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ÖZET

Güherçile, doğal halde bulunan ve adî güherçile olarak adlandõrõlan potas-
yum nitrat, Şili güherçilesi denilen sodyum nitrat ve duvar güherçilesi ya da toprak
güherçilesi adõ verilen kalsiyum nitrat şeklinde başlõca üç nitrat türüne verilen ortak
isimdir. Şeffaf, renksiz, kokusuz, tuzlu ve biraz acõ lezzetli, havada bozulmayan
billurlar veya beyaz billûrsu bir tozdan oluşmaktadõr. Genellikle, alkalilerle ve top-
rak alkalilerle karõşmõş halde bulunan azotlu maddelerin yükseltgenmesi sonucunda
oluşur ve çiçeklenmeler biçiminde ortaya çõkar.

Eskiden barut yapõmõnda kullanõlan güherçile özellikle savaş sõrasõnda
kendisine en çok ihtiyaç duyulan ve barõş döneminde ise üzerinde hassasiyetle du-
rulan bir madde olmuştur. İlk defa Çinliler tarafõndan bulunduğuna ve oradan da
bütün Asya coğrafyasõna ve Avrupa kõtasõna yayõldõğõ kanaatinin hâkim olduğu
barutun savaş malzemesi haline gelmesi değerinin artmasõna ve aranõlan bir madde
olmasõna neden olmuştur. Kullanõmõ daha ziyade Haçlõ seferleri sonrasõnda artmõş
olan barutun İslâm dünyasõnda yaygõnlaşmasõ ise Osmanlõ Devleti zamanõna tesa-
düf etmiş ve bu dönemde hõzla yaygõnlõk kazanmõştõr. Önemine binaen güherçile
konusu Osmanlõ Devleti�nce üzerinde durulan en mühim konulardan biri olmuştur.

Gerek güherçileye duyulan ihtiyaç, arz ettiği önem ve gerekse verilen e-
mirler gereği Osmanlõ coğrafyasõnõn Anadolu, Rumeli, Afrika ve Ortadoğu bölge-
lerinin bir çok noktasõnda güherçile işlemek üzere kârhaneler kurulmuştur. İstanbul
baruthanesine Anadolu�dan güherçile temin eden ocak ve kârhanelerin başõnda ise
Ankara, Aksaray, Konya, Akşehir ve Kayseri yer almõştõr. Şehir çevresinde yer
alan topraklarõn hâkî güherçile ve çevre köyler arazisinin güherçile ve alçõ taşõ ma-
denleri bakõmõndan zenginliği dolayõsõyla Kayseri�de faaliyet gösteren sanayi ku-
ruluşlarõndan bir diğerini de Güherçile işletmeleri oluşturmuştur.

Taşrada güherçile üretimine önem verici girişimler sergilenip çalõşanlarõ bir
kõsõm imtiyazlarla mükâfatlandõrõp, muhalefet edenlerin ciddî derecede cezalandõ-
rõlmasõ yoluna gidilirken devlet aynõ zamanda güherçileye verdiği önemi en üst
seviyede oluşturduğu bir kurumla, Güherçile Nazõrlõğõ ihdas etmek suretiyle ortaya
koymuştur.
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Baruta dayalõ silâhlar II. Dünya Savaşõ sõrasõnda köklü değişikliklere maruz
kalmõşsa da bugünkü silâhlanma yarõşõnda barut tarihi değerini ve özelliğini koru-
maya devam etmiştir.

Güherçile, doğal halde bulunan ve adî güherçile olarak adlandõrõlan
potasyum nitrat (KNO3), Şili güherçilesi denilen sodyum nitrat (NaNO3) ve
duvar güherçilesi ya da toprak güherçilesi adõ verilen kalsiyum nitrat
(Ca[NO3]2) şeklinde başlõca üç nitrat türüne verilen ortak isimdir1. Şeffaf,
renksiz, kokusuz, tuzlu ve biraz acõ lezzetli, havada bozulmayan billurlar
veya beyaz billûrsu bir tozdan oluşmaktadõr2. Genellikle, alkalilerle ve top-
rak alkalilerle karõşmõş halde bulunan azotlu maddelerin yükseltgenmesi so-
nucunda oluşur ve çiçeklenmeler biçiminde ortaya çõkar. Yer yüzeyinde du-
varlarõn ve kayaçlarõn üzerinde ve mağaralarda kabuklar halinde bulunan
potasyum nitrata bazõ toprak türleri içinde de rastlamak mümkündür.

Siyah barutun üç unsurundan en önemlisini teşkil eden ve büyük bir
kõsmõnõ oluşturan3, ayrõca dumansõz barutlarda da kullanõlan4 ve külçe ha-
linde madenî bir maddeden oluşan güherçile eskiden barut yapõmõnda kulla-
nõlmõştõr. XVIII. asõrda çok daha hõzlõ bir şekilde yayõlan ve yüzde 12.5 kö-
mür, yüzde 12.5 kükürt ve yüzde 75 güherçile muamelesinden meydana
gelen kara barutun da yine en önemli kõsmõnõ güherçile teşkil etmiştir5.

Normal baruta ilâveten kullanõmda olan bir diğer barut türü ise du-
mansõz top barutlarõ olmuştur. Dumansõz top barutu o günkü şartlar içerisin-
de ordu-yi hümayunlara mensup sahra bataryalarõ istihdamõnda kullanõlan
ateşli menfezler için topçuluğun mevcut terakkisine uygun olarak tedariki
kaçõnõlmaz bir önem arz etmiştir6.

Barut özellikle savaş sõrasõnda kendisine en çok ihtiyaç duyulan ve
barõş döneminde ise üzerinde hassasiyetle durulan bir madde olmuştur. İlk
defa Çinliler tarafõndan bulunduğuna ve oradan da bütün Asya coğrafyasõna
ve Avrupa kõtasõna yayõldõğõ kanaatinin hâkim olduğu barutun savaş malze-
mesi haline gelmesi, savaş alanlarõnda kullanõlõr olmasõ değerinin artmasõna
ve aranõlan bir madde olmasõna neden olmuştur. Kullanõmõ daha ziyade
Haçlõ Seferleri sonrasõnda artmõş olan barutun İslâm dünyasõnda yaygõnlaş-
masõ ise Osmanlõ Devleti zamanõna tesadüf etmiş ve bu dönemde hõzla yay-
gõnlõk kazanmõştõr7.

Baruta dayalõ silâhlar II. Dünya Savaşõ sõrasõnda köklü değişikliklere
maruz kalmõşsa da bugünkü silâhlanma yarõşõnda barutun tarihî değerini ve
özelliğini korumaya devam ettiği görülür.
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Önemine binaen güherçile konusu devletçe üzerinde durulan en mü-
him konulardan biri olmuştur. Dolayõsõyla güherçile işiyle uğraşanlardan, bu
işle görevli olanlardan azamî derecede hassasiyet göstermeleri, ihmal ve
gevşeklik etmekten kaçõnmalarõ istenmiştir. İhmalkârlõk eden, üretiminde
gevşek davranan veya imaline engel olmaya çalõşanlarõn ise şiddetle uyarõl-
malarõ, aksi şekilde hareket edenlerin ağõr cezalara çarptõrõlacaklarõnõn be-
lirtilmesi bildirilmiş8, bu hususa özen göstermeyen idareciler hakkõnda da
işlem yapõlacağõ belirtilmiştir. Örneğin Karaman Beylerbeyi�ne ve Karaman
vilâyeti kadõlarõna gönderilen hükümde idareleri altõnda bulunan kazalarda
sipahizadeler nöbetlerine gitmeyip güherçile işlemeğe başlamazlar ise bu
işten sorumlu kimseler olarak kadõlarõn göstereceği hiç bir mazeretin kabul
edilmeyeceği, ifa etmekte olduklarõ kadõlõk görevinden alõnmakla kalõnma-
yõp bir daha bu göreve atanmayacaklarõ ve ayrõca sorumlu kimseler olarak
hesaba çekilecekleri ikazõnda bulunulmuş, kârhane ve maden olan yerlerin
kadõlarõ olarak  sipahizadelerin görevlerine gitmelerini temin etmeleri, işin
ehli naipler, yazõp çizme işine muktedir ve kendilerine güvenilir kimseler
tayin ederek bol miktarda güherçile işletmeye çalõşmalarõ bildirilmiştir9.

