OSMANLI IMPARATORLU~U'NUN KATILDI~I
ILK ULUSLARARASI SERGILER
VE SERGI -I UMUMI-I OSMANI
(1863 ISTANBUL SERGISI)
Doç. R~FAT ONSOY
1851 Londra I. Uluslararas~~Sergisi
Bilindi~i üzere sergiler bir ülkenin sanayi, ziraat, küçük sanat ve güzel
sanatlar ürün, mamul ve eserleriyle memleket hayat~na ait te~kilat ve
meselelerini gösterip anlatmak için devlet, kurum ve fertlerin te~ebbüsüyle
kurulan ve aç~lan yerlerdir 1 .
Tarihi oldukça eskiye dayanan sergilerin uluslararas~~ bir nitelik
kazanmas~~ 19. yüzy~l~n ortalar~na rastlamaktad~r. Özellikle Napolyon
sava~larmdan sonra ba~ta ~ngiltere olmak üzere Avrupa devletlerinde artan
üretime pazar ve ham madde kaynaklar~~bulmak ciddi bir sorun haline
gelmi~ti. ~üphesiz pazar bulman~n ba~ta gelen ~art~~üretimin tan~t~lmas~d~r. Bu amaca yönelik en iyi vas~tlardan birisi uluslararas~~sergilerdir. ~lk
uluslararas~~ sergi Avrupa'n~n güçlü sanayi ülkesi olan ~ ngiltere'nin
giri~imiyle 185 ~~'de Londra'da aç~lm~~t~r. Sergiye Amerika Birle~ik Devletleri, Fransa, Felemenk ülkeleri, Ispanya, Portekiz, Prusya, Zollverein
devletleri, Rusya, Hindistan ve Osmanl~~ imparatorlu~u gibi çe~itli
ülkelerden 22.000 dengin üzerinde e~ya gönderilmi~tir. Çin'den de gözlemciler gelmi~tir 2.
24 Zilkade 1266 tarihli Ceride-i Havadis gazetesinde ne~redilen bir
hükümet bildirisinden an'la~~ld~~~na göre, imparatorlu~un sergiye kat~lmaktan amac~~ülke topraklar~n~n verimlili~ini göstermek, Osmanl~~tebas~n~n
tar~m, sanayi ve sanat alanlar~ndaki kabiliyetini kan~tlamak, Padi~ah~n
ülkenin geli~mesi yolunda sarfetti~i gayreti ortaya koymakt~. Osmanl~~
Imparatorlu~u'nu sergiye kat~lmaya sevkeden di~er önemli bir faktör de
bilhassa Tanzimattan sonra geli~en Osmanl~-Ingiliz dostlu~u idi.
Sergide te~hir edilecek e~yalar~n tesbitiyle mahalli meclis ve memurlar
görevlendirilerek seçilen emtian~n üzerinde bölgesi, sahibi ve fiat~~ yaz~l~~
oldu~u halde Nafia Nezareti'ne gönderilmesi istenmi~tir 3 . Toplanan e~yalar
I A. Oney, Iktisadi ve Ticari Terimler Sözlügü, 3. Bask~, Ankara 1978, S. 274.

2 Ceride-i Havadis, 25 Receb 1267.
3 Ayn. gaz. 24 Zilkade 1266, No. 501.

R~ FAT ONSOY

196

Istanbul'da gemiye yüklenmeden evvel devlet ricali, sefirler, esnaf ve
tüccar~ n görebilmesi amac~yla k~sa bir süre sergilenmi~tir 4 .
Londra Sergisine götürülecek, yakla~~ k 700 üreticiye ait olan ürünlerin
cins ve miktar~~ ~öyle idi 5 :
Elvan kösele, me~in, sahtiyan, güderi 6 , tir~e 7 , boyal~-boyas~z postaki
ve kaplan postundan birer adet; envai ~al, çuha ~ah, sof, ~ayak, miska 8 ,
kadife, aba ve kebe 9 , yün keçeden mamul kepenek ve külah, deve ve keçi
tüyünden dokunmu~~çul ve çuval, i~lemeli çuha, seccade, kilim, hah,
heybe, torba, ku~ak, kolan, kemer, dizgin, yular, çanta, ~erit, yast~k, sedir
ve masa örtülerinden bire', tak~m veya birer adet; canfes, ipekli ve pamuklu
alaca, kutnu, ipekli ve pamuklu gömleklik kuma~, ince ve kal~n çe~itli
bezler, basma, yatak ve yorgan yüzleri, bir ve iki telli ku~ak, ba~örtü, hakber
ve sevayiden birer tane veya birer top; berber ve hamam tak~mlan, futa
pe~kir, pe~temal ve el havlular~, mahrama, ya~l~k, mendil, çevre, u~kur, kese,
sofra bezi ve pe~kiri, ipekli ve pamuklu çar~af, yatak ba~~, Ingiliz ipli~i
alacas~, s~rmal~~veya sade ma~lahlar, sar~k, takke, çorap ve bunlar gibi giyim
e~yalar~ ndan birer tak~ m, birer top veya iki~er tane; ibri~im, ipek, pamuk
ipli~i, keten ipli~i, urgan, ip, kendir, yün ipi, halat, kaytan, ~erit, lunnap, saçak,
kemer, etek ba~~, Leh lulaptanindan ~erit, kaytan ve oya, her türlü elbise harc~,
çe~itli madeni tel ve tekstil hammaddelerinden birer oklca 11 veya birer top;
hurma yapra~~, kam~~, saz, ot, sö~üt dal~~ve samandan örülmü~~has~r, sepet,
seccade, yelpaze, sineklik ve bunlara benzer ~eylerden birer tane; a~aç,
kemik, bal~k pulu, sedef, boynuz, kösele, me~in, sahtiyan, güderi ve
tir~eden mamul silahl~k, palaska, sepet, sand~k, çetik 12 , pabuç, ka~~k,
tarak, fildi~i tarak, kehribar tak~m~, kiraz ve yasemin tütün çubuklar~, nargile, para kasalar~, okka ve divitden birer tane; k~l~ç, b~çak, kama, baka, nacak, keser, testere, b~çk~, h~zar, sat~r gibi kesici aletlerle bel, kazma, kürek, çekiç, orak, t~rpan gibi ba~-bahçe
Ayn. gaz., 21 Cemaziyelevvel 1267, No. 524.
Ayn. gaz., 24 Zilkade 1266, No. 5c. .; X. Heuschling, L'Empire de Turquie, Bruxelles
Leipzig 186o, S. 173.
Yagla sepilenerek haz~ rlanm~~~her çe~it deri.
7 Üzerine yaz~~ yaz~labilecek ~ekle sokulmu~~deri.
Bir çe~it dokuma.
9 Gocuk imalinde kullan~ lan keçe.
10 ~ pekli pe~temal.
Il 1280 gram.
12 Eskiden kad~ n ve erkeklerin giydikleri, daha ziyade sar~~ sahtiyandan yap~lm~~~k~sa ve bol
konçlu ayakkab~ya verilen isim.
5
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aletlerinden birer veya iki~er tane; fa~fur, frenk ve Kütahya madenlerinden
yap~lm~~~billür, cam, kâse, bardak, tabak, çay ibri~i, su testisi, mürekkep
hokkas~, lüleci ve çömlekci çamurundan imal edilmi~~testi, bardak, çanak,
çömlek, küp, kavanoz ve benzeri e~yalardan birer tane; alt~n gümü~~gibi
madenlerden mamul süs e~yalar~ ndan birer tak~m veya iki~er tane;
Imparatorlu~un çe~itli bölgelerinden ç~kart~ lan madenlere ait nümuneler,
bunlar aras~nda z~ mpara madeni, pota topra~~~madeni, tebe~ir madeni,
güherçile madeni, pekmez topra~~, ni~ad~r madeni, lüleci ve çömlekçi
çamuru topra~~ndan birer parça; bile~i ta~~, köstere ta~~, balgami ta~~,
somaki ta~~, mermer ta~~, kireç ta~~~ve kara ta~tan birer veya iki~er hokka;
sade, düz ve kabartrrial~~ yaz~~ ka~~tlar~, çiçekli ve renkli ka~~t, mukavva,
karton ve duvar ka~~tlar~ ndan birer deste; pirinç, ha~ha~, susam, dar~, yulaf
gibi hububat çe~itlerinden birer hokka; k~ rm~z~~siyah çekirdekli-çekirdeksiz
kuru üzüm, incir, hurma, kestane, f~ nd~k, erik, armut, dut, vi~ne ve kay~s~~
kurular~, keçi boynuzu, tulum, ka~ar ve lor peyniri, kuru kaymak, past~ rma,
sucuk, pekmez, pestil, bal, tarhana, bulgur, eri~ te ve daha bunlar gibi g~da
maddelerinin her türlüsünden birer okka; gülya~~, ~ t~rya~~, biberya~~,
kekikya~~, çitlenbikya~~, pelinya~~, taflanya~~, çiçekya~~~ve nane suyundan
yüzer dirhem 13; karagünlük ve karagiinlük kabu~u, katran, zift, çam sak~z~,
ada sak~z~, kükürt ve benzerlerinden yar~ m~ar okka; tereya~~, sadeya~,
içya~~, mum, balmumu, zeytinya~~~ve ha~ha~ya~~ndan birer okka; zamk,
palamut, çamkabu~u, beyaz ve ye~il maz~, çehri, alboya için asbur çiçe~i,
mahmuziye ve güherçilc ta~~, kalye ta~~, göz ta~~, zoya yap~l~ r toprak, neft
ya~~~bezir ya~~, ac~~ kireç, bal~k tutkal', çar~k tutkal', ökse ve meyan
kökünden birer okka veya yüzer dirhem; zeytin, keten tohumu ve kenevir
gibi ya~~elde edilen maddelerden birer okka.
Ad~~ geçen e~yalardan belirtilen miktarda toplanan nümunler Feyzi
Bahri vapuruyla yola ç~ kart~ld~. Temsilci olarak kat~lan Musurus Bey,
Mustafa Pa~a ve Cemaleddin Pa~a'n~ n yan~ nda baz~~ görevliler de Londra'ya
gönderildiler 14 . Hava muhalefeti dolay~s~yle vapur zaman~ nda Southampton'a ula~amay~ nca Osmanl~~ürünleri ancak serginin aç~l~~~ ndan sonra te~hir
edilebilmi~tir 15. Osmanl~~ mamullerine tahsis edilen salon ba~ta Ingiliz
Kraliçesi Victoria olmak üzere bir çok ziyaretçi taraf~ndan gezilerek onlar~n
3, 2 gram.
Salahaddin Bey, La Turquie â l'exposition universelle de 1867, Paris 1867, s. 12 v.d.; A.
say~~
Giz, Dünya Sergilerinde Türk Mamulleri, ~stanbul Sanayi Odas~~Dergisi, 15 A~ustos 1967,
18, S. 11-12.
15 Salaheddin Bey, ayn. esr., s. 13.
13
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takdirini kazanm~~ t~ r. özellikle tar~ m ürünleri ve el i~leri gerek kalite gerekse
çe~it bak~m~ ndan dikkati çeken ba~l~ca ürünler aras~ndayd~ . 1851 Londra
Sergisi yakla~~ k alt~~ ay kadar aç~k kald~ ktan sonra ii Ekim 1851'de
kapanm~~t~ r 16 . Serginin sonuna do~ru kurulan komisyonlar taraf~ndan
17o'i büyük olmak üzere 3088 madalya da~~t~lm~~ t~ r 17 . Osmanl~~ ürünlerinden ödüle lay~ k görülenler ~unlard~:
Iyi kaliteli ve bol çe~itli tar~ m ürünleri için Osmanl~~ Imparatorlu~u,
M~s~ r Valisi Abbas Pa~a ve Tunus Valisi Ahmet Pa~a'ya büyük madalya,
ga~iye ve kese i~lemden için Osmanl~~ Imparatorlu~u'na, k~labdan 18 ve
s~ rma i~lemeleri için Tunus Valili~i'ne, çevre i~lemeleri için Sofyal~~
Anakad~ n'~ n k~zlar~ na, Arnavut kesimi elbiseler için Osmanl~~ Imparatorlu~u'na, ~~b ~~b i~lemeleri 19 için Bohçaç~~Han~m'a, kehribar çubuk tak~m~~için
Istanbul'dan Uzunçar~~l~~ Hac~~ Naim A~a'ya, ~~b ~~b i~lemden için Hoca
Karabettin'in Han~m~na, yine ~~b ~~b i~lemeler için Ay~e Han~m ve gelinine,
Tunus'tan gönderilen ~~b ~~blar için Tunus Valili~i'ne, fes, ~al ve kefiyeler 2°
için Tunus Valili~i'ne, ipek, pamuk ve ketenden mamul kuma~lar için
Tunus Valili~i'ne, ka~~t makaslan için Hasan ve Tahir A~alar ile Hoca
Kirkor Z~mmiye, Sofya'da imal edilmi~~makaslar için Sofya Sanca~~'na,
M~s~ r'dan gönderilen gül ve çiçek suyu ~i~eleri için M~s~ r Valili~i'ne, Beykoz
Fabrika-i Hümayunu mamulleri için Fabrika yönetimine, Tunus'da imal
edilen ve çe~itli makina ve de~irmenlerde kullan~ lan demir kanatlar için
Tunus Valili~i'ne, Istanbul'dan gönderilen tarak ve ka~~ klar için ilgili esnaf
te~kilat~ na, kehribar imali için Hoca Mehran Bazergan'a, yine kehribar
imali için Istanbul'dan Uzunçar~~l~~ Said A~a'ya, yasemin çubuk, Edirne
sabunu, mum ve Yemen ~ekeri için Osmanl~~ Imparatorlu~u'na, ~triyat için
Tunus Valili~i'ne, Bursa ipeldi dokumalar~~için ilgili fabrika ve atölyelerin
yönetimine, in~aat ta~lar~~için M~s~r Valili~i'ne, beyaz ve yumu~ak bu~day için
M~s~r Valili~i'ne, demir madeni için Bozca Ada'ya, hurma için Esseyd
Muhsin'e, sert bu~day, bal ve tütün için Osmanl~~imparatorlu~u'na, tütün için
Mustafa Haydar'a, di~er baz~~toprak mahsulleri için Abdülhamit'e, ayn~~
~ekilde baz~~ tar~ m ürünleri için Tunus'tan Mahmuddin'e, pamuk için
I° Mecmua-i funun, Ramazan 1279, No. 9.
Ceride-i Havadis, 17 Muharrem 1268, No. 554.
~ ° Pirinç, bak~ r ve kalay gibi maddelerden çekilerek gümü~~ve alt~ n yald~z vurulmu~~ince
madeni tel.
19 ~ nce gümü~~tellerle dokunmu~, i~lenmi~~bir çe~it ipekli kuma~.
20 Arap erkekleri tarafindan kullan~lan, kenarlar~~ püsküllü geni~~ba~~örtü.
17
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Abdurrahim O~lu'na, M~s~ r'da yeti~tirilen sar~~ m~s~ r ürünü için M~s~ r
Valili~i'ne, deri nümuneleri için üsküdarl~~ debba~~ustalar~ndan Hac~~ Ali
A~a'ya, rugan deri için Midilli Adas~~ sakinlerinden Pinto'ya, yapa~~~için
Yüzba~~~Mehmet A~a'ya, çatma yast~k için üsküdarl~~ Hac~~ Ibrahim
A~a'ya, bürüncek için Hac~~ Mustafa A~a'ya, Ka~~ t mamulleri için
Düzo~lu'na, M~s~ r'dan gönderilen Arapça, Farsça ve Türkçe ~~ 65 kitap için
M~s~r Valili~i'ne çe~itli te~vik ödülleri.
1851 Londra Sergisi uluslararas~~ ilk sergi olmas~~ dolay~s~yla burada
çe~itli ülkelerden gönderilmi~~bir çok tar~ m ve sanayi ürünleri ile sanat
eserlerini bir arada görmek mümkün olmu~tur. Te~hir edilen e~yalar
aras~ nda dikkati daha çok yeni kat edilmi~~makina, alet ve cihazlar ile
modern makinalarda imal edilmi~~dokumalar çekmi~ tir. Osmanl~~ Imparatorlu~u ise sergiye geleneksel tar~ m ürünleri ve el sanatlar~~ ile kat~lm~~t~ r.
Bunlar~ n ba~l~calar~n~~ gerek say~~ gerekse kalite bak~ m~ ndan M~s~ r ve
Tunus'dan gönderilenler olu~turmaktayd~.
Netice olarak serginin konusunu sanayi devrimini müteâkib Bat~'da
tar~m, sanayi ve sanat alanlar~ nda katedilen geli~meler te~kil etmekle
birlikte, Osmanl~~ tar~ m ürünleri ile baz~~ tekstil mamullerinin tan~ t~lmas~~
bak~m~ ndan faydal~~ oldu~u söylenebilir.
1855 Paris Uluslararas~~Sergisi
Ikinci uluslararas~~ sergi ~~853 y~l~ nda Newyork'ta aç~ld~. Ancak mesafe
uzakl~~~~dolay~s~yla Osmanl~~ Imparatorlu~u bu sergiye i~tirak etmedi.
Bundan iki y~l sonra, yani 1855 y~l~nda Pariste aç~lan üçüncü uluslararas~~
sergi Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun kat~ld~~~~ikinci sergi oldu. 1855 y~l~ n~ n
K~ r~ m Sava~~na rastlamas~ na ra~men sergiye ilgi oldukça büyük olmu~,
Istanbul ba~ ta olmak üzere Izmir, Selanik, Trabzon, Ayd~ n, Halep, Ni~,
I~kodra, Drama, ~am, Ni~de, Kayseri, Bozok, Amasya ve Bursa gibi çe~itli
bölgelerden yakla~~k 2000 kalem mal gönderilmi~tir 21 . Daha önce de
oldu~u gibi sergiye gönderilecek mallar~n toplan~ p tesbitiyle yine mahalli
meclis ve memurlar görevlendirilmi~, seçilecek ürünlere vergi ve gümrük
muafiyeti tan~ nm~~, nakliye masraflar~~ da devlet taraf~ ndan
kar~~lanm~~t~r 22 . Paris Sergisinin 1855 May~s~ndan aç~lmas~~kararla~t~ r~lm~~~
iken, Sava~~sebebiyle bir ay sonraya ertelenmi~~ve Imparator III. Napolyon
21 Ceride-i Havadis, 7 Cemaziyelâhir 1271, No. 729; ayn. gaz., 28 Cernaziyelâhir 127 , No.
732; Salaheddin Bey, ayn. esr., s. 13.
22 Ba~bakanl~ k Ar~ivi, Meclis-i Mahsus irade ~~ 044.
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aç~l~~ ta bizzat haz~ r bulunmu~tur 23 . &abi âli'yi Hariciye Te~rifatç~s~~ Kamil
Bey temsil etmi~tir 24 . 35 pavyonda sergilenen Osmanl~~ ürünlerinin belli
ba~l~~ kalemleri ~öyle idi 25:
1 . Ço~u Izmit Fabrika-1 Hümayun~i'nda dokunmu~~olan 55 adet
elbiselik kuma~, yünlü dokuma, iç çama~~ r, ~al ve keçe nümuneleri,
U~ak, Gördes, Demirci, Kula, Afyonkarahisar, Sivas ve Hereke'den
gönderilmi~~52 adet hal~~ ve seccade,
Büyük bir k~sm~~ Zeytinburnu Fabrika-i Hümayunu mamulü olan 61
çe~it yünlü ve pamuklu dokuma ile Yeniköy (Bo~aziçi) atölyelerinde imal
edilmi~~renkli mendiller,
Ere~li Fabrikas~~ mamulü olan tafta, saten, kadife ve ipekli dokumalar, ~am kuma~lar~, Serez yünleri, Bursa tülleri, K~br~s krepleri ve helâli ad~~
verilen tül dokumalardan olu~an 168 adet nümune,
Keçe, ince kuma~, merinos dokumalar~, çuha habanileri üzerine
yap~lm~~~i~lemelerden müte~ekkil 68 adet nümune,
37 adet ham ipek, kaytan, düz ve bükülmü~~keten ve pamuk ipli~i
nümunesi,
31 adet ~erit nümuneleri, bunlar aras~ nda özellikle k~l~ç k~ nlar~,
ku~ak, kemer ve at ko~umlar~,
Beyrut atölyeleri ile Hereke Fabrika-i Hümayunu mamulü ~~ o adet
kurdela ve ~erit nümunesi,
13 adet tuhafiyeci nümunesi, bunlar aras~ nda bilhassa Feshane-i
Hümayunu'nda imal edilmi~~fesler ile Konya ve Amasya'dan gönderilmi~~
keçe, takke ve çoraplar,
~ o. Ekseriyeti Selvi Burnu Fabrika-i Hümayunu mamulü 53 adet kösele,
kürk, maroken deri, kuzu, çakal ve kaplan derileri nümunesi,
Kandiye ve Istanbul'daki askeri aiölyelerden gönderilmi~~15 çift
kundura, potin ve terlik,
12 adet ~ark tipi eyer,
Tophane Fabrika-i Hümayunu mamulleri, ~am tüfekleri, be~li ve
gümü~~yald~zl~~Yanya tabancalanndan müte~ekkil 44 adet ate~li ve kesici silah,
15 adet h~ rdavat nümunesi,
Bak~ r ve bronzdan mamul 20 adet mangal, karavana, tepsi v.s.
Davul, zurna, kemençe gibi ~arka mahsus 23 adet muzik aleti,
23 Ceride-i

