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Önsöz
ÇEKÜL(Çevre ve Kültür Değerlerini 
Koruma ve Tanıtma) Vakfı, 
Türkiye’nin doğal, tarihsel ve kültürel 
varlıklarını korumak amacıyla 1990 
yılında kurulmuş bir sivil toplum 
kuruluşudur. Ülkemizin 50’li yıllardan 
bu yana karşı karşıya olduğu kültürel 
kimlik bunalımının yanı sıra çevre 
sorunları altında da ezilmeye başlaması 
karşısında, geçmişten günümüze ve 
geleceğe uzanan değerlerimize sahip 
çıkmak, çevre ve kültür öncelikli bir 
gündem oluşturmak amacını taşır.  
 
ÇEKÜL Vakfı, Sivil Toplum Diyaloğu - 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
Hibe Programı kapsamında Bureau des 
compétences et désirs ortaklığı ile 
“İstanbul-Marsilya: Endüstri mirasını 
görünür ve anlaşılır kılmak” projesini 
gerçekleştirmektedir. Proje ile 
19.yüzyılda güçlü ticari-kültürel ilişkiler 
içerisinde olan İstanbul-Marsilya kentleri 
arasında, kültürel ve akademik 
işbirliklerinin kurulması 
hedeflenmektedir. Proje dâhilinde 
endüstri mirasının korunmasına ilişkin 

bilinç uyandırmak, kent yaşamına 
katkısını arttırmak amaçlı eğitim ve 
tanıtım çalışmaları yapılacaktır. Bu 
amaçtan yola çıkarak öğretmen ve 
öğrencilerimizin yararlanabilecekleri bir 
‘Eğitim Paketi’ hazırladık. Eğitim 
Paketi’nde, endüstri mirası ile ilgili kısa 
bir girişe, eğitim çalışmaları kapsamında 
düzenlenebilecek alan gezileri için 
öğretmen notlarına, öğretmenlerimizin 
sınıf ortamında ya da alan gezisi 
sırasında kullanabilecekleri eğitsel 
oyun/etkinlik örneklerine, eğitim 
paketinin çekirdek kısmı olan öğretmen 
çalışma sayfalarına yer verilmektedir. 
Son olarak yaptığınız her etkinlik ile 
ilgili dolduracağınız değerlendirme 
formu detaylı olarak ele alınmaktadır.  
 
Eğitim Paketi’nin bu denli zengin bir 
içeriğe sahip olmasında, araştırmaları ile 
katkıda bulunan Yard. Doç.Dr. Gül 
Köksal’a teşekkür ederiz. 
 

ÇEKÜL Vakfı 
Eğitim Birimi
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Giriş
Sanayi Devrimi, başta ekonomik olmak 
üzere, sosyo-kültürel boyutlarıyla 
insanların düşünce ve yaşam 
biçimlerinde ve yaşadıkları çevrede 
köklü değişimlere yol açan bir dönüm 
noktasıdır. Devirimi izleyen yıllarda 
hızlanan değişim, hayatın her alanını 
etkisi altına alırken, sanayileşme 
sürecinin öncü mekânları ve donanımları 
da yeni teknolojiler karşısında 
verimliliklerini yitirdiler, devre dışı 
kaldılar ve uzun bir süre kaderlerine terk 
edildiler. 
 
Bugün endüstri mirası olarak önem 
kazanan bu unutulmuş yapılar, dünyada 
yarım yüzyıl, Türkiye’de ise son on 
yıldır kültürel mirasın bir parçası olarak 
değerlendirilmektedir. Sanayi yapıları ve 
alanları, araç gereç ve donanımlar, 
işletim süreçleri, bulundukları kentlerle 
ve doğa parçalarıyla, maddi ve manevi 
tüm sonuçlarıyla birlikte bir bütün olarak 
endüstri mirası kapsamında ele 
alınmaktadır. 
 
Peki, ama ‘Endüstri mirası’ nedir? 
Endüstri mirası, sanayi kültürünün 
tarihsel, teknolojik, sosyal, mimari ve 
bilimsel değere sahip kalıntılarını içerir. 
İmalathâne ve fabrikalar, makineler, 
atölyeler, madenler ile işleme ve arıtma 
alanları, ambarlar ve depolar, enerji 
üretim ve iletim tesisleri, demiryolu, 
liman gibi ulaşım alanları, ayrıca sanayi 
alanlarındaki hizmet yapılarından oluşur. 
 
Yine bu alanla ilgili diğer bir kavram ise 
‘Endüstri arkeolojisi’dir. Endüstri 

arkeolojisi ise, sanayinin geçmişi ile 
bugününün daha iyi anlaşılmasını 
sağlamak amacıyla, sanayi faaliyetleri 
sonucunda yaratılan belgelerin, eserlerin, 
yapıların, insan yerleşimlerinin, doğal ve 
kentsel peyzajların, somut ve somut 
olmayan tüm kanıtlarını inceler.  
 
Özetle, endüstri yapıları farklı 
dönemlerdeki insan yaşamlarına ait birer 
belge olarak sosyal bir değere sahiptir ve 
kimlik duygusunun yaratılmasını 
sağlamaktadır. Bu nedenle kentlilik ve 
korumacılık bilincinin oluşturulması için 
endüstri yapıları önemli kaynaklardır. Bu 
bilincin toplumlarda oluşturulması için 
endüstri yapıları farklı işlevlerle toplum 
ile buluşturulmaktadır. Toplumun 
yapılarla ilişkisini ele alan bir 
araştırmada, endüstri müzelerinin 
ziyaretçileri hedef kitle olarak ele 
alınmıştır. Müzeyi ziyaret edenlerin 
yarısından fazlası herhangi bir yerde iyi 
bir gün geçirmek, ya da görülmeye değer 
yerleri görmek için endüstri mirası olarak 
değerlendirilen yapıyı ziyaret ettiğini 
ifade etmiştir. Ziyaretçilerin çok küçük 
bir bölümü endüstri mirasına karşı özel 
ilgi duyduğunu dile getirmiştir. Bu sonuç 
göstermektedir ki endüstri müzelerinde 
ya da yapılarında sadece tanıtım 
kitapçığını okumak ziyaretçilerin 
dikkatini çekmemektedir. Bu durumun 
aksine ziyaretçinin aktif olarak sürece 
katılabileceği etkinlikler, eğitsel oyunlar 
hazırlanabilir. Bu nedenle proje ile 
gençler, endüstri mirası kapsamına giren 
yapıların bütünlükleri bozulmadan 
çağdaş kentle ilişkilendirilmesi, 
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kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verecek 
biçimde yeniden düzenlenerek 
korunması ve yaşatılması ile ilgili olarak 
alanda inceleme yapıp etkinliklere 
katılarak bilgi edineceklerdir. Eğitim 
Paketi, alan gezileri aracılığıyla bilgi 
aktarımı ve eğitsel oyunlar/etkinlikler 
olmak üzere iki aşamada 
yapılandırılmıştır. Eğitim Paketi 
dâhilinde derlenen bilginin tüm 
öğrencilere ulaşması için sizlerin 
desteğine ihtiyacımız olacaktır. 
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Alan Gezileri İçin Öğretmen Notu  
İstanbul’daki endüstri yapılarının tarihi 
15.yüzyıla kadar dayanmaktadır. 
MacFarlane’in gezi notları, Müller-
Wiener’in makaleleri ve Ökçün’ün 1913-
1915 yılları arasındaki sanayi istatistiği 
gibi kaynaklardan yararlanılarak yapılan 
çalışmalarla, İstanbul’da 19.yüzyıl ve 20. 
yüzyılın başlarında varlığını sürdüren 
256 endüstri yapısı saptanmış, ancak 
bunlardan ancak 43’ünün günümüzde 
ayakta olduğu tespit edilmiştir.  
 
Endüstri yapıları enerji, gıda, giyim ve 
dokuma, deri ve kimya üretimi ile 
maden, toprak ve ağaç işleyen fabrikalar 
olmak üzere 7 başlık altında 
incelenmektedir. Eğitim Paketi ile 
birlikte bu başlıklar altında, kuruluş 
döneminden beri kentte ekonomik ve 
sosyo-kültürel açıdan katkı sağlayan ve 
şu an kentte ulaşılabilir olan 8 endüstri 
yapısı detaylı biçimde ele alınacaktır: 
Tersane-i Âmire (Maden), Tophâne-i 
Âmire (Maden), Darphâne-i Âmire 
(Maden), Feshâne-i Âmire (Giyim ve 
dokuma), Cibali Tütün Fabrikası (Gıda), 
Paşalimanı Un Fabrikası/Kâgir Bostan 
Değirmen (Gıda), Hasanpaşa Gazhânesi 
(Enerji), Silahtarağa Elektrik Santrali 
(Enerji). Bu yapılar alanda önemli 
çalışmaları olan Yard. Doç. Dr. Gül 
Köksal’ın desteği alınarak belirlenmiştir. 
 
Eğitim Paketi’nin Öğretmen Çalışma 
Sayfaları bölümünde seçilen bu yapıların 
tarihçesine, kentteki yaşama katkısına, 
öyküsüne yer verilecektir.  

Tüm bu bilgiler ışığında alan gezilerinde 
öğrencilerinize bilgi aktarırken 
kullanabileceğiniz bazı ipuçlarını sizlerle 
paylaşacağız:  
 
Öğretmen Çalışma Sayfaları ilk 
bölümünde endüstri devriminin günlük 
yaşam ile ilişkisinin ele alındığı bir 
sunum yer almaktadır. Bu sunumu alan 
gezisi öncesindeki bir derste 
öğrencileriniz ile paylaşmanızı öneririz. 
Bu sunum eğitim paketinin en önemli 
kısmını oluşturmaktadır. Alan 
gezilerindeki paylaşımlarınızda sürekli 
olarak bu sunumdaki tartışma konularına 
gönderme yapabilirsiniz. 
 
Bu bölümde yapılar ile ilgili yer verilen 
bilgiler hakkında alan gezisi öncesinde 
hazırlık yapabilirsiniz ve alan gezilerinde 
bu bilgileri soru-cevap tekniği, ara-bul 
oyunları kullanarak öğrencilerinize 
aktarabilirsiniz (Bu kısım ile ilgili detaylı 
bilgilere diğer bölümlerde yer 
verilecektir). 
 
Alan gezileri için bazı yapılara gitmeden 
önce izin almanız önerilir. Çünkü 
yapıların büyük bir çoğunluğu özel 
sektör bünyesinde hizmet vermektedir. 
 
Alan gezilerine katılması için 
okulunuzdaki birkaç sınıftan temsilci 
öğrenciler seçebilirsiniz. Böylelikle bu 
öğrencilere diğer arkadaşlarını 
bilgilendirmek üzere bir sonraki geziyi 
organize etmeleri için sorumluluk 
verebilirsiniz. Alan gezileri için hafta 
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sonunu ya da okul çıkışlarını tercih 
edebilir, alanda geçireceğiniz sürenin bir 
buçuk saati aşmamasına özen 
gösterebilirsiniz. Alana ulaşım zamanını 
bu süre dışında bırakarak bu hesaplamayı 
yapabilirsiniz. 
 
Öğrencilerinize alan gezisi öncesinde o 
ana kadar duymadıkları bazı 
kelimelerden (kâgir, âmire vb.) 
bahsedebilir ve bu kelimelerin 
anlamlarının alan gezisinde saklı 
olduğunu vurgulayabilirsiniz. Böylelikle 
öğrencilerinizin ilgisini uyandırabilir ve 
onları araştırma yapmaya 
yönlendirebilirsiniz. 
 