Yine İçel sancağõnda bulunan kadõlara yazõlan hükümde kendilerine
güherçile hizmeti teklif edildiği halde göreve gitmeyen İçel kalelerindeki
sipahilerin teklif edilen göreve gönderilmeleri için gerekenin yapõlmasõ em-
redilmiştir10.

Görevden kaçanlara gereken ceza verilirken veya bu konu üzerinde
hassasiyetle durulurken gösterilen özen ve hassasiyet devlet tarafõndan çalõ-
şanlar için de geçerli olmuştur. Örneğin bir kõsõm yerlerde güherçile işinde
çalõşan reaya, yapmakla görevli bulunduğu işleri yapmasõna rağmen, voy-
vodalarõ, subaşõlarõ, zuema, tõmar sahipleri, ümera ve ummal taifesi, nöbetçi
tayin olunan yeniçeri ve daha başkalarõ tarafõndan çalõştõrõlõp çeşitli suretler-
de kendilerine zulmedildiği şikayetinde bulunmuştur11. Örneğin Malazgirt
kalesi dizdarõnõn oğlu olup güherçile emini olan Mustafa kârhane kurup her
yõl beşer ve altõşar kere dun, õrgat, araba, deve ve çuval tevzi edip dört yõl bu
şekilde reayayõ kullanõp ücret de vermeyip harac-õ mirîden verilen akçeyi de
kendisi harcamõş, fukaradan da �odun ve õrgat akçasõ� diye fazlasõyla akçe
toplamõş, o akçeleri de harcamamõş, her yõl fakir fukaradan para toplayabil-
mek için kârhaneleri hayli zaman atõl bir vaziyette bõrakarak zulümde bu-
lunmuştur12. Yine güherçile işlenen yerlerin kadõlarõ tarafõndan güherçile
kârhanelerinde görevlendirilen naiplerin, hizmete gelen sipahilere görevleri-
ni tamamlamadan tamamladõ diye temessük verdikleri, bazõlarõndan da be-
del akçesi alarak zimmetlerine geçirdikleri şeklinde şikayetler olmuştur13.
Bu ve benzeri şikayetler üzerine güherçile hizmetinde görevlendirilen sipa-
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hilere hizmet bitiminde verilecek temessükün bizzat kadõlar tarafõndan ve-
rilmesi ve herhangi bir yolsuzluk ve haksõzlõğa meydan verilmemesine dair
hüküm gönderilmiştir14. Ayrõca güherçile hizmetinde çalõşan reayanõn bey-
ler ve saire zuema ve tõmar sahiplerince çalõştõrmalarõnõn önlenmesi isten-
miş, güherçile işinde istihdam edilen reayanõn rencide edilmeleri kesinlikle
yasaklanmõştõr. Bu konuda kadõlara da tekitli hükümler yazõlõp tembih o-
lunmuşlardõr. Ayrõca beylerbeyi ve defterdardan, ümera, kadõ, zuema15 ve
sipahilere bu yolda tembihte bulunmalarõ istenmiştir. Dinlemeyip inat e-
denlerin ise bildirilmesi istenmiştir16.

Güherçilenin arz etmiş olduğu önem dolayõsõyla güherçile çalõşanlarõ
beslenme konusunda da devletin özel bir uygulamasõna muhatap olmuşlar-
dõr. Örneğin Tamõşvar�da güherçile madenlerinin bulunduğu yerler kadõlarõ-
na gönderilen hükümde güherçile madenlerinde hizmet veren reayayõ hiç
kimseye rencide ettirmemeleri belirtilmiş, bedava olarak verilen yemeklerin,
tavuk, kuzu, koyun, yağ, pastõrma ve sair yiyeceklerden bir parçasõnõn dahi
reayanõn rõzasõ dõşõnda başkalarõ tarafõndan alõnmasõna müsaade edilmemesi,
ücretsiz olarak kendilerinin, binek hayvanlarõnõn ümeraya, başkalarõna ve
hiç kimseye hiç bir surette istihdam ettirilmemesi ve sõkõntõ verdirilmemesi
emredilmiştir. Kanun ve nizamlara muhalefet etmekten şiddetle kaçõnõlmasõ,
reayayõ rencide etmekte õsrar ve inat edenlerin kimliklerinin tespit edilerek
derhal bildirilmesi istenmiştir17.

Devlet güherçile hizmetinde çalõşan reayaya zulmedilmesini yasak-
lamakla kalmamõş güherçile hizmetine tayin edilen müsellemleri, hizmette
bulunduklarõ sürece, sefere gitmekten muaf kõlmak gibi18 bir kõsõm yüküm-
lülüklerden de muaf tutmuştur19.

Diğer taraftan gerek güherçile çalõşanlarõna gösterilen bu özel alâka
ve gerekse barutun devlet için hayatî bir önem arz etmesi dolayõsõyladõr ki
işlenen güherçilelerin muhafazasõna dikkat edilerek zarar görmelerinin ön-
lenmesi istenmiştir20. Bu noktada, her kim tarafõndan sebebiyet verilirse ve-
rilsin veya her ne sebeple olursa olsun barutun zayi edilmesi durumunda il-
gili şahõslardan bedelinin tazmini yoluna gidilmiştir. Örneğin Foça kalesine
gönderilmiş olan barut Foça kadõsõ ve nazõrõ tarafõndan gereği gibi itina
gösterilerek korunmadõğõ için zayi olmuştur. Dolayõsõyla Foça kadõsõ ve na-
zõrõna zayi olan bu barutun bedeli tazmin ettirilmiştir21.

Bir taraftan eldeki barutun azamî derecede gösterilecek bir itina ile
muhafaza edilmesi emredilirken diğer taraftan da ihtiyaca çare olmak üzere
güherçile bulunan topraklarõn işlenmesine devletçe özel bir ihtimam göste-
rilmiş, güherçile bulunan topraklarda gece gündüz denilmeyerek güherçile
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imalâtõnõn sürdürülmesi istenmiştir22. Ayrõca güherçileye duyulan bu ciddî
derecedeki ihtiyaç dolayõsõyladõr ki, Şam ve civarõnda güherçile işlenmeye
müsait yerlerin araştõrõlõp bulunmasõ ve mümkün olduğunca çok güherçile
işlemeye gayret edilmesi isteğinin dile getirildiği Şam Beylerbeyi�ne ve
Defterdarõ�na gönderilen hüküm örneğinde olduğu gibi, güherçile bulunmasõ
muhtemel yerlerde araştõrmalar yapõlmasõ istenmiş23, güherçile bulunup da
işletilmeyen topraklarõn, her kime ait olursa olsun, işletilmesi emredilmiş-
tir24.

Güherçile işletmelerinin bir kõsmõ, Van�da bulunanlar örneğinde ol-
duğu gibi, mirî olmuştur. Mirî olan güherçile işletmeleri belirli bir zaman
dilimi ve şartlar dahilinde dirlik olarak muayyen şahõslara verilmiştir25.

Devletin bekasõna dair barutun haiz olduğu önem dolayõsõyla muh-
temel güherçile topraklarõnõn tespit edilmesi ve işletilmesi noktasõnda kesin
emirler verilmiştir. Bu yöndeki emirler neticesinde örneğin Basra26 ve Lahsa
bölgesinde27, Tamõşvar ve çevresinde güherçile bulunabilecek yerler tespite
çalõşõlmõştõr28. Yine Kõbrõs�ta güherçile madeninin bulunmasõ muhtemel o-
lan yerlerin ehl-i vukuf kimselerce tespit edilip, eğer işlenmeğe müsait ise
güherçile kârhaneleri kurularak işlettirilmesi istenmiştir29.

Osmanlõ idaresi ihtiyaç duyduğu ve önem verdiği güherçile ihtiyacõ-
nõ temin etmek üzere iltizam usulüne baş vurmuş, dolayõsõyla da muayyen
kimselere zeamet tevcihinde bulunmuştur. Örneğin Malazgirt dizdarõ olan
Ali, Van taraflarõnda güherçile mültezimi olmuştur. Yine örnek olmasõ ba-
kõmõndan belirtmek gerekirse Erciş ve Ahlat kârhaneleri Muhammed ile
Yakup adlõ kimselere iltizam edilmiştir30. Ancak güherçile mültezimlerin-
den bazõlarõ güherçile elde edilmesi konusuna gereği gibi özen göstermemiş
veya bu işlerle hiç meşgul olmamõşlardõr. Hatta tam aksine, yekûn olarak
ciddî bir nispet arz etmese de, zaman zaman bazõ kimseler güherçile işlet-
melerine tecavüzde bulunmaya veya işlenmesine engel olmaya çalõşmõşlar-
dõr31. Bu tür kimseler arasõnda mültezimleri32, sipahileri ve hatta nâzõrlarõ
görmek mümkün olmuştur. Örneğin Tamõşvar havalisindekiler gibi bazõ si-
pahiler, bazõ bölgelerde güherçile imali için gerekli olan odunun kendi tasar-
ruflarõnda olduğunu iddia ederek korulardan odun kesilmesine engel olmaya
çalõşmõşlardõr33. Yine Darende kazasõnda daha evvelce Tokat nazõrõ olan
Molla Ali bazõ ehl-i fesadõn tahrik etmesi ile mamul olan hassa güherçile
kârhanesinin iptaline kalkõşmõştõr34.

