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KÜÇÜKÇEKMECE OSMANLI KİBRİTLERİ FABRİKASI’NIN ENDÜSTRİ
MİRASI OLARAK KORUMA VE YENİDEN KULLANIM ÖNERİSİ

ÖZET
Bu tez çalışmasında; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Menekşe Mahallesi, İç-Dış
Kumsal Alanı içerisinde, 2173-4805 parseller üzerinde bulunan ve 1. derecede anıt
eser olan Küçükçekmece “Osmanlı Kibritleri Fabrikası”nın analizlerinin yapılarak
koruma sorunlarının belirlenmesine ve alanın çevresiyle bütünleşik bir aks dahilinde
günümüz koşullarına uygun şekilde değerlendirilerek yeni bir işlev önerisi
getirilmesine çalışılmıştır.
Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde,
1893 yılında, yapılan ticaret anlaşmalarının bir sonucu olarak yabancı sermaye ile
kurulmuştur. Fabrikanın tarihsel inceleme sürecinde sanayi istatistiklerine göre
İstanbul’da kurulan ilk kibrit fabrikası olma özelliği taşımaktadır. Endüstri mirası
kimliğinin sorgulanması amacıyla sanayi olgusundan başlayarak Avrupa’daki
endüstriyel hareketlerin ortaya çıkışı ve Osmanlı Sanayii ile etkileşimi araştırılmış,
Osmanlı Sanayiinde kimya sanayiinin yerinin belirlenmesi ve bu dönemde Marmara
sahil şeridinin sanayi kimliğinin aktarılması hedeflenmiştir.
Endüstri mirası olarak önemi sorgulanan yapının, analiz çalışmaları sonucunda elde
edilen veriler doğrultusunda, koruma sorunlarına yönelik çözüm arayışlarına
gidilerek uygun müdahale yöntemleri önerilmiştir. Endüstri mirası kavramının
irdelenebilmesi için yazılı kaynaklar incelenmiş, tarihsel araştırma sürecinde
Osmanlı Devlet Arşivleri’nin de taranması sonucu ulaşılan eski fotoğraf ve bilgiler
içeren dökümanlardan yola çıkılarak, yapının günümüze taşıdığı orijinal kısımlar
belirlenerek orijinal işlevi olan kibrit fabrikası için üretim şeması oluşturulmuştur.
Son bölümde restorasyon kararları dahilinde uygun müdahale tekniklerinden
bahsedilmiştir. En uygun mimari çözümlemeler ile mekân algısında sanayi kimliğini
destekleyecek, ayrıca yapının sürdürülebilirliğini sağlayacak yeni işlev önerisinde
bulunulmuştur. Yeni işlevin uzman görüşlerine de başvurularak, Marmara Denizi ile
Küçükçekmece Gölü’nün kesişim noktasında bulunan yapının değerli konumuna,
özgün tarihsel ve strüktürel özelliklerine uygun işlev önerisinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Endüstri Mirası, Küçükçekmece Kibrit Fabrikası, 19. Yüzyıl
Osmanlı Sanayii
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INDUSTRIAL HERITAGE CONSERVATION IN KÜÇÜKÇEKMECE
OTTOMAN MATCHES FACTORY AND RE-USE PROPOSAL

ABSTRACT
In this thesis study: it is aimed to analyse and determine the protection issues of
Küçükçekmece Ottoman Matches Factory which is located on parcels 2173-4805, in
İç-Dış Kumsal Area, Menekşe Street, Küçükçekmece District, İstanbul and to bring
forward a proposal regarding a new function by evaluating in accordance with the
today’s conditions within a combined axle of the area’s environment.
Küçükçekmece Otoman Matches Factory was established with foreign capital in
Otoman Empire Period in 1893 as a result of the treaty of commerces. According to
the industrial statistics of the factory during historical investigation process, it is the
first match factory that was established in İstanbul. In order to investigate industrial
heritage, rise of industrial movements in Europe and it’s interaction with Ottoman
Industri was examined and it is aimed to determine the role of chemical industry in
Ottoman Industry and define the industrial identity of Marmara coast line.
Appropriate interference methods, in accordance with the data that are obtained with
the analysis study, for protection issues of the structure whose importance is
examined as a industrial heritage, are offered. Written sources are examined in order
to study the concept of industrial heritage, it is aimed to create a production diagram
for the first function of the match factory by determining the original parts of the
structure, based on documents, found by searching Ottoman Archives during the
historical investigation process, which includes old pictures and information.
In the last part appropriate interference methods are mentioned within the restoration
decisions. New function suggestion which will play role in structure’s sustainability
by enabling the structure to live with it’s environment and support the industrial
identity in space perception with the most suitable architectural solutions. By asking
experts’ opinions, It is aimed to develope the new function in accordance with the
structure’s valuable location, crossing point of Marmara Sea and Küçükçekmece
Lake, characteristic historical and structural features.
Key Words: Industrial Heritage, Küçükçekmece Match Factory, 19 Century Ottoman
Industry
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ÖNSÖZ/TEŞEKKÜR
Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası, 1893 yılında yapılmış olan İstanbul’un
ilk kibrit fabrikasıdır. Fransız sermayesiyle inşa edilen bu endüstri yapısı özgün
üslubu, orijinalliğini günümüze taşıyan cepheleri ve konumuyla tescilli eserler
arasındadır. Üretim teknolojilerinin gelişmesi sebebiyle çoğu atıl durumda kalan
endüstri alanlarının korunması konusunda üzerimize büyük sorumluluk düşmektedir.
Bu çalışma, Osmanlı Kibritleri Fabrikası örneği üzerinden korunması gereken
endüstri mirasımıza dikkat çeken ve korunması için gereken yaklaşımı bu kibrit
fabrikası üzerinden örnekleyen bir çalışmadır.
Bu çalışmanın meydana gelmesinde, bilgi ve tecrübeleriyle beni yönlendiren sevgili
danışman hocam Yard. Doç. Dr. Binnur Kıraç’a sabrı ve devamlı desteği için çok
teşekkür ederim.
Osmanlı Kibrit Fabrikası’nın tarihsel araştırma sürecinde benden yardımını
esirgemeyen Dünden Bügüne Küçükçekmece kitabı yazarlarından Salih Şahin’e,
İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi Kürsüsü’nden sayın Aras Neftçi’ye,
benimle sahibi olduğu bilgi ve belgeleri paylaşan Kibrithane günümüz kullanıcısı
Simurg Yatırım Turizm A.Ş. yönetim kurulu başkanı sayın Timur Özdemir’e
teşekkürü bir borç bilirim.
Değerli görüşleriyle yanımda olan dostlarım Didem Anık’a, Sümeyye Gengeç’e,
Savaş Kader’e, Fatma Meliz Tunç’a ve hayatımın her döneminde bana destek olan
aileme, annem ve babam Fatma-Hadi Erdoğan’a sonsuz teşekkürler.

Ocak, 2012

Diğdem ERDOĞAN
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GİRİŞ
1.TEZİN AMACI
19. yüzyıl endüstri mirasının önemli yapılarından Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri
Fabrikası, 09.04.2007 tarihli karar ile doğal sit alanı ilan edilen İç-Dış Kumsal
Bölgesi’nde bulunmaktadır. Marmara Denizi ile Küçükçekmece Gölü arasında yer
alan fabrika yapısı, konumu itibariyle bölgede önemli bir çekim noktası olabilecek
durumdadır. 13.05.1993 tarihinde İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu tarafından 1. derecede tarihi eser olarak belirlenen yapı, zaman
içinde tahribata ve bozulmalara maruz kalsa da birçok özgün yönüyle günümüze
ulaşmayı başarmıştır.
Tezin amacı, sürekli gelişen üretim teknikleri ve yeni ihtiyaçlar karşısında atıl kalan
İstanbul’daki endüstriyel alanlara bir örnek teşkil eden bu fabrika yapısının, sadece
koruma yaklaşımı açısından yalnızca mimari özellikleriyle ele alınan bir kabuk
olarak değil ‘endüstriyel kültür mirası’ kavramı sorgulanarak, üretim izlerinin de
geleceğe aktarılabileceği şekilde, bir endüstri yapısı kimliğiyle korunması ve
sürdürülebilir bir işlevle kent imajını da güçlendirerek yaşayan, dinamik bir hale
getirilmesidir.
2.KAPSAM VE YÖNTEM
Çalışmanın kapsamı, 19. yüzyıl Osmanlı Sanayiinde Marmara Sahil Şeridi’nde
oluşan endüstri aksı ve Küçükçekmece yerleşkesinde doğal sit alanı olarak belirlenen
İç-Dış Kumsal Alanı içinde, Menekşe Deresi kenarındaki 2173-4805 parseller
üzerinde bulunan fabrika ve müştemilat binasını çevreleyen endüstri bölgesi ile
sınırlandırılmıştır.
Öncelikle sanayi olgusunun ve endüstri mirası kavramının doğru şekilde algılanması,
sonrasında Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası örneği üzerinden bu
kavramların sorgulanarak uygun kararların alınması sürecinde izlenen yöntem farklı
aşamalardan oluşmaktadır.
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İlk aşama literatür çalışmasıdır: Sanayi olgusunu, Avrupa’da ve Osmanlı
İmparatorluğu’nda sanayileşme sürecini irdelemek için gerekli yazılı ve görsel
kaynak taramaları yapılmıştır.
Tez konusu fabrikanın bir endüstri yapısı olması sebebiyle diğer restorasyon
uygulamalarından farklı olarak öncelikle endüstri mirası kavramının tanımlanması,
endüstri arkeolojisi kapsamında uygulanan koruma yöntemlerinin araştırılması ve
yapıya uygun koruma yönteminin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda konu ile
ilgili makale ve tez çalışmaları incelenerek yapının endüstri mirası içindeki yeri ve
önemi araştırılmıştır.
İkinci

aşama

arviş

araştırma

çalışmasıdır: Küçükçekmece

yerleşkesi

ve

Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası ile ilgili tarihi bilgilere ulaşmak
amacıyla kamu ve özel arşiv taraması yapılmıştır.
Endüstri yapısının tanımlanmasında, özgün işlevin belirlenmesi, bu işleve hizmet
eden hammaddenin fabrikaya ulaştırılması, depolama, üretim ve sevkiyatla son bulan
süreç hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Sanayi yapılarında sürekli değişen
üretim teknolojileri sebebiyle farklılaşan ihtiyaçlar ortaya çıkmakta ve kullanıcı
müdahaleleri olağan bir hal almaktadır. Bu sebeple mekan kurgusu mimari
tanımlamalardan çok işlev üzerinden okunarak çözümlenmelidir.
T. C. Osmanlı Devlet Arşivleri’den elde edilen eski fotoğraflar incelenmiş, Fransızca
ve Osmanlıca dokümanların çevirisi yaptırılarak yapının tarihçesi, üretim süreci ve
imtiyaz şartları ile kibrit üretim aşamaları gibi konularda fikir sahibi olunmuştur.
Özgün doku, yapı ve çevresinin tespiti ve tanımı konusunda tarihi harita ve hava
fotoğraflarından yararlanılmıştır. Yapıya ait elde edilebilen en eski çizim olan (1311
Hicri) 1893 Miladi tarihli vaziyet planı ve 22 Eylül 1898 tarihinde yayınlanan
Servet-i Funün Gazetesi röportajından elde edilen dış cephe ve iç mekana ait
fotoğraflar yardımıyla yapının özgün hali ile günümüzdeki durumu karşılaştırılarak
zaman içinde maruz kaldığı kullanıcı müdahaleleri, ekler ve diğer değişiklikler
belirlenmiştir.
Üçüncü aşama alan çalışmasıdır: Fabrikalar geniş bir alanı kapladıklarından ve
oluşturdukları üretim kültürü ile bulundukları çevreye bir endüstri bölgesi özelliği
kazandırdıklarından sanayi kimliğinin tanımlanması ve yapının çevreyle ilişkisinin
tespitinde büyük ölçekli bir yaklaşım, bütüncül bir bakış açısı önemlidir.
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Bu aşamada Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, İç Dış Kumsal Alanı içerisinde
yer alan yapı yerinde incelenmiş, endüstri alanı belirlenerek yapının konumu ve
önemi ile ilgili yapılan yazılı kaynak taramalarının değerlendirmesi yapılmıştır.
23.11.1992 kayıt tarihli, Mimar Hasan Öztürk tarafından hazırlanmış olan onaylı
rölövenin güncellenmesi için gerekli ölçüler alınmıştır.
Endüstri mirasının risk durumunun belirlenmesi için hasar tespiti yapılmış, malzeme
paftalarının hazırlanması için gerekli incelemelerde bulunulmuştur. Yapı hakkında
bilgi almak için fabrikada görevli kişiler ile kişisel görüşmeler yapılmıştır.
Dördüncü aşama tespit ve analizlerin dijital ortama aktarılmasıdır: Mirasın estetik
değerinin tanımlanması, mimari özelliklerin ortaya konması aşamasında öncelikli
olarak fabrikaya ait onaylı rölöve çalışması autocad ortamında yeniden çizilmiştir.
Rölöve çizimleri, yapılan alan çalışması doğrultusunda revize edilerek yapının
günümüze ulaşana kadar geçirdiği değişiklikler ve mimari özellikler

ortaya

konmuştur. Endüstri yapısıyla ilgili envanter fişi oluşturulmuş, alanın tanımlanması
ve yapının koruma sorunlarının tespiti için hasar ve malzeme analizi yapılmıştır.
Yapılan analizler için lejandlar belirlenerek rölöve çizimleri üzerinde farklı renk ve
taramalarla işaretlenmiştir.
Yapının özgün işlevinden yola çıkılarak restitüsyon önerisi sunulmuş, restitüsyon
etüdüne dayalı olarak restorasyon projesi hazırlanmıştır.
Beşinci aşama öneri geliştirilmesidir: Fabrika içinde üretim aşamalarını yansıtacak
özgün donanımın bulunmaması sebebiyle yeni işlev önerisi düşünülürken anıt-müze
yaklaşımından çok yapının mimari açıdan özgüne yaklaştırılacağı, mevcut izlerin
sergileneceği, endüstri kimliğinin geride kalmayacağı, yapı tarihi ve üretim
kültürünün bilgilendirme yolu ile kullanıcılara aktarılacağı, bulunduğu bölgede bir
odak noktası yaratıp farklı kesimlerin kullanımıyla çevresiyle ilişkili sürdürülebilir
bir hale geleceği bir yaklaşım biçimi benimsenmiştir.
Yapıya yüklenecek olan yeni işlevin belirlenmesinde daha önce yapılan analizlerden
de yararlanılmış bölgenin gereklilikleri de göz önünde bulundurularak en uygun
işlevin bulunması yoluna gidilmiştir. Endüstri mirası kimliği ön planda tutularak
şekillendirilen yeni işlev önerisi, yapılan kişisel görüşmelerde başvurulan uzman
görüşlerinin de dikkate alınmasıyla geliştirilmiştir.
Verilen restorasyon kararları doğrultusunda müdahale önerisi paftaları hazırlanmıştır.
Son olarak çalışma elde edilen bütün verilerin değerlendirilip yorumlanmasının
ardından ulaşılan sonuç ve önerilerin raporlanması ile tamamlanmıştır.
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BÖLÜM 1. SANAYİLEŞME VE KİMYA SANAYİ
1.1.SANAYİ OLGUSU VE SANAYİLEŞME
SANAYİ :
Sanayi kelimesinin orijinali Latince’deki “indüstria” olup, Fransızca’ya “industrie”
biçiminde geçmiştir, Türkçe’de ise zaman zaman Fransızca okunuşu ile “endüstri”
olarak kullanılmaktadır.1
Hammaddeleri yapılı bir hale sokmak için uygulanan eylemlerin ve bu eylemleri
uygulamak için kullanılan araçların topu,2 sanayi kavramını oluşturmaktadır.
Endüstriyel faaliyetler sonucunda tüketime elverişli hale gelen ürünler pazara
sunulmaktadır.
“İnsan, yaşayabilmek için üretmek, doğayı dönüştürmek zorundadır. Üretim, genel
olarak, insanın emeğiyle maddesel ve düşünsel ürünler meydana getirmesi, insanın
ve toplumun var olması ve gelişmesi için gerekli yaşama araçlarını elde etme
eylemidir. Bu geniş tanımı ile doğayı değiştirici bir eylem olarak “sanayi”, insan ile
yaşıttır. Sanayi kavramının kültürel ve antropolojik kapsamından, bugün günlük
yaşamın -hatta belirleyici- kavramlarından biri olan dar, özgün kapsamına geliş, bir
tarihsel süreç içinde oluşmuştur. Bu süreç, ilkel, taştan yapılma aletlerden başlayarak
avcılık ve hayvancılık aletleri, tarıma geçisi sağlayan aletlerle sürmüş; zanaatların
ortaya çıkmasını ve gelişmesini belirleyen aletlerden geçerek imalat (manifacture)
döneminin gelişmiş ve tek bir ürüne göre özellik kazanmış aletlerine ve oradan da
makineli fabrikaya ulaşılmıştır.”3
Kol gücüne dayanan, lonca veya benzeri geleneksel yapılar içinde örgütlenmiş küçük
çaplı zanaat üretiminden; inorganik enerji kullanan büyük imalathane ve
fabrikalarda, geniş ölçekli üretime geçiş anlamındaki sanayinin4 kurulup gelişmesi
için birçok etkenin bir arada olmasına ihtiyaç vardır.

1

Halil Seyidoğlu, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, Ankara, 1992, S.738.
Doğan Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul, 2002, S.402.
3
Afife Batur, Selçuk Batur, ‘‘Sanayi, Sanayi Toplumu ve Sanayi Yapısının Evrimi Üzerine Bazı
Düşünceler’’, Mimarlık Aylık Dergisi, C.VIII, S.80 (Haziran 1970), S.27.
4
Atilla Aksel, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi 5, Türk Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1994,
S.437.
2
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Hammadde bunların başında gelirken, tesisin kurulması için gereken sermaye,
hammaddeyi işleyecek iş gücü, enerji kaynağı, pazar ve hammaddenin fabrikaya,
üretilen malın ise pazara nakledilmesini sağlayacak ulaşım sistemi diğer
gereksinimlerdendir.
SANAYİLEŞME SÜRECİNDE ETKEN FAKTÖRLER :
Endüstriyel üretim zorunluluğu, insanoğlunun daha az emekle daha fazla sayıdaki
ürünü çabuk üretme isteği sonucunda ortaya çıkmıştır. Sanayinin gelişimiyle tarım ve
endüstride çalışan insan sayısının azalması doğru orantılıdır. Toplumun sosyal
değişimini olumlu yönde etkileyerek refah düzeyini artıran bu gelişim, üretim
metodlarının iyileşmesi, coğrafi keşifler, iktisadi, sosyal ve siyasal yenilenmeler gibi
birçok etmen yardımıyla oluşmuştur. Buhar makinesinin bulunması, demiryolu
yapımları, elektrik enerjisinin kullanımı gibi teknik gelişmelere paralel olarak üretim
biçimleri de değişmiştir.
İlk ve Ortaçağ Avrupası’nda her türlü ekonomik faaliyet, toprak veya endüstri
zenginliklerinin üretilmesinde köleler kullanılmıştır. 12. ve 13. yüzyılda Haçlı
seferleri

kapsamında

Orta

Doğu’ya

yapılan

seferler

ekonomik

açıdan

değerlendirilmiştir. Rönesans döneminde Avrupa’da ekonomik gelişmenin öneminin
fark edilmesiyle birlikte sanayi devrimi koşullarını hazırlayan ekonomik dönüşümün
temelleri atılmıştır.
Avrupa’da matbaacılık ve dokuma sanayii ile makineleşmeye başlayan sanayi dalları
sanayi devrimini başlangıcını yaparken birbirini tetikleyerek devam eden icat ve
gelişmeler sanayileşme sürecinde etkili olmuştur.
SANAYİ DEVRİMİ :
“Tekniğin, sınaî üretimin ve ulaşım olanaklarının gelişmesi nedeniyle 18. yüzyıldan
itibaren çağdaş dünyada ortaya çıkan değişime “Sanayi Devrimi” (industrial
revolution) adı verilmektedir.”5
Bir başka tanımıyla Sanayi Devrimi “18. yüzyılın ortalarından başlayıp 19. yüzyılın
sonları ve 20. yüzyılın başlarına kadar süren, Batı'da özellikle Avrupa’da bilimsel ve
teknolojik gelişme doğrultusunda buhar gücüyle çalışan makinaların yapılması ve
makinalaşmış endüstrinin doğması sürecidir.”6

5
6

Meydan Larousse, C. 10, S. 920.
Karaca, Yusuf, 2002. Tarih Ansiklopedisi 8, Berikan Yayınları, S. 113.
5

“İki ayrı endüstri devriminden söz edilebilir: 18. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılın
ortalarına kadar süren birinci endüstrileşme sürecine "makinalaşma çağı" denebilir.
Bu dönedeki gelişme bir "makina devrimi"dir. Makina kullanımının yaygınlaşması
sonucu, büyük fabrikaların ortaya çıkmasıdır. Böylece, Avrupa'da temelde tarım
işçilerinin toplumundan, fabrikalarda eşya üreten nüfusa doğru düzenli bir değişim
olmuştur.
1870'lerle birlikte endüstri devrimi nitelik değiştirdi. Artık bilimsel buluşlar ve
bunların üretime uygulanması, pratik zekalı tek tek bireylerin birbirinden ayrı
çalışmalarına bağlı olmaktan kurtulmuş, devletlerin tüm olanaklarıyla destekledikleri
ve gerektiğinde de örgütledikleri büyük ve zengin kuruluşların eline geçmiştir. Bu
dönemle birlikte başlayan gelişme "teknolojik devrim" olarak da anılır. Bu dönemde
doğal kaynaklar ve bilim elele vererek yeni ve kitle halinde mal üretimine
yönelmiştir. Endüstrileşme sürecinin bu ikinci aşaması, birincisine göre, toplumsal
etkilerinde daha şiddetli, sonuçlarında daha şaşırtıcı ve halkın yaşamını değiştirmede
daha etkilidir.” 7
1698’de buhar makinesinin keşfedilmesi sebebiyle 19. yüzyılı, “buhar asrı” olarak
ifade etmek mümkündür. Buhar devri demir devrini açmış, lokomotifler, demiryolu
yapımları ile ulaşım ve taşımada kolaylık sağlanmıştır.
Avrupa’da sanayi devrimiyle beraber elde edilen ekonomik kalkınma, ileri bir sosyal
yapılanma, bir gelişmişlik göstergesi sayılmaktadır. 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın
başlarında İngiltere’de yaşanan “Endüstri Devrimi” diğer Avrupa ülkelerini ve
Amerika Birleşik Devletleri’ni de etkisi altına almıştır.
Zaman içinde telgraf sistemi ile haberleşmenin ve ulaştırma araçlarının
yaygınlaşması, 1870’lerden sonra buharlı gemiler ile deniz taşımacılığının artması ve
demiryollarının yaygın biçimde kullanımı ile endüstriyel faaliyetler daha geniş bir
coğrafyaya yayılmıştır.

7

Yusuf Karaca,( 2002), y.a.g.e., S.113
6

1.2. OSMANLI’DA SANAYİLEŞME SÜRECİ
“Osmanlı İmparatorluğu döneminde, İmparatorluğu “kurtarma” çabalarının bir
sonucu olarak vurgulanan sanayileşme gereği, somut düzeyde bir özlemden öteye
gidilememiş, sınai kapitalizmin gelişmesi yönünde önemli sayılabilecek bir atılım
sağlanamamıştır.”8
“Türkiye'de sanayinin dağılışına bakıldığında büyük dengesizliğin ortaya çıktığı
görülür. Bu bakımdan ülke sanayinin %60'ının Marmara bölgesinde toplandığı
dikkati çeker. Söz konusu durumun oluşmasında Osmanlı İmparatorluğu döneminden
itibaren sanayi yatırımlarının ülkenin batı bölgelerine kaydırılmış olması etkendir.
Bu bakımdan İstanbul, ülkemizde sanayinin toplandığı en önemli merkez
durumundadır.”9
Klasik Dönem:
“15. yüzyılın ikinci yansından itibaren, kentte lonca ve gediklerde örgütlenmiş yoğun
bir üretimin varlığı bilinmekle birlikte, 18. yüzyılın ortalarına gelene kadar, en geniş
anlamıyla bile olsa, çağdaş bir sanayi gelişmesinden söz etmek mümkün değildir.”10
“Endüstri

Devrimi

öncesinde

Osmanlı

İmparatorluğu'nda

üretim,

devlet

kontrolündeki loncalar tarafından yürütülüyordu. Hükümet, loncaların ürettikleri
malların kalite, miktar ve maliyetlerine müdahale edebiliyordu. Büyük ölçüde insan
gücüne dayanan Osmanlı sanayisi, genellikle iç pazar ihtiyacını karşılıyordu.
Ordu ve hükümet için çalışan fabrikalar dışındaki sanayi işletmeleri çoğunlukla 3040 işçinin çalıştığı küçük tesislerdi.”11
“Fethin hemen ardından tersanelerin kuruluşu ve Gelibolu'daki tersanenin İstanbul'a
taşınması; Zeytinburnu çevresindeki debbağhaneler; 17. yüzyılda Haliç ve Boğaziçi
sahilleri başta gelmek üzere çeşitli yerlerde varlığı bilinen kâğıt değirmenleri,
dökümhaneler, baruthaneler, tuğla ve seramik işlikleri, iplik büküm ve dokuma
tezgâhları vb; 18. yüzyılın sonlarına kadar sanayi öncesi üretimin ana kollarını
oluşturmuştur.

