


Forty Years n the Servce of the Ottoman Industry: The Lfe Story of Englsh Engneer 
Frederck Wllam Taylor (17-17)

Abstract  Ths study examnes the lfe of Frederck Wllam Taylor, an Englsh 
engneer sent by the Brtsh Government to Istanbul to establsh a modern n-
dustry n the Ottoman State. Taylor, who was a young engneer when he came to 
Istanbul, spent the rest of hs lfe n Istanbul except for a few journeys to England, 
and personally wtnessed the attempts to modernze the Ottoman ndustry. He 
was not only a cvl engneer, but also a foundry master and mechancal engneer 
n castng and mechancs wth sgnfcant amount of work experence; and he also 
had an expertse n ron castng, machne manufacturng and nstallaton. Fur-
thermore, Taylor was an expert archtect n the newly developng feld of modern 
ndustral archtecture n Europe. These qualtes made hm a preemnent fgure 
n the modernzaton of the Ottoman ndustry n the eyes of statesmen and the 
mltary men of the Tanzmat Era. He put hs seal n the modernzaton of numer-
ous state factores, most partcularly the Tersâne- Âmre (Imperal Naval Arsenal/
Shpyard) and Tophâne- Âmre (Imperal Arsenal). By llumnatng Taylor�s lfe 
further, whose mportance goes beyond beng just an ordnary European expert 
n Ottoman ndustrlzaton efforts, ths artcle also ams at sheddng lght on the 
nature of Ottoman ndustral modernzaton.
Keywords: Frederck Wllam Taylor, Ottoman Industry, Englsh Engneer, Euro-
pean Expert, Imperal Naval Arsenal (Shpyard), Imperal Arsenal, Imperal Mnt, 
Imperal Fez Factory, Imperal Steam-Prntng House (Press).
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Giri

Kârhâneden Fabrkaya: Osmanl malat Sektöründe 
De  m Sürecnn Ba langc

On sekizinci yüzyl boyunca Avrupa�da kitlesel üretimi arttrmak maksady-
la geleneksel imalatta farkl yöntemler tatbik edilmeye çal ld. On dokuzuncu 
yüzylda Avrupa�da buhar gücünün imalat sektörüne tatbiki kitlesel üretime hz 
kazandrma çabalarna devrim niteli inde bir katk sa lam t. Ba ta ngiltere�nin 
ve sonra di er Avrupa devletlerinin imalat sektöründe ve dolaysyla ticaretinde 
büyük de i iklikler meydana getiren bu uygulamay yakndan takip eden Osmanl 
kanaat önderleri, buhar gücünün Osmanl imalat sektörünü de canlandrabile-
ce i dü üncesiyle söz konusu teknolojiyi Avrupa�dan transfer ederek, geleneksel 
teknolojinin yerine ikame etmek için giri imlerde bulunmu lard. Özellikle 1826 
ylnda Yeniçeri Oca �nn ortadan kaldrlmasndan sonra geçmi ten beri kârhâne 
olarak adlandra geldikleri ve yüzyln ba ndan itibaren Franszcadan mülhem 
fabrika ismini verdikleri imalathâneleri buhar gücüyle çal acak tesislere dönü -
türülmelerine, yeni açlacak olanlarnn da muhakkak buhar gücüyle i letilecek 
ekilde kurulmalarna özen gösterildi. Ancak sanayi devriminin evrelerini ya a-

mam  bir devlet olarak, tamamen yabancs ve acemisi oldu u son derece pahal 
bir teknolojiyi, bünyesinde barndrd  birçok problemiyle a r aksak yürütülen 
imalat sektörünün tüm dallarna bir çrpda yaymak Osmanl Devleti�nin mevcut 
teknik ve ekonomik artlar dâhilinde pek mümkün gözükmüyordu. Bu nedenle 
ilk etapta ordu ve donanma gereksinimlerini kar layan fabrikalarn buhar gücüy-
le i letilmesine, ilerleyen zamanlarda artlar elverdi i nispette di er sektörlere ait 
imalathânelerde buhar makineleriyle üretime geçilmesine karar verildi.

Osmanl sanayile me programn ba latmak üzere ilk buhar makineleri 
1830�larn ba larnda ngiltere�ye sipari  edildi.1 Makinelerin son derece büyük 

 Osmanl Devleti�nin buhar makinelerine olan ilgisi tespit edilebildi i kadaryla III. Selim 
dönemine (saltanat - ) kadar inmektedir. Osmanl yetkilileri, Tersâne-i Âmire�de 
yeni in a edilen kuru havuza biriken suyun tahliyesi için ngiliz tersânelerindeki kuru 
havuzlarda bir süredir kullanld  haberini aldklar buhar gücüyle çal an pompalardan 
bir tane temin etmek maksadyla  -  yllar arasnda ngiliz Hükümeti nezdinde 
giri imlerde bulunmu lard. Bkz. Tuncay Zorlu, Osmanl ve Modernle me III. Selim Dönemi 
Osmanl Denizcili i, ( stanbul: Tima  Yaynlar, ), s.  - , . Osmanl imalat 
sektöründe kullanlmak üzere Avrupa�dan ithaline te ebbüs edilen ilk buhar makineleri 
hakknda ayrntl bilgi için bkz. Adnan Giz, �Türkiye�de lk Buhar Makineleri�, stanbul 
Sanayi Odas Dergisi,  (Kasm  ), s. - ; Edward C. Clark, �Osmanl Sanayi Devrimi�, 
Osmanllar ve Bat Teknolojisi Yeni Ara trmalar Yeni Görü ler, Ekmeleddin hsano lu (haz.) 
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olan kazanlar ve di er aksam için, mevcut fabrika yerle kelerinde müsait yer 
bulmakta güçlük çekilince, söz konusu mahallerde bunlara yer açmak maksadyla 
birtakm düzenlemeler yaplmasna gereksinim duyuldu. Bundan sonra yeni tesis 
edilecek fabrikalarn, makinelerin kurulumuna elveri li büyüklükte in a edilme-
sine azami özen gösterilecekti.2

