MUC~T VE DEVLET:
SON DÖNEM OSMANLI DÜNYASINDA MUC~TLER
AHMET YÜKSEL*

Giri~: Bat~'daki Bilimsel ve Teknolojik Geli~meler Kar~~s~nda
Osmanl~ lar
Bat~'da ba~layan her alandaki geli~me ve de~i~me hareketleri, özellikle
de e~itim, bilim ve teknoloji, kültür ve sanat alanlar~ndaki geli~meler toplumda yeni yönetimleri art~rm~~ , bilim ve teknoloji üretimine h~z kazand~rrm~t~r. Bu de~i~im ve dönü~üm süreci yeni ticari faaliyetler ve pazar olu~umunu haz~rlarken, hammadde kaynaklar~ na sahip olan yeni co~rafyalar
ke~fedilmesine de imkân haz~rlam~~t~r. Rönesans hareketleri diye de ifade
edilen Bat~daki bu h~zl~~ve kökten de~i~im kar~~s~nda Osmanl~lar~n nas~l bir
tav~r sergilemi~~olduklar~~noktas~nda birbirinden farkl~~iki görü~~ortaya
ç~km~~t~r. Bu görü~lerden ilki ilgisizlik ve takipsizliktir. Bu görü~ü savunanlar, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda uygun bir e~itim sisteminin olu~turulamamas~n~n, toplumun yeni geli~melere ayak uyduramamas~na ve bilimsel
geli~meleri yak~ndan takip edip o yönde geli~me sa~lanamamas~na sebep
oldu~unu iddia ederler'. Onlara göre; bunun sonucunda Bat~daki matbaan~n ve buharh makinenin kazand~rd~~~~yeni toplumsal, ekonomik ve askeri
boyut ile ba~layan sanayi devrimine uyum sa~lamada Osmanl~~oldukça
geride kalm~~t~r. ~ngiltere'de 1765 y~l~nda icat edilen buharh makinenin
yaratt~~~~heyecan ve bunun arkas~ndan gelen geli~melerin gerisinde kalan
Osmanl~~imparatorlu~u; bilim ve teknolojide sa~lanan geli~melere ayak
uyduramad~~~~gibi katk~da da bulunamam~~~ve dünyada ba~layan yeni geli~meleri de e~itimde geri kald~~~~için takip etmekte zorlanmaya ba~lam~~t~r.
Takipsizlik yarg~s~na varanlar~n bir di~er iddias~~da Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun yükseli~~devresinde bilime ve bilim adam~na verdi~i de~erin
imparatorlu~un yükseli~ini tamamlad~~~~XVI. yüzy~ldan itibaren giderek
*Ar~.Gör., Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Sivas, ahmetarih@hotmail.com
' ~lhan Tekeli-Selim ~lkin, Osmanl~~imparatorlu~uida E~itim ve Bilgi Üretim Sisteminin Olu~umu ve Dönii~ümü,
TTK Yaymlan, Ankara 1999, s.52.
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azalmaya ba~lad~~~~ve bilim adamlar~na gereken deste~in ve te~vikin verilmedi~i yönündedir. Bu yüzy~ lda imparatorluk siyasi, ekonomik ve co~rafi
bak~mdan en yüksek noktas~na ula~m~~t~r. Ayn~~yüzy~l ortalar~nda Bat~da
ba~layan Rönesans ve yenile~ me hareketleri, imparatorlukta ihti~arn~n verdi~i göz kama~t~nal~ktan dolay~~göz ard~~edilmeye ba~lanm~~~ve büyük1ü~iin verdi~i gurur ba~kalar~n~~ ciddiye ald~rtmam~~, d~~ar~daki geli~meler
dikkatle ve bir politika dahilinde izlenmedi~i için geli~melerden uzak kal~nm~~t~r. Dolay~s~yla onlar için, Osmanl~~imparatorlu~u ça~da~~geli~meleri;
ne kültür, ne ekonomik ve ne de teknik alanda yeteri kadar takip edebilmi~tir. Bu hal Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu içten zay~flatan bir husus olmu~tur. Avrupa devletleri aras~ ndaki yak~ n münasebetler sonucu ve özellikle
H~ristiyan dinine dayanan bir kültür birli~i dolay~s~yla, herhangi bir yeni
teknik bulu~, herhangi bir alandaki geli~ me, bütün di~erlerine yay~hrken,
bu yenilikler ve geli~meler, Osmanhlara yeterli ölçüde yans~mam~~t~r. Dolay~s~yla, Osmanl~lar~n teknolojiden yararlanabilmelerine, büyük organizasyonlar~~yönlendirip çok büyük bir alanda uzun süren bir imparatorluk
kurabilmelerine, bunun kültürünü yeniden üretebilmelerine kar~~n bilimsel alana yapt~klar~~yeni katk~lar~n s~n~rl~~oldu~u kan~s~~has!' olmu~tur'.
Kar~~~grupta yer alanlar ise Avrupa ülkeleriyle kar~~l~kl~~tesirlerin ve
co~rafi yak~nl~~~n Osmanl~lar~n yenilik ve ke~iflerden haberdar olmalar~n~~
sa~lad~~~n~~iddia ederler. Onlara göre; Osmanl~lar, Bat~~teknikleriyle temaslar~n~n erken dönemlerinde, özellikle ate~li silahlar, haritaal~ k ve madencilik konular~ ndaki teknikleri transfer etmi~ler, ayn~~dönemlerde göçmen
Yahudi bilim adamlar~~vas~tas~yla Rönesans bilimi ile de, bilhassa astronomi
ve t~p sahalar~nda baz~~erken temaslarda bulunmu~lard~r. Askeri, siyasi ve
iktisadi dengeler aleyhlerine döndü~ünde ise Osmanl~lar, Avrupa bilimini
ihtiyaçlar~na göre ve fonksiyonel bir ~ekilde aktarmaya ba~lam~~lard~rs.
Tanzimat (1839) olarak bilinen reform hareketi, bu ~ekilde süren aktarma
2 Tekeli-ilkin, a.g.e., s.52-151; Esin Kahya, "Onsekiz ve Ondokuzuncu Yüzy~llarda Genel Çizgileriyle
Osmanhlarda Bilim", Erdem, III/8, Türk Tarih Kurumu Bas~ mevi, Ankara 1987, s.491, 499, 506-507; DIE,
Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Geli~menin 50 rd~, Ba~bakanl~k Devlet Istatistik Enstitüsü Matbaas~, Ankara 1973,
s.9; Fahir Am~aoglu, 19. Yüzy~l Siyasi Tarihi (1789-1914), TTK Yap~-Ilan, Ankara, 2003, s.13; A. Adnan Ad~var,
Osmanl~~Türklerin& ilim, Remzi Kitabevi, Istanbul 1991, s.125, 180; Enver Ziya Karal, Osmanl~~Ta~ihi, V, TTK
Yay~nlar~, Ankara 1999, s.6-11; Enver Ziya Karal, "Tanzimattan Evvel Garphla.~ma Hareketleri (1718-1839)",
Tanzimat, I, MEB Yay~nlar~, Istanbul 1999, 5.16-17.
3 "Diplomatlar, Islamiyet'i kabul eden Avrupal~lar (mühtediler), seyyahlar, tacirler, denizciler, esirler,
mülteciler ve özellikle Ispanya ve Portekiz'deki dini bask~dan yani Katolik mezalinilnden kaç~p selameti Osmanhlarm himayesinde bulan Yahudiler ve Moreslder birçok yeni ilmi ve teknik bilginin giri~ini saglam~~lard~r. Bu
ki~iler beraberlerinde Avrupa'n~n baz~~yeni bilgi ve maharederini getirmi~lerdir". Bkz: Ekmeleddin Ihsanoglu,
Osmanl~lar ve Bilim (Kaynaklar I~-Onda Bir 41)9, Etkile~im Yay~nlar~, Istanbul 2010, s. 187.
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sürecinde bir de~i~ikli~e yol açarak kamu hedefleri ve sivil ihtiyaçlar~~da
kar~~lamaya ba~lam~~t~r. Hukuki statüsü ve çal~~ma ~ekli ile klasik dönemde
mevcut olmayan bu yeni tüzel ki~ilikler Osmanl~~kültür ve bilim hayat~na
yeni bir boyut kazand~rm~~tn4. Zaten Halil ~nalc~k da Osmanl~lar~n ba~ar~lar~n~~ ba~lang~çtan beri maddi güçlerini artt~ran yenilikleri benimsemi~~
olmalar~na ba~lamaktad~r5. Daha çok Tanzimat sonras~~dönemi kapsayan
bu çal~~mada da Osmanl~lar~n gerek bir mucitler muhiti olu~turabilmek
gerekse Avrupa'daki bilimsel ve teknolojik geli~meleri yak~ndan takip edebilmek için yo~un bir çaba içerisine girmi~~olduklar~~görülecektir.
Mucit ve icat
~cat olunan veya merkezi idareye o ~ekilde yans~t~lmaya çal~~~lan ve
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu idare edenlerin ilgisini en fazla celp eden alet
ve makinelerin neler oldu~una k~saca bir göz at~lacak olursa ilk s~ray~~askeri
araç ve gereçlerin ald~~~~görülecektir. Askeri temeller üzerine kurulmu~~ve
öylece de yükselmi~~bir imparatorluk için herhalde bundan daha do~al bir
olgu da olmasa gerektir. Hatta söz konusu çekicilik, icat ettikleri aletler için
imtiyaz, patent hakk~~veya hiç olmazsa bir mükâfat koparabilme arzusundaki mucitlerin devletin e~i~ini a~~nd~rmalar~~~eklinde geli~en genel manzaray~~kimi zaman aksi istikamette seyrettirecek bir seviyeye varm~~t~r. Yani,
konu askeri sahada önemli geli~melerin ya~anmas~na vesile olacak bir icat
oldu~unda mucidinin bilgilendirme mesaj~n~~beklemektense bir an evvel
onunla temasa geçilmeye çal~~~lm~~t~r. 1899 senesinde Roma'daki Osmanl~~
Sefareti ile Y~ld~z aras~nda gerçekle~en bir yaz~~ma ~imdiye kadar anlat~lmak istenileni ayan beyan ortaya koymaya yetecektir: Frans~z mucit Lebel,
o y~llarda silahlarda itme kuvveti olarak kullan~ lan baruttan daha etkili ve
dumans~z yeni bir barut türü icat etmeyi ba~arm~~t~. Buraya kadarki geli~melerde herhangi bir sak~nca yoktu. Ancak birkaç ayd~r Petersburg'da bulunan Lebel'in, Fransa'n~n da müsaadesiyle Ruslarla görü~melere giri~ti~i
duyulmu~tu. ~~te Osmanl~~cephesini tedirgin eden geli~me de buydu. Çünkü bu görü~meler ezeli dü~man, günü birlik dost Rusya'n~n silah teknolojisinde bir ad~m daha öne geçmesinden ba~ ka bir anlam ihtiva etmiyordu.
Bundand~r ki Roma Osmanl~~sefiri merkezi idareyi de hemen kar~~~hamlede bulunmas~~için ikaz ediyordu: E~er söz konusu barutun Osmanl~~ ordus.33-34; Bernard Lewis, Modern Türkye'nin Do~up, çev. Metin K~rad~, TTK Yay~nlar~,
4 ~hsano~lu,
Ankara 2004, s.44-45; Roderic H. Davison, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'~lda Reform, çev. Osman Alunhay, Papirüs
Yay~nevi, I, ~stanbul 1997, s.33.
5 Halil ~nalc~k, Osmanl~~imparatorlu~u (Toplum ve Ekonomi), Eren Yay~nc~l~k, ~stanbul 1996,8.426 vd.
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sunda da kullan~m~~arzu ediliyorsa bir yolunu bulup mucidi Lebel'in geçici
bir süre için istanbul'a davet edilmesi oldukça yerinde olacakt~. Bu sayede
kendisiyle görü~me ve pazarl~kta bulunma imkan~~ has~l olacakt~. Roma
sefiri bu tavsiye ve uyar~lar~ ndan ba~ ka fevkalade ehemmiyeti haiz bir geli~me olarak de~erlendirdi~i bu icat ile ilgili baz~~ bilgiler toplamaktan da
geri durmam~~t~ . Mesela Lebel barutunun içeri~inde hangi tür maddelerin
bulundu~una dair bir çal~~ma yapm~~t~. Ancak elde etti~i bilgilerin postayla
gönderilmesinde baz~~ sak~ncalar görmü~tü. Zira postas~~yabanc~lar~n eline
geçerse Fransa, Rusya ve ~talya hükümetleri aras~nda bir kar~~~kl~~~n ya~anmas~ na yol açabilirdi. Üstelik Roma'da istihbari bilgi toplamakla görevli
sefaret memuru hakk~nda da ~üphelerin artmas~na sebep olacakt~. Dolay~s~yla sefir bey bu te~ebbüsünün semeresiz kalmas~ ndan korkmu~, bunun
için gönderip göndermeme hususundaki tereddüdünün a~~lmas~na merkezden yard~mc~~olunmas~n~~istemi~ tir'. Sadece askeri saha ile s~n~rl~~kalm~~~
olsa da, bu geli~meler, Osmanl~ mn son demlerinde teknoloji takibine dair
iyi bir misal te~kil etmektedir. Ayn~~ ~ekilde, ~ngiltere'de Dows ad~ndaki bir
~ah~sça kur~ ungeçirmez bir elbise icat olundu~u haber al~nd~~~nda bu elbiseyle ilgili hemen bir tahkikata giri~ilmesi için 1894 senesinde Y~ld~ z'dan bir
irade yay~mlanm~~t~7.