8

Yakup Kepenek, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 7, İletişim Yayınları, İstanbul, S.1760.
Gaye Ertin, Türkiye’de Sanayi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, S.170
10
Atilla Aksel, (1994),. y.a.g.e, S.437
11
Zafer Toprak, 1985.Osmanlı Devleti ve Sanayileşme Sorunu, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye
Ansiklopedisi 5, 1340-1344.
9
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III. Selim döneminde (1789-1807), bir ölçüde padişahın kişiliğine de bağlanan
yenileşme adımlarının parçası olan ordunun yenilenmesi ve teçhizi doğrultusunda
İstanbul'da kurulan birkaç büyük imalâthane ve fabrika, sanayinin ilk habercileri
sayılabilir.” 12
“Bu dönemde kurulan sanayi tesislerinin hemen hemen tamamının amacı Osmanlı
ordusunun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmuştur. Cumhuriyet'e kadar ki dönem
boyunca sanayi, dönemine göre geri, dinamizmden yoksun, ordu ve devlet
ihtiyaçlarının öne çıktığı, tümüyle bağımlı, imalat sanayii dalında özellikle zayıf ve
yetersiz bir yapı halindedir.”13
“Sanayileşme girişimlerinde yetersiz kalınan Osmanlı İmparatorluğu döneminde
İstanbul’da diğer Avrupa ülkelerine göre gecikmeli olarak gelişme göstermiş olan
endüstrileşme, 19. yüzyıl başlarından itibaren, farklı imalât türlerinde yaygınlaşma
imkanı bulmuştur.
Erken endüstri yapıları hep ordu ve donanmaya yönelik olmuştur. 19. yüzyılın
başlarından itibaren ise tüketime yönelik, tabii (özellikle saray çevresi) tüketimi
fabrikalar ve atölyeler oluşmuştur. Bu yüzden fazla büyük yapılardan söz etmek olası
değildir. Eski saray ve Bab-ı Ali bölgesi arasında yoğun olan ve imalat yapısı
hanların yerini bu yeni tip küçük imalat yapıları almıştır.” 14
Buhar asrı olarak da kabul edilen 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda
da sanayileşme çabaları yoğunlaşmış, yapılan ticari anlaşmalar yeni fabrikaların inşa
edilmesinde etkili olmuştur.
“1834'te İngiltere'den getirilen buhar makinasıyla bir bakır çekme (silindir) fabrikası,
buharlı testere değirmeni 1835'de de daha büyük bir demirhane inşa edilmiştir.” 15

12

Atilla Aksel, (1994), y.a.g.e., S.437
Doğruel, Fatma. ve Doğruel A. Suut, Osmanlı’dan Günümüze Tekel, Türk Tarih Vakfı Yayınları,
İstanbul.
14
Wolfgang Müller-Wiener, 1991. İstanbul’da Erken Dönem Endüstri Yapıları. Arkitekt, 6, 23-27.
15
Wolfgang Müller-Wiener, (1991), y.a.g.e, S.23-27.
13
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19. yüzyıl :
Tanzimat döneminde (1839-1876) genellikle ordu ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla kurulan sanayi tesislerine ek olarak yeni yaşam tarzının getirdiği üretim
ihtiyaçlarına karşılık verecek sanayi tesislerinin oluşturulmasına çalışılmıştır. Bu
sebeple Tanzimat'ın ilk yıllarında, çok sayıda fabrika kurulmuştur.
“1840'larda, Osmanlı sanayii ve onun kalbinin attığı merkez olan İstanbul, dönemin
koşullarının ve Osmanlı Devleti'nin yapısının elverdiği çerçevede bir sanayileşme
çabası içinde görülmektedir.
1850'lerden sonra 1880'lere gelene kadar, Kırım Savaşı vb yenilgilerin, ekonominin
giderek kötüleşmesi ve maliyenin iflasının etkisiyle, sanayi kuruluşlarında 1840'larda
gözlenen gelişme ve çabaların durduğu görülür.”16
“Yoğunlukla 1850'den sonra yabancı sermaye, işgücü ve teknolojisi ile kentteki
sanayi yapılarının sayısı ve türü fark edilir bir biçimde artmıştır. Bu kapsamda
ağırlıklı olarak İngiltere, Almanya, Fransa ve Belçika'dan getirilen üretim teknikleri
ve makineler kullanılmıştır. Bu sistemleri kullanmak için de aynı yerlerden çeşitli
uzmanlar gelmiştir.
Ancak teknolojinin, teknik uzmanların, hatta bazen yapı parçalarının bile yurt
dışından getirtilmesi, sanayileşme çabalarının ülke topraklarında köklü bir dönüşüm
yaratmasını engellemiş, bunun sadece bir girişim olarak kalmasına neden olmuştur.
Fabrikaların ustaları gittiğinde, ya da teknolojik yöntemlerin yetersiz kaldığı
durumlarda, fabrikalar kapanmış veya üretim yapılamamıştır.” 17
“Batıda sanayi devriminin çoktan gerçekleştirildiği bir çağda hiçbir rekabet gücüne
sahip olmayan Osmanlı (İstanbul) sanayiinin bu yetersizliği Cumhuriyet'in kurulduğu
dönemlerde, kentte (örneğin enerji, ulaşım ve haberleşmede olduğu gibi) yeni
atılımlara temel sağlayabilecek hazır bir sanayi altyapı birikiminin bulunmamasına
da yol açmıştır.” 18

16

A. Suut, Fatma Doğruel,(2000), y.a.g.e.,
Zafer Toprak, (1985), y.a.g.e. S.1340-1344
18
Atilla Aksel, (1994), y.a.g.e, S.437
17
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“Osmanlı ekonomisinin 19. yüzyılda gelişimi, mali krizlerin atlatılma biçimi, bu
dönemde kurulacak olan Reji İdaresi'ni kurumsal şemsiyesi altında tutan Osmanlı
Bankası'nın doğuşu; tütün ticaretini yakından ilgilendiren 1838 ve 1861 ticaret
anlaşmaları hep bu dönemin önemli gelişmeleridir.
Osmanlı İmparatorluğu'nun mali anlamda tam olarak Batılı ülkelere bağlanmasına
yol açan 1879 Rüsumu Sitte Kararnamesi ve 1881 Düyun-ı Umumiye Kararnamesi
bu dönemin önemli olaylarıdır. Şüphesiz, Tanzimat dönemini başlatan Gülhane Hattı Hümâyûnu (1839), dönemin en önemli kurumsal yeniden yapılanma çabasını
yansıtır.
I. Dünya Savaşı başlarken İstanbul, o zamanki sınırları içinde Osmanlı ülkesinin
toplam sanayiinin yarısından daha fazlasını barındırmaktadır.” 19
“Batı sanayi ürünlerinin gümrük sınırı tanımayan rekabeti geleneksel sanayi
üretimini bütünüyle çökertirken, I. Dünya Savaşı sanayinin çöküşünü veya geriliğini
büsbütün perçinlemiştir.”20
19. YÜZYIL OSMANLI SANAYİİNDE İSTANBUL’UN AVRUPA YAKASINDA,
MARMARA SAHİL ŞERİDİNDE YER ALAN ENDÜSTRİ YAPILARI
“İstanbul'un sanayinin kuruluş yeri olarak seçilmesinde büyük nüfus kütlelerini
barındırması nedeniyle büyük bir tüketim merkezi olması, yoğun göçler sebebiyle
işgücü ihtiyacının karşılanması, öteden beri düzenli ulaşım bağlantılarına sahip
olması ve böylece gerek hammadde gerekse mamul madde akışını kontrol edişi,
büyük sermaye sahiplerinin bu kentte toplanması bu faktörlerin başlıcalarıdır.
Bu biçimde ilk önce şehrin içinde Haliç kenarında yer alan sanayi tesisleri zamanla
Zeytinburnu ve Bakırköy'e kaymış, daha sonra İkitelli, Sefaköy, Halkalı boyunca
Marmara kıyılarından iç kısımlara doğru gelişmiş, buradan Marmara'nın doğu
kıyıları boyunca Kartal, Pendik, Tuzla hattı boyunca İzmit Körfezi kıyılarına doğru
yayılarak İzmit ve çevresinde oluşan sanayi ile birleşmiştir.”21
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Marmara Sahil Şeridi ile ona paralel olarak
seyreden Rumeli Demiryolu aksı arasında birçok fabrika konumlandırılmıştır.
Bu sayede hammaddenin fabrikaya ulaştırılması ve imal edilen ürünün sevkiyatı için
hem deniz hem de demiryolundan faydalanma imkanı doğmuştur.

19

A. Suut, Fatma Doğruel, (2000), y.a.g.e.,
Atilla Aksel, (1994), y.a.g.e, S.437
21
Gaye Ertin, Türkiye’de Sanayi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, S.170
20
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İstanbul’un Avrupa yakasında, Yedikule’den başlayarak batıya doğru sırasıyla
dizilmiş olan Yedikule Gazhanesi, Zeytinburnu Demir Fabrikası, Bakırköy Bez
Fabrikası, Bakırköy Baruthanesi ve Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası bir
endüstri aksı oluşturmuştur. (Harita 1.1)
Edward C. Clark bu bölgeyi, “İstanbul’un batısında, kuzeyde Edirne yolu, güneyde
Marmara Denizi ile sınırlı ve İstanbul şehir surlarının köşesindeki Yedikule’den
Küçükçekmece’ye kadar doğu- batı istikametinde dokuz mil boyunca uzanan, ince
uzun bir şeridi kapsar. 1842’den başlayarak Osmanlı resmi memurları burada bir
“sanayi parkı” denen, sınai ve tarımsal ürün kompleksi kurdular.”22 şeklinde
tanımlamaktadır.
“Kentin batısında, Marmara Denizi sahili boyunca Küçükçekmece'ye doğru uzanan
geniş bir alanda, çoğu bir süre sonra kapanan, oldukça fazla sayıda fabrika,
imalathane ve tarımsal tesisin kuruluşu 1842'ye rastlar. 1840'ların başlarında, o
dönemde İstanbul'da devletin sanayi atılımının mimarı ve yürütücüsü olarak görülen
Dadyan ailesinden Hovhannes Dadyan'ın Zeytinburnu'ndaki, "Grande Fabrique"
adıyla bilinen izabe ve makine imalathanesinde çelik raydan kilide, sapandan
usturaya çeşitli dövme ve dökme parçalar, makine aksamı üretiliyor; aynı komplekse
dahil başka bir bölümde de kumaş ve pamuklu çorap dokunuyordu. ” 23
“Zeytinburnu Demir Fabrikası, Avrupa'daki 1848 bunalımından etkilendi ve ilk yıllar
zarar etti. 1850'den sonra faaliyetini arttırdı. Buhar makineleri, pompalar ve küçük
işletmeler için gerekli cihazlar, top ve silah parçaları üretmekteydi. 19. yüzyılın
ikinci yarısında tamamen bir silah ve mühimmat fabrikasına dönüştürüldü. Bu
tarihlerde buraya Zeytinburnu Silah fabrikası da deniyordu. İmalatını ise Tophane-i
Âmire'ye dönük yapmaktaydı. 1861'de Sultanahmet'te açılan bir sergide burada
yapılan ürünler teşhir edildi.

22
23

Edward C. Clark, “Osmanlı Sanayi Devrimi”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, C. 14, 1976, S.18
Atilla Aksel, (1994), y.a.g.e., S.437
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Yine aynı dönemde buraya bağlı bir de meslek okulu açıldı. 1900 yılında doğrudan
orduya ait bir mühimmat fabrikası oldu. Bu özelliğini yakın yıllara kadar
sürdürdü.”24
“Yedikule Gazhanesi, “II. Abdülhamid döneminde (1876-1909), 1880'de sur içinin
aydınlatılması için Fransızlara ait Société Ottomane pour l'eclairage de la Ville isimli
bir şirket tarafından Yedikule'de inşa edilmiştir. Deniz ulaşımından yararlanmak
amacıyla deniz kenarında kurulmuştur.” 25
“Bakırköy civarında, aynı dönemde Hovhannes Dadyan'ın sonradan Basmahane diye
tanınan çuhahanesi açılmıştır.” 26
“Bakırköy Bez Fabrikası, 1855 tarihinde kurulmuş olan ve Harbiye Nezaretine ait
bulunan Levazımat-ı Umumiye-i Askeriye Bez Fabrikasıdır. Bu fabrikanın
dokumacılığa ilişkin tesisleri Savaş sırasında genişletilmiş ise de, iplik imaline ilişkin
kısmı ilkel durumda bırakılmıştır.”27
“Ayrıca bir demir döküm atölyesi, bir küçük tersane, baruthane ve fişekhane vardı.
Yedikule'de bir tuzla, Küçükçekmece yakınında iki baruthane yöredeki diğer önemli
tesislerdir.” 28
“Kent içindeki baruthanelerin patlama sonucu yok olmaları ve aynı zamanda
çevrelerine de zarar vermeleri nedeniyle, yeni kurulacak baruthanelerin kent dışında
olması tercih edilmiştir.
Buna karşılık o dönemde Bakırköy'de herhangi bir yerleşim alanının olmaması,
belirlenen alanın hemen yanında, sel suyu ile beslenen bir derenin olması ve bu
derenin gerekli su ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte olması nedeniyle Bakırköy
uygun bulunmuştur. Bakırköy'deki alan, deniz kenarında olduğu için, su yoluyla
ulaşıma da olanak sağlanmaktadır.

24

Binnur, Kıraç, 2001. Türkiye’deki Sanayi Yapılarının Günümüz Koşullarına Göre Yeniden
Değerlendirilmesi Konusunda Bir Yöntem Araştırması, Doktora Tezi, M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul. S.270
25
Gül Köksal, 2005. İstanbul’daki Endüstri Mirası İçin Koruma ve Yeniden Kullanım Önerileri,
Doktora Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. S.41
26
Atilla Aksel, (1994), y.a.g.e., S.437
27
Binnur Kıraç, (2001), y.a.g.e., S.262
28
Atilla Aksel, (1994), y.a.g.e., S.437
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Bu nedenle, Osmanlı Devleti 18. yüzyılın başlarında, Kazlıçeşme ve Bakırköy
arasında yer alan İskender Çelebi Bahçesi'ne yeni bir baruthane kurma kararı almış
ve yaklaşık 17.000 kuruş harcayarak bir baruthane inşa ettirilmiştir. Yapı 1993'ten bu
yana Yunus Emre Kültür Merkezi adıyla kültür merkezi olarak kullanılmaktadır.”29
Aynı kıyı şeridinde sıralanan bu endüstri yapıları Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri
Fabrikası ile sonlanan bir sanayi aksı oluşturmaktadır. (Harita 1.1, 1.2, 1.3) Endüstri
yapılarının konumlandırılmasında su öğesinin önemi açıkça görülmektedir. Ayrıca
Yedikule’den Küçükçekmeceye uzanan Rumeli demiryolu hattı da bu endüstri
yapıları arasındaki bağı kuvvetlendirmektedir.

Şekil 1.1. Kibrit Fabrikası’ndan Göl’e bakış hava fotoğrafı (Küçükçekmece Belediyesi
Arşivi)

Yedikule’den başlarayarak Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası’na uzanan
bu aksa, Küçükçekmece Göl’ünün kuzeyinde yer alan ve yapıldığı dönemde Osmanlı
Kibritleri Fabrikası ile bağlantısı bulunan Azadlı Baruthanesi de dahil edilerek
bölgenin bir bütün dahilinde değerlendirilmesine ve oluşan bu endüstriyel kültür
aksının kendi arasında ilişkilendirilmiş bir biçimde korunarak tanıtılmasına
çalışılmalıdır.

29

Gül Köksal, (2005), y.a.g.e., S.69
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1.3. KİMYA SANAYİ
Kimya sanayi toplumsal yaşamda etkin, geniş kapsamlı üretim alanına sahip bir
sanayi dalıdır. Madencilik, metalurji, petrol, dokuma, lastik inşaat, gübre ve gıda
maddeleriyle doğrudan ilişkilidir.
“1850 yılında kimya biliminin belli başlı bilginleri bir araya toplanır. Bu arada Justus
Leibig "Suni gübreleme usulünü" yani rasyonel tarımın doğuşuna yol açan, ayrıca
bütün modem besi maddeleri endüstrisinin temelini teşkil eden buluşlarını sunar.
Gerek kömürle, gerekse kömürden çıkan maddeler ile ilgili kimya araştırmaları bu
arada büsbütün önem kazanır.”30
“1877 yılında “Alman Kimya Sanayiinin Çıkarlarını Koruma Birliği”, hangi sanayi
dallarının kendi “koruması” altında bulunduğu ve hangilerinin -yakın anlamdakimya sanayii kapsamına girmesi gerektiği konusunda karar vermiştir.
Anorganik kimya sanayileri (soda, sülfürik asit vb. . sanayileri), odunun damıtılması,
azot ve karpit üretimi, katran boyaları, patlayıcı maddeler, fizikokimyasal ürünler,
mineral (anorganik) boyalar, boyarmaddeler ve sepi maddeleri üretimi, kozmetikler,
mürekkepler; parlatma, cila ve temizleme maddeleri, asfalt ve asfalt ürünleri, katranlı
mukavva ve benzeri malların üretimi, vernik, lâk, reçine ve selüloid üretimi, katranın
damıtılması, cam ve seramik boyaları, deri parlatma ve koruma maddeleri, yapay
ipek ve mikrop öldürücü (dezenfektan) üretimi bu birliğin koruması altına girecek
dallar olarak nitelenmekteydi.
20. yüzyılda uygulamaya dönüştürülen bilim açısından, kimya sanayii, elektrik
sanayiinin ardından ikinci durumdaydı. Bunun sonucu olarak kimya sanayii
madencilik, metalürji, petrol, dokuma, lastik, inşaat, gübre ve gıda maddeleriyle
doğrudan ilişkili olan temel sanayi olmuştur.”31
“Kimya endüstrisi yurdumuzda önceleri küçük ve dağınık ölçüde kurulmuş, bu
nedenle geç gelişmiş bir sanayi koludur. Bu sanayi kolunun gelişmesinde petrol
rafine tesislerinin devreye girmesinin büyük rolü olmuştur. 1961 yılında İzmit'te
kurulan rafineri LPG, motorin, fuel-oil, jet yakıtı, gazyağı, nafta, benzin, asfalt ve
kükürt üretmekte, üretimin bir kısmı da ihraç etmektedir.

30

Orhan Türkdoğan, Sanayi Sosyolojisi Türkiye’nin Sanayileşmesi Dün-Bugün-Yarın, Töre Devlet
Yayınevi, Ankara, 1981. S. 36
31
Zeki Tez, 2010.Bilimde ve Sanayi’de Kimya Tarihi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, S.353.
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İzmit'teki rafineri dışında İzmir Aliağa'da, Mersin Ataş'ta, Batman ve Kırıkkale'deki
rafineriler, ülkemizde plastik, lastik ve sentetik eşya üretimini arttırmıştır. Nitekim
Adapazarı, Kırşehir, İzmit ve Kırşehir'deki motorlu taşıt araçları lastiği üreten
fabrikalar yanında plastik madde üreten tesisler de büyük kentler çevresinde
gelişmiştir. Tarımsal üretim girdileri içinde en önemli ürün olan yapay gübre ile
çeşitli kimyasal madde asitlerinin üretimi de 1970'lerden sonra önemli bir gelişme
göstermiştir. Boya sanayi ise İstanbul, İzmir, Mersin'de toplanmıştır. Kibrit sanayi
ise İstanbul'da yer alır.”32
“Kimya, 20. yüzyıl başlarında toplumsal yaşamda alabildiğine etkin olmuştur. Artık
tarımda, sanayide, tıpta; boyaların, gübrelerin, ilaçların, patlayıcı maddelerin,
gazların, kâğıtların, katı ve sıvı yağların, çamaşır tozlarının, kozmetiklerin, filmlerin,
yapı malzemelerinin, metallerin, içkilerin, cam ve toprak eşyaların üretiminde,
hemen her yerde kimya vardı. Gerçekte kimya gibi, toplumsal yaşamda bu denli
yeğin değişimleri etkilemiş olan bir bilim ve sanayi enderdir.
Yalnızca kimyanın değil, artan bir oranda fiziğin de kimya sanayiine girmesiyle bu
dalda 19. yüzyıl başlarındaki duruma oranla kökten bir farklılık ortaya çıkmıştır.
Laboratuvarda alınan sonuçları uygulama alanına aktaran, bilinçlice planlanmış
kimya fabrikaları devreye girmiştir. Bu tür işlemler eski kimyagerlerinkinden
oldukça farklı bir denetimi gerektirmektedir. Bu fabrikaların devreye girmesi ile
kimya mühendisliği mesleği ortaya çıkmış, kimya fabrikaları kendi araştırma
laboratuarlarını kurmuştur.
Kimya sanayii içindeki konuların çeşitliliği ve çokluğu, konunun her yönüyle
incelenmesini güçleştirmektedir. Bu açıdan kimya sanayii, aşağıdaki gruplara
ayrılabilir:
1.Ana organik ve anorganik kimyasal maddeler,
2.Boyarmaddeler,
3.Yapay elyaf ve iplikler,
4.Boya ve vernikler, sınaî yağlar,
5.İlaçlar (tıbbi, veteriner ve tarım ilaçları),
6.Sabun ve deterjanlar,
7.Öteki kimyasal maddeler (patlayıcı maddeler, teknik amonyum nitrat, kibrit,
matbaa mürekkepleri, kozmetikler vb.).” 33
32

33

Gaye Ertin, Türkiye’de Sanayi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, S.177
Zeki Tez, (2010), y.a.g.e., S. 353-355.
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1.4. 19. YÜZYIL OSMANLI SANAYİİNDE KİMYA SANAYİ
Ökçün’ün Osmanlı Devleti’nde sanayi tesislerinin bölgelere göre dağılımını gösteren
tabloda 1915 yılında mevcut sanayinin; gıda, toprak, deri, ağaç, dokuma, kırtasiye,
kimya ve madeni imalât olmak üzere 8 gruba ayrıldığı görülmektedir. (Tablo 1-1.)
19. yüzyılda sanayi kuruluşlarının birçoğunun İstanbul’da bulunduğu bilinmektedir.
Tabloya yansıyan 1915 yılı sanayi istatistiklerine göre Osmanlı Devleti’nde kimya
sanayii dalında üretim yapan toplam 13 işletmenin 8 tanesi İzmir’de, 5 tanesi ise
İstanbul ve çevresinde yer almaktadır. (Tablo 1-1.)
Tablo 1-1. 1915'te Osmanlı Devleti'ndeki sanayi tesislerinin bölgelere göre dağılımı
(Ökçün, 1997, s.13).
Osmanlı Devleti'nde Sanayi Tesislerinin 1915'te Kentlere Göre Dağılımı
Sanayi Türü
Gıda üretimi
Toprak işleme
Deri üretimi
Ağaç işleme
Dokuma üretimi
Kırtasiye üretimi
Kimyevi madde işleme
Toplam

İstanbul ve Çevresi
45
20
11
15
15
44
5
155

İzmir
23
1
2
9
8
11
8
62

Diğer kentler
10
—
—
—
55
—
—
65

Toplam
78
21
13
24
78
55
13
282

II. Abdülhamit döneminde yapılan ticaret anlaşmaları ile yabancı tüccarların sanayi
alanında teşebbüsleri artmış yabancı sermayeli fabrikalar kurulmaya başlanmıştır.
Kimyevi madde üretimi de bu sebeplerden ötürü çoğunlukla yabancı yatırımcılar
tarafından gerçekleştirilmiştir.
“İstanbul’daki kimyevi madde üretimini; barut, mum, sabun, kibrit, lastik ve kablo
üretimi olarak gruplandırmak mümkündür. Sözkonusu ürünler, genelde küçük
imâlathanelerde hazırlanmaktaydı. Fener kıyısındaki sabunhane ve Eyüp’teki lastik
fabrikası bu tür işletmelere örnek olarak verilebilir. Ancak Beykoz İspermeçet Mum
Fabrikası veya Küçükçekmece Kibrit Fabrikası gibi endüstriyel üretim yapan
işletmeler de mevcuttu. Diğer sanayi kolları gibi, kimyevi madde üretimi de
çoğunlukla yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmiştir.”34

34

Gül Köksal, (2005), y.a.g.e., S.64
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Tablo 1-2. 1915'te Osmanlı Devleti'ndeki sanayi tesislerinin üretim ve imalat oranları
(Ökçün,1997,s.12).
Grup
No.
1
2
3
4
5
6
7

Sanayi Nevi

Gıda Sanayi
Toprak Sanayi
Deri Sanayi
Ağaç Sanayi
Dokuma Sanayi
Kırtasiye Sanayi
Kimya Sanayi
TOPLAM

Üretim ve İmalât
Tüme Oranla %
1915 (Kuruş)
1913 (Kuruş)
1915
1913
53I.895.SI2
2.683.843
62.577.319
5.920.096
90.787.522
46.185.177
16.997.286
757.046.755

459.644.490
13.382.456
31.983.117
11.062.825
100.266.904
37.541.277
16.935.693
670.816.762

70.3
0.3
8.3
0.8
11.9
6.1
2.2
99.9

68.2
1.9
4.8
1.6
14.9
5.6
2.5
99.9

Ökçün’ün 1915 yılında Osmanlı Devleti’ndeki sanayi tesislerinin üretim ve imalat
oranlarını gösteren tabloya göre 1913 yılında kimya sanayi %2.5 lik, 1915’te ise
%2.2 lik imalat oranıyla 5. sırada gelmektedir.
1893 yılında İstanbul, Küçükçekmece’de kurulan Osmanlı Kibritleri Fabrikası da
kimya sanayii dalında üretim yapan bir endüstri yapısıdır. Bu fabrikanın kaderi de
diğerlerinden pek farklı değildir. Kurulduğu dönemde fabrika işletmecilerinin
yapılan anlaşma ile kibrit üretimi imtiyazını ellerinde bulundurmasına rağmen ilk
işlevi olan kibrit yapımına hizmet edecek uzun soluklu bir üretim süreci
yaşayamamıştır.
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BÖLÜM 2. KÜÇÜKÇEKMECE OSMANLI KİBRİTLERİ FABRİKASI
ANALİZİ
2.1. YAPININ KONUMU
BÖLGENİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ :
Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası, Marmara Bölgesi’nde, İstanbul İli’nin
Avrupa yakasında, Küçükçekmece İlçesinde yer almaktadır. (Harita 2.1)
Küçükçekmece İlçesi,

Avcılar, Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy

ilçeleri ile çevrilidir. Sol yanında Küçükçekmece gölü bulunmaktadır. (Harita 2.2)

Harita 2.1. İstanbul Haritası Üzerinde Küçükçekmece
Doğusunda Nakkaş Deresi, batısında Eşkinoz Deresi ve bunların arasında bulunan
Sazlıdere'den beslenen Küçükçekmece Gölü, İstanbul'un 15 km batısında yer almakta
ve 16 km'lik bir alanı kaplamaktadır.
“Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi arasında kalan kıyı kordonunun doğu
bölümü ilçe sınırları içindedir. 1967 yılında Göl ile

Marmara Denizi arasında

bulunan bu kumsal hat bir başka deyişle “Koy Seddi” ile Göl kenarında bulunan
Soğuksu Çiftliği doğal sit alanı olarak belirlenmiştir.” (Harita 2.3)
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Harita 2.2. Küçükçekmece Uydu Haritası (2011)
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BÖLGENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE SAHİP OLDUĞU KÜLTÜR VARLIKLARI:
ANTİK DÖNEM :
Küçükçekmece, tarihin ilk çağlarından itibaren yerleşim mahali olması sebebiyle
uzun süre farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır ve bu durum bölgede kültürel
zenginliğe yol açmıştır.
Küçükçekmece Gölünün varlığı, İstanbul ve çevresinin ilk yaşam izlerinin
Küçükçekmece civarında bulunmasında önemli bir rol oynamıştır. Göl yakınlarında
bulunan tarım alanları ve etrafın orman alanlarıyla çevrili olması, avlanmaya da
elverişli olan bu alanda yaşamayı kolaylaştırmıştır.
Yarımburgaz Mağarası :

Şekil 2.1. Yarımburgaz Mağarası (Küçükçekmece Belediyesi Arşivi)

Türkiye’nin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yarımburgaz Mağarası,
Küçükçekmece İlçesi’nin sınırları içindedir. (Şekil 2.1)
“Yarımburgaz Mağarası, Küçükçekmece Gölü ve çevresinde yapılan arkeolojik
kazılarda ortaya çıkan bulgular, Küçükçekmece’ye Paleolitik dönemde yerleşildiğini
ve buraya yerleşen insanların balıkçılık, avcılık ve tarımla uğraştıklarını ortaya
koymaktadır.” 35(Harita 2.4)

35

Atilla Aksel, (1994), y.a.g.e.,S.156-160
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Region Kalıntıları :
İlçedeki eski yerleşim yerlerinden biri de bugünkü ilçe merkezinin çekirdeği olan
Region’dur.
“Küçükçekmece’de Region şehrinin kalıntılarını bulmak için kazı çalışmaları
yapılmıştır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından 1938’de başlanan
kazılar, 1940-41’de ve 1948 senelerinde sürdürülmüştür. Göle hâkim ve yolun
kuzeyindeki tepede bir takım yapıların temelleri, mozaik döşemeleri ve mimari
parçaları bulunmuştur.” 36
Bugünkü ilçe merkezinin çekirdeği olan Region’un anakent “Bizantion” ile
bağlantısı ; MS 4. Yüzyılın ilk yarısında İmparator Constantinus tarafından inşa
ettirildiği söylenen ve Konstantinopolis’i Avrupa’ya bağlayan “Via Egnetia” adı
verilen iri taşlardan yapılmış yolun Region’dan geçmesi büyük önem taşır. Bu yol
Rhegion’a kadar iki arabanın rahatça geçebileceği genişliktedir.” 37 (Şekil 2.2)

Şekil 2.2-3. Via Egnatia Yolu- Kilometre Taşı (Dünden Bugüne Küçükçekmece)

“Adı geçen güzergâh, Roma İmparatorluğu’nun en önemli ana yollarından biri olarak
kabul edilmekte ve Bizantion’u Avrupa’nın çeşitli merkezlerine bağlamaktaydı.
Yolun asıl inşa edilme amacı ise, tüccarlar ve yolcuların burayı rahatça
kullanmasından ziyâde, imparatorluğun posta hizmetlerinin kolay ve hızlı bir şekilde
gerçekleştirilebilmesiydi. Antik “Via Egnatia” yolu Draç’tan başlar, Shkumbin
vadisini izleyerek Meriç’e, oradan da Trakya ovasını aşarak, Region üzerinden
İstanbul (Bizantion) surlarına ulaşırdı.