Osmanl in aat ve imalat sektöründe görev alan yetkililerin tamamen yaban-
cs oldu u bu sistemi organize edebilmek ve yürütebilmek adna ngiltere�den 
makinelerle birlikte mühendis, mimar, teknisyen, usta gibi endüstriyel mimarî 
ve teknolojiden anlayan elemanlar da istendi. Buhar makinelerine ait binalarn 
in asna nezaret etmek, makinelerin kurulumunu yapp, kullanmn yerli çal-
anlara ö retmek maksadyla stanbul�a ilk gelen teknik ekipte yer alanlardan biri 

de ngiliz mühendis Frederick William Taylor�du. Modern Osmanl sanayisinin 
kurulu una ve geli im çabalarna büyük katks olan bu ahstan, adnn Osmanl 
belgelerinde ve günümüzde yaplm  birkaç çal mada farkl ekillerde zikredilme-
si d nda ayrntl olarak bahsedilmemi tir.3 Bu makale, Osmanl ar iv vesikalar, 

( stanbul: stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yaynlar  ), s. - ; Wolfgang 
Müller-Wiener, � .- . Yüzyllar Arasnda stanbul�da malathane ve Fabrikalar�, 
Osmanllar ve Bat Teknolojisi Yeni Ara trmalar Yeni Görü ler, Ekmeleddin hsano lu (haz.) 
( stanbul: stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yaynlar  ), s. - ; Wolfgang 
Müller-Wiener, Bizans�tan Osmanl�ya stanbul Liman, (çev.) Erol Özbek, ( stanbul: Tarih 
Vakf Yurt Yaynlar,  ); Yavuz Cezar, � . Yüzylda Osmanl Devleti�nde Yeni Teknoloji 
Uygulama ve Snaî Tesis Kurma Çabalarndan Örnekler�, Dünü ve Bugünüyle Toplum ve 
Ekonomi,  (  ), s. - ; Donald Quataert, Manufacturing and Technology Transfer 
in the Ottoman Empire 800-94, ( stanbul: Isis Press,  ); Donald Quataert, Sanayi 
Devrimi Ça nda Osmanl malat Sektörü, ( stanbul: leti im Yaynlar, ); Elif Süreyya 
Genç, Osmanl mparatorlu u�nda Yenile me ve Buhar Makineleri, ( stanbul: Do u Kitabevi, 

), s. , v.d.
 thaline ba lanan makinelerin imalathânelerdeki yerlerine konulmas ve faaliyete geçirilmeleri 

konusunda maddi ve teknik sebeplerden ötürü epey sorun ya anm t. Bu sorunlarn 
Osmanl gemi yapm sanayisine yansyan boyutu hakknda ayrntl bilgi için bkz. Nurcan 
Bal, �XIX. Yüzylda Osmanl Bahriyesi�nde Gemi n a Teknolojisinde De i im: Buharl 
Gemiler Dönemi�, (yüksek lisans tezi) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, ; Levent Düzcü, Yelkenliden Buharlya Geçi te Osmanl Denizcili i 
(85-855), ( stanbul: Do u Kütüphanesi, ). Osmanl silah sanayisine yansyan boyutu 
hakknda bkz. Gültekin Yldz, Neferin Ad Yok: Zorunlu Askerli e Geçi  Sürecinde Osmanl 
Devleti�nde Siyaset, Ordu ve Toplum (8-89), ( stanbul: Kitabevi Yaynlar, ); Serdal 
Soyluer, �Osmanl Silah Sanayiinde Modernle me Çabalar ( - )�, (doktora tezi) 
stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, .

 Taylor�un ismi Osmanl ar iv vesikalarnda i in muhatab bürokrat ve kâtiplerin yabanc 
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stanbul�u ziyaret eden ço unlu u ngiliz uyruklu Batl gözlemcilerin eserleri ve 
dönemin önde gelen baz yerli ve yabanc süreli yaynlarndan yararlanlarak öm-
rünün büyük ço unlu unu Osmanl Devleti�nin sanayi projelerinin ihyas için 
stanbul�da geçiren ve nihayetinde burada ya amn yitiren ngiliz mühendis Fre-
derick William Taylor�un Osmanl Devleti�nin sanayile me hamlelerindeki rolü 
ve önemini irdelemek maksadyla kaleme alnm tr.

Mühends Frederck Wllam Taylor�un 
Ya am Öyküsüne Dar Notlar

Frederick William Taylor�un Osmanl Devleti hizmetinde çal mak üzere 
stanbul�a geldi i 1833 ylna kadarki hayat hakknda bildiklerimiz çok snrldr. 

Biz sadece Taylor�un 1807 ylnda Londra�da dünyaya geldi ini, 22 ya nda in aat 
mühendisli i diplomas ald n,4 ilk ciddi i  tecrübesini Londra�nn ünlü buhar 
makineleri üreten firmas Messrs. Maudslay Works�de kazand n5 ve burada çal-
rken Surrey�de ikamet etti ini bilmekteyiz.6 Taylor bu fabrikada çal t  sralar-

da, Osmanl payitahtnda onun kaderini de i tirecek birtakm geli meler ya an-
yordu. Ah ap Osmanl gemilerinin su ile temas eden yüzeylerinin kaplanmasnda 
kullanlan bakr levha hâline getirmek için III. Selim zamannda (saltanat 1789-
1807) Tersâne-i Âmire�de kurulan büyük haddenin/silindir yanna yeni hadde-
ler ilavesi ve bunlarn buhar gücüyle i letilmesi için 1831 ylnda bir haddehâne 
tesisine karar verilmi ti.7 Osmanl Hükümeti, Tersâne�nin batsnda yer alan 
Aynalkavak�ta in asna ba lanan haddehânede makinelerin kurulaca  mekânn 
tesviyesi, makine ve tezgâhlarn montaj ve yine bu haddehânede kullanlacak 

dil zafiyetinden dolay Parlo, Tarlo, Taler, Teler, Teylar, Frederik, Vilyam, Vilym, Vilyms, 
nihayet ilerleyen yllara ait baz belgelerde do ru biçimde Taylor olarak farkl ekillerde 
geçmektedir. Bunun yannda kendisinden kimi zaman usta veya ustaba , kimi zaman 
mühendis veya mimar olarak bahsedilmi tir. Günümüzde ar iv vesikalarna istinaden 
yaplan çal malarda da kendisinden bahsedilirken söz konusu farkllk ve çe itlilik tekrar 
edile gelmi tir. Bu durum, birden fazla mühendis, mimar veya ustaba -ustadan bahsedildi i 
izlenimi yaratmaktadr.

