışı deri ve deri ürünleri tale-
bindeki yüksek oranlı artışlar sayesinde, deri sektöründe büyük yatırımlar 
gerçekleştirilmiş, üretim kapasitesi önemli oranda artmıştı. 1998 Rusya 
krizi sonucu azalan üretim, 2000’li yıllarda, sektörün alternatif pazarla-
ra yönelmesi ve yurt içi talebin canlanmasının etkisiyle artmıştır. Ancak, 
2001 yılında ülkede ortaya çıkan mali kriz sonucunda sektörün ihracatı 
artmasına rağmen, iç talep daralmış ve üretimde gerileme yaşanmıştı. Uy-
gulanan ekonomik programın 2002 yılı başından itibaren olumlu etkileri 
gözlenmiş olsa da, deri üretimi 2003’ten bu yana azalmaktadır.

2 Heyet, Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri, Sektör Stratejileri 

Projesi, Deri ve Deri Ürünleri İmalatı Sanayi, İSO 2015/7, İstanbul 2015, s. 19.
3 Heyet, a.g.e., s. 19.
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2008 ve 2009 yıllarında küresel ekonomik krizin sektör üzerinde olum-
suz etkileri görülmüştü. 2010 yılından itibaren sektör ihracatı yeniden ivme 
kazanmış ve 2014 yılını 1,61 milyar dolarlık kayıtlı ihracat ile tamamlamıştı. 
Ancak, 2015 yılında sektör ihracatı bir önceki yıla oranla %18,6 oranında 
bir düşüşle 1,31 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Türk deri sanayi halen 
üretim değeri açısından ülkemizin sürükleyici sektörlerinden biri olup, sa-
hip olduğu deneyim, rekabet gücü ve yüksek üretim kapasitesi ile dünya 
devleri ile yarışmaktadır. Ayrıca, Türk deri sektörü teknolojik açıdan da 
gelişmiş, teknik bilgi ve donanım ihraç edebilecek düzeye erişmiştir.

Türk deri sektörü üretimi, altyapısı, teknolojisi ve ihracata yönelik gü-
cüyle belirli bir rekabet gücüne sahiptir. Ancak deri sektörünün temel gir-
disi olan ham derinin ülke içindeki üretiminin yeterli ve standart olmaması 
nedeniyle, ham ve yarı işlenmiş deri talebi ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 
Hammadde ihtiyacının büyük kısmını ithalat yoluyla karşılayan ve bunu 
katma değeri yüksek ürünler haline getirerek büyük bir kısmını bavul tica-
retiyle kuzey ülkelerine ihraç eden deri sanayi, bu ticaretin giderek azal-
ması ile kayıtlı ihracata ağırlık vermeye başlamıştır.

2015: Deri ve Deri Ürünleri İmalatı Sanayinin Genel Durumu

2015 yılında İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan raporda de-
ricilik hakkındaki inceleme, şöyle genel bir tanımlama ile başlamaktadır4:

Deri ve deri ürünleri imalatı sanayi, öncelikle eti için kesilen hayvanlar-
dan elde edilen ham deriler olmak üzere her türlü hayvan derisi ve kürk ima-
latı yapmaktadır. Üretilen bu derilerden valiz, çanta, sandık, eldiven, kemer, 
koşum takımları gibi aksesuarların imalatları ve deri ve kürkten giyim ürün-
leri ile ayakkabı imalatı yapılmaktadır. Deri ve deri ürünleri imalatı sanayi; 
tabaklama ve deri işleme, saraciye ürünleri, deri giyim eşyası, kürkten eşya 
ve ayakkabı sektörüne kadar geniş bir üretim alanında faaliyet gösterir. Bu 
sanayi daha çok el emeğine dayanan ancak yüksek uzmanlık gerektiren bir 
sanayi koludur. Sanayide kaliteli hammadde temini ayrı bir önem taşımakta-
dır. Tabaklama ve deri işleme sektöründe atık yönetimi de ayrıca önemlidir.5

4 T.C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Deri ve Deri Mamulleri Sektörü Rapo-

ru, İhracat Genel Müdürlüğü, Tekstil ve Deri Ürünleri Daire Başkanlığı, Ankara 2016, s, 1.
5 Heyet, Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri, Sektör Stratejileri 

Projesi, Deri ve Deri Ürünleri İmalatı Sanayi, İSO 2015/7, İstanbul 2015, s. XI.
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Bu üretim alanı, kürklerin boyanması ve işlenmesini, hayvan postları-
nın tabaklanması ve ıslah edilmesi yöntemleriyle deriye dönüştürülmesini 
ve derinin nihai tüketim amacıyla ürünler olarak üretilmesini kapsamak-
tadır. Ayrıca diğer malzemelerden (taklit deriler ya da deri ikamelerinden), 
kauçuk ayakkabılar, dokuma kumaştan bavullar vb ürünlerin imalatını da 
kapsar. Deri yerine kullanılan malzemelerden imal edilen ürünler de bu 
bölüme dâhildir. Çünkü onlar da deri ürünleriyle benzer şekilde imal edil-
mekte (örneğin bavullar) ve genellikle aynı birim tarafından üretilmek-
tedir. Deri ve deri ürünleri imalatı sanayi, iki grupta yer alan ürünlerden 
oluşmaktadır. Giyim eşyalarının imalatı içinde yer alan deri giyim eşyaları 
ve kürkten giyim eşyaları ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı bölümünün 
tamamını kapsamaktadır.