Alan gezisinin olduğu semtte yapıyı 
incelemeye başlamadan önce kenti 
gözlemleyebileceğiniz bir köşe 
seçebilirsiniz. Öğrencilerin öncelikle 
gözlerini kapatarak semtteki seslere 
kulak vermesini sağlayabilirsiniz. ‘Hangi 
sesleri duyuyorsunuz, sizi rahatlatan ya 
da rahatsız edenler hangileri, hangi 
sesler bu semtte olduğunuzu anlamanızı 
sağlıyor, semtteki yaşamı ifade eden en 
önemli ses ne?’  Bu soruların cevaplarını 
birlikte arayabilirsiniz. Daha sonra yapıyı 
inceleyip yapının kuruluş dönemindeki 
sesleri hayal etmelerini isteyebilirsiniz. O 
dönemde yapının içerisinde süregiden 
üretim sesinin neye benzediğini tarif 
etmelerini sağlayarak hayal güçlerini 
geliştirmelerini destekleyebilirsiniz. 

Alan gezileri esnasında öğrencilere 
fotoğraf çekmeleri için belli bir süre 
tanıyabilirsiniz. Bazı durumlarda yapı ile 
ilgili anlatım devam ederken öğrenci 
fotoğraf çektiğinde anlatımı kaçırmakta 
ve herhangi bir kompozisyon olmaksızın 
fotoğraf çekmektedir. Fotoğraf çekimleri 
için belli bir süre vererek ilgi merkezinde 
tek bir eylemin olmasını 
sağlayabilirsiniz. 
 
İncelenen yapı ile ilgili detayları 
belleklerine kaydetmenin alternatif 
yollarını öğrencilerinizle 
paylaşabilirsiniz. Öğrencilerin yapı ile 
ilgili kendi notlarını almalarını yani eskiz 
çizmelerini destekleyebilirsiniz. Eskiz 
çizimi için de öğrencilere belli bir süre 
verebilirsiniz. Eskizin fotoğraftan farklı 
olduğunu vurgulayabilirsiniz. Eskizde 
yapı detaylarını bir karede yakalamaya 
çalışmaktan ziyade, detayı özgün 
çizgilerle oluşturma imkânına sahip 
olduklarının altını çizebilirsiniz. 
 
Alan gezisi sonucunda öğrencilerle 
beraber bir değerlendirme yapabilirsiniz. 
Bilgi aktarımı konusunda etkili bir giriş 
ve sonlandırma oldukça önemlidir. 
Öğrencileri günü özetlemeye ve 
yaşamları ile günün ilişkisini kurmaya 
cesaretlendirebilirsiniz. 
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Eğitsel Oyun/Etkinlik Önerileri 
Alan Gezisi Sırasında Yapılabilecek 
Etkinlikler: 

 
Nereden Başlasam, Nasıl 
Anlatsam? 

Kazanım: Bir düşünceyi farklı ifadeler 
kullanarak anlatır. 
Süreç 
Bu etkinliği endüstri mirası ile ilgili 
sunumub ardından alan gezisi sırasında 
yapabilirsiniz. Grup içerisinde birden 
çok öğrencinin aşağıdaki konu 
başlıklarını ele almasını sağlayın. Aynı 
zamanda her öğrenci ele aldığı durumu 
birkaç farklı yoldan anlatmayı 
deneyebilir: 

• Endüstri yapılarının insanların 
yaşamlarına ait bir belge 
olduğunu, 

• Endüstri mirasının önemli 
olduğunu/korunması gerektiğini, 

• Bilgili ve bilinçli olmak 
kelimelerinin farkını, 

• Mazînin geçmiş, bitmiş bir şey 
olmadığını, 

• İstanbul’un endüstri yapılarının 
inşası için ideal bir kent olduğunu, 

• Dadyan ailesinin endüstrileşme 
sürecindeki etkisini, 

Nereden başlayarak nasıl anlatsam? 
 
Bu konu başlıkları öneri niteliğindedir. 
Alan gezisini düzenleyeceğiniz mekân 
ile ilgili başlıkları da bu kısma 
ekleyebilirsiniz. Örneğin; Silahtarağa 
Elektrik Santrali ile Feshâne-i Âmire’nin 
ortak özelliklerini nereden başlayarak 
nasıl anlatsam? Bu etkinlik aracılığıyla 

öğrencilerin konu ile ilgili fikirlerini 
ortaya koymalarını sağlayabilirsiniz. 
Öğrenciler bilgi paylaşımı sürecinde 
pasif dinleyici olmak yerine fikir üreten 
aktif katılımcı rolünü üstlenebilirler. 
 

 
Düşünüyorum öyleyse… 

Kazanım: Bir konu üzerinde düşünmeye 
iten sebepleri açıklar. 
Süreç 
Alan gezisine gidilen yapı içerisinde 
öğrencilerin gözlerini kapatarak iki 
dakika düşünmelerini sağlayın. 
Öğrencilerden daha sonra ne 
düşündüklerini ve düşüncelerinin 
sebeplerini grup içerisinde seçtiği bir 
arkadaşı ile paylaşmasını isteyin. 
Diyelim ki; gemilerin denize indirilmesi 
ile ilgili bir videoyu Tersane-i Âmire’ye 
gitmeden önce öğrencilere izlettiniz. 
Bunun için şu bağlantıyı 
kullanabilirsiniz: 
http://www.teknikvideo.tk/gemiler-
nasil-suya-iner.html Öğrencilerinizden 
biri de Tersane-i Âmire’de gemilerin 
denize indirildiği sırada kullanılan araç 
gereçlerden bazılarını orada görüp 
göremeyeceğini merak ettiğini ve 
videodan etkilenerek bunu düşündüğünü 
söyledi. Bu örnekten yola çıkarak 
öğrencilerin düşündükleri her şeyin 
yaşamlarındaki bir uyarandan 
kaynaklandığını, ilgileri doğrultusunda 
görmeye ve düşünmeye başladıklarını 
açıklayabilirsiniz. Alan gezisinde de 
öğrendikleri sonucunda daha farklı 
düşüncelerin temelini oluşturacaklarını 
vurgulayabilirsiniz.  
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Ara-Bul 

Kazanım: Bilgi ediniminde aktif rol 
üstlenir. 
Malzeme: Kâğıt, kalem, bez torba. 
Süreç 
Alan gezisine gideceğiniz mekân ile 
ilgili bazı soruları ve bu soruların 
cevaplarını küçük kâğıtlara yazın. Bu 
kâğıtları bir torbaya atın ve her 
öğrenciden bir kâğıt seçmesini isteyin. 
Öğrencilere bu kâğıtlardan bazılarında 
yapı ile ilgili soruların, bazılarında ise bu 
soruların cevaplarının yazdığını söyleyin. 
Öğrencilerden birini seçerek elindeki 
kâğıdı okumasını isteyin. Seçilen 
öğrencinin elindeki kâğıtta soru yer 
alıyorsa, bu sorunun yanıtının elinde 
olduğunu düşünen kişinin ortaya 
çıkmasını sağlayın. Eğer seçilen 
öğrencinin elindeki kâğıtta bir cevap 
yazıyorsa, bu cevabı ortaya koyacak 
sorunun yer aldığı kâğıdı grupça 
bulmaya çalışın. Aşağıda Tophâne-i 
Âmire ile ilgili birkaç örneğe yer 
verilmiştir. Bu sorular öneri 
niteliğindedir. Diğer yapılar için eğitim 
paketinde sunulan bilgi metinlerinden 
yararlanarak benzerlerini yapabilirsiniz: 
 
Soru: II. Bayezid Dönemi’nde 
Tophâne’ye hangi yapı eklenmiştir? 
Cevap: Topçu Ocağı Kışlası. 
 
Soru: Tophâne hangi dönemde 
kurulmuştur?  
Cevap: İstanbul’un fethinden sonra. 
 
Soru: Tophâne hangi amaçla 
geliştirilmiştir? 

Cevap: İmparatorluk sınırlarının 
genişlemesi ve sürekli artan top 
ihtiyacını karşılamak için. 
 
Soru: Tophâne’nin mülkiyeti şu an 
hangi kuruma aittir? 
Cevap: Mimar Sinan Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi. 
 
Bilgi aktarımı sırasında düz anlatım 
yöntemi kullanıldığında öğrencinin 
dikkatini sürdürmesi zorlaşabilmektedir. 
Fakat soru-cevap tekniğini eğitsel bir 
oyun halinde kullandığınız zaman, bu 
etkinlik ile öğrenciye konu üzerine 
düşünme imkânı vererek onu sürece 
dâhil edebilirsiniz. 
 

 
Sessiz Sözlük 

Kazanım: Kavramları, sözcüklere 
ihtiyaç duymaksızın bedenini kullanarak 
anlatır. 
Süreç 
Alan gezisine gidilecek mekân ile ilgili 
ilginç kelimeleri alt alta yazarak 
listeleyin. Bu kelimelerin sözlük 
anlamlarını da ayrı ayrı küçük kâğıtlara 
yazın. Kelimelerin sözlük anlamlarının 
yazdığı kâğıtları öğrencilere dağıtın ve 
sıra ile bu kelimeleri tüm gruba 
konuşmadan anlatmalarını isteyin. Diğer 
öğrencilerin de kelimeleri tahmin 
ederken, oluşturulan kelime listesini 
referans almalarını sağlayın. Örneğin; 
Darphâne-i Âmire için çeşnicibaşı 
(Osmanlılarda basılacak altın ve gümüş 
paraların ayarını denetleyen baş görevli), 
kimyager, ustabaşı, modelci, makinist, 
sikkehâne, kalıp, teksirhâne (kalıpların 
çoğaltıldığı yer) gibi kelimeleri 
anlatmalarını isteyebilirsiniz. Bu etkinlik 
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ile öğrenciler kavramları eğlenerek 
öğrenmiş olur. 
 

 
Zehirli Atık 

Kazanım: İşbirliğinin önemini anlatır. 
Malzeme: Kâğıt havlunun boş karton 
rulosu, kâğıt bant/tebeşir, yumak, 
çuvaldız, plastik top (tenis topu 
büyüklüğünde). 
Süreç 
Bu etkinliği Darphâne-i Âmire 
bahçesinde gerçekleştirebilirsiniz. 
Etkinlik için malzemenizi 
oluşturabilirsiniz. Boş bir kâğıt havlu 
rulosunun farklı kısımlarına delikler 
açın. Bu deliklerden ipleri geçirin. Bu ip 
ve deliklerin 12 adedi geçmemesine ve 
iplerin en fazla 2 metre olmasına dikkat 
edin. Yerde kâğıt bant ya da tebeşir 
yardımı ile bir daire oluşturun. 
Öğrencilerden Darphâne-i Âmire’de 
çalışan işçiler olduklarını hayal 
etmelerini isteyin. Londra 
Darphânesi’nde görevli makine 
mühendisi Mountaine, terazi ve derahim 
mühendisi Worren, sikke kalıpları usta 
başı Tailor, hakkâk ve modelci 
Robertson, makinist William ve Paris 
Darphânesi’nde çeşnicibaşı yardımcısı 
kimyager Maureau  isimli kişilerle 
darphânede çalıştıklarını söyleyin. 
Öğrencilerden birkaçına bu isimleri 
verin, öğrencilerden birkaçı kendi 
isimleri ile, birkaçı yurt dışından gelen 
uzmanlar olarak oyuna katılır. Her bir 
öğrenciden rulonun çevresindeki bir ipi 
seçmesini ve sarılı haldeki ipleri 
açmasını isteyin. Öğrencilerin ruloyu 
dairenin ortasına yerleştirmelerini 
bekleyin. Rulonun tepesine plastik topu 
yerleştirin. Bu topun Darphâne’deki 

zehirli bir atık olduğunu ve bu topa 
dokunmadan topu düşürmeden iplerin 
dengesini kurarak ruloyu daire dışına 
grup olarak çıkarmaları gerektiğini 
açıklayın. Öğrencilerin işbirliği yaparak 
bu görevi başarılı bir biçimde 
gerçekleştirmelerini destekleyin. 
Öğrencilere topu düşürdükleri her sefer 
oyuna baştan başlayacakları uyarısında 
bulunun. Bu etkinlik ile öğrenciler, o 
dönemde yapıda görev yapmış kişilerin 
yerine kısa süre de olsa kendilerini 
koyabilecek, çalışma sisteminin işbirliği 
gerektirdiğini yaşayarak görecek ve 
etkinlik ardından yapı ile ilgili 
anlatılacak bilgiler için ilgileri 
uyanacaktır. 
 