 Levant Herald, No. III/ , (  Haziran ), s. .
 Levant Herald, No. III/ , (  Haziran ), s. .
 Albert Richard Smith, A Month at Constantinople, (London: David Bogue, ), s. .
 Takvim-i Vekayi, No. ,  C  (  Kasm ), s. ; James Ellsworth De Kay, Sketches of 

Turkey in 8 and 8, (New York: J&J Harper, ), s. ; Cezar, � . Yüzylda Osmanl 
Devleti�nde Yeni Teknoloji�, s. ; Müller-Wiener, stanbul Liman, s. ; Bal, �Gemi n a 
Teknolojisinde De i im�, s. - ; Düzcü, Yelkenliden Buharlya, s. .
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bakrn temini maksadyla haddehânenin hemen yan ba na bina edilecek modern 
bakr dökümhânesinin düzenlenmesi için ngiliz Hükümeti�nden buhar makine-
leri ve modern döküm teknikleri konusunda tecrübeli bir teknisyenin stanbul�a 
gönderilmesini talep etti. Osmanl Devleti�nin Avrupa�dan silah ve araç-gereç 
almlarnda o sralar sklkla müracaat etti i Mr. Black�n aracl yla gerçekle en 
bu talep üzerine ngiliz Hükümeti, bu i  için Messrs. Maudslay Works�un ba arl 
ustaba larndan genç mühendis Taylor�u seçerek stanbul�a gönderdi.8 Taylor, bir 
aile kurarak, ömrünün geri kalann geçirece i stanbul�a beraberindeki üç ustayla 
birlikte 22 Kasm 1833 tarihinde ayak bast.9

Taylor�un Tersâne-i Âmire�deki görevi, bakr dökümhânesi frnlarnn mon-
tajna nezâret etmek, in as devam eden yeni haddehâneyi buhar makineleriyle 
imalat yaplabilecek ekilde düzenlemek, mekâna ngiltere�den getirtilen buhar 
makineleri ve tezgâhlar yerle tirmek, montaj i lemleri tamamlannca modern 
dökümü ve makineli haddeyle üretimi ba latmak, makine ve aksamnda olas bir 
arza durumunda bunu tamir etmek ve nihayetinde modern döküm ve imalat 
tekniklerini Tersâne çal anlarna ö retmekti. Tüm bu hizmetleri kar l nda 
kendisine yllk 250 £ ücret verilecekti.10 ngiltere�den gelir gelmez Tersâne�deki 
çal malarna ba layan Taylor, ksa süre zarfnda uzun zaman sorunsuz çal acak 
mükemmellikte bir haddehâne ve dökümhâne tesis etmi ti.11 Buhar gücüyle ça-
l an bakr haddehânesi ve dökümhânesi 1834 ylnda faaliyete geçti.12 Taylor bir 
taraftan dökümhânede bakr dökümüyle ilgilenip, makineli haddede bakr lev-
ha imalatn yürütürken, öbür taraftan bu i  konusunda hiç tecrübesi olmayan 
Tersâne personeline makineli imalata ve nitelikli döküm tekniklerine yönelik te-
orik ve uygulamal dersler veriyordu. inde göstermi  oldu u ba arnn ni anesi 

 Levant Herald, No. III/ , (  Haziran ), s. ; BOA, HR. TO. , / , Lef , Frederick 
William Taylor�un e i Marie Taylor�un  C  (  ubat ) tarihli arzuhali; BOA, A. 
DVN., / , belgenin tarihi tasniflemeler srasnda sehven  ( ) olarak verilmi , 
do rusu  ( ) yl olmal; Bal, �Gemi n a Teknolojisinde De i im�, s. ; Düzcü, 
Yelkenliden Buharlya, s. - , ; Soyluer, �Osmanl Silah Sanayiinde Modernle me�, 
s. .

 Levant Herald, No. III/ , (  Haziran ), s. ; BOA, HR. TO., / , Lef ; BOA, A. 
DVN., / ; Düzcü, Yelkenliden Buharlya, s. .

 BOA, C. AS., , Lef , Düzcü, Yelkenliden Buharlya, s. .
 BOA, HR. TO., / , Lef ; BOA, A. DVN., / ; John Reid, Turkey and the Turks, 
(London: Robert Tyas, ), s. .

 Takvim-i Vekayi, No.  ,  Ca  (  Eylül ), s. ; Müller-Wiener, � stanbul�da 
malathane ve Fabrikalar�, s. ; Müller-Wiener, stanbul Liman, s. .
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olarak 1834 Mart�nda maa na 200 £ zam yapld. Böylelikle yllk maa  450 
£�a yükseldi.13

Tersâne�deki ba arl i leriyle göz dolduran Taylor�a 1836 Mart�nda Tophâne-i 
Âmire�nin modernizasyonunda görev verildi.14 Taylor, pek çok kez denendi i 
hâlde bir türlü iyi netice alnamayan kaliteli top dökümü için ngiltere�den it-
hal edilen modern döküm frnlarnn montajna nezâret edecek, yeni döküm 
tekniklerini top döküm ustalarna ö retecekti. Bununla birlikte top namlularn 
delmekte kullanlan ve hayvan gücüyle çal an burgu tertibatn buhar gücüyle i -
letmeye mahsus makinelerin yerle tirilece i binay düzenleyecek ve yine bu i  için 
ngiltere�den gelecek makine ve tezgâhlarn kurulumunu yapacakt. Tersâne�deki 