Havadis, ~~ g Ramazan 1271.
Ceride-i Havadis, ii Ramazan 1271, No. 742.
25 Coup d'oeil general sur l'Expostion Nationale a'Constantinople, Extraits du "Journal de
Constantinople", ter Octobre 1863, S. 162 v. d.
24

SERGI-T UMUMI-I OSMAN'

201

~~7. Manast~r, ~am, Yanya ve ~~kodra gibi bölgelerden gönderilmi~~50
adet moda ve süs e~yas~,
18. 107 adet çekmece, dolap ve nal~n gibi a~aç mamulü süslü ve
kabartmal~~ e~ya,
~~9. 30 adet mermer, kaymak ta~~, damarl~~ ta~, siyah Kudüs ta~~~ve di~er
ta~~mamulleri nümunesi,
29 adet seramik nümuneleri, bunlar aras~nda özellikle ~ncirköy
Fabrika-i Hümayunu mamulü porselen ve ,cam e~yalar~, Çanakkale çanakçömlekleri, Kütahya çinileri, f~r~nlanm~~~topraktan mamül çubuk lüle ve
biblolar,
Krem, güzel kokular, kokulu sabun, K~zanl~k ve Kandiye gül ve sirke
sular~~ ile Konya nane suyundan olu~an 20 adet parfüm nümunesi,
18 adet ~eker ve ~eker mamulü, bunlar aras~nda ~stanbul lokumu,
. eyva ezmeleri, pekmez v.s.,
sebze ve in
K~br~s ve Kandiye ~araplar~, K~zanl~k ve Kandiye rak~lar~~ile Gemlik
sak~zlar~ndan olu~an 13 nümune,
24 adet zeytin, susam, ceviz, badem ve ha~ha~~ya~~~nümunesi,
12 adet tuz ve amonyak nümunesi, bunlar aras~nda ~ap, güherçile,
soda ve sodyum klorür,
Bu~day, çavdar, mercimek ve fasülye unu ile patetes ni~astas~ndan
olu~an 27 nümune,
32 adet meyva, bitki ve tohum nümunesi, bunlar aras~nda Sayda
~eker kam~~~, beyaz Halep mantar~~ ve Kandiye kaparileri,
Ço~u Sak~z Adas~'ndan gönderilmi~~sak~z, Konya'dan gönderilmi~~
çam sak~z~~ve Serez'den gönderilmi~~katran tortusundan olu~an 7 adet zamk
ve reçine nümunesi,
6 adet kök ve lif nümunesi,
Kök boya, Yanya k~ rm~z~~ boyas~, safran, Kudüs çiviti ve Konya
sumak a~ac~~ yapra~~ndan olu~an 19 adet boya ve tanen nümunesi,
3 . 36 hayvansal ürünler, bunlar aras~nda bal, balmumu, deve ve tav~an
içya~~, koza, keçi k~l~, Sayda k~rm~z~böce~i, Kandiye sünger ve mercan~,
Dövme demir, Lübnan ve Manast~r'dan gönderilmi~~maden,
Demirhisar ve Nevrekop'dan gönderilmi~~manyetik maden filizi, Kandiye'den gönderilmi~~demir sülfat, Drama ve Trabzon'dan gönderilmi~~gümü~~
galen, bak~r, bak~r sülfat, bak~ r pirit, krom ve krom oksit ve ~zmir'den
gönderilmi~~k~rm~z~~ topraktan müte~ekkil 28 nümune,
Nevrekop'tan gönderilmi~~ametist, Bursa'dan gönderilmi~~amyant,
Sivas'tan gönderilmi~~z~mpara ta~~, Edirne'den gönderilmi~~talk, mika,
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tebe~ir ve kireç ta~~, Tokat'dan gönderilmi~~oniks, Lübnan'dan gönderilmi~~
sarkit ile Kandiye'den gönderilmi~~renkli mermerlerden olu~an 39 adet
nümune,
15 yanabilir maden nümunesi, bunlar aras~ nda Kastomonu ve
Lübnan'dan maden kömürü, linyit, bitum, kükürt, Halep'den katran ve
Kandiye'den gazya~~,
Nihayet s~ v~~ mineraller içerisinde Manast~ r'dan gönderilmi~~atlara
içirilen bir adet demir ihtiva eden su nümunesi.
Te~hir edilen e~yalar~~ ödüllendirmek için sergiye kat~lan devletlerin
gönderdi~i temsilcilerden olu~an komisyonlar taraf~ ndan yap~lan de~erlendirme sonunda Osmanl~~ ürünlerine 27 madalya ve 20 mansiyon verildi 26 .
Bunlar~ n da~~l~~~~ ~öyleydi:
Maden ala~~ m~~ için Istanbul'dan Mihranduzo~lu'na madalya; tar~ m
ürünleri için Trablusgarp eyaletine madalya; ipek kozalar~~için Beyrut'dan
Mourque et comp., ile Hamadi'ye madalya; incir ürünü için Ayd~ n
Vilayeti'ne, susam ya~~~için Edirne Vilayeti'ne, yumu~ak bu~day için
Konya Vilayeti'ne, kuru üzüm için Izmir Vilayeti'ne, M~s~r ürünü için Canik
Sanca~~'na madalya; f~st~ k ürünü için Halep Vilayeti'ne, arpa için Amasya
Vilayeti'ne, beyaz bu~day için Kandiye'ye, kuru üzüm için Filipe
Vilayeti'ne mansiyon; K~ br~s ve Olimpiya Da~~~~araplar~~ için Bursa'dan
Falkeysen et comp.'na madalya; ilâç ve t~ bbi cihaz kolleksiyonu için
Istanbul'dan Della-Sudda'ya madalya; ~ark silah armas~~ için Osmanl~~
Imparatorlu~u'na mansiyon; siyah yün korseler için Izmit Fabrika-i
Hümayunu'na mansiyon; sar~~ ve k~ rm~z~~ bak~r mamulleri için Anadolu ve Rumeli eyaletlerine mansiyon; kurdela ve ~eritler için Hereke
Fabrika-i Hümayunu'na mansiyon; ham ipek için Beyrut'dan Dalgue
Mourgue madalya; ham ipek için Bursa'dan Agop Çubukcuyan'a ve
beyaz ibri~imler için Bursa'dan Pavlaki'ye madalya; bütün Imparatorlukta yap~lan alt~ n ve gümü~~i~lemeler için Osmanl~~ Imparatorlu~u'na
madalya; el i~i ve yün örgüler için Yanya Vilayeti'ne madalya; çe~itli
dokuma ve ba~l~klar için Feshane-i Hümayun'a madalya; keçe mamulleri için Bursa'dan Ali A~a'ya madalya; Arap kesimi örgüler için
Istanbul'dan Hac~~ Bekir A~a'ya madalya; Arnavut kesimi i~lemeli elbiseler
için Istanbul'dan Mustafa A~a'ya madalya; vi~ne a~ac~ ndan imal edilmi~~
a~~zl~ klar için Istanbul'dan Artin'e madalya; keten ve pamuklu giysiler için
Trabzon'dan Fabrikatör Hac~~ Usta'ya madalya; i~leme ve danteleler için
Istanbul'dan Gü lmezo~lu'na madalya; süslü terlikler için Istanbul'dan
26
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Hac~~Hüseyin A~a'ya madalya; pipo ve bastonlar için Afyon Karahisar'dan
Ahmet Usta'ya madalya; takke ve benzeri mamuller için Istanbul'dan
torbac~lar Kahyas~~Mustafa A~a'ya madalya; çe~itli a~~zl~klar için Sivas' taki
atölye sahiplerine madalya; k~ rm~z~~ topraktan mamul lüleler için Istanbul'dan Hur~it A~a'ya madalya; i~lemeler için bayan Marie'ye madalya;
tütün keseleri için Istanbul'dan Stefan'a madalya ve Osmanl~-Ingiliz ve
Frans~z ittifak~n~~ sembolize eden bir an~ t projesi için Istanbul'dan Pascal
Artin'e mansiyon.
1862 Londra IL Uluslararas~~Sergisi
Osmanl~~ Imparatorlu~'nun i~tirak etti~i di~er bir sergi de Londra II.
Uluslararas~~Sergisidir. Bu konuda kaleme al~ nan 29 Cemaziyelâhir 1278
tarihli bir takrirde, Imparatorluk mamullerinin sergilere gönderilmesinin
hazineye daima önemli mali yükler getirdi~inden May~s ay~ nda aç~lacak
sergiye i~tirak edilmemesinin dü~ünüldü~ü, ancak bu durumun Osmanl~~
Imparatorlu~u'nun ziraat, sanayi ve sanat sahalar~ndaki ilerlemesinden
Yabanc~~ devletlerin ~üphe etmelerine sebep olabilece~inden, bu sefer de
maden, hububat ve sanayi ürünlerinden olu~an nümunelerin masraflar~~
devlet taraf~ndan kar~~lanmak üzere Londra'ya gönderilmesi istenmektedir 27. Daha sonra Bursa ipekli dokumalar~, Selanik havlular~~ U~ak ve
Gördes seccade ve hal~lar~~ ba~ta olmak üzere I. Londra ve Paris sergilerinde
dikkati çeken mamullerin bu sefer de te~hir edilmesinin faydal~~ olaca~~~
belirtilmektedir 28 .
Londra'ya gönderilecek e~yalarla ilgili i~lemleri yürütmek üzere
Ticaret Müste~ar~~Server Efendi'nin ba~kanl~~~ nda bir komisyon kuruldu 29 .
Sergiye i~tirak beklenenin çok üzerinde oldu. Zira çe~itli sektörlerden sergiye
kat~lmak üzere 787 üretici müracaat etti 30. Gönderilen mallar aras~ nda
ço~unlu~u Imparatorlu~un muhtelif bölgelerinde yeti~tirilen bu~day, arpa,
çavdar, m~s~ r, pirinç, tütün, pamuk, ipek, kuru sebze ve meyvalar
olu~turmaktayd~. Tar~m ürünlerini Manast~ r, Canik, Giresun'dan gönderilen demir madeni, K~ br~s, T~rnova, ~am, Trabzon, Kastamonu ve
Ankara'dan gönderilen bak~ r madeni, Karada~~ve Avrat Hisar'dan
gönderilen gümü~~madeni, Bosna ve Adana'dan gönderilen galen, Ere~li,
Amasya ve Kandiye'den gönderilen ta~~kömürü, Konya ve Filibe'den
gönderilen potasyum nitrat, Afyon'dan gönderilen ~ap, Band~ rma ta~~
Ba~bakanl~ k Ar~ivi, Meclis-i Mahsusa, irade 104.4

27
28 Ayn. yer.