Bu ve benzeri hareketler karşõsõnda Osmanlõ idaresince güherçile iş-
letmelerine tecavüzde bulunarak üretimi durdurmak isteyen kimselerin bir
taraftan tasallutlarõ giderilmeye, isim ve gayelerinin ne olduğu tespit edil-
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meye çalõşõlmõş, diğer taraftan da güherçile işletmelerinin emniyetini sağla-
mak üzere caydõrõcõ tedbirlerin arttõrõlmasõ yoluna gidilmiştir35. Örneğin
mültezimlerden kaynaklanan engelleme veya tecavüzde bulunma gibi du-
rumlarda güherçile kârhanelerinin mültezimliği o şahõslardan alõnarak, Erciş
ve Ahlat kârhaneleri örneğinde olduğu gibi, başka şahõslara verilmiştir36.

 Kurulan kârhanelerde işlenen güherçileler miktar olarak defterlere
kaydedilmiştir. Talep edildiği takdirde bu defterler merkeze gönderilmiş-
tir37. Böyle bir uygulama ile her yõl ne kadar güherçile işlendiğine dair net
bilgiler elde edilirken diğer taraftan da güherçile kaçakçõlõğõ veya yolsuzlu-
ğu gibi olumsuz gelişmelere fõrsat verilmemeye çalõşõlmõştõr.

Gerek güherçileye duyulan ihtiyaç, arz ettiği önem ve gerekse veri-
len emirler gereği Osmanlõ coğrafyasõnda Maraş38, Tamõşvar39, Kudüs�te
Hazret-i Halil denen yerde40, Hama41, Halep42, Şam43, Bağdat44, güherçile
üretilen en eski yerlerden biri olan Mõsõr�da45, Malatya Yumrukilise köyü46,
Darende47, Karaman48, Van49, Mora50, Basra51 Kayseri, Zamantõ, Sis, Niğde
Kilisehisar, Kars, Gerger, Kahta, Darende, Akdağ, Divriği52, Budun, Kõbrõs
gibi Anadolu, Rumeli, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinin bir çok noktasõnda
güherçile işlemek üzere kârhaneler kurulmuştur. Genel olarak değerlendiril-
diği zaman kârhanelerin çoğu kere güherçilenin çõkarõldõğõ yerlerde kurul-
muş olduğu53, bazen de güherçileden elde edilecek barutun kullanõlacağõ
yerlerde tesis edildiği görülür.

Osmanlõ topraklarõnõn bir çok noktasõnda baruthane mevcut olmakla
birlikte bunlar arasõnda en önemlisi İstanbul�da kurulup Baruthane-i Âmire
diye adlandõrõlanõ olmuştur54. Taşrada çõkarõlan güherçileler işlendikten son-
ra genelde İstanbul�a gönderilmiş, burada bulunan Tophane kârhanesinde
muhtelif ihtiyaçlarõn temini için sarf edilmiştir55. İstanbul baruthanesine A-
nadolu�dan güherçile temin eden ocak ve kârhanelerin başõnda Ankara, Ak-
saray, Konya, Akşehir, Karahisar-õ Sahib (Afyon), Ilgõn, Eskili, Kilisehisarõ,
Karapõnar, Aydõn ve Kayseri yer almõştõr56.

Barut imalâtõ esasen gayet masraflõ bir şey olup imal ve sevkine bü-
yük harcamalar yapõlmasõ gerekmiş, yapõlan onca masrafa nispetle satõmõn-
da kâr olmayõp harcõ borcunu zoraki karşõlayan57 bir durum arz etmiştir. Ör-
neğin 319 senesi itibariyle güherçilenin her bir kõyyesi üç kuruşa58, barutun
bir kõyyesi ise 2 kuruşa mal olmuş gözükmektedir59. 978 yõlõ itibariyle
Van�da işlenmiş olan güherçilenin her kantarõna ise yüzer akçe bedel tayin
edilmiştir60.

Güherçilenin barut yapõmõnda kullanõlabilir duruma gelmesi uzun bir
uğraşõyõ ve yorucu bir çalõşmayõ gerektirmiştir. Topraktan çõkarõldõğõ için
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toprak ve benzeri yabancõ maddelerden ayõklanmasõ gerekmiş, dolayõsõyla
bol su ile defalarca yõkanmasõ ve kaynatõlmasõ icap etmiştir. Bu nedenle ön-
celikle güherçile su sõcaklõğõnõn 18 derecede tutulduğu dört ayrõ havuzda
yõkanõp eritilirdi61. Yõkama işlemini takiben büyük lengerlere (kazanlara)62

doldurularak 60-70 derecelik bir hararette kaynatõlõr ve tulumbalarla güher-
çilenin dondurulacağõ havuza aktarõlõrdõ. İlk havuzda 30-35, ikinci havuzda
20-25 dereceye kadar çalkalanan güherçile şerbet havuzundan sonra kazan-
larda kaynatõlõp tuzu çõkarõlõr, suyu buharlaştõrõlõp çektirildikten sonra fõçõla-
ra doldurulup yõkanõr ve kâlhanede (iş yerinde) hamlõğõ giderilinceye kadar
eritilip kalõplara boşaltõlõrdõ63.

Güherçile üretimi için kükürde ilâveten söğüt kömürü ve oduna ihti-
yaç duyulmuştur64. Kükürdün beher kõyyesi65 30 paraya mal olurken söğüt
kömürünün okkasõ66 ise 3 kuruşa satõn alõnmõştõr67. Güherçile imali için ge-
rekli olan odun adet olduğu üzere reayaya taşõttõrõlmõştõr. Bazõ sipahiler, ör-
neğin Tamõşvar havalisindekiler, bazõ bölgelerde güherçile imali için gerekli
olan odunun kendi tasarruflarõnda olduğunu iddia ederek korulardan odun
kesilmesine engel olmak istemişlerdir. Ancak, Tamõşvar beylerbeyi ve def-
terdarõna gönderilen hüküm örneğinde olduğu gibi, Tamõşvar havalisinde,
güherçile imali için gerekli olan odunu temin etmek noktasõnda çekilen sõ-
kõntõ ve şikayetleri gidermek üzere Tise nehrinden Lipova Kalesi�ne kadar
Mureş nehri üzerindeki korularõn güherçile imalinde kullanõlmak üzere ko-
runmasõ ve kimseye verilmemesi emredilmiştir68. İmal edilen barut önce ku-
rutulmuş69, sonra da ihtiyaç mahalline sevk edilerek daha ziyade kalelerde
olmak üzere titizlikle saklanmõştõr70.

Güherçile taşrada güherçile kârhanelerinde işlendikten sonra genel
olarak İstanbul�a gönderilmiş71, burada Tophane kârhanesinde çeşitli ihti-
yaçlar için kullanõlmõştõr72. Ancak bazen de Bağdat ve Halep örneklerinde
olduğu gibi, barut haline getirildikten sonra, Kõbrõs gibi ihtiyaç mahallerine
sevk edilme gereği duyulmuştur73.

Tophane�de işlenecek güherçileler yine genel olarak taşradan temin
edilmiş, buraya yapõlan sevkiyat da çuvallar halinde ve şimendifer74 gibi
günün nakil vasõtalarõ ile normal bir düzen içerisinde sürmüştür. Ancak za-
man zaman Tophane�de işlenecek güherçilenin kalmamasõ ve durumun
aciliyet arz etmesi gibi durumlarda taşra güherçile kârhanelerinde bulunan
güherçile ve barutlar kiralanan deve75 ve kira tavarlarõ76 ile acilen İstanbul�a
sevk olunmuşlardõr77. İşlenen güherçilenin başkente naklinde zaman zaman
bir takõm zorluklarõn yaşanmasõ ise kaçõnõlmaz olmuştur. Bu zorluklarõn en
başõnda ise hava şartlarõ gelmiş gözükmektedir. Bu engeli aşabilmek için
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güherçile sevkinin daha ziyade kõş mevsimi gelmeden yapõlmasõna çalõşõl-
mõştõr78.