üretim faaliyetlerini büyük ölçüde yoluna koyan Taylor artk mesaisinin ve ener-
jisinin büyük ksmn Tophâne-i Âmire�nin modernle tirilmesine harcamaya ba -
lad. Ancak Tophâne�de i ler Tersâne�deki kadar yolunda gitmiyordu. Tüfekhâne 
ve Tophâne vapur binalarnn in aatndan sorumlu iki ngiliz mühendisin hazr-
lad  plânlar do rultusunda 1834 ylnda kârgir olarak in asna ba lanan makine 
binas temellerinin, buhar makinesi kazan ve çarklarnn a rl n ta yamaya-
ca  ve istenilen seviyeden epey yüksek oldu u, içlerinde ngiliz mühendislerin 
de bulundu u heyetçe mü ahede ve rapor edilmi ti. Temellerin dayankl olmas 
ve istenilen seviyeye indirilmesi için som küfeki ta ndan yeniden in asna ka-
rar verilmi ti.15 1836 ylnda Tophâne�de göreve ba layan Taylor, geçmi teki 

 BOA, C. AS., , Lef ; BOA, C. AS., , Lef ,  L  (  ubat ) tarihli 
buyruldu sûreti; Charles MacFarlane, Turkey and Its Destiny, II, (London: John Murray, 

), s. .
 BOA, C. AS., , Lef ; BOA, C. AS., , Lef ,  L  (  ubat ) tarihli 
buyruldu sûreti; BOA, HR. TO., /  Lef ; BOA, A. DVN., / ; Soyluer, �Osmanl 
Silah Sanayiinde Modernle me�, s. . Yeni göreviyle birlikte yllk maa na  £ zam 
yaplan Taylor, bundan sonra Osmanl Hükümeti�nden ylda  £ alacakt. Bu miktar, ilk 
geldi i zaman ald na oranla oldukça dolgun bir ücretti. BOA, C. AS., , Lef ,  
Ca  (  A ustos ) tarihli ba  muhasebe ilm ü haber sûreti. Taylor�un sonraki on yl 
boyunca sabit kalacak olan maa , o zamanlar yllk .  kuru a, aylk  kuru a;  
yl tashih-i sikke kanunu sonras .  kuru a, aylk da  kuru a tekabül ediyordu. 
Her ne kadar iyi bir rakam gibi gözükse de MacFarlane�e göre bu yetenekteki bir adam 
için çok dü ük bir mebla d. MacFarlane, mukayese için Bakrköy�deki Küçük Demir 
Fabrikas�nn mühendisli ini yürüten ve Taylor kadar donanm ve yetene e sahip olmad n 
iddia etti i ya l mühendis Mr. Hack�in Osmanl Hükümeti�nden ald  yllk  £�luk 
ücreti gösteriyordu. MacFarlane, Turkey and Its Destiny, II, s. .

 BOA, C. AS., ,  B  (  Kasm ) tarihli Ba  Muhasebe ilm ü haber sûreti; 
BOA, C. SM., ,  B  (  Kasm ).
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mühendislik hatalar nedeniyle a r aksak ilerleyen in aat sürecine ve makine it-
hali i ine müdahalede bulundu. n aatn bundan sonraki safhasnda Taylor�un 
direktifleri do rultusunda ve Mr. Black�in aracl yla ngiltere�den gerekli araç 
gereç ithaliyle birlikte, bunlarn montajn yapacak usta ve teknisyenlerin getir-
tilmesine devam edildi.16 Makine ve tezgâhlarn büyük ço unlu u, Taylor�un ilk 
i  deneyimi kazand  Londra�daki Messrs. Maudslay Works�a sipari  verildi.17 Bina 
emîni ve Osmanl ustalarnn ngiliz mühendislerle ya adklar anla mazlklar, 
makineler ve aksamnn ithalinde kar la lan problemler ve ekonomik skntlar 
nedeniyle 1839 ylna gelindi inde Tophâne ve Tüfekhâne makine binalarnn 
in aat hâlâ tam anlamyla bitirilememi ti.18 Tophâne�deki eksiklerin giderilmesi 
1839 yl sonlarn bulmu  ve imalatta mekanizasyon bu tarihten itibaren ancak 
devreye girebilmi ti.19 Plânlanandan neredeyse dört sene sonra geçilebilen yeni 
sistemden ötürü Taylor�un stanbul maceras da beklenmedik ekilde uzam t.

Bu süreç içerisinde Tersâne ve özellikle Tophâne�nin ngiliz Arsenal�inin 
küçük bir benzerine dönü türülmesinde Taylor�un gerçekten büyük katklar ol-
mu tu. Taylor ve ekibi, ngiltere�den getirtilen tüm makine, frn, araç ve gerecin 
kurulumunu büyük bir titizlikle ve hassasiyetle yerine getirmi ti. Taylor, her iki 
sektörde makineli üretime geçildikten sonra ayn hassasiyet ve dikkati makine-
lerin kullanmnda da göstermeye devam etti. Bilgi ve tecrübelerini Tersâne ve 
Tophâne çal anlarna bir ö retmen edasyla büyük bir sabrla ve özenle aktar-
d. O sralar stanbul�u ziyaret eden ngiliz gözlemciler, âdeta hepsi a z birli i 
etmi çesine iki imalathânenin de modern ngiliz sanayi mimarisine son derece 
uygun bir ekilde dizayn edildi inden ve bu imalathânelerde çal anlarn yurt-
ta lar Taylor tarafndan büyük bir sabr ve titizlikle e itildiklerinden övgüyle 

 BOA, C. AS., ,  Ra  (  Haziran ) tarihli istida sûreti; BOA, C. AS., , 
(tarihsiz), buyruldu sûreti; BOA, C. AS., ,  Za  (  ubat ) tarihli ilm ü 
haber sûreti.