36
37

Atilla Aksel, (1994), y.a.g.e., S. 156-160
Akın Kurtoğlu, 2010. Dünden Bugüne Küçükçekmece, Kültür Sanat Basımevi , İstanbul. S.375,376.
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Yedikule civarındaki “Altın Kapı”dan (Porta Auera) şehre girer, Mese Caddesi’nin
güney kanadını izleyerek Ayasofya’ya geldikten sonra, burada “Million Taşı”nda
(“0” noktasında) sonlanırdı. Via Egnatia güzergâhı üzerinde, eski Yunan ve Roma
dönemlerinde

kullanılan,

“Hermesion”

adı

verilen

kilometre

taşları

bulunmaktaydı.”38 (Şekil 2.3)
Araştırmacı-yazar Turgay Tuna, yolun tam güzergâhını şu şekilde vermektedir:
“İstanbul surlarından çıktıktan sonra, önce, Bizans’taki adı Kiklobion Burnu olarak
geçen bugünkü Zeytinburnu kıyısındaki küçük balıkçı köyüne geliniyor, ardından
Veliefendi Hipodromundan itibaren denize dek uzanan Askeri talimgâh ve resmi
binalarla süslü bugünkü Yenimahalle tarafına, daha sonra da iki önemli kilise, iki
saray, manastır, sarnıç gibi önemli yapıların bulunduğu Hebdomon’a, yani bugünkü
Bakırköy’ün kıyı kesimine geliniyordu. Bizans döneminde, Bakırköy’e Hebdomon
adı verilmesinin nedeni de, Milion taşından itibaren buraya kadar uzanan mesafenin
7 mil olmasından kaynaklanıyordu ve bu konum nedeniyle antik Bakırköy,
Yunanca’da yedinci anlamına gelen Hebdomon sözcüğü ile anılmıştı.
Hebdomon’dan sonra, Via Egnatia Reghion olarak anılan, askeri bir karakol
konumundaki bugünkü Küçükçekmece’ye geliyor, oradan itibaren de Andrinopolis
(Edirne), Selanik üzerinden Dalmaçya kıyılarını takip ederek Lâtin dünyasının
başkenti Roma‘ya ulaşıyordu.”39
“Konstantinopolis’in fethinden önce Region’u ele geçiren Osmanlılar bu bölgeyi ve
Beylikdüzü’nü av alanı olarak değerlendirdiler. Yüzyıllar boyu konaklama merkezi
özelliğini taşıyan Region’a “Küçükçekmece” adını verdiler. Yerleşmeyi kısa
zamanda mâmur hale getirerek bu civarda köprüler, kervansaraylar, camiler,
medreseler ve köşkler inşa ettirdiler. İstanbul Fetih’ten sonra başkent olunca, kenti
Orta Avrupa’ya ve Roma’ya bağlayan Via Egnatia yolu üzerindeki “Edirne”
(Hadrianopolis) bu sayede daha da bir önem kazandı.
İstanbul’a giriş ve çıkışlar köprü üzerinde kurulan Bostancı Karakolu’nda
denetlenmeye başlandı. 16. Yüzyılda daha da gelişen Çekmece-i Sağır, gelişerek
kasaba haline geldi. Yerleşim yayılarak göl kıyısına doğru inmeye başladı. Yüksekte
kalan eski yapıların kalıntıları yeni binalarda yapıtaşı olarak kullanılmaya başlandı.

38
39

Akın Kurtoğlu, (2010), y.a.g.e., S.375
Akın Kurtoğlu, (2010), y.a.g.e., S.376
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Harita 2.4. Küçükçekmece’deki Arkeolojik Kazı Alanları (Aydıngül, Şengül 2010.
Dünden Bugüne Küçükçekmece, Kültür Sanat Basımevi, İstanbul s. 230)
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Osmanlı Başkenti’nin Rumeli'ye açılan tek kapısı durumunda olan Küçükçekmece,
bu konumu ile önemli bir geçiş noktasında bulunmaktaydı. Bu bölgede bulunan geniş
ve verimli araziler, çiftlikler ve mandıralar bu önemi daha da arttırmakta idi. Bu
sebeple Küçükçekmece köprüsü de özel bir önem taşır.
“Küçükçekmece kıstağının Marmara’ya bakan güney kıyıları, 6. yüzyıldan itibaren
uzun süre gemilerin yük indirip bindirmek ve konaklamak için demirledikleri
merkezî bir iskele görevini üstlenmiştir.
Küçükçekmece Gölü’nün deniz bağlantısını sağlayan kıstak üzerindeki köprü,
tarihsel kaynaklarda “Ponpepiccolo” (Küçük Köprü) ismi ile geçer.”40 (Şekil 2.4)

Şekil 2.4. Küçükçekmece Gölü ve Avrupa’da ‘ponte piccolo’ ismiyle anılan küçük köprü

“Küçükçekmece Köprüsü , Küçükçekmece Gölü'nün açıldığı boğaz üzerinde
bulunup Küçükçekmece İlçesini eski İstanbul-Edirne Karayolu'na bağlayan bir
köprüdür. Köprü'nün temelleri Roma çağında atılmış olup ilçenin en eski tarihi
eserlerinden biridir. “Tarihi kayıtlardan anlaşıldığına göre burada Myrmex yani,
karınca geçidi adı verilen ahşap bir köprü bulunmaktaydı. M 557 ve 558 tarihlerinde
meydana gelen depremlerde Regium'la birlikte bu köprü tamamen yıkılmıştı. Sonra
imparator Justinyen tarafından yerine kagir bir köprü yaptırılmıştır”41

40
41

Akın Kurtoğlu, (2010), y.a.g.e., S.375
Salih Şahin, (2010), y.a.g.e., S.57
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“Köprü, İstanbul'un fethinden sonra da şehrin giriş ve çıkışında ilk ve son konaklama
yeri olması nedeniyle bu önemini arttırarak sürdürmüştür.
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi sırasında ordunun gerisinde önemli bir nokta
olan Küçük ve Büyükçekmece Köprüleri'nin yeniden onarılmasını sağlamıştır.”42

Şekil 2.5. Küçükçekmece Köprüsü (Faruk Onur Arşivi)

Hammer’in Osmanlı Tarihi’nde anlattığına göre “Sultan Süleyman, Mimar Sinan'a
Çekmece Köprüsü'nün yeniden yapılmasını emretmiştir.”
“16. yüzyılda 5 gözlü ve 210 m uzunluğunda yeniden yapılmış olan Küçükçekmece
Köprüsü’nün Mimar Sinan (1490-1588)’ın eseri olduğu iddia edilmektedir.
Fakat bu iddianın doğruluk derecesi zayıf olup sanat tarihçileri ve ilimadamları
tarafından Başmimar Acem Ali'nin eseri olduğu kabul görmektedir.”43
“Birçok defalar tamir gören Küçükçekmece Köprüsü'nün tarihi ve sanatsal özellikleri
tamirler esnasında yok edilmiştir.”44 (Şekil 2.5)
“Küçükçekmece Köprüsü, 1993 yılında yapılan restorasyon sonucu trafiğe
kapatılarak halkın yaya ulaşımına bırakılmıştır.”

42

Salih Şahin, (2010), y.a.g.e., S.57-58
Orhan Bozkurt, 1952. Koca Sinan’ın Köprüleri, İ.T.Ü, Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul, S.8
44
Salih Şahin, (2010), y.a.g.e., S. 62
43
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İstanbul'u Trakya'nın çeşitli kesimlerine ve Avrupa ülkelerine bağlayan kara ve
demir yolları Küçükçekmece ilçesinden geçer. İlçedeki önemli ulaşım araçlarından
biri de Rumeli demiryolu ağıdır. (Şekil 2.6) (Harita 2.5,2.6)
Rumeli demiryolunun inşaası sırasında İstanbul-Edirne yolu ile Balkanları aşıp
Avrupa demiryolu hatları ile birleştirilmesi düşünülmüştür.

Şekil 2.6. 1890 yılında Rumeli’de Demiryolu Hatlarının Durumu (Engin, V., Rumeli
Demiryolları, 1993)

Denizciliğin ve deniz ulaşımının gelişimiyle büyük hız kazanan dünyanın Avrupa
merkezci modern standardizasyonu süreci 19. Yüzyılda gelişen demiryolculuk
sayesinde yepyeni bir boyut kazanmıştır. 45
Demiryolu geçtiği bölgelerin gelişimine yol açmış, sağladığı ulaşım kolaylığıyla
endüstri yapıları için yer seçiminde de önemli rol oynamıştır.
4 Haziran 1870 tarihinde Yedikule-Küçükçekmece arasında demiryolu inşaatı
çalışmalarına başlanmıştır. Hat 4 Ocak 1871 tarihinde sadrazamın da katıldığı bir
tören ile açılmıştır.46

1 Ocak 1937’de Sirkeci-Edirne Demiryolları (Şark Demiryolları) Kumpanyası satın
alınarak

trenlerin

devlet

eliyle

işletilmeye

başlanmasının

ardından

Rumeli yakası banliyölerinin son istasyonu olan “Küçükçekmece” olmuştur.47

45

Bülent Can , Bilmez 2000, “Demiryolundan Petrole Chester Projesi”, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları No:95, İstanbul. S. 42-43
46
Vahdettin, Engin, 1993, Rumeli Demiryolları, Eren Yayınları, İstanbul. S.65-67
47
Akın Kurtoğlu, (2010), y.a.g.e., S.378-384
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OSMANLI DÖNEMİ :
Küçükçekmece, İstanbul'un fethinden hemen önce Türk hakimiyeti altına girmiştir.
“İstanbul'un fethinden sonra, 1455'de Fatih Sultan II. Mehmed Edirne'den dönerken,
Rhegion köprüsünün tamirini emretmiştir. Ayrıca yolu ıslah ettirdiği gibi, konaklama
yerleri de yaptırmıştır.”48
“Böylece Rhegion yeniden Osmanlı İmparatorluğunun başkenti İstanbul’u Batıya
bağlayan kervan yolunun üzerindeki menzil yerlerinden biri olarak önem
kazanmıştır.”49
Yeniden kurulan başkente giden şehirlerarası yol üstünde bulunan Küçükçekmece,
önemli bir Türk kasabası haline gelmiştir. Ancak Türk kasabası, eski kalıntıların
olduğu tepede değil, bu tepenin batı yamacında ve gölün kıyısındaki düzlükte
yayılmış50, yüksekte kalan eski yapıların kalıntıları yeni binalarda yapıtaşı olarak
kullanılmış, yamacın üst kısımları ise mezarlık olmuştur.
“Region ismi bu dönemde "Çekme-i Küçük" yani "Küçükçekmece" olarak
değiştirilmiştir.
“Kanuni Sultan Süleyman döneminde de Küçükçekmece'de çok önemli imar ve
bayındırlık faaliyetleri yapıldığını görülmektedir. Bu dönemde Başdefterdar
Abdüsselam Bey, Göl'e bakan yamaçta cami, medrese, zaviye ve imaret yaptırmıştır.
Bu yapılara birçok vakıflar kurmuştur. Küçükçekmece'nin imarında ve gelişmesinde
en büyük katkıyı Abdüsselam Çelebinin yaptığını tarihî eser kalıntıları ve kayıtlardan
anlaşılmaktadır.
Osmanlı döneminde padişahlar, Küçükçekmece yakınlarına küçük kasır ve av
köşkleri yapmışlar ve Göl’den av yeri olarak yararlanmışlardır.”51
“Yol üzerinde bulunması dolayısıyla bir geçiş ve konaklama merkezi özelliğini
taşıyan Küçükçekmece’de çoğunlukla yolculara hitap eden saraç, demirci, nalbant ve
yiyecek satılan dükkanlar açılmaya başlandı.
Halkının yarısı Rumlardan diğer yarısı ise Türklerden oluşan kasabaya 17.yüzyılın
sonlarında Rumlar “Mikro Horio” (Küçük Köy) ismini verdiler.”52

48

Salih Şahin, (2010), y.a.g.e., S.37
Semavi Eyice, (1978), y.a.g.e., S.4
50
Semavi Eyice, (1978), y.a.g.e., S.4
51
Salih Şahin, (2010), y.a.g.e., S.37-40
52
Atilla Aksel, (1994), y.a.g.e., S.157
49
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“19. yüzyılın ortalarında halkının çoğunluğunu Türkler’in oluşturduğu kasabada 80
ev ve 300 kişi yaşamaktaydı. 1847’de veba salgınına uğrayan kasaba neredeyse
tamamıyla

boşalarak

3

Türk

ve

4

Rum

hanesine

kadar

düştü.

19. yüzyılın sonlarından itibaren ticari anlamda yolcu ve mal taşımacılığı
denizyoluna kayınca, bu önemli kervan yolu da haliyle önemini yitirmiştir.
Küçükçekmece’nin çekim alanı olma özelliğinin giderek sönmesine yol açan
sebeplerden bazıları şunlardır :
• “Küçükçekmece’den geçen akınlar ve çevredeki asayişsizlik ticari mal ve

yolcu

taşımacılığının 19. yüzyılın sonlarından itibaren denizyoluna kayması da kervan
yolunun önemini yitirmesi ve Küçükçekmece'nin sönükleşmesine yol açtı.
• Göl kenarında kurulu olması nedeniyle gölün etrafındaki bataklıklardan kaynağını
alan sıtma da Küçükçekmece'ye çok zarar verdi.” 53
• Küçükçekmece’den geçen ana kervan yollarının zaman içinde ihmal edilmesi ve
artık gemilerin bu iskele yerine daha batıda kalan Tekirdağ’a uğramaya başlamasıyla
birlikte, yerleşmenin gelişimi maalesef durakladı ve 19. yüzyılın sonlarında da bu
önemini tamamen yitirdi.
• “Küçükçekmece, tarihindeki en ağır tahribatlardan birini de 1877-78 Osmanlı-Rus
Savaşı'nda görmüştür. Rus işgali sonrasında tamamen tahrip edilen kasabada 10
hanenin kalması üzerine, kaza merkezi Bakırköy'e taşınmış ve 1910 yılından itibaren
bu kazaya bağlı bir köy haline gelmiştir.”54
“1935 yılında ilçenin günümüz sınırları içindeki en önemli yerleşim merkezleri
Küçükçekmece, Halkalı ve Safra Köyleri idi. 1852 yılında Nevahi-i Erbaa (dört
kaza)'ya bağlı bir kaza olan Küçükçekmece, Edirne vilayetine bağlanmıştır. 1865
yılında Bab-ı Zabtiye idaresine bağlanan Küçükçekmece, 1878 yılında da
Şehremaneti (İstanbul Belediyesi)'ne bağlanmıştır.”55

53

Atilla Aksel, (1994), y.a.g.e., S.30
Salih Şahin, (2010), y.a.g.e., S.17
55
Atilla Aksel, (1994), y.a.g.e., S.159
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BÖLGENİN SANAYİ KİMLİĞİ VE KÜÇÜKÇEKMECE OSMANLI KİBRİTLERİ
FABRİKASI :
19. yüzyılda Küçükçekmece dolaylarında iki önemli sanayi tesisi bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi Türk harp sanayi bakımından büyük önem taşıyan Azadlı
Baruthanesi diğeri ise İstanbul’da ilk kibrit üretimini gerçekleştiren fabrika olan
Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası’dır.
“1699 yılından beri şimdiki Ataköy'de, eski İskender Çelebi bahçesi ve köşkü
yerinde çalışan Baruthane'ye ek olarak Küçükçekmece gölünün kuzey - doğusunda
yapılan Büyük Azadlı baruthanesi bölgenin stratejik konumunu güçlendirmiştir.”56
“Yapımı 1796'da tamamlanan baruthanenin su ihtiyacı, Samlar Köyü yakınında inşa
edilen bentten gelen kanalla sağlanıyordu. Önceleri mavnalarla, göl yoluyla yapılan
hammadde taşımacılığı, sığlaşmanın artmasından sonra develerle yapılmıştır.
Baruthane, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rus orduları tarafından tahrip
edilmiştir ve çalışmasını durdurmuştur.” 57

Şekil 2.7. Azadlı Baruthanesi kalıntıları (Küçükçekmece Belediyesi Arşivi)

“Baruthane arazisi İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
tarafından 16.07.1991 gün ve 2700 sayılı karar ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak
tescil edilmiştir. Bugün hala binaya ait kalıntılar görülebilmektedir.
Baruthane alanı, 1983'te tel örgü ile çevrilerek İstanbul Büyükkent Belediyesi Yanıcı
Parlayıcı ve Kimyasal Maddeler Şube Müdürlüğü tarafından tehlikeli kimyasal
ürünler için depo alanı olarak kullanılmaya başlamıştır.

56
57

Semavi Eyice, (1978), y.a.g.e., S.7
Atilla Aksel, (1994), y.a.g.e., S. 156-160
35

Civardaki köylerde, baruthane yapılarından alınan taşlarla inşa edilmiş ev ve ahırlara
rastlanmaktadır. Arazinin bir kısmı TEK ve Gümrük Müdürlüğü'nün elindedir. 350
dönümlük alanda “bazı yapı kalıntılarının dışında, onarım geçiren ve hâlâ kullanılan
16x28 m büyüklüğünde güherçile havuzu, 50 cm kalınlığında ve 2.15 m çapında
değirmen taşı, çarkhane tünelleri” bulunmaktadır. 58
“1954 yılından itibaren Yugoslavya ve Bulgaristan’dan gelen Türk göçmenlerin bir
kısmı bu yöreye yerleştirildi ve nüfusta belirgin bir artış gözlendi. Küçükçekmece
gölü kenarındaki eski çiftlikler parsellenerek arsa olarak satılmaya başlandı ve bu
arazilerin üzerinde düzensiz bir yapılaşma başladı. Bölgede sanayi tesisi
kurulmasının teşviki ve ardından da kooperatiflerin bu araziler üzerinde siteler
kurması neticesinde yerleşmenin nüfusu 1965-70 seneleri arasında bir misli katlandı.
1980'den sonra TEM Otoyolunun açılması, eskiden E-5 olarak adlandırılan D-100
(Londra Asfaltı) ile TEM Otoyolu'nu birbirine bağlayan yolun yapılması, bu yolun
kenarına birçok sanayi tesisinin yerleşmesi, yöredeki nüfusun olağanüstü bir hızla
artmasına yol açtı. Sanayi tesislerinin çevresindeki yerleşmeler, büyük bölümü
düzensiz bir görünüm sergileyen konutlarla doldu.
Küçükçekmece, göl çevresindeki yerleşmelerin gelişmesi dikkate alınarak 1987'de
yapılan yönetsel düzenleme sırasında Bakırköy'den ayrılan ilçeye adını vermiştir.
Gelişimin önemli nedenlerinden biri de İkitelli’de 765 hektar alan üzerinde yapımı
süren ikitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesi'nin ve bunun batısında Halkalı
Konutlarının kurulmasıdır. ” 59
“Bölgenin sanayi alanında kaydettiği gelişmeler kültürel faaliyetlerle desteklenerek
modern bir kent hüviyetine doğru hızlı adımlar atılmaktadır. Yolların geçiş
güzergahında yer alan Küçükçekmece, sahip olduğu stratejik konumu ve tarihten
devraldığı antik şehir hüviyetine uygun olarak yapılan imar ve bayındırlık
faaliyetleriyle. Küçükçekmece'de özellikle Göl ve çevresinde yapılan sosyal donatı
alanları,

tarihteki

mesire

alanları

geleneğinin

görülmektedir.”60

58

Gül Köksal, (2005), y.a.g.e., S.70
Atilla Aksel, (1994), y.a.g.e., S.159
60
Salih Şahin, (2010), y.a.g.e., S.54
59
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bir

devamı

niteliğinde

Tablo 2-1. Küçükçekmece İlçesi’ndeki Tescilli Yapılar
KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDEKİ TESCİLLİ YAPILAR
No

İlçe

Yapının Türü

1 Küçükçekmece Cami
2 Küçükçekmece Cami
3 Küçükçekmece Cami
4 Küçükçekmece Çeşme
5 Küçükçekmece Çeşme
6 Küçükçekmece Çeşme
7 Küçükçekmece Çeşme
8 Küçükçekmece Çeşme
9 Küçükçekmece Çeşme
10 Küçükçekmece Han
11 Küçükçekmece çiftlik yapısı
12 Küçükçekmece Fabrika binası
13 Küçükçekmece konut
14 Küçükçekmece konut
15 Küçükçekmece Türbe
16 Küçükçekmece Ayazma
17 Küçükçekmece Kilise kalıntısı
18 Küçükçekmece Mezarlık alanı
19 Küçükçekmece Mezarlık alanı
20 Küçükçekmece Bina kalıntıları
21 Küçükçekmece Su bendi
22 Küçükçekmece Su bendi
23 Küçükçekmece Sarnıç
24 Küçükçekmece Sarnıç
25 Küçükçekmece Köprü
26 Küçükçekmece Köprü
27 Küçükçekmece Resmi yapı
28 Küçükçekmece Yapı kalıntısı
29 Küçükçekmece Yapı kalıntısı
30 Küçükçekmece Tünel
31 Küçükçekmece Yapı kalıntısı
32 Küçükçekmece Yapı kalıntısı

Yapının Adı

Konumu

Tescil Tarihi ve Kararı

13.11.1976 gün 9509
11 pafta, 1896 parsel sayılı karar
13.11.1976 gün 9509
Abdüsselam Cami 11 pafta, 3828 parsel sayılı karar
06.02.1997 gün 4394
Şamlar Köyü
1 pafta, 163 parsel
sayılı karar
13.01.1976 gün 9509
11 pafta 1765 parsel sayılı karar
13.11.1976 gün 9509
11 pafta 3828 parsel sayılı karar
13.11.1976 gün 9509
11 pafta 1785 parsel sayılı karar
13.11.1976 gün 9509
11 pafta 1897 parsel sayılı karar
13.11. 1976 gün 9509
11 pafta 1897 parsel sayılı karar
27.03.2002 gün 6317
18 pafta 5953 parsel sayılı karar
13.11.1976 gün 9509
11 pafta 1785 parsel sayılı karar
Resneli Osman
13.11.1976 gün 9509
Bey Çiftliği
11 pafta 14055 parsel sayılı karar
13. pafta 2173 ve
27.08.1991 gün 2717
Kibrit fabrikası
4805 parseller
sayılı karar
25.04.1986 gün 2188
11 pafta 1796 parsel sayılı karar
Sefaköy 29 pafta
29.09.1992 gün 2938
3507 parsel
sayılı karar
Abdüsselam
13.11.1976 gün 9509
türbesi
11 pafta 3828 parsel sayılı karar
13.11.1976 gün 9509
11pafta 1796 parsel sayılı karar
13.11.1976 gün 9509
11 pafta 38 parsel
sayılı karar
22 pafta 3965 ve
13.11.1976 gün 9509
3966 parsel
sayılı karar
Yarımburgaz kaya
09.07.1977 gün 9923
mezarları
sayılı karar
Nekropol
İkitelli
09.07.1977 gün 9923
Horasan su bendi
sayılı karar
15.05.1987 gün 3498
Osmanlı dönemi su
bendi
Şamlar, Kayabaşı
sayılı karar
Altınşehir
15.12.1995 gün 3964
Halkalı
sayılı karar
Çoban Çeşme
Çobançeşme D-100
Köprüsü
karayolu yanı
Ayamama Deresi
14.09.1998 gün 4908
Papaz Köprü
üzeri
sayılı karar
Halkalı Ziraat
1 pafta 775 ve 776
15.12.1995 gün 3964
Okulu
parsel
sayılı karar
08.06.1993 gün 3084
11 pafta 7818 parsel sayılı karar
20.07.1993 gün 3149
11 pafta 7851 parsel sayılı karar
13. 11. 1990 gün ve 2579
27 pafta 107 parsel
sayılı karar
Azatlı Baruthanesi
09.07.1977 gün ve 9923
yapı kalıntısı
sayılı karar
247 DP III. Pafta, 165 27.02.2002 gün ve 6292
ada 13 parsel
sayılı karar
Fatih Camii
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Harita 2.7. Osmanlı Kibritleri Fabrikası ve Azadlı Baruthanesi / İstanbul-Avrupa,
Küçük ve Büyük Çekmece gölleri bölgesinin fiziki haritası ( T.C. Başbakanlık
Osmanlı Arşivi) 29/Z/1341 (Hicri)
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KİBRİT FABRİKASI :
Osmanlı Kibritleri Fabrikası, İstanbul İli, Küçükçekmece Fatih Mahallesi, Florya
Asfaltı Caddesi, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma
Kurulu'nun 27.12.2001 gün 6247 sayılı kararı ile derecesi belirlenen İç-Dış Kumsal
Doğal Sit kesiminde kalmakta olup, 13 pafta, 4805 ve 2173 parseller'de yer
almaktadır. (Harita 2.8) II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulunun 27.08.1991 gün 2717 sayılı kararı ile tescil edilmiş ve 20.04.1993 gün
3072 sayılı kararı ile koruma grubu 1. grup olarak belirlenmiştir.