Barut üretimi, alõm ve satõmõ devlet tekeli durumunda olduğu için
maden işleten kumpanyalar, taşçõ ve avcõ gibi ihtiyaç sahipleri ihtiyaç duy-
duklarõ barutlarõ harbiye anbarõndan temin etmek zorunda kalmõşlardõr. An-
cak zaman zaman barut kaçakçõlõğõnõn yaşanmasõ dolayõsõyladõr ki kumpan-
yalarõn ve sair kimselerin bu yöndeki ihtiyaçlarõ, hükümet memurlarõnõn ne-
zaretinde ve emniyetli bir şekilde ve verilen barutun cins ve miktarlarõ ya-
zõlmak suretiyle79 karşõlanmõş, bu barutlarõn kaçakçõlõk için kullanõlmasõnõ
önlemek için verilirken ihtiyaç nispetini aşmamasõna son derece itina göste-
rilmiştir80.

Ancak bütün gayretlere rağmen elde edilen güherçile ve üretilen ba-
rutun ihtiyacõ tam manasõyla karşõladõğõ söylenemez. Böyle bir durum ise bir
kõsõm bölgelerin õsrarlõ bir şekilde barut talebinde bulunmalarõna neden ol-
muştur. Örneğin Kõbrõs Beylerbeyi, ellerinde bulunan barutun yetersizliğini
beyanla barut istemiştir. Ancak bu hususta sõkõntõ çekildiğinden bahisle ba-
rut gönderilemeyeceği, mevcut barutun iyi muhafaza edilmesi ve güherçile
üretiminin artõrõlmasõ suretiyle ihtiyacõn giderilmesi bildirilmiştir81.

Osmanlõ Devleti güherçileye verdiği önemi en üst seviyede oluştur-
duğu bir kurumla, Güherçile Nazõrlõğõ ihdas etmek suretiyle ortaya koy-
muştur. Diğer bir ifade ile güherçile kendisiyle alâkalõ müstakil bir nazõrlõk
ihdas etmeyi gerektirecek kadar ehemmiyet arz etmiştir. İhdas olunan bu
nazõrlõkta bir çok devlet ricali görev yapmõştõr. Bunlar arasõnda tespit ede-
bildiğimiz kadarõyla ve örnek olmasõ açõsõndan belirtmek gerekirse
979/1571-1572�lerde Güherçile Nazõrõ olan Ali Çavuş82 adlõ şahõs görev
yapmõştõr. Nezarete ve nazõrlõğa ilâveten güherçile kârhanelerinde güherçile
müfettişleri83, güherçile emin ve mübaşirleri84 çalõşmõşlardõr. Örneğin
978/1570-1571 yõllarõ itibariyle Kayseri Güherçile Müfettişliği görevinde
Akdağ Kadõsõ Mevlana Hama85 bulunmuştur. Önceleri güherçile
kârhanelerinde köy imamlarõ ve sûhtevâtlar hizmetinde bulunmuşlarsa da
sonradan güherçile kârhanelerine işin ehli nâiplerlerin ve yazõp çizme işine
muktedir ve kendilerine güvenilir kimselerin tayin edilmeleri istenmiştir.
Bunun üzerine zikri geçen kimselerin görevlerine son verilmek zorunda ka-
lõnmõş, kadõ tarafõndan tayin olunan naip ve kâtiplerin eminlerinin, kârhane
üzerinde duran sancakbeylerinin86 görev yaptõklarõ bir dönem başlamõştõr.

Güherçile hizmetinde çalõşanlar arasõnda yer alanlardan bir diğer sõ-
nõf ise sipahizadeler olmuştur87. Karaman Beylerbeyi�ne ve kadõlarõna gön-
derilen hükümde Karaman�da bulunan üç binden fazla sipahizadeden 514
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nöbetli eşkincinin, sefere gitmeyerek senede 6 ay nöbetle güherçile hizme-
tinde çalõştõrõlmalarõ istenmiştir88. Yine mütekait olup da tezkiresiz tõmar
tasarruf edenler, Karaman Beylerbeyi�ne gönderilen hükümde bildirildiği
üzere, güherçile hizmetinde bulunmakla görevlendirilmişlerdir. Gitmemek
ve hizmet etmemekte direnenlerin ise merkeze bildirilmesi emredilmiştir89.
Güherçile madenlerinde muhtelif hizmetlerde istihdam edilmek üzere gö-
revlendirilen bir diğer sõnõf ise hisar erleri olmuştur90.

Yukarõda sayõlan görevlilere ilâveten güherçileyi baruthanede çark-
larda işleyen çarkçõlar; güherçileyi eritip barut yapõmõnda kullanõlabilir hale
getiren kalcõlar; barut yapõmõ için çarklarõn döndürülmesi hayvan gücüne
dayandõğõ için hayvanlarõn bakõmõyla uğraşan seyisler91 de güherçile üreti-
minde hizmet veren şahõslar arasõnda yer almõşlardõr. Yine Güherçile ka-
zanlarõnõ, odun ve sair ihtiyaçlarõnõ ve güherçile toprağõnõ taşõmak üzere,
daha ziyade o civarda bulunan köylerde yaşayan, reaya istihdam olunmuş-
tur92. Güherçile imalinde çalõşan reaya da kendi içinde havass-õ hümayun
reayasõ, beylerbeyi ve sancakbeyi haslarõ reayasõ ve nihayet tõmar sahipleri
ve vakõf reayasõ şeklinde bir kõsõm adlar altõnda karşõmõza çõkmaktadõr.

Gerek yukarõda zikredilen bu görevliler ve gerekse zikretme imkanõ
bulamadõğõmõz güherçile kârhanelerinde çalõşan diğer vazife sahiplerinin
isimleri ve ikamet yerleri demirbaş defterlere kaydedilmiştir93.

Tarihi süreç içerisinde Kayseri vilâyetinin en ziyade gelişen sanayii
halõcõlõk, dericilik ve  pastõrmacõlõk olmuştur94. Zira diğer etkenlere ilâveten
sanayiin oluşum ve gelişimi için yer altõ kaynaklarõ bakõmõndan Kayseri ve
çevresi küçümsenmeyecek bir zenginlik arz etmiştir. Örneğin İncesu kazasõ-
nõn Karahisar nahiyesinin Araplõ mevkiinde ve Aziziye kazasõ civarõnda lin-
yit kömürü, yine Aziziye kazasõ civarõnda simli kurşun, Develi kazasõna
bağlõ Faraşa köyü civarõnda demir madenleri yer almõştõr95. Merkeze bağlõ
Kuşçu köyünde ise bakõr ve kükürt96 madenleri bulunmaktaydõ97. Bundan
dolayõdõr ki şehirde bir dizi sanayi kuruluşlarõnõn varlõğõ söz konusu olmuş-
tur. Bunlar arasõnda Askerî Mensucat Fabrikasõ; Bünyan İplik Fabrikasõ;
Yesarizâde Mustafa Efendi�ye ait98 15.000 sermayeli Müskirat Fabrikasõ;
Yerli Bez Dokuma Fabrikasõ; Muhaddiszâde Alim�e, Seyitzâde Mustafa�ya
ve Taşçõ Çõngõllõzâdelere ait üç ayrõ Un Fabrikasõ; Feyzizâde Sait ve ortakla-
rõna ait Yerli Dokuma İmalâthaneleri; Dõrazzâde ve mahdumlarõna ait bulu-
nan 100 tezgâhlõ Halõ İmalâthaneleri; Kâtipzâde Nuh Naci�ye ait Halõ İma-
lâthanesi; Göbelekzâde ve ortaklarõna ve Taşcõzâde ve ortaklarõna ait bulu-
nan iki Halõ İmalâthanesi99; Gözübüyükzâde Fabrikasõ; gayr-i Müslim va-
tandaşlara ait olanlar arasõnda ise Kalpakçõyan Fabrikasõ; Kundakçõyan Fab-
rikasõ; Tabanyan Avadis Fabrikasõ; Tabanyan Ohannes Fabrikasõ;
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Ağabaşyan Fabrikasõ; Kökliyan Sarağan Ağa Fabrikasõ�nõ100 saymak müm-
kündür.