Osmanl~~idaresinin be~eni ve deste~ine sunulan di~er askeri icatlar ise
genellikle mitralyöz, top ve tüfek gibi sava~~araç gereçleridir. Ancak imparatorlu~u idare edenlerin ilgisi sadece askeri icatlarla s~n~rl~~ kalmam~~t~r.
Enerji ve para tasarrufu, pratik yarar, gündelik hayat~~kolay klima gibi
faydalar~~da beraberinde getiren icatlar (baz~~küçük istisnalar d~~ar~da tutulacak olursa) imparatorluk nezdinde hak ettikleri de~eri daima bulmu~lard~ r. ilerleyen bölümlerde yeri geldikçe baz~~ ayr~nt~lar~~sunulacak olan icatlar~~ ~u ~ekilde s~n~fland~ rmak mucitlerin bilgi ve becerilerini kar~~la~t~rmak
aç~s~ndan faydal~~olacakt~r.
1. Yabanc~lara Ait ~catlar: I~~~~~sönmeyen kurtarma aleti', (içeri~i ve
i~leyi~i bilinemeyen) kalpazanlardan korunmak için kullan~lacak sistem',
BOA, Y.PR.K. E~A, 9/5; 12 Cemaziyelâhir 1306/13 ~ubat 1889.
BOA, Y.PRK.B~K, 37/22; 19 Muharrem 1312/23 Temmuz 1894; Keller ismindeki mucit de kur~ungeçirmez bir kuma~~icat ederek, 1909 senesinde bunu merkezi idarenin be~enisine sunmu~tu. kad~n~n Saray
taraf~ndan be~enilmesi durumunda kendisine bir miktar para ile seri üretimini gerçelde~tirebilmesi için bir
fabrika açma imtiyaz~n~n da verilece~i beyan olunmu~tu. (BOA, Y.Mtv, 313/89; 27 Zilhicce 1326/20 Ocak
1909).
8 BOA, HR.TO, 109/69; 6 Arahk 1880.
9 BOA, HR.TO, 429/70; 12 Ocak 1858.
7
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elektrikle i~leyen saat'', pamuk y~kama makinesi", piliç makinesi, oda ve
araba ~s~tmaya yarayan bir alet'', ta~~nmas~~ mümkün barakalar'', mitralyijz~ 4, yeni usul bir de~irmen'', derileri tabaklamaya yarayan makine'',
fonograf makinesi', yeni usul bir top'', Krag tüfekleri19, kur~ungeçirmez
elbise", çekirgelerin yok edilmesine yarayan bir alet".
Gayrimüslim Tebaamn ~cadar~: Koyun ~i~irme makinesi'', yapay
buz üreten makine", yak~t tasarrufu sa~layan bir alet", hayvan derilerini
yüzmeye yarayan bir makine," istenilen yere su ak~tabilecek hareket edebilir bir su makinesi".
Müslüman Tebaan~n ~cadar~: Akan su kuvvetiyle çal~~an bir makine'', yaz~~makinesi", telgraf makinesi'', z~rhl~~bir araba", sünnet makinesi'', yeni tarzda bir piyano", buhar makinesi", mühür mumuTM, ipek makinesi", döküm makinesi'', at~~~için ni~an sehpas~", araba üzerinde çal~~~r un
de~irmeni", sülüs hatt~~talimine yarayan bir alet".
10 BOA, A.AMD, 81/44; 7 Rebiyülevvel 1274/26 Ekim 1857.
" BOA, A.MKT.MHM, 382/13; 12 Muharrem 1284/16 May~s 1867.
12 BOA, I.HR, 163/8719; 5 Cemaziyülevvel 1275/11 Aral~k 1858.
13 BOA, Y.Mtv, 96/44; 22 Zilkade 1311/27 May~s 1894.
'4 BOA, Y.PRK. MYD, 1/46; 14 Rebiyülevvel 1297/25 ~ubat 1880.
15 BOA, MVL, 852/102; 25 Recep 1279/16 Ocak 1863.
16 BOA, BEO, 725/54361; 20 Recep 1313/6 Ocak 1896.
17 BOA, MF.MKT, 456/13; 9 Rebiyülevvel 1317/18 Temmuz 1899.
18 BOA, iTAL, 40/131I/C-007, 1 Cemaziyelâhir 1311/10 Aral~k 1893.
19 BOA, ~.TAL, 21/1310/Za-058; 6 Zilkade 1310/22 May~s 1893.
" BOA, Y.PRK.B~K, 37/22; 19 Muharrem 1312/23 Temmuz 1894.
21 BOA, DH.MKT, 1957/11; 7 Zilkade 1309/3 Haziran 1892.
22 BOA, DH.MKT, 1825/79, 25 ~aban 1308/5 Nisan 1891; I.DH, 1218/95390; 29 Recep 1308/10
Mart 1891.
23 BOA, LMVL, 502/22711; 29 Rebiyülevvel 1280/13 Eylül 1863.
24 BOA, DH.TMIK.M, 138/58; 9 Zilkade 1320/7 ~ubat 1903.
25 BOA, DH.MKT, 1341/83; 29 Zilkade 1300/1 Ekim 1883.
" BOA, LHUS, 17/1311/R-064; 13 Rebiyülah~r 1311/24 Ekim 1893.
27 BOA, BEO, 81/6058; 11 Rebiyülevvel 1310/3 Ekim 1892.
28 BOA, MF.MKT, 556/49, 18 Muharrem 1319/7 May~s 1901.
29 BOA, BEO, 252/18884; 24 Muharrem 1311
30 BOA, DH.MKT, 2851/15; 19 Cemaziyülevvel 1327/8 Haziran 1909.
31 BOA, DH.MKT, 818/36; 19 Zilkade 1321/6 ~ubat 1904.
32 BOA, iTAL, 27/1311/M-123; 19 Muharrem 1311/2 A~ustos 1893.
BOA, DH.MKT, 2040/110; 21 Cemaziyelâhir 1310/10 Ocak 1893.
34 BOA, ~.D, 2421/15; 28 Safer 1297/10 ~ubat 1880.
35 BOA, ~.TAL, 27/1311/M-123; 19 Muharrem 1311/2 A~ustos 1893.
36 BOA, BEO, 31/2266; 16 Zilhicce 1309/12 Temmuz 1892.
37 BOA, Y.Mtv, 15/75; 14 Zilhicce 1301/5 Ekim 1884.
"BOA, A.MKT.NZD, 51/72; 3 Cemaziyelâhir 1268/25 Mart 1852.
39 BOA, MF.MKT, 79/76; 4 Cemaziyülevvel 1300/13 Mart 1883.
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(Osmanl~~~daresinin denemeler neticesinde icat olarak de~erlendirmedi~i alet ve
makineler bu s~n~fland~rman~n d~~~nda tutulmu~tur.)
icat ve Deneme
Yeni bir alet veya makine icat etti~i iddias~yla merkezi idarenin kar~~s~na dikilen her ~ah~s imparatorluk nezdinde hemen mucit unvamna sahip
olam~yordu. Imparatorluk idaresinin mucitlere gösterdi~i cömert tav~rdan
haberdar olan birçok ~ah~s taklitten öteye geçemeyen sözde icatlanyla devletin kap~s~n~~çalacakt~. Bunun fark~nda olan ve önüne geçmek isteyen idarecilerin ba~vuraca~~~ba~l~ca yöntem icat olundu~u iddia edilen alet ve makineler üzerinde, imparatorlu~un ilgili birimlerince gerekli teknik ve fenni
incelemelerin yap~lmas~n~~sa~lamakt~. Ticaret ve Nâfia Nezareti ile onun
bünyesindeki Ziraat ve Nâfia Mü~avirli~i, Maarif ve Tophane-i Âmire Nezaretleri, Harbiye Mektebi, Bahriye ~uras~, ~ehremaneti, ~stanbul Ticaret,
Ziraat ve Sanayi Odas~~ve Meâbir Meclisi tetkiklerin gerçekle~tirilmesinde
yard~m~na ba~vurulan ba~l~ca Osmanl~~resmi ayg~tlar~ndan baz~lanyd~. Ancak bu yolla bulu~lar~n gerçekten yeni, özgün, ayn~~zamanda devlet ve kamu hayat~na yararl~~birer icat olduklar~~ortaya ç~kanlabilirdi. Aksi takdirde
Osmanl~~topraklar~~içerisinde, icat edildi~i iddia edilen alet veya makineler
sözde, muhtemel mükafatlar da devlet hazinesinde kal~yordu. Mesela, 1895
senesinde Lafore ile Reji idaresi Ba~~Makinecisi Torniyan ad~ndaki ~ah~slar
depremi göstermeye mahsus elektrikli bir alet icat ettiklerini iddia ederek,
yapt~klar~~masraf~n kar~~l~~~~olarak kendilerine 2.000 frank verilmesi yönünde Bab~ali'den bir istekte bulunmu~lard~. Bu istek üzerine yukar~daki
süreç onlar için ba~lat~lm~~, mevzubahis aletin gerçekten depremi gösterme
gibi bir özellik ta~~y~p ta~~mad~~~n~n anla~~lmas~~için denenmesi icap etmi~tir. Bu do~rultuda aletin Harbiye Mektebi'nde uygun bir mahalle yerle~tirilmesine, Harbiye zabitlerinden bir ikisinin denemeye memur edilmesine
ve nihayet elde edilecek neticelerin de saraya arz olunmas~na karar veren
bir irade yay~mlanm~~t~. Hâs~l olacak neticelere göre de istenilen ücretin
alet sahiplerine ödenip ödenmeyece~ine karar verilece~i ifade olunmu~tu.
Görüldü~ü üzere alet Sultan II. Abdülhamid de dâhil Osmanl~~idarecilerinde büyük bir merak uyand~rm~~t~r. Ancak daha sonra ne bu aletten ne
de onu icat ettiklerini iddia eden ~ah~slardan bir haber al~namam~~t~r«).
Böyle hakk~nda bilgi verilmesi lüzumu hissedilmeyen icatlar merkezi idarenin nazar~nda "ke-en-lem-yekün" (hiç olmam~~~gibi) hükmündeydi. Mesela
BOA, Y.A.HUS, 328/66; 26 Zilkade 1312/21 May~s 1895.
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Tahnds-Mne' ustalar~ndan Agop'un 1861 senesinde icat etti~ini iddia eyledi~i "vapur makinesi" hakk~nda herhangi bir izahat vermemesi söz konusu
hükümle kar~~la~mas~~neticesini do~urmu~tu'.
Bu tetkikler sayesinde icat edildi~i iddia olunan makinelerin mevcudu
taklitten öteye gidememekten ibaret olduklar~~ da ortaya ç~kar~labiliyordu.
Mesela, Rusya Devleti Bahriye Kaptanlar~ndan Konasif ile mülaz~m Zotof
ad~ndaki iki mühendis vapur, istimbot ve torpido gibi deniz araçlar~n~n
buhar ç~karan mekanizmalar~n~n gürültüsünü izale etmek amac~yla bir
ejektör icat ettiklerini iddia etmi~lerdi. Bu aletin bir numunesi ile çal~~ma
sistemini izah eder bir belgeyi" de Petersburg'daki Osmanl~~sefareti ate~emiliteri Ziya Bey arac~l~~~yla 1894 senesinde Istanbul'a ula~t~rm~~lard~.
Bundan sonra Padi~ah, ejektörün muayene ve denenmesi neticesinde elde
edilecek bilgileri saraya takdim etme vazifesini Süra-y~~ Bahriye'ye tevdi
edecektir. Hemen ba~lanan tetkikler neticesinde; pirinçten imal edildi~i
anla~~lan ejektörün, ba~l~~ oldu~u aletin i~leyi~inde sa~lad~~~~kolayl~k ve
faydalar~n deniz makinistlerinin öteden beri kulland~klar~~ ejektörlere tercih
olunacak kadar bir farkl~l~k arz etmedi~i tespit edilecektir. Ayr~ca Tersane-i
Âmire'de üretilip, Osmanl~~ z~rhl~~donanmas~nda da bu aletten istifade
olunmaktad~r. Üstelik kar~~la~t~rmal~~ olarak yap~lan provalar neticesinde
Rus kaynakl~~ejektörün yerli rakipleri kadar bir yükseklikte suyu alamad~~~~
anla~~lm~~t~r. Bunun içindir ki yerli ejektörlerin üretim aç~s~ndan daha
kolay, i~leyi~te de her aç~dan daha faydal~~ oldu~una kanaat getirilmi~tir.