 Smith, A Month at Constantinople, s.  . Bu durum, Taylor�un sipari  konusunda 
Mr. Black�ten Messrs. Maudslay Works�a öncelik tannmasn istemi  olma ihtimalini 
kuvvetlendirmektedir. Her ne kadar fabrika böyle bir iltimasa muhtaç de ilmi  gibi 
gözükse de yo un bir rekabetin ya and  Avrupa makine üretimi ve pazarlama sektöründe 
i ler, uzmanlarn gittikleri devletleri anla mal olduklar firmalara yönlendirmeleriyle ve 
kar l nda firmalardan aldklar yüklü komisyonlarla yürütülmektedir.

 n aat i lerinin henüz tamamlanmad n, bina emînine Tophâne ve Tüfekhâne makine 
binalarnn in aat için Hazine-i Âmire�den her ay düzenli olarak ödenen mebla n,  
ylna girildi i hâlde hâlâ ödenmekte olmasndan anlyoruz. Bkz. BOA, C. AS., ,  L 

 (  Ocak ) tarihli ilm ü haber sûreti.
 Ayrntl bilgi için bkz. Soyluer, �Osmanl Silah Sanayiinde Modernle me�, s.  .
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bahsetmekteydiler.20 Sultan Abdülmecid (saltanat 1839-1861), Taylor�u bu gay-
reti ve emeklerinden ötürü taltif etmeyi unutmam , kendisini 1840 Ocak�nda 
ftihar Ni an ile ödüllendirmi ti.21

Devlete ait iki önemli i letmede buhar gücüyle üretime geçilmi , dolaysyla 
Taylor için artk Londra�ya dönme vakti gelmi ti. Ancak yo un bir sanayile me 
program ba latmay hedefleyen Sultan Abdülmecid ve konuyla alâkadâr di er 
Osmanl yetkilileri, Taylor�un ngiltere�ye dönmesine pek de scak bakmyorlard. 
Çünkü Taylor, yakla k yedi senedir stanbul�dayd ve Osmanl�nn ilk sanayile -
me çabalarna bizzat tanklk etmi , bu alanda büyük katklar sa lam  bir uzman-
d. Sanayile me konusunda o zamana kadar neler yapld n ve bundan sonra 
neler yaplabilece ini en iyi bilen ki ilerin ba nda geliyordu. Hem in aat hem 
mekanikten anlayan bir mühendis olmasnn yan sra modern döküm teknikle-
rinin tüm inceliklerine vukûfiyeti, ayn zamanda endüstriyel mimarî konusunda 
tecrübeli bir mimar olu u bu süreçteki de erini katbekat arttryordu. Onun bilgi, 
beceri ve tecrübelerine ilerleyen süreçte çok daha fazla ihtiyaç duyulaca  dü ü-
nülüyordu. Anla lan Taylor da stanbul�da ya amaktan bir hayli memnundu ki, 
Osmanl yetkililerinin kontrat yenileme teklifine itiraz olmad. 1840 Ocak�n-
da kendisini üç yl daha stanbullu yapan yeni anla may imzalayarak Tophâne-i 
Âmire�deki çal malarn sürdürdü.22

Tophâne�nin modernizasyonu ksmen yoluna girmi , sra Darbhâne�nin ye-
nilenmesine gelmi ti. Darbhâne-i Âmire�de sikke basm, beceriksiz personelin 
ba nda bulundu u köhnemi  tezgâhlarda son derece yava  ve kötü bir ekilde 
yürütülüyordu. 26 S 1256 (29 Nisan 1840) tarihinde tashih-i sikke konusunda 
yaynlanan iradeyle para reformu yaplmasna ve yeni paralarn baslmas için ge-
rekli alet ve edevatn Londra�dan tedarikine karar verildi.23 Darbhâne emini Dü-
zo lu Agob, makineleri sipari  vermesi ve metal para basmnn tüm inceliklerini 
ö renmesi için mekanik konusunda uzmanl n ispat etmi  Frederick William 
Taylor�u 1840 ylnn yaz mevsimi ba nda Londra�ya gönderdi. Taylor, Londra�da 
Mustafa Re id Pa a�nn ngiliz Hükümeti�nden ricas üzerine Tower Hill�deki 

 Reid, Turkey and the Turks, s. ; Elizabeth Mary Grosvenor, Narrative of a Yacht Voyage 
in the Mediterranean During the Years 840-4, I, (London: John Murray, ), s. ; 
MacFarlane, Turkey and Its Destiny, II, s. ; Smith, A Month at Constantinople, s.  .
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Avrupa�nn en modern tesisi unvanna sahip Kraliyet Darbhânesi�ne girme ve 
burada incelemelerde bulunma frsatn da yakalad.24 Londra�daki çal malarn 
sürdürdü ü srada 9 Mart 1841 tarihinde Associate of the Institution of Civil Engi-
neers/ n aat Mühendisleri Enstitüsü üyeli ine seçildi.25 Taylor�un Londra�da para 
basma makinelerinin kurulum ve çal ma prensibine dair tüm incelikleri ö renip, 
gerekli makine ve tezgâhlar tedarik etmesi yakla k bir buçuk sene sürdü. Bu 
süreçte Darbhâne-i Âmire�de çal acak ngiliz mühendis ve ustaba larn teminini 
de sa layan Taylor, tüm i lerini tamamladktan sonra stanbul�a döndü.26

Taylor�un stanbul�a ayak basar basmaz ilk i i, makinelerin kurulumundan 
önce hazrlklarn ne safhada oldu unu denetlemek maksadyla Darbhâne�ye git-
mek oldu. Darbhâne binasndaki düzenlemeler için Londra�dayken bizzat seçip, 
kendisinden evvel stanbul�a gönderdi i teknisyenleri görevlendirmi ti. Bu tek-
nisyenlerden biri, kendisine modern Darbhâne tesisinin kurulmasnda büyük yar-
dmlar dokunacak ve hayatnn sonuna dek stanbul�daki en yakn arkada larn-
dan biri olacak ünlü foto raf sanatçs ve hakkâk/kalemkâr James Robertson�du.27 
Taylor, Robertson ve ngiltere�den gelen di er iki uzman Mountaine ve Warren�la 
birlikte Topkap Saray�nn birinci avlusunda yer alan Darbhâne�ye krk beygir 
gücündeki yeni buhar makinesini ve tezgâhlar büyük bir titizlikle yerle tirdi.28 
Modern para basma makinesi ve tezgâhlarna kavu an Darbhâne-i Âmire�de ilk 
altn para ve madalyalar 1843 ylnda basld.29 Sultan Abdülmecid, katklarn-