Kayseri�de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarõndan bir diğerini ise
Güherçile işletmeleri oluşturmuştur. Zira şehir çevresinde yer alan topraklar
hâkî güherçile ve çevre köyler arazisi güherçile ve alçõ taşõ madenleri bakõ-
mõndan zenginlik arz etmiştir101. Yine Zamantõ çevresindeki köyler de gü-
herçile işlenen yerler arasõnda olmuştur102.

Kayseri vilâyeti Osmanlõ topraklarõndan güherçilenin kendiliğinden
bol miktarda hasõl olduğu yerlerin başõnda gelmiştir. Dolayõsõyla Kayseri ve
Zamantõ�ya bağlõ köylerde bol miktarda bulunan güherçileler buralarda tesis
edilen güherçile kârhanelerinde işlenmişdir103. Örneğin 1325/1907-1908 se-
neleri itibariyle Kayseri ve çevresinde bulunan güherçile topraklarõnõ işle-
mek üzere 100 adet ocak açõlmõş, açõlan bu ocaklardan 150.000 kõyye gü-
herçile elde edilmiştir. Bunun 5.000 kõyyesi zayi olmuş ise de geriye kalan
145.000 kõyyesi kullanõma sunulmuştur104.

Diğer yerlerde olduğu gibi Kayseri�de bulunan güherçile ocaklarõ105

ve güherçile fabrikasõ mirî bir statü içerisinde faaliyet göstermiştir106.

Tespit edebildiğimiz kadarõyla 1891-1892 seneleri itibariyle Kayse-
ri�de güherçile imaline mahsus bir fabrika faaliyette bulunmuştur107. İnşa
tarihi kesin olarak tespit olunamamakla beraber Tophane Müşiriyet-i
Celilesi�ne bağlõ olarak faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşõlan108 bu fabrikanõn
1258/1258-1259�lerde inşa edilmiş olmasõ muhtemeldir.

Güherçile Fabrikasõ, fabrikanõn ne mikyasta büyük olduğu noktasõn-
da bir fikir vermesi bakõmõndan belirtmek gerekirse, tespit edilebildiğimiz
kadarõ ile, etrafõ muhafaza duvarlarõ ile çevrili, 8-10 adet kazana ve bir ha-
vuzlu109 bir yapõya sahip büyük bir kârhane durumundaydõ110.

Kayseri�de faaliyet gösteren güherçile fabrikasõ zaman zaman tamire
ihtiyaç duymuştur. Tamirat daha ziyade kazanlarõn etrafõna kurşun dökül-
mesi, kazanlarõn üzerine kagir inşasõ ve bazõ mahallerin tamiri ve benzeri
şekillerde olmuştur111. Tamirat için yapõlan masraflar ise fabrikanõn yõllõk
ödeneğinden kesilmek sureti ile karşõlanmõştõr112. Söz konusu kazanlarõn
imali için gerekli olan kurşun, bunlarõn imaline yarar alet edevat ve usta
Kayseri�de bulunmadõğõ için daha ziyade Tokat�tan karşõlanma yoluna gi-
dilmiştir113. Ancak yapõlan araştõrmalar neticesinde zaman zaman gayr-i
Müslim vatandaşlar arasõnda, Anberson ile kalaycõ Yorgi gibi, bu işlerle
meşgul olan kimselerin tespit edilmesi durumunda ihtiyaç duyulan kazanla-
rõn yapõmõ Kayseri ve civarõnda imal ve tamir ettirilmeye çalõşõlmõştõr114.
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Kayseri�ye ilâveten bölgede hem büyüklük ve hem de üretim ba-
kõmlarõndan en etkin güherçile fabrikalarõndan birisi de Konya Güherçile
Fabrikasõ olmuştur115. Kayseri Güherçile Fabrikasõ ile hemen hemen aynõ
statüde olan ve benzer bir muameleye tabi bulunan Konya Güherçile Fabri-
kasõ da işlediği güherçile ve üretmiş olduğu barutu Tophane-i Âmire�nin
nezareti altõnda mükemmel güherçile fabrikasõ olduğundan burasõnõn daimi
ihtiyacõnõ karşõlamak üzere İstanbul�a sevk etmiştir116.

Kayseri ve Konya güherçile fabrikalarõnõn ödeneği Konya, Ankara
ve Sivas vilâyetlerinden havale olunarak karşõlanmõştõr. Ancak acil ihtiyaç
durumlarõnda gerekli para Vilâyet Defterdarlõğõ�ndan temin edilmiştir117.

Kayseri Güherçile Fabrikasõ için 309/1891-1892 senelerinden
315/1897-1898 senelerine kadar geçen altõ yõl zarfõnda Ankara ve Sivas vi-
lâyetleri emvaline toplam 4.299.000 kuruşluk havale tertip olunmuştur. Bu
havalenin ancak 2.178.000 kuruşu tahsil edilebilmiş, 1.340.000 kuruşun ö-
denmesi ise mümkün olmamõştõr. Konya Güherçile Fabrikasõ için de keza
son altõ sene zarfõnda Ankara ve Konya vilâyetleri emvaline havale edilen
hasõlatõn miktarõ toplam 8.600.000 kuruşa ulaşmõşken 314/1896-1897 sene-
sine kadar ancak 4.000.000 küsur kuruş alõnabilmiş, 3.650.000 kuruş em-
valde kalmõştõr118.

Güherçilenin işlenmesinde en çok ihtiyaç duyulan şeylerden birisini
su oluşturmuştur. Bu nedenle güherçilenin yõkanmasõ, toprak ve benzeri
şeylerden ayrõlmasõ ve arõndõrõlmasõ işleminin yapõlabilmesi için Kayseri
Güherçile Fabrikasõ�nda 8-10 adet kazan ve bir adet havuz yer almõştõr119.
Bu kazanlarõn ve havuzun su ihtiyacõnõ gidermek üzere ise önceleri Hüseyin
Bey çeşmesine müracaat edilmiş, ancak daha sonralarõ güherçile
kârhanesinin üst yanõnda ihdas olunan bir kaç dükkân bu suyu kirletmeye
başlamõş olduğundan güherçile kârhaneleri bundan zarar görmeye başla-
mõşlardõr. Bu tür gelişmeler üzerine bir taraftan durumun tahkik edilmesi ve
herhangi bir zarar vaki ise bunun giderilmesi için Kayseri kadõsõna hüküm
yazõlõrken120 diğer taraftan da güherçilenin işlenmesi için gerekli olan suyu
temin etmek noktasõnda şehir suyunun bir miktarõ güherçile fabrikasõna tah-
sis olunmuştur121.

Diğer güherçile kârhaneleri gibi Tophane-i Âmire Müşiriyeti�ne
bağlõ olan ve oradan gelen talimatlara göre idare olunan Kayseri Güherçile
Fabrikasõ�nda, tespit edebildiğimiz kadarõyla, müdür, kâtip, mülâzim, am-
barcõ ve bir kõsõm müstahdem görev yapmõşlardõr. Bunlara dair bilgiler, yine
tespit edebildiğimiz kadarõyla, yõllara göre şöyledir:
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Hicrî 978-979, Miladî 1570-1572 tarihli Mühimme Defteri kayõtlarõ-
na göre Kayseri�de güherçile nazõrlõğõ görevini Ali Çavuş yapmõştõr122. Yine
aynõ dönemde Kayseri güherçile müfettişliğini ise Akdağ kadõsõ Mevlana
Hama123 yürütmüştür.

1288-1289/1871-1872 yõllarõ itibariyle Kayseri�de Güherçile Fabri-
kasõ müdürü olarak İstefan Efendi, kâtip olarak Mehmet Efendi, esnaf ket-
hüdasõ olarak Memiş Ağa124 görev yapmõştõr.

1295/1878 yõlõ itibariyle Güherçile Fabrikasõ müdürü olarak Mehmet
Servet Efendi, tabur katibi olarak Ahmet Efendi, mülâzim olarak Hasan A-
ğa, redif zâbitanõ alay katibi olarak Emin Efendi125 görev yapmõştõr.

1293/1876 yõlõ itibariyle Güherçile Fabrikasõ�nda müdür olarak Ser-
vet Bey, tabur katibi olarak Ahmet Efendi, mülâzim olarak ise Hasan Ağa126

görev almõşlardõr.