2015: Sektörün Gelişimi ve  
Temel Göstergeleri

Deri ve deri ürünleri imalatı sanayi temel ekonomik göstergeleri farklı 
eğilimler sergilemektedir. Sanayide faaliyet gösteren girişim sayısı 2006 
yılında 10.712 iken, bu sayı 2012 yılında 8.713’e inmiştir.6

İstihdam göstergesi olan ücretli çalışan sayısı ise 2006 yılında 59.731 
iken, 2012 yılında 71.076’ya yükselmiştir. 2012 yılında üretim değeri bü-
yüyerek 8,56 milyar TL’ye ulaşmış ve yaratılan katma değerde de artış 
sağlanmıştır.

Yaratılan katma değer 2006 yılında 956 milyon TL iken, 2012 yılında 
1,63 milyar TL’ye kadar yükselmiştir. Deri ve deri ürünleri imalatı sanayi 
her yıl benzer ölçeklerde yatırım yapmaktadır. 2011, 398 milyon TL ile en 
yüksek yatırım yapılan yıl olmuştu. 2012 yılında ise yatırımlar 325 milyon 
TL olarak gerçekleşmiştir. Deri ve deri ürünleri imalatı sanayinde girişim 
sayısı olarak en yüksek paya ayakkabı alt sektörü yüzde 58,1 payı ile sahip 
bulunmaktadır. Üretim değeri olarak en yüksek paya yüzde 46,7 oranı ile 
ayakkabı alt sektör grubu sahiptir. Deri ve deri ürünleri imalatı sanayinde 
en yüksek katma değeri ise yüzde 50,4 payı ile yine ayakkabı alt sektörü 
oluşturmaktadır.

6 Heyet, a.g.e., s. XI.
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2006-2012 yılları döneminde girişim sayısının imalat sanayinin geneli 
içindeki payı sınırlı ölçüde gerilemiştir. 2006 yılında istihdam içindeki payı 
da sınırlı ölçüde gerileyerek yüzde 2,52 iken, 2012 yılında yüzde 2,28’e 
düşmüştür. Üretim değeri olarak payı da kademeli olarak gerilemektedir. 
2006 yılında yüzde 1,42 olan üretimdeki payı, 2012 yılında ise yüzde 1,15 
olmuştur. 2006 yılında yaratılan katma değer içindeki payı da yüzde 1,28 
iken, 2012 yılında ise yüzde 1,22 olarak gerçekleşmiştir. Katma değer payı-
nın kısmen korunduğu görülmektedir.

2005-2013 yılları arasında deri ve ilgili ürünler imalatı sanayinde üre-
tim yüzde 16,7 artmıştır. Ayakkabı imalatı yüzde 32,9 ve derinin tabaklan-
ması üretimi yüzde 2,3 artmıştır. Buna karşın giyim eşyası üretimi yüzde 
21,3 gerilemiştir. Kürkten giyim eşyası ile özellikle saraciye üretiminde ise 
önemli bir gerileme ortaya çıkmıştır. Deri ve ilgili ürünleri imalatı sanayin-
de kişi başı üretim ile ölçülen verimlilik 2005-2013 döneminde yüzde 7,9 
gerilemiştir.

Deri Ürünlerinde Markalaşma ve Tesciller

İstanbul Sanayi Odası’nın 2015 yılı raporunda yer alan değerlendirme-
ler, deri ve deri ürünleri imalatı sanayinde alınan marka tescilleri marka-
laşma eğilimini göstermesi açısından önemlidir.7 Bu rapora göre deri ve 
deri ürünleri imalatı sanayinde alınan marka tescilleri yıllar itibariyle dal-
galanma gösteriyor. 2000 yılında 716 adet yerli marka tescilli yapılırken, 
bu sayı 2005 yılında 2.060’a çıkmıştır. Daha sonraki yıllarda alınan marka 
tescilleri sayısı ise gerilemiştir. 2013 yılında ise tekrar 1.919’a kadar yük-
selmiştir. Sonuçta genel olarak Türk deri ve deri ürünleri sektörü, 1980 ve 
1990’lı yıllarda hızla büyümüş, 2000’li yıllarda ortaya çıkan rekabet koşul-
ları ile birlikte sektör bir dönüşüm sürecine girerek imalat altyapısını ve 
ihracatta rekabet gücünü korumaya odaklanmıştır.