29 Ayn. yer.,; Ceride-i Havadis 29 Ramazan 1278, No. 1085
3° Coup d'oeil general.., s. 166.
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ocaklar~nda elde edilen mermer nümuneleri takip etmekteydi. Sergiye
gönderilen sanayi mamulleri ise, devlete ait fabrikalar ile Imparatorlukta
yayg~n bulunan küçük atölyelerde imal edilen yünlü, ipekli ve pamuklu
kuma~lar, Istanbul, Izmir ve Selanik'te yap~lan el i~lemeleri, hah seccade ve
silahlardan müte~ekkildi.
Ad~~ geçen Osmanl~~ürünleri Londra Sergisinde 25 pavyonda te~hir
edilmi~ti 31:
I. Maden ve ta~~ürünleri (37 üretici) 32.
G~da maddeleri (8o üretici)
Imalatta kullan~lan bitkisel ve hayvani mamuller (94 üretici)
Imalatta kullan~lan makina (~am'dan Bayazid Efendi)
Lokomotif (Istanbul'dan S. Balyan)
Ziraat alet ve makinalar~~ (3 imalatç~)
Silah ( ~~ 6 imalatç~)
Muzik aletleri (2 imalatç~)
Pamuk (52 üretici)
~~o. Keten ve kenevir (18 üretici)
II. Ipek ve kadife (57 üretici)
Yünlü ve kar~~~k kuma~lar (83 üretici)
Hah (44 üretici)
I~leme, dantel ve örgüler (30 üretici)
Kürk, deri, yün ve k~l (22 üretici)
Me~in ve ko~um tak~mlar~~ (58 imalatç~ )
Giyim e~yalar~~ (53 imalatç~)
Ka~~t, kitap ve büro malzemesi (7 imalatç~ )
Mobilya (32 imalatç~)
H~rdavat (17 imalatç~)
Kesici aletler ( 5 imalatç~)
Kuyumculuk ve mücevherat i~leri (17 imalatç~)
Toprak i~leri (22 imalatç~)
Eski kitap, a~~zl~k v.s, gibi çe~itli e~yalar (22 i~tirakçi)
Güzel sanatlar (M.P. Mussurus).
Sergi sonunda kurulan uluslararas~~jüriler taraf~ndan yap~lan de~erlendirmede Osmanl~~ürünleri 83 madalya ile 44 mansiyon kazand~. Bunlar~n
da~~l~~~~ ~öyle idi 33.
Ayn. esr., s. 166 v.d.
Parantez içindeki rakamlar ilgili sektörde sergiye kat~lanlar~ n say~s~n~~ göstermektedir.
33 Coup d'oeil general.., s. 167 v.d.; Salaheddin Bey, ayn. esr., s. 15.; Mecmua-i fünun, No.
g, Ramazan 1279.
31
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G~ da maddelerinden, un nümuneleri için Selânik'ten Dobrila'ya,
Drama ve Filibe Valiliklerine, bu~day nümuneleri için Halep'ten Mehmed
Ra~id ve Selanik Valili~i'ne, üzüm çe~itleri için Sisam Valili~i'ne, üzüm ve
incir çe~itleri için ~zmir'den P. Giudici'Ye, ~araplar için Kandiye ve K~br~s
valiliklerine madalya; yumu~ak bu~day nümuneleri için Adana, Akkâ,
Ankara, Bal~kesir ve Ayd~ n, nohut için Kandiye, susam nümuneleri için
Çanakkale, ha~ha~~nümuneleri için Kütahya, çavdar nümuneleri için
Lübnan ve Musul, m~s~ r nümuneleri için Sar~~ ~aban, hurma nümurteleri
için Lübnan valiliklerine, rak~~ ve ~arap nümuneleri için Köprü'den
Buruno~lu Kevork ile Halep'den Mehmed Ra~id'e mansiyon; ~malatta
kullan~ lan bitkisel ve hayvani mamullerden, yaprak tütünler için Drama,
Lazkiye, Serez, Lübnan ve Hasköy valiliklerine, puro ve sigaralar için
Th6codoridi'ye, mum ve balmumu için Ali Ringa'ya, alizarin için Bal~ kesir
Valili~i'ne, sak~z ve alizarin için ~am Valili~i'ne, sumak ve alizarin için ~am
Valili~i'ne, alizarin, tentür ve maz~~için Halep'den Mehmed Re~id'e, maz~~
için Konya Valili~i'ne, maz~~ ve Palamut için Bursa Valili~i ve Mustafa
O~lu'na, palamut için Izmir'den Malini A~a'ya, alizarin ve sak~z için
Kütahya Valili~i'ne, san bu~day için Sivas Valili~i'ne, ve çe~itli sanayi
bitkileri için ~ zmir'den Sidney Maltass'a madalya; tütün nümuneleri için
~am ve Sar~~ ~aban valiliklerine mansiyon; silahlardan, tüfek ve tabancalar
için ilgili fabrika ve atölyelere, i~lemdi k~l~çlar için Hetum'a madalya; çe~itli
çaptaki tüfek, tabanca ve k~l~çlar için Adana Valili~i'ne ve Mustafa A~a'ya
mansiyon; muzik aletlerinden, çe~ itli ziller için Istanbul'dan Avedis'e, ~ark
muzik aletleri için Toplu'ya madalya; ayn~~ ki~ilere di~er baz~~muzik aletleri
için mansiyon; ipekli dokuma ve kadifelerden, sergiye i~ tirak eden devlet
dokuma fabrikalar~ na, ham ipek için Bonnal fr&es, Brutto, Hermissian,
Manassa, pavlaki ve Toroso~lu'na, kadife ve ipekli dokumalar için Hereke
Fabrika-i Hümayunu'na, i~lemdi kuma~lar için Halep ve ~am valiliklerine
madalya; ham ipekler için Abc, Yakob Fiano, Halim A~a, Fettala, Ceizi
Yanko, Papaso~lu ve Vuccino'ya mansiyon; kar~~~ k kuma~lardan, ipek ve
pamuk kar~~~m~~dokumalar için ~am, Bursa ve ~stanbul valiliklerine,
pamuk ve yün kar~~~m~~ve yünlü dokumalar için Filibe Valili~i'ne madalya;
hal~lar için U~ak, Manisa, Selanik ve Filibe valiliklerine madalya; i~leme ve
danteleler için, Istanbul'dan Hidayet Efendi, Vehirarky A~a, Yakob Ali ve
Bayan Yald~zyan'a madalya; Istanbul'dan Kostaki, Caniko~lu, Artin ve
Bayan Takouy'a mansiyon; kürk ve deriler için, Osmanl~~~~mparatorlu~u'na
madalya; giyim e~yalar~ndan, i~lemdi milli k~yafetler için Gabriel Osman'a,
Hama ve ~~kodra valilikleri ve ~akir Efendi'ye, çe~itli ayakkab~lar için
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Edirne Valili~i, ~skender ve Mehmet A~alar ile Manoli'ye madalya; elbise,
iç çama~~ r ve ayakkab~lar için Hac~~Ahmet, Bourdjouk, Cebri Abdelghani,
Nisnani, Salih Efendi, Abdullah ve Selim A~alara mansiyon; parfümeri, süs
e~yas~~ ve benzeri mamullerden, sigara a~~zl~ klar~~ için Hüseyin Usta ve
Ahmet A~a'ya, tesbih ve kehribar için Ibi~, Ali R~za ve Hüsrev A~alar ile
Ka~~kç~o~lu'na, oyma a~aç i~leri için Hasköy (Bulgaristan) Valili~i'ne,
kokulu maddeler için Girit Valili~i'ne madalya; ve parfüm çe~itleri için Girit
Valili~i'ne mansiyon.
K~saca aç~klamaya çal~~t~~~m~ z uluslararas~~ sergilere büyük ölçüde
geli~mi~~ülkelerin sanayi ürünleri konu olmu~tur. Ba~l~ca amaçlar~~da yeni
pazarlar bulmakt~ . Ancak Osmanl~~ Imparatorlu~u için böyle bir endi~enin
henüz söz konusu oldu~u söylenemez. Yukar~ daki aç~klamalardan da
anla~~laca~~~üzere Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun ad~~ geçen sergilere kat~lmas~n~n amac~ , daha çok Tanzimat ve Islahat Ferman~ nda vaad edilenlere
uygun olarak ülkede tar~ m, sanayi ve sanat alanlar~nda yap~lan hamleleri
özellikle Avrupa devletlerine göstermeye yönelikti. Bura da ~unu belirtmek
lâz~ md~ r ki, bu sergiler sayesinde Osmanl~~ Imparatorlu~u ham madde
kaynaklar~~ ve tar~m ürünleri bak~ m~ ndan büyük bir potansiyele sahip
oldu~unu göstererek yabanc~~ devletelerin dikkatini çekmi~ tir. Osmanl~~
~mparatorlu~u'nun zengin bir tar~ m ülkesi olman~ n yan~ nda, özellikle 19.
yüzy~l~n ikinci yans~ndan itibaren sanayiindeki belirgin gerilemeye ra~men
dokumac~l~k, el sanatlar~, debba~ol~ k gibi bran~ larda Avrupa ile rekabet
edebilecek seviyede oldu~u, Bursa, ~am, ~stanbul, Filibe, Halep, Antep ve
U~ak gibi ~ehirlerin de hâlâ eski önemlerini mahafaza ettikleri görülmektedir.. Ödül kazanan Osmanl~~ tebasm~ n isimlerinin incelenmesiyle de
belirlenebilece~i üzere, Osmanl~~ ticari faaliyetinde oldu~u gibi endüstriyel
faaliyetlerde de gayri müslimler ile yabanc~lar söz sahibi idiler.
Bu sergilerin Osmanl~~imparatorlu~u aç~s~ndan di~er bir önemi de Bat~~
sanayii ile Osmanl~~sanayii aras~ndaki fark~n bariz olarak anla~~lmas~d~r.
SERGI-i UMUMI-i OSMANI
( 1863 Istanbul Sergisi)
~~ 9. yüzy~l d~~~politikada oldu~u gibi ekonomide de insiyatifin tamamen
Bat~'ya geçti~i bir dönem olmu~ tur. Seri üretime geçen Bat~~ Avrupa k~sa
zamanda di~er ülke pazarlar~nda üstünlü~ü ele geçirdi. Bu cümleden olarak
Osmanl~~imparatorlu~u ile yap~lan ticarette üstünlük Akdeniz'i kontrolü
alt~ nda bulunduran Ingiltere, Fransa, Italya ve Avusturya gibi devletlere
geçti. Özellikle yabanc~lar~ n Osmanl~~~mparatorlu~u'ndaki ticari faaliyetlerini s~n~ rlayan tahditler ~~ 838 Osmanl~-Ingiliz ticaret anla~mas~~ile kald~ r~l~ n-
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ca yabanc~~ mamullerin Osmanl~~ pazarlar~na yerle~mesi kolay oldu.
Tanzimat ve Islahat Ferman~~ da yabanc~~ devletlerin Osmanl~~ I mparatorlu~u'ndaki uzant~lar~~ olan Ermeni, Rum ve Yahudilere bir tak~ m hukuki
güvenceler getirerek bunlar~ n ticari hayatta daha aktif rol oynamalar~ n~~
sa~lad~. Avrupa'n~ n geli~en sanayi ve ço~alan nüfusu ham madde ve besin
ürünlerine olan talebi art~ r~ nca Osmanl~~ Imparatorlu~u d~~~pazarlara aç~ld~~
Ne var ki üretim iç ve d~~~pazar ihtiyac~ n~~ kar~~lamay~ nca fiatlar yükseldi ve
yerli sanayi ham madde bulmak gibi önemli bir sorunla kar~~~kar~~ya kald~.
Di~er taraftan Avrupa'n~ n ucuz ve kaliteli mamulleri Osmanl~~pazarlar~ nda
yerli mallarla rekabete girerek onun iç pazar alanlar~ n~~ daraltt~. 86o'lara
kadar Osmanl~~ pazarlar~ n~~ denetime alma sürecini tamamlayan Bat~~
Avrupa, 1856 Islahat Fermammn getirdi~i yeni haklardan da yararlanarak
daha büyük kazançlar sa~lamak amac~yla Imparatorlukta yat~ r~ mlara
yöneldi. Böylece Osmanl~~ Imparatorlu~u daha s~ k~~ bir ~ekilde kapitalizmin
yörüngesine ba~lanm~~~oldu.
Osmanl~~ Imparatorlu~u'na gelince, özellikle 19. yüzy~l~ n ilk yar~s~ nda
birbirini takip eden iç isyanlar ve sava~ lar yüzünden da~~lma tehlikesiyle
kar~~~kar~~ya kald~. Bu da~~lmay~~ durdurmak veya geciktirmek amac~yla
giri~ilen ~ slahat hareketleri ise beklenilen neticeyi vermedi. Bu bak~mdan
Bâb~âli Imparatorlu~un yar~~ sömürge haline getirilmesine uzun süre seyirci
kald~. Ancak ~~ 856 Paris Anla~mas~ndan sonra bir sulh dönemine girilmesiyle ekonomiyi içinde bulundu~u durumdan kurtarmak amac~yla bir tak~ m
tedbirler al~ nd~. Bunlar Bat~'n~ n üretim metot ve usullerini alarak Osmanl~~
ekonomisine rekabet gücünü kazand~ rmay~~ amaçl~yordu. ~~ 86o'lardan
itibaren uygulamaya konulan bu tedbirleri ~öyle özetlemek mümkündür:
. Yerli üretimi yabanc~~mamullerin rekabetinden korumak amac~yla
ithal gümrü~ünün art~ r~lmas~,
Sanayici ve i~~adamlar~ n~ n sorunlar~n~~ tesbit etmek ve al~ nmas~~
gereken tedbirler hakk~nda BâblâWye öneride bulunmak üzere sanayii ~slah
komisyonunun kurulmas~,
Sanayiin ihtiyac~~olan kalifiye eleman yeti~ tirmek amac~ yla sanayi
mekteplerinin aç~lmas~,
Rekabet gücüne sahip makinal~~ üretime geçebilmek için esnaf~n
~irketler halinde birle~tirilmesi,
Ülkede üretilen mallar~ n kalite, çe~it ve f~ atlarm~~ görmek, üreticinin
sorunlar~ n~~ tesbit etmek, ba~ar~l~~ olanlar~~ ödüllendirmek maksadiyle
Istanbul'da bir sergi aç~lmas~.
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Buradan da anla~~laca~~~üzere Istanbul sergisinin amac~, daha
öncekilerden farkl~~ olarak Osmanl~~ekonomisinin sorunlar~ n~~ tesbit ederek
onlara çözüm aramakt~. Bab~ali'nin sergiye verdi~i önemin bir tezâhürü
olarak sergi i~lerini yürütmek üzere kurulan üst komitenin ba~~ na devrin
Maliye Naz~ r~~ Prens Mustafa Faz~l Pa~a getirildi. Komitede Mustafa Faz~l
Pa~a'n~ n yan~nda Hariciye Te~rifatç~s~~Kamil Bey, Sadrazam Fuad Pa~a'n~ n
o~lu Naz~ m Bey, Ticaret Müste~ar~~ Server Efendi ve devlet ricalinden
Agaton Efendi bulunmaktayd~~ 34. Ba~lang~çta sergide sadece yerli ürünlerin
te~hiri dü~ünüldüyse de, sonradan Avrupa'dan gönderilecek yeni icad
olunmu~~makina ve aletlerin de sergilenmesinin faydal~~ olaca~~~kanaatine
var~ld~~ 35. Bu konuda yay~ nlanan resmi bir bildiride "I~~bu sergi her ne
kadar Memalik-i Mahruse-i ~ahane e~yas~ na mahsus ise de Avrupa'da
vapur kuvvetiyle ve daha sair suver ve esbab-~~ teshiliyye ile i~letilen
tezgâhlarda meydan-~~ husule getirilen emtia-~~ mütenevvia
kadime
üzere el ile imal olunan e~yamn n~sfi pahas~ na ve belki daha a~a~~~
ç~kar~lmakta oldu~u cihetle erbab-~~hiref ve sanayinin saye-i inayetvaye-i
Hazret-i Padi~ah ile bu makule muhtereat~~ dahi re'y-el-ayn mü~ahade
ederek terakki-i ma'mülât~ n esbab ve vas~ ta-i sahihiyesine iktiran etmeleri
için Avrupa'da hiref ve sanayii için yeni icad olunmu~~seh-ül-istimâl baz~~
makina ve edevat irsaline ra~bet edenler oldu~u halde yaln~z o misüllü
~eylerin dahi kabulüne ve bunlar için civar-~~sergide bir mahalli-i mahsus ve
münasib tertib ve tahsisine karar verilmi~~ve e~yay~~ dahiliyye misüllü zikr
olunan makina ve edavat dahi resm-i gümrükten muaf tutulmu~ tur"
denilmektedir 36.
Sergi yeri olarak Sultan Ahmet'de mevcut baz~~ binalar~ n üzerinde
durulduysa da bunlar~n ihtiyaca kafi gelmiyece~i görülerek, ayn~~ semtde
özel bir sergi binas~~yap~lmas~na karar verildi. Binan~ n in~aat~~ Mustafa Faz~l
Pa~a, M~s~rl~~ Sarraf Kevork, Eramian ve Oppenheim'den olu~an bir
kumpanyaya ihale edildi 37. Hazinenin içinde bulundu~u ödeme güçlü~ü
dolay~s~yla serginin bütün masraflar~, giri~~ücretleri kar~~l~~~~tertip komitesi
taraf~ ndan kar~~land~~38.
22 Aral~ k 1862 tarihinde serginin kurulu~~ve çal~~ ma esaslar~ n~~
belirleyen 6 ~~ maddelik "Sergi-i Umumi-i Osmani Nizamnamesi"
Ceridc-i Havadis, 5 ~aban 1279, No. 1128.
Ba~ bakanl~ k Ar~ivi, Irade-i Hariciye ii 2 44.
36 Tasvir-i Eticâr, 7 Cemaziyelâhir 1279> No. 45
37 Tercürnan-~~ Ahval, 3 Cemaziyelâhir 1279, No. 623; Coup d'oe~ l general., s. 17.
38 Meemua-1 funun, ~aban 1279, No. 8.
34
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ne~redildi 39. Bu nizamname o devrin gazeteleri tarafindan yay~nland~~~~
gibi bütün vilayet ve kazalara gönderilen bir genelgede de serginin önemi
anlat~larak, devlet memurlanndan çiftçi, esnaf ve tüccar' sergiye kat~lmaya
te~vik etmeleri istenmekte ve sergiye kat~lanlara her türlü kolayl~~~n
gösterilece~i belirtilmektedir 40. Gerek Istanbul'da gerekse ta~rada sergiye
gönderilecek mallar~~tesbit amac~yla vali ve kaymakamlar~n ba~kanl~~~nda
çe~itli mesleklere mensup kimselerden te~ekkül eden alt komiteler kuruldu.
Bu komiteler taraf~ndan seçilen e~yalar sergilenmek üzere emin veya
i~güzarlar vas~tas~yla Istanbul'a gönderildi. Te~hir edilecek bu e~yalar her
türlü vergiden muaf tutuldu~u gibi, emin veya i~güzarlann yolluk ve
yevmiyeleride mahalli mal sand~klar~~ taraf~ndan kar~~lanm~~t~r 4'. Yurt
d~~~ndan gönderilecek alet ve makinalar~n seçimi içinde Osmanl~~elçi veya
~ehbenderleri görevlendirilmi~, nakliye masraflar~~ devlet taraf~ndan
kar~~lanm~~~ve geli~~gidi~leri nde gümrük ve vergi d~~~~b~rak~lm~~t~r 42. Sergiye
gönderilen mallar~~te~hir etmek üzere on üç ayr~~pavyon haz~rlanm~~t~~43:
. Tar~m ve orman ürünleri,
Un, ~eker, ~eker mamulleri, sirke ve me~rubat,
Ham ve i~lenmi~~maden, madencilikle ilgili alet ve makina, mermer,
alç~~ta~lar~, in~aat malzemesi, odun ve maden kömürü,
Sanayi ve el sanatlar~~ile ilgili alet ve makina, saat, anahtar, ate~li
silah ve kesici aletler,
Alt~n ve gümü~~mamulleri, süs e~yalar~,
Koza, ham ve i~lenmi~~ipek, pamuk, yün ve tiftik,
~pek, pamuk, yün ve tiftik mamulleri,
Toprak ve cam mamulleri, ~ triyat, tesbih, çam sak~z~, boya ve mum,
I~lenmi~~deri ve deri mamulleri,
~~o. Elbise, türlü giyim e~yalar~, el i~leri, havlu ve sofra tak~mlar~,
I I . Sandalya, masa, kütüphane gibi a~aç i~leri, muzik aletleri, keçe, hal~,
kilim ve has~r,
In~aat model ve resimleri, kara kalem ve boyal~~resimler, düz ve
kabartma haritalar,
Matbaac~l~kla ilgili harf ve makinalar ile cilt i~leri. Mimarisi
Bourgeois ve iç dekorasyonu Leon Parvillee tarafindan yap~lan üç kap~l~,
Ceride-i Havadis, 5 ~aban 1279, No. 1128.
A. Giz, 1863 Istanbul Sergisi, Istanbul Sanayi Odas~~ Dergisi, 15 Haziran 1968.
41 Ba~bakanl~k A~~ivi, Iradei I-Tariciye 11244.
42 Ayn. yer.
43 Ceride-i Havadis, 5 ~aban 1279, No. 1128.
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dikdörtgen ~eklinde, yakla~~ k 3500 metre karelik bir alana yay~lan sergi
binas~~ zaman~ nda tamamlanamay~ nca, sergi dokuz günlük bir gecikme ile
28 ~ubat 1863'de (Ramazan~n dokuzuncu günü) aç~ld~. Aç~l~~ ta Sultan
Abdülaziz, Sadrazam Yusuf Kamil Pa~a, Hariciye Naz~ r~~ Ali Pa~a, Serasker
Fuad Pa~a ve M~s~ r Hidivi ~smail Pa~a haz~ r bulundular 44. Padi~ah o gün
sergiyi dört saat kadar gezdikten sonra, ertesi gün yine gelmi~ tir. Halk~ n
görebilmesi için Hazine-i Hümayunda muhafaza edilmekte olan k~ymetli
ta~lar~ n da sergilenmesini istemi~tir45. Sergide imparatorlu~un çe~itli
bölgelerinden gönderilmi~~on bin kalemin üzerinde ürün te~hir edilmi~tir 46 .
Nitekim Tasvir-i Efkâr'da ç~ kan bir makalede bu konuda "Bu kadar e~ya
bulunmas~~ do~rusu te~ekkür olunancak mevaddand~ r" denilmektedir 47 .
Sergide en geni~~yeri imparatorlu~un hemen hemen her taraf~ ndan
gönderilmi~~olan tar~m ürünleri almaktayd~. Halk~ n belli ba~l~~ g~da
maddelerinden birini te~kil eden ve tar~m~~ yayg~n bir ~ekilde yap~lan
bu~day~n sergide 212 nümunesi te~hir edilmi~ ti 48. Her nümunenin
gönderildi~i yer ve fiat~~ bir etiketle belirlenmi~ti. Buna göre sergideki
ortalam bu~day fiat~~ kile 49 ba~~na 20 kuru~, yani 3 frank 55 santim idi. Bu,
Fransa'daki ortalamalar~n alt~ nda bir fiatt~~ 50. Sergiye 247 çavdar nümunesi
gönderilmi~ ti 51. Çavdar Osmanl~~ imparatorlu~u'nda çok ekilen bir
hububat türü olmakla beraber, ekmeklik olarak kullan~ lan iyi cins çavdar
Tatar Pazar~'nda (Pazarc~ k) yeti~ tirilmekteydi. Fiatlar ula~~ mdan kaynaklanan büyük farklar göstermekle birlikte sergideki ortalama fiat kile ba~~ na
~~2 kuru~tu, yani hektolitresi 33 kuru~~25 para veya 7 frank 20 santim idi. Bu,
Frans~z fiatlar~ndan hektolitre ba~~ na 2 frank 95 santim daha ucuzdu 52.
Bu~day ve çavdar halk~ n ekmek ihtiyac~ n~~ kar~~lamak için ekilirken, arpa ve
yulaf genellikle hayvan yemi olarak kullan~lmaktayd~. Imparatorlu~un
daha çok ya~~~l~~ ve sulak bölgelerinden gönderilen arpa nümuneleri
içersinde Tatar Pazar~, Ayd~ n ve Filibe'ninkiler irilik, dolgunluk ve temizli~i
ile dikkati çekmekteydi. Sergideki arpan~ n ortalama fiat kile ba~~na 14 kuru~~
O. Nuri Ergin, Mecelle-i Umur-u Belediye, c. 1, Istanbul 1922, S. 738.
Ayn. yer.
46 Mecmua-i fünun, Ramazan 1279, No. 9.; Ceridc-i Havadis, 28 Recep 1279, No. 11 27.
Tasvir-i Efkâr, 8 ~evval 1279, No. 79.
48 B.C.Collas, la Turquie en 1864, Paris 1864, S. 197.