Dolay~s~yla üzerinde yap~lan baz~~ düzenlemeler d~~~nda söz konusu ejektörü
bir icat olarak de~erlendirmenin yanl~~~olaca~~na dikkat çekilmi~tir". Ayn~~
~ekilde Samakov'un eski Bulgar Despotu olan Benjamin isimli ~ah~s da
1874 senesinde alaturka ve alafranga saatleri, dört mevsimi ve güne~in
yükseli~ini gösteren bir alet icat etti~i iddias~yla devletçe mükâfatland~r~lma
talebinde bulunmu~tu. Ancak yap~lan tetkiklerin ard~ndan söz konusu aletin daha önce icat edilmi~~olanlardan pek bir fark~n~n olmad~~~~ortaya ç~ka-

Kahvenin kavrulup dövülerek sat~ld~~~~yer anlam~nda kullan~lan bir tabirdir.
BOA, A.MKT.NZD, 358/21; 6 Muharrem 1278/14 Temmuz 1861; 361/77; 30 Muharrem 1278/7
A~ustos 1861.
43 Aletin üzerindeki her vida deli~i ~ngilizce delalet eyledi~i manan~n harflerini kapsamaktad~r. Mesela,
W-S: deniz suyuna (water-see), B-W: ambar suyuna (barn-water) ve S de buhara (steam) kar~~l~k gelmektedir. 2
numaral~~parça denizde yo~unla~an buhann glu~~na hizmet etmektedir. 10 numaral~~parça ise alete buhann
girmesini sa~layan kazan~n muslu~udur. (BOA, Y.Mtv, 15/31; 28 ~evval 1301/21 A~ustos 1884.)
44 BOA, Y.Mtv, 15/31; 28 ~evval 1301/21 A~ustos 1884.
41
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r~lm~~t~. Dolay~s~yla sözde mucidin talebine olumsuz cevap verilmek durumunda kal~nm~~t~".
Biraz evvel de ifade olundu~u üzere bir alet veya makinenin Osmanl~~
idaresi taraf~ndan desteklenmesi gerçeklik ve özgünlü~ünden ba~ka, beraberinde devlet ve kamu hayat~n~n i~leyi~ine katk~~ sa~layacak yenilikleri de
getiriyor olmas~na ba~l~~idi. Yani tetkik ve muayenelerin ikinci safhas~nda
icatlar~n bu yönüne bak~llyordu. Mesela, 1892 senesinde Galata Mevlevihanesi'nde misafir olarak ikamet etmekte olan Sak~z Mevlevihanesi ~eyhi ~smail Efendi, Sadaret'e takdim etti~i arzuhalinde Osmanl~~ hükümetine hay~rl~~ bir iyilikte bulunmak üzere akan su kuvvetiyle çal~~an bir makine icat
etmeyi ba~arm~~~oldu~undan bahsediyordu. Makinenin içeri~ine dair arzuhaline herhangi bir bilgi s~k~~t~rma lüzumu hissetmeyen mucit ~eyh, icad~= oldukça faydal~~ ve güzel yanlar~n~n bulundu~una da dikkat çekiyordu. Lakin biraz evvel de ifade olundu~u gibi, bulu~~sahibi ~ah~s icad~n~~ ne
kadar överse övsün onun özgünlük, önem ve faydal~l~k ile ili~kili sözleri yeterli kabul edilmiyordu. Buna ancak gerçekle~tirilecek incelemelerden sonra
karar verilecekti. Ve Sadaret de öyle yapt~: Buradan Ticaret ve Nâfia Nezareti'ne gönderilen emirle; ~smail Efendi'nin icat etti~i makinenin üzerinde
gerçekle~tirilecek tetkiklerden sonra faydal~~olaca~~na inan~l~rsa bir numunesinin kaç kuru~a imal edilece~inin hesaplan~lmas~~ilgililerden
incelemeler neticesinde faydal~~ taraflar~~görülmeyen icatlar ise hemen
sahiplerine iade ediliyordu. Mesela Niksar ahalisinden Ömer Kamil Efendi'nin 1852 senesinde icat etti~i araba üzerinde çal~~~r un de~irmeni böyle
bir muameleye maruz kalm~~t~'. Ayn~~ ~ekilde yabanc~~ bir mucit taraf~ndan
ekmek pi~irmek için icat edilen bir çark da lüzumsuz bulunmu~tu". Oysa
~ kinci Ordu'dan Yüzba~~~Hulki Efendi'nin 1884 senesinde icat etti~i ni~an
sehpas~~tetkilderden ba~ar~yla geçerek, bütün orduda kullan~m hakk~n~~elde
etmi~ti".
Ayr~ca icat olundu~u iddia edilen ilaçlar üzerinde de gerekli t~bbi tetkikler büyük bir itina ile gerçekle~tirilmekteydi. Bu sayede üretilen ilaçlar~n
gerçekten bir bulu~~olup olmad~klar~~ gün yüzüne gkar~llyordu. Mesela
Y~ld~z Saray~~Eczanesi'nde görevli bulunan Cerrah Mustafa Efendi 1889
BOA, MF.MKT, 18/7; 19 Safer 1291/7 Nisan 1874.
BOA, BEO, 81/6058; 11 Rebiyülevvel 1310/3 Ekim 1892.
47 BOA, A.MKT.NZD, 51/72; 3 Cemaziyelâhir 1268/25 Mart 1852.
48 BOA, ~.MVL, 103/2246; 15 ~aban 1263/29 Temmuz 1847.
BOA, Y.Mtv, 15/75; 14 Zilhicce 1301/5 Ekim 1884.
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senesinde koleraya kar~~~bir ilaç icat etti~inden bahsediyordu. Bunun üzerine giri~ilen tetkikler neticesinde mevzubahis ilac~n eskiden beri koleraya
kar~~~kullan~ lan maddelerin bir tertibinden ibaret, tehlikeli bir kar~~~m oldu~una dair T~bbiye Naz~r~~imzas~yla bir rapor haz~rlanm~~t~. Bir de ilaçtaki
maddelerin kar~~~m oranlar~n~~ gösterir bir cetvelin haz~rlanmas~~ lüzumu
hissedilmi~ti". 1901 senesinde ise Rusçuk ahalisinden bir ~ah~s ayak terlemesine kar~~~ Periyedu (?) ismiyle bir ilaç icat etti~i iddias~yla merkezi idarenin kar~~s~na dikilmi~ti. Ancak yap~lan tetkiklerden sonra söz konusu ilac~n
daha önce getirilmi~~olan ayak pudras~~kar~~~m~ndan ba~ka bir ~ey olmad~~~n~n anla~~ld~~~~gibi sa~l~~a zararl~~ yanlar~n~n da bulundu~una dikkat çekilmi~ti51.
Mucit ve Mükâfat
kat ettiklerini iddia ettikleri alet ve makinelerin imparatorlu~un ilgili
birimlerince gerçekle~tirilen denemelerden sonra özgünlü~ü ve faydal~~
olaca~~~anla~~lanlar~n sahipleri imparatorluk s~n~rlar~~ içerisinde mucit olarak an~lmaktan ba~ka çe~itli mükâfatlara da mazhar oluyorlard~. Manevi
k~ymeti daha a~~r basan madalya ve ni~anlar mucitlere ihsan olunan
mükâfatlar aras~nda en s~k rastlan~lanlardand~. ~cad~n k~ymetine göre ni~anlar~n derecesi de de~i~iyordu. 1881 senesinde yeni usul bir mitralyöz
(makineli tüfek) icat eden ve patentini de alan Nordenfeld'e ikinci, ~stanbul'da bulunan vekili Roj'a da üçüncü rütbeden mecidi ni~an~" ihsan olunuyorken", 1893'te yeni tarzda bir fes icat eden Macarl~~Leo Polid'in be~inci rütbeden mecidi ni~an~" ile ödüllendirilmesi kararla~t~r~lm~~t~". Ni~an
almaya hak kazan~p da Osmanl~~ülkesinde bulunmayan mucitlerin ödülleri
ise vekil s~fat~ yla Istanbul'a gelen veya burada ikamet eden ikinci bir ~ahsa
verilebiliyordu. 1893 senesinde, bir mitralyöz ile top icat eden Maxim' adl~~
50 BOA, Y.A.HUS, 228/76; 15 Zilhicce 1306/12 A~ustos 1889.
51 BOA, DH.MKT, 134/2537; 16 Cemaziyelâhir 1319/20 Eylül 1901.
32 Mecidi Ni~an~~1851 y~l~n~n sonlanna do~ru ihdas edilmi~tir. Yeni ni~an,

hem modern anlamda bir liyalcat ni~armun bütün gereklerini yerine getiren hem de devlet bütçesi için masrafl~~olmaya ba~layan "murassa"
ve "mücevher" alametler gelene~ini ortadan kald~ran bir geli~medir. Osmanl~~ ni~an ve madalyalan ile ilgili geni~~
bilgi için blcz: Edhem Eldem, Iftihar ve Imtiyaz: Osmanl~~Ni~an ve Mado4yalan Tarihi, Osmanl~~Bankas~~Ar~iv ve
Ara~t~rma Merkezi, ~stanbul 2004.
53 BOA, 1.HR, 284/17694; 28 ~evval 1298/23 Eylül 1881.
" BOA, ~.TAL, 61/1312/Ra-074; 16 Rebiyülevvel 1312/1 Eylül 1894.
" BOA, BEO, 486/36427; 1 Rebiyülâh~r 1312/2 Ekim 1894.
56 ABDli mucit Richard Gatling (1818-1903) Amerikan ~ç Sava~~~ç~kt~ktan sonra birbiri ard~na çok h~zl~~
ate~~edebilen ilk makineli tüfe~i tasarlarn~~t~r. Hiram Maxim, Gatling'in tasannurn geli~tirerek 1884'te ilk tam
otomatik makineli tüfe~i yapm~~t~r. Blcz: Struan Reid-Pat~icia Fara, Leonardo'dan Edison'a Muciller, çev. Necmi
Bu~dayc~ , TUBITAK, Ankara 2010, s.40. Bu makineli tüfeklerin resmen orduda kullan~m~~ise 1887 senesinde-
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mucide ihsan olunan ikinci rütbeden Osmani ni~an onun ad~na Istanbul'daki bir vekiline teslim olunmu~ tu".
Mucitler için ni~andan ba~ka bir di~er onurland~rma mükâfat~~ da sanayi madalyas~~ ihsan olunmas~yd~ . Bunlar bazen müstakil olarak, bazen de
ni~anla birlikte takdim edilebiliyordu. ~stanbul'daki Isveç sefareti tarafindan sefaret tercüman~~vas~tas~ yla II. Abdülhamid'e takdim olunan Krag
Jorgensen (Yorginson) tüfe~inin mucidi Isveçli Krag'a 1893 senesinde üçüncü rütbeden Osmani ni~an ile birlikte bir de sanayi madalyas~~ takdim
olunmas~na karar verilmi~ti". Ayr~ca Jorgensen'in Istanbul'daki vekili ile
Isveç sefaretinde görevli olan bir ba~ka ~ahs~n Tophane-i Amire Fabrikas~'n~~gezme isteklerine de olumlu cevap verilmi~, bu do~rultuda söz konusu
~ah~slar Padi~ah yaverlerinden olan Tophane-i Amire Mü~iri taraf~ndan
fabrikada gezdirilmi~lerdi". Çocuklar~n sülüs hatt~~taliminde faydalanmalar~~için (içeri~inin ve çal~~ma aksam~n~n neden ibaret oldu~una dair bir bilgiden yoksun olunan) bir alet icat eden Ziya Efendi ad~ndaki ~ah~ssa alt~n
madalya ile onurland~r~lm~~t~".
Mucitlerin ödüllendirilmesi sadece bir madalya ve ni~an takdimiyle
onlar~~ onurland~rmaktan ibaret de~ildi. ~catlar~n~~olu~turmak için sarf ettikleri mebla~~~kar~~lamak, onlar~~ ve di~erlerini yeni icatlar için te~vik etmek gayesiyle mucitlere belirli miktarlarda para ihsan~ nda da bulunulmu~tur. Mesela, Osmanl~~idarecilerinin takdirini kazanan ve faydal~~bir yenilik
olarak de~erlendirilen bir piliç makinesi icat etmi~~olan ve ismi zikredilmeyen Avusturyal~~ bir mucit 1858 senesinde 12.500 kuru~~para ödülü ile
mükâfatland~r~lm~~t~". Ayr~ca kendisi, oda ve araba ~s~tmas~nda kullan~lacak
bir makine daha icat etti~ini ifade etmi~ti. Ancak söz konusu makineleri
henüz Istanbul'a getirmemi~~olmas~ ndan ve kendisinin de hastalanarak
memleketine dönmek arzusunda bulundu~undan dolay~~bu son icad~~hakk~nda herhangi bir bilgi edinimi mümkün olamam~~t~r. Dolay~s~yla icad~n~~

dir. Bkz: Brian J. Heard, Ha~~dbook of Firearms and Ballistics (Examining and Interpreting Forensic Evidence), Oxford
2008,5.339.