7 Heyet, a.g.e., s. 1.
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2015: Deri ve Deri Ürünleri İmalatı Sanayinin  
Üretim Kapasitesi

Deri ve deri ürünleri imalatı sanayinin üretim kapasitesi alt üretim 
grupları itibariyle aşağıda sunulmaktadır. TOBB Sanayi Envanteri veri ta-
banı güncel verilerine göre sektörde toplam istihdam 95.805 kişi olarak 
görülmektedir.8 Türkiye deri sektörü uzun yılların bilgi ve tecrübe biriki-
mi ile kurulu üretim kapasitesi ve nitelikli işgücüne dayalı rekabet üstün-
lüklerine sahip bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak son dönemde tasarım, 
moda ve marka kapasitesinde de önemli ilerlemeler yaşanmaktadır.

Türk deri sektörü önemi bir döviz kazandırıcı sektör konumundadır. 
Sektör ihracat ve yabancılara satış odaklı bir yapı oluşturmuştur. Üretim 
ve satışlarının önemli bir bölümü yurtdışı pazarlarına yöneliktir. Bu neden-
le sektörün büyümesi ve gelişimi ihracata ve dış pazarlara yüksek bağımlı-
lık göstermektedir. Sektör ihracatta rekabet gücünü arttırdıkça büyüme ve 
gelişmesini hızlandırmaktadır.

Sektör yurt içindeki kümelenmelerini de müşteri ve pazar yakınlığı kri-
terlerini dikkate alarak gerçekleştirmektedir.9 Avrupa’nın ikinci büyük 
kurulu kapasitesine sahip deri sanayi, önemli bir dönüşüm süreci içinde 
bulunmaktadır.

Bu dönüşüm süreci içinde sermaye yapısı zayıf, ölçek sorunu olan, ka-
lite fiyat dengesini yakalayamayan firmalar sektörden çekilirken, sektör 
rekabet gücünü arttırmak için yüksek katma değerli ve kaliteli üretime, 
zamanında üretim ve teslimata, tasarım kapasitesini geliştirmeye, modaya 
uygun ürünlere ve markalaşmaya yönelmektedir. Dünya markalarına yö-
nelik nitelikli tedarikçilik ve bütünleşme önemli olacaktır. Sektör bu dönü-
şüm ve önceliklerinin farkındadır ve işletmeler bu konuda yoğun bir çaba 
içinde bulunmaktadır.

Deri ve deri ürünleri imalatı sanayinin nihai ürünlerinin yurtiçinde tü-
ketimi TÜİK’in yıllık hâne halkı tüketim harcamaları anketleri verileri kul-
lanılarak, yaklaşık olarak hesaplanmaktadır. Buna göre deri ve kürk giyim 
eşyası, saraciye ve ayakkabı tüketim harcamaları 2013 yılı için 6,45 milyar 
TL olarak hesaplanmaktadır.

8 Heyet, a.g.e., s. 43.
9 Heyet, a.g.e., s. 20.
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Deri ve deri ürünleri sanayinin nihai ürünlerinin yurtiçi tüketimini et-
kileyen önemli bir talep unsuru, yabancıların Türkiye’de yaptıkları pera-
kende harcamalarıdır. TÜİK yabancıların Türkiye’de yaptıkları alışveriş 
harcamaları verilerini de yayımlamaktadır. Buna göre 2013 yılında toplam 
giyim ve ayakkabı harcamaları 3,43 milyar dolar olmuştur. Bunun 854 mil-
yon doları deri, süet ve ayakkabılar, 105 milyon doları ise kıymetli kürkler 
alışverişi olarak öngörülmektedir.

TÜRKİYE’DE DERİ SANAYİİ BÖLGELERİ VE  
İLGİLİ ÜRÜNLER

Türkiye’de deri ve deri ürünleri sektörü üretimi Deri Organize Sanayi 
Bölgelerinde konumlanmıştır. Özellikle derinin tabaklanması ve işlenme-
sine yönelik olarak çalışan işletmeler bu bölgelerde yer almaktadır. Deri 
tabaklama ve işleme yapan üretici firmaların sayısında 2005 yılından 
bu yana önemli bir gerileme yaşanırken, büyük firmalar ayakta kalmayı  
başarmıştır.10

Türkiye deri sektörü uzun yılların bilgi ve tecrübe birikimi ile kurulu üre-
tim kapasitesi ve nitelikli işgücüne dayalı rekabet üstünlüklerine sahiptir. 
Bunlara ek olarak son dönemde tasarım, moda ve marka kapasitesinde de 
önemli ilerlemeler yaşanmaktadır. Avrupa’nın ikinci büyük kurulu kapasi-
tesine sahip deri sanayi, önemli bir dönüşüm süreci içinde bulunmaktadır.