44
45

49

36,4 it.

30 Türk Ziraat Tarihine Bir Bak~~, 1. köy ve ziraat kalk~ nma kongresi yay~ n~, Istanbul
1938, S. 150.
B.C.Collas, ayn. esr., s. 197.
52 Salaheddin Bey, ayn. esr., s. 81.
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idi. Bu, Fransa'daki fiatlardan daha yüksekti 53 . Arpaya nazaran tar~m~~
daha az yap~lan yulafin çe~itli türlerine ait 44 nümune sergide te~hir
edilmi~ti. Sergideki ortalama fiat~~ kile ba~~na ~~o kuru~tu.
M~s~r tanesinden ve sap~ ndan yaralan~lan bir bitkidir. Genellikle
Karadeniz sahilleriyle Imparatorlu~un Avrupa topraklar~nda ekimi yap~lan m~s~ r türleri aras~nda Osmanl~~ pazarlar~nda en çok aranan~~ Tuna
eyaletlerinde yeti~tirilmekteydi. Sergiye ~~o ~~ m~s~r nümunesi gönderilmi~ti.
Bunlar aras~nda kalitelileri Filibe'nin sar~~ m~s~ rlar~~ ile Samsun bölgesinini
k~rm~z~ mt~rak m~s~rlar~~ idi 54 . Ancak Osmanl~~m~s~r ürününün ba~l~ca al~c~s~~
olan Marsilya genellikle beyaz ve sar~~ m~s~ r~~ tercih etti~inden, Samsun
m~s~rlar~n~ n ihracat~~çok s~n~ rl~~kalm~~t~ r. Te~hir edilen m~s~ rlar~ n ortalama
fiat~~ kile ba~~ na 13 kuru~, yani hektolitre ba~~na 8 frank 35 santim idi ki, bu
fiat Frans~z ortalamalar~ ndan bir frank 5 santim daha ucuzdu 55 .
Osmanl~~topraklar~n~ n pirinç tar~m~na elveri~li olmas~na ra~men,
pirinç tarlalar~ n~n çe~itli hastal~ klara sebep olmas~~dolay~s~yla pirinç ekimi
geli~memi~tir. Bu bak~ mdan sergiye sadece 42 pirinç nümunesi
gönderilmi~ti 56 . Bunlar~ n ekseriyeti kilesi 75-90 kuru~~aras~ nda de~i~en
Tatar Pazar ile kilesi 80-90 kuru~~aras~nda sat~lan Filibe pirinçleri idi. Ancak
Tatar Pazar ve Filibe pirinçleri kabuklu idi. Imparatorlukta yeti~tirilen en
kaliteli pirinçler Ta~köprü'nün k~z~lca pirinçleri, (kilosu 50 para) ile Biga
pirinçleri (kilosu 2,4 kuru~) idi 57 .
Gerek 1863 ürününün rekor seviyede olmas~, gerekse son y~llarda artan
ihracat~~dolay~s~yla sergide te~hir edilen tanm ürünleri aras~nda tütüne özel bir
yer verilmi~ti. Selanik, Yanya, Edirne, Trabzon, Izmir, Hüdavendigar, Sayda
ve Halep olmak üzere sekiz eyaletten nümuneler gönderilmi~ti. Yo~un tütün
tar~ m~n~n yap~ld~~~~eyaletlerin ba~~nda gelen Selanik on nümune ile temsil
edilmi~ti. Selanik'in en mümbit tütün bölgesi Yenice-Karasu'da ortalama
üretim 875 000 kg. idi. Bunun ~~25 000 kg. ~~birinci kalite (kilosu 24-30 kuru~)
250 000 kg. ~~ikinci kalite (kilosu 16-23 kuru~), 500 000 kg. ~~üçüncü kalite
(kilosu 6-16 kuru~) idi. Selanik eyaletinin di~er bir tütün bölgesi y~ll~k üretim
ortalamas~~ 3 75 000 kg. olan Sar~~~aban'd~. Bunun 50 000 kg. ~~ birinci kalite
(kilosu 16-22 kuru~), 50 000 kg. 1 ikinci kalite (kilosu 12, 8-16 kuru~), 275 000
kg. 'da üçüncü kalite (kilosu 7,6-12 kuru~) idi 58 . Y~ll~k üretim ortalamas~~
Coup d'oeil
s. 66.
Salaheddin Bey, ayn. esr., s. 83.
55 Ayn. yer.
56 Coup d'oeil
s. 69.
57 Salaheddin Bey, ayn. esr., s. 83.; 40 para = ~~ kuru~.
58 Salaheddin Bey, ayn. esr., s. 92 v.d.
53
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800 000 kg. olan Drama tütünleri ise dü~ük kaliteli idi. Zira bunlar~ n kilosu
3,50-6 kuru~~aras~ nda de~i~mekteydi. Y~lda ortalama 580 000 kg. tütün elde
edilen Kavala ve Previ~te bölgesi tütünleri de ayn~~kalitede idi 59. Yanya ve
Edirne tütünleri sergide sadece bir kaç nümune ile temsil edilmi~~olup, a~a~~~
kalitedendi. Her iki eyaletteki tütün ekimi yaln~z bölgenin ihtiyac~ n~~
kar~~layacak miktardayd~. izmir'i temsilen Sarayalt~~ ve Manisa'n~n Kürsen
Köyü'nden iki tütün nümunesi gönderilmi~ti. Bunlar~n her ikisinin de
kilosuna 7,6-8,4 kuru~~fiat konmu~tu 6°. Ayn~~ ~ekilde az miktarda tütün
yeti~tirilen bölgelerden bir di~eri de Hüdavendigâr eyaleti idi. Yaln~z
Bergama ve civar~nda tütün tar~ m~~yap~lmakta olup, y~ll~k üretim 62 500 kg.
idi. Muhtelif cinsten olan bu tütünlerin hepsi de dü~ük kaliteli idi 61 .
imparatorlu~un Asya topraklar~ nda en fazla tütün elde edilen bölge
Trabzon eyaletiydi. Trabzon'a ba~l~~Samsun, Çar~amba ve Bafra'n~n y~ll~k
üretimi 5 milyon kg. civar~ndayd~. Elde edilen tütünlerin önemli bir k~sm~~
ihraç edilmekteydi. Bölgeden sergiye gönderilen nümunelerin hepsi de iyi
kaliteli olup, kilosu 16 kuru~a sat~lmaktayd~~62. Sayda'dan da iki tütün
nümunesi gönderilmi~ti. Bunlardan birisi Lazkiye, di~eri de Abu Reha
ad~yla tamnmaktayd~. Sonuncular~n y~ll~k ortalama üretimi 540 000 kg. idi.
Bölgenin ihtiyaç fazlas~~ üretimi kilosu 12 kuru~tan M~s~ r ve Avrupa'ya ihraç
ediliyordu 63. Halep eyaletinde az miktarda yeti~tirilen tütünler ancak
bölgenin ihtiyac~n~~ kar~~layabilmekteydi. Kalitesi yüksek olan Halep
tütünleri bazan 25 kuru~a kadar al~c~~ bulabiliyordu.
Osmanl~~ d~~~ticaretinde önemli yeri olan di~er bir madde de pamuktu.
86olar~ n ba~~ ndan itibaren, özellikle Amerikan iç sava~~ n~n patlak
vermesiyle Avrupa pazarlar~ nda Osmanl~~ pamuklar~ na talep büyük ölçüde
artm~~t~ r. Bab~âli bu ihtiyac~~kar~~layabilmek amac~yla üretimi te~vik etmi~,
pamuk türünü ~slah için M~s~ r ve Amerika'dan iyi cins pamuk tohumlar~~
getirtmi~~ve makinal~~ üretimi desteklemi~tir.
Bu çabalara uygun olarak pamuk üretiminde önemli art~~ lar kaydedilmi~tir. Nitekim 1861 y~l~ nda 9 600 000 kg. olan pamuk rekoltesi 1863'de
50 000 000 kg. yükseldi 64 . Bu miktar daha sonraki y~llarda da artarak
devam etti. Sergiye imparatorlu~un hemen hemen her taraf~ ndan olmak
59 Ayn. esr., s. 93.
60 Türk Ziraat Tarihine Bir Bak~~, s. 16o.
61 Salaheddin Bey, ayn. esr., s. 96.
62 Ayn. esr. S. 97.
63 Coup d'oeil genCral., s. 81.
64 B.C. Collas, ayn. esr., s. 213.
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üzere 92 pamuk nümunesi gönderilmi~ tir. Bunlardan 24.'Ü Izmir'den, 6's~~
Trablus~am'dan, 2'si
Serez'den, ~~ o'u Bal~khisar'dan, 4'ü kerclen,
Halep'den 2'si MusuFklan, 3'ü Adana'dan, t 'i
~am'dan,
Lazkiye'den,
Akkâ'dan, ~~ 'i Diyarbak~r'dan, ~~ Rodos'dan, ~~ 'i Çanakkale'den, ~~
Konya'dan,
Kudüs'den,
Mara~'dan, 7'si Amasya'dan,
tzmit'den,
Selânik'den, 4'ü Filibe'den, 'i Edirne'den, 3'ü Drama'dan, ~~
Tekirda~'dan, Manisa'dan, t Sivas'dan Mardin'den, Karesi'den,
T~ rhala'dan, 4'ü M~s~ r'dan, ~~ Beyrut'dan, ~~ 'i Sir Henry Bulwer'in Yass~~
Ada'dakai çiftli~inden ve ~~Kartallimni'den getirilmi~ti ". Osmanl~~
pamuklar~~içerisinde kalite bak~ m~ndan en üstünü M~s~ r pamuklar~~olup, d~~~
pazarlarda Amerikan pamuklanyla ba~ar~l~~bir ~ekilde rekabet etmekteydi.
M~s~r pamuklar~ndan sonra gelen ~zmir pamuklar~~ ise son y~llardaki
çal~~malar sayesinde kalite bak~m~ndan hissedilir bir geli~me kaydetmi~ti.
Nitekim nouvelle orleans denilen tohumun kullan~linas~yla verim artm~~~ve
lifler uzam~~t~~66 . Kudüs, ~am, Halep, Musul, Adana, Konya ve Rodos'dan
gelen nümuneler renk ve dayan~ kl~l~ k bak~m~ndan ~zmir pamuklanyla ayn~~
vas~flara sahip olmas~na kar~~l~ k kalite bak~m~ ndan onlar~ n gerisinde
kalmaktayd~. Filibe, Tekirda~, Selanik, Edirne ve Drama pamuklar~~ için
ayn~~ durum söz konusu olduktan ba~ka, bunlar yeteri kadar temizde
de~ildi 67 . Pamuk fiatlar~~ renk, dayan~kl~l~k ve lif uzunlu~una göre kilo
ba~~na ~~o ila 21,6 kuru~~aras~nda de~i~ mekteydi 68 .
Sergide te~hir edilen dokuma ham maddeleri aras~ nda keten ve
kenevire de geni~~yer verilmi~ti. Keten ve kenevir nümuneleri kavanozlarda
te~hir edilen tohumlarla, lif, iplik ve sicimlerden ibaretti. Keten ve kenevir
lifleri dokumac~l~kta, tohumlar~~ilaç, boya ve ya~~sanayiinde kullan~lan bir
bitkidir. Ancak Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda bu bitkilerin daha çok
liflerinden istifade edilmekteydi. Nitekim bir kaç tohum nümunesine kar~~l~k
sergide muhtelif bölgelerden gönderilmi~~36 keten ve kenevir lifi nümunesi
bulunmaktayd~. Hepsi de birinci kalite olan kenevir liflerinin ortalama fiat~~
kilo ba~~ na 5 kuru~~idi 69. Keten liflerinin fiat~~ ise kenevirin iki kat~yd~.
Mesalâ Adapazar~~keten liflerinin kilosu ~~1,2 kuru~tu 70. Osmanl~~ keten
mamulleri kaliteli olmakla beraber çok pahallyd~. Bu bak~ mdan yerli
Coup d'oeil general., s• 84.
Türk Ziraat Tarihine Bir Bak~~, s. 166.
67 Ayn. esr., S. 167.
68 Coup d'oeil general., S. 85.
69 Türk Ziraat Tarihine Bir Bak~~, s. 170.
70 Ayn. yer.
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pazarlarda s~ k görülen Belçika ve Frans~z ketenleriyle rekabet edememekteydi. Mesela Trabzon keten iplikleri ayn~~ cinsten Belçika keten
ipliklerinin yakla~~ k iki kat~~bir fiatla sat~lmaktayd~~ 7°. Sergiye 30 kenevir ipi
nümunesi gönderilmi~ti 72. Bunlar~ n kilosu kal~ nl~~~ na göre 20 para ile 4
kuru~~aras~nda de~i~mekteydi. Ne var ki kenevir ipli~i imali ihmal edilmi~ti,
yani örgüleri gev~ek ve dayan~ ks~zd~. Bu yüzden de ihtiyac~n büyük bir k~sm~~
Avrupa'dan kar~~lanmaktayd~. Y~lda yakla~~ k be~~ton kenevir ipli~i i~leyen
askeri tersaneler bu bran~ta daha kaliteli üretim yap~yordu 73.
Dokumac~l~k, ötedenberi Türkler taraf~ ndan ev sanayi ~eklinde icra
edilen bir sanatt~. Osmanl~lar zaman~nda daha da geli~tirilen dokumac~l~ k
önemli bir sanayi kolu haline geldi. Dokumac~l~~~ n ham maddesini te~kil
eden yün ülkedeki yayg~ n hayvanc~l~~a paralel olarak bol miktarda elde
ediliyordu. Üretilen yünler ba~lang~çta sadece iç pazar ihtiyac~n~~ kar~~larken zamanla önemli bir ihraç maddesi oldu. Bu öneminden dolay~~
sergide büyük pavyonlardan birisi Imparatorlu~un çe~itli eyaletlerinden
gönderilen 120 adet yün nümunesine tahsis edilmi~ti 74. Bunlar aras~ nda
kalite bak~ m~ ndan üstün olanlar Rusçuk, Konya, Selanik, Tekirda~,
Ankara, Bursa, Izmir ve ~am yünleriydi. Yünlerin ço~u incelik ve uzunluk
gibi dokumac~lkta aranan vas~flara sahip oldu~u halde genelde iyi
temizlenmedi~inden ayn~~kalitedeki temiz yünlerin yar~~ fiat~ na sat~lmaktayd~. Mesela Konya'n~n temiz siyah yünleri 14,5 kuru~a sat~ld~~~~halde,
ayn~~ kalitedeki kirli Saruhan yünlerinin kilosu 7,2 kuru~tu. Y~ kanan
yünlerin % 35-40 nisbetinde a~~rl~~~ ndan kaybetti~i dü~ünülürse, bu
durumun üreticinin aleyhine oldu~u kendili~inden anla~~l~ r 75.
Avrupa tekstil sanayiinin geli~mesiyle birlikte bütün Osmanl~~ Imparatorlu~u'ndan, özellikle Tuna eyaletlerinden Transilvanya, Galiçya,
Morova ve Silezya'ya gittikçe artan miktarda yün ihraç edilmi~tir.
Tuna vas~ tas~yla Viyana'ya, deniz yoluyla da Triyeste, Marsilya ve
Hamburg'a da önemli miktarda yün sevkedilmi~tir. Ihraç edilen yünler
186olar~n ilk y~llar~~ ortalamas~na göre 19 212 500 kg. olup, 185 924 000
kuru~luk bir gelir sa~lanm~~ t~ r 76.
Imparatorlukta yayg~ n olan di~er bir sanayi faaliyeti de ipek
böcekçili~i idi. Bu sanayi Anadolu ve Rumeli ba~ta olmak üzere bir çok
Salaheddin Bey, ayn. esr., S. lot.
Türk Ziraat Tarihin Bir Bak~~, S. 170.
73 Salaheddin Bey, ayn. esr., S. 102.
74 Coup d'oeil general., S. go.; B.C. Collas, ayn. esr., s. 234.
75 Türk Ziraat Tarihine Bir Bak~~, s. 170.
76 Coup d'oeil general., s. 92.
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eyaletlere yay~lm~~~bulunuyordu. Imparatorlu~a ait çe~itli bölgelerden
gelen ve 50 kavanoz içinde te~hir edilen kozalar aras~ nda dikkati çekenler
Manast~ r, T~ rnova, Selânik, ~stanbul, Izmir, Izmit, Kütahya ve Bursa
kozalanyd1 77. Bursa gerek ikliminin müsait olu~ u, gereksçe modern
metotlar~ n geni~~çapta uygulanmas~~neticesinde önemli bir ipekböcekcili~i
merkezi haline gelmi~ tir. ~ pek bölgenin ba~ta gelen üretim maddesi oldu~u
gibi, halk~ nda ba~l~ca geçim kayna~~n~~ te~kil etmekteydi. Kalite yönündende Bursa ipekleri iç ve d~~~pazarlarda çok aranan bir maddeydi 78 .
Nitekim sergide te~hir edilen kozalar aras~nda Bursa'da yeti~tirilen sina
böce~inin mahsulü beyaz ve orta büyüklükteki ipek kozalar~~ilgililerin fazla
ra~bet gösterdikleri kozalardand~. Di~er bir ipekböce~i merkezi Izmit'ten
gönderilmi~~ve kilosu 8o kuru~a sat~lan kozalarda dikkati çeken nümuneler
aras~ndayd~~ 79 . Istanbul'un kozalar~~ ortan~ n üstünde büyüklükte olmakla
beraber Bursa ve Izmit kozalar~~kadar kaliteli de~ildi. Bunlar lekeli oldu~u
gibi bazan da renkleri kar~~~ kt~ . Kütahya'dan gönderilenler ise irilik ve
uzunlu~uyla önde gelen kozalar aras~ ndayd~. Ipekleri temiz ve renkleri
beyazd~. Bunlar da Izmit kozalar~~ gibi kilosu 8o kuru~a sat~llyordu 8°.
Selanik ve T~rnova kozalar~~da Bursa kozalar~na nazaran daha dü~ük kaliteli
ve sar~~ renkliydi. Ortalama fiatlar~~ kilo ba~~ na 72 kuru~ tu 81 .
Ham ipek, koza, kamç~~ ba~~~denilen adi ipek, çifte ipe~i, ipek böce~i
tohumu ile ipekten elde edilen maddelerin ihracat~~ Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun önemli bir gelir kayna~~n~~te~kil ediyordu. Bu cümleden olarak
yaln~z Bursa'da y~ll~k ~~ 72 milyon kuru~~de~erinde ham ipek ihraç
edilmekteydi. Bunu 107,5 milyon kuru~la Izmir takip etmi~tir. Edirne ise her
y~l yakla~~ k ~~oo milyon kuru~~tutar~ nda ipek böcekçili~i ürünü satmaktayd~.
~~kodra, Trabzon, Erzurum, Trablus~am, Imroz, Semendire, Sak~z, Sisam,
Girit ve K~br~s gibi pazarlar~ nda ipekçilikten y~ll~ k kazançlar~~450 milyon
kuru~~de~erindeydi 82 . Osmanl~~ ipeklerinin ba~l~ca al~c~lar~~ Fransa ve
~ ngiltere idi.
Sergiye gönderilen a~aç nümunelerinden olu~an pavyon fazla ilgi
görmemi~ti. Göze çarpan ilk nümuneler Karadeniz ormanlar~ ndan gönderilmi~ti. Bunlar Zile Kazas~'ndaki ormanlardan kesilmi~~35-50 cm.
çap~ndaki ard~ç, sedir ve ç~nar a~açlar~~idi. Lâdik'in 75 cm. çap~ndaki f~nd~k
Türk Ziraat Tarihine Bir Bak~~, s. 179.
X. Heuschling, L'Empire de Turquie, Bruxelles-Leipzig 186o, s. 161 v.d.
79 Coup d'oeil ginraI., s. l05.
80 Ayn. yer.
91 Ayn. yer.
82
Ayn. yer.
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a~ac~~ ile Akda~~ormanlar~n~n önemli bir ürünü olan çam a~açlar~~ da
sergideki önemli nümuneler aras~ndayd~~83. Çam a~ac~~ türlü gemi in~aat~,
do~ramc~l~ k ve marangozluk gibi çe~itli i~lerde kullan~lmas~~bak~m~ ndan çok
tüketilen bir a~aç türü idi. Ayr~ca ~s~tma amac~yla da kullan~l~yordu.
Akdeniz ormanlar~ ndan da kay~n a~ac~, kara a~aç, akçe a~aç, k~z~l a~aç,
ç~nar a~ac~, yabani find~ k ve ard~ç a~ac~~nümunleri gönderilmi~ti. Kay~n
a~ac~~ dayan~ kl~~~~ve elastikiyeti dolay~s~yla kasnakç~l~k ile temel kaz~ klar~~
yap~m~nda, kozalar~~ da ayd~nlatma ya~~~imalinde kullan~lmaktayd~. Hemen
her çe~it arazide yeti~ebilen kara a~aç genellikle araba, dingil can tlar~, nal~n
ile toprak ve su . alt~nda kalacak ~eylerin imalinde tercih edilirdi.
Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda yeti~en en büyük a~açlardan birisi olan akçe
a~aç gerek beyaz renkli olu~u, gerekse parlat~labilme özelli~ine sahip olu~u
dolay~s~yla araba imali, abanozculuk, oyma i~leri, dipçik yap~ m~~ve keman
imali için elveri~liydi. Sergide Biga Sanca~~'ndan 3 adet me~e ile 3 adet çam
a~ac~, Marmara Adas~'ndan ceviz, ~im~ir, me~e, çam, selvi, sö~üt ve kavak
a~ac~~ nümuneleri te~hir edilmi~ti 84 . Isparta Sanca~~'ndan sergiye ~im~ir
tomru~u, Mara~~Sanca~~'ndan da ceviz a~ac~~tomru~u gönderilmi~ti.
Isparta civar~nda bol miktarda yeti~en ~im~ir a~ac~~ tornac~l~k ve hakkakl~k
i~lerinde kullan~lmak üzere Istanbul'a ihraç edilmekteydi 85.
Osmanl~~ Imparatorlu~u yeralt~~ zenginlikleri bak~m~ndan ender rastlanabilecek bir ülkeydi. özellikle Imparatorlu~un Avrupa ve Anadolu'daki
topraklar~, çe~itli maden sanayiinin kurulmas~na imkân haz~rlayan geni~~
kaynaklara sahipti. Üsküp Sanca~~'na ba~l~~ Kratova'da kur~un ve gümü~,
Gümülcine yak~n~ndaki Maroniye madeninde ~ap, Sofya'n~n güneyinde
bulunan Samakow'da demir, Selanik yak~n~ndaki Sidre Kap~s~~ madeninde
gümü~~ve kur~un, Ta~oz Adas~'nda gümü~, Bosna'ya ba~l~~ Kamengrad'da
bak~r, Meydan, Nove Meydan ve Stari Meydan'da demir madeni yataklar~~
bulunmaktayd~~86. Daha Imparatorlu~un ilk y~llar~ ndan ba~layarak bu
madenleri i~leyen bir çok tesis kurulmu~tu. Bunlar aras~ nda Kratova
dökümhaneleri, Egri-Palanka, Samakow, Bounzeni Meydan, Stari Meydan
ve Kamengrad yüksek fir~nlar~~say~labilir.
Samakow tesisleri demir ihtiyac~ n~~ kar~~lamas~~ bak~m~ndan Imparatorlu~un ba~ta gelen kurulu~lar~ndan birisi idi. Burada mevcut 12 yüksek
Coup d'oeil general., s. 93
Salaheddin Bey, ayn. esr., s. 116.
65 Türk Ziraat Tarihine Bir Bak~~, s. 176.
86 F. Frech-A. Haenig-A. Sack, Die Grundlagen türkischer Wirtschaftsver jüngung, Berlin
1916, S. 4 v.d.
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f~r~nda 12'si dökme olmak üzere 18 bin ton demir üretiliyordu 87. Kavala
yak~nlar~ndaki Raout~a firmlar~ nda 5 bin ton dökme demir elde edilmekteydi 88 . Anadolu'da da zengin maden yataklar~~ mevcuttu. Ni~de'de kur~un
ve gümü~, Bozk~ r'da kur~un, alt~ n ve gümü~, Ergani'de bak~ r, alt~n ve
gümü~, Gediz'de ~ap, Malatya'da kur~un, Gümü~hane'de bak~r, alt~ n ve
gümü~, Giresun'da bak~ r, alt~ n ve gümü~, Keban'da bak~ r, gümü~~ve
kur~un, inegörde gümü~, Küre'de bak~ r, Sarki Karahisar'da kur~un
madeni yataklar~~ bulunmaktayd~. Üretilen madenler aras~nda ilk s~ray~~
gümü~, bak~r ve kur~un al~yordu. Gümü~ün en bol üretildi~i bölgeler
Denek Maden, Gümü~hane, Akda~~Madeni ve Keban idi. Bu yataklar~ n
y~ll~ k (186o) üretimi ~öyleydi 89:
Denek Maden
Gümü~hane
Hac~köy
Akda~~Madeni
Keban