 
Metaforik Konuşmak 

Kazanım: Endüstri yapıları hakkında 
bilgi verirken betimlemeleri kullanır. 
Süreç 
Alan gezisinde, öğrencilerden gezdikleri 
endüstri yapısını ‘metafor kullanarak’ 
betimlemelerini isteyin. Örneğin; ‘bu 
yapı çukur ve kıvrım dolu buruşmuş bir 
kâğıt gibidir.’ ifadesi öğrencilerle 
paylaşılır. Böylece öğrencilerin 
gördüklerini ifade edebilme becerileri 
geliştirilir. 
 

 
Kâğıt Gemi 

Kazanım: Katılımcı olma ile öğrenilen 
bilgilerin kalıcılığı arasındaki ilişkiyi 
kurar 
Malzeme: 4 adet kare şeklinde kâğıt, 
kâğıt gemi anlatımı. 
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Süreç 
Tersane-i Âmire gezisinde öğrenciler 
arasından kâğıt gemi yapmasını 
bilmeyen iki kişi seçin. 
Sırasıyla, ilk öğrenciye kâğıt gemi 
yapımının anlatım metnini okuyun ve 
öğrencinin gemiyi yapmasını isteyin. 
İkinci öğrenciye ise hem metni okuyun 
hem de göstererek öğrencinin sizinle 
aynı anda gemiyi yapmasını sağlayın. 
 
Anlatım Metni: “Kare şeklinde bir kâğıt 
alın, dörde katlayın. Sonra dört yaprağın, 
üçü bir tarafa, biri diğer tarafa olmak 
üzere dörtgeni çaprazlamasına katlayarak 
bir üçgen elde edin. Üçgenin ortasına bir 
parmağınızı sokup, ikiye bölecek şekilde 
katlayın ve yarım üçgenlerin uçlarından 
tutup çekin” 
 
Uygulamalar sona erdikten sonra 
aşağıdaki soruları hep birlikte tartışın: 

• Hangi yöntem geminin 
oluşmasında en etkili yol 
olmuştur. Neden? 

• Diğer yöntemler neden etkili 
olamamıştır? Bu çalışmanın, 
öğrencilerde eğitime aktif 
katılımın öğrenme hızını ve 
bilgilerin kullanılabilirliğini 
arttırdığı konusunda bir görüş 
oluşturmak amacıyla yapıldığını 
vurgulayın.  

 
 
Ah O Gemide Ben de Olsaydım! 

Kazanım: Özelleştirme, kapatma, yol 
çalışmaları gibi durumların endüstri 
yapılarına verdikleri zararı açıklar. 
Malzeme: Gazete kâğıdı. 
Süreç 

Feshâne-i Âmire’yi gezerken öğrencileri 
4 gruba ayırın. Her bir gruptan çember 
oluşturmalarını isteyin. Tüm çemberlerin 
ortasına bir sayfa gazete kâğıdını açın. 
Öğrencilerden bir gemide yolculuk 
ettiklerini, daha sonra o geminin battığını 
ve denizde buldukları bota 
binebildiklerini söyleyin. Bu sırada 
herkes kendi çemberinin ortasındaki 
gazeteye ayaklarıyla basmaktadır ve 
herkes bota binen arkadaşından 
sorumludur. Amaç kimsenin denizde 
kalmamasını sağlamaktır. Bir süre sonra 
botun delindiği ve küçüldüğünü 
söyledikten sonra tüm grupların gazeteyi 
bir kez katlamasını bekleyin. Gazeteler 
katlandıktan sonra herkesin gemiye 
binmesi için zaman verin. 
Daha sonra botun daha da küçüldüğünü 
belirtin ve gazetelerin bir kez daha 
katlandıktan sonra herkesin bota sığması 
gerektiğini açıklayın. Etkinliğin bu 
şekilde sürüp gitmesini sağlayın. 
Öğrencilere Feshâne-i Âmire’de ziyaret 
ettikleri kısmın, asıl yapının çok azı 
olduğunu belirtin. Tıpkı bu etkinlikteki 
benzetmede olduğu gibi alan daraldıkça, 
aslında yapının tarihinden, kimliğinden 
de bir şeyleri yitirdiğini vurgulayın.  
 
Alan Gezisi Sonrasında 
Yapılabilecek Etkinlikler: 

 
Hazine Haritası 

Kazanım: Öğrendikleri sonucunda ürün 
oluşturur. 
Malzeme: Kraft kâğıdı, renkli kalemler. 
Süreç 
Öğrenciler alan gezilerinden sonra 
rotalarında yer alan bu yapılardan birini 
seçer. Çizecekleri bir İstanbul haritasında 
bu yapıyı hazine noktası olarak işaretler. 



	

ÇEKÜL Vakfı Eğitim Birimi tarafından hazırlanmıştır 

	

12 

Haritada hiçbir ilçenin adı yazmaz. 
Öğrenciler bu hazine hatırasını eline alan 
diğer bireyler için, seçtikleri yapının 
yerini bulmalarını kolaylaştıracak birkaç 
ipucu oluşturur. Örneğin; öğrencilerden 
biri Tersane-i Âmire’nin bulunduğu yeri 
haritada bir çarpı olarak işaretler ve bu 
işaretin yakınlarına Aynalıkavak ve 
Hünkâr Kasırlarının minyatürlerini 
yerleştirir. Haritalar sınıfa getirildiğinde 
herkes farklı bir arkadaşı ile haritasını 
değiş tokuş eder ve haritada arkadaşının 
belirttiği yapının ne olduğunu bulmaya 
çalışır. Daha sonra haritası için aynı 
yapıyı seçmiş olan öğrenciler bir araya 
gelir ve haritalarında kullandıkları 
sembollerin benzerlik ve farklılıkları 
üzerine tartışırlar. 
 

 
Münazara Çalışması 

Kazanım: Endüstri mirası yapılarını 
koruma yollarını karşılaştırmalı olarak 
söyler. 
Süreç 
Öğrenciler A, B, C ve D gruplarına 
bölün ve grupların karma ve eşit sayıda 
öğrenciden oluşmasına özen gösterin. 
Ardından A ile B, C ile D grubunu 
eşleştirin. Endüstri mirasını koruma 
yöntemlerine dair konu başlıklarını 
gruplara verin: 

1. Yapıya hiçbir işlev verilmeksizin 
olduğu gibi, 

2. Çok az bir değişimle ve eski 
işlevine yakın bir işlevle,  

3. Yapıya müze işlevi verilerek, 
4. Yeni bir işlevle yeniden 

kullanmak için korumak. 
A grubuna 1., B grubuna 3., C grubuna 
2., D grubuna 4. koruma yöntemi verin. 
Ve örnek bir endüstri yapısının koruma 

planı hazırlanırken her grubun kendi 
yöntemlerini gerekçelendirerek 
savunmalarını isteyin. Münazaranın 
kuralları: 

v Her grubun 3 kez söz alma hakkı 
vardır. 

v Her söz hakkında maksimum 90 
saniye süre kullanılır.  

v Münazara karşılıklı saygı 
çerçevesinde yapılır. Kişiler değil; 
ancak konuşulanlar eleştirilebilir. 

 

 Münazara öğretmen tarafından 
yönetilir. Ve koruma yöntemlerinin 
hiçbiri diğerine göre daha iyi ya da daha 
kötü değildir. Münazaradaki amaç 
öğrencilerin bu yöntemleri daha iyi 
öğrenebilmeleri, akıl yürütme ve eleştirel 
düşünme becerilerinin gelişiminin 
sağlanmasıdır. Sonuçta kazanan ya da 
kaybeden olmayacaktır.  

 
Reklâmlar 

 
Kazanım: Dönem özelliklerini göz 
önünde bulundurarak endüstriyel ürünler 
ile ilgili reklâm afişi tasarlar. 
Malzeme: Kâğıt, renkli kalemler. 
Süreç 
Öğrencilerden Feshâne-i Âmire, Cibali 
Tütün Fabrikası, Paşalimanı Un 
Fabrikası/Kâgir Bostan Değirmen 
gezdikten sonra fabrika ürünlerini halka 
duyurmak için reklâm afişi 
hazırlamalarını isteyin. Öğrencilere 
endüstri devrimi konusundaki 
gelişmelerin takip edildiği sanayi 
sergilerini hatırlatın. Oluşturacakları bu 
afişlerin o dönemin sergilerinde yer 
alacağını düşünmelerini söyleyin. 
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Dönemin toplumsal ihtiyaçlarını, 
beklentilerini kısaca tartıştıktan sonra bu 
afişleri oluşturmaları sağlayın. 
 

 
Mektubum Var  

Kazanım: Yaratıcılık yeteneğini 
kullanarak endüstri mirasının önemini 
vurgulayan bir mektup yazar. 
Süreç 
Öğrencilerin endüstri yapılarından en 
dikkat çekici olan baruthâneleri ve ünlü 
Dadyan Ailesi/Arakel Dadyan üzerine 
konuşmalarını sağlayın. Önceki derste 
Dadyan Ailesi ile ilgili olarak araştırma 
yapmalarını isteyin. Öğrencilerin Dadyan 
Ailesi’ne yönelik, yer yer dönemdeki 
yerlerini aktaran yer yer baruthâneler ile 
ilgili merak ettikleri sorularını içeren bir 
mektup yazmalarını isteyin. Bu 
mektubun yazılmasının en önemli 
gerekçesinin endüstri mirasının dünü ve 
bugünü hakkında öğrencilerin 
kendileriyle küçük bir hesaplaşma 
yapmaları ve bu durumu, dönemde sıkça 
adı duyulan bir aileye gönderme yaparak 
paylaşmaları olduğunu vurgulayın. 
Mektuplarda öğrencilerin farklı rumuzlar 
kullanabileceklerini ifade edin. 
Mektuplar bitirildikten sonra 
öğrencilerden karışık biçimde 
mektuplarını toplayın. Daha sonra hiç 
kimsenin mektubu yine kendisine 

gelmeyecek biçimde karışık olarak 
mektupları dağıtın. Öğrencilerin 
mektupları okumaları ve ellerinde olan 
mektuplarda kendi mektuplarında 
değinmedikleri ama önemli buldukları 
noktaları paylaşmalarını isteyin. 