Bu dönüşüm süreci içinde sermaye yapısı zayıf, ölçek sorunu olan, kalite 
fiyat dengesini yakalayamayan firmalar sektörden çekilirken, sektör rekabet 
gücünü arttırmak için yüksek katma değerli ve kaliteli üretime, zamanında 
üretim ve teslimata, tasarım kapasitesini geliştirmeye, modaya uygun ürün-
lere ve markalaşmaya yönelmektedir. Dünya markalarına yönelik nitelikli 
tedarikçilik ve bütünleşme önemli olacaktır. Sektör bu dönüşüm ve öncelik-
lerinin farkındadır ve işletmeler bu konuda yoğun bir çaba içindedir.

Geleneksel temeller üzerinde sürdürülen Türk deri sanayisinin bu uzun 
süreli gelişim öyküsü çeşitli raporlara dayanarak durumu özetlenirse şöyle 
bir görünüm ile karşılaşılır.11 Günümüzde deri işleme sanayi, İstanbul-Tuzla, 

10 Heyet, a.g.e., s. 20.
11 Heyet, a.g.e., s. 19.
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İzmir-Menemen, Tekirdağ-Çorlu, Uşak, Bursa, Balıkesir-Gönen, Bolu-Ge-
rede, Isparta, Hatay ve Manisa-Kula’da yoğunlaşmış bulunmaktadır. 2014 
yılı için açıklanan verilere göre, deri ve deri mamulleri sektöründe irili ufak-
lı 6.767 adet firma vardır ve 64.533 çalışan istihdam edilmektedir.12

Bu sektör ile ilgili ürünler şöyle sıralanmaktadır:

- Deri, Kürk ve Bunlardan Elde Edilen Ürünler: Kürkün ve derinin ta-
baklanması, boyanması, işlenmesi, elbiselik güderi, elbiselik parşömen 
deri, açık deri imalatı, birleştirilmiş deri imalatı, kürklü derinin ve post-
ların kazınarak temizlenmesi, kırkılması, tüylerinin yolunması, tabak-
lanması, ağartılması ve boyanması. Derinin tabaklanması ve işlenmesi; 
bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı, kürkün işlenmesi ve 
boyanması.

- Deri ve Kürk Giyim Eşyaları: Deri ve deri karışımlı giyim eşyası imalatı 
deriden veya deri endüstrisi çalışmaları ile üretilen aksesuarlar ve deriden 
kaynak önlüklerinin imalatı. Kürklü deriden yapılmış eşya imalatı; kürk gi-
yim eşyası ve elbise aksesuarları, kürkün bir araya getirilmesi; örneğin 
serpme kürk, levha, keçe, şerit vb. kürklü deriden yapılan çeşitli ürünler: 
kilimler, endüstriyel cilalı giysiler.

- Bavul, El Çantası ve Benzerleri ile Saraçlık ve Koşum Takımı: Deri 
ve deriden bavul, el çantası ve benzeri ürünler imalatı, saraçlık ve koşum 
takımı imalatı, metal olmayan saat kayışı imalatı (örneğin; kumaş, deri, 
plastik) deri veya karma deriden çeşitli mamul imalatı: çark kayışı, amba-
lajlama ürünleri vb, deriden ayakkabı bağı imalatı, at kamçıları ve binicilik 
eşyaları imalatı.

- Ayakkabı, Bot, Terlik İmalatı: Ayakkabı, terlik vb imalatı. Ayrıca ayak-
kabıların deri kısımlarının imalatı, üst ve üst parçaları, dış ve iç tabanlar, 
topuklar vb imalatı, tozluk ve benzeri ürünlerin imalatı.

12 Heyet, a.g.e., s. XI.
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DERİ MAMULLERİ SANAYİİ VE  
ÖNCELİKLİ SORUNLAR

2016 yılında Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda deri ma-

mulleri sanayisini oluşturan üretim konuları şöyle tanımlanmıştı13:

Deri kösele ve kırpıntıları.

Hazır deriler postlar ve mamulleri.

Deri seyahat ve el çantaları.

Deri köseleden giyim eşyası ve aksesuarları.

Deri ayakkabılar.

Ham ve işlenmiş deri.

Deri eşya.

Postlar kürkler.

Yüzü deri, ancak tabanı kauçuk suni kösele ayakkabı.

Başlıca Saraciye Üretim ve  
Toptan Satış Merkezleri

Ülkemizdeki başlıca saraciye üretim merkezleri Mercan, Gedikpaşa ve 

Laleli’dir. Bu bölgeler aynı zamanda önemli toptan satış merkezleridir. 