Harita 2.8. Osmanlı Kibritleri Fabrikası Parsel Sınırı (2011)
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2.2. YAPININ TARİHÇESİ
Osmanlı Devleti'nde

Tanzimat döneminde genellikle ordunun

ihtiyaçlarını

karşılamak amacıyla kurulmuş devlet fabrikaları görülmektedir. 19. yüzyıldan
itibaren Osmanlı İmpatatorluğu’nda sanayileşme çalışmaları yoğunlaşmıştır. Yapılan
ticari anlaşmalar ve vergi ile gümrük konusunda yapılan kolaylıklar ile yeni
fabrikaların inşaası teşvik edilmiştir. Yerli yatırımcıların yeterli birikimi olmaması
sebebiyle, ticari anlaşmalarla da desteklenen yabancı sermayeli şirketler piyasada
aktif olarak yer almaya başlamıştır.
Bu girişimlerden biri de Kibrit Fabrikası kurmak Fransızların İstanbul’da bir kibrit
fabrikası inşa etme talebidir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Kav ve Kibrit Osmanlı
Şirketi’ni kuran Fransızlar, İstanbul'da modern bir kibrit fabrikası kurmak üzere
çalışmalara başlarlar.
KAV VE KİBRİT OSMANLI ŞİRKETİ :
“Uzun araştırmalar sonucunda mûlkiyeti Hazine-i Hassa'ya bağlı Kurbağalıdere
Çiftliği'nin 56 atik dönümlük arazisi, 24 Mayıs 1892 tarihinde şirketin idare meclisi
başkanı Nuri Beyefendi ile Hazine-i Hassa İdaresi arasında imzalanan bir anlaşma
ile, Kav ve Kibrit Osmanlı Şirketine 40 seneliğine tahsis edilir. Bu kira sözleşmesi
iki nüsha olarak düzenlenip imza altına alınmıştır.
Böylece Kadıköy Kazası'na bağlı Çiftehavuzlar civarında yapılması planlanan
fabrikanın inşaatına başlanır. Belli bir aşamaya geldikten sonra, kibritin içerdiği
kimyevi maddelerin patlayıcı özelliği ve insan sağlığı bakımından oluşturacağı
tehlikeler sebebiyle huzursuzluğa kapılan çevre halkı, fabrika inşaasına mesire
alanlarına yakın olması ve yakın çevresinde meskenler bulunması nedeniyle tepki
gösterir. Bunun üzerine gerekli incelemelerin yapılabilmesi için fabrika inşası
durdurulur. ”61

61

T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, (1310 M.), BOA.BEO.142/10628
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“Karara uygun davranmayan 40-50 kişilik işçi grubu, Belediye Başkanlığı ve
Kaymakamlığın izni dışında inşaata başladığından inşaatın engellenmesi için tebligat
yazılmıştır.”62
“Kaymakamlıktan alınan telgrafnamede tebligat aleyhine olarak inşaata başlandığı
bildirilmiş hemen inşaatın engellenmesi gerektiği ifade edilmiştir.”63
“İnşaatın engellenmesi için oraya giden polis komiseriyle maiyetine karşı silahlı
olarak 15-20 kişi çıkarılarak ilgili memurlar zorla oradan püskürtülmüştür.
Daha sonra malzemeler Caddebostan civarında kiralanan araziye taşınarak kibrit
fabrikası inşaatına tekrar başlanmış, fakat Tersane Kumandan vekili Selanikli Hasan
Paşa sekiz tane polis ile söz konusu mahale zorla girerek ve zor kullanarak çalışma
yapılmasına engel olmuştur.
Şirket vekili Mösyö Halfet’in, Çiftehavuzlar yakınında sakıncalı olduğu gerekçesiyle
inşası ertelenmiş olan kibrit fabrikası için başka bir yer gösterilir ise kabul edileceği
ve bundan dolayı bir belge yazıldığı takdirde isteklere karşı gelinmeyeceğini
belirtmiştir.
Bayındırlık Bakanlığı daha önce yaptığı incelemede kibrit fabrikasının söz edilen
mahalde inşasında sıkıntı olmadığını belirtmiş ise de daha sonra Fransa’da bu gibi
fabrikalar için uygulanan kanunlar göz önünde bulundurularak fabrikanın yerleşim
yerinden 800 metre uzakta olması gerektiğine karar verilmiş, seçilen alanın yerleşim
alanlarına yakın olduğunu belirten raporun incelenmesi üzerine söz konusu
fabrikanın inşasının sakıncalı olacağı kesinleşmiş ve durum Hazine Bakanlığı’yla
Belediye Başkanlığı’na bildirilmiştir.
Bu girişimler sonucu, Hazine-i Hassa Nazırı Mikail Portakalyan Paşa tarafından
Eylül 1892 tarihinde yazılan bir yazı ile icar anlaşması iptal edilerek, fabrikanın
yapımı durdurulmuştur.
Anlaşma sağlanamaması sonucu feshedilen sözleşme üzerine kira bedelini geri
isteyen kibrit fabrikası şirket vekili Mösyö Halfet ve Nuri Bey ile yapılan görüşme
sonrasında artık hazinenin Kav ve Kibrit Fabrikası’yla alakası kesilmiştir.”64

62

T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, (1311 M.), BOA.DH.MKT.106/18
T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, (1311 M.), BOA.BEO.249/18607
64
T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, (1310 M.), BOA.BEO.142/10628
63
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OSMANLI KİBRİTLERİ ANONİM ŞİRKETİ :
Osmanlı Arşivi belgelerine göre :
Kibrit fabrikası vekili Halfet, dilekçenin yer aldığı 28 Cemaziyelahir sene 1310 tarih
ve 1275 numaralı tezkere ile Osmanlı topraklarında her çeşit kibritin sarfiyatı üzerine
hükümete bir nisbî vergi vermek ve bu verginin miktarı senelik 80.000 liradan
noksan olmamak şartıyla 500.000 lira sermaye ile Osmanlı Anonim Şirketinin
kurulması ve söz konusu kibritlerin 50 sene müddetle imal ve satışı imtiyazının
kendilerine verilmesini talep etmiştir.65
“Ticaret ve Nafia nezaretince değerlendirilen imtiyaz teklifi ve beyan edilen şartlar
heyet müzakeresiyle uygun görülmüştür.
Padişah, 2 Haziran 1317 Hicri (1901 Miladi) tarihli iradesi ile Fransız sermayesi ile
kurulan Osmanlı Kibritleri Anonim Şirketi (Société Anonym les Allumettes
Ottomanes) ünvanını taşıyan şirketin imtiyaz hakkını onaylamıştır.”66

Şekil 2.8. Devlet Şurası evrakı arasında fabrikanın planını gösteren belgede yer alan mühür
(T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi)

Bu mühürde şirketin “Société Ottoman d’Alumette Usine de Kutchuk-Tehekmedje”
adını taşıdığı görülmektedir. (Şekil 2.8)

65
66

T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, (1310 M.), BOA.BEO.142/10605
Adnan Giz, (1969), y.a.g.e., S.19
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İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ VE YER SEÇİMİ :
“Şirketle yapılan sözleşme ile 1307 Hicri (1890 Miladi) tarihinde İstanbul ve üç şehir
ile İzmit ve Çatalca sancaklarının, aynı zamanda Edirne, Selanik, Bursa, Aydın ve
Çanakkale vilayetlerinin sakıncasız yerlerinde Kav ve kibrit fabrikaları inşası
imtiyazı, 40 sene müddetle Osmanlı Devleti tebasından Esiraki Efendi’ye verilmiştir.
Sözleşmeye göre imtiyaz tarihinden altı ay sonra Osmanlı Hükümeti ile şirket
tarafından İstanbul’da inşa olunacak fabrika mahalli belirlendikten sonra inşaata
başlanması gerekmektedir.”67
Sadaret tarafından, Osmanlı Kibrit Şirketi'nin özel vekili bulunan Halfet'ten fabrika
yapımı için uygun bir arazi bulunmasının talep edilmesinin ardından yapılan yer
seçimi çalışmaları sonucunda ilk arsa önerisi sunulmuştur.
“Küçükçekmece Gölü’nün önünde ve sahilde, Rumeli Demir yolu hattının 22.
kilometresi ortasında ve Küçükçekmece Köyü’ne 1080 ve istasyona 800 metre
mesafede, Florya Çiftliği hududu dahilinde, Vakıflar mülklerinden Gazi Sultan II.
Mahmud Han hazretleri vakfından senelik 7 kuruş peşin bedel ve 4 kuruş 15 para ile
arsası kiralanmış olan 25 eski dönüm ve yüzölçümü 40.000 arşından ibaret ve 17500
kuruş kıymetli bir yer olan mahalin, Fransa devleti tebasından Edvar Şarl oğlu
Halfetin mülkü olduğu belirlenmiştir.”68
“Halphen, 22 Ekim 1892 tarihinde Başbakanlığa vermiş olduğu dilekçesinde; söz
konusu yerde bulunan arsanın, yerleşim yerlerine uzak olması nedeniyle fabrika
yapımına uygun bir yer olduğunu belirtir ve kış gelmeden inşaata başlanması için
ruhsat talep eder. (Harita 2.9, 2.10)
Bunun üzerine İstanbul Belediyesi tarafından, Küçükçekmece'de seçilen bu yerin
fabrika kurmaya uygun olup olmadığının belirlenmesi amacı ile bir rapor
hazırlanması gündeme gelir. Bu amaçla söz konusu yere, 5 Kasım 1892 tarihinde
Ticaret ve Nafia Bakanlığı tarafından bir fen heyeti gönderilir. Heyetin başında
bakanlığın fen heyeti baş ressamı Kirkor Efendi ile İstanbul Belediyesi
Hendesehane'sinin muallim memuru Binbaşı Asaf Bey bulunmaktadır.”69
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T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, (1317 M.), BOA.BEO.1385/103824
T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, (1311 M.), BOA.DH.MKT.106/18
69
Salih Şahin, (2010), y.a.g.e., S..84-85
68

43

33

Harita 2.10. Osmanlı Kibritleri Fabrikası - Rumi 1330 (Miladi 1914-15) tarihli Harp
Akademisi Matbaası Basımı Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Haritası (Atatürk Kitaplığı
Harita Arşivi)
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Harita 2.11. Osmanlı Kibritleri Fabrikası ( T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi) (Şahin,
Salih 2010. Dünden Bugüne Küçükçekmece, Kültür Sanat Basımevi, İstanbul s. 85)
Konu ile ilgili inceleme yapan memurların raporda belirttiği sakıncalar şunlardır :
İnşa olunacak fabrika askeri nakliyat ve harp gereçlerinin nakliyatının da yapıldığı
Rumeli

demir

yolu

bitişiğinde

bulunduğu

ve

yanıcı

madde

imalatı

gerçekleştirildiğinden bir yangın ve yıkılma esnasında söz konusu hat işleyemez hale
gelebilir,
Bir yangın olması durumunda tren hattı ve belki gölün ayağı yıkılarak gölün ön
tarafını su istila edebilir, gölün ayağı kapanarak civarda bulunan mahallerin su
altında kalmasına sebep olabilir,
Askeri açıdan önemli noktaları bulunan Çekmece Köprüsü yıkılma tehlikesiyle karşı
karşıya kalabilir,
Balık avı yapılamayabilir,
Çekmece Köyü, Kalatarya Köyleri ve civarının havasının kirlenmesine sebep
olabilir.70

70

T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, (1310 M.), BOA.BEO.142.10628
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Keşif yapan memurların yer seçimi ile ilgili raporunda, Küçükçekmece Gölü ile
demiryolu yakınında bulunan alanda fabrika yapımının zararlı olduğunun belirtilmesi
sonucu kibrit fabrikasının tesisi için belirlenen yerden vazgeçilmiştir.
Bunun üzerine kibrit fabrikası tesis edilecek şirket tarafından yeni bir yer önerisi
yapılmıştır. (Harita 2.9)
“Kirkor Efendi tarafından verilen raporda, görülen mahal Rumeli demiryolunu 19.
Kilometresinin 400. noktasıyla 450. metresi arasındadır. Bir tarafı Rumeli demir
yolunun sınırındadır. Karşı tarafından Marmara sahili, diğer iki tarafında ise Barutçu
Paşazadelerin mülk tarlaları bulunmaktadır. Ayastefanos istasyonundan 1800 metre
ve köyünden 1200 metre mesafede enine demiryolu boyunca 50, uzunlukça denize
kadar 200 metre sahasında ve Ayastefanos mahallesine yaklaşık olarak 500 metre
kadar mesafede olan arazinin Baruthanenin 4 kilometre kadar uzağında olduğu
belirtilmiştir.
Buna göre demir yolu ve baruthanelere ve özellikle yeni kurulan mahallelere yakın
olduğu, daha önce incelenmiş olan mevkiin buna kıyasla daha sakıncasız bulunduğu
ve fabrikada günlük imalat için yeterli miktarda klorat de potas bulunacağı için
baruthane depolarına zarar verip vermeyeceği konusunda Tophane idaresince
muayene edilmesi gerektiği konusunda görüş bildirilmiştir.
İstanbul Belediyesi'nin bu olumsuz raporu üzerine Ticaret ve Nafıa Bakanlığı
tarafından yeniden bir rapor hazırlatılması gündeme gelir. Bu amaçla, Daire-yi
Askeriye, Bahriye Nezareti ve Tophane-i Amire tarafından görevlendirilen, Erkânı
Harbiye Miralaylarından İbrahim Emin b. Muhyiddin, Baruthane-i Âmireler Memuru
Miralay Es-Seyyid Necip b Şerafettin, Bahriye Esaiyye Miralaylarından Abdullatif
ve Bahriye Kolağalarından Mehmet Rıza isimli uzman kişiler tarafından 30 Kanunu
evvel 1308 /11 Ocak 1893 tarihinde bir rapor hazırlanır.
Bu iki mevkiden Küçükçekmece civarındaki mevki baruthane ve demir yol hattına
daha uzak ve fabrika inşasına daha elverişli olduğundan Ayastefanos civarındaki
ikinci mevkiden vazgeçilir.”
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İlk yer önerisi olan Küçükçekmece gölü yakınındaki mevkiin demiryolu’na yakınlığı
ve tutuşabilecek maddeler bulundurulması sebebiyle yeri konusunda tereddüt
yaşansa da yapılan incelemeler sonrası hazırlanan raporda tehlikeye sebebiyet
verecek maddelerin (Klorat de potas) Küçükçekmece Gölü’nün kuzey doğusunda
bulunan Azadlı Baruthanesi muhafazası altında, Baruthanece gösterilecek bir
mahalde şirket tarafından yapılacak kargir bir mahzende muhafaza edilmesi ve
gereken miktarda getirilmesi koşuluyla yapımına izin verilmiştir.71
“Fabrikada kullanılacak klorat de potas yasaklı bir maddedir. Lazım olan miktarda
klorat de potas gerektikçe, kafi miktardaki bedelinin ödenmesi karşılığında Tophanei Amire’den alınacaktır.”72
Osmanlı Arşiv Belgesinde belirtildiği üzere :
“Denetim için Baruthanede görevli askeri zabıtalardan mareşallikçe uygun görülecek
bir kişinin komiserlik vazifesiyle görevlendirilmesi ve bakanlıkça da Rumeli demir
yolunda görevlendirilen komiserlerden birisinin veya bakanlık görevlilerinden uygun
bir kişinin maaşına fabrikaya gelip gitme masrafına karşılık zam yapılarak fabrika
müfettişliğinin ilave görev olarak ona verilmesi kararlaştırılmıştır.”73
“18 Ocak 1893 tarihinde Bakanlar kurulunda yapılan müzakereler sonucunda alınan
karar üzerine, Sadaret (Başbakanlık) tarafından, fabrikanın kuruluşu iradesi alınmak
üzere 31 Ağustos 1893 tarihinde padişah hazretlerine sunulur. Ve nihayet
Küçükçekmece'ye Kibrit Fabrikası yapılması ruhsatı, 15 Eylül 1893 tarihinde verilen
padişah iradesi ile alınmış olur. ” 74
Bu tarihten sonra yapımına başlanan fabrikanın vaziyet planında 8ox63m (4980 m2)
büyüklüğünde olduğu tespit edilmektedir. 75
Kesin bir belge bulunamamakla birlikte Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri
Fabrikası'nın 1897 yılının Mart ayında üretim faaliyetlerine başladığı rivayet
olunmaktadır.76
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23 Kanunuevvel 1292 (Hicri) /4 Kanunusani 1293 (Hicri) tarihli dilekçedeki imtiyaz
şartlarına göre :
• “Selanik ve Aydın vilayetlerinde de yine imtiyaz tarihinden itibaren beş sene sonra
fabrikaların inşasına başlanıp bir sene zarfında tamamlanması gerekmektedir.
• Osmanlı vilayetlerinin gereken mahallerinde sırasıyla fabrikalar inşa edileceği
taahhüt edilmiştir.
• Tüketicilere satılacak kibritlerin fiyatı Osmanlı hükümeti ile şirket arasında ittifakla
kararlaştırılacaktır.
• İmtiyaz sahibi olan şirket imtiyazın müddet ve devamınca satacağı bütün kibritler
üzerinden gerekli vergisini verecektir. Bu vergi her sene bir veya birkaç taksit ile
ödenecektir. Vergi her hangi çeşitten olursa olsun satılan kibritlerin miktarıyla
orantılı olacaktır.
• Bir senede satılan kibritlerin miktarı hangi rakama ulaşırsa ulaşsın söz konusu vergi
senede hiç bir zaman 80.000 liradan aşağı olmayacaktır.
• Ancak bir savaş veya zorunlu sebepler doğrultusunda şirket Osmanlı topraklarında
bir veya birkaç vilayette satış yapılamazsa verginin miktarı satış miktarına oranla
hesap edilecek ve bu durumda teminat verilen miktar aranılmayacaktır.”77
“Fakat Esiraki Efendi’nin kurmuş olduğu Osmanlı Kibritleri Anonim Şirketi’nin
yalnız Küçükçekmece’de bir fabrika inşa ederek, Selanik ve Aydın vilayetlerinde
nihayet beş sene zarfında tesisine mecbur olduğu fabrikaları inşa ile taahhütlerini
yerine getiremeyerek anlaşmaya uygun davranmaması sonucu imtiyaz hükümden
düşmüştür.
Esiraki Efendi tarafından 1 milyon Frank sermaye ile Osmanlı Kibritleri Anonim
Şirketi’nin Küçükçekmece’de tesis ettiği fabrika, bazı sebeplerden dolayı bir müddet
iş yapamamıştır. 1315 Hicri (1897 Miladi) senesinden beri üretim yapmayan fabrika
için Dirgözi Lion Jermen imzasıyla verilen dilekçede 1 milyon Frank sermaye daha
ilave edilerek fabrikanın tekrar işletilmesi isteği belirtilmiş, sözü edilen fabrikanın
imtiyaz hakkının devam edip edemeyeceğinin incelenmesi istenmiştir.
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Şirketin anlaşmaya uygunsuz davranışları sonucu imtiyaz hükümlerini kendiliğinden
feshetmesiyle imtiyaz müddeti sona erdiğinden Osmanlı Kibritleri Anonim
Şirketi’nin Küçükçekmece’de inşa etmiş olduğu fabrika ile araç ve gereçlerin
Osmanlı hükümeti nam ve hesabına kalarak koruma altına alınması için sözleşmenin
gereğinin yapılmasına karar verilmiştir.
Sözleşme gereğince fabrika ve içerisindeki araç gereçlerin Osmanlı Hükumeti’ne
intikal etmesi, fabrikada bulunan ateşleme maddeleri ve gerekli malzemeler gibi
geriye kalan şirkete ait eşyaların satılarak elde edilen gelirin vergi ve benzeri hazine
talepleri için kullanılması uygun bulunmuştur.”78
20. YÜZYILDA KİBRİT ÜRETİMİ:
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 19. Yüzyılın ikinci yarısında yapılan ticaret
anlaşmalarının da getirisi olarak Batılı İşadamları kibrit imtiyazını ele geçirmeye
çalışmış, Fransız sermayeli Osmanlı Kibritleri Anonim Şirketi, Küçükçekmece
Osmanlı Kibritleri Fabrikası’nı kurarak ilk üretimi gerçekleştirmeyi başarmıştır.
Bu süreçte yabancı ticaret adamlarının piyasada yer edinmek, imtiyaz sahibi olmak,
yerli kuruluşları engellemek gibi amaçlarla gerçekleştirmeye çalıştıkları farklı
teşebbüslerinin olduğu görülmektedir.
İkinci Dünya Savaşı’nın baş göstermesiyle kibrit ithalatı azalmış, iç piyasa kibrit
ihtiyacını karşılayamaz hale gelmiştir. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte kibrit üretimi
ile ilgili bazı düzenlemelere gidilmiştir.
“1924 yılında kibritin üretimi, ithalatı ve satılması devlet tekeli altına alınmış, 1
Haziran 1929 tarihinde çakmak tekelinin başka bir şirkete devredilmemesi koşuluyla
1503 sayılı “Kibrit ve Çakmak İnhisarı Kanunu” adlı yasa kabul edilmiştir.” 79
“1924’de imtiyaz hakkı Belçikalı bir şirkete verilmiştir. Şirket, öncelikle kibrit ithal
ve satışını ve Türkiye’de bir kibrit fabrikası tesisini taahhüt etmiştir. ”80 Şirket kibrit
fabrikasını Sinop’ta inşa etmeye karar vermiştir.
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SİNOP KİBRİT FABRİKASI :

Şekil 2.9.Sinop Kibrit Fabrikası (Bahri Özgen Koleksiyonu)

“Sinop, Zingal Ormanları yakınında kurulması uygun görülen fabrikanın inşaatı
başladıktan sonra, toprağın kaydığı ve fabrika binası için yetersiz olduğu, şirketin
taahhütlerini yerine getiremeyeceği görülerek anlaşma feshedilmiştir.”81 (Şekil 2.9)
“1927 yılı başında Sinop'ta inşasına başlanan fabrikanın öngörülen 1 Ocak 1928
tarihinde üretime geçme imkânı olmadı.”82(Şekil 2.10)

Şekil 2.10. Türkiye Kibritleri Sinop Fabrikası Amblemi (Bahri Özgen Koleksiyonu)

Büyükdere’ye taşınan Sinop Kibrit Fabrikası’nın yerinde Sinop Tarım İl Müdürlüğü,
Merkez Jandarma Komutanlığı, Polis Merkezi Amirliği bulunmaktadır.
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BÜYÜKDERE KİBRİT FABRİKASI :
1 Temmuz 1930'da mecliste kabul edilen 1722 sayılı yasa ile kibrit tekeli hakkı “The
American Turkish Investment Corporation” isimli şirkete verilmiştir.83
Kibrit fabrikası kurmak, işletmek ve teknik eleman yetiştirmek gibi şartlarla 8
milyon dolar avans karşılığı imtiyazın bu müesseseye devri uygun görülmüştür.84
“Bu tekel hakkına karşılık olarak şirket de iki yıl içinde İstanbul'da, Büyükdere'de bir
kibrit fabrikası kurmayı, 25 yıl süresince her yıl 1.750.000 TL kira ödemeyi ve yüzde
6.5 faiz ve 25 yıl vadeli 10.000.000 altın dolar borç vermeyi kabul etmiştir.”85(Şekil
2.11)
“Faaliyete geçen şirket Büyükdere’de Nektar bira fabrikasına ait bina ve araziyi satın
almış ve 1930 yılında ilk Türk kibrit fabrikasının kurulmasına başlanmıştır.
1932 yılında ilk Türk kibriti piyasaya çıkarıldı. İlk Türk kibritinin etiketinde, çift
öküzle sapan kullanan kasketli bir Türk köylüsünün resmi vardır. ”86

Şekil 2. 11. Büyükdere Kibrit Fabrikası’ndan bir görünüş. (1944)
(http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=186196)

“Amerikan şirketi, 1943 yılına kadar faaliyetine devam etti. 28.5.1943 tarih ve 4426
sayılı kanunla bu kurumun imtiyazı kaldırılmış ve yapılan anlaşma uyarınca hisse
senetleri satın alınarak, Türkiye’de kibrit, çakmak ve çakmak taşı tekelinin fiilen
devlet tarafından işletilmesine başlanılmıştır.
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1952 yılında kibrit ithalatının serbest bırakılması ve özel şirketlere de kibrit üretim
hakkı verilmesi ile 1953 yılında 1.000.000 lira sermaye ile teşekkül eden (Tür-kay
Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi) İstinye’de özel teşebbüse ait ilk kibrit fabrikasını
kurmuş ve 1956 yılında faaliyete geçmiştir.”87
Özel kibrit üretimi serbest bırakılırken Büyükdere Kibrti Fabrikası’nın satışı da
gündeme gelmiş ancak özel sermaye bu fabrikaya ilgi göstermemiştir.88 Kibrit
üretimi yapılan kısım Tekel tarafından depo olarak işlevlendirilmiştir.