 
Karikatür 

Kazanım: Olayların kişilerin bakış 
açısına göre farklılaştığını ifade eder. 
Malzeme: Tan Oral’ın karikatürlerinden 
oluşan İstanbul kitapçığı, kâğıt-kalem. 
Süreç 
Endüstri mirası sunumunun ‘Yıllarca 
yüksek sıcaklık, zararlı gazlar, aşırı 
kirlilik gibi üretim sürecinin olumsuz 
etkileriyle karşı karşıya kalan... 
… zaman içerisinde korumaya değer 
bulunmamıştır’ bölümüne atıfta 
bulunarak, öğrencilerle birlikte endüstri 
yapılarının son durumlarını yeniden 
gözden geçirin. Tartışma kısmı ardından 
Tan Oral’ın birkaç karikatürünü 
öğrencilerle paylaşın. Öğrencilerden 
İstanbul sorunlarını yansıtan bu 
karikatürlere benzer bir biçimde endüstri 
yapılarının durumunu yansıtan 
karikatürler oluşturmalarını isteyin. 
Yapılan karikatürlerden bir kitapçık 
oluşturun ve kitapçığı kısa bir 
bilgilendirme yazısı ile çevre okullarla 
paylaşın. 
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Öğretmen Çalışma Sayfaları
Eğitim Paketi’nin bu bölümünde endüstri 
mirası ile ilgili alan gezisi öncesinde 
öğrencilerle paylaşacağınız sunum yer 
almaktadır. Sunum karşılıklı etkileşime 
dayanmaktadır. Öğrencilere 
yönlendireceğiniz soruların altı 
çizilmiştir: 
 
“Yeryüzündeki ilk insanlar nerelerde 
yaşar, nerede barınır, uyur, yemek 
yermiş acaba?...Mağara, kovuk, vb. 
Sonra ilk evlerini, köylerini nasıl 
yapmışlardır dersiniz?...  

Anadolu’nun orta yerinde, bugünkü 
Konya’da, M. Ö. 7000 yılında, yani 
bugünden tam 9000 yıl önce, insanlar 
mağaralarından, kovuklarından 
çıkmışlar, evler yapmış, köyler 
kurmuşlar. Tarihçiler bu döneme neolitik 
çağ diyorlar. Tarihçiler insanlığın geçtiği 
çeşitli dönemlere böyle adlar veriyor. Bir 
dönemi tarihin diğer dönemlerinden ayırt 
etmek için, o zamanın insanlarının 
yaptığı ve kullandığı aletlere bakıyorlar. 
Örneğin ilk insanlar hayvan kemiklerini, 
ağaç parçalarını, çakmaktaşını alet olarak 
kullanmışlar. Daha sonraki dönemde bu 
aletlere kare, üçgen, daire gibi şekiller 
vermeyi öğrenmişler. Çatalhöyüklülerin 
yaşadığı neolitik çağda, yani 9000 yıl 
önce, artık daha sert ve düzgün taş aletler 
yapmaya başlıyorlar. Daha sonra 
toprağın içindeki madenleri öğrendikten 
sonra da, tunçtan ve demirden aletler 
yapıyorlar ve biz Tunç ve Demir 
Çağları’ndan söz ediyoruz. 

Tarihin her dönemi insanlığın daha 
gelişmiş bir çağını anlatıyor. Tıpkı bir 

insanın bebeklik, çocukluk, ergenlik, 
gençlik, olgunluk, yaşlılık çağları gibi… 
Aletler, bugün kullandığımız aletlere 
gelinceye kadar nerelerden geçmiş, ne 
şekiller almış... Her dönemin insanı 
kendinden önce gelen insanlardan bir 
şeyler öğrenmiş, onu geliştirmiş. Bizden 
önce yaşamış olan insanlar, bugün bize 
basit gelen o aletleri yapmamış olsalardı, 
biz bugün kullandığımız aletlere sahip 
olamazdık. Bugün kullandığınız aletlere 
baktığınızda, nerelerden nerelere 
geldiğimizi bir düşünün… 

Tarihsel bir yolculuk yaptığımızda 
görüyoruz ki neolitik çağın insanları 
doğada bulduklarıyla yetinmiyorlar, 
besin üretmek, yetiştirmek için, verimli 
bir toprak bulup tarlalar açıyor, ekip 
biçmeye başlıyor, su kenarlarına evlerini 
yapıyorlar ve yerleşiyorlar, aletler 
üretiyor, bu toprak parçası üzerinde diğer 
insanlarla paylaşımda bulundukları 
‘yaşam alanları’nı oluşturuyorlar. 
Böylelikle aynı toprak parçası üzerinde 
bir arada yaşayan ve temel ihtiyaçlarını 
karşılamak için işbirliği yapan, ortak bir 
ekini olan insan kümesinin (yani 
topluluğun/toplumun); yemek yiyişinden 
oturuşuna kalkışına, konuşmasına ve 
şarkılarına kadar her şeyi, tüm yaşam 
biçimi, o topluluğun kültürünü 
oluşturuyor. Son yıllarda bu kavramı 
oldukça sık duyuyoruz.  
 
Peki ama nedir kültür? Kültürel miras? 
Neden korunması gerekir? “Kültür”ün 
kelime anlamını biliyor musunuz? 
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Kültür Latince bir kelime; işlemek, 
yetiştirmek, ekip biçmek demek. 
“Cultura” kelimesi önceleri toprağı 
işlemek, ekin ekip biçmek yani tarım 
anlamında kullanılmış. Şu ana kadar 
konuştuklarımızdan da yola çıkarak 
‘Kültür, doğanın yarattıklarını 
kullanarak insanoğlunun yarattığı her 
şeydir’ diyebiliriz. Bu söylemi temel 
alarak zengin coğrafi özelliklere sahip 
Anadolu’nun kültürel zenginliğinin 
temelini de çözümlemiş oluruz. 

Coğrafi özellikler kültürü nasıl etkiler? 
diye bir düşünelim.  

Farklı coğrafi özellikler o yörede yenilen 
yemekleri, giyilen giysileri, yapı 
malzemelerini etkiler. Çatalhöyüklülerin 
evlerini inşa ederken kullandığı kerpiç 
malzemesi bugün halen Sivas Gürün 
ilçesindeki evlerde kullanılmaktadır.  

Peki, biz bu izlerin ne kadar farkındayız? 
Geçmişten günümüze aktarılan maddi ve 
manevi değerlerin tümü olan bu kültürel 
mirasın içeriğini ne kadar 
doldurabiliyoruz? Kültürel miras deyince 
aklınıza neler geliyor, gözünüzde neler 
canlanıyor?  

Antik şehirler, tarihi evler, konaklar, 
külliyeler; cami, medrese, imaret, türbe, 
kütüphâne, kervansaray gibi yapılardan 
oluşan yapı toplulukları, tapınaklar, 
anıtlar vb.  

Aklınıza hiç fabrikalar, atölyeler, küçük 
işletmeler geldi mi? Bu saydıklarımız da 
kültürel miras başlığı altında 
incelenebilir mi?  

Biraz önce aklımıza bile gelmeyen bu 
yapılar, dünyada yarım yüzyıl, 

Türkiye’de ise son on yıldır kültürel 
mirasın bir parçası olarak ilgi odağıdır.  

Endüstri mirası başlığı altında 
fabrikalar, makineler, ambarlar ve 
depolar, bu yapıların ulaşım alanları 
demiryolu, liman gibi yapılardan 
bahsedebiliriz. Endüstriyel tarih ve 
kentin tarihsel sürecinin önemli parçası 
olan bu yapılar endüstri arkeolojisinin 
merak konusudur.  

Endüstri arkeolojisi nedir? Öncelikle bu 
soruyu ikiye bölüp işimizi 
kolaylaştıralım. Endüstri nedir? 
Arkeoloji nedir? 

Endüstri hammadde işlemek, enerji 
üretmek için kullanılan yöntemlerin, 
araçların tümüdür. Arkeoloji ise eskinin 
bilimidir.  

Bu iki kavram bir araya gelince araştırma 
konusu ne olabilir?  

Endüstri arkeolojisi, sanayinin geçmişi 
ve bugünü arasındaki ilişkiyi ortaya 
koyan belgeler, yapılar, insan 
yerleşmeleri ve yaşamsal faaliyetleri gibi 
maddi ve manevi tüm kanıtları inceleme 
altına almaktadır. Endüstri arkeolojisi 
disiplinler arası araştırma alanına 
sahiptir. Endüstri yapılarını tasarlayan 
mimarların kullandığı tekniklerin 
incelenmesi açısından mimari, yapının 
inşa edildiği alanın topografik özellikleri, 
ulaşım özellikleri, gelişim aşamaları 
açısından ele alınması arkeolojik, 
yapılarda görevli olanların yaşamlarını 
geçirdikleri mekânların araştırılması 
kültürel boyutlarını oluşturmaktadır.  

İnsan yaşamını, düşüncelerini, yaşadığı 
çevreyi bu denli etkileyen endüstrileşme 



	

ÇEKÜL Vakfı Eğitim Birimi tarafından hazırlanmıştır 

	

16 

sürecini incelediğimizde neler 
söyleyebiliriz? 

Sürecin başlangıç zamanı 18.yüzyıl, yeri 
ise sermaye kıtlığının olmayışı, gelişmiş 
bir imalat sektörü, ticari ilişkiler ağı, 
ulaşım için nehirler ve demir yollarının 
var olması gerekçeleriyle İngiltere. 
‘Endüstri Devrimi’ adı ile anılan bu 
olayın sonuçları günümüze kadar 
ulaşarak tüm dünyayı etkisi altına 
almıştır.  
 
Tüm dünyayı etkisi altına alan bu 
gelişme nasıl tanımlanmaktaydı? Etkisi 
nasıl bu kadar büyük olabilirdi?  
 
Bu tanım ilk kez Arnold Toynbee 
tarafından kullanılmıştır. 18.yüzyılda 
üretim için kullanılan insan, hayvan, su, 
rüzgâr gücü yerini buhar gücüne 
bırakmıştır, el ile üretimden fabrika 
üretimine geçiş başlamış, bu dönemde 
üzerine düşünülecek yeni konular ortaya 
çıkmıştır: ücretli işçi, fabrika inşa etme, 
üretim ilişkileri. Endüstri Devrimi’ne 
zemin hazırlayan 17. ve 18.yüzyıllardaki 
teknolojik gelişmelerdir: buhar motoru, 
kok kömürü-taş kömürünün yüksek 
derecede ısıtılmasıyla elde edilen kömür- 
keşifleri, buharlı çekiçle çalışan demir 
fırınları, lokomotif vb. Buhar asrı olan 
19. yüzyıl, demir çağını açarak 
taşımacılıkta ve ulaşımda lokomotif ve 
demiryolu aracılığıyla kolaylık 
sağlamıştır. Endüstri Devrimi’nden 
günümüze birikerek ilerleyen gelişmeler, 
Endüstri Devrimi başlangıcında oldukça 
önemli olan yalnızca üretim yapma 
durumunun aksine, son yıllarda makine 
ve insan tarafından paylaşılan iş yükünü 
(otomasyonu) ortaya çıkarmaktadır. 

Artık daha kaliteli, hızlı, güvenli üretim 
kontrol altına alınmak istenmektedir.  

Bu değişim o dönemde insan hayatını 
nasıl etkilemiştir? 
 
Tarımsal faaliyetlerin azalması, insan ve 
hayvan gücüne gerek duyulmaksızın 
makineler aracılığıyla işlerin 
çözümlenmesi topraksız kalan insanların 
fabrikalarda ücretli işçi olarak çalışma 
amacıyla kentlere göç etmesi, 
kentlerdeki yerleşimi farklılaştırmıştır. 
Kent görünümünde öne çıkan artık 
fabrika bacaları olmuştur. Kentte ihtiyaç 
dâhilinde şekil değiştiren bu yapılaşma 
durumu endüstri yapılarında da 
görülmüştür. 
 
Kenti şekillendiren endüstri yapıları nasıl 
oluşturulmuştur? 
 