kg.
kg.
~~ 73 000 kg.
~~ 53 000 g.
~~ 82 000 kg.

200 000

22 500

Bak~r i~letme merkezleri ve y~ll~ k üretimleri ise:
920 000 kg.
Ergani
kg.
200 000
Esseli
35 500 kg.
Küre
78 000 kg.
Helval~~
384 000 kg.
Trabzon
384 000 kg.
Tokat
Sergiye ad~~geçen madenler, imparatorlukta bol miktarda üretilen göl,
kaya ve deniz tuzlan ile Band~ rma'daki ocaklardan elde edilen mermerlerden bol çe~ itli nümuneler gönderilmi~ti. Bunlar~~dört grupta toplamak
mümkündür 90.
. Harp Okulu Kimya ö~retmeni Hüseyin Efendi ve Dr. Abdullah Bey
taraf~ ndan sergilenmi~~maden kolleksiyonu,
2. M. Groppler tarafindan i~letilmekte olan Band~ rma mermer ocaklar~ndan gönderilmi~~14 nümune ile Marmara Adas~~mermerlerinden iki
nümune,
87 X. Heuschling, ayn. esr., s. 152.
88 Ayn. yer.
Tarihi, c. 6, Ankara 1976, S. 249.
89 B.C. Collas, ayn. esr. s. 243.; E.Z. Karal, Osmanl ~~
90 Coup d'oeil gnraI., s. 53.

R~FAT ONSOY

218

Muhtelif kökenli yumu~ak ve sert çe~itli ta~lar,
Imparatorlukta yayg~ n bir ~ekilde bulunan tuzlalardan gönderilmi~~
nümuneler.
Hüseyin Efendi'nin kolleksiyonu 256 nümune ihtiva ediyordu. Içinde
kur~un ve gümü~~bulunan 75 adet maden Amasya, Üsküp, Selanik, Izmir,
Trabzon, Bosna, Sivas, Drama, Izmit, Adana, Ergani, Kratova ve Sisam
Adas~'ndan toplanm~~t~. Ancak bu madenlerin ço~u i~letilmemekteydi.
Bak~ r ihtiva eden 35 maden nümunesi de Trabzon, Erzurum, Ergani,
Harput, Kastamonu, Musul, Bal~kesir, K~br~s, Bosna ve Karada~'dan
gönderilmi~ti. Bunlar aras~ nda bak~ r oran~~ en yüksek olan Bal~ kesir
yataklanyd~. 23 adet demir madeni nümunesi ise Ni~, Sivas, Izmit ve di~er
baz~~ vilayetlerden getirilmi~ti. 3 adet grafit madeni nümunesi Amasya,
Üsküp ve Drama'dan, içinde alt~ n bulunan dört adet c~va madeni de
Selanik, Edirne, Van ve Bosna'dan gönderilmi~ti. Hüseyin Efendi'nin
kolleksiyonunda 27 adet tuz nümunesi de vard~. Bunlar aras~nda Sivas ve
K~br~s'dan 3 adet göl tuzu, BoZok.taki muhtelif tuzlalardan toplanm~~~9 adet
kristal tuz, Konya, Yanya, Izmir, K~ br~s, ~am, Halep ve Trablus~am'dan 12
adet kristal tuz, Mu~la, Yanya, Dimetoka ve K~ br~s'dan dört kaya tuzu
nümunesi bulunuyordu.
Kolleksiyonda bulunan di~er nümunelerden zikre de~er olanlar ise,
Izmit'deki ocaklardan 4 adet sar~~ve k~ rm~z~~mermer nümunesi, Sisam Adas~,
Bosna, Canik ve Sofya'dan 8 adet temizlik i~lerinde kullan~lan kil nümunesi,
Trablusgarb, Afyon Karahisar, Ayd~ n ve Izmir'den 14 adet ta~~kömürü
nümunesi, Musul, Giresun ve Ohri'den 3 adet kükürt nümunesi, Sisam
Adas~~ ve Giresun'dan 2 adet arsenik sülfür veya sar~~ z~ rn~ k nümunesi,
Kütahya ve Trabzon'dan 2 adet billurla~t~ r~lm~~~~ap nümunesi, Manast~ r,
Kayseri ve Bal~ kesir'den 3 adet kireç nümunesi, Trabzon, Izmit ve
Filibe'den 3 adet granit nümunesi, Köstence, Ohri, Konya, ~am ve
Sayda'dan 4 adet alç~~ nümunesi ve nihayet Kütahya mamulü lüle ta~~~
nümuneleri idi.
Dr. Abdullah Bey'in küçük kolleksiyonu ise, Toros da~lar~ , Karacada~~
ve Lübnan da~lar~ndan toplanm~~~alt~ n ve gümü~~parçac~ klar~, piroksen,
zebercet, ~effaf oksit, bazalt, pirit ve demir sülfür gibi k~ymetli ta~~ve maden
nümunelerini ihtiva etmckteydi 91.
Mermer e~yalar M. Groppler taraf~ ndan sergilenmi~ti. Bunlar aras~ nda
6 adet masa, iki konsol, dört ocak ve bir adet renkli vazo bulunmaktayd~~ 92 .
91
92

Ayn. esr., S. 54.
Ayn. esr., S. 55.
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Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun en zengin mermer yataklar~~ Band~ rma'dayd~.
Bu ocaklar 1857'den itibaren M. Groppler taraf~ndan i~letilmi~tir.
Band~ rma mermer ocaklar~~ Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda makina kullan~lan
çok az i~letmeden biriydi. Burada çal~~an i~çi say~s~~ 27 olup, y~ll~k üretim 36
bin metre küb civar~ndayd~. Üretilen mermerlerin metre kübü I 3o ilâ 6o
kuru~~aras~nda bir fiatla sat~l~yordu. Mermerler kalite bak~ m~ndan ~ talya
mermerleriyle rekabet edebilecek seviyede idi 93 .
Sergide çok say~da tuz nümuneleri te~hir edilmi~ti. Bunlar aras~ nda
kalitelileri Trablusgarb, Halep, K~ br~s, Konya, Foça ve Bozok tuzlar~~ idi 94 .
Trablusgarb nümunelerini ~ehrin civar~ ndaki yataklarda üretilen "Brika",
"ümmet nebiye" ve "ümmi nebiye" tuzlar~~ te~kil etmekteydi. Genellikle
beyaz ve aç~ k sar~~aras~nda de~i~ en bir renge sahip olan Trablusgarb tuzlar~~
kalite bak~m~ ndan ayn~~ de~erdeydi. Üretim ancak bölgenin ihtiyac~ n~~
kar~~layabiliyordu. Ad~~ geçen tuzlar~ n ortalama sat~~~fiat~~ kilo ba~~na 12
para idi 95 . Halep'den gönderilen "sebka" tuzlar~~ da ~ehre yedi millik bir
mesafede bulunan göllerde üretilmekteydi 96 . Bölgenin y~ll~ k üretimi
yakla~~ k 16 milyon kg. idi. K~ br~s'daki tuz bölgelerinin ba~~nda Tuzla
Kasabas~~ gelmekteydi. Buradaki göllerden elde edilen tuzlar Ada'n~ n
ihtiyac~ n~~ kar~~lad~~~~gibi, y~ lda ortalama 7,5 milyon kg. da Suriye'ye ihraç
ediliyordu. Limasol ve Kormakit'de de zengin tuz yataklar~~ bulunmakla
birlikte bunlar kalite bak~ m~ndan dü~üktü 97 . Anadolu'nun en zengin tuz
bölgesi olan Konya'dan 4 adet kaya ve göl tuzu nümunesi gönderilmi~ti.
Kaya tuzlar~n~~ y~ll~ k üretimi 1,5 milyon kg. civar~ ndayd~. Bunlar içerisinde
kalite bak~m~ndan üstün olan~~ piyasada "ayna tuzu" ad~~ alt~nda sat~lan
tuzlard~~98. Ancak Konya tuzlar~ n~ n önemli bir k~sm~~ Koçhisar civar~ nda
üretilmekteydi Üretim kapasitesi yüksek olan Koçhisar tuzlar~~ Orta-Do~u
ve Güneydo~u Anadolu'nun tuz ihtiyac~ n~ n büyük bir k~sm~n~~
kar~~lamaktayd~. Bat~~ Anadolu'nun tuz ihtiyac~~ ise Foça i~letmelerine
ba~l~~ tuzlalardan kar~~lan~yordu. Sergide te~hir edilen tuzlar aras~nda en
kalitelisi Çamalt~'ndan gönderilmi~~olan "köpük tuzu" idi. Bölgenin di~er
bir verimli tuzlas~~ da Çandarl~'da bulunuyordu. Çandarl~'mn y~ll~k üretimi
4 milyon kg. olup, bunun önemli bir k~sm~~ deniz yoluyla adalar ve
Ayn. esr., s. 55.
B.C. Collas, ayn. esr., s. 245.
95 Salaheddin Bey, ayn. esr., s. 69; M. Blanckenhorn, Syrien, Arabien und Mesopotamien,
Handbuch der regionalen Geologie, 1914, Bd. 5, Abt. 4, s. 150.
% Salaheddin Bey, ayn. yer.
97 Ayn. esr., s. 70.
98 Coup d'oeil glnraI., s. 58.
93

94

220

R~ FAT C~NSOY

civar vilayetlere gönderilmekteydi 99. Çamalt~'nda elde edilen tuzlar
Izmir'in, Ku~~Adas~~ tuzlan da Ayd~ n'~n ihtiyac~ n~~ kar~~l~yordu. Foça
I~letmesine ba~l~~ di~er tuzlalar aras~ nda Adatepe, Karaba~, Sö~üt,
Karayakup, Ka~~ kç~, Kara Reis ve Gülbahçe gibi yataklar da bulunmaktaydi ~~oo. Bütün bu tuzlalann y~ll~ k üretimi 55 milyon kg. civar~ ndayd~. Bozok
i~letmeleri sergide dört nümune ile temsil edilmi~ ti. Bunlardan üçü Çank~ r~~
ve biri de Sekili'den gönderilmi~ti. Ya~l~~ bir görünümde oldu~undan
piyasada "ya~l~~ tuz" ad~ yla tan~ nan Çank~ r~~ tuzlar~~ ba~ ta mutfak olmak
üzere çe~itli sanayi dallar~ nda kullan~ l~ rd~ . Çank~ r~~ ve Sekili'nin
yan~ nda Bozok I~letlmelerine K~z~l Osmanl~, Koçak, Yerli Yorgal~,
Akçakoyunlu ve Sar~ kaya tuzlalan da dahildi. Dü~ük kapasiteli olan bu
tuzlalar~ n y~ll~ k üretimi 5 milyon kg. civar~ ndayd~~10I .
Sergiye ba~ka bölgelerden de nümuneler gönderilmi~ti. Bunla aras~ nda,
Rusçuk, y~ll~ k üretimi
Selânik y~ll~ k üretimi
Berat, y~ll~ k üretimi
Narda, y~ll~ k üretimi
Enez, y~ll~ k üretimi
Erzurum, y~ll~ k üretimi
Sivas, y~ll~ k üretimi
Harput, y~ll~ k üretimi

15 milyon kg.
6 milyon kg.
6 milyon kg.
2,5 milyon kg.
6,5 milyon kg.
5 milyon kg.
5 milyon kg.
6,250 milyon kg.