Deri eşya ve çanta sektörünün toptan ve perakende satış merkezi ola-

rak kimlik kazanan Mercan ve Laleli-Beyazıt’ta çok sayıda fabrika satış 

mağazaları ve küçük mağazalar bulunmaktadır. Saraciye sektörü iç pazar 

talebini önemli ölçüde karşılamış, dış pazarlardaki payını da belli düzey-

lere getirmiştir.14 Ülkemizin deri ve deri mamulleri sektörü, standart ham 

deri üretiminin yetersizliği sebebiyle ithalata bağımlı konumda ve ham 

deri fiyatlarından etkilenir durumdadır.15

13 T.C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Deri ve Deri Mamulleri Sektörü 

Raporu, İhracat Genel Müdürlüğü, Tekstil ve Deri Ürünleri Daire Başkanlığı, Ankara 

2016, s, 1.
14 T.C. Ekonomi Bakanlığı, a.g.e., s, 2.
15 T.C. Ekonomi Bakanlığı, a.g.e., s, 4.
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Deri Sektörü İçin Yeni Yatırım Teşvikleri

Deri sanayi emek yoğun bir sektör olup üretim maliyetleri içindeki yük-
sek iş gücü maliyetleri, zorunlu iş gücü düzenlemeleri, kıdem tazminatı ve 
benzeri gibi yüklerden olumsuz etkilenmektedir. Yeni yatırım teşvikleri 15 
ilde yapılacak yeni yatırımlarda işgücü maliyetleri üzerinde yüzde 41 avan-
taj sağlayan indirimler ve destekler öngörmektedir. Bu destekler bu bölge-
de yeni yatırım yapacak emek yoğun sektör ve şirketlere önemli rekabet 
avantajları sağlayacaktır. Bununla birlikte deri sanayi bu ilave destekler-
den yararlanma konusunda önemli kısıtlarla karşı karşıya bulunmaktadır. 

Deri sanayi altyapısı ve arıtma tesisleri olan özel ve ihtisas sanayi bölgele-
rinde toplulaşmış olup yeni yatırımlar da ancak bu altyapıyı sağlayan mevcut 
bölgelerde yapılabilecektir. (Tuzla, İzmir, Çorlu, Bursa, Gerede, Manisa, Uşak 
OSB arıtma tesisleri mevcut) 6. bölgede yeni bir özel ihtisas deri OSB kurul-
ması ve altyapısının hazırlanması hem zaman alacak hem de mevcut kurulu 
olanların önceliği ortadan kalkacaktır. Üstelik mevcut ilk ihtisas Organize Sa-
nayi Bölgeleri, kamu kararı ve mevcut tesislerin taşınması ile kurulmuştur.

Deri konfeksiyon sanayi ve deri yan sanayide bu bölgelerde veya bu 
bölgelerin hemen etrafında doğal kümeler oluşturmakta ve kümelenmenin 
yarattığı rekabet avantajı olanaklarından yararlanmaktadır. Bu kümelen-
melerin dışında yer alınması olasılığı çok sınırlıdır.

Deri sektörü; deri tabaklama ve işleme, deri konfeksiyon, kürk konfek-
siyon, ayakkabı ve saraciye üretiminde nitelikli işgücüne sahiptir. El eme-
ğine dayalı beceri gerektiren işlerde 6. ve 5. bölgede yeterli nitelikli işgücü 
bulmak veya bulunanları kısa sürede eğitmek ve yeterli verimlilik alma ola-
nakları ise çok sınırlıdır.

DERİCİLİK VE TÜRKİYE’DE  
YÜKSEK ÇEVRE ÖNLEMİ MALİYETLERİ

Avrupa’da yayılan çevre baskısıyla Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkeler 
tabakhâne işlentisinden kaçarken, Türkiye bir yandan bu boşluğu doldur-
muş, bir yandan da yoğun bir çevre baskısı ile karşılaşmıştır. Türk deri 
sektörü çevreye duyarlı üretim tekniklerinin adapte edilmesi konusunda 
90’lı yılların başından itibaren çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.16

16 Heyet, a.g.e., s. 35.
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Bu çerçevede, çevresel konuların önemi doğrultusunda hareket eden 
deri sanayi, Çevre Bakanlığı ile 1994 yılında bir “Çevre Protokolü” imzala-
mıştır. Söz konusu protokol ile sektörde faaliyette bulunan işletmelerin en 
geç 1998 yılı sonuna kadar ya arıtma sistemine sahip herhangi bir organize 
sanayi bölgesinde yer almaları ya da kendi arıtma sistemlerini kurmaları 
benimsenmiştir. Sektörün çevreye uyum çabaları sonucunda bugün üreti-
len malların %70’i çevreye duyarlı yöntemlerle üretilmektedir. Deri sanayi 
sektörü imalat sanayi içinde çevre ve insan sağlığına uygun standartlarda 
üretim yaparken, sektör ve işletmeler olarak en yüksek maliyetler ile kar-
şılaşmaktadır ve bu yükümlülüklerini karşılarken sağlanan destekler çok 
sınırlı kalmaktadır17:

Deri sanayi şirketlerinin katı atık, su arıtma ve geri kazanım sistemle-
rinin getirdiği yatırım ve işletme maliyetlerine yönelik bir destek programı 
bulunmamaktadır.