BOA, TTAL, 40/1311/C-007, 1 Cemaziyelahir 1311/10 Aral~ k 1893.
" BOA, TTAL, 21/1310/Za-058; 6 Zilkade 1310/22 May~s 1893.
59 BOA, Y.PRK.ASK, 89/21; 2 Ramazan 1310/20 Mart 1893; Aynca Krag'a bu icad~~için 1.000 lira ihsan olunmas~na dair bir de irade yarmlanm~~t~. (BOA, ~.HUS, 15/1311/S-142; 23 Safer 1311/5 Eylül 1893).
BOA, MF.MKT, 79/76; 4 Cemaziyülevvel 1300/13 Mart 1883.
6' BOA, I.HR, 163/8719; 5 Cemaziyülevvel 1275/11 Aral~k 1858.
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görmeden ve denemeden kendisine tahminlerden hareketle bir para yard~m~nda bulunman~n imkâns~zl~~~ na dikkat çekilecektir'.
Kristof adl~~mucit ise 1894 senesinde icat etti~i ta~~nmas~~ mümkün barakalar sayesinde devletin bütün ihsanlanyla mükâfatland~r~lma ba~ar~s~n~~
göstermi~ti. Belli ki Kristofun icad~~imparatorlu~u idare edenlerin oldukça
ho~una gitmi~, ayn~~ölçüde de faydal~~ bulunmu~tu. Çünkü Kristof, üçüncü
rütbeden mecidi ni~an~~ile gümü~~sanayi madalyas~ndan ba~ka bir de padi~ahin 100 liral~k ihsamna mazhar olmu~ tu. istanbul'daki ikameti esnas~nda
mükâfatlar~n~~da bizzat alm~~t~. Ayr~ca ilerde ihtiyaç hâs~l olursa bu barakalardan sipari~~olunaca~~~kendisine iletilmi~ti. Kristof da Padi~ah~ n lütufkârl~~~ndan duydu~u memnuniyeti ifade etmekten kendisini alamam~~t~".
1894 senesinde ise yeni usulde icat etti~i bir topu Osmanl~~merkezi idaresinin be~enisine sunan Frans~z Bohe'nin ~ stanbul'da bulunan vekiline 16.000
frank verilmesi kararla~t~r~lm~~t~".
Bütün bunlardan ba~ka Osmanl~~ imparatorluk idaresi, asr~n~n seyrini
de~i~ tirecek yeniliklere imza atan mucitlerin mükâfatland~r~lmas~~için tertip
olunan kampanyalara kat~ lmaktan da geri kalmam~~t~r. Mesela telgraf~n
mucidi olan Mors' için, ülkelerinde telgraf hatt~~mevcut olan bütün devletlerce tertip olunacak mü~ terek mükâfat takdimine 1859 senesinde Osmanl~~
imparatorlu~u" da i~tirak etmi~tir. Bu do~rultuda Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun hissesine 21.490 frank 96 sent isabet etmi~tir. Bu para da kendisine
sene de 5.374 frank 24 sent olmak üzere 4 taksit ~eklinde ödenecektir".
Hatta Paris'teki Osmanl~~sefareti ile ~stanbul Hükümeti aras~nda gerçekle~en yaz~~malardan, ilk taksitin 1859 y~l~nda devlet hazinesinden ödendi~i",
ikinci taksitin de saltanat hissesinden kar~~lanaca~~~anla~~lmaktad~r. ÖdeBOA, ~.HR, 162/8653; 10 Rebiyiilâh~ r 1275/17 Kas~m 1858.
BOA, Y.Mtv, 96/44; 22 Zilkade 1311/27 May~s 1894.
" BOA, ~.ML, 11/1312/S-07; 18 Safer 1312/21 A~ustos 1894.
65 Bilindi~i üzere ilk elektrikli telgraf makinesini 1837'de ~ngiliz Mucitler William Cooke ve Charles
Wheatstone icat etmi~lerdir. Osmanl~~idarecilerinin telgraf~ n mucidi olarak nitelendirdilderi Amerikal~~sanatç~~
Samuel Morse (1791-1872) ise 1843'te ~ngiliz mucitlerin makinelerinde kullandan~ n yerini alan yeni bir telgraf
kodu tasarlam~~t~r. Mors, kendi ismiyle an~lan ve bugün hala kullan~ lmakta olan alfabesindeki her harfe nokta ve
çizgilerden olu~an bir kod vermi~tir. Daha fazla bilgi için bkz: Reid-Fara, a.g.e, s.28.
bir uygu66 Osmanhlarda, haberle~me sahas~ nda Bau'dan teknoloji transferi yap~larak giri~ilen ve geni~~
lama sahas~~bulan, tam anlam~~ile özümlenen ilk yenilik "telgraf' olmu~ tur. Osmanl~~imparatorlugdnda, Avrupa devletlerinden yakla~~k 10 y~l sonra in~as~na ba~lan~lan telgraf hatlar~ndan ilki 1855 y~l~ nda, K~r~m Harbi'nden hemen önce çekilmi~tir. Daha fazla bilgi için bkz: Aykut Kazanc~gil, Osn~anl~larda Bilim ve Teknoloji,
Etkile~im Yay~nlar~, ~stanbul 2007, s.323.
67 BOA, ~.HR, 169/9131; 6 Zilhicce 1275/7 Temmuz 1859.
" BOA, HR.MKT, 306/73; 26 Safer 1276/24 Eylül 1859.
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melerde de herhangi bir ertelemenin ya~anmamas~ na son derece büyük bir
gayret gösterilmesi gerekti~inin alt~~çizilmi~ti'.
Mucit, imtiyaz ve Patent (ihtira Berat~)
Osmanl~~ örne~ine geçmeden evvel dünyada patent ve imtiyaz haklar~n~n geli~imi ile ilgili k~ sa bir tarihçe" sunmak faydal~~olacakt~r. ~mtiyazlar
ve patent tarih boyunca s~ nai mülkiyet haklar~n~ n korunmas~nda uygulanan
iki farkl~~sistemdir. ~ mtiyazlar üretime, patent de ürüne dayal~~ s~nai mülkiyet haklar~n~~ korumak için geli~tirilmi~~bir sistemdir. Ülkeler imtiyazl~~ üretime dayal~~ s~ nai mülkiyet sistemi ile sanayile~ melerini tamamlam~~lar ve
ürüne dayal~~ s~nai mülkiyet sistemine geçmi~lerdi'''. Bat~~ toplumlar~nda
geçen dört yüz y~ l boyunca teknolojik geli~menin te~vikine yönelik çe~itli
iktisadi te~vik mekanizmalar~~ geli~tirilmi~~ve bunu sa~lamada çok s~k devlet
müdahalelerine ba~vurulmu~ tur. Krall~ktan al~nan patentler arac~l~~~yla bir
icad~n veya ürünün tekelle~ tirilmesi, ilk kez Ortaça~~sonlar~nda ve Rönesans dönemi ba~lar~ nda gerçekle~mi~tir".
Tarihsel süreç içinde s~ nai mülkiyet haklar~n~ n korunmas~na ili~kin anlay~~~n ilk olarak ortaya ç~kt~~~~yer, bulu~lar~n korunmas~na yönelik olarak
1443 y~l~ nda Venedik iken, yine resmen duyurulmu~~ilk patent kanunu da
19 Mart 1474'te Venedik'te uygulamaya konulmu~tur". Baz~~kaynaklara
göre de patent sisteminin kanunla~mas~, yerle~mesi ve geli~mesine ~ ngiltere
öncülük etmi~ tir. Patentlerin kayna~~n~, ~ ngiltere'de 14. yüzy~lda kabul
edilen ilk patent belgelerine (Letters Patent) kadar götürebilmek mümkündür. Bu belgelerin amac~~yeni bir teknolojiyi ithal eden ya da bulan bir
ki~inin i~lerini kurabilecek yeterli bir süre için, ona bu teknolojiyi münhas~ran kullanma hakk~~sa~lamakt~. Bu ayn~~ zamanda bir mübadeleydi; devlet
teknolojik geli~meyi, daha fazla s~nai ba~~ms~zl~~~~ve daha yüksek ihracat
kapasitesini kazan~ rken, mucit ya da ithalatç~~ da önde olman~n getirisini
elde etmekteydi. Bu patent belgeleri özel haklar~ n kamusalla~t~r~lmas~~için
bir duyuru niteli~i de ta~~maktayd~ . Kraliyet imtiyazlar~~ zaman içinde kötüHR.MKT, 329/27; 22 ~aban 1276/15 Mart 1860.
70 Fikri ve s~nai mülkiyet haldanna ili~kin önemli uluslararas~~ anla~ma ve sözle~melerin bir kronolojisi
(1883-2001) için bkz: Türk Patent Enstitüsü (TPE), Be~inci Y~l~nda Türk Patent Enstitüsü, TPE Yay~ n No: 21,
Ankara 1999, s.7-12.
71 Ahmet Kala, "~htira Berat'ndan Patent'e, Ald~net-i Fdrilca'dan Markaya Türk S~nai Müilciyet Haktan Ta~ihi,
TPE Yay~ n No: 1, Ankara 2008, s.15.
72 George Basalla, Teknolojinin Ev~i~ni, çev. Cem Soydemir, TCB~ TAK, Ankara 2008, s.162.
TPE, ag.e., 0.7.
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ye kullan~ld~~~ndan, bu durumdan ~ikayetçi olan ki~iler, patent al~nmas~~
için gerekli ko~ullar~~ gösteren bir kanunun kabul edilmesini sa~lad~lar.
Dünyada bulu~lar~n korunmas~na yönelik ikinci hukuki uygulama olarak
da kabul edilen 1623 "~ngiliz Tekel Kanunu"nda; bulu~un ~ngiltere aç~s~ndan yeni olmas~, devlete yönelik baz~~faydalar~n~n bulunmas~~gibi ko~ullar~n
getirilmesi söz konusuydu. Bu kanunla ayn~~zamanda patent süresi de s~n~rland~r~lmakta ve bu süre en fazla 14 y~l olarak belirlenmekteydi. 1623
Tekel Kanunu ile mülkilik ilkesi, yani kanunun yaln~zca o ülke için geçerlili~i ilkesi de getirilmi~ti. Daha sonra bu ilkeler ~ngiltere s~n~rlar~n~~a~arak,
di~er ülkelerce de benimsendi'.
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda s~nal mülkiyet haklar~~konusundaki yasalara bir göz at~lacak olursa ~öyle bir geli~me görülecektir:
9 Eylül 1870 tarihinde kabul edilen ve bir buçuk y~l sonra, yani 3
Nisan 1872'de yürürlü~e giren, ilan tarihi itibariyle me~hur oldu~undan
1871 tarihli nizamname olarak an~lan Alâmet-i Fârika Nizamnamesi,
1879 tarihli ~htira Berat~~ Kanunu,
1871 tarihli ilk marka nizamnamesini ilga eden, 10 May~s 1888 tarihinde yay~nlanan, 26 May~s 1888'de yürürlü~e giren Alâmet-i Fârika Nizamnamesi.
Yani imtiyazlara dayal~~üretim sisteminden, ürüne dayal~~ s~nai mülkiyet hakk~~sistemine geçi~~süreci, 1871 y~l~nda Alâmet-i Fârika Nizamnamesi'nin yay~nlanmas~yla ba~lam~~~ve 1879 tarihli ~htira Berat~~ Kanunu'yla
birlikte tamamlanm~~t~r'''. Türkiye'de 1995 y~l~na kadar' s~nai haklar~n
hukuki kayna~~n~~ te~kil eden bu ~htira Berat~~Kanunu birkaç hüküm d~~~nda 5 Temmuz 1844 tarihli Frans~z Patent Kanunu'nun tercümesinden ba~ka bir ~ey de~ildir".
Bir patent hakk~, yeni ve faydal~~olmak kayd~yla herhangi bir yöntemi,
makineyi ve imalat faaliyetini kapsayabilir. Patent hakk~, bu hakka konu
74 Alkan Soyak, "Fikri Ve S~nai Mülkiyet Haklar~: Tan~ m~, Tarihsel Geli~imi ve Goü'ler Aç~s~ndan önemi", Legal Fikri ve &nal Haklar Dergisi, sy..1, Istanbul 2005, s.13.
75 Ahmet Kal'alrfan Ince, Alan~eti Fâ~ikadan Markaya, TPE Yay~n No: 23, Ankara 2009, s.XIII-)UV, 15.
76 27 Haziran 1995 y~l~nda yürürlü~e giren "Endüstriyel Tasanmlann Korunmas~~ Hakk~ndaki Kanun
Hülönünde Kararname" ile Türk Patent Enstitüsü, Sanayi ve Ticaret Bakanl~~~'na ba~l~~ bir kurulu~~olarak
düzenlenmi~~ve smai haklar altyap~s~~günün ~artlar~na uygun olarak yap~land~nlm~~t~r. Bu düzenlemelerle ilgili
olarak bkz: Kara, age., s.127; TPE, a.g.e., s.7.