İNEGÖL KİBRİT FABRİKASI :
“5 Mayıs 1952 tarihinde kibrit üretiminde devlet tekeli kaldırılmış olmasına rağmen,
“The American-Turkish Investment Corporation” adlı şirketin İstanbul Büyükdere'de
inşa ettiği ve 1932'de üretime başlayan Büyükdere Kibrit Fabrikası, Sanayi
Tesislerinin Boğaz'dan Arındırılması Yasası çıkıncaya kadar üretimine devam etti.”89
“Bu yasayla birlikte Büyükdere Kibrit Fabrikası'nın kanalizasyonunun İstanbul
Boğazı'nı kirletmesi nedeniyle fabrikanın taşınabileceği bir yer arayışına girildi.
Eski

teknolojiyle

çalışan

Büyükdere

Kibrit

Fabrikası'nın

1985

yılında

modernizasyonu düşünüldü. Ancak Boğaziçi imar uygulamaları nedeniyle bölge
sanayiden arındırılmış bir bölge olarak tescil edilince, fabrikanın bulunduğu yerde
modernize edilmesi imkansızlaştı; bu nedenle İnegöl'e taşınmasına karar verildi,
İnegöl'ün seçilmesinde temel iki neden, kibritin ana hammaddesi tomruğun İnegöl'de
kolayca bulunması ve nakliye kolaylığı ile orada bulunan yaprak tütün için yapılan
hazır bir binanın değerlendirilmesiydi. İnegöl Kibrit İşletmesi'nin tam açılış tarihi 3
Mart 1989'dur.”90
1967 yılında İnegöl ve çevresinin tütün üreticisinin elindeki tütünü işlemek amacıyla
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bünyesinde Tekel Yaprak Tütün ve İşletme atölyesi
kurulmuş, Cerrah yolu üzerindeki Tekel’e ait tütün depolarının olduğu yerde 90’lı
yılların başında Tekel’e bağlı Kibrit Fabrikası faaliyete geçirilmiştir. Tütün İşletme
Atölyesi, Kibrit Fabrikası birlikte faaliyetini sürdürdükten sonra, önce tütün işletme
atölyesi ardından da 2001 yılında Kibrit Fabrikası faaliyetine son vermiştir.
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Bu gün Tütün İşletme Atölyesinin Atatürk Bulvarı üzerindeki binası İnegöl Meslek
Yüksekokulu olarak hizmet vermektedir. Kibrit fabrikasının bulunduğu yer de
Uludağ Üniversitesine tahsis edilmiştir.
Günümüz üretim teknolojilerine yenik düşen kibrit sektöründe talep gün geçtikçe
azaltmaktadır. Tekel’e ait Gümüşhane Kelkit Kibrit Fabrikası’nın 2004’te ÖYK
kararı, Bursa-Orhangazi’de ‘Kav’ markasıyla üretim yapan İsveçli Swedish Match’ın
da girdi maliyetleri ve düşük döviz kuru gerekçe gösterilerek 2006 yılında
kapatılmasının ardından, sektörde geriye kalan tek fabrika olan Malazlar Kibrit
Fabrikası da zarar ettiğini açıklamıştır. Malazlar Kibrit Fabrikası İşletme Şefi Zeki
Çeliker ile 2011 Temmuz ayında yapılan kişisel görüşmede fabrikanın Ağustos ayı
itibariyle üretime son vereceği bilgisine ulaşılmıştır.
2.3. İŞLEVSEL ANALİZ
2.3.1.Yapının Özgün İşlevi
Yapı, 1893 yılında kibrit fabrikası işlevi ile kurulmuş ve kısa bir süre özgün işlevini
sürdürmüştür. Sanayi yapılarında sürekli değişen üretim teknolojileri sebebiyle
farklılaşan ihtiyaçlar ortaya çıkmakta ve kullanıcı müdahaleleri olağan bir hal
almaktadır. Bu sebeple mekan kurgusu mimari tanımlamalardan çok işlev üzerinden
okunarak çözümlenmelidir.
2.2.1.1.Kibrit Üretimi

KİBRİT:
“En eski çağlarda taşları birbirine sürterek ateş yakmaya çalışan insan zekası,
nihayetinde 19. yüzyılın başında bu zahmetli işi bir çöp parçası ile başarmanın
yolunu bulmuştur.”91
İlk kibritler, uç tarafına kimyasal madde emdirilmiş ince bir odun parçasının, içinde
başka bir kimyasal karışım olan şişeciklere daldırılması sonucu alev alacak şekilde
üretilmiştir. 19. yüzyılın ilk çeyreğinde, fosforun denetim altına alınması, kimyasal
maddeyle kaplı ucu bir yere sürtüldüğünde oluşan ısıyla alevlenen çöplerin üretimini
kolaylaştırmıştır.
Daha sonraki aşama ise, ancak belirli kimyasal maddeyle kaplanmış bir yüzeye
sürtülünce yanan, odun çöpünün de kimyasal olarak işlenip alevi ağır ağır ilerlettiği
“emniyet kibritleri”nin yapılması olmuştur.92
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1831 yılında Fransız Charles Sauria, fosforlu kibriti yaptı. Ertesi yıl Alman
Kammerer, bu buluşu sanayi alanına aktarmış, daha sonra İsveçli Lindiström
fosforun tehlikesini gidermeyi başarmıştır. Böylece kibrit sanayi kısa zamanda
gelişme imkanını kazanmıştır. Batı ülkelerinde önceleri imal ve satışı serbest olan
kibrit, bir süre sonra başta Fransa olmak üzere bir kısım ülkelerde tütüne paralel
olarak yalnız imali, veya imal ve satışı olmak üzere devlet tekeline alınmıştır.

Şekil 2.12. Kibrit Çeşitleri

Üç çeşit kibrit üretimi yapılmaktadır :
Bunlardan ilki beyaz fosforlu kibritlerdir. Yakıldığı zaman devamlı etrafa alev
sıçrayan bu kibrit türü aynı zamanda zor söndürüldüğünden tehlikelidir.
İkincisi herhangi bir yere sürüldüğünde alev alabilen kırmızı fosforlu kibritlerdir.
Ucuza mal edilen ve yaygın olarak kullanılan bu kibrit türü üstüne zehirli olmasının
yanı sıra basma, güneşte kalma gibi durumlarda yangın çıkmasına sebep olabilir.
Üçüncüsü Osmanlı Kibritleri Fabrikasında da üretilen çeşitten, yalnızca kutusuna
sürüldüğünde alev alan kibrit çeşididir. Üzerine basıldığında sıcağa maruz
bırakıldığında vb. durumlarda alev almayan bu kibritler tehlikesiz kibrit adıyla
anılmaktadır. 93
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“Paul Labarthe’ın “Dictionnaire Populaire De Medecine Usuelle” isimli kitabının 97
ve devamı sayfalarında kibritler için aşağıdaki terkipler yazılıdır: 94
Tablo 2-2. Kibrit Terkipleri

1.Terkip

2.Terkip

3.Terkip

4.Terkip

Tutkal
Beyaz fosfor
Çam tuzu
Hamız tutiya
Su

Zamk
Beyaz fosfor
Hamız kurşun
Hamız azot
Su

Zamk
Beyaz fosfor
Klorat de potas
Hamız tutiya
Su

Kromat de potas
Klorat de potas
Hamız kurşun
Kibrit intimon
Toz halde sünger taşı veya çam
Zamk
Su

Bunlardan birinci ve ikinci terkiplerde patlayıcı madde bulunduğunu belirtilmiştir.
Beyaz fosfor buharının havasız bir yerde çalışan işçilerinde meydana getireceği
hastalıklar sayılarak adı geçen hastalıkların meydana gelmemesi için tedbir alınması
gerektiği ifade edilir. Tedbir alınması gereken önemli konulardan biri de kibritin
kendi kendine alev alma tehlikesidir. Beşinci terkipte bahsedilen kırmızı fosforlu
kibrit terkibatı bu bakımdan tehlikesizdir. (Tablo 2-2,2-3)
Tablo 2-3. Kibrit Terkipleri

5.Terkip
Kibritlerin ucuna konacak olan hamurun
karışımı
Klorat de potas
Kibrit İntimon
Su

Kibrit kutularına sürülecek hamurun
karışımı
Kırmızı fosfor
Kibrit intimon
Kuru tutkal
Su
Çam tozu

İşte kibritleri için kabul olunmuş olan karışımlar şunlardan ibarettir.
Tardiyo’nun “Diksiyoner Dişrin” isimli beş cildlik eserinin birinci cildinin 72.
Sayfasından 109. sayfasına kadar olan kibritler hakkındaki kısımda, kibrit
fabrikalarında yanmaya elverişli kibrit hamurunun patlamasının sebebinden
bahsedilir.
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Bu durumun “fosfor” ile klorat de potasın kibrit hamurunda birleşmesinden ve
bunların yolsuz olarak karıştırılıp dikkatsiz kullanılmasından kaynaklandığı ve bu
hamurun patlaması halinde olan etkileri tutuşan hamur parçalarının etrafa
saçılmasından ve fabrikada yangın çıkması dahi bir çok kibritin ya kurutulurken ya
da balya yapılırken tutuşup kendi kendine bulundukları mahalde yanmasından ibaret
olduğu ifade edilir.
Alınan tedbirler ve hamurların terkiplerinde edilen ıslahatlar sayesinde bu gibi
tehlikelerin önünün alındığını ve bu ıslahatın da fosforlu kolart döpotasın kibrit
hamurunda terkip edilmeyerek ayrılmasından ibaret olduğu ifade edilir. Verdiği
terkip Labart’ın ifadeleri sırasında beşinci terkip olarak yazdığı terkiple aynıdır.” 95
Osmanlı Kibritleri Fabrikası’nda üretilen kibritler, yalnızca kibrit kutularının
kenarında bulunan eczalı kısma sürtüldüğünde yakılabiliyor olması sebebiyle tehlike
arz etmez. Bu özelliği ile Osmanlı Kibritleri, o dönemde üretiminden vazgeçilmiş
olan fosforlu kibritlerden daha tehlikesiz ancak daha pahalı olarak satışa sunulur.

KÜÇÜKÇEKMECE OSMANLI FABRİKASIN’DA KİBRİT ÜRETİMİ :

Şekil 2.13. Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri fabrikasının dışarıdan ve iç mekandan görünüş
(Servet-i Fünun Gazetesi)
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T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, (1310 M.), BOA.BEO.142/10628
57

Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası İstanbul’da inşa edilmiş olan ilk kibrit
fabrikasıdır. (Şekil 2.13)
22 Eylül 1898 tarihinde yayınlanan Servet-i Fünun Gazetesi’nde Osmanlı Anonim
Şirketini kuran ve yaptığı anlaşma ile Osmanlı İmparatorluğundan imtiyaz alarak
Küçükçekmece Gölü ile Edirne Demiryolu arasında kibrit fabrikasının inşasını
yaptıran Mösyö Taverniye ile yapılan röportaj yayınlanmıştır. 96 Bu ropörtaja göre:
Fabrikada her gün 15 sandık kadar kibrit üretimi yapılıyordu. Her kutuda 50 kibrit
çöpü ve her sandıkta 7200 adet kibrit bulunuyordu. 200 işçinin çalışmasıyla
gerçekleştirilen kibrit üretimi 18 aşamadan oluşuyordu. (Şekil 2.14)

Şekil 2.14. Kibrit Üretimi Akış Şeması (Erdoğan, D., 2012)
96

Röportaj, (1314 M.), y.a.g.e., S.3-6.
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Şekil 2.15. Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası Vaziyet Planında üzerinde üretim
süreci (Restitüsyon önerisi)

1. Aşama (Hammaddenin getirilmesi – Su buharı) : İskeleye kayıklarla
getirilen kavak ve ıhlamur ağacından elde edilen kütükler depolara taşınıyor.
(Şekil 2.15) Karadeniz sahilinden kesilerek getirilen bu kütüklere tazyikli su
buharı uygulanarak birkaç saat bekletiliyor. Kütükler ‘etüv’lere sokuluyor,
içine işleyen rutubet şişmesini ve elastik bir şekle gelmesini sağlıyor.
2. Aşama (Kesim) : Kütükler hareketli tezgahlar üzerine alınarak hareket eden
testereler yardımıyla tam 52 cm boyutunda kesiliyor.
3. Aşama (Soyma) : Kabukları balta ile sıyrılarak soyuluyor.
4. Aşama (Torna) : Torna tezgahlarına alınan kabuğu soyulmuş kütükler
dönerek torna testeresiyle soyularak tam düzgün bir yuvarlak haline
getiriliyor.
Bu işlemde çok zayiat verilse de kütüklerin olabildiğince düzgün olmaları
hedeflenmektedir.
5. Aşama (Tabakalama) : Bu kütükler başka bir rendeye sokularak tam bir
kibrit çöpü kalınlığında düzgün tabakalar elde ediliyor. (Şekil 2.16) Kütük,
eğer kutu yapımında kullanılacaksa rendeden daha ince tabakalar halinde
çıkarılıyor.
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Şekil 2.16. Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri fabrikası manzalarından: ağaç kütüklerin kağıt
gibi tabaka-i rakika haline getirilmesi ve çemberlere alınmış kibritlerin eczalanması (Servet-i
Fünun Gazetesi)

6. Aşama (Doğrama) : Kibrit tabakaları tam bir kibrit boyunda uzunlamasına
kesildikten sonra 50 tanesi üst üste yerleştirilerek bıçak altına veriliyor. Her
bir harekette bu 50 tabaka bir kibrit kalınlığı kadar dışarıya çıkarılarak
yukardan inen bıçak yardımıyla 50si birden doğranıyor. Her darbeyle 50 adet
kibrit tezgahın altında bulunan arabaya dökülüyor.
Doldukça yenisiyle değiştirilen arabalar fabrika zeminindeki demir hatlar
üzerinde ilerletilerek kibritler taklak makinesine götürülüyor. Kutular için
kullanılacak olan tabakalar ayrıca başka bir kısımda kesilip bükülecek yerleri
çizildikten sonra doğranıyor.
7. Aşama (Kurutma – Kutu Yapımı) : Taklak makinesi kendi ekseninde
dönüp duran büyük bir silindir şeklindedir ve içinden sıcak hava geçer. Bu
makineye nakledilen kibrit çöpleri burada dönerek sıcak havanın etkisiyle
kuruyor. Böylece kütük halindeyken uygulanan su buharının kibritleri terk
etmesi sağlanıyor.
60

Diğer bir tarafta muhafaza ve sürgülere ait olan ince tabakalar ayrı ayrı
tezgahlarda işleme tabi tutuluyor. (Şekil 2.17) Kutu için kullanılacak
tabakalar üst üste konularak makineye veriliyor. Tahta alıp büküldükten sonra
makinenin bir yanından gelen mavi kağıt şeridi diğer yanındaki çanakta
bulunan koladan sürülüyor ve bükülmüş muhafazaya veya sürgüye
yapıştırılıyor. Bu tezgahların her birinin başında bulunan kadınların
kontrolünde gerçekleşen işlem sonrası yapılan kutular küfelere doluyor.

Şekil 2.17. Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası manzaralarından: kutuların imali
aşamasında tezgahların başındaki kadın işçiler (Servet-i Fünun Gazetesi)

8. Aşama (Etiketleme):Kutuların üstüne makine vasıtasıyla üzerinde fabrikanın
ismi bulunan ufak kağıtlar yapıştırılıyor. Bir yandan sütun halinde dizilmiş
olan etiketleri alan makine bir yandan kutulara yapıştırıyor ve ardından
kutuları küfelere atıyor. (Şekil 2.19, 2.20)
9. Aşama (Eleme) : Taklak makinesinde kuruyan kibritler arabalarla elek
makinesine getirilerek kısaları, kırıkları ayrılıyor.
10. Aşama (Sıralama) : Küfelere düzensiz bir şekilde dökülen kibritler sıralama
makinesi sallandıkça kendi kendine istiflenerek gözlere doluyor.
11. Aşama (Mahfazaya Alma) : Sıralanan kibritler uzun mahfazalar içine
alınıyor.
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12. Aşama (Gruplama) : Bu aşamada üst üste sıralanmış bulunan kibritler iki
tarafına keçe yapıştırılmış tahta cetveller üzerine her cetvelde bir sıra kibrit
olacak şekilde alınıyor.
13. Aşama (Çembere Alma): Üzerlerindeki kibritler olan bu cetveller üst üste
dizilerek 15-30 tanesi birden çember içine alınarak sıkıştırılıyor. Hepsi
birbirinden ayrı duracak şekilde sıkıştırılmış olan kibrit çöpleri raflı arabalarla
kimyahaneye götürülüyor.
14. Aşama (Parafinleme ve Kurutma) : Çemberler kimyahanede hazırlanmış
olan sıcak parafine batırılıyor. Uçları ıslanan kibritlerin macuna sokulup
çıkarılmasıyla uçları eczalanmış oluyor. (Şekil 2.16) Bu işlemden sonra tekrar
raflı arabalara yerleştirilen kibritler etüv makinesi yardımıyla kurutuluyor.
15. Aşama (İstifleme) : Diğer bir makinede çemberlerin açılmasıyla kibritler üst
üste istiflenerek eski halini alıyor.
16. Aşama (Kutulama) : Doldurma tezgahlarının başında bulunan kadın işçiler
daha önce hazırlanmış olan kibrit kutularının sürgüsünü elleriyle uzatıyor ve
makine her bir kutuya 50 adet kibrit çöpü yerleştirdikten sonra sürgüyü kibrit
kutusuna iterek küfeye atıyor. (Şekil 2.18)

Şekil 2.18. Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası manzaralarından: kutulara kibrit
doldurulması (Servet-i Fünun Gazetesi)
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17. Aşama (Eczalama): İçi kibrit dolu olan kutular yan yana uzun bir tezgaha
veriliyor. Fırçalarla kutuların iki yanına ecza sürülüyor. Fabrikada üretilen
kibritler yalnızca kendi kutusunun kapağındaki eczaya sürüldüğünde alev
aldığından kendi kendine alev alma tehlikesi bulunmuyor.
18. Aşama (Paketleme): Son olarak kutular 10arlı paketler halinde bir araya
getirilip üzerine etiket yapıştırılarak nakliyata hazır hale getiriliyor.

Şekil 2.19. Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası’da üretilen kibrit kutusun ön yüzü
(Osmanlı Kibritleri-250) (Aslıhan Yazan Kibrit Kutusu Koleksiyonu)

Şekil 2.20. Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası’nda üretilen kibrit kutusun arka
yüzü (Osmanlı Genel Anonim Şirketi-İstanbul-250-Kokusu ve tehlikesi olmadığından salona
özgü kibrittir.)(Aslıhan Yazan Kibrit Kutusu Koleksiyonu)
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2.3.2. İşlev Değişiklikleri
Yapı, 1893 yılında Osmanlı Kibritleri Anonim Şirketi tarafından fransız sermayesi
kullanılarak Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası işleviyle yaptırılmıştır.
Şirketin (1315 Hicri) 1897 Miladi yılında imtiyaz hakkını kaybetmesi üzerine özgün
işlevini kaybetmiştir.97 Daha sonra farklı işlevler için kullanılmıştır.
Günümüzde birden çok kullanıcısı bulunan fabrikanın mülkiyet hakkı bölünmüş
durumdadır. Fabrikanın farklı bölümleri şimdiye kadar birçok kullanıcı tarafından
farklı üretimler yapmak için kullanılmıştır. Fabrika binası kültür varlığı olarak tescil
edilmeden önceki yıllarda, kullanıcılar tarafından bazı mekan açıklıklarında (kapı ve
pencere) işlev gereği değişiklik yapılmıştır. Yapı dış cephede fenerli çatı bitimleri ile
okunan 5 ayrı bölümden meydana gelmektedir.

Şekil 2.21. Fabrika planı ve güneydoğu cephesi görünüşü (Rölöve) (Erdoğan, D., 2012)

1. bölüm; diğer kısımlardan farklı olarak 2173 parselde yer almaktadır. Bir dönem
hurda deposu olarak kullanılan bu mekan yıllardır boş olup zaman zaman film seti
olarak kullanılmaktadır.
Mülkiyeti aynı olan 2. ve 3. bölümler Anadolu Nakil Bant Kauçuk Sanayi ve
Anonim Şirketi tarafından yapımında kauçuk hammadde kullanılan konveyör ve
transmisyon bandı imalathanesi olarak kullanılmıştır. Şu anda sınırlı sayıdaki
işçisiyle üretime kısmen devam etmektedir.
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T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi, (1317 M.) BOA.BEO.1385/103824
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4. ve 5. bölümler en son aktif işlevinde mermer fabrikası olarak kullanılmıştır.
Fabrika binasında günümüzde mermer deposu olarak kullanılan bölüm, burada
mermercilik yapan başka bir kişiden 1970 yılında devralınmıştır.
Bu bölümde, önceki yıllarda mermer kesimi ve mermercilik ile ilgili muhtelif
imalatlar yapılmıştır. Mermer kesimi ve bu işle ilgili diğer imalatların yapıldığı
makinalar, çalışır durumda olmasına rağmen; mevcut piyasa şartları nedeniyle
burada uzun süredir kesim ve imalat yapılamamaktadır.
Günümüz şartlarında üretimini sürdürememiş, mermer atölyesi bölümü kilitli
vaziyettedir. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde mermer ocaklarının yakınına kurulan
fabrikalar, daha düşük maliyetler ile üretim yapabilmektedirler. Bu sebeple üretimini
sürdürememiş olan mermer atölyesi başka fabrikalardan kesilmiş olarak alınan
mermer levhaların depolanarak satıldığı bir mekan kullanımına yönelmiştir.

2.4. YAPININ MİMARİ ANALİZİ
2.4.1. Plan Özellikleri
Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası, Küçükçekmece Gölünün güneyinde,
Marmara Denizi ile gölün birbirine bağlandığı kısımda, Menekşe Deresinin
kıyısında, İç-Dış Kumsal Bölgesinde düz bir arazi üzerinde konumlandırılmıştır.
(Harita 2.12)
Endüstri yapılarının ulaşım ağına olan uzaklıkları büyük önem taşımaktadır.
Hammaddenin fabrikaya ulaştırılması ve bitmiş ürünün pazara sunulması
aşamalarında kolay ulaşım ve taşıma olanaklarına sahip olunduğunda üretim
hızlanırken maliyetin düşürülmesi sağlanmaktadır.
Fabrikanın konumu itibariyle önemli bir ulaşım yolu olan Marmara Denizi ile
bağlantısının

bulunması

ve

güneydoğu

cephesinin

baktığı

yönde

Rumeli

Demiryolu’na olan yakınlığı ile karayolu bağlantıları taşıma ve sevkiyat için seçenek
oluşturmaktadır. (Şekil 2.22)
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Şekil 2.22. Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası ve çevresine ait vaziyet planı

Yapının giriş aksı güneydoğudan kuzeybatı yönüne doğru uzanmaktadır. Menekşe
deresine pararlel doğrultuda (makas yönü) 63.65 m, kıyıya dik yönde ise 80.55 m
uzunluğundadır.
Tek katlı, çelik konstrüksiyonlu, kargir yapı bitişik nizam inşa edilmiş olan 3 adet
büyük açıklık ve bunların arasında bulunan 2 adet daha küçük açıklıklı 5 bölümden
meydana gelmiştir. (Şekil 2.23)
Simetrik bir düzende inşa edilmiş 1. ve 5. bölümlerin genişliği 14.5m olup mahya
yüksekliği 8.38 m’dir. Yapının ortasında bulunan 3. bölümün genişliği 15m, mahya
yüksekliği ise 8.86 m’dir. Yapının en geniş açıklıklı ve en yüksek kısmı burasıdır.
9 m genişliğinde tek açıklıktan oluşan 2. ve 4. bölümler, 6.96 m mahya yüksekliğine
sahiptir.
Tek katlı, üçgen alınlıklı binada iç mekanlardaki üretim için gerekli olan doğal ışık
ihtiyacı fenerli çatı yapımı ile çözümlenmiştir.
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Şekil 2.23. Fabrika planı (Rölöve) (Erdoğan, D., 2012)

BİRİNCİ BÖLÜM :
Güneydoğu cephesi yönündeki ana giriş kapısından 1. bölüme giriş yapılmaktadır.
Z01 nolu giriş mahallinin solunda Z02-Z03 nolu bürolar sağında ise Z04 nolu depo
bulunmaktadır. ZO2,Z03 ve Z04 nolu mekanlarda pencere ve kapı doğramaları
ahşaptır. Giriş mahallinde ahşap yığınları bulunmaktadır. (Ek 4. Foto. 76-81)
(ZO4) Depo kısmında ahşap tavan kaplaması olduğu gözlenmiştir. (Ek 4. Foto. 81)
Depoya bitişik Z05 nolu mekanda tonoz üst örtü bulunmaktadır.(Ek 4. Foto. 71)
206 nolu mekanın tuğla duvarı üzerinde silme bulunduğu gözlenmiştir. (Ek 4. Foto.
70) Z07 nolu ana mekan içinde özgün döşeme ve makine izlerine rastlanmaktadır.
(Ek 4. Foto. 82-88) Çelik taşıyıcı sistem bu bölümde rahatlıkla algılanabilmektedir.
(Ek 4. Foto. 91) Mekan içinde uzun doğrultuda yaklaşık 4 metre aralıkla
konumlandırılmış olan I profilli taşıyıcı dikmelerin bulunduğu görülmektedir. Z08
nolu baca 1. ve 2. bölümlerin Menekşe Deresi yönündeki arka cephe kesişim
noktasında 21 m yükseklikte ve dikdörtgen formunda bir baca yer almaktadır. (Ek 4.
Foto. 66-67)
Kuzeybatı (arka) cephesinden de giriş yapılabilen birinci bölümün sol yan cephe
duvarına bitişik muhdes tuvaletler bulunmaktadır. (Ek 4. Foto. 65, 94-96)
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İKİNCİ BÖLÜM :
Birinci ve ikinci bölümler farklı mülkiyetlerde olup farklı işlevler için
kullanıldığından iç mekandan geçiş söz konusu değildir.
İkinci bölümün ana girişi olan Z11 mekanı sağında Z12-Z13 nolu tuvaletler, Z14
nolu laboratuar ve Z15 nolu yemekhane mekanları bulunmaktadır. (Ek 4. Foto.
97,98) Z14 nolu laboratuarın üst örtüsü tonozdur. (Ek 4. Foto. 116) Arka cephe
bitişiğindeki Z09 mekanı 2 taşıyıcı dikme mesafesinde muhdes tuğla duvarlar ile Z10
nolu ana mekandan ayrılmıştır. (Ek 4. Foto. 108) Z10 nolu mekan içinde taşıyıcı
dikmeler görülmemektedir. Taşıyıcılar bölümler arasındaki tuğla duvarlar içinde yer
almaktadır. Günümüzde Nakil Bant Fabrikası olarak kullanılan bu bölüme hizmet
eden buhar kazanı Z09 nolu mekan içerisinde yer almaktadır. (Ek 4. Foto. 109)
Buhar kazanının hemen arkasında günümüzde aktif olarak kullanılan dairesel kesitli
muhdes baca yükselmektedir.
Z09 nolu mekana Menekşe Deresi’ne bakan kuzeybatı (arka) cephesinden de
ulaşılabilmektedir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :
Günümüzde ikinci ve üçüncü bölümler Nakil Bant Fabrikası olarak kullanılmaktadır.
Üçüncü bölüm yapının en geniş açıklıklı kısmıdır. Güneydoğu cephesinde dekoratif
tuğla kemerli bölümdeki ana giriş kapısından ulaşılan Z21 nolu giriş mahallinin
solunda Z15 yemekhane, Z16-Z19 mutfak ve Z18 depo mekanlarının açıldığı Z17
holünün giriş kapısı, sağında ise Z22 ve Z23 nolu büro mekanları bulunmaktadır. (Ek
4. Foto. 110-117) Bitişik durumdaki Z19 mutfak ve Z18 depo mekanlarının üst
örtüsü tonozdur. Bu tonozlu mekanların sol yanında Z20 nolu kaynak atölyesi
bulunmaktadır.
Üçüncü bölüm ile ikinci bölüm arasındaki tuğla duvarda biri Z20 nolu kaynak
atölyesinin bitişiğinde diğeri ise 8 taşıyıcı dikme mesafesinde iki adet geçiş
bulunmaktadır. (Ek 4. Foto. 123,133)
Z24 nolu ana mekan içinde nakil bant üretiminde kullanılan donanım ve malzemeler
bulunmaktadır. (Ek 4. Foto. 129,130) Üçüncü bölüm ile dördüncü bölümün arka
cephe ile kesiştiği köşede ytong ile örülmüş Z25 nolu mekan bulunmaktadır. (Ek 4.
Foto. 131)
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Yapının üçüncü bölümünün arka cephesinde bitişik olarak Z40 ve Z41 nolu iki kule
bulunmaktadır. (Ek 4. Foto. 56,57) Bunların arasında Z42 nolu tek katlı muhdes
tuvalet yapısı bulunmaktadır. Tuvaletin önünde yapıya eklenen ilk baca olduğu
bilinen dairesel kesitli tuğla talaş yakma bacası yükselmektedir. (Ek 4. Foto. 59,60)
Z41 nolu kulenin Menekşe deresine bakan cephe duvarına bitişik muhdes bir ek yapı
bulunmaktadır. (Ek 4. Foto. 60)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :
İkinci bölümde olduğu gibi dördüncü bölüm içindeki mermer atölyesi içinde de
açıkta taşıyıcı dikmeler yoktur. (Ek 4. Foto. 137)Taşıyıcılar bölümler arasındaki
tuğla duvarlar içinde yer almaktadır. Güneydoğu (giriş) cephesinden ulaşılan Z26
nolu girişin solunda Z27 ve Z28 nolu büro mekanları bulunmaktadır. (Ek 4. Foto.
138) Beşinci bölümle beraber mermer atölyesi deposu olarak kullanılan Z29 nolu ana
mekana kilitli olması sebebiyle girilememiştir.
Günümüzde demir atölyesi olarak kullanılan Z30 nolu mekana üçüncü bölüm
içindeki Z25 nolu mekanın sağ yanında yer alan kapıdan ulaşılmaktadır. Demir
atölyesi içinde taşıyıcı dikmelerin yer aldığı ve kirişin bir kısmının kesildiği
görülmektedir. (Ek 4. Foto. 144,145)
Z30 nolu demir dökümhanesine kuzeybatı (arka) cephesinden de bir giriş
yapılabilmektedir. (Ek 4. Foto. 141,142)
BEŞİNCİ BÖLÜM :
Mermer atölyesi olarak kullanılan beşinci bölümde Z31 nolu giriş mekanının sol
yanında Z32,Z33 ve Z34 nolu depolar ve solunda Z235 nolu depo bulunmaktadır.
(Ek 4. Foto. 146,147) Z35 nolu deponun bitişiğinde Z36 nolu mekan bulunmaktadır.
Ana mekan biriket duvarlarla Z37, Z38, Z39 nolu bölümlere ayrılmıştır. (Ek 4. Foto.
150,151) Kilitli tutulan bu bölüme girilememiştir. Çizim ve analiz paftaları için
onaylı rölöve çiziminden ve fotoğraflardan yararlanılmış sağ yan cephe üzerindeki
pencere boşluklarından gözlem yapılmıştır. (Ek 4. Foto. 152)
Z39 nolu mermer atölyesine sağ yan cepheden 2 giriş ve arka cepheden de bir giriş
bulunmaktadır. Z37 nolu mekana sağ yan cepheden 1 giriş bulunmaktadır.
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2.4.2. Cephe Özellikleri
Osmanlı Kibritleri Fabrikası'nın özgün cephe karakteri büyük ölçüde bozulmadan
günümüze kadar ulaşmıştır. Tek katlı olan binanın dış duvarları kagirdir. Bitişik
nizam inşa edilmiş, çatı örtüsüyle birbirinden ayrılan 5 bölüm halindedir.
Güneydoğu Cephesi (Giriş Cephesi):