Bu konuda destek sağlayan “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hak-
kında Tebliğ” ile sadece kalite ve çevre belgelerinin alınması ile can ve mal 
emniyetini gösteren işaretlerin alınmasına ilişkin belgelendirme harcama-
ları karşılanmakta olup belge ve analiz başına %50 oranında ve azami 25 
bin dolar destek verilmektedir. Ancak işletmelerin bu işlere yönelik yatırım 
ve işletme harcamaları karşılanmamaktadır.

Çin, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde benzeri standartların olmaması 
veya çok sınırlı uygulanması nedeniyle Türk üreticileri ve ihracatçıları çev-
re yükleri ile haksız rekabete uğramaktadır.

Yine benzer haksız bir rekabet yurt içinde kayıtlı firmalar ile kayıt dışı 
çalışan firmalar arasında yaşanmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerel yönetimlerin merkezi arıtma tesisi 
yatırımları için karşılıksız destek sağlamaktadır. Ancak Organize Sanayi 
Bölgelerindeki çevre yatırımlarına yönelik bir desteği bulunmamaktadır.

Arıtma tesislerinde kullanılan enerjinin, Bakanlar Kurulu’nca uygun 
görülecek bir kısmı (azami yüzde 50) desteklenmektedir. Ancak bunun 
için gerekli olan ve çevre mevzuatı ile düzenlenen mevcut parametrelerin 
tutturulması hemen hemen imkânsızdır ve bu nedenle enerji desteğinden 
yararlanılamamaktadır.

17 T.C. Ekonomi Bakanlığı, a.g.e., s, 2.
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Ayrıca çok az sayıdaki desteğe hak kazananlara yapılacak olan ödeme-
ler de kaynak yetersizliği gerekçe gösterilerek yapılmamakta veya çok geç 
yapılmaktadır.

Arıtma tesisleri ve arıtma faaliyetleri ile ilgili olarak ayrıca aşağıdaki 
sıkıntılar yaşanmaktadır: Deri sanayi arıtma çamurlarının toprakta kulla-
nılması mümkün olmakla birlikte ilgili mevcut “Kentsel Atık Su Arıtımı Yö-
netmeliği” ekindeki endüstriyel sektörler listesinde yer almamaktadır ve 
bu yöntem ile atıklar bertaraf edilememektedir.

Deri çamuru yüksek organik içeriği ile bir toprak destek maddesi olarak 
değerlendirilebilecek olmasına karşın arıtmaya tabi çamurlar olarak mu-
amele görmektedir. OSB bölgelerde atık madeni yağların analizi zorunlu 
olup analiz maliyetleri yüksektir. Bir yılda işletmelerin çıkardığı yağ mik-
tarları çok sınırlı olmakla birlikte her yağ atığı ayrı ayrı analize tabi tutul-
makta ve ayrı analiz ücretleri ödenmektedir.18

TÜRKİYE’DE DERİ SANAYİSİNİN VE  
BEYKOZ FABRİKASI’NIN KISA KRONOLOJİSİ

1795- Mühendishâne-i Berri-i Hümâyûn’un kurulması

1804- Beykoz’da kâğıthâne kurulması için III. Selim’in girişimi.

1805- 30.7.1805 tarihinde Akbaba köyünde Hanife Hanım’ın sahip oldu-
ğu değirmenin akarsuyunun satın alınarak, Beykoz Kâğıthâne’sine  
verilmesi.

 -Kâğıthâne binasının ve çoğu Müslüman olan çalışanlar için çevredeki 
mescidin onarılması.

 -1.11.1805 tarihinde Sultan III. Selim’in, inşa edilmekte olan çuha ve kâ-
ğıt fabrikalarını açıp, bu tesislerin inşasında hizmetleri geçenleri takdir 
ederek, bu arada ustalar ve kalfaları ödüllendirerek “her türlü tekâliften 
muaf tutması”.

1807- III. Selim’in tahttan indirilmesi.

1808- II. Mahmud döneminin başlaması.

18 Heyet, a.g.e., s. 39.
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1810 (1812)- Hamza Efendi’den satın alınan debbağhânenin orduya devre-
dilmesi ve adının

“Tabakhâne-i Kolerahâne-i Âmire” olarak değiştirilmesi.

 -Fabrikada ordu için palaska, çizme, kütüklük ve koşum takımları yapı-
mına başlanması.