Kuruluş yerleri: Yapılar önceleri 
önemli güç kaynakları olan su 
kenarlarında kurulurken yani coğrafya 
yapıların kurulacakları alanları 
belirlerken, endüstriyel gelişmeler ile bu 
yapılar çevresinde bir yaşam alanı 
oluşmaya başladı: yapıya kolay ulaşmayı 
sağlayan raylar, sokaklar, gaz boruları, 
köprüler, kanallar, fabrikada çalışanlar 
için konutlar, ibadet, dinlenme alanları 
vb. ihtiyaçları dâhilinde endüstri yapıları 
çevrelerindeki yaşam alanı halkalarını 
genişletiyor ve endüstri kasabaları 
oluşuyordu. 
 
Malzemesi: 18.yüzyıla kadar yapılarda 
taş, tuğla gibi malzemeler kullanılıyor, 
çok katlı yığma yapılar ortaya çıkıyordu. 
Ahşap malzemeler fabrikalarda çıkan 
yangınlar sonucunda çabuk zarar 
görmesi sebebiyle kullanılmamaya 
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başlandı. Demir elastik oluşu, prefabrik 
yapım sistemine uygunluğu ile çok katlı 
yapılara olanak sağlaması açısından 
sıklıkla kullanılmıştır. Önceleri prefabrik 
yapı malzemeleri, daha sonra ise metal 
taşıyıcılar karma olarak yapılarda 
kullanılmıştır. Yatay düşey taşıyıcılar 
birleştirilerek kafes görünümlü yüksek 
katlı yapılar oluşturulmuştur. Geniş 
açıklıkların geçilmesi ile derinlikleri 
artan mekânlarda aydınlatma sorunu 
yaşanmaya başlamıştır. Daha aydınlık 
mekânlar elde etmek için yapıların beden 
duvarlarında ve çatı örtüsünde ışıklıklar 
açılmıştır. 
 
Mimarları: Fabrikaların kuruluşunda ve 
işletiminde yabancı mimarlar ve Osmanlı 
topraklarında yaşayan azınlık grubu 
görev almıştır. Dadyan ve Balyan 
ailelerinin üyeleri, bu anlamda ön plana 
çıkan kişilerdi. 
 
Önceleri çok katlı yapılar biçiminde 
karşımıza çıkan endüstri yapıları 
ilerleyen yıllarda  
neden geniş alanlara yayılan daha az 
katlı yapılara dönüşmüştür? 
 
Buhar gücünün kullanılması ile tek 
merkezden diğer parçalara enerji 
gönderimini sağlayan sistemler için geniş 
alanlara ihtiyaç duyuluyordu. Çok katlı 
yapılar, endüstriyel gelişmelere uyum 
sağlamak amacıyla yapıda değişimler 
yapılmasını zorlaştırıyordu. Örneğin; 
gelişmeye dayalı olarak yapıda 
kullanılması gereken bir başka makine 
binaya sığdırılamayabiliyordu. Hatta 
endüstri yapılarından bazıları önce 
makinelerin alana yerleştirilmesi 
ardından binanın duvarları, çatı vb. 

kısmının tamamlanması ile 
oluşturuluyordu. Bu nedenle devrimin 
ilerleyen yıllarında yapılar da yatay 
düzlemde genişletiliyordu.  
 
Endüstri alanındaki değişim nasıl takip 
ediliyordu? 
 
Yeni buluşları, teknik gelişmeleri ve 
ürünleri tanıtmak, sanayi alanındaki 
gelişmeleri izleyebilmek, yeni 
hammadde kaynakları sağlamak ve yeni 
pazarlar bulmak için, ulusal ve 
uluslararası sanayi sergileri organize 
edilmiştir. 19.yüzyılın ilk yarısı boyunca 
bu sergiler ulusların kendi sınırları içinde 
yapılmıştır. Teknik gelişmeler sergi 
yapılarında kullanılarak sergi yapılarının 
sergiler kadar dikkat çekmesi 
sağlanmıştır: Eiffel Kulesi (1887-1889) 
gibi. Kule de benzer bir şekilde sanayi 
sergisi amacıyla kullanılmıştır. 
 

Dünya bu denli bir değişim içerisinde 
iken Osmanlı Devleti’nde bu devrim 
yansımaları nelerdi? 
 
Gümrük vergileri, Tanzimat Fermanı 
öncesinde Batıdaki gelişmelere karşı 
duruşu, tarıma ve ticarete dayalı klasik 
ekonomi anlayışı, dış borçlar, fabrikalar 
için yurt dışından getirilen kaynaklar 
(makineler, teknik donanım, hammadde 
vb.) gibi gerekçelerle Osmanlı 
Devleti’nin bilim ve teknoloji üretme ve 
geliştirme yerine yurt dışındaki 
gelişmeleri ülkesine uyarlama ve satın 
alma yoluna gittiği görülmüştür. O 
dönemde zanaatlar odak noktası 
olduğundan teknik konular ilgi alanı 
olmamıştır. Ülke genelinde küçük 
işletmeler olsa da iletişim ve ulaşım 
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yetersizliği ürünlerin ülke genelinde 
akışını engellemiştir. Bu işletmelerin adı 
nedir? Kârhâne, yani devlet ve kamunun 
ihtiyaçlarını yönelik üretim yapan 
işletmedir. Bu küçük işletmelerde üretim 
el ya da basit makinelerle yapılmıştı. 
Fakat devlet gücü ve kontrolünün 
merkezi olma özelliği, deniz-kara 
bağlantıları ve sanayi için uygun 
koşulları olan toprakları ile İstanbul kısa 
sürede endüstri yapılarına uygun bir 
mekân halini almıştır. Bu dönemde 
endüstri alanındaki değişimin takip 
edildiği sanayi sergileri yine bu kentte 
bugünün de önemli bir meydanında 
gerçekleştirilmiştir (Sultanahmet 
Meydanı).  
 
Osmanlı Devleti’nin endüstriyel 
girişimlerini en iyi yansıtan kent, en son 
teknoloji yansıtan makineleri ile ordu ve 
sarayın ihtiyacını karşılayan İstanbul idi. 
İstanbul, deri-ayakkabı(Beykoz), 
dokuma (Haliç), tuğla (Haliç, 
Büyükdere/Sarıyer) cam (Yedikule), 
kağıt (Kağıthâne), silah (Dolmabahçe), 
elektrik (Silahtarağa), un 
(Paşalimanı/Üsküdar, Hasköy, Unkapanı, 
Kasımpaşa, Göksu, Büyükada) 
fabrikaları, demir dökümhâneleri(Haliç-
Tophâne) ile 15.yüzyıldan 19.yüzyıla 
kadar önemli yapılara ev sahipliği 
yapmıştır. İstanbul’daki en önemli 
endüstri tesisleri 15.yüzyılda Tersane-i 
Âmire, 16.yüzyılda Tophâne-i Âmire 
olmuştur. 18.yüzyılda ise Azadlı 
Baruthânesi’ni(Küçükçekmece) diğer 
yapılar takip etmiştir. 19.yüzyılda 
fabrikalar önceleri Avrupa makineleri, 
hammaddesi, teknisyenler, mühendisler 
desteği ile açılmıştı, çünkü bazı 
durumlarda yerli üretim oldukça pahalıya 

mal olabiliyordu. Örneğin; İstanbul’da 
un fabrikalarının sayısının az olmasını, 
yerli buğday azlığı ve yurt dışından un 
getirilmesinin, un öğütmekten daha az 
maliyete sahip olması açıklamaktadır. 
1880 yılları sonrasında ise fabrikalar 
kısmen yerli kısmen yabancı sermaye ile 
kurulmuştur. 

Buraya kadar konuştuklarımızdan 
endüstri yapılarının nasıl 
sınıflandırılabileceğini çıkartabiliriz. Bu 
sınıflandırmanın başlıkları sizce 
nelerdir?  
 
Enerji, gıda, giyim ve dokuma, deri ve 
kimya üretimi ile maden, toprak ve ağaç 
işleyen fabrikalar olmak üzere endüstri 
yapıları 7 grupta incelenebilir.  
 
Bu başlıklardan neredeyse her biri için 
ev sahibi olan İstanbul neden gözde 
mekândı? 
 
İstanbul, sakin ve korunaklı bir liman 
olan Haliç’e sahip olduğu, Marmara 
Denizi ve oradan diğer denizlere ulaşıma 
olanak sağladığı için endüstri yapı 
inşasında önemli bir kenttir. 
İstanbul’daki endüstri yapılarının 
konumları incelendiğinde bazı özellikler 
dikkat çekmektedir: 
 
• Su-deniz kenarları (Örn. Boğaz ve 
Haliç kıyısındaki fabrikalar)  

v Haliç’in kuzey kıyısı ağırlıklı 
olarak gemicilik faaliyetleri 
(Haliç Tersaneleri, Lengerhâne, 
Şirket-i Hayriye gibi), tuğla 
üretim yeri (Sütlüce ve 
Kağıthâne) için kullanılırken, 
güney kıyısında gıda ve giyim 
sektörüne hizmet eden büyük 
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fabrikalar (Feshâne-i Âmire, 
Cibali Tütün Fabrikası, Corpi Un 
Değirmeni) kurulmuştur. 

v Boğaz’ın kuzey kıyısında ağırlıklı 
olarak fabrikalar Üsküdar, Göksu 
deresi civarında ve Beykoz-
Paşabahçe’de, güney kıyısında 
Büyükdere, İstinye Koyu’nda ve 
Tophâne-Beşiktaş civarında yer 
almaktaydı. Marmara’nın 
kıyısında ise fabrikalar Yedikule 
ile Bakırköy arasındadır. 
Küçükçekmece civarında eski 
Kibrit Fabrikası ve Azadlı 
Baruthânesi bulunmaktadır. 

 
• İşlenebilir topraklar (Örn. Haliç 
toprakları, Göksu Deresi civarı) 
• Korunaklı yerler (Örn. Tersaneler, 
İstinye koyundaki tersane, Paşalimanı) 
• Demiryolu bağlantısının olduğu 
yerler (Örn. Zeytinburnu Demir 
Fabrikası, Bakırköy Bez Fabrikası, 
Yedikule Gazhânesi, Küçükçekmece 
Kibrit Fabrikası vd.) 
• Hizmet edeceği yere yakınlık (Örn. 
Saraya hizmet eden gazhâneler, saray 
yakınında kurulmuştur; Dolmabahçe 
Sarayı’na hizmet eden Dolmabahçe 
Gazhânesi; Beylerbeyi Sarayı’na hizmet 
eden Kuzguncuk Gazhânesi gibi) 
 
İstanbul’da önemli iki endüstri yapı türü 
kent öyküsüne etkileri ile ayrıca ele 
alınabilir. Biri tabakhâneler, bir diğeri 
baruthâneler. Nedir bu yapıların gizemi? 
 
Baruthâneler hammaddelerin dibek, 
havan veya çarklarda ezilerek toz haline 
getirtildiği çarhhâne, güherçilenin 
(potasyum nitrat) yıkanıp eritildiği 
havuzlar-güherçile suda tamamen 

çözülen potasyum bileşiğidir, kurutma 
işleminin yapıldığı sergi, hammaddenin 
kaynatıldığı soba, eritilerek kalıplara 
döküldüğü kalhâne, ezildiği silindirhâne, 
elendiği kalburhâne gibi birçok farklı 
bölümü yapısında barındırmaktadır.  
Barut üretiminde Arakel Dadyan ve 
Dadyan ailesinin önemli bir yeri vardır. 
Bu aile yurt dışında barut üretimi 
konusunda kullanılan tekniklerle ilgili 
eğitim almıştır. O dönemde bu konuda 
uzman olan sadece bu ailedir. Bu durum 
alanda başka uzmanların 
yetiştirilmesinin ihmaline yol açmış ve 
konuyla ilgili bu aileye bağımlılık 
yaratmıştır. 
 