 BOA, HR. TO., / , Lef ; BOA, A. DVN., / ; MacFarlane, Turkey and Its Destiny, 
II, s. - ; Yunadis Gemidas Çark, Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler (45-95), 
( stanbul: Yeni Matbaa,  ), s. - ; Bahattin Öztuncay, James Robertson Pioneer of 
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Öztuncay, Dersaadet�in Foto rafçlar 9. Yüzyl stanbulunda Foto raf: Öncüler, Stüdyolar, 
Sanatçlar, I, ( stanbul: Koç Kültür Sanat Tantm-Mas Matbaaclk, ), s. ; Bahattin 
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dan ötürü Taylor�u kymetli ta larla süslü altn enfiye kutusu hediye ederek ödül-
lendirdi.30 stanbul�u ilkin 1828�de ve ikinci kez 1847-48 yllarnda ziyaret eden 
ngiliz Charles MacFarlane�in betimlemesiyle Londra ve Paris Darbhânelerinden 
sonra Dünya�nn en modern darbhânesi olan bu müessesenin kurulu unda en 
büyük emek ve katk sahibi, stanbul�a ikinci geli inde tan p yakn arkada  oldu-
u Frederick William Taylor�du.31 Taylor, Darbhâne�de modern yöntemlerle para 

basma i inde James Robertson ve ekibine yardm etmeye bir buçuk sene daha 
devam etti.32 Böylelikle Tersâne ve Tophâne�den sonra Taylor�un sorumluluklar 
arasna yeni bir kurumunki daha eklenmi  oluyordu.

Çal kanl  ve ba arl performansyla gerek Osmanl Hükümeti nezdinde 
gerekse stanbul�da kendisine epey itibarl bir mevki edinen Taylor, stanbul�un 
köklü Levanten ailelerinden Francesco Calleia ailesinin kzlar Marie Calleia ile 
evlenerek bu itibarn daha da güçlendirdi.33 Özel hayatna dair bilgilerimiz epey 
kstl oldu undan Frederick-Marie Taylor çifti arasndaki evlilik akdinin tam ola-
rak ne zaman yapld n tespit edemedik. Ancak söz konusu evlili in Taylor�un 
1840�larn ortalarnda Galata�da, fabrikalarn ve stanbul limanna gelen gemilerin 
ihtiyaçlarn kar lamaya yönelik bir demir döküm fabrikas kurma te ebbüsün-
den önce gerçekle mesi muhtemeldir. Çünkü Osmanl Devleti�nde yeni geli mek-
te olan ve genellikle Ermenilerin tekelinde olan bir sektörde böyle bir te ebbüste 
bulunmak için sadece bilgi ve beceri sahibi olmak yetmiyordu. Öncelikle devlet 
yetkililerinin güvenini yeterince kazanmak gerekiyordu. kinci olarak, Frenklerin 
yo un ya ad  muhitte müte ebbisi i  ve ticaret dünyasnn önemli mümessilleri-
ne tavsiye edecek tannm  ve güçlü bir kefile ihtiyaç vard. On seneyi a kn süre-
de üç önemli devlet kurumunun modernizasyonundaki faaliyetleriyle birinci art 
kendisi yerine getirmi ; ikinci art sa lama konusunda da asrlardr stanbul�da 
ya ayan ve Osmanl tebaasnn önde gelen Levanten ailelerinden biri olan Calleia 
ailesinin mensubu kaynpederi yardm etmi  olmalyd. Kendisine bu cesareti ve 
çevre deste ini sa layacak birisi olmadan böyle bir i e kalk mas imkânsz gibi 
gözüktü ünden, Taylor�un evlili ini 1840�larn ba larna tarihlendirmek mant a 

Öztuncay, James Robertson Pioneer of Photography, s. ,  ; Öztuncay, Foto rafç ve Hakkâk, 
s. - .
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uygun dü mektedir.34 Çiftin bu evlilikten Edwina ve Edith adlarnda iki kz dün-
yaya gelmi tir.35 Yine bu evlilik sayesindedir ki Taylor, a a da temas edece imiz 
ba na gelen olumsuzluklara ra men ülkesine dönmemi , stanbul�da kalarak öm-
rünün sonuna kadar Osmanl Hükümeti�ne hizmet etmeyi sürdürmü tür.

Taylor, Darbhâne�deki görevini tamamlaynca, modernizasyonu süren 
Tophâne-i Âmire�deki i lerine yo unla t. Bu arada uzun zamandr hayallerini 
süsleyen, stanbul�a gelen yabanc gemilerle, geli mekte olan Osmanl sanayi-
sinin ihtiyaçlarn kar layabilecek bir demir-döküm fabrikas kurma arzusu-
nu hayata geçirmek için giri imlerde bulunmay da ihmal etmiyordu. Ancak 
bu iste ini gerçekle tirme konusunda birtakm sorunlarla kar  kar ya kald. 
MacFarlane�e göre Taylor�un kar la t  en büyük sorun, sektörü tekellerinde 
bulunduran Ermenilerdi. Ermeniler bu i te kendileri d nda bir gücün varl-
n istemediklerinden ona bu frsat tanmak istemiyorlard. Dökümhâne aç-

masn engellemek için kendisine kredi, yer temini, ipotek ve di er pek çok 
konuda zorluk çkarm lard. Ancak Taylor bu zorluklar kar snda ylmayarak 
1840�larn ortalarnda Galata�da ahrdan farksz ve çal ma ko ullar bakmn-
dan son derece elveri siz bir yer bularak dökümhânesini açabilmi ti. Kendisine 
verilen göreve sadk ve mesle ine son derece dü kün olan Taylor, neredeyse her 
gün dökümhânesine giderek çal yordu. Buradaki yo un mesaisinin yannda 
Tophâne�deki görevini de aksatmakszn yürütüyordu. Çal anlarna kaliteli de-
mir dökümünün tüm inceliklerini ö retiyordu. ehrin en kaliteli dökümcülerini 
yeti tiren oydu. Onun bireysel te ebbüsleri sonucu Osmanl döküm sanayi epey 
geli im göstermi ti. Ancak bu tarz i letmelerin says artmadkça ve Ermenile-
rin tekelinden kurtarlmadkça geli im uzun ömürlü olamazd. Nitekim öyle 
de oldu ve sonunda Taylor�un büyük bir hevesle giri ti i dökümcülük maceras 
birkaç sene sürdükten sonra nihayet buldu.36