Şekil 2.24. Fabrika planı (Rölöve) (Erdoğan, D., 2012)

Yapının en orijinal ve süslemeli cephesi, demiryoluna bakan güneydoğu cephesidir.
(Şekil 2.25) Kargir duvarlar sıvalıdır. Cephe üzerindeki dekoratif tuğla rölyefler ve
giriş kapıları üzerinde yer alan mekan adlarının yazılı olduğu bilgilendirme panoları
ana giriş cephesin güneydoğu cephesi olduğunu göstermektedir. (Ek 4. Foto. 6-8)

Şekil 2.25. Güneydoğu cephesi görünüşü (Erdoğan, D., 2012)

Üçgen alınlıkların ortasında tuğla cidarlı madalyonlar bulunmaktadır. Taş silme hattı
boyunca ve cephe düzeni içinde yer yer dikey doğrultuda dekoratif tuğla kullanıldığı
görülmektedir.
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Cephe, tuğla söveli, kemerli pencere ve kapılarla oluşturulmuş bir cephe kurgusuna
sahiptir. Tam kemerli kapı ve pencereler tuğla süslemeler ile çevrelenmiştir. (Ek 4.
Foto. 9,10) Pencerelerin denizliklerinde de tuğla kullanılmıştır.
Güneydoğu cephesinde 15 adet tam kemerli pencere yer almaktadır.
1. bölümde tam kemerli giriş kapısının sağ ve sol yanında 2’şer adet olmak üzere 4
adet ahşap doğramalı tam kemerli pencere bulunmaktadır. Dikey doğrultuda
sıralanan tuğla süslemelerin simetrik olarak 1 ve 2. pencereler ile 3.ve 4. pencereler
arasında yer aldığı görülmektedir. Giriş kapısının üzerinde giriş tabelası ve onun
üzerindeki çatı fenerinin oluşturduğu üçgen alınlık içinde tuğla cidarlı dairesel
madalyon görülmektedir. (Ek 4. Foto. 5,6)
2. bölümde kemersiz muhdes ve sabit doğramalı bir demir giriş kapısı
bulunmaktadır. Kapının sağ ve solunda görülen tuğla süslemeler üst kısmında
bulunmamaktadır. Güneydoğu cephesindeki 5. pencere bu kapının sağında yer
almaktadır. Kapının üzerinde giriş tabelası ve onun üzerindeki çatı fenerinin
oluşturduğu üçgen alınlık içinde tuğla cidarlı dairesel madalyon görülmektedir. (Ek
4. Foto. 1-7)
3. bölüm cephenin en yüksek ve geniş bölümüdür. Cephe üzeri sıvalıdır. Tuğla
kemer, ana giriş kapısı ve iki yanındaki pencereleri içine alarak bu bölümü
vurgulamaktadır. Bu bölümde dört adet tam kemerli demir doğramalı pencere
bulunmaktadır. Kemerin iki yanında da birer tane pencere vardır. Kemerin içinde
kapının üzerinde yer alan giriş tabelası kemer biçimi gibi eğrisel ve diğer bölümlerde
olduğundan daha büyüktür. Kapının üzerinde giriş tabelası ve onun üzerindeki çatı
fenerinin oluşturduğu üçgen alınlık içinde tuğla cidarlı dairesel madalyon
görülmektedir. (Ek 4. Foto. 8-10)
4. bölümün 2. bölüm ile simetrisi bulunmaktadır. Cephe üzerindeki 10 ve 11. pencere
ve yanındaki muhdes sürgülü demir doğramalı kapı bu bölümde yer almaktadır.
Kapının sürgü demiri üçgen alınlık hizasında yer alan pencereden başlayarak 5.
bölüme uzanmaktadır. Pencere üzerinde giriş tabelası bulunmaktadır. Kapının
üzerinde giriş tabelası ve onun üzerindeki çatı fenerinin oluşturduğu üçgen alınlık
içinde tuğla cidarlı dairesel madalyon bu bölümde de görülmektedir. (Ek 4. Foto. 11)
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5. bölümün 1. bölüm ile simetrik olduğu görülmektedir. Bu bölümde bulunan 1.
pencere boşluğu kapatılmıştır. Kapatılan pencere ile üçgen alınlık hizasında bulunan
demir giriş kapısı arasında demir doğramalı bir pencere bulunmaktadır. Kapının
sağında iki adet ahşap doğramalı pencere yer almaktadır. Doğramalar ahşap olduğu
için bu pencerelere güvenlik açısından demir parmaklık eklendiği görülmektedir.
Kapı üzerindeki giriş tabelasının iki yanına dikdörtgen formunda muhdes pencereler
açılmıştır. Kapının üzerinde giriş tabelası ve onun üzerindeki çatı fenerinin
oluşturduğu üçgen alınlık içinde tuğla cidarlı dairesel madalyon görülmektedir. (Ek
4. Foto. 12)
Güneybatı Cephesi (Sol Yan Cephe) :

Şekil 2.26. Fabrika planı (Rölöve) (Erdoğan, D., 2012)

Cephede yer alan ilk ve son pencere tam kemerlidir bunların arasında ise basık
kemerli pencereler sıralanmaktadır. Güneybatı cephesinde 2 adet tam kemerli 14 adet
basık kemerli pencere bulunmaktadır. (Şekil 2.27)

Şekil 2.27. Güneybatı cephesi görünüşü (Erdoğan, D., 2012)

Cephenin güneydoğu cephesiyle kesiştiği köşede sonlanan muhdes tuvaletler yıkık
haldedir.
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Kuzeybatı Cephesi (Arka Cephe) :

Şekil 2.28. Fabrika planı (Rölöve) (Erdoğan, D., 2012)

Menekşe Deresi yönüne bakan kuzeybatı cephesinde de güneybatı cephesi
proporsiyonları hakim olmakla birlikte burada tuğla süslemeler bulunmamaktadır.
Cephe duvarı sıvalıdır. Kapı ve pencerelerin de kemerli söveleri mevcut olup tuğla
süslemelerinin olmadığı bilinmektedir. (Şekil 2.28-29)

Şekil 2.29. Kuzeybatı cephesi görünüşü (Erdoğan, D., 2012)

Kuzeybatı cephesinde yapıya getirilen eklerle özgünlüğün diğer cephelere oranla
daha fazla kaybedildiği görülmektedir. Yapının orta aksındaki bölümün iki yanında
dikdörtgen kesitli iki kule ve bunların arasında konumlanan dairesel kesitli tuğla baca
bulunmaktadır.
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Bacalar ve Özellikleri :
Fabrikanın kuzeybatı cephesi yönünde iki önemli bacası vardır: Bunlardan biri
yuvarlak tuğla örgülü, diğeri demir kasnaklı, kargir ve köşelidir.
Fabrikanın ilk işlevine hizmet etmiş olan yuvarlak, tuğla örgülü, talaş yakma bacası
fabrikanın kuzeybatı cephesi ile Menekşe deresi arasında yükselmektedir. (Şekil 30)
Etekli baca olarak da bilinen bu baca türü Türkiye’deki fabrika yapılarında nadir
olarak görülmekte ve yapının özgünlüğünü desteklemektedir. (Şekil 30) Zaman
içinde yapının işlev değişikliğine uğramasıyla 2. bir bacaya ihtiyaç duyularak yapıya
kare kesitli, demir kasnaklı bir baca daha eklendiği tahmin edilmektedir. Ne zaman
eklendiği konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. (Şekil 31-33) 2. bacanın
hemen arkasına dairesel kesitli küçük bir baca daha eklenmiştir. Günümüzde
yalnızca bu baca aktif olarak kullanılmaktadır.

Şekil 2.30-31. Bacalar (Erdoğan, D., 2012)
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Şekil 2.32-33. Bacalar (Erdoğan, D., 2012)

Kuzeydoğu Cephesi (Sağ Yan Cephe) :

Şekil 2.34. Kuzeydoğu cephesi görünüşü (Rölöve) (Erdoğan, D., 2012)

Pencere karakterleri güneybatı cephesiyle benzeşmektedir. Cephe üzerindeki ilk ve
son pencereler tam kemerli bunların arasında sıralanan diğer pencereler ise basık
kemerlidir. (Şekil 34)Kullanıcı müdahalesiyle kapatılmış pencereler dışında bu
bölümde 8 adet pencere olduğu görülmektedir.
Kuzeydoğu cephesinin hemen yanında vinç sahası bulunmaktadır. (Ek 4. Foto.
15,16)
Cephe üzerinde 3 adet demir kapı konumlandırılmıştır. Muhdes demir kapıların
tipleri ve boyutları farklılık göstermektedir. (Ek 4. Foto. 20,26,23)
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2.4.3. Strüktürel Özellikler

Şekil 2.35. Çelik taşıyıcı sistemin üç boyutlu çizimi (Erdoğan, D., 2012)

Fabrika yapısının güneydoğu (giriş) cephesi ve kuzeybatı (arka) cephesinde moloz
taş kullanılmıştır. Uzun yöndeki duvarların içinde taşıyıcı sistemin devamlılığını
sağlayan I profilli dikmeler yer almaktadır. Uzun doğrultudaki tuğla dış duvarlar 15
cm kalınlıkta iken kısa doğrultudaki moloz taş dış duvar kalınlıkları 45 cm’dir.
Yapı çelik konstrüksiyona sahiptir. (Şekil 2.35) I profilli çelik taşıyıcı dikmeler uzun
doğrultuda yaklaşık 4 metre aralıklarla konumlandırılmıştır. Dikme yükseklikleri
5.11 m’dir.

Şekil 2.36-37. I profilli çelik taşıyıcı dikme (Erdoğan, D., 2012)

Dikmeler, alt ve üst başlığı 2L50x50x5 ölçülerindeki köşebentlerden, çaprazları ise
5x50 lamalardan oluşan makaslar ile bağlanmıştır. Birleşim elemanı olarak bulon ve
perçin kullanılmıştır. (Şekil 2.38)
Fabrika binasının çatı sistemi ve onu taşıyan ana taşıyıcı sistem çelik
konstrüksiyondur. Yapının stabilitesinin uzun doğrultuda taşıyıcı dikmeler arasına
örülen tuğla duvarlar ile desteklendiği görülmektedir. Dikmeler kısa yönde çelik
makaslarla bağlanmış durumdadır. Uzun yönde uzanan kirişler moloz taş duvarlara
oturmaktadır.
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Çatı taşıyıcı sisteminde 14 adet I 100 profil aşık mevcuttur. Geniş açıklıkta mahya
kısmının 1.97 m altında I 100 profilinden oluşan bir gergi bulunmaktadır. Bu gergiyi
mahyaya bağlayan I 100’lük bir profil vardır.

Şekil 2.38. Çelik taşıyıcı sistemin üç boyutlu çizimi (Erdoğan, D., 2012)

2.4.4. Yapım Tekniği ve Malzeme Özellikleri
Temel :
Yapının temel sistemi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Su öğesinin çok yakınında
inşa edilmiş olan yapıda çökme ya da büyük çatlaklar gözlenmemektedir.
Duvar :
Çelik konstrüksiyonlu yapının çevre duvarları kargirdir. Kısa yöndeki dış cephe
duvarlarında moloz taş kullanılırken, güneydoğu cephesinin orta aksında yer alan
bölümdeki büyük kemer de dahil olmak üzere kemer içlerinde ve pencere altlarında
tuğla kullanıldığı görülmektedir. Duvar dokusunun homojen olmadığı farklı
dönemlerde delikli tuğla kullanımıyla tamamlanan kısımlar olduğu dörülmektedir.
Duvar yüzeyleri sıvalıdır. Cepheler üzerinde çimento harçlı sıvayla yamanmış
kısımlar bulunmaktadır. Özgün sıva bileşenlerinin bulunması için laboratuar
ortamında inceleme yapılması gerekmektedir.
Güneydoğu cephesinde kullanılan dekoratif tuğlalar 6x22 cm boyutlarındadır.
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Şekil 2.39. Tuğla (Erdoğan, D., 2012)

Yapıda kullanılan özgün tuğlanın tespitine çalışılmış, güneydoğu (giriş) cephesinin
kemerli ana giriş kapısının sol yanındaki dekoratif tuğlanın üzerinde HAZN harfleri
okunmuştur. Tuğlanın aynı dönemde üretim halinde olan Haznedar Tuğla
Fabrikası’na ait olabileceği düşünülmektedir. (Şekil 2.39)
Yapının arka cephesinde dairesel kesitli bacanın arkasında ve muhdes tuvalet
yapısının iki yanında bulunan eş görünümlü kulelerin yapım tekniği yığma, yapım
malzemesi de tuğladır.
Döşeme :
Yapı zemininde çok büyük kot farklılıklarına rastlanmamaktadır. Düz arazi üzerine
oturan fabrikada özgün döşeme izlerine şu anda boş durumda olan güneybatı cephesi
yönündeki 1. bölümde rastlanmıştır. Özgün döşeme 83x83 cm boyutlarında kare ve
60x60cm diagonal dizilmiş taş kaplamadan oluşmaktadır.
Üst Örtü :
Yapıldığı dönemdeki üst örtü malzemesi bilinmemekle birlikte günümüzde çelik
konstrüksiyonlu çatının üstü eternit kaplama ile örtülmüş durumdadır.
Yapı içindeki muhdes duvarlar, doğramalar vb. malzeme analizleri rölöve paftaları
üzerine farklı renkte lejantlar kullanılarak işaretlenmiştir.
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BÖLÜM 3. ENDÜSTRİ MİRASI OLARAK ÖNEMİ VE KORUMA
SORUNLARI
3.1.ENDÜSTRİ MİRASI OLARAK ÖNEMİ
3.1.1. Örnek Alan Olarak Seçilme Nedenleri
Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası 1993 yılında İstanbul II No’lu Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. derece anıt eser olarak
tescillenmiştir. (Ek 2)
Yapı, İstanbul’da kibrit üretimini gerçekleştirmiş olan ilk fabrika binası olması
dolayısıyla önem taşımaktadır.
Su öğesi ve demiryolu bağlantıları ile endüstri yapılarında yer seçimi kriterlerinin
analizine olanak sağlamaktadır.
Konumu itibariyle Marmara sahil şeridinde sıralanan, Yedikule’den başlayıp
Küçükçekmece’de sonlanan endüstri aksının bitiş noktası sayılabilecek olan yapı,
endüstri mirası için bir kültür aksı oluşturulabilecek bir güzargah üzerinde yer
almaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Orient ekspres tren yoluyla Avrupa’ya bağlanan
bir durak noktası olması sebebiyle stratejik bir konuma sahip olan fabrika yapısının
Küçükçekmece Gölü’nün kuzey kıyısında yer alan Azadlı Baruthanesi ile de ilişkisi
bulunmaktadır.
Cephe özellikleri ve strüktürünü büyük ölçüde günümüze taşıyan inşa edildiği 19.
yüzyılın üretim biçimi ve endüstri yapılarının mekansal özellikleri ile ilgili fikir
veren yapı, malzeme ve inşa tekniği bakımından yapıldığı dönemin ilk
örneklerindendir.
3.1.2. Fabrika Alanında Dönüşümün Gerekliliği
Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası, kuzeyinde Küçükçekmece Gölü,
güneyinde Marmara Denizi ile sınırlanan, İstanbul II No’lu Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 09.04.2007 tarihinde Doğal Sit Alanı olarak
tescil edilen, İç-Dış Kumsal alanı içerisinde bulunmaktadır.
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2006 yılında, özgün bir kanal yerleşmesi olan bu alanın en iyi şekilde
değerlendirilebilmesi için İstanbul Belediye Başkanlığı tarafından uluslararası
boyutta bir yarışma düzenlenmiştir. Yarışmanın düzenlenmesinin amacı uygun
planlamanın yapılması, Menekşe Deresi ve çevresinin kaçak yapılaşmadan
arındırılması,

bu

alanın

rehabilite

edilmesi

sayesinde

bölge

turizminin

canlandırılmasıdır. Yarışma kapsamında kentin vizyonunu değiştirecek yetenek ve
imajda olduğu düşünülen dönemin dünyaca ünlü mimarlarına teklif götürülmüştür.
Değerlendirme kurulu, Küçükçekmece İç – Dış Kumsal Alanı Kentsel Tasarım
Projesi için Lleweyln Davies Yeang grubununun geliştirdiği projeyi ödüle layık
bulmuştur. (Şekil 3.1)
Alanın düzenlenmesinin ilk ayağı olarak Menekşe Deresi çevresinde birkaç
rekreasyon alanı düzenlemesi yapılmış, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları
oluşturulmuştur. Uygulamalar henüz bundan ileriye gitmemiştir.

Şekil 3.1. Lleweyln Davies Yeang grubununun İç-dış kumsal alanı için hazırladığı proje
(Küçükçekmece Belediyesi Arşivi)

Küçükçekmece, İç-dış kumsal alanının sanayi bölgesi özelliğini taşımasını sağlayan
ve bölgedeki tek anıt eser olan kibrit fabrikasının, böyle bir peyzaj düzeni içerisinde
çevreden izole, estetik bir obje olarak ya da atıl kalmış şekilde bırakılması
düşünülenemez.
Fabrika yapısının çevresi ile birlikte ele alınarak en iyi şekilde değerlendirilmesi,
belgelenmesi, koruma sorunlarının belirlenmesi, korunması ve uygun bir işlev önerisi
getirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir.
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3.2.YAPININ KORUMA SORUNLARI VE BOZULMALAR
3.2.1. Koruma Sorunları
“Endüstri Mirası denilince akla ilk gelen alan bir zamanlar endüstriye yönelik olarak
gerçekleştirilen yapı stokunun günümüze aktarımı ve değerlendirilmesidir. Bu alanı
tanımlamak için 1950'lerden beri kullanılan ve giderek yaygınlaşan “Endüstri
Arkeolojisi” terimi kapsamındaki girişimler giderek örgütlenmekte, eğitim
programlarına girmekte ve kendi yayınlarını da çıkararak etkinleşmektedir. Mimarlık
tarihi, teknoloji tarihi, koruma, arkeoloji, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinleri içeren
bu alan kamuoyundaki bilinci de arttırmaya çalışmaktadır.”98
"Kültür Mirası" kavramı ilk olarak UNESCO'nun 1972 tarihli "Doğal ve Kültürel
Dünya Mirasının Korunması Sözleşmesi"nde, uygarlıkların birer göstergesi olan
tarihsel yapılar ve sit alanları olarak tanımlanmış ancak, maddi kültür ile sınırlı
kalmıştır.
Gül Köksal, Türkiye’deki endüstri mirasının korunması için yöntem önerilerini
sunarken koruma sorunlarını şu şekilde sıralamıştır :
• “İşlevlerini yitiren sanayi yapıları düzenli bakım ve onarımdan yoksun kalarak, terk
edilmektedir.
• Deprem, sel, yangın gibi afetler karşısında önlem alınmamaktadır.
• Fabrikaların idarecileri ve çalışanları sanayi yapıları ve donanımlarına kontrolsüz
müdahale yapmaktadır.
• Modern teknolojiler eskisi ile yer değiştirmekte, donanım yenilenmekte veya
üretim teknolojilerinin değişmesi ile yapılarda mekânsal değişiklikler yapılmaktadır.
• Sanayi yapıları ve donanım yıllar boyunca yüksek sıcaklık, zararlı gazlar, aşırı
kirlilik gibi üretim sürecinin olumsuz etkileri ile karşı karşıya kalmaktadır.
• Korozyona eğilimli teknolojik donanım zamanla bozulmakta, korozyon sürecini
durdurmanın veya yavaşlatmanın oldukla pahalı bir işlem olması uygulama güçlüğü
yaratmaktadır.
• Fabrikalara ait donanım devredilmekte veya hurda olarak satmak amacıyla ortadan
kaldırılmaktadır.”99