Diyarbak~ r, Ba~dat, Van, Adana, Mu~la ve Beyrut bulunmaktayd~~1°2.
Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda mevcut büyük tuzlalann say~s~~36 idi. Bunlar~ n
y~ll~ k üretimi 200 milyon kilogram civar~ ndayd~. Böylece 20 milyon nüfusun
ya~ad~~~~Imparatorlukta ki~i ba~~ na ~~ o kg. tuz dü~üyordu. Tuzun
ortalama sat~~~fiat~~ da kilogram ba~~ na göl tuzu için 16, kaya tuzu için 22
para idi 103.
Sergide te~ hir edilen tar~m ve orman ürünleri ile madenlerin k~sa bir
de~erlendirilmesi yap~ lacak olursa, tar~ ma dayal~~ bir ekonomiye sahip
Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda bu sektöre gereken önemin verilmi~~oldu~u
söylenemez. Zira ekime elveri~li topraklar~ n büyük bir k~sm~~ i~lenemedi~i
99 Salaheddin Bey, ayn. esr., s. 73
1°° Ayn. esr. ayn. yer.
1°1 Coup d'oeil genCral.., s. 60; F. Frech, ayn. esr., s. 46.
1°2 Salaheddin Bey, ayn. esr., s. 74.
103 Coup d'ocil Oneral., s. 62.
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gibi, tar~mda geleneksel usullerle yap~lmaktayd~ . Bundan dolay~da üretim
gerek kalite gerekse miktar olarak yetersizdi. A~~ r vergiler, modern alet ve
makinalar~ n istihdam edilememesi, kredi müesseselerinin yoklu~u ve pazar
yetersizli~i üretimi olumsuz yönde etkileyen faktörlerdi..Bu sorunlar ilk defa
Tanzimatç~lar tarafindan ele al~nm~~t~ r. Bu cümleden olarak tar~ m
alanlar~ndaki çal~~malar~~ düzenlemek amac~yla 1843'de bir Ziraat Meclisi
kuruldu. (Bu Meclis 1846'da Nezarat oldu). Bunu 1845'de çiftçiye kredi
da~~t~lmas~, tohumluk hububat tedariki ve 185o'de ~stanbul civar~ nda ilk
Ziraat Ameliyat Mektebi'nin kurulu~ u takibetti. Tanzimat döneminde
al~ nan zirai tedbirleri içerisinde en önemlisi toprak üzerinde ferdi tasarrufu
sa~layan 1858 Arazi Kanunu'dur. Ancak ba~lang~ ç halinde olan bütün bu
çal~~malar Osmanl~~ köylüsünün durumunda büyük bir de~i~iklik
yapamam~~t~r.
Sergiye gönderilen orman ürünleri Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun sahip
oldu~u geni~~ormanlar~n Devletin büyük do~al zenginliklerinden birini
te~kil etti~ini göstermi~tir. Ne var ki her türlü bak~m ve himayeden yoksun
ormanlar i~lenme~e elveri~li a~aç bak~ m~ndan fakirdi. Geni~~sahalar diken
veya k~ymetsiz a~açlarla kapl~~idi. Ayr~ca ah~ap bina yap~ m~n~ n yayg~nl~~~,
~s~ tma ve sanayiide odun kullan~lmas~, damiryollar~~ in~aat~~gibi hususlar
yüzünden ormanlar h~zla tahrip edilmi~tir.
Ayn~~ ~ekilde yer alt~~zenginlikleri bak~m~ndan dünyan~n ba~ta gelen
ülkelerinden birisi olan Osmanl~~ ~~mparatorlu~u'nda madenler gerek
ula~~m, gerekse mevzuat ve teknik yetersizlik dolay~s~yla i~letilememekteydi.
~~letilen madenlerden ise tam rand~man al~nam~yordu. Nitekim gümü~ün
yüzde 32'si, kur~ unun yüzde 12'si ve bak~r~n da yüzde 4o'~~üretim esnas~nda
ziyan edilmekteydi. Maden sektöründeki geli~meler ancak ~~ g. yüzy~l~n
sonuna do~ru baz~~madenlerin i~letmeye aç~lmas~~ veya yabanc~~ ülkelere
i~letme imtiyaz~n~n verilmesiyle ba~lam~~t~ r.'
Osmanl~~ekonomisinde tar~mdan sonra ikinci s~ray~~sanayi al~yordu.
Büyük ölçüde insan gücüne dayanan Osmanl~~sanayiinin faaliyeti genellikle
iç pazar ihtiyac~n~~ kar~~lamaya yönelikti. Devlet taraf~ndan kurulan
fabrikalar istisna edilecek olursa sanayi kurulu~lar~n~~ ço~unlu~u 30-40 i~çi
çal~~t~ran küçük i~letmelerdi.
Osmanl~~ sanayiinin önde gelen sektörü dokumac~l~kt~. Bu önemine
binaen sergide tekstil ürünlerine geni~~yer ayr~lm~~t~. Te~hir edilen e~yalar~n
büyük bir k~sm~n~~ iki devlet fabrikas~~olan Basmahane ve Feshane mamulleri
olu~turuyordu. Bunlardan birincisi ~zmit Fabrika-i Hümayunu 1845 y~l~nda
ordunun kuma~~ihtiyac~n~~ kar~~lamak üzere Abdülmecit döneminde
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kurulmu~tu 104. Sonralar~~ halk~n ihtiyac~~olan yünlü ve pamuklu dokumalar
ile yatak çar~aflar~ , havlu, çorap ve eldiven imaline de ba~lam~~ t~ r.
Basmahane'nin i~çi kapasitesi 200 olup, 186olar~ n ba~~ ndaki y~ll~ k kuma~~
üretimide yakla~~ k 72 000 metre idi 1°5. Sergide Basmahane mamulü olan
500 kalem dokuma te~hir edilmi~ti 108. Bunlardan I oo kadar~~ gömleklik ve
kad~ n elbisesi yap~m~ nda kullan~ lan Avrupa'daki örneklerine göre imal
edilmi~~desenli alacalard~. 6o civar~ ndaki empirme çe~itleri ise masa örtüsü,
perde ve elbiselik olarak kullan~l~ yordu. Di~er nümuneler aras~nda yünlü
ve pamuklu çoraplar, eldivenler, a~art~lmam~~~pamuktan mamul "Amerikan" denilen dokumalar bulunmaktayd~ . Ancak Basmahane mamulleri
ayn~~kalitedeki Frans~z dokumalar~ ndan yakla~~ k yüzde 15 nisbetinde daha
pahal~ya sat~llyordu 107.
Devlete ait tesislerden bir di~eri olan Defterdar'da kin Feshane
Fabrika-i Hümayunu askere fes giydirme karar~~ üzere Sultan II. Mahmut
zaman~ nda ~~833 y~l~nda in~a edilmi~tir. Ilk zamanlarda yaln~z fes imal eden
fabrika 1843'den itibaren kuma~~üretimine de ba~lam~~~ve fabrikan~n idaresi
Belçikal~~ uzmanlara b~ rak~lm~~ t~ r. Bu uzmanlar~ n tavsiyesi üzerine fabrika
Belçika'dan getirtilen modern makinalarla teçhiz edilmi~ti 1°8. ~~86o'lar~n
ba~~ nda fabrikada çal~~an i~çi say~s~~ 200-250 aras~ nda idi. Fabrikan~ n y~ll~ k
kuma~~üretimi, büyük bir k~sm~~askeri kuma~~olmak üzere 216 000 metre
civar~ ndayd~. Ayr~ca fabrikada günde ~~ 300-1 500 adet fes imal edilmekteydiki, bu say~~ bazan 2 5oo'e kadar yükselmi~tir 109. Sergiye Feshane mamulü
olan 300 kalem e~ya gönderilmi~ ti. Bunlar~ n ekseriyetini ba~ ta yünden
dokunmu~~kaliteli kuma~lar olmak üzere ince askeri kuma~ lar, ordu
mensuplar~ n~n giyecekleri için kullan~lan k~ rm~z~, siyah veya mavi renkli
dokumalar, örtüler, ku~aklar ve çad~r kuma~lar~~ile fesler te~ kil ediyordu.
Fabrikadaki imalat~n a~~rl~~~ n~~ fes olu~ turmakla birlikte, üretim ihtiyac~~
kar~~lamamaktayd~. Bu bak~ mdan Tunus, Fransa ve çe~ itli Alman ülkelerinden y~lda g milyon kuru~~de~erinde 500-600 000 fes ithal ediliyordu 11°.
Basmahane ve Feshane mamullerinin yan~nda Lübnan mal~~ renkli
ipekten yap~lm~~~ve i~lemdi 20 adet ku~ak bulunuyordu. Yine ayn~~yerde
tanesi I 3 kuru~a sat~lan ipekten mamul i~ lemeli tütün keseleri, fiat~~ 370 kuru~~
"34 X. Heuschling, ayn. esr., s. 157.
Ayn. esr., S. 158.
Coup d'oeil gnraI., s. 37.
Ayn. yer.
108 X. Heuschling, ayn. esr., s. 156 v.d.
109 Ayn. esr. S. 157.
11° Coup d'oeil g€neral., s. 38.
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olan yast~ klar, T~ rhala'dan gönderilmi~~fiat~~320 kuru~a be~~parça i~lemeli
ipek ile Trablusgarb'dan Ahmet A~a adl~~birisi tarafindan sergilenmi~~fiat~~
40 kuru~tan renkli dokumalar te~hir edilmi~ti'''.
19. yüzy~l~n ba~lar~ndan itibaren dokumac~l~ kdaki eski önemini
kaybetme~e ba~lam~~~olmas~na ra~men Haleb'in yünlü ve ipekli mamulleri
186olarda hâlâ itibar edilen kuma~lar aras~ndayd~. Sergide Halep
kuma~lar~~M. Donato tarafindan gönderilen 230 parçal~k bir kolleksiyonla
temsil edilmi~ti 112 . Ço~u sar~~ve beyaz renkte düz ve desenli olan bu
kuma~lar erkek elbiseleri için kullamlmaktayd~. Fiatlar~~ise parça 113 ba~~ na
250 il 850 kuru~~aras~nda de~i~iyordu. Yine Halep'den Andon Zatti'nin
sergiye getirdi~i doksan kaleme yak~n dokumalar~n ço~unlu~unu kad~n
elbiseleri için kullan~lan hafif kuma~lar, renkli taftalar, Halep telli ve
çiçeklileri te~kil ediyordu.
Beyrut nümuneleri de renk, desen ve kalite bak~m~ndan Halep
kuma~lar~ na büyük benzerlik göstermekteydi. Ancak bunlar daha pahal~ya
sat~l~yordu. Ba~ta Halid Abdun olmak üzere yüze yak~n üretici
taraf~ndan çok say~da düz ve renkli mevsimlik kuma~lar sergilenmi~ti 114 .
Suriye bölgesinin di~er önemli bir dokuma merkezi ~am idi. ~am'~ n
pamuklu, ipekli ve kar~~~ k kuma~lar~ndan olu~an yakla~~k yüz kalemlik
nümuneler Said Mehmed ad~na sergilenmi~ti 115 . Bu nümuneler aras~nda
özellikle atlas denilen i~lemdi parlak ipekli kuma~lar, erkek entarileri ve
kaftanlar için kullan~lan desenli kutnalar ile taftalar dikkati çekiyordu.
Yine ayn~~~ah~s tarafindan sergiye çok say~da masa örtüsü, perde ve yatak
tak~mlar~~getirilmi~ti 116 .
Büyük bir k~sm~~ bir Frans~z taraf~ndan gönderilmi~~olan Ba~dat
kuma~lar~n~n ço~u Arap zevkine göre imal edilmi~~renkli dokumalard~. ~lk
s~ray~~ k~rm~z~~ veya siyah tonlu i~lemeli kad~ n kuma~lar~~ ile kadifeler
al~yordu. Çok ra~bette olan Ba~dat kadifeleri önceleri düz olarak imal
edilirken, sonralar~~ dall~-çiçekli kadifeler de dokunma~a ba~lanm~~t~ r.
Ancak alt~n tel veya pul ile süslü kadifeler oldukça moda idi 117 .
Sergiye Diyarbak~r'dan gönderilen mamullerde büyük bir yekün
tutuyordu. ~ehirde faaliyet gösteren 6o-8o dokuma atölyelerinden 200
Ayn. esr. S. 39.
112

Ayn. yer.

113 720 CM.
114

Coup d'oeil general., s. 39.
Ayn yer.,; X. Heuschling, ayn. esr., s. 165.
116 Coup d'oeil general., s. 40 v.d.
117 Ayn. esr. S. 41.
115
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kalemin üzerinde mal gönderilmi~ ti. Bu atölyelerin sahiplerinden Ohannes,
Abraham ve di~er baz~ lar~~ taraf~ ndan parças~~ 80-90 kuru~tan bölge halk~ n~ n
yazl~ k giyimleri için kullan~lan ~~ 5o parça ince kuma~, Ali Efendi taraf~ ndan
20 parça k~ rm~z~~ ipek, Mustafa ve Abdullah Efendiler taraf~ ndan 30 parça
sar~~ ve k~ rm~z~~ pamuklu kuma~~sergilenmi~ti 118.
19. yüzy~ l~ n ortalar~ nda hala canl~~ birer dokuma merkezi olan ad~~ geçen
~ehirler bulunduklar~~ bölgenin ihtiyac~ n~~ kar~~lad~ klar~~ gibi M~s~ r ve Kuzey
Afrika ülkelerine de önemli miktarda ihracat yapmaktayd~ lar. Ancak
Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda dokumac~ l~ k merkezi olarak ilk akla gelen
Bursa idi. Bursa 16. yüzy~ ldan ba~l~ yarak kazand~~~~önemi uzun süre
muhafaza etmi~, hatta Bursa kuma~lar~~ Avrupa pazarlar~nda bile zaman
zaman çok aranan mallardan biri olmu~ tur. Sergiye Bursa mamulü olan 300
kalemi a~k~ n mal gönderilmi~ti. Bunlar aras~ nda hamam tak~ mlar~, el
havlular~, yatak tak~ mlar~ , masa örtüleri, perdeler, futa denilen ipekli
pe~ temal, entarilik için kullan~ lan ipek ve pamuk kar~~~ m~~ kutnular, elbise ve
mobilyal~ k kadifeler, Bursa kemhas~~ ad~ n~~ ta~~yan a~~ r ipekli dokumalar,
diba ve limalar, atlas kuma~lar~, parças~~ ~~ ~~ 5 kuru~a sat~ lan ipekten mamul
~ark tipi elbiselik kuma~lar ile tanesi 17 kuru~~olan ipek kravat ve çoraplar
bulunuyordu. Bu kuma~lar~ n büyük bir k~sm~~ ~ brahim Usta ve Hac~~
Mustafa adlar~ na sergilenmi~ti 119. Yine Bursa'dan Salih Efendi'nin
gönderdi~i 200 parçal~ k e~yan~ n ço~unlu~unu yazl~ k elbise ve gömleklik
olarak kullan~ lan çizgili ve kareli ipekli dokumalar ile say~s~~ 5o'ye yakla~an
daha s~ k dokunmu~~ve Avrupa zevkine göre desenlenmi~~kuma~lar meydana
getiriyordu 12°. Osmanl~~ sanayiinde ta~~d~~~~öneme binaen 19. yüzy~l~ n
ortas~ ndaki Bursa dokumac~l~~~ na k~sa bir göz atacak olursak, 185olerin
ba~~ nda ~ehirde buhar ve su gücü ile çal~~an Avrupa'daki benzerleri gibi
kurulmu~~14 ipek fabrikas~~ mevcuttu. Ayr~ca ayn~~ cinsten Mudanya'da 2,
Bilecik'de 3 ve Lefl(e'de bir imalathane vard~. Bu i~yerlerinde i~lenen ipe~in
miktar~~ 55 000 kg. idi. Büyük k~sm~~ Ermeni ve Rumlardan olu~an i~çi say~s~~
da ~~ 700 civar~ ndayd~~ 121 . .Bunlardan 20 kadar~~ fabrikalar~ n sevk ve
idaresinde görevlendirilmek üzere Fransa ve Avusturya'dan celbedilmi~~i~çi
ve mühendislerdi. Bursa'da tül i~leyen, saf veya kar~~~ k ipek dokuyan 15°200 kadar tezgah vard~ . Bu tezgahlarda y~ lda 15 000 kg. ipek i~lenmekte ve
~~ 2 000 parça tül dokunmaktayd~ . Y~lda ~~ 200 kg. ~ n üzerinde ipek i~leyen 39'18 Ayn. esr., S. 42.
Ayn. eSr., s. 39.
120 Ayn. esr., s. 41.
121 X. Heuschling, ayn. esr., s. 162.
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4.0 tezgâhda da pe~tamal imal ediliyordu. Bunlardan s~ rmal~lar~n tanesi 12o,
sadelerinki de 50 kuru~a sat~l~ yordu 122 .
Di~er bölgelerden gönderilmi~~dokumalar aras~ nda ço~u Amasya'dan
~erife Hatun ad~ nda bir Han~ma ait olan ipekten mamul düz, desenli ve
s~ rmal~~ kad~ n kuma~lar~ , Konyal~~Hac~~ Mustafa'n~ n ad~ n~~ta~~yan çok say~da
yünlü ve pamuklu dokumalar, ba~~örtüleri ve çoraplar, Sofya ve Rodos'tan
gönderilmi~~kad~ n elbiseleri için kullan~lan sar~~ ve beyaz ipekliler, yazl~ k
pamuklu dokumalar, düz ve desenli erkek kuma~lar~~ ve nihayet islimiye,
Selanik, ~zmir ve Filibe'den de yeleklik ince kuma~lar, ba~~örtüleri,
yazmalar, renkli basma ve pazen, kadifeler, masa örtüleri, perdeler, yatak
tak~mlar~~ ile iç çama~~rlardan olu~an ztoo kalem e~ya gönderilmi~ti 123 .
Çe~itli ~ehirlere ait bu tekstil ürünlerinin yan~ nda büyük bir k~sm~~
Istanbul'dan gönderilmi~~olan i~lemelerde ayn~~derecede dikkati çekmekteydi. Bu i~lemeleri düz ipekliler üzerine alt~ n ve gümü~~pullar veya s~ rmadan
yap~lm~~~desenler te~kil ediyordu. Te~hir edilen i~lemelerin önemli bir
k~sm~~ Mgr. Hassoun'un müdürü bulundu~u Ermeni Katolik K~z Mektebi
talebeleri taraf~ ndan yap~lm~~t~. Di~erleri Istanbul i~lemeci esnaf~ n~ n
mamulü idi. Bunlardan baz~lar~ n~ n çe~it, gönderen ve f~at~~ ~öyleydi:
Kirkor'a ait alt~ n pullu i~lemeler 5 500 kuru~; Fenerli Agop Efendiye ait alt~n
i~lemeler 800 kuru~; Hac~~ Mikail'e ait gümü~~i~lmeler 2 200 kuru~; yine ayn~~
ki~iye ait alt~ n i~lemeler 600 kuru~; ve nihayet O~ul O~lu'na ait çiçekli ve
ipekli i~lemeler 1 000 kuru~~124.
Dokumac~l~~~ n önemli bir kolu olan hal~ c~l~ k da geleneksel olarak bir ev
sanayii ~eklinde yap~l~yordu. Hal~c~l~k ta~~d~~~~sanat de~erinin yan~nda
eskidenberi Türklerin ekonomik hayat~ nda yer alm~~~önemli bir faaliyetti.
Uzun süre ihmal edilen hal~~ ticareti 19. yüzy~l~n ortas~ ndan itibaren gittikçe
önem kazanma~a ba~lam~~ t~ r. Ba~l~ca al~c~~ ülkeler Ingiltere, Amerika ve
Fransa idi. Hal~~ Imparatorlu~un birçok bölgelerinde dokunmakla birlikte
daha kalitelileri Kandiye, Selanik, Ni~, Sivas, Ni~de, Konya, Mara~, U~ak,
~zmir ve Haleb'de imal edilmekteydi 125 . Mü~terek bir tak~m özelliklere
sahip Osmanl~~ hal~lar~~genellikle imal edildikleri bölgelere göre adland~ r~lmaktayd~lar~. Anadolu'da üretilen en yayg~n hal~~ çe~idi Türkmenler
tarafindan dokunan ve "yörük" ad~n~~ta~~yan kaba hal~lard~~126 . UTTIL1111.1Ayn. esr., s. 165.
Coup d'oeil g£nraI., s. 41.
124 Ayn. esr., S. 42.
125 X. Heuschling, ayn. esr., s. 159.
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126 Ayn. yer.
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yetle yerli halk tarafndan dö~emede kullan~lan bu hal~lar~n parças~~40-50
kuru~a sat~llyordu. Gerek ihracat için söz konusu olan, gerekse saraylarda
kullan~lan kaliteli hal~lar U~ak'da imal edilmekteydi. U~ak hal~lar~~ Izmir
üzerinden ihraç edildi~i için piyasada Izmir hal~lar~~ olarak tan~n~yordu.
Bölgede faaliyet gösteren çok say~daki hah imalathaneleri aras~ nda ba~ta
geleni 84 000 metre karelik y~ll~ k üretim ile Hac~~ Halil Efendi'ye aitti.
186o'lar~ n ba~~nda itibaren Ingiliz sermayeside Bat~~ Anadolu hac~l~~~ na
kat~larak imal edilen hal~lar~~ ihraç etme~e ba~lam~~t~r 127 .
Bölgenin di~er bir hal~c~l~ k merkezi Gördes idi. Burada Iran modellerine göre üretim yap~lmakla birlikte, Gördes hal~lan renk ve desen
bak~m~ndan Iran hahlanna tercih edilmekteydi. Fiatlar~~ise tane ba~~na 400
ila 600 kuru~~aras~ndayd~~ '28.
Ba~ta Anadolu olmak üzere bu sayd~~~m~ z hal~c~l~ k merkezlerinden
sergiye 220 tane hal~~ gönderilmi~ti 129. Bu nümunelerin go tanesi
Imparatorluk Avrupas~, ~~ oo tanesi Anadolu, geri kalanlar~~ da di~er bölgelere aitti. Eski Türk ve Islam motiflerine göre dokunmu~~bu hal~lar~~ sofa, yörük, s~ral~~ ve seccade olarak dört grupta
toplamak mümkündür. U~ak ve Kütahya taraflar~nda dokunan sofa hal~lar~~ çok miktarda U~ak'~n iki büyük hal~~ fabrikas~~müdürleri olan
Hac~~Halil efendi ve M. Schiffmann taraf~ ndan sergilenmi~ti '3°. Piyasada
Izmir hal~lar~~ olarak i~lem gören bu hal~lar gerek renk gerekse desen
bak~m~ ndan canl~~ bir görünüm arz etmekteydi. Hakim renkler aç~k
kahverengi üzerine mavi, ye~il, sar~~ ve portakal rengi idi. Yörük hal~lar~~ ise
yün ve k~l kar~~~m~~ olup, dü~ük kaliteliydi 131. Ayd~n Vilayeti dahilinde
oturan Türkmenler tarafindan dokunan bu hal~lar. ucuzlu~u dolay~s~yla
daha çok köylüler taraf~ndan duvar ve taban örtüsü olarak kullan~lmaktayd~. S~ral~~ veya çizgili olarak sat~~a arz edilen üçüncü grup hal~lar
Imparatorlu~un çe~itli eyaletlerinde dokunmakla birlikte te~hir edilenlerin
üstün kalitelileri ~am'dan gönderilmi~ti. Zarif ve geometrik desenleri ile
dikkati çeken ~am hal~lar~ ndaki hakim renkler beyaz, mor, siyah, ye~il,
k~ rm~z~~ve sar~~ idi 132. Seccade ad~~ geçen hal~lar içerisinde ebad bak~ m~ ndan
en küçük olanlyd~ . Genellikle yatak önü, duvar ve namaz halisi olarak
kullan~lan seccadelerin en kalitelisi Saruhan'a aitti. Bunlar~n flat~~ kalite,
127 Ayn. esr., s. ~ 6o.