77 Bu kanun ve dönemin smai mülkiyet sistemi hakk~nda ayr~nt~l~~ bilgi için bliz; E. Hir~, Filmi ve &nal Haklar, Ankara 1948, s.76-126.
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olan ~eyin yap~m~, sat~~~~veya kullan~m~n~~uzunca bir süre bu hak sahibine
verdi~i ve di~erlerinin rekabetinden korudu~u için, fikri ve s~na~~mülkiyet
haklar~~ içinde en güçlü olan~d~r. Patent süresi boyunca, patente tabi olan
herhangi bir ~eyin kullan~m~~patent sahibinin iznini gerektirmekte ve geleneksel olarak bir royalti (devir bedeli) ödenmesini zorunlu k~lmaktad~r. Bu
koruma süresinin sonunda, korumaya tabi olan ~ey kamu alan~na aç~lmaktad~r". Böylesi bir çerçeve içerisinde dü~ünüldü~ünde icatlar~, Osmanl~~
imparatorlu~u'nun ilgili birimlerince gerçekle~tirilen tetkik ve muayenelerden ba~ar~yla geçen mucitler için devletten imtiyaz veya patent hakk~~
alabilmek; ni~an, madalya veya para ile ödüllendirilmekten daha önemli
olmal~yd~. Bunun en bariz kan~t~~da kimi zaman mucitle devlet aras~nda
ya~anan s~k~~pazarl~klard~. Mesela, yeni tarzda bir mitralyöz ve top icat eden
Cristopher adl~~mucidin Padi~ah~n yaverlerinden Hasan Cemil Bey'e 1880
senesinde göndermi~~oldu~u bir mektupta böylesi bir pazarl~k kendisini
fazlas~yla hissettirmi~ti. Cristopher padi~ahtan ald~~~~mektup ve emir do~rultusunda Martini Hanri fi~eklerinin çap~nda olan 10 adet namlulu mitralyöz yap~m~na giri~mi~tir. 1,5 ay içerisinde de mitralyözlerin Istanbul'a
ula~aca~~n~~ümit etmektedir. Ard~ndan Cristopher, kabul görmesi için icad~mn önemli ve farkl~~taraflar~na vurgu yapar. Buna göre böyle yeni usul
bir mitralyöz di~er devletlerin ordulannda yoktur. Harp sahas~nda dü~mana oldukça büyük boyutlarda zarar verebilecek bir sava~~aletidir. Cristopher, icad~n~n fiyat~~için 3.000 frank bedel belirlemi~ken, Osmanl~~Maliye
Nezareti 2.800 frankta ayak diremi~tir. Pazarl~klar böyle devam ederken
mucitten bir dizi teklif daha gelecektir: ~ayet kendisi ile iki orta~~na birer
mükâfat ihsan buyrulursa padi~aha iki namlulu mitralyözden bir tane hediye edeceklerdir. Yine Osmanl~~ülkesinde icat ettikleri toplar~~üretmek için
fabrikalar kurulmak istenirse patent hakk~n~~60 bin franka terk etmeye
haz~rd~r. Aynca kendisine yetecek miktarda bir maa~~tahsis olunursa bizzat
gelip, Tophane-i Âmire'de üretime nezaret edecek, bu sayede her bir topun maliyetini 1.000 ya da 1.200 fi-anka kadar indirmek mümkün olacakt~r. Zaten o s~ralar fabrikalar~nda i~ler yoluna girmi~tir, ortaklar~~da kendi
yard~m~~olmadan i~leri yürütebilecek bir seviyeye gelmi~lerdir. Dolay~s~yla
Istanbul'a gelmesi için önünde hiçbir engel yoktur. Bunun için kendisinin
Tophane'de mühendislik hizmetiyle istihdam olunaca~~na dair temin edilmesi yetecektir. Cristopher bu taleplerinin kabul olunup olunmad~~~na
dair kendisine bir geri bildirimde bulunulmas~m da arzu ettikten sonra
78
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Osmanl~~ imparatorluk idaresini ikna etmek için son bir hamlede daha bulunur: Ruslar gece-gündüz tüfek namlular~~ yapt~rmakta olduklar~~ gibi
Krupp Fabrikas~'na da 250 adet top sipari~inde bulunmu~lard~r!79 Görüldü~ü üzere Cristopher icad~~ için kendi ülkesinde patent hakk~n~~almay~~
ba~arm~~t~~ ve ~imdi bunu oldukça büyük bir mebla~~kar~~l~~~nda Osmanl~~
~mparatorlu~u'na satabilmek için büyük bir çaba içerisine girmi~ti. Ayn~~
~ekilde, Lübnanl~~ Selim Haddad Efendi ad~ndaki mucit ise icat etti~i yaz~~
makinesine Osmanl~~idaresinden (15 senelik) patent hakk~~ alabilmek için
1901 senesinde yo~un bir çaba sarf etmek durumunda kalm~~t~'.
Evkâf-~~Hümâyûn eski ba~~veznedar~~Viçen Efendi de koyun ~i~irmek
için icat etti~i makinenin 30 senelik imtiyaz~n~~ alabilmek amac~yla 1891
senesinde devlete ~u teklifte bulunmu~tu: ~stanbul d~~~nda ve vilayetlerdeki
mevcut mezbahalarda (selhhane) icat etti~i makinenin kullan~m~yla elde
edilecek hâs~lattan %20'si ~ahs~na ait olacakt~r. Bunun kar~~l~~~nda, in~a
olunacak yeni mezbahalar için icad~ndan ihtiyaç duyuldu~u kadar~n~~ücretsiz verecektir. Viçin Efendi bu iste~ine dair kaleme al~p, devlet merkezine
takdim etti~i arzuhaline icad~yla ilgili birkaç foto~raf ili~tirmeyi de unutmam~~t~r. Devlet, Viçin Efendi'nin teklifini kabul etmeden evvel her zaman
yapt~~~~gibi icat edilen makinenin faydal~~ bir yenilik olup olmad~~~n~~ anlamaya çal~~acakt~r. Bu do~rultuda makine üzerinde gerekli tetkikleri yaparak, elde edilecek neticeleri mütalaalarlyla birlikte bildirme vazifesi Sûra-y~~
Devlet taraf~ndan ~ehremaneti'ne verilmi~tir".
Peki, imparatorluk idaresi, mucitlerin patent veya imtiyaz hakk~~alma
taleplerine daima onlardan gelen istekler do~rultusunda m~~cevap veriyordu, yoksa söz konusu haklar~n verilmesinden önce belirli k~staslar aran~yor
muydu? Bu soruya olumlu cevap verilecekse söz konusu k~staslar neler idi?
Mucitlerden elde ettikleri patent veya imtiyaz kar~~l~~~nda hangi ~artlar~~
yerine getirmeleri bekleniyordu? imtiyaz ~artlar~na uymayan mucitler için
nas~l bir yapt~r~m söz konusuydu?
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda imtiyaz ve patent haklar~~ile ilgili oldukça
fazla bir mesai sarf etmi~~olan Ahmet Kal'a'n~n; "Osmanl~lar~n yeni icatlara
istenilen patent hakk~n~~herhangi bir ön incelemeye tabi tutmayarak verdi-

" BOA, Y.PRK. MYD, 1/46; 14 Rebiyiikyvel 1297/25 ~ubat 1880.
BOA, MF.MKT, 556/49, 18 Muharrem 1319/7 May~s 1901.
81 BOA, DH.N1KT, 1825/79, 25 ~aban 1308/5 Nisan 1891; ~.DH, 1218/95390; 29 Recep 1308/10
Mart 1891.
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~i"' ~eklindeki iddias~ndan yola ç~k~lacak olursa ilk iki sorunun cevab~~
olumsuz olacakt~r. Kal'a'n~n hangi kaynaklardan yola ç~ karak bu kan~ya
varm~~~oldu~unu kestirmek kadar, ona kat~lmak da mevcut belgeler ~~~~~nda oldukça zordur. Çünkü bu çal~~maya konu olan icatlar~n neredeyse tümü için gerek daha önce aktar~lan mükâfat takdimlerinden, gerekse bu
bölümde nakledilen imtiyaz veya patent taleplerine cevap verilmeden evvel
onlar~n gerçekten bir yenilik olup olmad~klar~~ve faydal~~taraflar~n~n bulunup bulunulmad~~~~s~k~~ s~k~ya incelenmi~tir. ~catlar~n incelemelerden ba~ar~yla geçmelerinden sonra s~ra sahiplerine patent ve imtiyaz hakk~~vermeye
geldi~inde ~artlar~~ belirleyen yine imparatorluk idaresi olmu~tur. Bu saptamay~~ ~imdiye kadar sunulmu~~olan misallerde görmek mümkündür. ~mtiyazlar~n verilmesi ile ilgili olarak a~a~~da aktar~lan örnekler de meselenin
peki~tirilmesi aç~s~ndan önemlidir.
Mesela, Bordeaux (Bordo)'da, Cabanes (Kaban) ad~ndaki bir Frans~z
fabrikatör taraf~ndan icat edilip, patenti de al~nm~~~olunan yeni usul bir
de~irmenin 1862 senesinde Osmanl~~ülkesinde de kurulabilmesi gayesiyle
imtiyaz talebinde bulunulmu~tu. Cabanes Frans~z hükümetinden bu imtiyaz~~ alm~~t~. istekte bulunan ise mucidin ~stanbul'daki vekili ve Cibali'deki
bir de~irmenin müdürü olan Aleksandre Michel idi. Michel, eskilere k~yasla, bu yeni de~irmenler sayesinde hâs~lat~n üç kat artaca~~, böylece de fiyatlarda büyük bir dü~ü~ün ya~anaca~~~iddias~ndayd~. iddias~n~~gerçek k~lmak
için de birkaç gün zarf~nda yeni usul bir de~irmeni Cibali'de numune olarak i~letecekti. Ama de~irmenin emniyetinin sa~lanmas~~için imtiyaz~n~n bir
an evvel verilmesi gerekti~ine de dikkat çekiyordu. Bunun üzerine Sadaret,
icad~n tetkiki ve teklifin de~erlendirilmesi görevini Meâbir Meclisi'ne tevdi
etmi~tir. Yap~lan çal~~malar neticesinde de~irmenin Osmanl~~ülkesinde
i~letilmesinin faydal~~ olaca~~na kanaat getirilmi~tir. Bu do~rultuda ilgili
idarecilerce toplam yedi maddeden müte~ekkil olarak düzenlenen imtiyaz
mukavelesi ~u ~ekildedir:
Cabanes'in icat etti~i de~irmenlerin Osmanl~~ ülkesinde tekel usulüyle imtiyaz~~Osmanl~~saltanat~~ taraf~ndan Michel'e verilmi~tir.
~mtiyaz~n verildi~i tarihten sonraki 3 ay içerisinde, Fransa'dan al~nan imtiyaz sözle~mesi ile icat olunan makinenin nas~l kullan~laca~~na dair
bir tarifname Cabanes taraf~ndan Meâbir Meclisi'ne teslim edilecektir.
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Cabanes'in Osmanl~~ülkesinde sahip olaca~~~imtiyaz~n müddeti ülkesindelciyle ayn~~olacakt~r.
Cabanes, ald~~~~imtiyaz~n kar~~l~~~~olarak Ticaret Nezareti'ne birinci
sene için 10, kalan seneler için de 5'er meddiyelik bir vergi ödeyecektir.
Bu ~ardardan birisinin yerine getirilmemesi durumunda imtiyaz geçersiz k~lmacakt~r.
imtiyaz maddelerinin uygulanmas~~ noktas~nda Cabanes'in kar~~la~aca~~~hukuki meseleler Ticaret Mahkemesi'nde görülecektir.
Bu imtiyaz~n uygulama sahas~na aktar~m~~a~amas~nda ihtiyaç duyulacak ücretler tamam~ yla Cabanes'e ait olacakt~r. De~irmen fabrikalar~~in~a
ettirmesi durumunda da böylesi sarfiyat için geçerli olan Osmanl~~ nizamnamelerine ve esnaf usullerine ba~l~~kal~nacakt~r".