Kent içinde baruthânelerin patlaması 
sonucunda bazı hasarlar oluşmuştur. 
Baruthâneler önceleri kent merkezine 
yakın alanda kurulmuştur. Bu hasar 
yaşandıktan sonra 17.yüzyılda iki 
baruthâne için kentin dışında kalan 
Kağıthâne ve Bakırköy’de bazı alanlar 
belirlenmiş fakat daha sonra 
Kağıthâne’deki alan, bu bölgenin mesire 
alanı olarak kullanılması gerekçesi ile 
kullanılmamıştır. Kâğıthâne su bağlantısı 
iyi olması nedeniyle tespit edilmiştir. 
Buna benzer bir biçimde o dönemde 
herhangi bir yerleşim alanı olmayan, sel 
suyu ile beslenen bir dereye yakın olan 
Bakırköy bu yapı kurulumu için uygun 
alan olmuştur. Baruthâneler, teknik 
ayrıntılar konusunda yeterli bilgiye sahip 
olan önemli bir ailenin varlığı ve 
yerleşim planı açısından diğer endüstri 
yapıları ile arasındaki farkını ortaya 
koymaktadır. Toplumu teknolojik, 
sosyolojik, kültürel anlamda etkilemiştir.  
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Tabakhânelerden söz edecek 
olduğumuzda önce kelime anlamında 
başlayabiliriz-debbağhâne kelimesinden 
gelmektedir. Debbağ ise deri işleyen 
kimseye verilen addır. Ham deri, 
kıllardan, yağ ve et tabakalarından 
mekanik olarak temizlendikten sonra 
kimyasal olarak işlendiği "sama" 
safhasına geçilirdi. Peki, ama neydi bu 
sama safhası? Derinin köpek dışkısında 
incelme aşaması. Tabakhânelere çoluk, 
çocuk, kadın, erkek herkesin köpek 
dışkısı yetiştirmek için acele etmeleri, 
sama aşamasında dışkının sıcak olması 
gerektiğindendir. O nedenle 
‘tabakhâneye poh yetiştirme’ deyimi 
kullanılmaktadır. Tabakhâneler de çevre 
halkının sözlü kültürünü etkilemiş 
görünüyor. 
 
Bu iki örneğe benzer daha birçoğu 
bulunabilir. Çünkü Endüstri Devrimi 
sonucunda yaşamın içerisinde yer alan 
bu yapılar sadece teknolojik bir devrim 
ürünü değildir. Aynı zamanda insanların 
düşünce ve yaşam biçimini değiştiren, 
sosyal, kültürel ve ekonomik 
boyutlarıyla çevresel etki yaratan bir 
dönüşümdür. Biliyoruz ki endüstri 
yapıları kent dönüşümüne etki etmiştir. 
Örneğin Şirket-i Hayriye boğazda kitle 
ulaşımını ve böylelikle ulaşımın 
geçekleştiği her noktada olduğu gibi 
boğazın iki yakasında da yapılaşmayı 
sağlamıştır. Silahtarağa’daki elektrik 
üretimi sokakları, vitrinleri, evleri 
aydınlatmış ve tüketim toplumuna geçiş 
dönemini başlatmıştır. Aydınlanan 
sokaklardaki vitrinler geziliyor, ilerleyen 
yıllarda (televizyonun hayatımıza 
girmesi sonucunda) reklâm kuşağı ile 
ürünler evlere kadar getiriliyordu. Yaşam 

bu denli değişim gösteriyordu. Fabrikalar 
yaşamı bu kadar önemli hale getirirken 
somut olarak önemini yitiriyordu. 
 
20.yüzyıla kadar alanda bu denli gelişme 
varken fabrikalar ne oldu da çalışmaz 
hale geldi? 
 
Avrupa’da endüstri yapılarının işlev 
kaybına, yeni üretim teknolojilerinin 
gerekliliği (elektrik üretimindeki atılım, 
mazotlu motorların yaygınlaşması, 
nükleer enerjinin kullanılmaya 
başlanması) ve Uzak Doğu ülkelerinden 
ucuza ürün alımı yol açmıştır. 
Türkiye’de ise işlev kaybı şu 
gerekçelerle açıklanmaktadır: 
 

• Üretim sistemlerinin değişmesiyle 
işlevsel eskimeye uğramaları,  

• Konumlarının uygun olmaması 
veya hammadde temininde güçlük 
yaşanması, 

• İşletme sorunları, maddi ve/veya 
teknik destek eksikliği, 

• Kenti kirletmeleri, verimli 
işletilememeleri, 

• Teknolojik olarak yetersiz 
kalmaları, 

• Liberal ekonomi ve özel sektörü 
destekleyen girişimler. 

 
İşlev kaybı sonucunda endüstri 
yapılarının son yıllardaki durumu nedir? 
 
Yıllarca yüksek sıcaklık, zararlı gazlar, 
aşırı kirlilik gibi üretim sürecinin 
olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalan, 
üretim teknolojilerinin değişmesiyle 
mekânsal değişikliklere maruz kalan, 
donanım ve işletim sistemi modern 
teknoloji ürünleriyle yer değiştiren, 
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işlevini yitiren endüstri yapıları bakım ve 
onarımdan yoksun bırakılmış, terk 
edilmiş, hurda olarak satılmış, rant 
sağlamak amacıyla yıkılmış ve zaman 
içerisinde korumaya değer 
bulunmamıştır. Fakat insanların 
yaşamlarına ait birer belge olarak sosyal 
değere sahip bu yapılar, kimlik 
duygusunun yaratılmasını sağladığı için 
koruma altına alınmalıdır. 
 
Dünya’da ve Türkiye’de endüstri 
yapılarının korunması ile ilgili kimler, 
nasıl çalışmaktadır? Neler 
yapılmaktadır? 
 
1973 yılında İngiltere’de endüstri 
mirasının korunması konusunda yapılan 
uluslar arası toplantıların üçüncüsünde 
bu durum için bir örgüt kurulmasına 
karar verilmiş ve TICCIH (The 
International Committee for the 
Conservation of Industrial Heritage-
Uluslararası Endüstri Mirasını 
Koruma Komitesi) kurulmuştur. 
TICCIH, üç yılda bir önceden belirlenen 
bir konu üzerinde uluslararası toplantılar 
düzenlemekte ve üyesi olan ülkelerdeki 
endüstri anıtlarını, sorunlarını ve konuyla 
ilgili gelişmeleri izlemekte, yayınlar 
çıkarmaktadır. 
 
ERIH (The European Route of Industrial 
Heritage/Avrupa Endüstri Mirası 
Güzergâhı) adlı kuruluş endüstri 
mirasının korunmasına ilişkin çalışmalar 
yapan bir diğer kuruluştur. ERIH 1999 
yılında kurulan uluslar arası bir ağdır. 
Eski endüstri bölgelerindeki değişimleri 
duyurmak ve turistik ilgi yaratmak 
amacını taşımaktadır. Üye ülkeleri 
kapsayan bir “endüstri mirası güzergâhı” 

ve çeşitli “durak noktaları” 
belirlemişlerdir. Durak noktalarını 
belirlerken yapı için ‘Çekicilik değeri, 
Tarihi değeri, Sembolik değeri, 
Özgünlük değeri, Turistik altyapı, Alanın 
kalitesi, Yeni perspektifler sunma 
olanağı, Toplu ulaşım ağı; yol, bisiklet 
ve deniz ulaşımı bağlantıları, Özel 
ulaşım ağı; araba, tur otobüsleri için yol 
bağlantılarının varlığı’ gibi ölçütler 
kullanmaktadır.  
 
Endüstri yapılarının korunmasına ilişkin 
kullanılan yöntemlere bakılacak 
olduğunda; 

1. Yapıya hiçbir işlev verilmeksizin 
olduğu gibi, 

2. Çok az bir değişimle ve eski 
işlevine yakın bir işlevle,  

3. Yapıya müze işlevi verilerek, 
4. Yeni bir işlevle yeniden 

kullanmak için korumak gibi 4 
ayrı yöntemden bahsedilmektedir.  

 
Türkiye’de endüstri yapılarından birkaçı 
benzer yöntemler kullanılarak koruma 
altına alınmıştır. Fakat koruma 
çalışmalarının bazılarında yapının 
kimliğini yansıtan geçmiş izleri ihmal 
edilmiş, yapı özelliklerini yerinde 
gösterme imkânı yaratılmamıştır. Özetle 
ülkemizde konu ile ilgili yeterli titizlikle 
çalışılmamaktadır. 
 
Endüstri yapılarının korunmasına ilişkin 
neler önerilebilir? 
 
Endüstri yapıları, kent yaşamına katkı 
sağlayacak şekilde yeniden düzenlenerek 
korunabilir. Eski bir deponun veya 
fabrikanın korunması, kent kimliğini 
koruyacak ve alanın kalitesini 
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yükseltecek biçimde ele alınabilir. 
“Örneğin hem deniz kıyısındaki konumu, 
hem de Yedikule Zindanı ve Abdi İpekçi 
Salonu’na yakınlığı ile önemli bir yeri 
olan Yedikule Gazhânesi, uygun bir 
işlevle tekrar kullanılabilir ve daha fazla 
tahrip edilmesi önlenebilir.” Belediyeler, 
ilgili meslek odaları, üniversitelerin ilgili 
birimleri, eğitim kurumları, sivil toplum 
kuruluşları ve mülk sahipleri işbirliği 
yaratılabilir, konuya ilişkin toplumun 
bilinçlendirilmesine yönelik şu an 
içerisinde olduğumuz eğitim gibi 
eğitimler yaygınlaştırılabilir. 
 
Öğretmen Çalışma Sayfaları’nın bu 
kısmında alan gezilerinde öğrencilerle 
paylaşacağınız bilgiler yer almaktadır: 

Tersane-i Âmire/Haliç Tersaneleri 
(Haliç, Camialtı ve Taşkızak 
Tersaneleri) 

Haliç Tersaneleri yüzyıllar boyunca 
Osmanlı Donanması’nın gemi ihtiyacının 
karşılanmasına emek vermiş bir yapı. 
Ancak sadece gemi yapımı ve 
onarımının yapıldığı bir yer olmaktan 
ziyade, cami, külliye gibi büyük çaplı 
yapılara malzeme iletimi, batardo (inşaat 
alanına suyun girmemesi için çekilen 
geçici bent), köprü ve duba yapımı gibi 
birçok amaca hizmet etmiştir.  

Fatih Sultan Mehmet tarafından birkaç 
göz (gemi yapım ve bakım yeri olarak 
kullanılan kapalı alan), bir cami ve 
kaptan paşalar için bir divanhâne olarak 
kurulmuş; sonraları çok defa 
genişletilmiştir. Değişen politikalar ve 
teknolojik gelişmeler tersaneyi de 
etkilemiş, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni 
Sultan Süleyman dönemlerinde yüzlerce 

göz yapılmış ve 16.yüzyılın sonunda 
tersane bütün kıyıyı kaplamıştır.  

İnebahtı Deniz Harbi donanmanın baştan 
yaratılmasına sebep olmuş, bu durum da 
tersanede inşa tekniklerinin revizyonuna 
sebep olmuştur. 18.yüzyıla geldiğimizde 
ise kadırgalar yerine daha büyük olan 
kalyonların yapılmak istenmesi tersaneyi 
yine değişime zorlamıştır. Gözlerin 
büyütülmesinin de çare olmaması 
nedeniyle, gemi kızağı benzeri inşaat 
rampaları yapılmıştır. 

Osmanlı’da yenileşme hareketleri ile 
ilgili olarak tersanede eğitimli eleman 
yetiştirmek üzere meslek okulları 
kurulmuştur. Yine bir yenilginin 
ardından (1770, Çeşme) tersane ve 
donanmanın yenilenmesi adına teknik 
eleman yetiştirme çabaları hız kazanmış 
Mühendishâne-i Bahr-i Humayun adını 
alacak olan bir okul açılmıştır. 