Kendi i ini kurma maceras hüsranla neticelenen Taylor, bu konuda kendi-
sine türlü zorluklar ya atan ve çok geçmeden fabrikasn kapatmasnn en büyük 

  Eylülü�nde stanbul�a gelen ngiliz gazeteci-yazar Albert Richard Smith, geçmi te 
Londra�dan kom usu olan Taylor�la burada kar la ma frsat bulmu  ve bir ay boyunca 
zamann el verdi i takdirde Taylor�la vakit geçirmi ti. Smith, stanbul anlarna dair kaleme 
ald  eserinde Taylor�un Levanten bir bayanla evli oldu undan bahsetmekte, ancak e inin 
ismini belirtmemektedir. Smith, A Month at Constantinople, s. - .
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müsebbiplerinden biri olan Ermeni Dadian Ailesi�ne37 Osmanl sanayile me prog-
ram çerçevesinde teknik mü avirlik yapmaktan geri kalmyordu.  ahlâk anlay-
nn doruklarnda gezinen mühendisimiz, Zeytinburnu�ndaki yeni sanayi yerle -

kesinde in as süren endüstriyel mekânlarn yap tekni inde tespit etti i birtakm 
hatalar konusunda Dadianlar�a sk sk uyar ve tavsiyelerde bulunuyordu.38 Ancak 
Ermenilerden pek ho lanmayan MacFarlane�e göre Dadianlar ve onlarn Ermeni 
mimar ve kalfalar, ba ta ngiliz mühendis Taylor olmak üzere Dadianlar�n kont-
rolündeki Bakrköy Küçük Demir Fabrikas�nn mühendisi ngiliz Mr. Hack ve 
1842�den beri Osmanl Hükümeti hizmetinde çal an jeoloji mühendisi ngiliz 
Mr. Sang�in bu konudaki uyar ve tavsiyelerini hiç dikkate almyorlard. Çünkü 
Türklerin mimar olarak Ermeniler, o zamana kadar pek çok görkemli bina in a 
etmi lerdi ve bu binalar uzun senelerden beri sorunsuz bir ekilde sapasa lam 
ayakta durmaktayd. Dolaysyla bu konuda ngiliz aklna ihtiyaçlar yoktu.

Ancak Dadianlar, o vakte kadar gerçekle memesi mucize olan felaketlerle kar-
la mak için çok beklemeyeceklerdi. Ele tirilerin oda nda yer alan Zeytinburnu 

fabrikalar yerle kesindeki biçimsiz ve gereksiz kulelerden biri, daha in aat devam 
ederken korkunç bir gürültüyle yklm , otuzun üzerinde ta ç ustas ve i çi ha-
yatn kaybetmi ti. Buhar kazanlarnda kumlu ve tuzlu deniz suyu kullanlan ma-
kinelerde ksa süre sonra ciddi arzalar ba  göstermi  ve a r aksak ilerleyen imalat 
durma noktasna gelmi ti. Dahas III. Selim zamannda dedeleri Arakel Dad�n 
öncülü ünde Avrupa standardnda kaliteli barut üretmek maksadyla in a edilmi  
ve yarm asrdr hizmet veren Azadlu�daki baruthâne, 1848�de meydana gelen pat-
lamada büyük zarar görmü tü.39 Birkaç on yl sonrasnda kar la lmas muhtemel 
problemlerin ço u ksa bir süre zarfnda meydana gelmi , bundan henüz emekle-
me a amasnda olan Osmanl sanayisi büyük zarar görmü tü.

 III. Selim zamanndan beri Osmanl Devleti�ne sadakatle hizmet eden ve bunun kar l nda 
Osmanl sanayile me programnn sorumlulu unu elde eden aile hakknda ayrntl bilgi için 
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Önce Taylor�un ya ad  talihsizlik ve daha sonra Osmanl sanayisinin 
gelece i adna bu üzücü geli meler ya anrken, Tophâne�nin dökümhâne ve 
demirhânesindeki eksiklerin giderilmesi maksadyla 1847 ylnda ngiltere�ye 
yeni makine ve tezgâhlar sipari  verildi. Sipari leri temin için Tophâne-i Âmire 
dökümhânesinden sorumlu, modern top dökümü ve imalat konusunda yedi 
sene Woolwich�te e itim görmü  Mirliva Halil Pa a Londra�ya gönderildi.40 Sipa-
ri ler verildi inde Tophâne�de yeni tezgâhlarn konulaca  mekânn in aat devam 
etmekteydi. Buradaki düzenlemelerin tüm mesuliyeti önceki birçok endüstriyel 
binada oldu u gibi yine Taylor�a aitti. Makineler stanbul�a geldikten sonra ku-
rulumlarn yapmak ve bunlarla yaplan imalat denetlemek de yine Taylor�un 
göreviydi. Modern top kundaklar ve arabalar imal etmek ve kaliteli top dökmek 
için ithal edilen, Londra�daki Messrs. Maudslay Works ve Manchester�daki Nasmyth 

 Co. yapm makine, tezgâh ve döküm frnlarnn montaj Taylor nezaretinde 
1848 ylnda tamamland. Böylece Tophâne�deki yeni atölyeler faaliyete geçmi  
oldu.41