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda patent veya imtiyazlarm öyle geli~igüzel
ve muciderin talepleri do~rultusunda verilmedi~ine dair 1863
~ekilde
bir
tarihli güzel bir örnek daha mevcuttur. Bu y~lda Osmanl~~ tebaas~ndan olan
Markar Beylikciyan (?) ad~ ndaki mucit sudan yapay buz imal etmeye yarayan yeni bir makine icat etmi~ ti. Mucidin makinesi için istedi~i 21 y~ll~k
imtiyaz talebi de Meâbir Meclisi'nde uzun görü~melere konu olmu~tu. Nihayet makine üzerindeki tetkikler ve mütalaalardan sonra bir de~erlendirme raporu haz~rlanm~~ t~ . Raporda öncelikle makinenin gerçekten yeni
usul üzere icat edilen bir yenilik oldu~una dikkat çekiliyordu. Ard~ndan
halk için oldukça faydal~~ bir yenilik olaca~~na kanaat getirilmi~ti. Ayr~ca
Markar, makinesi için Frans~z ve ~ngiliz hükümetlerinden imtiyaz almay~~
da ba~arm~~t~. Bu hususiyetler göz önünde bulundurulunca kendisine talep
etti~i imtiyaz~n verilmesinde herhangi bir sak~ nca görülmemi~ti. Bu do~rultuda Osmanl~~idarecilerince tanzim olunan imtiyaz mukavelesi de ~u ~artlar~~ihtiva ediyordu:
Yapay buz üretmek için imal olunan makinenin üretim ve sat~m imtiyaz~~Osmanl~~ Devleti taraf~ndan tebaas~~olan Markar Beylikciyan'a verilmi~tir.
~mtiyaz~n verildi~i günden sonraki ilk 3 ay zarf~ nda mucit, icat etti~i
makinenin resmini ve nas~l çal~~t~~~n~~izah eden bir layihay~~Ticaret Nezareti'ne takdim etmek zorundad~r.
83
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Mucidinin 21 senelik talebine kar~~n imtiyaz~n müddeti 15 sene ile
s~n~rl~~ tutulmu~tur. Mucit, ald~~~~imtiyaz kar~~l~~~nda ilk sene için 15 lira,
kalan her bir sene için de 5'er liral~ k bir vergiyi Ticaret Nezareti Sand~~~ 'na
ödemekle mükelleftir.
Bu ~artlardan herhangi birine uyulmad~~~~takdirde imtiyaz geçersiz
k~l~nacakt~r.
Mucit imtiyaz~n~n tamam~n~~ veyahut bir k~sm~n~~ba~ka bir kimseye
devredecek olursa imtiyaz~ n yeni sahibi nizamlara uygun olarak ticarethanede imzalanm~~~bir kontrat ile kay~t pusulas~~almak zorundad~r. Ayr~ca
makinenin üretimi için fabrika açma ruhsat~~istenilirse bir dilekçe ile beraber kay~t pusulas~n~n da takdim olunmas~~gerekecektir.
Imtiyaz devrinden dolay~~mucit ile ikinci ~ah~s aras~nda herhangi bir
anla~mazl~k ya~anmas~~durumunda davalar~~Ticaret Mahkemesi'nde görülecektir.
Bu imtiyaz~n zarar ve faydas~~sahibine ait olacakt~r. Beyan~na hacet
olmad~~~~üzere imtiyaz~n icras~~için bir fabrika aç~lmas~ na karar verilirse
mevcut fennI ve mali nizam yine geçerli olacakt~ r".
Her iki misalde de görüldü~ü üzere imtiyazlar verilmeden önce icatlar
üzerinde gerekli incelemeler yap~lm~~t~ r. S~ra imtiyazlarm verilmesine geldi~inde de ~artlar~~belirleyen Osmanl~~idarecileri olmu~tur. imtiyaz ~artlar~n~n ve uygulamalar~ n ülkedeki mevcut nizamnamelere ve esnaf usullerine
uygun olmas~na da özen gösterilmi~tir. Bu ~artlara uyulmad~~~~takdirde
imtiyazlar~n~n ellerinden al~naca~~~sahiplerine s~k~~s~k~~hat~rlaulm~~ur.
Yerli Mucider, Devlet ve Toplum
Osmanl~~idaresinin yerli mucitlere kar~~~nas~l bir yakla~~m içerisinde
bulundu~unu, onlar~ n bilgi ve becerilerinin hangi boyutlarda oldu~unu
ortaya koyabilmek için böyle ayr~~ bir ba~l~k alt~nda incelenmeleri uygun
görülmü~tür. Her ~eyden evvel ~unu belirtmek gerekiyor ki Osmanl~~ülkesinde zanaat ve sanayinin geli~mesi için maharetini ortaya koyanlar~ n veyahut maharet kazanma pe~inde ko~anlar~ n mükâfatland~r~lmalarm~n bu
yoldaki ~evk ve gayreti art~raca~~~anlay~~~~hâkimdi". Kendilerine ait ifadelerden anla~~ld~~~~kadar~yla Padi~ahlar da gayret sahibi ~ah~slar~~ te~vik et84
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menin gere~ine inanm~~lard~". Tüm teknolojik alet ve ürünlerin Osmanl~~
s~n~rlar~~içinde imal edilebilmesi için her türlü tedbirin al~nmas~~gerekti~ine
dair II. Mahmud'un (1808-1839) ~u aç~klamas~~oldukça dikkat çekicidir:
"Saye-i ~evket-vaye-i mülukanelerinde Avrupa'da yap~lan ~eylerin cümlesi
ma'ziyade burada dahi yap~lmas~~müyesser olmakda oldu~u misillü bu husus içün dahi hezarfen bir kullar~~tedarik olunub da gerek kazgan ve gerek
sa'ire edevat ve çarhlar~ n suret-i i'maliyesi tahsil olunmak mümkün olaca~ s$7

Üstelik bu anlay~~, faydas~z bulunan yerli bir icad~~ kar~~l~ks~z b~rakmayacak kadar imparatorluk bünyesine sirayet etmi~ti. Mesela, Silivrili Tahir
Efendi 1909 senesinde z~rhl~~bir araba icat etmi~ti. Belki de Ermeni komitecilerin II. Abdülhamid'e kar~~~giri~tikleri suikast te~ebbüsleri böylesi bir
icad~n esin kaynaklar~ndan birisi olmu~tu. Bu aç~dan dü~ünüldü~ünde
icad~n Osmanl~~idarecilerince kabul görmesi oldukça kolay olacakt~ . Ancak
öyle olmad~. Sava~~s~ras~nda bir onba~~~tak~m~na siper olacak ~ekilde tasarlanan araban~n Tophane'de gerçekle~tirilen denemelerden sonra istifade
edilebilecek bir yenilik olmad~~~~anla~~ld~. Buna ra~men araban~n yap~m~~
için sarf edilen 300 kuru~luk masraf "öyle abart~lacak bir mebla~" olarak
görülmedi~inden bunun mahalli emvalden Tahir Efendi'ye ödenmesi için
Çatalca Mutasarr~fl~~~ 'na hemen bir emir gönderildi. Merkezi idarenin
meteli~e kur~un att~~~~bir s~rada neden böyle davran~lm~~t~? Bu sorunun
cevab~n~~da yine kendileri verdiler: Bu sayede hem Tahir Efendi'nin zarara
u~ramas~n~ n önüne geçilecekti, hem de müstakbel mucitler te~vik edilmi~~
olunacakt~".
Yeti~tikleri ve içinde yer ald~klar~~ toplumun ihtiyaçlar~~yerli mucitlerin
zihin dünyalar~n~, dolay~s~yla icatlar~n~~ ~ekillendiren önemli unsurlardan
biriydi. 20 y~ld~r sünnetçilikle i~tigal etmekte olan Süleyman Efendi'nin
1904 senesinde bir sünnet makinesi icat etmesinde söz konusu unsur kendisini fazlas~yla hissettiriyordu. Zaten böylesi bir icad~n bat~l~~kaynaklardan
memlekete girmesini beklemek abes olacakt~ . Her neyse; bu icad~, tecrübesi
ve T~bbiye Mektebi'nden mahareti ve ihtisas~~ hakk~nda al~nan referans
Süleyman Efendi'nin ölen Hac~~Mahmud Efendi yerine Darülaceze Fahri
86 BOA, ~.TAL, 27/1311/M-123; 19 Muharrem 1311/2 A~ustos 1893; DH.MKT, 2851/15; 19 Cemaziyülevvel 1327/8 Haziran 1909.
87 Yeliz Aksoy, Tarihte Osmanh Bilim ve Teknolojisi, Karma Kitaptan, ~stanbul 2008, s.172.
88 BOA, DH.MKT, 2784/95; 13 Rebiyülevvel 1327/4 Nisan 1909; DH.MKT, 2851/15; 19 Cemaziyülevvel 1327/8 Haziran 1909.
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Sünnetçiba~~l~~~'na atanmas~~ yönündeki talebine merkezi idare taraf~ndan
olumlu cevap verilmesine yetmi~li".
Toplumun ihtiyaçlar~~yerli icatlarm vücuda getirilmesinde elbette her
zaman ba~hca itici güç olmuyordu. Bazen Osmanl~~toplumunun geleneksel
çizgisinin bir hayli ötesinde yer alan yerli icatlara rastlamak da mümkündü.
Hanya ahalisinden olan Mustafa Usta 1893 senesinde o gün için çizgi d~~~~
say~labilecek bir icatta bulunmu~tu. Kendisi bir piyano tertip etmi~ti. Mustafa Usta piyanoyu icat eden ~ah~s de~ildi, ama baz~~eklemelerde bulunarak
yeni tarzda bir piyano vücuda getirmi~ti. Söz konusu eklemler de o günün
idarecilerince kendisine mucit unvan~ n~n verilmesine yetmi~li. Ayr~ca
onunla ilgili vesikalarm "bu kez icat etti~i" ~eklindeki bir ifadeyle ba~l~yor
olmas~~da kendisinin daima yeni bir ~eyler üretme pe~inde ko~an bir ~ah~s
oldu~una ve mucitlik payesini de daha önceki bir tarihte alm~~~olabilece~ine i~aret etmektedir. Piyanonun icat olarak de~erlendirilmesini mümkün
k~lan yenilikler ise ~unlard~: Evvela piyanoya; telleri titreten bir tokmak ile
seslerin aç~l~p kapanmas~~sa~lamak için tellere ba~l~~keçeler ve keçelere
dikey olarak yerle~tirilmi~~kafes ~eklindeki a~açlardan üretilmi~~kalemler
eklenmi~ti. Piyano üzerindeki di~er eklemeler ise vidah mandal, sigorta,
ince teller ve perde pullar~~idi. Perdeler de musiki usulleri do~rultusunda
yeniden tanzim olunmu~tu. Bunlardan ba~ka notalarm konulmas~~için ayr~~
bir k~s~m olu~turulmu~tu ve piyanonun iki tarafina da ~amdanlar yerle~tirilmi~ti. Nihayet, piyanonun muhafazas~~için de özel bir sand~k yap~lm~~t~.
Mustafa Usta'n~n ilk muhatab~~ olan Hanya Müdürü bu çal~~malar~~gayet
k~ymetli ve mahirane olarak de~erlendirmi~ti. Hatta bunun Avrupa türü
piyanolardan daha de~erli oldu~unu ifade etmekten de kendisini alamam~~t~ . Müdür Bey yenilikten Girit Valili~i'ni haberdar ederken; mevcut
kaidelerin bir gere~i olarak Mustafa Usta'n~n sanayi madalyas~~ile ödüllendirilmesi gerekti~ine, bu sayede di~er kimselerin de ~evke gelmelerinin
sa~lanaca~~ na dikkat çekiyordu. Ve nihayet piyanoya payitaht ~stanbul'un
yolu gözüktü. Girit Valili~i kanal~ yla piyanonun üzerindeki yenilikleri beyan eden bir bilgilendirme yaz~s~, resimleriyle birlikte Ticaret ve Nâfia Nezareti'ne takdim olundu. Piyanonun takdir edilir bir yenilik olup olmad~~~n~ n tetkik edilerek, neticeden nezaretin haberdar edilmesiyle de ~stanbul
Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odas~~görevlendirildi. Tetkiklerin neticesi ise Mustafa Usta'n~n hakk~n~~teslim edecek mahiyettedir: Mahalli bilgilendirme
yaz~s~ ndan ve resimlerinden piyanonun güzel bir tarzda imal edilmi~~oldu89

BOA, DH.MKT, 818/36; 19 Zilkade 1321/6 ~ubat 1904.
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~u mü~ahede olunmu~tur. Böylece, "zanaat ve sanayinin geli~mesine hizmet edenlerin, özellikle de piyano imali gibi henüz çok eski olmayan bir
geli~menin Osmanl~~ülkesinde ihdas ve te~miline gayret gösterenlerin padi~ahin mükâfatma mazhar olmalar~n~n te~vik emsali olu~turaca~~na" dikkat
çekildikten sonra Mustafa Usta'n~ n da sanayi madalyas~~ ile mükâfatland~r~lmas~nda herhangi bir sak~nca görülmedi~i ifade olunmu~tur'.