98
99

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2006. Endüstri Mirası, Dosya 03, Bülten 45. S.4
Gül Köksal, (2005), y.a.g.e., S.163
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Endüstri alanında sürekli gelişme kaydedilmesi, eski teknolojinin yenisi ile sürekli
yer değiştirmesi ve bu yönde oluşturulan mimari stratejilerin yetersizliği endüstri
yapısının kullanılamaz hale gelmesine yol açmaktadır. Bunun sonucunda endüstri
yapılarının sürekli olarak değiştirilmesi ve yaşaması için gerekli teknolojik ve
ekonomik değişimlere adapte edilmesi yoluna gidilir. Bu da endüstri yapılarının
kullanıcı müdahaleleriyle özgün hallerinden uzaklaşmalarına sebebiyet vermektedir.
Endüstri mirasının bize sağladıkları sadece mimari özellikler ve yapım tekniklerinin
bilgisi değildir. Üretim konusunda bilgi birikimi, teknik yöntemler ve yaşam
biçimleri ile ilgili ip uçlarını da kapsar.
Teknik ve endüstriyel mirasın yok edilmesinin önlenmesi için yasal düzenlemeler
geliştirilmeli, üretim kültürü ile ilgili arşivlerinin korunması sağlanmalıdır. Endüstri
alanları ortak kullanım alanı ya da yaşam alanı olarak kullanılmadığından toplumun
çok fazla fikir sahibi olmadığı endüstri mirası konusunda bilgilendirilmesi
gerekmektedir. Endüstri yapılarına yeterince sahip çıkılmadığı, ihmal ve tahrip
edildikleri vurgulanmalıdır.
Endüstri mirasını yeniden değerlendirme yaklaşımlarında kalıntılar bütüncül bir
bakışla ele alınmalı ekonomik kazanç, miras koruma amacının önüne geçmemelidir.
Endüstri mirasının yeniden değerlendirilmesinde öngörülen sakıncalar dikkate
alınmak suretiyle, mirasın kültürel boyutu ön planda tutularak, bölgesel
planlamalarla birlikte düşünülen ve yerel ekonomiyi canlandıracak, geniş halk
katılımıyla korumada sürekliliği sağlayacak yaklaşımlar benimsenmelidir.
Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası, uzun süredir mülkiyet paylaşımı
sebebiyle üç ayrı bölüm halinde kullanılmaktadır. Fabrikanın kullanım alanının
değişmesi, gerekli bakım ve onarımların yapılmaması sonucu yapıdaki bozulmaların
gün geçtikçe arttığı gözlenmektedir. 1893 yılında inşaa edilmiş olan fabrika binası,
geçen zaman içinde yıpranmış olsa da bir çok özgün yönünü günümüze taşıyarak,
inşa edildiği döneme ait önemli bilgiler edinmemizi sağlamaktadır.
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3.2.2. Bozulma Durumu
Fabrikanın restorasyonu sırasında izlenecek yöntemlerin belirlenmesinden önce
rölöve ve restitüsyon aşamalarının tamamlanması, bozulma durumu ve koruma
sorunlarının belirlenmesi gerekmektedir. Yapının koruma sorunlarının belirlenmesi,
malzeme bozulmaları ve strüktürel durumu ile zaman içinde işlevsel değişikliklere
bağlı kullanıcı müdahalelerinin saptanması için gerekli çalışmalar ve yerinde
incelemeler yapılmıştır.
3.2.2.1.Bozulma Nedenleri
Doğal Etkenler :
İşlevini yitiren sanayi yapılarının düzenli bakım ve onarımdan yoksun kalarak terk
edilmeleri endüstri mirası koruma sorunlarının başlıcalarındandır.
Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası terkedilmiş olmasa da birden çok
kullanıcı tarafından kullanılan, büyük bölümü depo olarak kilit altında kullanılan ya
da devamlı işlevi bulunmayan, atıl kalmış bir endüstri mirası örneğidir. Üç ayrı
işlevle kullanılan yapıda en çok hasar bulunan kısım film çekim seti olarak kullanılan
birinci bölümdür. Bu kısım çekim dönemleri haricinde boş olduğundan yapının diğer
bölümlerine göre daha bakımsız bir haldedir. Çatı örtüsündeki hasarlar ve duvarlarda
açılmış boşluklar sebebiyle kötü hava şartlarına maruz kalmaktadır. Bu durum
duvarlarda rutubete, boyalarda bozulmalara ve korozyona eğilimli çelik taşıyıcı
strüktürde bozulmanın hızlanmasına yol açmaktadır.
Yapı içinde yalnızca bu bölümde bitki oluşumuna rastlanmaktadır. Bitki gelişimi
yoğunluklu olarak döşeme üzerinde kaldırılmış donatının yarattığı makine izleri
içerisinde görülmektedir.
Bu durum miras koruma konusunda kullanıcının rolünü gözler önüne sermekte, aktif
kullanılmayan, kaderine terk edilmiş endüstri yapılarının bozulma sürecinin
hızlandığını göstermektedir.
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3.2.2.2.Bozulma Türleri
İşlev Değişikliği Nedeniyle İnsanların Sebep Olduğu Bozulmalar :
Kullanılmayan kısımda bakımsız kalan ve dış etkilere daha çok maruz kalan kısımda
daha çok bozulma olduğu görülmektedir.
Beyaz çimentolu ya da Portland çimentolu harç ile yapılmış dolgular ve sıvalar ile
cephede onarılan kısımların yanı sıra kapatılan kapı ve pencere boşluklarına
rastlanmaktadır.
22 Eylül 1898 tarihli Servet-i Funün Gazetesi ropörtajından elde edilen eski
fotoğraflar incelendiğinde, cephe düzenini günümüze büyük ölçüde taşıyan,
demiryolu yönüne bakan güneydoğu cephesinde sabit doğramalı ahşap kapılar yerine
fabrika işlevine cevap verecek sürgülü demir kapılar konulduğu görülmektedir.
Sürgülerin sabitlenmesi sırasında cephe yüzeylerine zarar verilmiştir. Ayrıca bu
fotoğraflarda Kuzeydoğu cephesinde görülen açılır kanatlı pencere tipinin
değiştirildiği ve yerine sabit demir pencere doğramalarının konulduğu görülmektedir.
Yapının diğer cephelerinde de işlev değişikliği sebebiyle bir kısmı yıkılmış duvarlar,
değiştirilmiş pencere ve kapılar ile tuğla duvar örgüsüyle ya da ahşap çakılarak
kapatılmış pencere ve kapı boşlukları bulunmaktadır.
Yapıldığı dönemde kullanılan çatı örtüsü malzemesi bilinmemekle birlikte,
günümüzde fabrika çatısı eternit ile örtülmüştür. İç mekana doğal ışık alması için
tasarlanan fenerli çatıdaki doğramalar yerinde yoktur ve bu kısımlar da yer yer
eternitle vb. malzemelerle kapatılmış durumdadır.
Menekşe deresi yönüne bakan kuzeybatı cephesinin orta aksında yer alan kemerli
ışıklığın, önüne eklenen muhdes tuvalet yapısı sebebiyle bir kısmının tuğla ile
örülerek kapatıldığı kalan kısımda pencere kullanıldığı görülmektedir.
Fabrika binası yapıldığı günden günümüze gelene kadar birçok onarım ve müdahale
geçirmiş, güneydoğu cephesi dışındaki cepheleri ek yapılarla donatılmıştır. İstanbul
II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararı doğrultusunda;
4805 parselde yer alan fabrikanın ön ve arka kısmında bulunan, depo olarak
kullanılan tek katlı yığma yapıların büyük çoğunluğu 2005 yılında yıkılmıştır.
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konumlandırılmış, Menekşe deresine bakan kuzeybatı cephesine bitişik tuvaletler,
tuvaletlerin sağ yanındaki kulenin cephesine bitişik ek kısım ve güneybatı cephesinin
Menekşe deresine bakan köşesinde sonlanan tuvaletlerdir.
Güneydoğu (giriş) cephesinde en soldaki iki adet ahşap doğramalı pencereye demir
parmaklık eklenmiştir.
İç mekanda mekanları bölmek için kullanılan ahşap, delikli tuğla, briket ve ytong
malzemeler ile örülmüş muhdes duvarlar bulunmaktadır.
22 Eylül 1898 tarihli Servet-i Funün Gazetesi ropörtajından elde edilen eski
fotoğraflar incelendiğinde yapıldığı dönemde fabrika yapısı içinde bölücü duvarların
olmadığı görülmektedir. Zaman içerisinde taşıyıcı dikmelerin arası uzun yönde tuğla
duvar ile doldurularak mekan beş ayrı bölüme ayrılmıştır. Bu tuğla duvarlar yapıyı
ayakta tutan çelik strüktüre destek sağlamaktadır.
Günümüzde fabrika alanında 3 adet baca bulunmaktadır. İnşa edilen ilk baca
Menekşe deresi yönünde fabrika yapısından ayrı bir şekilde bulunan dairesel kesitli
tuğla talaş yakma bacasıdır. Daha sonra yapı içerisine dikdörtgen kesitli bir baca
daha eklenmiştir. Bu dikdörtgen kesitli bacanın tam arkasında yükselen dairesel
kesitli küçük baca yapıya en son eklenen bacadır ve Nakil Bant Fabrikası tarafından
aktif olarak kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılmayan eski bacaların korunmaları
yapının endüstri kimliğinin geleceğe aktarılması açısından önemlidir.
Strüktürel Bozulmalar :
Fabrika planında taşıyıcı dikmelerden bazıları kaldırılmış durumdadır. Genel
anlamda sağlam olarak günümüze ulaşan zarif çelik taşıyıcı sistemin korozyona
uğradığı ve yer yer çürümelerin olduğu gözlemlenmektedir.
İşlev değişikliği sonucu demir atölyesi haline getirilen mekanda taşıyıcı kirişin bir
kısmı kesilmiş durumdadır.(Ek 4. Foto. 144-145)
Menekşe Deresi yönüne bakan kuzeybatı cephesinin orta aksı hizasında yer alan talaş
yakma bacası üzerinde dikey düzlemde gözlenen büyük bir strüktürel çatlak
bulunmaktadır. Bacanın iki yanındaki kulelerde de hasar olduğu görülmektedir.
Dairesel tuğla bacanın solunda bulunan kule büyük oranda yıkılmıştır.
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Malzeme Bozulması :
Dekoratif tuğla elemanlar, silmeler ve sövelerde yüzey ve parça kayıpları ile
aşınmalara rastlanırken bazı bölgelerde bağlayıcı derzlerin aşınması veya boşalması
söz konusudur.
Kargir cephe duvarlarının sıvalı yüzeylerinde kılcal çatlaklar mevcuttur.
Dış cephede ve iç mekan dahilindeki duvarlar üzerinde sıva ve boya dökülmelerinin
meydana geldiği kısımlar bulunmaktadır.
Cephe duvarlarında, sıvalı yüzeylerde rutubetten kaynaklanan renk değişimleri
olduğu, çelik strüktüre sahip yapı elemanlarının, demir kapı, pencere doğramaları ve
parmaklıkların su ve havadaki oksijen ile teması sonucu korozyona uğradığı
görülmektedir.
Yapının sıvalı yüzeyleri üzerinde genellikle yağmur suyu ile yıkanan bölgelerde gri
ve genellikle süreksiz ince bir tabaka olarak görülen yüzey kirliliği, kararmalar,
noktasal kirler, korozyon lekeleri ve iç mekanda bazı duvarlar üzerinde gözlemlenen
grafittiler bulunmaktadır.
Yapının dış cepheleri sıvalı yüzey olduğundan cephelerde çok fazla bitkilenmeye
rastlanmamaktadır. Kargir duvarlarda, daha çok sıvanın döküldüğü kısımlarda ve şu
anda aktif olarak kullanılmayan 1. bölüm içerisinde büyümüş bitkiler görülmektedir.
Gözlemlenen bozulma türlerinin sınıflandırılarak farklı renkteki taramalar ile rölöve
çizimleri üzerine işlenmeleri yöntemiyle hasar tespit paftaları hazırlanmıştır.
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Hasar Tespiti / (Rölöve) Kuzeydoğu-Güneybatı Cephe Görünüşleri
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BÖLÜM 4. YAPININ ÖZGÜN DURUMUNUN TESPİTİ VE KORUMA
AMAÇLI YENİDEN DEĞERLENDİRME
4.1. RESTİTÜSYON KARARLARI
Yapılan arşiv ve dökümantasyon çalışmaları ile inşa edildiği dönem olan 19. Yüzyıl
belgeleri ve Servet-i Fünun Gazetesi ropörtajında yer alan eski fotoğrafların
incelemeleri sonrasında bir restitüsyon önerisi ortaya konmuştur.
Fabrika ve çevresini gösteren (1311 Hicri) 1893 Miladi tarihli vaziyet planı göz
önünde bulundurularak ve oluşturulan hasar tespit paftalarından yararlanılarak
belirlenen muhdes kısımlar belirlenmiştir. (Şekil 4.1)

Şekil 4.1. Fabrika Planı (Rölöve) (Erdoğan, D., 2012)

Uzun yöndeki cephelerde kapatılan, yıkılan ya da kapı ile değiştirilen pencerelerin
cephedeki sürekliliği özgün malzeme ve özgün doğrama şekli ile gösterilmiştir.
23.11.1992 kayıt tarihli, Mimar Hasan Öztürk tarafından hazırlanan onaylı rölöve
çizimlerinde görülmekte olan çatı fenerindeki doğramalar, restitüsyon çizimlerine de
aynı şekilde işlenmiştir.
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İŞLEV ANALİZİNDEN ELDE EDİLEN MEKAN KURGUSU :
Yapının özgün işlevi tanımlanırken ortaya konan kibrit üretim şemasından
faydalanılarak restitüsyon önerisi için mekan kurgusu belirlenmeye çalışılmıştır.
Kibrit üretim işleminin 18 aşamasının yapının hangi kısımlarında gerçekleştirildiği
hakkında fikir yürütülmüş, eski Servet-i Fünun Gazetesi ropörtajı fotoğraflarından da
yararlanılarak mekan kurgusu plan üzerine aktarılmaya çalışılmıştır. (Şekil 4.2)
Karadeniz sahilinden kesilerek kayıklarla getirilen kütüklerin Menekşe Deresi
üzerinde bulunan eski iskele yönünden getirildiği düşünülmektedir. (Harita 4.1)
Günümüzde de buhar kazanının 2. bölüm içinde yer alması ilk aşamaların bu bölüme
yakın çevrede gerçekleştiğini düşündürmektedir.

Şekil 4.2. Fabrika Planı (Öneri restitüsyon planı) (Erdoğan, D., 2012)

Yapı içindeki özgün işlevle ilgili donanım tamamen kaybolmuşur. Fabrikada kibrit
üretimi yapılan dönemde kullanılan üretim sistemi, buhar enerjisi kullanılarak
motora bağlı büyük kasnağın diğer küçük kasnakların ortasından geçen mili ve
kayışları döndürmesi ile çalışan avara kasnak sistemidir. Yapının kuzeybatı
cephesine bitişik iki kulenin varlığı ve bu kulelerin dairesel kesitli özgün bacaya ve
günümüzde kullanılan buhar makinesine yakınlığı sebebiyle, bu kulelerin güç
aktarım merkezi olarak kullanılmış olabileceği, simetrik konumları sayesinde iki ayrı
yöne

gerekli

güç

aktarımını

gerçekleştirebilecekleri
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düşünülmüştür.
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Şekil 4.3. Tabakalama aşaması (Servet-i Fünun Gazetesi)

Fotoğrafta görülen makineler ile 1. bölümdeki makine izlerinin benzeşmesi sebebiyle
tabakalama, torna gibi işlemlerin bu kısımda gerçekleştirildiği düşünülmektedir.
(Şekil 4.3)

Şekil 4.4. Fabrika iç mekan görünüşü (Servet-i Fünun Gazetesi)
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Kibrit üretimi 18 aşamadan meydana gelmektedir. Kibritlerin işleme tabii
tutulacakları farklı tezgahlara götürülmesinde ray üzerinde hareket edebilen raflı
arabalar kullanılmıştır. 3. bölüm iç mekanını gösteren fotoğrafta arabaların mekan
içinde dolaşımını sağlayan ray sisteminin varlığı açıkça görülmektedir.(Şekil 4.4)
Kibrit üretim aşamalarının belli bir sırayı takip ettiği göz önüne alınarak ana işlem
olarak görülen kibrit üretiminin en geniş açıklıklı mekan olan 3. bölümde
gerçekleştiği düşünülmektedir.
Sağ tarafta çatıyı taşıyan I profilli kirişlerin bitimleri ve daha sonra gelen taşıyıcı
dikmeler görülebilmektedir. Bu fotoğraf göz önüne alınarak o dönemde taşıyıcı
dikmeler arasında bölücü tuğla duvarın bulunmadığı sonucuna varılmıştır. (Şekil 4.4)
Fabrika yapısının orta aksında bulunan geniş açıklık, kemerli bir ışıklık ile
sonlanmaktadır. Günümüzde, fotoğrafta görülen ışıklığın bulunduğu bölüm bir
kısmında pencere boşluğu kalacak şekilde büyük ölçüde örülerek kapatılmıştır.
Fotoğrafta güç aktarımını sağlayan mil üzerindeki kasnak sistemi açıkça
görülmektedir.

Şekil 4.5. Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası manzaralarından: kutulara kibrit
doldurulması (Servet-i Fünun Gazetesi)
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Servet-i Fünun Gazetesi ropörtajında konu edilen kibrit üretim aşamalarında
kutulama işleminin son işlem olması ve kutulama yapan kadınları net olarak gösteren
eski fotoğraf bu işlemin 5. bölümde gerçekleştiğinin ve görülen pencerelerin
kuzeydoğu cephesi üzerinde bulunduğunun kabulüne sebep olmuştur. (Şekil4.5)
Buna göre ;
• Günümüzde pencere doğramalarının özgün hali değiştirilmiştir.
• Pencerelerin duvar üzerinde bulunan her iki taşıyıcı arasında bir adet olacak şekilde
devamlı olarak sıralandığı görülmektedir.
• Tezgahları başında kutu imlaatı yapan kadın işçilerin yer aldığı bu fotoğrafta
işçilerin sol yanında bulunan taşıyıcılar arasında bölücü tuğla duvar olmadığı
görülmektedir. (Şekil 4.6)

Şekil 4.6. Fabrika Güneydoğu (Giriş) Cephesi Görünüşü (Servet-i Fünun Gazetesi)

Dış cepheden çekilmiş olan tek fotoğraf demiryolu yönüne bakan güneydoğu
cephesini gösteren fotoğraftır. Fotoğrafta 1. bölümün tablalı ahşap giriş kapısı
üzerinde bulunan tabelada büro yazmaktadır. (Şekil 4.6)
Cephedeki kapı ve pencere düzeni ile ilgili bilgi veren fotoğrafta doğramaların ahşap
olduğu görülmekte, cephenin günümüze büyük ölçüde orijinal haliyle ulaştığı,
dekoratif tuğla kısımların özgün olduğu anlaşılmaktadır. (Şekil 4.6)
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4.2. RESTORASYON KARARLARI
4.2.1.YENİ İŞLEV ÖNERİLERİ
Endüstri yapılarına yeni işlev önerisi getirirken iki tür yaklaşımdan söz edilebilir.
Bunlardan birincisi yapının içindeki özgün donanımların da yardımıyla üretim
sürecinin gözler önüne serileceği, ortaya çıkan ürünün ve üretim kültürünün
bileşenlerinin sergileneceği anıt-müze yaklaşımıdır. Bir diğeri ise yapıya özgününden
farklı bir işlev yüklenerek, farklı kullanıcı kesimlerini bölgeye çekmeyi hedefleyen,
yapının aktif şekilde kullanımı ile sürdürülebilirliğinin sağlandığı işlevsel yaşatma
yaklaşımıdır.
Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası inşa edilirken yer seçilminde yerleşim
bölgesine uzaklığına, ham maddenin ve mamullerin ulaştırma yollarına ve bu gibi
konulardan doğacak rehabilite hesaplarına dikkat edilmiştir. Fabrika binası
Küçükçekmece İlçesinin Fatih mahallesinde yer almaktadır. Konumu itibariyle
Menekşe deresinin kıyısında, kuzeyinde yer alan Küçükçekmece Gölü ile güneyinde
yer alan Marmara Denizi’nin kesişim noktasındadır.
Su öğesiyle iç içe olan fabrika alanı tren yoluyla kent merkezinden ayrılır. Bu
konumu, alana hem ulaşabilirlik sağlamış, hem de konut bölgesinden izole edilmiş
bir yapıya yol açmıştır. Bu özelliklerin doğru şekilde değerlendirilmesi için fabrika
yapısına verilecek yeni işlevi belirlerken kurulduğu tarihte içinde yer aldığı yaşama
veya üretim süreciyle birlikte düşünmek, aynı zamanda konumunun potansiyelini
ortaya çıkararak bölgeye canlılık getirecek bir anlayışla birlikte çözümlemek
gerekmektedir.
Fabrika içinde üretim aşamalarını yansıtacak özgün donanımın bulunmaması
sebebiyle yeni işlev önerisi düşünülürken anıt-müze yaklaşımından çok yapının
mimari açıdan özgüne yaklaştırılacağı, mevcut izlerin sergileneceği, endüstri
kimliğinin geride kalmayacağı, yapı tarihi ve üretim kültürünün bilgilendirme yolu
ile kullanıcılara aktarılacağı, yerel yönetiminle ortak çalışma yapılarak bulunduğu
bölgede bir odak noktası yaratıp farklı kesimlerin kullanımıyla çevresiyle ilişkili
sürdürülebilir bir hale geleceği bir yaklaşım biçimi benimsenmiştir.
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4.2.1.1.Fabrika Binası:
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sağlanabilmesi açısından özgün işlevi olan ve gelişen teknoloji sebebiyle üretimi
durma noktasına gelen kibrit imalatı yerine durgun su sporları merkezi işlevi
verilmesi uygun bulunmuştur. Yapının ziyaretçilerine endüstri kimliğinin ifade
edilmesinde tarihçe ve kibrit üretimi ile ilgili açıklamalar içeren bilgilendirme
panoları kullanılacak, yapının üretimine ait izler kullanıcı ile paylaşılarak yapının
üretim kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacaktır.
Durgun su sporları işlevinin seçilmesinde farklı etmenler rol oynamıştır. Öncelikli
olarak su öğesini işleve dahil etmek, fabrika alanının çevresiyle bütünleşik bir
şekilde rehabilite edilmesini sağlamak istenmiştir. Göl çevresinde yapılan alan
incelemesinde kibrit fabrikasının kuzeyinde, kanarya mevkiinde yer alan Galatasaray
Kürek Tesisleri ziyaret edilmiş, çıkış noktası olarak tesis incelenerek antranörlerden
konuyla ilgili uzman görüşü alınmıştır.
Durgun su sporları İstanbul’da Haliç Kıyısında, Fenerbahçe’de ve Küçükçekmece’de
yapılmaktadır. Bu sporların yapılacağı bölgenin seçiminde akıntı ve rüzgar
belirleyicidir. Fabrikanın bulunduğu bölge bu bakımdan oldukça uygun ve korunaklı
bir haldedir. Küreklerin boyutu Menekşe Deresi için fazla geniş olduğundan ve
bölgede kürekle ilgili bir tesis hali hazırda bulunduğundan fabrika içerisinde kano,
dragon gibi daha küçük boyutlu branşların bulunmasına karar verilmiştir. Tekneler
ve kanolar mekan içinde serbest şekilde ve taşıyıcı raflar üzerinde istifleneceğinden
hangar olarak önerilen kısımlarda bölümlendirme yapılmayacak, böylece minimum
müdahaleyle mekan, taşıyıcı strüktürüyle beraber rahatça algılanabilecektir.
İstanbul’da durgun su sporlarıyla ilgili planlanıp projelendirilmiş geniş ölçekli bir
alan bulunmaması nedeniyle bu spor dalları yeterince kendini ifade ederek geniş
kitlelere yayılamamakta, organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir mekana
ihtiyaç duymaktadır. Küçükçekmece ilçesinin vizyonunun tanımlanmasında da bu
bölgeyi yaşatacak ve özelliğini ortaya koyarak bütünleşebileceği bir imaj öğesine
ihtiyaç vardır. Küçükçekmece’nin birinci derecede anıt eser olan bu fabrika binasına
verilen işlev ile birlikte durgun su sporlarıyla anılarak öne çıkan bir bölge, bir odak
noktası haline gelmesi amaçlanmaktadır.
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Durgun su sporları işlevi sayesinde bu sporlarla ilgilenen kitlenin alana çekilmesi ve
bu sayede hem endüstri yapısının geniş bir çevreyle tanıştırılması hem de tarihi
fabrika yapısının yaşatılmasının sağlanması için gereken kaynak akışını sağlanması
planlanmaktadır.
Ayrıca su sporları merkezi işlevi ile endüstri yapısını ziyaret eden çocukların durgun
su sporlarıyla tanıştırılması ve böylece spor sevgisi aşılanarak bu branşların daha
geniş kitlelere ulaştırılması sağlanabilir.
Bu amaçla yapının orta aksında, 2.,3. ve 4. bölümler arasındaki tuğla duvarların
kaldırılmasıyla Menekşe Deresi yönüne yakın olacak şekilde düzenlenecek hangar
kısmına tekne, kano ve dragonlar ile kürekler yerleştirilecektir.

Şekil 4.7. Hangar içinde kanoların dizilişi

Hangardan alınan kano ve dragonların suya indirilebilmesi için olabilecek en uygun
ve kısa mesafede oluşturulan 2 adet iskele vaziyet planında işaretlenmiştir.
İskelelerin yanlarına teknelerin suya indirilmesini kolaylaştıracak rampalar
eklenmiştir. Eklenen iskeleler, yapının inşa edildiği dönemde hammaddenin
taşınması için kullanılan eski iskelesine de bir gönderme niteliği taşıyacaktır.
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Yapının orta aksından verilen ana girişin karşısında oluşturulacak bilgilendirme
panosu üzerinde yapının tarihine, üretim sürecine ve eski fotoğraflarına yer verilerek
kullanıcının giriş holünde yapının endüstri kimliğiyle tanıştırılması ve mekana bu
gözle bakmasını sağlamak hedeflenmiştir.

Şekil 4.8. Hangar içinde kanoların dizilişi

3. bölüm girişinde şu anda mevcut bulunan yemekhane ve mutfak kısımlarına doğal
ışıktan yoksun ve havasız mekanlar olması sebebiyle, depo, büro vb işlevler
yüklenmesine, mutfak ve kafeterya kısımlarının girişin solunda yer alan, cepheden
ışık alan 1. bölüm içinde düzenlenerek daha geniş bir alanda çözümlenmesine karar
verilmiştir. Kafeterya önünde oluşturulacak dinlenme ve eğlence alanıyla
desteklenerek hem sporcuların ve kibrit fabrikası ziyaretçilerinin aktivitelere katılım
sağlayabileceği, hem de endüstri yapısını algılayabileceği ortak bir sosyal alan
yaratılacaktır. Yine bu mekan içinde yapılacak su sporu organizasyonlarına hizmet
edecek kokteyl vb. etkinlikler düzenlenebilir.
Girişin sağında yer alan 5. bölümde hem durgun su sporu ile uğraşanların antrenman
yapmak ve ısınmak için kullanabileceği hem de dışarıdan gelecek farklı kullanıcılara
hizmet edebilecek bir antrenman-fitness mekanı olması düşünülmüştür.
Bu mekanın gerisinde tekne bakım atölyesi yer alacaktır.
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Fabrika alanının durgun su sporları konusunda düzenlenecek geniş çaplı aktivitelere
ve organizasyonlara ev sahipliği yapması hedeflenmektedir. Bu bakımdan fabrika
binası içerisinde seminer ve toplantı odaları ile çok amaçlı salonlar çözümlenecektir.
Su sporu müsabakaları için yarış parkurunun izleneceği seyir kulelerine ihtiyaç
vardır. Fabrika binasının kanala bakan arka cephesinde talaş yakma bacasının iki
yanında bulunan kuleler bu işlev için uygun konumdadır.
4.2.1.2.Müştemilat Binası

Şekil 4.9. Müştemilat Binası (Erdoğan, D., 2012)

Fabrikanın giriş cephesinin hemen karşısında ana giriş aksının sağ tarafında
müştemilat binası bulunmaktadır. 342701 ada, 4805 parselde bulunan müştemilat
binasının kibrit fabrikasıyla aynı dönemde yapıldığı düşünülmektedir. Özel
mülkiyette bulunan yapı, geçirdiği yangın sonrasında büyük hasar alarak
kullanılamayacak hale gelmiştir.
Dik yamuk oturum alanıyla düz arazi üzerinde ayrık nizam olarak inşa edilmiş olan
yapının taban alanı 176.6 m2dir. Kat yüksekliği 2.70 m olan 2 katlı yapının yığma
moloz taş beden duvarları sağlam vaziyettedir. Yangın sonrası, müştemilat binası
içindeki ara kat ahşap döşemeleri ve çatı sistemini oluşturan ahşap makaslar
yıkılmıştır.
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Yapının bazı pencereleri tuğla örgüsü ile kapatılmış vaziyettedir. Çatı ve döşeme
sistemindeki hasarların aciliyetle onarılması ve gün geçtikçe daha fazla tahrip olan
yapının koruma altına alınması gerekmektedir.
Günümüzde hiçbir şahış, kurum veya vakıf tarafından kullanılmayan bina çevresinde
Menekşe Deresi’nde kullanılan küçük teknelerin bakım ve onarımları yapılmakta, bu
işleve yönelik olarak kullanılan boya ve onarım malzemeleri bina içinde
saklanmaktadır.