1816- Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası’nın kurulması.

1817- Kâğıthâne Emini Abdülkadir Efendi’nin “Kâğıthâne binası ile çarkla-
rı, su yolları ve tatlı su yolunun uzun süreden beri tamir görmediğini” 
bildirerek, binalar için 60.271 Kuruş, su yolları için 20.026 Kuruş tamir 
masrafı istemesi.

 - Beykoz Kasrı’nın yapılması.

1822- Kâğıthâne’nin ustabaşılığına matbaa müdürü Saip Efendi’nin atan-
ması.

1826- Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası’nda yeni kurulan bir tesiste 
keçi derisinden, yeni tip, el üretimi askeri kundura yapımının başlaması.

 -Askerin fes giymeye başlaması.

1829- Zonguldak maden kömürünün keşfi.

1831- Harbiye’nin kurulması

1838- İngiltere ile ticaret anlaşması (Gümrük vergisi %5).

1839- Sultan Abdülmecid dönemi.

 - Tanzimat’ın ilanı.

 - Eyüp’te Feshâne’nin kurulması

1842- Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası’na 40 beygirlik bir buhar ma-
kinesi, 2 buhar kazanı, iki taş değirmen ve 70 deri kuyusu ilave edilerek 
genişletilmesi.

 -Feshâne’nin yeniden düzenlenmesi

1844- Nüfus sayımı (Halkın direnmesi yüzünden sonuç yayımlanamamıştır)

1845- Beykoz’da Çini ve Cam Fabrikası’nın Tophâne Nazırı Ahmed Fethi 
Paşa tarafından kurulması

 -İzmit Fabrikası’nın kurulması (Çuha, askeri elbiselik, vb)
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1847- Sanayi Mektebi açılması gerektiği düşüncesinin ortaya atılması

1848- Zonguldak maden kömürünün işletmeye açılması

1849- Feshâne ve Bakırköy Bez Fabrikası’nın işletilmesinin Hazine-i Has-
sa’ya devredilmesi.

1851- Şirket-i Hayriye’nin kurulması.

 -Sanayi ürünlerinin Londra Sergisi’ne katılması

1855- İlk telgraf hattının işletmeye açılması.

 -Zeytinburnu Fabrikası’nın kurulması (Pamuklu, emprime, alaca bez, 
pamuk, yün, çoraplar vb)

1856- Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası’nın ürünleri olan askeri kundu-
ra, çizme, koşum takımı, palaska ve kütüklüklerin Paris Fuarı’nda ser-
gilenmesi.

1857- Paşabahçe İspermeçet Mumu Fabrikası’nın bir devlet kuruluşu ola-
rak çalışmaya başlaması.

1859- Nüfus sayımı

1861- Sultan Abdülaziz dönemi

 - Gediklerin ve Esnaf ve Sanatkâr Birlikleri’nin sanat ve hizmet tekelci-
liğinin kaldırılması. 

1862- Islah-ı Sanayi Komisyonu kurulması.

 -İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda Osmanlı Sergisi açılması.

 -Sanayi ürünlerinin Londra Sergisi’ne katılması.

1863- Osmanlı Bankası’nın kurulması.

1867- İzmir-Aydın demiryolunun işletmeye açılması.

1868- Feshâne’de, 1863’te çıkan yangından sonra inşaatın başlaması ve 
yeni makineler getirilerek Feshâne-i Âmire’nin en gelişmiş bir dokuma 
fabrikası durumuna getirilmesi.

1870- Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası’nın kundura üretiminin günlük 
300 çifte yükseltilmesi.

 - Rumeli ve Anadolu’nun gazla aydınlatılması imtiyazının verilmesi.

1871- Haydarpaşa-İzmit demiryolunun işletmeye açılması

 - Posta ve Telgraf Nezareti’nin kurulması

1873- Fabrika kuracaklara gümrük ve vergi muafiyetinin sağlanması.
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1874- Türk sanayi ürünlerinin Londra Sergisi’ne katılması.

 -Türkçe işaretlerle telgrafın başlaması.

 - İstanbul Tüneli’nin işletmeye açılması.

1876- V. Murad dönemi.

1876- II. Abdülhamid dönemi.

 - I. Meşrutiyet.

 - İlk Mebusan Meclisi’nin açılması.

 - Anadolu’da bağımsız ve millî bir sanayi yaratılması için Sanayi Mek-
teplerinin teşviki kararının alınması.

1877- Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası’nın Viyana Uluslararası Fua-
rı’nda altın madalya kazanması.

 -Feshâne’nin Bab-ı Seraskeri emrine verilmesi (Fabrika 1921 tarihine 
kadar “Levazımat-ı Umumiye-i Askeriye” emrinde çalıştırılmıştır.)

1882- Üsküdar-Kadıköy Su Şirketi’nin kurulması.