Tersane III. Selim ve II. Mahmut’un 
ıslahatlarından da etkilenmiştir. Bu 
dönemde ilk kuru havuzlar yapılmış, 
Bahriye Nizamnamesi ile tersanedeki 
çalışma işleyişi daha sistemli hale 
getirilmiştir. Ayrıca Sokullu Mehmet 
Paşa’nın emri ile yapılmış olan ve 
tersaneyi çevreleyen duvar, tersanenin 
gelişimi için engel teşkil ettiği için 
yıkılmıştır. 

Navarin’de donanmanın neredeyse 
tümünün yakılması üzerine İngiltere’den 
ilk buharlı gemi ithal edilmiş ve yine 
İngiltere’den ithal edilen makineler ile 
ilk modern işletme binaları kurulmuştur.  

20. yüzyıla geldiğimizde ise tersanede 
sadece birkaç gemi ve bakım onarım işi 
yapılıyor, birimler tam olarak 
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çalıştırılamıyordu. Tersanenin 
geliştirilmesi ve yeni sistem harp 
gemilerinin yapılması için bir İngiliz 
firması ile anlaşılmış ancak I. Dünya 
Savaşı’nın başlaması sebebiyle ortaklık 
feshedilmiştir. 

Doksanlı yıllarda başlayan özelleştirme 
ve kapatma politikaları sebebiyle 
tersanelerin 5.5 asırlık sürekliliği 
tehlikeye girmiş ve devlet tarafından 
zarar ettiği açıklanmıştır. İlk olarak 
kapatılmasına veya işletme haklarının 
devredilmesine karar verilmiş, ardından 
özelleştirme kapsamına alınmıştır. Ancak 
gelen tepkiler sebebiyle özelleştirme 
yapılmamıştır. En nihayetinde tersaneler 
resmen kapatılmış ve Haliç Tersanesi 
İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği 
Enstitüsü’ne; Cami Altı Tersanesi ise 
İstanbul Valiliği’ne polis okulu 
yapılması için devredilmiştir. 

Yüzlerce yıldır kim bilir kaç bin geminin 
yapıldığı ve İstanbul’a tanıklık etmiş 
tersanelerin geleceği ise henüz bir netlik 
kazanmamıştır. Ayrıca faal olduğu 
dönemde tersane sadece bir inşaat alanı 
olarak görülmemiş aynı zamanda bir 
yaşam alanı olarak düzenlenmiştir. Bu 
durumun en iyi örneği ise I. Ahmet 
zamanında yapılmış ve yakın zamanda 
restore edilmiş olan Hünkâr Kasrı’dır. 

Tophâne-i Âmire 

Tophâne semtine adını veren Tophâne-i 
Âmire Osmanlı Devleti’nde dönemin top 
dökümhânesi olarak kullanılmaktaydı. 
Günümüze kadar çarpıcı değişimler 
geçiren yapı şu anda Mimar Sinan 
Üniversitesi tarafından sergi alanı, kültür 
ve sanat merkezi olarak 
işlevlendirilmiştir. 

Bu yapının tarihsel ve teknolojik gelişim 
sürecini incelediğimizde oldukça farklı 
dönemlerde değişimler geçirdiğini 
gözlemliyoruz. İlk olarak, Tophâne-i 
Âmire, İstanbul’un fethedilmesiyle II. 
Mehmet tarafından 1453-1470 yılları 
arasında top dökümhânesi olarak 
kurulmuştur. Ancak imparatorluk 
sınırları genişledikçe, top ihtiyacı artmış 
ve bununla birlikte her padişah 
döneminde bu yapı yeniden ele 
alınmıştır. Örneğin Tophâneye II. 
Beyazıd döneminde (1481-1512) bir 
topçu ocağı kışlası eklenmiş, Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde de (1520-
1566) yeni tesisler eklenmiştir. Ancak bu 
dönemde devlet genelinde yangınlar 
önemli bir sorun teşkil etmekteydi ve 
Tophâne’de de çıkan bir yangın sonucu 
bu döneme ait yapılar 1719’da yanmıştır. 
Yangından sonra günümüze ulaşan 
dökümhâne yapısı 1730-1740 yılları 
arasında yapılmıştır. Tesis 1745’te 
genişletilmiş, fakat bu yapılar da 1764’te 
çıkan bir yangında harap olmuştur. III. 
Mustafa döneminde de (1757-74) tesis 
bazı gelişimler yaşamıştır.  
Bahsettiğimiz gibi devletin geçirdiği 
değişimler ve çıkan yangınlar sonucu 
hemen her padişah tarafından eklemeler 
ve düzenlemeler gerçekleştirilen bu yapı; 
III. Selim döneminde Fransa’dan 
getirilen subaylar, top dökümcüleri, 
eklenen yeni fırınlar ve askerler için 
kıyıda oluşturulan talim alanıyla dikkati 
çekmektedir. Ancak Tophâne-i Âmire 1 
Mart 1823’te tekrar bir yangına karşı 
karşıya kalmıştır. Firuzağa Yangını 
adıyla anılan bu yangında yapının Topçu 
Kışlası, Top Arabacıları Kışlası ile 
dökümhânenin bir kısmı, Arabacılar 
Kışlası Camisi’nin de tamamı yanmıştır. 
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Yangının hemen sonrasında 6 Mart 
1823’te onarım çalışmaları başlamış ve 
bir yıl içinde tamamlanmıştır. Bu 
dönemde, Tophâne’ye; Top Arabacıları 
Kışlası, dökümhâneler, kâgir bir vapur 
makinehânesi ve deniz kıyısına bir 
malzeme deposu eklenmiştir. 1867 tarihli 
Devlet Salnamesi’ne göre ise, bu tarihte 
Tophâne-i Âmire; Top dökümhânesi, 
vapur makinehânesi, marangozhâne, 
demirhâne, çarkhâne, saraç atölyesi, 
nakkaş atölyesi, alethâne, terzihâne, 
avadanlıkhâne, mastarhâne, kılıçhâne, 
tüfenkhâne, sandık ve model 
atölyelerinden oluşmaktaydı. 

Tarihi geçmişinde görüldüğü gibi 
oldukça değişim geçiren ve devlet için 
önem arz eden, dönemin yangınlarından 
zaman zaman zarar gören yapı, I. Dünya 
Savaşı’ndan sonra önemini büyük ölçüde 
kaybetmiştir ve terk edilmiştir. Daha 
sonra ise yol genişletme ve çevre 
düzenleme çalışmaları sırasında 
tophâneye ait yapıların bir kısmı 
yıktırılmıştır. Böylece külliye niteliğini 
yitiren Tophâne’den günümüze iki 
dökümhâne binası ve kalıphâne olarak 
kullanıldığı sanılan yapı ulaşmıştır.  

Şu anda 1200 m²’lik bir alan kaplayan 
yapı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 
1993’de Mimar Sinan Üniversitesi 
(MSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’ne 
devredilmiştir. MSÜ ve Fransa Dışişleri 
Bakanlığı tarafından yeniden 
işlevlendirme çalışmaları yapılmış ve 
sonuç olarak Tophâne-i Âmire sergi 
alanı, kültür ve sanat merkezine 
dönüştürülmüştür.  

 
 

Darphâne-i Âmire 
 
Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda, 
18.yüzyılın sonlarında kurulduğu 
düşünülen Darphâne-i Âmire madeni 
para basımının yanı sıra saray için altın 
ve gümüş eşya, hediye sikkeleri ve 
mücevher de üretmekteydi. 

Mali politikaların yürütülmesinde önemli 
bir rol üstlenen darphânenin her zaman 
saraya yakın olmasında fayda 
görülmüştür. 19. yüzyıla gelindiğinde 
darphâne İngiltere’den ithal edilen buhar 
makineleri ile donatılmış ve yine 
İngiltere ve Almanya’dan uzmanlar 
getirilmiştir. 

Üretim yöntemlerinde de yıllar geçtikçe 
değişiklik olmuştur. Darp ismi de 
buradan gelmektedir. Yapı ilk kurulduğu 
yıllarda çekiçle döverek yani darp ederek 
üretim yapılmıştır. Daha sonraları ise 
çeşitli yöntemler kullanılmış ve nihayet 
makine presi ile üretim yapılmıştır. 

1967 yılında darphâne Balmumcu’daki 
yeni yerine taşınırken son gelen 
makinelerin iki tanesi İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’ne verilmiştir. Rahmi Koç 
Müzesi’nde de bir baskı makinesi ve bir 
pres sergilenmektedir. Yapı 1982 – 1983 
yılları arasında Kültür Bakanlığı 
tarafından restore edilmiştir. 

Feshâne-i Âmire (Feshâne Fabrika-i 
Hümâyunu, Feshâne) 

II. Mahmut döneminde Asakir-i 
Mansure-i Muhammediye isimli ordu 
kurulduğunda her askerin fes giymesi 
zorunlu kılınmıştı. Dolayısıyla bir fes 
fabrikası ihtiyacı ortaya çıktı. Bu ihtiyacı 
karşılamak için ilk olarak Cinci 
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Meydanı’nda fes üretimine başlandı. 
Buradaki üretimin yetersiz kalması 
sebebiyle Defterdar’daki Beyhan Sultan 
Sarayı’nın arsasında devam edilmiştir.  

1843’de tekrar inşa edilen fabrikaya 
İngiltere, Fransa ve Belçika’dan buhar 
makinesi ile çalışan iplik, dokuma ve 
apre makineleri getirilmiştir. 1866’da bir 
buhar makinesi dışında fabrikadaki her 
şey yanmış ve hemen ardından 1868’de 
aynı yerde tekrar inşa edilmiştir. 
İlerleyen yıllarda fabrikadaki çırak 
ihtiyacını karşılamak için Sanayi Sıbyan 
Mektebi açılmıştır.  

1986’ya kadar mülkiyeti ve ismi 
değişmiş olsa da özgün işlevi ile 
kullanılan fabrika, bu tarihte İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
boşaltılmıştır. Ardından Haliç’i ve 
çevresini temizleme projesi kapsamında 
büyük prefabrik dokuma fabrikası 
haricinde yapı tamamı ile yıkılmıştır. 
Yapı gün ışığından daha fazla 
yararlanmak adına şed çatı ile örtülüdür. 
Dokuma salonunun üzerlerinde 
‘Providence Marchienne Belgique’ 
yazan kolonları Belçika’dan 
getirtilmiştir. 

Feshâne-i Âmire 3. İstanbul Bienali için 
düzenlenmiştir. Bu düzenlemeden 1998 
yılında sergi alanı şeklinde yeniden 
restore edilene kadar, bütün donanımını 
kaybetmiş ve kuzey cephesi sular altında 
kalmıştır. Şu an yapının eski işlevine dair 
hiçbir iz kalmamıştır. 

Cibali Tütün Fabrikası 
 
Tophâne, Feshâne, Cibali Tütün 
Fabrikası gibi işletmeler, devlet ve ordu 
dışında kente de hizmet veriyordu. 

Örneğin Tersane’deki un fabrikası, 
çevresine de hizmet veriyordu. 
Tersane’nin olanakları külliye gibi büyük 
programlı yapıların inşasında da 
kullanılabiliyordu. 
 
İlk kurulan büyük ana binada başlarda 
sadece tütün işlenmiş,1900’den itibaren 
de sigara imalâtına başlanmıştır. Bu 
fabrikada yaklaşık 2500 kişi çalışıyordu.  
20.yüzyıl başlarında fabrikaya ekler 
yapılmıştır. Bu döneme kadar Fransız 
Reji İdaresi tarafından işletilen fabrika, 
1925 yılında Türk Tekel İdaresi’ne 
bağlanmıştır. 
 