Ayn. yer.
Coup d'oeil general., s. 44.
130 Salaheddin Bey, ayn. esr., s. 4.1; J. Grunzel, Berichte über die wirtschaftlichen
Verhaeltnisse des Osmanischen Reiches, Wien 1933, S. gg.
131 Salaheddin Bey, ayn. esr., S. 42.
132 Coup d'oeil gnrat., s. 44.
128
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renk ve desenlerine göre 75 ilâ 500 kuru~~aras~nda de~i~iyordu. Saruhan
seccadelerini Halil Efendi taraf~ndan sergilenmi~~U~ak seccadeleri ile
Resulo~lu Abdullah, Ethem Efendi, Yüzba~~~Mehmet A~a ve Rusçuk'dan
Ahmet A~a'ya ait olanlar takip etmi~tir. Bunlar gerek kalite, gerekse fiat
bak~ m~ndan Saruhan'~ nkilerden daha dü~üktü 133 . Di~er bölgelerden
gönderilen hal~lar s~ras~yla, Rusçuk'dan ortalama fiat~~ 2oo kuru~~olan
seccadeler, T~rnova'dan fiat~~350 kuru~a sar~, k~ rm~z~, ye~il, siyah ve mavi
renklerin hakim oldu~u s~ ral~lar, Ni~'den k~ rm~z~~desenli, sat~~~fiat~~ goo kuru~~
olan büyük taban hal~lar~, Bosna'dan orta kalite ve büyüklükte fiat~~240 kuru~~
olan duvar ve dö~eme hal~lar~, Selânik'den mavi ton üzerine i~lenmi~,
k~ rm~z~~ve portakal renginin hakim oldu~u, sanat de~eri az, fiatlar~~ 750 il â ~~
300 kuru~~aras~nda de~i~en büyük taban hal~lar~~ idi 134. Buraya kadar
yap~lan aç~klamalardan da anla~~laca~~~üzere hal~c~l~k Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda yayg~n bir dokumac~l~k koluydu. Osmanl~~hal~lar~n~n kalite, desen
ve renk aç~s~ ndan üstün olanlar U~ak, Kütahya ve Gördes gibi Bat~~
Anadolu'da bulunan merkezlerde imal ediliyordu. Miktar bak~m~ ndan
da Bat~~ Anadolu dokumac~l~~~~bütün Imparatorluk üretiminin yakla~~k
yar~s~n~~ elinde bulundurmaktayd~.
Tar~m~n ayr~lmaz bir kolunu te~kil eden hayvanc~l~ k sanayie ham
madde sa~lama bak~m~ ndan büyük bir öneme sahiptir. Hayvanc~l~~a dayal~~
sanayi sektörleri içerisinde en eski ayn~~ zamanda en yayg~n olan dericiliktir.
Hal~c~l~k sektöründe oldu~u gibi dericilikte de üretim hem iç pazar
ihtiyac~n~~kar~~lamakta, hem de önemli miktarda ihraç edilmekteydi. Gerek
hayvanc~l~~~ n yayg~n olmas~, gerekse debba~l~k maddeleri kestane, sumak,
çam, me~e ve özellikle palamutun bol miktarda bulunmas~~ dolay~s~yla
debbagat küçük i~~kollar~~ halinde imparatorlu~un hemen her tarafinda icra
ediliyordu. Uzun süre faaliyetini ba~ar~l~~ bir ~ekilde sürdürmü~~olan
Osmanl~~debbagat sanayii ~~g. yüzy~l~n ortalar~ndan itibaren üretimde
modern usullere geçilememesi, hayvanlar~n bak~ms~zl~~~~gibi sebeplerle bir
kriz devresine girmi~ tir. Buna ra~men Imparatorlu~un muhtelif bölgelerinde imal edilen tabaklanm~~~s~~~ r derisi, me~in ve sahtiyan gibi ürünler hâlâ
eski özelliklerini korumaktayd~. Nitekim sergiye Trabzon, Musul, Amasya
ve Istanbul'dan ~~20 adet tabaklanm~~~ s~~~ r derisi nümuneleri
gönderilmi~ti 135 . Genellikle pabuç imalinde kullan~lan yakla~~ k 500 adet
renkli koyun ve keçi derisi nümuneleri Diyarbak~r, Halep, ~am, Mekke, Izmir,
Ayn. esr., S. 45.
Ayn. yer.
135
Coup d'oeil general., s. 125.
133
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Saruhan, Kütahya, Sivas, Üsküp, Selânik, Filibe, T~ rhala, Rusçuk, ~stanbul
ve Erzurum'daki çe~itli debba~hanelerde imal edilmi~ti 136 . Hakim renkler
k~ rm~z~, sar~~ ve siyah olup, bunlardan k~ rm~z~~ ve sar~lar kad~n, siyahlar ise
daha çok erkek ayakkab~lar~~ yap~m~nda kullan~l~yordu. Te~hir edilen
ayakkab~, potin ve terliklerin yakla~~k 2 3'Ü ~stanbul men~eli idi. Istanbul'daki dericilik tesisleri içerinde önemlileri 1812'de tabakhane olarak
i~letmeye aç~lan Beykoz Deri Fabrikas~~ ile 1856'da kurulan N. Teripo ve
Mahdumlar~~ Fabrikas~yd~. Sergide mamulleri dikkati çeken ba~ka bir
kurulu~~da Beyo~lu K~~las~~Kundura Atölyesi idi. M. Bernard ad~ndaki bir
yabanc~ n~ n yönetiminde faaliyet gösteren bu i~yerinde Avrupa kalitesinde
askeri potinler imal edilmekteydi. Bunlardan dört çifti sergiye gönderilmi~~
ve ba~ta Padi~ah Abdülaziz olmak üzere ziyaretçilerin büyük takdirini
toplam~~ t~~ 137 Sergideki di~er deri mamulleri aras~ nda Vidin, Edirne,
Mara~~ve ~zmir'den gönderilmi~~silahl~ klar, Filibe'den gönderilmi~~fi~eklik
ile Erzurum'dan gönderilmi~~tabanca ve b~çak k~nlar~~bulunuyordu.
~zmir ve Konya men~eli keman yaylar~~ ise henüz istenilen kalitede
de~illerdi 138 . Çe~itli bölgelerden gönderilmi~~eyer ve at ko~umlar~, bel
kemerleri ve palaskalar, büyük k~sm~~ Istanbul esnafi taraf~ ndan te~hir
edilmi~~terlik, bavul ve para cüzdanlar~~ ile deri elbiseler dikkati çeken
e~yalar aras~ndayd~.
Sergide ilgi çeken pavyonlardan birisi de mahdut say~da, fakat ço~u
yabanc~~ men~eli müzik aletlerinin te~hir edildi~i pavyondu. Müzik aleti
gönderen yedi ki~iden alt~s~~ Osmanl~~ ~~mparatorlu~u'nda ikamet eden ve
muzik ile ilgili faaliyet gösteren yabanc~lar veya Osmanl~~ tebas~~ gayri
müslimlerdi. Bunlar M. Chateau Reymand, M. Commendinger et Balatti,
Luigi Gambara, M. G. Macchi, M. de Pietra, M. G. Pelitti de Milan 139 . M.
Chateau Reynand eskidenberi ~~stanbürda modern muzik aletleri imal ve
ticaretiyle u~ra~an bir ki~iydi. Sergide keman ba~ta olmak üzere çok sesli
müzik aletler te~hir etmi~ti. Ziyaretçilerin ençok ilgi duydu~u muzik aletleri
piyanolard~. Bunlardan Frans~z imalat~~olan iki tanesi M. Commendinger et
Balatti, bir tanesi de Istanbul'da akordiyon ö~retmeni ve piyano tamircisi
olarak faaliyet gösteren Luigi Gambara, Frans~z F. Eleki Fabrikas~~ mamulü
bir di~eri de M.P. Macchi taraf~ ndan sergilenmi~ti 14°. Muzik aletleri
Ayn. yer.
Ayn. esr., s, 129
138 Ayn. esr., s. 132.
139 Ayn. Esr., s. ~~ 19.
140
Ayn. esr., S. 121.
136
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içerisinde say~ca en kalabal~~~n~~M.G. Pelitti de Milan'~n kolleksiyonu te~kil
etmi~tir. Istanbul'da imalatç~~olarak çal~~an Pelitti de Milan genellikle askeri
bandoya muzik aletleri temin ediyordu. Sergide korno bariton ve
trampet gibi ço~u kendi imalat~~aletleri te~hir etmi~ti 141. Yerli muzik aleti
yap~mc~lar~~sergide yeteri kadar temsil edilmemi~lerdi. Sadece Salih Usta
ad~nda birisi sergiye alt~~ adet ney göndermi~ti 142 .
1863 Istanbul Uluslararas~~ Sergisi'nde tar~m ürünleri ve dokuma
mamullerinden sonra üçüncü büyük pavyon ate~li ve kesici silahlarla, ordu
araç ve gereçIerine tahsis edilmi~ti. Te~hir edilen silahlar~n büyük bir k~sm~~
Tophane ve Zeytinburnu silah fabrikalar~~mamulüydü. Devletin kurdu~u
ilk tesislerden olan Tophane II. Bayazit devrinde 500'lerin ilk y~llar~nda
sava~~malzemesi imal etmek maksad~ yla vücuda getirilini~tir. Artan
ihtiyaçlara cevap verebilmek amac~ yla bir yandan Tophane ba~ ta olmak
üzere mevcut tesisler geni~letilir ve modern makinalarla techiz edilirken,
di~er yandan da bunlara yenileri ilave edilmi~tir. Bu cümleden olarak
Abdülmecit zaman~ nda Zeytinburnu askeri tesisleri kurulmu~tur. Bu
fabrikalarda her cinsten toplar dökülmekte, tüfek ve tabancalar yap~lmakta
ve mermiler imal edilmekteydi. Sergiye çe~itli çap ve marka ~~40 civar~nda
ate~li silah gönderilmi~ti "3. Bunlar aras~ nda: I. Zeytinburnu Silah
Fabrika's~ ndan 4 adet top, 3 adet obüs veya havan topu, 50 adet süvari ve
piyade tüfe~i ile tabanca, 2. Tersane fabrikalar~ ndan bir adet kundakl~~
bronz donanma topu, so adet filinta ve deniz piyade tüfe~i ile çe~itli tipte
tabancalar, 3. Darphane Teknikeri M. Waren taraf~ndan geli~tirilmi~~üç
yeni tüfek modeli ve 4. özel imalathaneler taraf~ndan gönderilmi~~6o adet
çe~itli tüfek ve tabancalar bulunuyordu.
K~l~ç, kama, süngü, kanca, m~ zrak ve ok gibi kesici ve delici silahlar~n
say~s~~ise ate~li silahlar~nkinden az de~ildi 144 . Ioo adet Türk ve Prusya tipi
k~l~ç Istanbul'daki atölyelerden, 200 adet k~l~ç, kama, kanca ve m~zrak
Erzurum, Bursa ve Trabzon ba~ ta olmak üzere Imparatorlu~un çe~itli
bölgelerinden gönderilmi~ti.
Ad~~geçen silahlar aras~ nda ~ayan~~dikkat olan~~ Zeytinburnu Fabrikas~~
mamulü yivli top nümuneleri idi. Bunlardan Armstrong'unkiler gibi 14 yivli
ilk toplar daha 184o'larda Hafiz Pa~a'n~ n Müdürlü~ü s~ras~nda imal
edilmi~ti 145 . Osmanl~~topçusu taraf~ndan kullan~lan on yivli bronz toplarda
Ayn. esr., S. 123.
Ayn. esr., S. 124.
143 Ayn. esr., s. 11 1.
1" Salaheddin Bey, ayn. esr., s. 157.
145 Ayn. yer.
141
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ayn~~~ekilde Zeytinburnu fabrikalar~ nda dökülmekteydi. Yine ayn~~ fabrika
mamulü olarak sergide Ingiliz ve Frans~z sistemine göre imal edilmi~~
Karabina tüfekleri, Miralay Faz~l Bey taraf~ ndan geli~ tirilmi~~küçük çapl~~
savunma tüfekleri, mi~fer ve çelik z~rhlar yer alm~~t~ r.
Gerek Istanbul gerekse ta~rada faaliyet gösteren özel silah imalatç~lar~~
da sergiye eski Türk tipi i~lemeli tüfek ve tabancalar göndermi~lerdi. Bu
cümleden olarak Istanbul esnafindan Dervi~~Mehmet ad~ na ~~ 500 kuru~~
de~erinde bir tüfek, Hac~~ Ali ad~ na 6 000 kuru~~de~erinde alt~ n ve gümü~~
i~lemdi Avrupa'daki benzerlerine göre imal edilmi~~bir tüfek, Hac~~ Baba
ad~ na on bir adet tabanca ve dört kanca, M~~~ rd~ç Melchonian ad~na da
Prusya tipi süslemeli k~l~çlar te~hir edilmi~ti 146 . Sergide Islimiye'den de
uzun namlulu geni~~dipçikli eski Türk modeli ve 450 kuru~~de~erinde bir
tüfek yer alm~~t~. Trabzon'dan gönderilen nümuneler aras~ na ise fi~eklik, av
elbiseleri, tüfek ve çok say~da tabanca bulunuyordu 147.
Gerek devlet fabrikalar~nda gerekse özel atölyelerde imal edilen bu
silahlar büyük takdir toplam~~ t~. Ne var ki ~ 86o'lardan itibaren geli~en silah
sanayii Osmanl~~ ordusunu geni~~ölçüde d~~a ba~~ ml~~ k~lm~~t~ r.
Konunun k~sa bir de~erlendirilmesi yap~lacak olursa; eski önemini
kaybetmekte olan Osmanl~~ sanayi henüz ülkenin ihtiyac~n~~kar~~layabilecek
durumdayd~. Dokumac~l~ k ba~ ta olmak üzere baz~~ sanayi mamulleri çe~it,
renk, desen ve hatta kalite bak~m~ ndan Avrupa'daki rakipleriyle rahatça
rekabet edebilecek güçteydi. Büyük ölçüde iç pazar ihtiyac~ n~~ kar~~lamaya
yönelik olan Osmanl~~ sanayii baz~~ istisnalarla eski usul ve metotlar~ m
muhafaza etmekteydi, yani üretim el eme~ine dayan~yordu. Bu durum
yakla~~k bir as~ rdan beri makinal~~ üretim yapmakta olan Avrupa ile
rekabette Imparatorlu~un aleyhine tezahür edecek önemli bir faktör
olmu~tur. Imparatorlukta makinal~~ üretime geçilemeyi~in belli ba~l~~
sebepleri ise sermaye yetersizli~i, sanayi kurulu~lar~ n~~destekleyecek finansman müesseselerinin yoklu~u, alt yap~~ tesislerinin yetersizli~i ve kaliteli
eleman yoklu~u idi.
Sergi-i Umumi-i Osmani'nin yabanc~~ ülkelerden gönderilen makina ve
alatlerin te~hirine tahsis edilen k~sm~~ da zaman~ nda tamamlanamay~ nca, bir
buçuk ayl~ k bir gecikmeyle ~~3 Nisan ~~ 863 Cuma günü aç~ld~~ 148 . Bu k~s~ mda
Ingiltere, Fransa ve Avusturya-Macaristan'dan gelen alet ve makinalar ile
ayn~~ cinsten yerli mamullere yer verilmi~ti. Te~hir edilen alet ve makinalar~ n
146