1300/1882-83 yõlõ itibariyle ise müdür olarak yine Servet Bey, kâtip
olarak Şevket Efendi, mülâzim olarak Hasan Efendi, ambarcõ olarak ise Ali
Ağa127 görev yapmõşlardõr.

1318/1900-01 yõlõnda müdürlük makamõnda Kolağasõ Mahmut Bey
yer almõş, kâtip olarak ise Şevket Efendi128 görev yapmõştõr.

1307/1891-92 yõlõnda müdürlük görevine Hasan Ağa getirilmiş, kâ-
tiplik vazifesini Şevket Bey deruhte etmiş, hademe olarak dört nefer görev-
lendirilmiş, ambarcõ olarak da Ali Ağa129 vazifelendirilmiştir.

1311/1893-94 yõlõnda fabrika müdürü olarak İbrahim Efendi, Kola-
ğasõ kâtip olarak Şevket Efendi, hademe olarak dört nefer, ambarcõ olarak
ise Ali Ağa130 görev yapmõştõr.

1320/1902-03 yõlõnda müdürlük görevini yine Kolağasõ Şekip Bey
sürdürmüş, fabrikada kâtiplik vazifesini ise Şevket Efendi131 yürütmüştür.

1325/1907-08 yõlõnda fabrika müdürlüğü Mümtaz Kolağasõ Şekip
Bey�in uhdesine verilmiş, kâtip olarak İsmail Efendi, muhafaza memuru o-
larak ise Süleyman Efendi132 görev yapmõşlardõr.

Kayseri Güherçile Fabrikasõ�nõn büyük bir kârhane olmasõ dolayõ-
sõyla belirli bir işçi sayõsõna ihtiyaç duyulmuştur. Bundan dolayõ da çalõşan-
lar arasõnda sõradan fertlere rastlamanõn yanõnda hisar erleri133 ve emekli si-
pahiler134 gibi muayyen sõnõftan işçiler de görmek mümkün olmuştur. Gerek
kârhanenin büyüklüğünden ve dolayõsõyla işçiye olan ihtiyacõndan dolayõ ve
gerekse devletin güherçile üretimine vermiş olduğu ehemmiyetten ötürü gü-
herçile ocaklarõnda ve kârhanede çalõşanlar bir kõsõm imtiyazlara sahip ol-
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muşlardõr. Örneğin güherçile hizmetinde istihdam edilmiş bulunan hisar er-
leri bu hizmetlerinden dolayõ seferden muaf kõlõnmõşlardõr135. Ancak devlet
güherçile çalõşanlarõna azamî imtiyazõ tanõyõp gereken önemi gösterirken
güherçile çalõşanlarõndan ve fabrika görevlilerinden de aynõ yaklaşõm, ciddî-
yet ve çalõşkanlõk istemiştir. Örneğin resmî adõ ile Kayseri Güherçile Fabri-
ka-i Hümayunu Müdüriyeti�nde görevli Kolağasõ Kayserili Hasan Efen-
di�nin vazife yapma noktasõnda istenen derecede gayreti görülememesinden
dolayõ değiştirilmesi cihetine gidilmiş, yerine bu vazifeyi güzel bir surette
idare ve ifaya muktedir olduğu, istenen vasõflara haiz kimselerden bulundu-
ğu anlaşan Bahr-i Sefid Filosu topçusu 1. Alayõ�nõn 3. Taburu Sağ Kol Ağa-
sõ Balõkesirli İbrahim Efendi atanmõştõr. Hasan Efendi de mezkûr tabur ko-
mutanlõğõnda istihdam olunmuştur136.

Kayseri�de elde edilen güherçileler Kayseri kalesinde muhafaza e-
dilmiştir137. Ancak hõyaneti ortaya çõktõğõ için dirlikleri elinden alõnan ve
daha evvelce dirlikleri olmayõp hisarda oturanlarõn kalede olmalarõ dolayõ-
sõyla zaman zaman burada muhafaza edilen güherçileye zarar vermeleri söz
konusu olmuştur.

Kayseri kalesi dizdarõna gönderilen hükümde, Kayseri kalesinde hõ-
yaneti sabit olup dirlikleri verilmeyen kimselerin ve evvelce dirliği olmayõp
hisarda evleri bulunanlarõn kalede olmalarõ dolayõsõyla burada muhafaza e-
dilen güherçile madenine zarar vermelerinden endişe edildiği belirtilmiş, bu
kimselerin durumlarõnõn araştõrõlmasõ istenmiştir. Eğer kalede bulundurulan
güherçileye zarar vermeleri gerçekten söz konusu ise ve dirlikleri olmayan-
lar mirî evlerde ikamet etmekte iseler bundan sonra kalede kalmalarõna mü-
saade edilmemesi, yerlerine hisar erenlerinin yerleştirilmesi bildirilmiştir138.

Konya ve Kayseri vilâyetlerinde bulunan güherçileler bu yerlerde
bulunan fabrikalarca satõn alõnmõş ve yine buralarda bulunan kârhanelerde
işlendikten sonra, daha önce de belirtildiği üzere, İstanbul�a sevk olunmuş-
lardõr139.

Satõn alõnan güherçilenin parasõ normalde Tophane-i Âmire-i
Mülûkâne tahsisatõna mahsuben Maliye Hazinesi�nce karşõlanmõştõr. Ancak
barutun büyük bir kõsmõnõ teşkil eden güherçilenin tedarikine medar olan
akçenin mezkûr havaleye mahsuben vilâyet emvalinden muntazaman veril-
mesi ve ödenmesi kaçõnõlmaz olduğu zamanlarda bu kaynağa başvurulmuş-
sa da140 bu uygulama nihaî çözüm yolu olamamõştõr. Bu gelişme neticesinde
halktan satõn alõnmakta olan güherçilenin yüksek bir fiyatla satõn alõnmasõ
gerekli olmuştur. Oysa ki böyle bir durum ahalinin elinde olan ham güher-
çilelerin tümüyle satõn alõnmasõnõ imkânsõz hale getirmiştir.
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İstanbul�da bulunan Baruthane-i Âmire günlük olarak muhtelif cins-
lerde barut imalinde bulunmuştur. Ancak bu üretimin büyük bir kõsmõ yakõn
zamanlara kadar devletin ihtiyaçlarõna bağlõ olarak savaş barutu olmak üzere
hazõrlanmõştõr. Dolayõsõyla da günlük üretime tekabül edecek surette elde
güherçile pek kalmamõştõr. Diğer taraftan Konya ve Kayseri Güherçile-i
Hümayun fabrikalarõ tarafõndan peyderpey gönderilmekte olan güherçilenin
miktarõ ise son senelerde gittikçe azalma göstermiştir. Bu fabrikalardan
gelmekte olan ve az bir meblağ arz eden güherçile ile ancak ahalinin ihti-
yaçlarõnõ karşõlamak üzere av ve taş barutlarõ üretilmiştir. 1313 (1897/1898)
senesinden beri savaş barutu imal edilen Baruthane-i Âmire�deki bu gelişme
üzerine tetkikata başlanmõştõr. Örneğin Kayseri Güherçile Fabrikasõ�nõn
1309/1891-1892 senesi zarfõndaki irsâlâtõ 134 bin kõyye güherçileyi aştõğõ
halde 1315 (1899/1900) senesinde 58 bin; 1314 (1898/1899) senesinde ise
86 bin kõyyeye düşmüştür. Konya Güherçile Fabrikasõ�nõn aynõ seneki
sevkiyatõ ise 280 bin güherçile kadar ziyade bir durum arz ederken 1313
(1897/1898) senesinden itibaren irsâlâtta azalma başlamõş ve 1314
(1898/1899) senesinin hasõlatõ 157 bin kõyyeden ibaret kalmõştõr141.

Konya, Kayseri ve Hazargrat kazalarõnda bulunan güherçile fabri-
kalarõnõn imalâtõnõn azalmasõ Baruthane-i Âmire�yi yakõndan ilgilendirmiş-
tir. Zira bu ve benzeri yerlerden barut temin edilememesi Baruthane-i Âmi-
re�yi atõl kalma durumu ile karşõ karşõya getirmiştir142. Buna ilâveten Os-
manlõ topraklarõnda işletmeye açõlan madenlerle demiryollarõ gibi sair inşa-
atlar ile halkõn ihtiyacõ olan barutu Baruthane-i Âmire�nin karşõlayamamasõ-
na neden olmuştur. Böyle bir durum ise bir taraftan Osmanlõ topraklarõnda
Baruthane-i Âmire mamulü olan barutun kõtlõğõna neden olurken diğer ta-
raftan ecnebi barutu ithaline yasak getiren hükümlerin geçerliliğini de zor-
laştõrmõştõr. Ayrõca Baruthane-i Âmire�nin istenildiği kadar barut sağlaya-
mamasõ üzerine çoğu yabancõ olan inşaat imtiyazõna sahip kimseler ve mül-
tezimlerin yabancõ memleketlerden barut ithal etmeyi kendilerinin tabiî
haklarõ olarak görmelerine ve bu konuda zarar ve ziyan davalarõna kalkõş-
malarõ ihtimalini ortaya çõkarmõştõr.