1984’te fabrikaya yurt dışından yeni 
makineler getirtilmiş, 1988’de de pipo 
tütünü tesisi kurulmuştur. 
 
22 Mart 1985’te fabrikanın bir kısmı 
Tekel tarafından müze olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Ancak 
binanın mülkiyetinin Tekel’e değil de, 
Maliye Bakanlığı’na ait olduğu ortaya 
çıkınca müze boşaltılmıştır. Fabrika, 
1995 yılına kadar kısmen de olsa 
kullanılmış, bu tarihte tamamen terk 
edilerek, 1997’de Maliye Bakanlığı’nın 
15.12.1997 tarih ve 75044 sayılı kararı 
ile 29 yıllığına Kadir Has Üniversitesi’ne 
devredilmiştir. 
 
Fabrika iken içeride kullanılan ürünleri 
Maltepe Sigara Fabrikası’ndaki müzede 
bulunuyor. Ayrıca yapı bahçesindeki 
Bizans dönemi sarnıcı ile Osmanlı 
öncesindeki tarihe de tanıklık ediyor. 
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Paşalimanı Un Fabrikası/Kâgir 
Değirmen Bostan 

İstanbul Üsküdar Paşalimanı’nda 
bulunan yapı, 1858 yılında yapılan un 
fabrikasının günümüze ulaşan kısmıdır.  

İstanbul’daki un değirmenlerini 
incelediğimizde karşımıza çıkan en eski 
yapı 1846’da Büyükada’da kurulandır. 
Paşalimanı ve Cibali fabrikaları 1858, 
Hasköy’deki yapı ise, 1866’da 
kurulmuştur. Bu yapılardan Unkapanı 
değirmeninin sadece duvarları kalmış, 
Kasımpaşa un fabrikasının donanımı 
kaybolmuş halde yapısı kalmıştır. Diğer 
yapılar yıkılmıştır. 

Un fabrikalarının yapılarının incelenmesi 
onları anlamak için oldukça faydalı birer 
kaynak olarak görülebilir. Çünkü bu 
yapılar genellikle çok katlıdır ve her bir 
katı ayrı bir işlev görmektedir. 
İstanbul’daki un değirmenleri ise genelde 
beş kat olarak inşa edilmişlerdir. 
Fabrikalarda yıkama ve öğütme olmak 
üzere iki ana işlem vardır.  

1941 yılında yayınlanan Üsküdar Tarihi 
isimli kitabında Konyalı, yapının 24 adet 
değirmentaşı olduğunu belirtmiştir. 
Divan ise, 1984 tarihli çalışmasında 5 
adet değirmen taşını yerinde tespit etmiş 
ve fotoğraflamıştır. 1 değirmentaşının da 
izini görmüştür. Bugün bu detaylar 
yapıda mevcut değildir. Yapı, 1910 
yılında onarılmış ve kapasitesini artırmak 
için genişletilmiştir. Çeşitli şirketler ve 
evkaf tarafından 1940’lara kadar 
kullanılan yapının çatısı kısmen 
mevcuttur. Kat izleri, ahşap döşemeleri, 
üretim sisteminin bazı donanımları ve 
izleri yerinde izlenebilmektedir. 

Hasanpaşa Gazhânesi 

Şu anda Kadıköy Hasanpaşa’da bulunan 
yapının ortaya çıkış hikâyesi 1892’de 
başlıyor diyebiliriz. 1891’de Fransız bir 
mühendise, 50 yıl süreyle Kadıköy ve 
Üsküdar sınırlarını havagazı ile 
aydınlatma ve ısıtma imtiyazı verilmiş, 
böylece Kadıköy Gaz Şirketi faaliyete 
geçmiştir. Daha sonra ise sadece bu 
bölgelerle sınırlı kalınmayıp Anadolu 
Yakası’nın gaz ihtiyacını karşılamak 
amacıyla Kadıköy-Kurbağalıdere’de 
(Hasanpaşa) bir gazhâne yapılmasına 
karar verilmiş ve 1892’de hizmete giren 
Kadıköy Gazhânesi kurulmuştur.  

Ancak sözü geçen öteki yapılarda olduğu 
gibi bu yapı da zamanla birçok değişim 
yaşamış, bağlı olduğu kurumlar değişmiş 
ve eklenen bölümlerle büyümüştür. Bu 
süreci adım adım incelersek; 1924’te 
sözleşme 50 yıl süreyle uzatılmış, 
Kadıköy Gaz Şirketi 1926’da Yedikule 
Gazhânesi’ni satın almıştır. 1931’de 
işletme, İstanbul Elektrik Şirketi’ne 
devredilmiş, 1945’te de zarar eden 
gazhâne, devlet tarafından satın alınarak 
İstanbul Belediyesi Elektrik Tramvay 
Tünel İdaresi’ne bağlanmıştır. 1948’de 
Kadıköy Gazhânesi’ne iki yeni fırın, 
1957’de de 30.000 m³ kapasiteli yeni 
fırın bataryası ve gaz tasfiye cihazları 
eklenmiştir. İşletme 1968’e dek çeşitli 
eklerle genişletilmiştir. Toplam 33.000 
m²’lik fabrika alanında 20 yapı yer 
almaktadır. Alanda 19.yüzyıldan bugüne 
ulaşan yapılar, idare binası (1891), sayaç 
atölyesi (1891) ve kömür deposudur. 
Aynı zamanda eski ve yeni fırınların 
temizleyici tesislerinin içindeki donanım 
kısmen ayaktadır.  
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Kurulduğu zamandan günümüze, buna 
benzer değişimler ve gördüğü bazı 
zararlarla ulaşan bu yapının 13 Haziran 
1993’te, İETT bünyesindeki diğer 
gazhâneler gibi, işlevine son verilmiştir. 
Ancak bu yapıda gözden kaçırmamamız 
gereken bir nokta bulunmaktadır. Bu da 
yapının şu anda oldukça bakımsız ve 
zarar görmüş bir halde olmasıdır. . 
Hasanpaşa Gazhânesi, uzun süren 
bürokratik işlemler ardından “Gazhâne 
Gönüllüleri” isimli sivil inisiyatif, 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir 
Şubesi ve Kadıköy Belediyesi’nin ortak 
çalışmaları ile gündemde tutulmuştur. 

Peki, bu yapı ile orada yaşayanlar 
arasındaki ilişki nasıldı? Gazhâne 
boğmaca olana iyi gelirdi. 
Kadıköylülerin böyle bir inancı vardı. 
Kadıköylü yazar Esat Sönmez, 
“Kadıköy’de hızla değişen bir 
mahalle; Hasanpaşa” başlıklı yazısında 
durumu şöyle ele almaktadır: 
“…Gazhânemiz bir de sağlık işinde 
kullanılırdı. Ne o, şaşırdınız mı? 
Gazhâne ile sağlık hizmetinin ne ilgisi 
var değil mi? Oysa boğmaca olan 
çocuğunu anneler buraya getirirdi. 
Vallahi bilmiyorum işe yarar mıydı, bir 
faydası var mıydı? Ama o zamanlar öyle 
bir alışkanlık vardı.”  

Silahtarağa Elektrik Fabrikası 

Silahtarağa Elektrik Fabrikası Alibeyköy 
ve Kağıthâne derelerinin birleştiği yerde 
kurulmuştur. Kentte su santrali yapmaya 
yetecek güçte bir akarsu olmadığı için 
buhar santrali yapımına karar verilmiştir. 
Macar Ganz Elektrik Anonim Şirketi 
tarafından 1913 yılında kurulmuştur. 
Merkez, Türkiye ve İstanbul’un ilk 

termik santrali olma özelliğini 
taşımaktadır. 

Zaman içerisinde artırılan kapasitesi ile 
1938-1952 İstanbul’un ihtiyacını tek 
başına karşılamış ve daha sonra açılan 
tesislerle birlikte kente hizmet etmeye 
devam etmiştir. 

Fabrikanın yerleşimi özel olarak 
planlanmıştır. Üretime ait binalar bir 
arada ve idare binasının yakınında inşa 
edilmiştir. Mühendis lokali de üretim 
binalarının yakınında inşa edilmiştir. 
Geniş arazide bakım üniteleri ve 
atölyeler yer almaktadır. Yemekhâne, 
otopark, lojman gibi yaşam alanları ise 
fabrika alanının en ucuna 
yerleştirilmiştir. 

1970’de Türkiye Elektrik Kurumu’na 
devredilen işletme, tesislerin eskimesi ve 
soğutma suyunun teminindeki zorluk 
sebebi ile kapatılmıştır. 

Günümüzde tesis Bilgi Üniversitesi 
tarafından kiralanmış ve “Santralistanbul 
Enerji Müzesi”ne dönüştürülmüştür. 
Yapılan çalışmalar ile türbin – jenaratör 
grupları onarılmış ve pasa karşı korunur 
hale getirilmiştir. Şu an hem yetişkinlerin 
hem de çocukların rahatlıkla gezip bilgi 
edinebileceği bir halde ve korunmanın 
iyi örneklerinden birisi olarak varlığını 
sürdürmektedir. 
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Değerlendirme Formu 
 
Eğitim Paketi dâhilinde gerçekleştirdiğiniz her etkinlik sonrasında bu değerlendirme 
formunu doldurup bize göndermenizi rica edeceğiz. Bunun için eğitim paketi 
kapağındaki iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz. Alanda aynı amaçla gerçekleştirilen 
çalışmalara katkı sağlaması için eğitim programı ile ilgili görüşleriniz önem taşımaktadır. 
Eğitime katılımınız ve desteğiniz için teşekkürler! 
 
1)Eğitim Paketi kapsamında nasıl bir çalışma yaptınız? (Hangi etkinliği kullandınız, alan 
gezisi için hangi yapıyı seçtiniz? vb. soruları cevaplayarak çalışmanızı özetleyebilirsiniz.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)Bu çalışmaya aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurarak 1-10 arasında bir puan 
verecek olursam, genel puanım………………..olurdu. 
 
-Öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, araştırma-sorgulama, problem çözme 
becerilerini geliştirmesi için puanım……………….. 
 
-Öğretimde kullanılan yöntem ve teknik çeşitliliği için puanım……………….. 
 
-Uygulanabilirliliği için puanım……………….. 
 
-Öğrencilerin bilgi edinimi sürecine aktif katılım için puanım……………….. 
 
3)Eğitim çalışmalarınızı gerçekleştirirken hangi zorluklar ile karşılaştınız? Bu engelleri 
aşmak için hangi çözüm yolları geliştirdiniz/geliştirilebilir? 
Engeller: 
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Çözüm yolları: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)Öğrencilerin eğitim çalışmalarına katılımı ile ilgili gözlemleriniz nelerdir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Öğrenci geri bildirimi örnekleri: 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)Eğitim çalışmasında geliştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz bölüm(ler) nelerdi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önerileriniz ve Eklemek İstedikleriniz: 
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Sözlük 
 
Kâgir: Taş ve ya tuğladan yapılan yapı. 

Eskiz: Taslak. Bir resme başlamadan önce yapılacaklar ile ilgili ön çalışma. 

Çarhhâne: Baruthânede değirmenlerin bulunduğu yer. 

Kalhâne: Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları 

birbirinden ayırma işleminin yapıldığı yer. 

Dibek: Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan. 

Lengerhâne: Gemi demirinin yapıldığı yer. 

Metafor: Mecaz; karmaşık bir olguyu benzerlik kurulabilecek bir örnek ile açıklama. 

Âmire: Devlete ait olan. 
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