Osmanl~~ ülkesinde yabanc~~kaynakl~~ ürünlerin kullan~lmas~na duyulan
tepkiler de bazen yerli mucitleri onlar~n yerini alabilecek icatlar üretmeye
te~vik edebiliyordu. Mesela telgraf memurlarmdan Ali R~za Efendi, 1879
senesinde o güne kadar ülkede kullan~lmakta olan yabanc~~ marka mühür
mumlar~ndan farkl~~usulde yeni bir mühür mumu icat etmi~ti. Mesaisinden
arta kalan zamanlar~~bir f~rsat olarak de~erlendirip, bunu mühür mumu
imaline sarf eden Ali R~za Efendi icad~n~n o gün Avrupa'dan büyük miktarlarda para sarflyla sat~ n al~narak devlet dairelerinde kullan~lmakta olan
Frans~z mumlar~ndan renk ve kuvvetçe daha etkili ve kaliteli, fiyatça da
uygun oldu~unu uzmanlar~n nezdinde ispatlam~~t~. iste~i; numune olarak,
Ticaret ve Ziraat Meclisi'ne bizzat getirip takdim etmi~~oldu~u mühür mumunun imalinde kulland~~~~kar~~~m miktanyla ba~kalar~n~n Osmanl~~ülkesinde mühür mumu imal edememeleri için kendisine uygun bir süre için
imtiyaz verilmesidir. Ayr~ca ürünün seri üretimi için bir de fabrika tesis
etmek arzusundad~r. Bu talepleri kabul edilirse mühür mumunun Avrupa'dan sat~n al~nmas~~ için her sene sarf olunan 200-300 bin lira bundan
böyle Osmanl~~ s~n~rlar~~içerisinde kalacakt~r. Bunun üzerine mucit memurun taleplerini ve bir paket icad~n~~incelemekle ~iira-y~~Devlet'e ba~l~~Nâfia
Dairesi görevlendirilecektir. Burada gerçekle~tirilen müzakerelerden sonra
Bab~âli'ye takdim olunan de~erlendirme raporunda; di~er ülkelerde oldu~u gibi Osmanl~~ memleketinde de s~nai üretimin vas~ta ve kapasitesini art~rmak için sanayi erbab~n~n ~evk ve ra~betini sa~laman~n ve onlar~~böyle
bir yar~~~n içine çekmenin gereklili~i vurgulanacakt~r. Böylece, Ali R~za
Efendi'nin iste~i revaçta olan uygun bir giri~im olarak de~erlendirilmi~~ve
kendisine 7 sene süreyle imtiyaz verilmesi uygun görülmü~tür. Buna göre;
ikinci bir ~ah~s taraf~ndan ayn~~ oranda kimyasal bir kar~~~m kullan~larak
Istanbul'da ve di~er Osmanl~~ kentlerinde mühür mumu üretilmesine izin
verilmeyecektir. Ancak farkl~~ orandaki bir kar~~~mla elde edilecek olan mühür mumlar~~ bu kaidenin kapsam~na girme~nektedir. Ayr~ca di~er ülkelerden gelmekte olan mühür mumlar~n~n hangi kar~~~mclan imal olunduklaBOA, ~.TAL, 27/1311/M 123; 19 Muharrem 1311/2 A~ustos 1893.
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r~na bak~lmaks~z~n ülke içerisinde sat~lmalar~na engel olunmayacakt~r. Bu
kararlar~n al~nmas~ndan sonra hemen Sra-y~~Devlet tarafindan Ali R~za
Efendi'nin üretti~i mühür mumunun bütün resmi daireleri kapsayacak
~ekilde kullan~m~n~~mecburi k~lan bir karar al~nacakt~r'.
Yerli mucitler içinde, hakk~nda ayr~~ bir parantez aç~lmas~n~~ mümkün
k~lacak kadar yararl~~bir icad~n alt~na imza atan di~er bir ~ah~s da Bursa'n~n
Nalbando~lu Mahallesi'nde ikamet eden Mehmed Tevfik Efendi olmu~tur.
Hiçbir mektep görmedi~ini ifade eden Mehmed Tevfik, uzunca bir zaman
sarf etti~i zihinsel çaban~n ürünü olarak bir ipek makinesi icat etmi~tir.
Makinesi, ipe~i sarmaya, bükmeye ve katlamaya yar~yordu. Ticaret ve
Nâfia Nezareti bünyesinde faaliyet göstermekte olan Ziraat ve Nâfia Mü~avirli~i'nce gerçekle~tirilen tetkiklerden sonra makineden övgüyle bahsedilmekteydi. Mehmed Tevfik'in iki üç sene süren çal~~malar~~ neticesinde
ortaya ç~kan bu makine sayesinde, o gün için Bursa'da 60 i~çinin bir günde
yapabildi~i iki k~yye ipe~i sarma, bükme ve katlama i~ini ayn~~ süre zarf~nda
sadece iki i~çiyle yapmak mümkün olacakt~. i~çilerden birisi makinenin
çark~n~~çevirecekken bir bayan i~çi de makineye nezaret edecekti. Dolay~s~yla Mehmed Tevfik'in ipek makinesi imtihan~n~~ ba~ar~yla vermi~ti. Padi~ah~n
"böyle giri~imcileri te~vik etmek gerektir" ~eklindeki ifadesine uygun olarak
mucit efendi de sanayi madalyas~~ile onurland~r~lm~~t"
Uluslararas~~sergiler de yerli mucitlerin becerilerini ortaya koyabilmelerinde te~vik edici oluyordu. Merkezi idareden bu sergiye gönderilebilecek
evsafta icatta bulunmalar~~ yönündeki ça~r~~ üzerine imparatorlu~un dört
bir taraf~ndan yola ç~kar~lan alet ve makineler idarecilerin be~enisine sunuluyordu. Bu ayn~~zamanda yerli mucitlerin uluslararas~~ ~öhrete sahip olabilmeleri yolunda önemli bir f~rsatt~. Mesela 1893 y~l~nda düzenlenen uluslar aras~~ Chicago (Sikago) sergisinden önce Osmanl~~ ülkesinde böyle bir
hareketlilik ya~anm~~t~. Bu do~rultuda, Trablusgarp Kalesi'nde misafir
olarak bulunan Mülaz~m ~brahim Edhem serginin aç~l~~~ndan bir y~l evvel,
1892 senesinde bir döküm makinesinden ba~ka di~er baz~~ icatlar~~ vücuda
getirmeyi ba~arm~~t~. Bunun kar~~l~~~nda icatlar~n~~sergide bizzat tan~tma
f~rsat~~ Osmanl~~ idarecilerince kendisine verilmi~ti". Saatçi Abdurrahman

91 BOA,
92

~.D, 2421/15; 28 Safer 1297/10 ~ubat 1880.
BOA, ~.TAL, 27/1311/M-123; 19 Muharrem 1311/2 Akustos 1893.
BOA, BEO, 31/2266; 16 Zilhiece 1309/12 Temmuz 1892.
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Efendi ise serginin aç~l~~~na az bir zaman kala bir buhar makinesi" icat etmeyi ba~arm~~t~. Lakin onun i~leri bir önceki mucit kadar yolunda gitmemi~ti. Çünkü Osmanl~~ hükümeti taraf~ndan icad~mn sergiye gönderilip
gönderilmeyece~ine dair herhangi bir bildirimde bulunulmad~~~~gibi makinenin üretim bedeli olan 600 lira da henüz kendisine ödenmemi~ti".
Osmanl~n~n Gayrimüslim tebaas~ndan olan yerli mucitler de önemli
icatlara imza atm~~lard~. Daha önceki bölümlerde çe~itli vesilelerle kendilerinden, bilgi ve becerilerinin boyutlar~n~~ ortaya koyan icatlar~ndan bahsedilmi~ti. Merkezi idare de imkanlar dahilinde her türlü deste~i sa~lad~~~~
gayrimüslim mucitlerini Müslümanlardan kesinlikle ayr~~ tutmam~~t~r. Mesela, onlardan birisi olan Elief (~lya) bizzat padi~ahtan ald~~~~onay ve destek
sayesinde çal~~malar~n~~ büyük bir rahatl~k ve emniyet içerisinde yürüterek
bir su pompas~~icat etmeyi ba~arm~~t~. Kendisine gösterdi~i ilginin bir kar~~l~~~~olarak da icad~n~~öncelikle Padi~ah~n huzurunda sergilemek niyetindedir. Nitekim pompas~n~, arzu etmelerine ra~men kimsenin önünde çal~~t~rmam~~~ve hanesinin bir odas~nda öylece muhafaza etmi~tir. Elief in üzerine bu kadar titredi~i su pompas~n~~ farkl~~k~lan ise hareket ettirilebilir ve
bas~nçla çal~~~r olmas~d~r. Hava bas~nc~n~~ herhangi bir kuvvetle sa~lamak
mümkünken; o, pompas~n~n çal~~mas~~için gerekli olan bas~nc~~ rüzgâr kuvveti sayesinde üretebilmektedir. Kendi ifadesiyle rüzgâr; bütün dünyada,
özellikle yüksek yerlerde bulunan ve tükenmeyen bir kuvvettir. Ücretsiz
temin edilebiliyor olmas~~ da pompan~n kullan~m~~esnas~nda, kom~ular aras~nda herhangi bir s~k~nt~n~n ya~anmas~na meydan vermeyecektir. Bu ilmi
izahat~n ard~ndan Elief, ibraz eyledi~i resimler sayesinde pompan~n kurulum ve i~letim sistemini padi~ah~n rahatl~kla anlayabilece~ini ifade etmi~tir.
Her ihtimale kar~~n baz~~ aç~klay~c~~ bilgiler vermekten de kendisini alamam~~t~r: Hava ve su bas~nc~yla hareket eden pompa kurulduktan sonra kendi
haline b~rak~brsa çal~~maya devam edecektir. Ard~ndan Elief icad~n~n ne
kadar gerekli bir yenilik oldu~una dikkat çekebilmek için suyun insan ya~am~ndaki önemine vurgu yapacakt~r: Su; genelde bütün kâinat, özelde ise
sanayi ve ziraat için olmazsa olmaz bir nimettir. Susuz yerlerde ya~amak

94 ~lk olarak 1712 senesinde, Amerika'da Thomas Newcomen tarafindan i~ler haldeki atmosferik buhar
makinesi ortaya ç~kar~lm~~t~. Bundan 60 y~l kadar sonra da James Watt ba~anl~~ bir buhar maldnesini tamamlayacakt~r. (Bkz: Basalla, a.g.e., s.47). Osmanh Imparatorlu~u'nda buhar makineleri ile ilgili ilk e~itim kurulu~u
olarak Mekteb-i Bahriye tesis olunmu~tur. 19. yüzy~hn ikinci yans~nda tersanede buharh gemiler ve buhar
makineleri yap~lmaya ba~lanm~~t~r. 1869'da Mektep'i Bahriye'den mühendis olarak mezun olan Ahmet Besim
Pa~a ilk buhar makinesi tasar~mc~n olmu~tur. Bkz: Tekeli-Ilkin, a.g.e., s.144.
BOA, DH.MKT, 2040/110; 21 Cemaziyelâhir 1310/10 Ocak 1893.
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mümkün de~ildir. ~nsanlar mahsullerini sulamak için ihtiyaç duyduklar~~su
kaynaklar~n~~ele geçirebilmek gayesiyle birbirlerine kar~~~tarih boyunca
amans~z mücadelelere giri~mi~lerdir. Böylesi bir çerçeve içerisinde dü~ünüldü~ünde pompan~n önemi bir kat daha artmaktad~r. Çünkü Elief in
pompas~~sayesinde eltilip biçilemeyen havaliler art~k üretim yap~labilecek
sahalar haline dönü~ecektir. Ayr~ca bu pompalar köy, çiftlik ve di~er yerle~im birimlerinde su hazineleri tesis edilmesinde de k~~llamlabilecektir".
kat ve Sak~nca

imparatorluk zemini yerli ve yabana mucider için her türlü geli~meye
bu denli müsait oldu~u halde kimi icadar imparatorluk btinyesine zararh
yanlar~/1(km dolay~~Osmanl~~ülkesinde bekledikleri itibar~~göreme~ni~lerdir.
Mesela, elektrik vas~tas~yla derileri temiz ve kullan~l~r hale getirmek (tabaklama/dibagat) amac~yla Grafite adl~~ ~ngiliz taraf~ndan icat edilen makine
için Osmanl~~idaresinden patent al~nm~~t~. Ancak 1896 senesinde ç~kar~lan
ani bir emirle söz konusu makinelerin toplat~larak, sat~n almd~klan Avrupa
ülkelerine iade edilmelerine karar verilecektir. Merkezi idareyi böyle bir
karar almaya iten sebep ise bu makinenin kazanmm Osmanl~~ülkesinde
üretilmesinin imkâns~z oldu~unun anla~~lmas~d~r. Telgraf ve Posta Nezareti'ne mensup bir mühendisçe gerçekle~tirilen incelemelerden sonra söz
konusu kazanlarm yüksek voltajda elektrik üretmek için kullan~lan dinamo
ile onun ayrmtilar~ndan ibaret oldu~u ortaya ç~kar~lm~~t~r. Oysa hâlihanrdaki nizama göre; yabanc~~kaynakh elektrik makinelerinin ve benzerlerinin
ülkeye sokulmas~~yasaklanm~~t~'. Bunun üzerine Ticaret ve Nâfia Nezareti
bir dizi tedbir alma lüzumu hissetti: Bu ve benzeri icadar için bundan böyle
berat verilmeyecektir. Bir de bu tür makinelerin memlekete giri~inin engellenmesi için Rüsumat Emaneti'ne hitaben bir emir kaleme al~nacakt~r".