1883- Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi’nin kurulması (Sonradan Güzel Sanat-
lar Akademisi ve Mimar Sinan Üniversitesi olmuştur)

1890- Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu’nun kurulması

 -Hamidiye Kâğıt Fabrikası

1896- Paşabahçe İspermeçet Mumu Fabrikası’nın Nuri Bey aracılığı ile ve 
Fransız sermayesi ile yeniden kurulması.

1897- Kurulacak sanayi tesisleri için 10 yıl süre ile vergi muafiyetinin ve-
rilmesi.

1899- Osmanlı Kibritleri Anonim Şirketi’nin kurulması.

1908- Beykoz Fabrikası’nın isminin “Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrika-
ları” olması.

 -Hereke Fabrikası’nda fes bölümünün üretime başlaması.

 -II. Meşrutiyetin ilanı

1909- II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi.

 -V. Mehmed Reşat dönemi.

1910- Paşabahçe Kiremit ve Tuğla Fabrikası Osmanlı Anonim Şirketi’nin 
kurulması.
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1911- Osmanlı İttihat Saraçlık Anonim Şirketi’nin kurulması.

1912- Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikaları’nda, Sadrazam Mahmud Şev-
ket Paşa’nın teşviki ile Avrupa’dan 90 beygirlik iki dizel motoru, yeni 
makineler, buhar kazanı getirilmesi ve günlük üretimin 1.000 çift kun-
duraya çıkarılması.

 -Fabrika Müdürü Binbaşı Sabit Bey ve fabrikanın iyileştirilmesi.

1913- Sanayi İstatistiği hazırlanması.

 -Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun hazırlanması.

 -Elektrikli tramvayın İstanbul’da çalışmaya başlaması.

1914- I. Dünya Savaşı’nın başlaması.

 -Boğaziçi Beykoz Parkı Osmanlı Anonim Şirketi.

 -Eşya-yı Askeriye Anonim Osmanlı Ticaret Şirketi.

1915- Sanayi istatistiğinin hazırlatılması.

1916- Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikaları’nda günlük üretimin 1.000 
adet deri ve 2.000 çift kunduraya çıkarılması, ancak harp yüzünden 
uygulamanın yavaşlatılması.

 -Yedikule’de Osmanlı Debagat Şirketi.

1923- Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikaları’nın 29 Ekim tarihinde Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü’ne bağlanması.

 -Feshâne’nin İstanbul Fabrikaları Umum Müdürlüğü’ne bağlanması.

1925- Beykoz Fabrikası’nın Sanayi ve Maadin Bankası’na devredilmesi.

1933- Sanayi ve Maadin Bankası’na bağlanan fabrikanın 6 ay kadar Devlet 
Sanayi Ofisi tarafından yönetilmesi ve 3469 sayılı kanunla Sümerbank 
Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi adını alması.

1955- Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi’ne 43 milyon TL 
yatırımla, yıllık kapasitenin 1.860.000 çifte yükseltilmesi.

1964- Fabrikaya lastik işletmesi ve yan tesislerin ilave edilmesi.

1967- Fabrikaya PVC tesislerinin ilave edilmesi.

1968- Fabrikada 1.200 ton kapasiteli “suni deri” üretiminin başlaması.

1977- Fabrikanın kundura üretim kapasitesinin 2,5 milyon çifte yükseltil-
mesi.

2000- Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi’nin kapanması.
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BEYKOZ FABRİKASI YÖNETİCİLERİ

Hüsnü Paşa 1912         1914

Sabit Tapan 01. 08. 1914    -  06. 08. 1946

Cavid Bilgen 06. 08. 1946  -  20. 08. 1950

Faruk Gönel 28. 08. 1950  -  01. 02. 1952

Niyazi Akyörük 01. 02. 1952   -  12. 12. 1954

Cevat Taray  07. 02. 1955  -  19. 08. 1958

İzzet Özkırım 25. 12. 1958   -  09. 09. 1960

Adnan Erkmenol 03. 10. 1960   -  11. 11. 1963

Cevat Taray 01. 06. 1964   -  12. 10. 1965

Vasfi Temizyürek 05. 02. 1966  -  23. 10. 1968

Fahrettin Özçelik 23. 10. 1968   -  11. 08. 1973

Kemal Akdora 14. 07. 1973    -  07. 04. 1975

Rasim Köksal 07. 05. 1975   -  06. 05. 1976

Sabahattin Karaman 26. 05. 1976  -  21. 06. 1976

Yekta Korca 12. 07. 1976    -  10. 04. 1978

Ömüral Doğantepe 04. 05. 1978  -  16. 06. 1980

Fahrettin Özçelik 05. 11. 1980    -  05. 10. 1981

Sıddık Özbek 04. 08. 1982  -  23. 01. 1985

İlhan Ertan 23. 01. 1985   -
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