Coup d'oeil general., s. 115 v.d.
Ayn. esr. s. 116.
148 A. Giz, 1863 Istanbul Sergisi.
147
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kullan~l~~~ m izah etmek, tecrübelerini yapmak üzere Fransa'dan mühendis
ve tekniker celbedilmi~ti 149. Bu alet ve makinalar~ n ekseriyetini Ingiliz ve
Frans~z ziraat alet ve makina fabrikalar~ n~ n gönderd;~i tek ve çift demirli
pulluklar, harman makinalar~, dövenler, t~rpanlar, de~irmenler, süt sa~ma
makinalar~, pamuk temizleme ve balya makinalar~, tek ve çift tekerlekli el
arabalar~, sulama motorlar~~gibi ziraat makina ve aletleri, tekerlekli yang~n
tulumbalar~, Viyana men~eli b~çk~, keser, çekiç, testere, rende, törpü, b~çak,
terazi, kantar ve para kasalar~~ te~kil ediyordu. Ayn~~ bölümde te~hir edilen
yerli e~yalar ise dokuma tezgahlar~~ ile çe~itli i~~kollar~nda kullan~lan alet ve
edavattan ibaretti 15°. Ad~~geçen alet ve makinalar aras~ nda ~ayam dikkat
olan~~ ziraat aletleriydi. Bunlar~n ba~~ nda Ingiliz kurulu~u olan Ransomes et
Sims firmas~~ tarafindan gönderilmi~~tek ve çift b~çakl~~ demir pulluklar
gelmekteydi. Bunlar kaliteli fakat kullan~m~~zor ve 'pahallyd~. Buna kar~~l~k
E. Ganneron sabanlar~~a~açtan mamul, kullan~l~~~~kolay, tamiri basit ve fiat~~
Osmanl~~ köylüsünün s~ n~ rl~~ al~ m gücüne daha uygundu 151. Sergiye en çok
gönderilen ziraat makinalanndan bir di~eri de harman makinalanyd~.
Bunlardan çal~~t~ r~lmas~~basit ve ta~~nmas~~ kolay iki tanesi Ransomes et Sims
ve Garret et Fils firmalar~~ taraf~ndan te~hir edilmi~ti. Ransomes et Sims
makinalar~n~ n günlük kapasitesi 3 000 demet, biraz daha küçük olan Garret
et Fils makinalar~ mn kapasitesi ise 2200-2400 demet idi 152. Ilk ikisine
nazaran daha ucuz ve ülke ~artlar~na daha uygun bir ba~ka harman
makinas~~ da Paris'te meskun M.E. Ganneron firmas~~ taraf~ndan
gönderilmi~ti. Sergideki di~er makinalar Ingiliz M.M. Wallis, Haslam et
Steevens fabrikalar~~ mamulüydü 153.
M. E. Ganneron firmas~~ sergiye en çok alet ve makina gönderen
kuru~lular~n ba~~ nda gelmekteydi. Bu firman~ n mamulü olan di~er bir
aletde yay~kt~. Sergilenen çe~itli yay~klar~ n hac~mlar~~4 ila 40 litre aras~nda
de~i~iyordu. Ortalama ya~~üretim süresi 15 dakika idi 54.
Yine ayn~~ firma taraf~ ndan sergiye hububat temizlemekte kullan~lan
elek de gönderilmi~ ti. Ancak daha kaliteli elekler Garret et Fils firmas~~
taraf~ndan sergilenmi~ti /55. Ganneron firmas~~ mamulü olan m~s~r k~ rma
149

Terciiman-1 Ahval, 23 ~evval 1279, No. 321; Ceride-i Havadis, 9 ~evval 1279, No.

1136.
Efkar, 7 Cemaziyelah~ r 1279, No. 45; Mecmua-i Fünun, ~evval 1279, No.
Coup d'oeil general., s. 136.
152 Ayn. esr., S. 138.
153 Ayn. esr., s. 139.
154 Ayn. esr., s. 140.
155 Ayn. esr., s. 142.

15° Tasvir-i
Isi

10.
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makinalar ise metal ve a~açtan olmak üzere iki çe~itti. Metalden mamul
olanlar 66o, a~açtan mamul olanlar 330 kuru~a sat~lm~~t~r 156 . Sergide un
de~irmeni modelleri de te~hir edilmi~ti. Çe~itli Frans~z firmalar~~tarafindan
geli~tirilmi~~olan bu modeller içerisinde dikkati çekeni Ganneron firmas~~
tarafindan gönderilenlerdi. Bu de~irmenlerden en. küçü~ü saatte 20 kg.
hububat ö~ütecek kapasitedeydi 157 .
Sergideki di~er aletler aras~nda ço~u Frans~z ve Ingiliz firmalar~na ait
olan küçük ba~~hayvanlar~n kulaklar~na i~aret koymakta kullan~lan
makinalar, ot k~ yma ve pamuk balyalama makinalan bulunuyordu.
~üphesiz sergideki e~yalar~n en önemlileri ~ngiliz ve Frans~z men~eli
motorlard~ . Motorlar sabit ve hareketli olmak üzere iki cinsti. Bunlardan
birincisi, yani 30 beygir gücünde silindir motorlu buhar makinas~, M.
Thouzery'nin Dolap Dere'deki atölyelerinde tekstil fabrikalar~ nda kullan~lmak üzere ithal edilmi~ ti. Buna benzer ayn~~güçteki di~er iki makina M.
Deck ve M. Penant ad~ndaki ki~iler taraf~ndan sergilenmi~ti 158 .
Sergide yedi beygir gücündeki hareketli motorlar ise, ikisi Frans~z ve
ikiside Ingiliz yap~s~~olmak üzere dört adetti. Bunlar Ransomes et Sims, R.
Garret et Fils, M. Ganneron ve M. Durenne firmalar~~tarafindan
gönderilmi~ti, ~ngiliz motorlar~~30 294, ayn~~güçteki Frans~z motorlar~~da 29
920 kuru~a sat~lm~~t~r 159 .
Yukar~da k~ saca özetlenen alet ve makinalara , Osmanl~~ ~~mparatorlu~u'nda ilk defa te~hir edilmeleri sebebiyle büyük ilgi gösterilmi~ tir. Nitekim
bu konuda Tasvir-i Efkâr'da yay~ nlanan bir makalede "Avrupa emtias~n~n
revâc~~Memâlik-i Osmaniyye ma'mulât~n~~ adeta kü~e-i nisyanda b~rakm~~"
denilmektedir 160.
Sergi Pazar, Pazartesi, Sal~, Per~embe ve Cuma günler erkeklere,
Çar~ amba ve Cumaertesi günleri de kad~nlara aç~kt~~161. Giri~~ücretleri
ba~lang~ çta Cuma ve Cumaertesi günleri için 6 di~er günler için 3 kuru~~
olarak tesbit edilmi~ti. Sonralar~~daha çok kimsenin sergiyi gezebilmesini
sa~lamak amac~yla dü~ürülmü~ tür. Civar vilayet ve kasaba halk~na sergi
aç~k kald~~~~sürece Istanbul'a gidi~-geli~lerinde indirimli tarife
uygulanm~~t~r. Nitekim Izmit halk~n~n sergiye gösterdi~i ilgi üzerine vapur
Ayn. yer.
Ayn. esr., S. 143.
158 Ayn. esr., s. 146.
158 Ayn. esr., s. 148.
160
Tasvir-i Eficâr, 8 ~evval ~~27g, No. 79.
161
Ceride-i Havadis, 5 ~aban 1279, No. 1128.
158
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ücretlerinde yüzde 5o'ye yak~n bir inidirim yap~lm~~t~r 162 . Bundan ba~ka
halk~~sergiye celbedebilmek maksad~yla e~lence ve dinlenme yerleri aç~lm~~,
Cuma ve Cumaertesi günleri "Asâkir-i Nizamiyye-i ~ahane Muzikas~"
tarafindan halka konserler verilmi~tir 163.
Sergi-i Umumi-i Osman! Avrupa'da büyük ilgi uyand~rm~~t~ r. Ba~ta
Viyana olmak üzer çe~itli Avrupa ~ehirlerinden aralar~nda gazeteci, i~~
adam~~ve fabrikatörlerinde bulundu~u gruplar sergiyi gezmek üzere
Istanbul'a gelmi~lerdir. Bunlar ayn~~ zamanda Imparatorlu~u toplu halde
gelen ilk turist kafileleri idi. 1863 Nisam ba~lar~nda gelen 142 ki~ilik grubu
450 ki~ilik ba~ka bir grup takib etmi~tir 164 . Sonuncular Istanbul'da be~~gün
kald~ktan sonra Izmir'e geçerek oradanda memleketlerine dönmü~lerdir.
Ayn~~tarihlerde Triyeste üzerinden gelen Viyanal~~bir grup ise iki gün sergiye
gezdikten sonra Istanbul ve Bo~azlar~~görmek maksad~yla daha bir süre
Istanbul'da kalm~~t~ r. Kafile mensuplar~~bu seyahat esnas~nda ki~i ba~~na 2
250 kuru~~harcam~~lard~r 163. 25 ki~ilik bir Ingiliz kafilesi ise Nisan
sonlar~nda Istanbul'a gelmi~tir 166. Frans~z ve Ingliz i~~ve sermaye
çevreleride sergiye yak~n ilgi göstermi~lerdir. Nitekim Nisan ortalar~nda
Parisli fabrikatör ve i~~adamlar~ndan olu~an ~~0-15 ki~ilik bir grup sergiyi
gezmek, sipari~ler almak ve Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda üretilen mallar~~
yak~ndan görmek amac~yla Istanbul'a gelmi~tir 167 .
Frans~z, Ingiliz ve Avusturya gazeteleri de sütunlar~nda sergiye geni~~
yer ay~rm~~t~ r. Sergi hakk~nda daha geni~~ve sa~l~kl~~bilgi alabilmek
amac~yla Frans~z gazetecileri tarafindan Valser (?) ad~ nda birisi Istanbul'a
gönderilmi~, Times gazetesi de sergi aç~k kald~~~~müddetçe Istanbul'da bir
muhabir bulundurmu~tur 168 .
Sergide ba~ar~l~~ üreticilere verilecek ödülleri tesbit etmek üzere, üst
komite tarafindan her pavyon için bir jüri te~kil edilmi~tir. Jüriler 1.7. ~~o. ~~~~.
pavyonlar için yedi~er, 2.4.5.6.8.9.12. ve 13. pavyonlar için be~er ki~iden
olu~uyordu. Ziraat alet ve makinal~r~n sergilendi~i 3. pavyon için ise yerli ve
yabanc~lardan müte~ekkil karma bir jüri kurulmu~tur.
Terciiman-1 Ahval, 17 Zilhicce 1279, No. 341; A. Giz, 1863 Istanbul Sergisi.
Ceride-i Havadis, it Ramazan 1279, No. 1133.
164 Ceride-i Havadis, 22 ~evval 1279, No. 1138.; Tercüman-1 Ahval, 23 ~evval 1279, No.
321.; O. N. Ergin, ayn. esr., s. 738.
163 TeleCÜM8/1-1 Ahval, 27 ~evval 1279, No. 323.
166 Ceride-i Havadis, 8 Zilkade 1279, No. 1140.
167 Ceride-i Havadis, gurre-i Zilkade 1279, No. 1139.
168 Ayn. yer.; Terctiman-1 Ahval, 6 Ramazan 1279, No. 302.
162
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Yap~lan de~erlendirme sonunda Halep e~yas~ n~~ te~hire memur ~eyh
Mustafa Efendi, Beyrut e~yas~n~~ te~hire memur Abdülkadir Efendi, ~am
e~yas~n~~ te~hire memur Abdülkadir Efendi, Diyarbekir e~yas~n~n te~hire
memur Abraham, Ba~dat e~yas~n~~ te~hire memur ~skender, Yanya e~yas~n~~
te~hire memur Kosto Piço, Halepli i~~adamlar~ndan Anton Zatti ve M.
Donato, Dersaadet e~yas~ n~~ te~hire memur Dr. Filori be~inci mecidiye
ni~an~na lay~k görülmü~tür 169 . Yabanc~~firmalardan Ransomes, Garret et
Fils, Ganneron ile mühendis ve teknikerlerde muhtelif mecidiye ni~anlanyla
taltif edilmi~lerdir 170.
Sergi kapanmadan k~sa bir süre önce Avrupa'dan gönderilen makina
ve aletlerin Serdar-~~ Ekrem Ömer Pa~a'n~n Küçük Çekmece civar~ ndaki
çiftli~inde Sadrazam Fuad Pa~a ve di~er devlet ileri gelenlerinin önünde
tecrübesi yap~ld~. Neticede bu makina ve aletler çok faydal~~bulunarak, ülke
ziarat~n~n geli~mesi için bunlar~n Imparatorlu~u temininin gerekli oldu~u
kanaat~na var~ld~~"I .
Sergi yakla~~k be~~ay aç~k kald~ktan sonra 1863 Temmuzunun sonunda
kapand~. Serginin aç~k kald~~~~bu müddet zarf~nda ~~oo- ~~5o 000 ki~i tarafindan
ziyaret edildi~i tahmin edilmektedir. Has~lat da 450 000 kuru~~civar~nda
olmu~tur ki bu mebla~~bütün masraflar~n ancak ~~ /5'ni kar~~layabilmi~tir.
Aradaki fark Padi~ah Abdülaziz taraf~ndan kapat~lm~~t~r 172 . Te~hir edilen
e~yan~n büyük bir k~sm~~sat~lm~~t~r. Kalanlar ise sahiplerince belirlenen fiata
devlet taraf~ndan sat~n al~ narak bedelleri kendilerine gönderilmi~tir.
Bu aç~klamalardan sonra serginin bir de~erlendirilmesi yap~lacak
olursa denilebilir ki, daha önce Avrupa'da aç~lan sergiler örnek al~narak
tertip edilen Sergi-i Umumi-i Osmani be~~ay gibi uzun bir süre aç~k kalm~~,
bu müddet zarf~ nda yerli ve yabanc~lardan olu~an kalabal~k bir topluluk
taraf~ndan gezilmi~, ~stanbul yo~un bir ticari ve turistik faaliyete sahne
olmu~tur. Sergide Imparatorlu~un çe~itli bölgeleri ve baz~~ yabanc~~
169 Ba~bakanl~k Ar~ivi, irade-i dahiliye 34 647.
170 Ayr~ . yer.

Sergiye eme~i geçen ki~eler de ödüllendirilmi~lerdir. Bunlardan Meclis-i Vâlâ Azas~~Naz~m
Bey'e ikinci mecidiye, Azmi Bey'e Dersaadet Memuru Abdüllatif Efendi'ye, görevlilerden
Mösyö Alberti, Mösyö Henri, Mösyö Baltac~~ Aristide, Mösyö Ispirid ve M~s~rl~~Sarraf Ibrahim
Bey'e üçüncü mecidiye, Mimar Bourgeois; Ta~ra e~yas~n~~muhafazaya memur Anzavur Efendi,
ve Sergi Sand~k Memuru K~l~çç~zade Agop Efendi'ye dördüncü mecidiye, sergide asayi~i
sa~lamakla görevli birli~in Binba~~s~~ Izzet A~a'ya be~inci mecidiye ni~an~~verildi (BA. irade-i
dahiliye 34 647)•
171 O. N. Ergin, ayn. esr., s. 738; Ceride-i Havdis, ~~ o Safer 1280, No. 1151.
172 Tercüman-1 Ahval, ~~ o Safer 128o, No. 364.
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ülkelerinden gönderilmi~~yakla~~ k on bin kalem ürünü ilk defa bir arada
görmek mümkün olmu~tur.
Te~hir edilen ürünlerin çe~it ve kalitesi, Imparatorlu~un, geni~~ham
madde kaynaklar~~olan, sanayi bak~m~ndan kendi kendine yetebilecek güce
sahip, verimli topraklar~~ bulunan bir ülke oldu~unu göstermi~tir. Bu sergi
sayesinde o zaman kadar ithal edilen baz~~mallar~ n yerli kaynaklardan
kar~~lanabilece~i anla~~lm~~, Imparatorlu~un baz~~bölgelerinde yeti~meyen
veya s~k~nt~s~~ çekilen ürünlerin di~er böygelerden temin edilebilece~i
görülmü~tür. Baz~~ bölgelerde üretilen mallar~nda ~slaha muhtaç oldu~u
mü~ahede edilerek bunlara ilgililerin dikkati çekilmi~fir. Sergiye gelen esnaf,
sanatkâr ve i~~adamlar~~ birbirleriyle tan~~m~~~ve devlet ricaliyle yat~klar~~
görü~melerde sorunlar~n~~ dile getirmek f~rsat~n~~ bulmu~lard~r.
Serginin Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun yabanc~~devletlerle ticari ili~kisi
aç~s~ndan ta~~d~~~~öneme gelince, sergide Avrupa alet ve makinal~ rm~nda
te~hiriyle aram~zdaki teknik mesafenin büyüklü~ü yak~ndan görülmü~tür.
Sergi dolay~s~yla yabanc~~ bas~ n taraf~ndan Avrupa kamu oyunun dikkati
Osmanl~~ Imparatorlu~u'na çekilmi~, bunun neticesinde bir çok ziyaretçi ve
i~~adam~~Istanbul'a gelmi~ tir. Baz~~yerli mallar için yabanc~~ülkelerde pazar
bulma ~ans~~do~arken, Avrupa alet ve makinalar~ n~ n Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda isdihdam edilece~i anla~~lm~~t~r.
Netice olarak serginin hedefine ula~m~~~oldu~u, yerli ve yabanc~~
ürünlerin tan~ t~lmas~na önemli katk~da bulundu~u söylenebilir.

.