1899 senesinde Osmanl~~ülkesinde takibe u~rayan bir di~er kat ise Amerikal~~Edison'un icad~~olan fonograf' cihaz~d~r. Fonogr-af, bir iki senedir OsBOA, Y.PRIC-A7j, 7/62; 29 Zilhicce 1300/31 Ekim 1883.
1899 senesine ait bir vesikada elektrilde çah~an icatlann tatbik edilebilmesi için hükümetten izin al~nmas~~gerekti~ine ili~kin bir hükmün mevcudiyetinden bahsedihnektedir. (BOA, DH.MKT, 2225/54; 17 Rebiyülewel 1317/26 Temmuz 1899).
98 BOA, BEO, 725/54361; 20 Recep 1313/6 Ocak 1896.
99 ~nsanl~k tarihinin en büyük muciderclen birisi olan Edison ses dalgalarm~n dinami~i üzerine yapt~~~~çah~maiar neticesinde, 1877'de sesi kaydedip yineleyebikn gramofonu di~er ad~yla fonografi icat etmeyi ba~arm~~t~r. Geni~~yank~~uyand~ran bu bulu~, ününün uluslararas~~düzeyde yay~lmas~n~~sa~lam~~t~r. Edison'un fonograft;
kay~tlar~n~~çok ince, kalay yapra~mdan üretilmi~~bir silindire yapt~~~ndan kay~tlar sadece birkaç kez dinlenebiliyordu. Bkz: Mine Kalca, TarihteAi Ünlü Bulu~lar ve Mucitleri, ~stanbul 2008, s.138-139.
97
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manl~~s~n~rlar~nda, özellikle ~stanbul, Galata ve Beyo~lu'nda kendisine yayg~n bir ticari saha bulmu~tur. Ancak yap~lan tahkikatlar neticesinde gerek
Avrupa'dan üzeri yaz~l~~olarak gelenlerinde, gerekse Istanbul'da sat~lmakta
olanlar~n kovanlar~nda bir tak~m zararl~~ konu~malar tespit edilmi~tir. Fonograflara, toplumun adap ve ahlak~na uymayan kar~~l~kl~~ konu~ma ve
~ark~lardan ba~ka haf~zlar vas~tas~yla Kuran-~~ Kerim ayetleri de kaydedilmi~ti. Dolay~s~yla bu cihazlar~n öyle incelenmeden her tarafta, özellikle
evlerde, çoluk-çocuk aras~nda yay~lmas~n~n birçok sak~nca do~uraca~~~anla~~l~nca, gerekli tedbirlerin al~nmas~~için Sadaret ile Maarif ve Zaptiye Nezaretleri hemen harekete geçmi~lerdir".
Görüldü~ü üzere, bu misallerde kovu~turmaya konu olanlar icatlard~.
Çok nadir olmakla birlikte, icatlarla ayn~~kaderi payla~an mucitlere tesadüf
etmek de ya~anmad~k bir hadise de~ildi. Mesela Malkaral~~ Hac~~ Kirkor
buhar gücüyle çal~~an makinelerin yakt~klar~~ kömürde üçte bir oran~nda
tasarruf sa~layacak bir alet icat etmi~ti. ~cad~n~~tamamlay~p, onu çal~~~r bir
vaziyette gördü~ünde kim bilir belki de devletin kendisi için ne mükâfatlar
sunaca~~n~~hayal etmeye ba~lam~~t~. Ama o an geldi~inde hayal bile edemeyece~i bir geli~me gelip kar~~s~na dikiliverdi: Devlet merkezine "icad~~ zararl~d~r" diye ne taraftan esti~i bilinmeyen bir ihbar geldi. Hakikatinin ara~t~r~lmas~~lüzumu dahi hissedilmeyen bu ihbar mucit efendinin kürek cezas~na çarpt~r~lmas~ na yetti. 1903 senesinde Edirne Hapishanesi'ne konulan
Kirkor Efendi'ye kalansa; ilerlemi~~ya~~na ve ma~duriyetine merhamet
gösterilerek, affedilmesi yönünde bir arzuhal kaleme almak oldu".
Netice
Bu çal~~mada öncelikli olarak Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun yerli ve yabanc~~ icatlara kar~~~ne tarz bir tutum içerisinde oldu~u ortaya konulmaya
çal~~~lm~~t~r. Bu çerçevede icatlar~n içeri~ine, imparatorluk nezdinde nas~l
bir ilgi uyand~rd~klar~na ve mucitlerin devletten beklentilerinin kar~~lan~p
kar~~lanamad~~~ na temas olunmu~tur. Dikkat çeken noktalardan ilki ülkenin sanayi ve teknolojisinin geli~ mesi için yerli mucitlerin daima te~vik
olunmalar~~ do~rultusunda imparatorluk idaresince benimsenmi~~olan an"" BOA, MF.MKT, 456/13; 9 Rebiyülevvel 1317/18 Temmuz 1899; Bu do~rultuda ülkedeki fonograf
makineleri s~k~~bir takibata u~rayacakt~r. Merkezi idareye aletlerin mevcudiyetine ili~kin ihbarlar ya~maya
ba~layacakor. Mesela Beyo~lu'nda, Tünel Meydan~'ndaki bir Gramofon ma~azas~nda fonograf türünden yeni
icat edilmi~~makineler bulundu~u ihbar edilecektir. (BOA, DH.MKT, 1258/92; 5 Cemaziyülevvel 1326/5
Haziran 1908).
'Ol BOA, DH.TMIK.M, 138/58; 9 Zilkade 1320/7 ~ubat 1903.
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lay~~t~r. Ayn~~anlay~~~do~rultusunda d~~~kaynakh icatlar~n da benimsenip
yayg~nla~mas~na özen gösterilmi~tir. Bunu yaparken de ba~tan savmac~~bir
tavr~n tak~n~lmam~~~oldu~u görülmü~tür. En önemsizmi~çesine bir hava
yaratan icatlar dahi bir bilimsel inceleme ve teknik denetime tabi tutulmu~lard~r. Dolay~s~yla yabanc~~teknolojinin aktar~m~~ile patent ve imtiyaz taleplerinin kar~~lanmas~nda herhangi bir önko~ul aranmad~~~~yönündeki iddialar~n sa~lam bir temelden yoksun olduklar~~mü~ahede olunmu~tur. Zira
imparatorluk idaresi bütün imtiyazlar~~ülkedeki mevcut yasa ve usullere,
ayn~~zamanda da devletin menfaatlerine uygun olarak vermeye çal~~m~~t~r.
Bir de ülke içerisinde yads~namayacak boyutlara varan yerlilere ait bir
mucitler muhitinin mevcudiyeti dikkati çekmektedir. Belki ülkelerinin
makûs seyrini de~i~tirecek, dünya teknolojisinin ilerlemesine katk~~sa~layacak icatlar geli~tiremediler; ancak, icatlarm ~ekillendirilmesinde o ülkenin
mali vaziyeti, toplumsal yap~~ve alg~lamas~, e~itim sistemi, sanayi ve teknolojisinin vard~~~~nokta gibi de~i~kenlerin etkin bir rol oynad~klar~~göz önünde
bulundurulunca hiç de küçümsenmeyecek derecede bir bilgi ve beceri birikimine sahip olduklar~~görülecektir. Bu birikim sayesindedir ki yerli icatlar
bazen Osmanl~~s~n~rlardan bir hayli uzak co~rafyalarda da kendilerine taraftar bulmu~lard~r. Mesela, Musul Maarif Müdürü Rasül Efendi yeraltmdan su ç~karmak için 1892 senesinde icat etti~i tulumba için Frans~z hükümetinden de patent almay~~ba~arm~~t~~102.
Bilim ve teknoloji birikimlerini hayatlar~n~n her safhas~nda kullanan
milletlerin tarih boyunca egemenliklerini daha rahat bir atmosferde, mutluluk ve güven içerisinde sürdürdükleri yönündeki tarihi gerçek kar~~s~nda, bugün söz konusu de~i~kenlerini büyük ölçüde tamamlamam~~~bir
Türkiye'nin yar~n~n mucitlerini yaratmas~~noktas~nda önünde çok büyük
engeller kalmad~~~~da a~ikârd~r.

102 BOA, BEO, 96/7181;

5 Rebiyiilâlur 1310/27 Ekim 1892.
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361/77; 30 Muharrem 1278/7 A~ustos 1861.
Bâb-~~~il Evrak Odas~~(Ar~ivi) Belgeleri (BEO)
31/2266; 16 Zilhicce 1309/12 Temmuz 1892.
81/6058; 11 Rebiyülevvel 1310/3 Ekim 1892.
96/7181; 5 Rebiyülâh~r 1310/27 Ekim 1892.
252/18884; 24 Muharrem 1311
486/36427; 1 Rebiyülâh~r 1312/2 Ekim 1894.
725/54361; 20 Recep 1313/6 Ocak 1896.
Nezaretlere Ait Belgeler
Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH.MKT)
134/2537; 16 Cemaziyelâhir 1319/20 Eylül 1901.
818/36; 19 Zilkade 1321/6 ~ubat 1904.
1258/92; 5 Cemaziyülevvel 1326/5 Haziran 1908.
1825/79, 25 ~aban 1308/5 Nisan 1891.
1957/11; 7 Zilkade 1309/3 Haziran 1892.
2040/110; 21 Cemaziyelâhir 1310/10 Ocak 1893.
2225/54; 17 Rebiyülevvel 1317/26 Temmuz 1899.
2784/95; 13 Rebiyülevvel 1327/4 Nisan 1909.
2851/15; 19 Cemaziyülevvel 1327/8 Haziran 1909.
Dahiliye Nezareti Tesri-i Muamelat ve Islahat Komisyonu (DH.TMIK.M)
138/58; 9 Zilkade 1320/7 ~ubat 1903.
Maarif Nezareti Mektubi Kalemi (MF.MKT)
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18/7; 19 Safer 1291/7 Nisan 1874.
79/76; 4 Cemaziyülevvel 1300/13 Mart 1883.
456/13; 9 Rebiyülevvel 1317/18 Temmuz 1899.
556/49, 18 Muharrem 1319/7 May~s 1901.
Hariciye Nezareti Mektulti Kalemi (HR.MKT)
306/73; 26 Safer 1276/24 Eylül 1859.
329/27; 22 ~aban 1276/15 Mart 1860.
Hariciye Nezareti Tercüme Odas~~(HR.TO)
109/69; 6 Aral~k 1880.
429/70; 12 Ocak 1858.
~radeler
Dâhiliye Nezareti ~radeleri (~.DH)
1218/95390; 29 Recep 1308/10 Mart 1891.
Hariciye Nezareti ~radeleri (~.HR)
162/8653; 10 Rebiyülâh~r 1275/17 Kas~m 1858.
163/8719; 5 Cemaziyülevvel 1275/11 Aral~k 1858.
169/9131; 6 Zilhicce 1275/7 Temmuz 1859.
284/17694; 28 ~evval 1298/23 Eylül 1881.
Meclis-i Vâlâ ~radeleri (~.MVL)
103/2246; 15 ~aban 1263/29 Temmuz 1847.
502/22711; 29 Rebiyülevvel 1280/13 Eylül 1863.
Maliye Nezareti ~radeleri (~.ML)
11/1312/S-07; 18 Safer 1312/21 A~ustos 1894.
Taltifat ~radeleri (~.TAL)
21/1310/Za-058; 6 Zilkade 1310/22 May~s 1893.
27/1311/M-123; 19 Muharrem 1311/2 A~ustos 1893.
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40/1311/C-007, 1 Cemaziyelâhir 1311/10 Aral~k 1893.
61/1312/Ra-074; 16 Rebiyülevvel 1312/1 Eylül 1894.
Huni.« ~radeler (~.HUS)
15/1311/S-142; 23 Safer 1311/5 Eylül 1893.
17/1311/R-064; 13 Rebiyülah~r 1311/24 Ekim 1893.
Çe~itli Kurumlara Ait Belgeler
Meclis-i Vâlâ Riyâseti Belgeleri (MVL)
852/102; 25 Recep 1279/16 Ocak 1863.
~ûra-y~~Devlet Belgeleri (~.D)
2421/15; 28 Safer 1297/10 ~ubat 1880.
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Resim I:
Mustafa Usta'n~n 1893 senesinde Tertip Etti~i Piyano'nun Resmi
(BOA, ~.TAL, 27/1311/M-123)
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Resim II:
Eliefin icad~~olan su pompas~n~n çizimleri (1883)
(Kaynak: BOA, Y.PRK.AZJ 7/62)