Şekil 4.10. Vaziyet Planı /Restorasyon Önerisi (Erdoğan, D., 2012)

Müştemilat binasına aynı parsel içinde bulunduğu ve yapıldığı dönemde de bağlantılı
işleve sahip olduğu düşünülen fabrika binası için önerilen fonksiyonu destekleyecek
yeni bir işlev önerilmesi düşünülmüştür. Geniş bir alana sahip olan kibrit fabrikası,
içerisinde olması belirlenen alanların işletilmesi ve denetlenmesi için idari mekanlara
da gerek duyulmaktadır.
Müştemilat binasının mimari özellikleri ve fabrika binasına yakın mesafedeki
konumu idari mekanların bu yapı içerisinde düşünülebilmesi fikrini ortaya
çıkarmıştır. (Şekil 4.10)
Ana giriş aksının sağ tarafına müştemilat binasına yakın ölçülerde bir ek bina
yapılması ve yapılan organizasyonlarda yer alacak katılımcıların konaklama
ihtiyaçlarının sağlanması önerilebilir.
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4.2.2.MÜDAHALE ÖNERİLERİ
Müdahale önerileriyle yapı üzerinde belirlenen tahrip nedenleri ve bozulma şekilleri
karşısında başvurulabilecek çağdaş restorasyon tekniklerinin uygulanması ve en uzun
ömürlü çözümün sağlanması amaçlanmaktadır.
Yapılacak müdahalelerin hem görsel hem de fiziksel olarak yapıya minimum zarar
verecek şekilde uygulanması ve tescilli kültür varlığı niteliğindeki fabrika binasının
hazırlanan projeler doğrultusunda korunması gerekmektedir.
Müdahale teknikleri belirlenirken yapının strüktürel durumuna, özgün malzeme ile
detayların mümkün olduğu kadar yerinde korunmasına ve yapım tekniklerine uyumlu
olunmasına dikkat edilmiştir.
MÜDAHALE AŞAMALARI :
Öncelikle yapının tahribatına yol açan etkenlerin ortadan kaldırılması ile ilgili önlem
alınarak korumaya başlanmalıdır.
Çatının yapının yağmur suyuna maruz kalmasına sebep olan kısımları tespit edilmeli
duvarlardaki yıkılmış bölümler belirlenip gerekli önlemler alınarak yapının iç iklim
kontrolü sağlanmalıdır.
Uzun süredir boş olması ve bakımsız kalması sebebiyle 1. bölüm içerisinde büyüyen
bitkiler bulunmaktadır. Öncelikli olarak fabrika çevresi ve iç mekanı temizlenerek
bitkilerden arındırılacak, biyolojik bozulmaların kontrol altına alınması için gerekli
ilaçlama yapılacaktır.
Bozulmaya sebep olan etkenlerin ortadan kaldırılmasının ardından yapılacak
koruyucu bakım onarım, sağlamlaştırma, temizlik, bütünleme gibi müdahaleler ile
yapının cephe, çatı ve zemin elemanlarının işlevlerini sürdürmeleri sağlanacaktır.
1) Sağlamlaştırma (Konsolidasyon):
Zeminin sağlamlaştırılması :
Fabrikanın su öğesine yakın olması sebebiyle temellerinin desteklenmesi faydalı
olacaktır. Açıkta olan taşıyıcı dikmelerin aksı takip edilerek oturdukları döşemede
yanlardan 50şer cm açılarak temel tespiti yapılacaktır. Betonarme sistem ile temel
duvarının yanlardan sabitlenip desteklenmesi, devamında otuşturulacak betonarme
döşeme ile radye temel etkisi sağlanması düşünülmektedir. (Şekil 4.11)
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Şekil 4.11. Mevcut Temelin Güçlendirilmesi (Erdoğan, D., 2012)

Taşıyıcı sistemin sağlamlaştırılması :
Metal elemanların sağlamlaştırılması ve korunması için ince raspa ve özgün boya
katmanlarının renk analizi yapılarak, onarım teknikleri ve/veya boyama programının
belirlenecek, temizlenmiş yüzeye antipas uygulanacaktır. Antipas uygulaması
sonrasında, boya raspaları yapılmış demir elemanlar özgün renkte boyanacaktır.
Çevre duvarları kargir olan yapı çelik taşıyıcılı konstrüksiyona sahiptir. Fabrikanın
taşıyı dikmelerinden bazılarına kullanıcıların müdahale ettiği, değişen fonksiyona
uygun geçiş ve genişlikleri sağlamak için kaldırıldıkları belirlenmiştir.
Taşıyıcı sistemin mukavemeti açısından mevcut dikmeler örnek alınarak orijinaline
uygun şekilde yapılan yeni dikmelerle eksik olan kısımlar tamamlanacaktır.
Taşıyı sistem büyük ölçüde sağlam durumdadır fakat mevcut çelik elemanlar büyük
ölçüde korozyona uğramış, bazı bölümlerde çürümeler meydana gelmiştir. Bu
sebeple bakımlarının yapılması, antipas sürülmesi ve boyanın yenilenmesi
gerekmektedir.
Taşıyıcı sisteme ve çatı makasına ait çürümüş çelik yapı elemanları çıkarılarak
yerlerine yenileri perçinleme veya kaynak yöntemiyle eklenecek, böylece sistemin
devamlılığı sağlanacaktır.
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Kargir dolgu duvarların içerisinde de taşıyıcı sisteme ait dikmeler aynı aksta devam
etmektedir. Yapı, uzun süredir bakımdan yoksun olduğundan bu dikmelerin de
bakımının yapılması gerekmektedir. Bunun için dolgu duvarda dikme yanlarından
minimum genişlikte açmalar yapılarak taşıyıcıların bakımı yapıldıktan sonra
duvarların örülerek kapatılması önerilebilir.
Çatı makaslarındaki hasarlar tespit edilerek gerekli çatı elemanlarının değişimi ve
kesit artırılması ile çatı strüktürünün mukavemeti sağlanacaktır.
Arka cephede bulunan tuğla örgülü talaş yakma bacası üzerinde çatlama ve
ayrılmalar gözlenmektedir. Çatlamış, dağılma tehlikesi gösteren bacaya çemberleme
sistemi uygulanacaktır. Çemberleme, düşey taşıyıcıların çevrelerinin metal
çemberlerle sarılarak sıkıştırılması şeklinde uygulanan bir sağlamlaştırma tekniğidir.
Yeni işleve hizmet etmeyeceğinden, endüstri yapısı algısını destekleyen bacanın
strüktürel çatlağına derz dolgusu yapılması, düşeyde uygun aralıklarla tekrarlanacak
çemberleme sistemi ile yıkılmasının engellenmesi ve bu şekilde mevcut durumunun
stabilizasyonu sağlanacaktır.
Küçükçekmece İlçesi Anıt Eserler Yapı Stokunun İnceleme ve Değerlendirmesi
kapsamında hazırlanan “Tarihi Yapı Değerlendirme Raporu”nda deprem etkisine
karşı tedbir olarak uygulanabilecek öneriler sunulmuştur. Buna göre :
“Yıkılmış olan duvarların çerçeveyi tam olarak dolduracak şekilde yeniden inşa
edilmesi yapının bu yönde yeterli deprem performansını sağlaması için
uygulanabilecek bir öneridir.
İlave bir önlem olarak holler arasındaki bölme duvarları ile yapının dış duvarlarının
her iki tarafına Q121 (St IVa) hasır çelik yerleştirilip mevcut kolonlara punto kaynak
yapılarak bu duvarların düzlem dışı hareketi engelleyeceği gibi hol boyunca
monolitik davranması da sağlanabilecektir.
Hasır çeliğin duvar ile birlikte çalışmasının sağlanması için duvar dik yönde
delinerek yer yer çirozlar ile iki yandaki hasırlar birbirine bağlanmalıdır. Duvarın her
iki tarafı sıvalanarak veya püskürtme beton ile kaplanarak işlem tamamlanır.
Yapıda deprem performansı açısından karşılaşılması muhtemel asıl problem kısa
doğrultudadır. Özellikle geniş açıklık için mahya altına I 100 profillerden
oluşturulacak bir makas sistemi ve buna ek olarak kısa açıklıklara konacak
çaprazlarla bu yöndeki yıkıcı deprem etkilerinin önüne geçilmiş olacaktır. Bu sayede
deprem yükleri ara elemanlar tarafından aktarılarak yapının zarar görmesi
engellenebilecektir.”
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Malzemenin sağlamlaştırılması :
Duvarlarda gözlenen çatlakların 1 cm den küçük olması durumunda (kılcal çatlak)
mevcut harca benzer nitelikte bir malzemenin düşük basınç altında enjeksiyon
yöntemiyle onarılması, yüzey kaybı derinlik olarak 5cm’yi geçen ve yüzey
genişliğinin taş değişimine gerek görülmeyecek kadar küçük olduğu kısımlarda,
plastik onarım yapılması önerilmektedir.
Yüzey kaybı derinliğinin 5cm’den fazla ve alan olarak tuğla yüzeyinin büyük bir
alanını kapladığı kısımlarda, özgün malzeme, boyut ve detaylara uygun olacak
şekilde tuğla değişimine gidilecektir.
Taş yapısında bozulmaların olması ve harcın özelliğini yitirmesi gibi malzeme
sağlamlaştırılması gereken bölgelere konsolidasyonu sağlamak maksatlı enjeksiyon
yapılması gerekmektedir.
Zaman içerisinde boşalmış derzler ya da çimento ile derzlenmiş kısımlar
temizlendikten sonra; taş yüzeyinden geride kalacak şekilde yeniden derzlenecektir.
Genelde yüzeyde problem söz konusudur. Pudralaşma görülen harç boşaltılır. Bu
bölgeye yeni bir karışım enjekte edilir.
2.Temizleme :
Yapıya eklenmiş olan kısımların tanımı yapılmalı nitelikli olan kısımlar tespit
edilmelidir. Endüstri yapıları devamlı gelişen üretim teknolojilerinin sonucu olarak
ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek için çoğu zaman kullanıcı müdahaleleri ve
ek bölümlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu sebeple bütün eklerin kaldırılarak
yapının ilk dönemde olduğu haline getirilmesi gibi bir yaklaşım doğru değildir.
Farklı devirlerin geçerli katkılarının saygı görmesi ve amacın üslup birliği
olmadığının vurgulanması gerekmektedir.
Niteliksiz Eklerin Kaldırılması (Liberation) :
Restitüsyon önerisi bilgilerinin ışığında eski fotoğraflar ve malzeme analizi
yardımıyla belirlenen yapı içindeki muhdes bölüm ve bölücü duvarlar kaldırılarak
yapının özgün plan karakterine mümkün olduğunca yaklaşılmaya çalışılacaktır. Uzun
yönde taşıyıcı dikmelerin arasında tuğla duvar örgüsüyle oluşturulan muhdes
kısımların taşıyıcı sisteme statik açıdan katkısı düşünülerek yeni işlevi etkilemeyecek
duvarlar yerinde korunacak, duvarların kaldırıldığı kısımlarda ise gerekli görüldüğü
takdirde destekleyici çelik elemanların kullanılması yoluna gidilecektir.
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Yazılı kaynak taramasından elde edilen vaziyet planında yapının dikdörtgen planlı
oturumu algılanmakta günümüze ulaşana kadar eklenmiş muhdes yapılar ayırt
edilebilmektedir. Buna göre yapı cepheye birleşik muhdes tuvalet yapılarından
arındırılacaktır.
Yüzey Temizliği :
Duvarlarda rutubetlenme için gerekli önlem alınacak, sıvalı yüzeyler üzerindeki
kararma, bitkilenme, grafitti gibi bozulmaların tespit edilmesi ile malzemeye en az
zarar verecek şekilde mekanik ve kimyasal temizleme yöntemlerinden uygun olanı
belirlenerek cephelerde nitelikli bir yüzey temizliği yapılacaktır.
Sıva dökülmesi gözlenen kısımlarda, özgün sıva örneğinin izi olup olmadığı
araştırılacak, varsa gerekli labaratuar analizleri yapılarak uygun sıva bileşimi ve boya
rengi belirlenecektir. Duvarlar özgüne uygun sıva ile bütünlenerek yeniden sıvanıp
belirlenen renge boyanacaktır.
3.Yenileme (Renovasyon) :
Bütünleme (Reintegrasyon) :
Sol yan cephede kargir duvarda yer yer boşaltmalar olduğu görülmektedir.
Muhtemelen mekanın fonksiyonunun getirisi olan gerekli girişleri ve genişlikleri
sağlamak amacıyla üzerinde açılmış boşluklar bulunan taş/tuğla duvar örgüleri özgün
kargir malzeme ve teknikle örülerek bütünlenecektir.
Cephelerde tuğla örülerek veya ahşaplar çakılarak kapatılmış olan kapı ve pencere
boşluklarına rastlanmaktadır. Restitüsyon belgeleri de göz önünde bulundurularak
cephelerde gerekli kapı ve pencere düzenlemeleri yapılacaktır.
Yapının muhdes kapı ve pencereleri özgün hale getirilerek yapı kimliği ve cephe
bütünlüğü korunacak, restitüsyon verilerine uygun şekilde gerekli pencereler
eklenecektir. Yerinde olmayan kapı ve pencereler özgün örnekler esas alınarak
yeniden yapılacak, hasar görmüş ve geçmiş dönemde tipi değiştirilmiş olanlar ise
özgün malzeme ve detayıyla yerine yerleştirilecektir. Sonradan açılmış olan muhdes
kapı ve pencerelere boşlukları kapatılacaktır.
Hasar tespiti sırasında belirlenen nitelikli dönem ekleri korunacaktır. Fabrikanın arka
cephesine bitişik seyir kulesi olarak işlevlendirilecek benzer planlı iki kuleden solda
bulunan yıkık vaziyetteki kulenin bütünlenmesinde sağdaki kule model alınacaktır.
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Yeniden yapma (Rekonstrüksiyon) :
Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikasının güneydoğu (giriş) cephesinin
karşısında yer alan müştemilat binası geçirdiği yangın sonrasında büyük hasar
almıştır. Kullanılamayacak hale gelen yapının çevre duvarları ayaktayken, çatı
örtüsü, iç mekandaki döşemeler yanmış, yıkılmış durumdadır. Atmosfer etkilerine
açık haldeki tescilli yapının gün geçtikçe daha çok tahrip olmaması için
rekonstrüksiyon tekniğiyle yeniden kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir.
4.Yeni İşleve Hizmet Edecek Müdahaleler :
Fabrika yapısında günümüz standartlarında altyapı ve tesisat düzenlemeleri ile
modern konfor koşullarını sağlanacaktır. Açıkta görülen tesisat elemanları ve
kablolar ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılacak, tesisat yenilenerek yapı içinde bir
teknik servis odası düzenlenecektir.
Günümüzde kullanılan

eternitler Onduline

HR

çatı

kaplama levhası

ile

değiştirilecektir. Uygun noktalarda konumlandırılacak pvc borularla yağmur inişi
sağlanacaktır.
Fabrika binası yaklaşık 5040 m2 yer kaplamaktadır. Yapının plan şeması bitişik
nizamlı beş ince uzun bloğun bir bütün olarak algılanmasını güçleştirmektedir. Oysa
amaçlanan her mekana farklı işlevler yüklenen bu yapıda oluşturulan ortak mekan
kurgusuyla, kullanıcıların endüstri yapısı kimliğini vurgulayan atmosferden
kopmamasıdır. Bu sebeple bölücü duvarlardan bazıları kaldırılarak bütüncül bir
mekan algılası sağlanacaktır.
Osmanlı Kibritleri Fabrikası’nın kurulduğu dönemde üretilen kibritlerin naklini
sağlayan ve su kenarına kadar uzandığı düşünülen bir ray sistemi vardır. Ray hattının
oluşturulması ya da en azından döşeme üzerinde işaretlenmesi fabrikanın üretim
sürecinin algılanmasında destekleyici olabilir.
Kibrit üretiminin yapılacağı 3. bölümünü karşılayan ana giriş aksında gerekli çevre
düzenlemesi yapılarak ziyaretçilerin doğru şekilde yönlendirilmesi sağlanacaktır.
Kayık, kano ve dragon gibi teknelerin suya indirilebilmesi için sağ ve sol taraflarda,
hangarlara

optimum

konumlandırılacaktır.

uzaklıktaki
Özgün

iki

noktada

kullanımında

iniş
da

rampaları

ve

hammaddenin

iskeleler
fabrikaya

ulaştırılmasında kullanılan iskele bağlantısının bulunması sebebiyle eklenecek yeni
iskeler yeni işleve hizmet ederken aynı zamanda yapının su öğesiyle bağlantısını
sağlayarak üretim kültürününün yansıtılamasını destekleyecektir.
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Kanalda gerekli derinlik ve genişliklerin kontrolünün yapılmasının ardından
Menekşe Deresi kıyısında gerekli düzenlemeler yapılacak ve suyun temizlemesine
çalışılacaktır.
Yapılan malzeme ve hasar analizleri ile analitik rölöveler bir arada değerlendirilerek,
yapının korunmasına yönelik uygulama kararları alınmıştır. Yapılacak müdahaleler
birer başlık haline getirilerek, bir lejand oluşturulmuş; farklı renk ve taramalarla
rölöve çizimleri üzerinde gösterilmiştir.
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BÖLÜM 5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Küçükçekmece

Osmanlı

Kibritleri

Fabrikası,

özgün

işlevini

uzun

süre

gerçekleştirememiş, kibrit üretimi imtiyaz hakkının kaybedilmesi sonrasında farklı
işlevlerle kullanılmış, günümüzde de farklı kullanıcıların mülkiyet hakkını elinde
bulundurduğu, atıl kalmış bir endüstri mirası örneğidir. I. derecede anıt eser olan
fabrika, malzeme ve inşa tekniği ile 19. yüzyıl Osmanlı dönemi endüstri yapıları ile
ilgili örnek teşkil etmekte, dönemin üretim biçimlerine ve endüstri yapısı mimarisine
dair birçok fikir vermektedir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana endüstri yapılarının yoğunluklu olarak
İstanbul’da konumlandırıldığı görülmektedir. Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri
Fabrikası, mimari özellikleri ile olduğu kadar, İstanbul’un ilk kibrit fabrikası olması
sebebiyle elde edilebilecek endüstri kimliği verileri açısından da belgelenmesi ve
korunması için özenle çalışılması gereken bir yapıdır. Günümüzde İstanbul’da kibrit
üretiminin durma noktasına gelmesi, yapının üretim kültürünün yansıtılması
açısından önemini arttırmaktadır.
Endüstri yapılarının geniş ölçekli, bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi
gerekmektedir. Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi kıyı kordunu arasında yer
alan fabrika yapısı, Rumeli Demiryolu’nun da yakınından geçmesi sebebiyle zengin
ulaşım bağlantılarına sahiptir. Osmanlı Kibritleri Fabrikası’nın, Yedikule’den
başlayıp Küçükçekmece’de sonlanan Marmara Sahil Şeridi boyunca sıralan
fabrikalar ve Küçükçekmece Gölü’nün kuzeyinde yer alan Azadlı Baruthanesi’ni de
içine alan bir kültür aksı dahilinde düşünülerek ilişkilendirilmesi faydalı olacaktır.
Fabrikanın mevcut durumunun analizinin yapılmasına ve bozulmaların tespit
edilmesinin ardından risk durumunun belirlenerek yapının daha fazla hasara
uğramasının engellenmesine ihtiyaç vardır. Yapı malzemesi ve yapım tekniğinin
çözümlenmesi, taşıyıcı sistemin sağlamlaştırılması ve yerinde müdahalelerle yapının
özgün karakterine ve plan şemasına yaklaştırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.
Endüstri yapılarını koruma yaklaşımında görsel birliktelik ön planda değildir.
Devamlı gelişen üretim teknikleri sonucu ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar sebebiyle
yapılarda işlevsel değişikliğe bağlı kullanıcı müdahalelerinin olması olağan bir
durumdur.
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Mimari özellikleri ortaya konmuş olan yapının orijinal cephesinin korunması, mekan
kurgusunun işlev analizinden hareketle ortaya konması, dönem eklerine saygı
duyulması, şuanda aktif olarak kullanılmayan bacaların da endüstri kimliği etkisinin
geleceğe aktarılması bakımından korunması doğru bir yaklaşım olacaktır.
Endüstri yapılarının korunmasında, endüstri mirası kavramı tanımının yeterli şekilde
yapılmayışı, toplumun bu konuda yeterince bilinçlendirilmemiş olması, endüstri
alanlarının genelde şehir merkezinden uzak noktalarda konumlandırılması sebebiyle
değerli görülmemesi, geniş bir alan üzerinde yer aldıklarından maliyetlerin artması
ve restorasyonları için gerekli bütçenin ayrılmaması gibi problemlerle karşı karşıya
kalınmaktadır.
Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası’nın özgün durumunun tespiti sonrasında
belirlenen koruma yaklaşımı, içerisinde üretim sürecini anlatan orijinal donanım
bulunmadığından üretimin devam ettirileceği bir anıt- müze yaklaşımı olmayacaktır.
Endüstri yapıları söz konusu olduğunda tek yapı ölçeğinde ele alınan yapının
planlanmasında öncelikli olarak geniş ölçekte bir değerlendirme yapılmalıdır.
Verilen yeni işlev ile yapının endüstri kimliğinin öne çıkarılması, aynı zamanda bir
kentsel odak noktası halini alarak bulunduğu çevreye de katkı sağlayacak
sürdürülebilir bir hal alması esas alınmalıdır. Ayrıca bilgilendirme panoları ve yapıya
ait eski fotoğraflarla üretim kültürünün ve yapının endüstri kimliğinin kullanıcıya
aktarılması sağlanacaktır.
Sürdürülebilirliği ve kent kimliğine katkı sağlaması bakımından yapıyı yaşatacak ve
yapı bölümlerinin aynı işleve hizmet ederek bir bütün olarak değerlendirilebileceği,
müştemilat binası ve Menekşe Deresi kıyısını da içine alacak bir alan dahilinde
projelendirilerek yeni işlevinin bu doğrultuda belirlenmesi gerekmektedir.
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Fotoğraf 3. Kibrit Fabrikası Güneydoğu Cephesi

Fotoğraf 4. Kibrit Fabrikası Güneydoğu Cephesi
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Fotoğraf 5. Kibrit Fabrikası Güneydoğu Cephesi (1. Kısım)

Fotoğraf 6. Kibrit Fabrikası Güneydoğu Cephesi (1.Kısım )

127

Fotoğraf 7. Kibrit Fabrikası Güneydoğu Cephesi (2.Kısım)

Fotoğraf 8. Kibrit Fabrikası Güneydoğu Cephesi (3.Kısım)
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Fotoğraf 11. Kibrit Fabrikası Güneydoğu Cephesi (4. Kısım)
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Fotoğraf 12. Kibrit Fabrikası Güneydoğu Cephesi (5. Kısım)

Fotoğraf 13-14. Kibrit Fabrikası Güneydoğu Cephesi Silme Detayı
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KUZEYDOĞU (SAĞ YAN) CEPHESİ :

Fotoğraf 15-16. Kibrit Fabrikası Kuzeydoğu Cephesi (Vinç Sahası)

Fotoğraf 17-18. Kibrit Fabrikası Kuzeydoğu Cephesi

Fotoğraf 19-20. Kibrit Fabrikası Kuzeydoğu Cephesi
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Fotoğraf 21-22. Kibrit Fabrikası Kuzeydoğu Cephesi (Yapılan Değişiklikler)

Fotoğraf 23. Kibrit Fabrikası Kuzeydoğu Cephesi (Kapatılmış Pencere)

Fotoğraf 24. Kibrit Fabrikası Kuzeydoğu Cephesi
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Fotoğraf 25-26. Kibrit Fabrikası Kuzeydoğu Cephesi

Fotoğraf 27-28. Kibrit Fabrikası Kuzeydoğu Cephesi

Fotoğraf 29. Kibrit Fabrikası Kuzeydoğu Cephesi
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Fotoğraf 30. Kibrit Fabrikası Kuzeydoğu Cephesi

Fotoğraf 31-32. Muhdes Demir Kapı

Fotoğraf 33. Kibrit Fabrikası Kuzeydoğu Cephesi
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GÜNEYBATI (SOL YAN) CEPHESİ :

Fotoğraf 34. Kibrit Fabrikası Güneybatı Cephesi

Fotoğraf 35. Kibrit Fabrikası Güneybatı Cephesi
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Fotoğraf 36-37. Kibrit Fabrikası Güneybatı Cephesi (Ek tuvaletler)

Fotoğraf 38-39. Kibrit Fabrikası Güneybatı Cephesi

Fotoğraf 40-41. Kibrit Fabrikası Güneybatı Cephesi

Fotoğraf 42-43. Kibrit Fabrikası Güneybatı Cephesi
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Fotoğraf 44-45. Kibrit Fabrikası Güneybatı Cephesi

Fotoğraf 46-47. Kibrit Fabrikası Güneybatı Cephesi

Fotoğraf 48. Kibrit Fabrikası Güneybatı Cephesi
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Fotoğraf 49. Kibrit Fabrikası Güneybatı Cephesi

KUZEYBATI (ARKA) CEPHESİ :

Fotoğraf 50. Kibrit Fabrikası Kuzeybatı Cephesi

138

Fotoğraf 51. Kibrit Fabrikası Kuzeybatı Cephesi

Fotoğraf 52. Kibrit Fabrikası Kuzeybatı Cephesi (5. Kısım)
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Fotoğraf 53. Kibrit Fabrikası Kuzeybatı Cephesi

Fotoğraf 54-55. Kibrit Fabrikası Kuzeybatı Cephesi (Özgünü değiştirilmiş kapı ve
pencereler)

Fotoğraf 56. Kibrit Fabrikası Kuzeybatı Cephesi
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Fotoğraf 57-58. Kibrit Fabrikası Kuzeybatı Cephesi (Kule ve ışıklığın günümüzdeki
durumu)

Fotoğraf 59-60. Kibrit Fabrikası Kuzeybatı Cephesi (Tuğla Baca ve 3. Kısım)
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Fotoğraf 61. Kibrit Fabrikası Kuzeybatı Cephesi (2. Kısım)

Fotoğraf 62. Kibrit Fabrikası Kuzeybatı Cephesi (1. Kısım)
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Fotoğraf 63. Kibrit Fabrikası Kuzeybatı Cephesi

Fotoğraf 64. Havuz ve Depo
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FABRİKA 1.KISIM (Boş)

Fotoğraf 65. Kibrit Fabrikası 1. Kısım İç Mekan

Fotoğraf 66-67. Baca
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Fotoğraf 68. Kibrit Fabrikası 1.Kısım İç Mekan

Fotoğraf 69-70. Kibrit Fabrikası 1.Kısım İç Mekan
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Fotoğraf 71-72. Kibrit Fabrikası 1.Kısım İç Mekan

Fotoğraf 73. Kibrit Fabrikası 1.Kısım İç Mekan
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Fotoğraf 74. Kibrit Fabrikası 1.Kısım İç Mekanı

Fotoğraf 75. Kibrit Fabrikası 1.Kısım İç Mekan
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Fotoğraf 76-77. Kibrit Fabrikası 1.Kısım Bürolar

Fotoğraf 78-79. Ahşap Kapı ve Pencere

Fotoğraf 80-81. Büro İç Mekanı ve Ahşap Tavan

148

Fotoğraf 82. Kibrit Fabrikası 1.Kısım İç Mekan

Fotoğraf 83-84. Kibrit Fabrikası 1.Kısım İç Mekan

Fotoğraf 85-86. Döşemede Makine İzi

149

Fotoğraf 87-88. Döşemede Makine İzi

Fotoğraf 89. Kibrit Fabrikası 1.Kısım İç Mekan

150

Fotoğraf 90. Duvarda Görülen Metal Kelepçeler

Fotoğraf 91. Kibrit Fabrikası 1. Kısım İç Mekan
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Fotoğraf 92. Kibrit Fabrikası 1. Kısım İç Mekan

Fotoğraf 93. Taşıyıcılar Arasına Örülmüş Muhdes Tuğla Duvar
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Fotoğraf 94. Güneybatı Cephesine Bitişik Tuvaletler

Fotoğraf 95-96. Tuvaletler İç Mekan
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FABRİKA 2.KISIM (Nakil Bant Fabrikası)

Fotoğraf 97. Kibrit Fabrikası 2. Kısım İç Mekan

Fotoğraf 98. Kaynak Atölyesi
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Fotoğraf 99-100. Duvarda Boşluk

Fotoğraf 101. Duvarda Boşluk

Fotoğraf 102. Kibrit Fabrikası 2. Kısım İç Mekan

155

Fotoğraf 103-104. Tuğla Duvar Örgüsü

Fotoğraf 105-106. Duvarda görülen ahşap dikmeler

Fotoğraf 107. Kibrit Fabrikası 2. Kısım Çelik Çatı Konstrüksiyonu
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Fotoğraf 108. Kibrit Fabrikası 2. Kısım İç Mekanı

Fotoğraf 109. Buhar Kazanı
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FABRİKA 3.KISIM (Nakil Bant Fabrikası)
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