Önceleri genişleme politikasõ güden daha sonralarõ zorunlu olarak bu
politikadan vaz geçip mevcudiyetini muhafaza etme endişesi içine düşen bir
devlet için güherçile üretiminin kesbetmiş olduğu bu durum vahamet oldu-
ğundan, bu durumun devamõna yer vermemek ve üretimdeki düşüşün se-
beplerini öğrenmek üzere adõ geçen fabrika müdürleri çağõrõlarak üretimdeki
azalmanõn nedenleri öğrenilmeye çalõşõlmõştõr143. Ancak üretimdeki düşüşün
veya İstanbul�a yapõlan sevkiyatõn azalmasõnõn gerisinde yer alan nedenler-
den en önemlisi hiç şüphesiz çorakçõ esnafõnõn güherçile fabrikalarõna ver-
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dikleri güherçile ücretlerinin zamanõnda bu esnaflara ödenmemesi olmuştur
denebilir. Buna ilâveten güherçile üretim ve satõmõna olan rağbetin de eski-
sine göre günden güne azalma ve kesilme göstermesi sayõlabilir144. Diğer bir
ifade ile devletin malî alandaki zayõflõğõ ve bu zayõflõğõn organize bozukluğu
ile birlikte güherçile üretimine de yansõmõş olmasõ güherçile üretiminin
düşmesine ve Baruthane-i Âmire�nin, dolayõsõyla da devletin ve halkõn barut
ihtiyacõnõ teminde ciddî derecede sõkõntõ çekmelerine neden olmuş gözük-
mektedir.

Güherçile üretimindeki azalma ve bunun genel nedenleri yanõnda
Kayseri Fabrika-i Hümayunu�nda üretimin düşmesinin ve İstanbul�a bura-
dan yapõlan sevkiyatõn azalmasõnõn bazõ özel nedenleri söz konusudur. Tes-
pit edebildiğimiz kadarõ ile bunlarõ şu şekilde sõralamak mümkündür:

Kayseri�de güherçile çõkarõlmasõna ve işlenmesine zaman zaman ba-
zõ kimseler muhalefet etmişlerdir. Örneğin evvelce Kayseri kethüdasõ olan
Bekir145, güherçile işlenmesine mani olduğu için Kõbrõs�a sürülmek üzere
Dergah-õ Muallâ�ya götürülüp küreğe konulmuş, ancak kürekte iken bir fõr-
satõnõ bularak kaçõp kurtulmuştur146. Adõ geçen şahsõn Kayseri�ye geri dön-
düğünün haber alõnmasõ üzerine kalede bulunan evinin tahliyesi ve şehirden
ihraç edilmesi için Kayseri kadõsõna hüküm yazõlmõştõr147. Ayrõca Bekir�in
verilen emre muhalefeti halinde Cezayir�e sürüleceğinin hatõrlatõlmasõ iste-
nerek148 güherçile üretimine devletin göstermiş olduğu titizlik ortaya kon-
muştur.

Yine Kayseri�de güherçile işlenen köylere bazõ Ekrad cemaati (Af-
şarlar) konup davar sulamak ve güherçile toprağõnõ çiğnemek sureti ile zarar
vermişlerdir149. Kayseri ve Zamantõ kadõlarõna yazõlan hükümlerde bunlarõn
eskiden beri gelmekte iseler zararlarõnõn önlenmesi, emir dinlememeleri ve
õsrarlarõ halinde ise verilen zararõn tazmin ettirilmesi istenmiştir150.

Diğer taraftan bir kõsõm insanlar tarafõndan güherçile mahallerine
süprüntü dökülerek mezbelelik haline sokulmak istenmiştir. Bu tür kimseler
ve davranõşlarõ Kayseri kadõsõna yazõlan hükümle önlenmeğe, süprüntüleri
dökenlere temizlettirilmesi ve isimlerinin yazõlarak bildirilmesi istenmiş-
tir151.

Bazõ kimseler ise başka yerlere gitmek ve orada bulunan güherçile
ocaklarõnda çalõşmak suretiyle dolaylõ bir şekilde Kayseri�de güherçile iş-
lenmesini olumsuz yönde etkilemişlerdir. Örneğin Kayseri�ye bağlõ
Mancusun halkõ Karaman gibi yerlere giderek oradaki güherçile ocaklarõnda
çalõşmayõ tercih etmişlerdir152. Böyle bir tutum ise Kayseri güherçile
kârhanelerinin çalõşmasõnõ yavaşlatmõş, dolayõsõyla da İstanbul�a mutat ola-
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rak yapõlan sevkiyatõ azaltmõştõr. Karaman ve çevresinde bulunan 16 adet
güherçile ocaklarõnda çalõşan Kayseri�nin Mancusun köyü halkõnõn büyük
bir kõsmõ bu davranõşlarõndan dolayõ Kõbrõs�a sürgün edilmiş ise de gerek
güherçilenin devlet için ifade ettiği önem ve gerekse sene sonu itibariyle
bakõldõğõ zaman yüklü bir üretimde bulunduğu görülen bu ocaklarda üreti-
min devamõ için adõ geçen köyden hiç kimsenin Kõbrõs�a sürgün edilmeyip
güherçile ocaklarõnda istihdam edilmeleri Kayseri Beyi�ne yazõlan hükümle
bildirilmiştir153. Ayrõca Kayseri kadõsõna yazõlan hükümle de ahaliyi Kõb-
rõs�a sürülmekle tehdit ederek kendilerini rencide etmemesi istenmiştir154.

Güherçile ile uğraşan halk tarafõndan elde edilen güherçilelerin dev-
let fabrikalarõna alõnmamasõ veya alõnsalar bile paralarõnõn zamanõnda öde-
nememesi, ödense bile bir takõm sõkõntõlarõn yaşanmasõ ve sair gelişmeler
Anadolu ve Rumeli�nin çoğu yerlerinde barut imal edilmesi ve satõlmasõnõ
gündeme getirmiştir. Bir taraftan mevcut devlet fabrikalarõnõn gerekli parayõ
zamanõnda temin ederek güherçile bedellerini zamanõnda ödeyememesi ve-
ya güherçile esnafõnõn fabrikaya verdiği güherçilelerin iyi cinsten olmadõğõ
gibi nedenler ileri sürülerek güherçilenin düşük fiyattan alõnmaya çalõşõlma-
sõ, diğer taraftan ise Ermeni komiteleri gibi bir kõsõm terör örgütlerinin dev-
let aleyhindeki faaliyetleri için gerekli olan barutun temin edilmek istenmesi
ve ayrõca çõkarõlan bir irade-i seniyye ile Osmanlõ topraklarõna yabancõ
memleketlerden barut ve yanõcõ maddelerin ihraç ve ithalinin yasak155, üre-
timinin ise devlet tekeli durumunda olmasõ dolayõsõyla kaçakçõlõk baş gös-
termiştir. Neticede kurulu nizama aykõrõ olarak, Anadolu ve Rumeli�nin ço-
ğu yerinde156 örneğin ellerinde güherçile bulunan kimseler bu güherçileleri
Fabrika-i Hümâyun�a götürüp satmaktan kaçõnarak Zeytun ve daha başka
yerlerde bulunan Ermeni asileri ve eşkõyalarõna satmaya başlamõş157,
Silistire sancağõ havalisi kazalarõnda olduğu gibi, gayri resmî bir takõm gü-
herçile fabrikalarõ kurulmuş ve barut üretimine geçilmiştir158. Barut ithali
zaten yasak olduğundan mezkûr asiler de satõn aldõklarõ bu güherçilelerden
barut imal ederek bunlarõ devlet aleyhindeki faaliyetlerinde kullanmõşlardõr.
Böyle bir gelişmeye izin verilmesinin Baruthane-i Âmire�leri atõl duruma
getireceği, kaçakçõlõğõ yaygõnlaştõracağõ, savaş için temel ve en önemli bir
maddenin ihracõnõ sağlayacağõ ve bölücülük ve terör hareketlerinde buluna-
caklara cesaret vereceği gibi bir kõsõm mahzurlarõ göz önüne alan devlet
gayri resmî olarak henüz kurulmuş olan bu fabrikalarõn derhal yõkõlmasõ ve
kapatõlmasõ ve barut üretiminin eski usul üzere yeniden sürdürülmesi için
ilgililere  kesin talimatlar vermiştir. Tophane-i Âmire Meclisi�nde ve Mec-
lis-i Vâlâ�da yapõlan müzakerelerde arz edilen ve benzeri mahzurlarõn yegâ-
ne çaresi olmak ve ahalinin elindeki güherçileleri başkalarõna satmalarõna ve
bu suretle kaçakçõlõğõn vuku bulmasõna meydan vermemek159 üzere mevcut



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Sayı : 11  Yıl : 2001  (73-93  s.)

89

barutlarõn civarda bulunan kalelere teslimi ve kayda geçirilmesi, az bir
miktarõnõn dahi sattõrõlmayarak güherçile fabrikalarõna teslim edilmelerinin
sağlanmasõ kararõ alõnmõş, bu hususa hükümet tarafõndan da özen gösteril-
mesi, sürekli dikkatte tutulmasõ ve murakabe altõnda bulundurulmasõ ve ay-
rõca durumun tüm memurlara bildirilmesi uygun görülmüştür160.

Barutun büyük bir kõsmõnõ teşkil eden güherçilenin tedarikine medar
olan akçenin vilâyet emvalinden muntazaman verilmesi ve ödenmesi kesin
ve temel bir zaruret olduğundan arz edilen mahzurlarõn yegane çaresi olmak
ve ahalinin güherçileyi başkasõna satmasõna bu suretle kaçakçõlõğõn vukuuna
meydan vermemek ve hükümetin yabancõ kumpanyalara karşõ olan taah-
hütlerini yerine getirmek üzere Tophane-i Âmire�nin havalelerine mahsuben
işin ehemmiyeti nispetinde akçe verilmesi161, güherçilenin devlet için ifade
ettiği önemden ve fabrikalarõn içinde bulunduğu durumdan ötürü gerekli
paranõn ödenmesi, imalâtõn eski düzeyine getirilmesine özen gösterilmesi162

istenmiştir.
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90 A.g.defter: Belge No: 843.
91 TDVİA, Baruthane-i Âmire Maddesi, c. 5, İst. 1992.
92 A.g.defter: Belge No: 340.
93 A.g.defter: Belge No: 841.
94 Örneğin 1927 yõlõ itibariyle vilâyet merkezinde 2.270 toplu, 2.800 adet müteferrik ol-

mak üzere 5.070 halõ tezgâhõ bulunmaktaydõ. Bak: A.g.e.: s. 262.
95 A.g.e.: s. 252-53.
96 A.g.e.: s. 262.
97 A.g.e.: s. 20.
98 A.g.e.: s. 257.
99 A.g.e.: s. 231-32.
100 A.g.e.: s. 72-3.
101 A.g.e.: s. 20.
102 A.g.defter: Belge No: 139.
103 BOA, YT, MM: 78/151. 18 Zilkade 310 � 22 Mayõs 309.
104 A.g.e.: s. 195.
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105 MD: Cilt No: 6/16, Sõra No: 234, Sayfa No: 124. 18 Za. 979; BOA, YT, MM: 78/151.
18 Zilkade 1310 ve 22 Mayõs   1309.

106 A.g.defter: Belge No: 82.
107 A.g.e.: s. 92.
108 BOA, İrade-i Tophane-i Âmire (Kõsaca: İTA): 1314 Z. 2. 22 Zilkade 314 � 12 Nisan

313.
109 BOA, Cevdet İktisat (Kõsaca: Cİ): 1827.
110 A.g.defter: Belge No: 884; MD: Cilt No: 12, Sõra No: 139, Sayfa No: 63. 5 Ş. 978.
111 BOA, İrade-i Meclis-i Vaha (Kõsaca: İMV): 8740. 19 Nisan 68.
112 BOA, İTA: 1314 Z. 2. 22 Zilkade 314 � 12 Nisan 313.
113 BOA, Cİ: 1741.
114 BOA, Cİ: 461. 25 Nisan 1258.
115 BOA, İTA: 1314 Z. 2. 22 Şaban 313-25 Kasõm 311.
116 BOA, YT, MM: 242/74. 15 Muharrem 321 � 31Mart 319; A.g.e.: s. 198.
117 BOA, İTA: 1314 Z. 2.
118 BOA, YT, MM: 195/127.
119 BOA, Cİ: 1827.
120 MD: Cilt No: 16, Sõra No: 234, Sayfa No: 124.18 Za. 979.
121 MD: Cilt No: 19, Sõra No: 426, Sayfa No: 206. 7 Ra. 980.
122 A.g.defter: Belge No: 884.
123 MD: C. 14; Sõra No: 228; Sayfa: 160; Tarih: 26 S. 978.
124 A.g.e.: s. 5, 15.
125 A.g.e.: s. 42.
126 A.g.e.:  s. 33.
127 A.g.e.:  s. 71.
128 A.g.e.:  s. 131.
129 A.g.e.:  s. 86.
130 A.g.e.:  s. 108.
131 A.g.e.:  s. 159.
132 A.g.e.:  s. 187.
133 MD: Cilt No: 6/24, Sõra No: 275, Sayfa No: 122. 20 Z. 981.
134 MD: Cilt No: 19, Sõra No: 426, Sayfa No: 206. 7 Ra. 980.
135 MD: Cilt No: 6/24, Sõra No: 275, Sayfa No: 122. 20 Z. 981.
136 BOA, YT, MM: 56/54. 21 Rebiulahir 309 � 11 Teşrin-i Sani 303.
137 A.g.defter: Belge No: 138, 20 Za., sene 978 ve Belge No: 122.
138 A.g.defter: Belge No: 122 ve Belge No: 138, 20 Za., sene 978.
139 A.g.defter: Belge No: 884.
140 BOA, YT, MM: 78/151. 18 Zilkade 1310 ve 22 Mayõs 1309.
141 BOA, YT, MM: 195/127.
142 BOA, MKMV: 94/76; BOA, İTA: 1314 Z. 2. 22 Şaban 313-25 Kasõm 311.
143 BOA, MKMV: 94/76.
144 BOA, YT, MM: 195/127.
145 MD: Cilt No: 6/15, Sõra No: 137, Sayfa No: 16. 25 M. 979; A.g.defter: Belge No: 493.

25 Muharrem, Sene 979.
146 MD: Cilt No: 6/15, Sõra No: 137, Sayfa No: 16. 25 M. 979.
147 A.g.belge; A.g.defter: Belge No: 493. 25 Muharrem, Sene 979; MD: Cilt No: 12; Sõra

No: 493; Sayfa No: 235; Tarih: 25 M. 979.
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148 MD: Cilt No: 6/15, Sõra No: 137, Sayfa No: 16. 25 M. 979.
149 A.g.defter: Belge No: 139; MD: Cilt No: 12, Sõra No: 139, Sayfa No: 63. 5 Ş. 978.
150 MD: Cilt No: 12, Sõra No: 139, Sayfa No: 63. 5 Ş. 978; A.g.defter: Belge No: 139.
151 MD: Cilt No: 6/14 Sõra No: 146; Sayfa No: 408. 12 R. 978.
152 MD: Cilt No: 24, Sõra No: 337, Sayfa No: 122. 20 Z. 981.
153 A.g.belge.
154 MD: Cilt No: 22, Sõra No: 508, Sayfa No: 260. 14 R. 981.
155 BOA, YT, MM: 78/151. 18 Zilkade 1310 ve 22 Mayõs 1309.
156 BOA, MKMV: 94/76.
157 BOA, YT, MM: 78/151. 18 Zilkade 1310 ve 22 Mayõs 1309.
158 BOA, MKMV: 94/76.
159 BOA, YT, MM: 78/151. 18 Zilkade 1310 ve 22 Mayõs 1309.
160 BOA, MKMV: 94/76.
161 BOA, YT, MM: 78/151. 18 Zilkade 1310 ve 22 Mayõs 1309.
162 BOA, YT, MM: 195/127; A.g.defter: Belge No: 841.