Tophâne-i Âmire�deki yeni makine ve tezgâhlarda ngiliz tarznda top 
imalatn yürütmeye çal an ekibin ba  sorumlularndan42 Taylor�a 1848 yln-
da Tersâne-i Âmire�den yeni bir görev geldi.43 1847 ylnda Tersâne-i Âmire ve 
Osmanl gemileri için çapa demiri, perçin demiri, çubuk demir ve demir sac 
imal etmek maksadyla bir çekiç fabrikas in asna karar verilmi ti. Çekiç dâhil 
tüm aksam Manchester�daki ünlü Nasmyth Gaskell & Cie�de yaptrlan makine 
ve ekipmanlar, 1848 A ustos�unda Tersâne-i Âmire�ye teslim edilmi ti.44 Aynal-
kavak�taki Tersâne-i Âmire demirhânesinin hemen yaknlarna in as dü ünülen 
çekiç fabrikasna ait binann çizimini, ayn zamanda mimar olan mühendisi-
miz Frederick William Taylor yapacakt.45 Taylor ngiltere�den gelen makine ve 
tezgâhlar inceledikten sonra jeoloji mühendisi Mr. Sang ile birlikte fabrikann 
in a edilece i mevkide zemin etüdünde bulundular. Zeminin çürük oldu u tespit 
edilince binann temelleri in a edilirken zîra� (75 cm) ba na üç kazk çaklmasn 
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uygun görmü lerdi. Binann nasl in a edilece ine dair görü lerini bildirdikten 
sonra hemen fabrika binasnn çizimine geçen Taylor, projeyi 1848 Ekim�inde 
tamamlayarak Tersâne Nâzr�na sundu.46 Plân ve projesi tamamlanan fabrikann 
in asna 1849 ylnda ba land. Taylor, fabrika binasnn in asndan ve üretim 
alannn düzenlenmesinden sorumluydu. Bu maksatla kendisiyle 27 Kasm 1849 
tarihinde Bahriye Meclisi�nde bir mukavele yapld. Mukaveleye göre Taylor�a 
Tersâne�deki görevi kar l nda 1849 Ekim�inden itibaren her ay Tersâne-i Âmire 
hazinesinden 4000 kuru  maa  ödenecekti. Daha önceki i lerindeki ba arlar ne-
deniyle kendisine sonsuz güven duyulan Taylor, bir yandan Tophâne�deki görevi-
ni sürdürürken, di er yandan her gün Tersâne�ye giderek in aat denetleyecek, in-
aata dair bütün hususlar Bahriye Meclisi�ne gün gün rapor edecek ve meclisten 

gelecek talimat do rultusunda in aat ve montaj i lerine yön verecekti.47

n aat ba lad ndan beri tüm safhalar büyük bir titizlikle takip eden Taylor, 
bu süreçte öne sürdü ü fikirlerle modern sanayinin en önemli rükünlerinden 
birini te kil eden ekonomik imalata da katk sa lam t. Modern tersâne ima-
latna yönelik geli meleri takip etmek üzere 1849 ylnda Londra�ya gönderi-
len Osmanl bahriyesinden bir yetkili, farkl tür ve ebatlarda makara imaline 
mahsus makine ve tezgâhlarn muhakkak temin edilmesi gerekti i yönünde bir 
rapor hazrlayarak stanbul�a yollam t. Bahriye Meclisi�nde bu i  için müsta-
kil bir binann in asyla, buhar makinesi ithalinin gereklili i tart lyordu. Bu 
konudaki tart malar sonlandrmak ve soruna çözüm getirmek adna Salih ve 
Halil Pa alar ile birlikte mühendis Taylor�a görev verildi. Heyetle birlikte çekiç 
fabrikasnda incelemelerde bulunan Taylor, çekici i letmek için daha önceden 
alnan buhar makinesinin, makara imaline mahsus tezgâhlar da rahatlkla idare 
edebilece ini, bunun için müstakil bir binaya gerek olmad n, in as devam 
eden çekiç fabrikasnda yaplacak birkaç küçük düzenlemenin yeterli olaca  yö-
nünde bir rapor hazrlad. Taylor�un raporu do rultusunda ngiltere�den sadece 
makara imaline mahsus tezgâhlar ithal edilmi , böylece Tersâne Hazinesi yeni bir 
buhar makinesi alm ve müstakil bir bina in as masrafndan kurtulmu tu. Çe-
kiç fabrikasnn in as, sonraki plân de i iklikleri nedeniyle iki buçuk sene kadar 
sürmü , 1852 ylnn ba larnda ancak tamamlanabilmi ti.48 Tam kapasite faa-
liyet göstermeye ise ancak ayn yln baharnda ba layabildi.49 Kendisine verilen 

 Bal, �Gemi n a Teknolojisinde De i im�, s. .
 Bal, �Gemi n a Teknolojisinde De i im�, s. .
 Bal, �Gemi n a Teknolojisinde De i im�, s. - .

 Ahmed Lûtfî Efendi, Vak�anüvis Ahmed Lütfî Efendi Tarihi, IX, M. Münir Aktepe (haz.)  
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bu sorumlulu u da ba arl bir ekilde yerine getirdikten sonra Taylor, esas görev 
yeri olan Tophâne�ye geri döndü.

Krm Sava  srasnda ngilizler, Osmanl yetkililerinden Rusya�ya kar  Os-
manl Devleti�nin yannda sava an müttefik devletler donanmasna ait gemilerin 
sava ta hasar gören aksamn tamir edebilecekleri, buhar makinelerinin bakm ve 
onarmn gerçekle tirebilecekleri uygun bir yer talep etmi lerdi. Osmanl yet-
kilileri ngilizlerin talebine stanbul�da böyle bir i e mahsus donanma sahip tek 
tesisin Tersâne oldu unu, kabul ederlerse burada bir bölümün kendilerine tah-
sis edilebilece i yantn vermi lerdi. Ancak ngilizler, Tersâne�nin a r kalabalk 
olu unu gerekçe göstererek Bo az�a kys olan ba ka bir mekânda srarc olun-
ca, Osmanl yetkilileriyle Bo aziçi�nde sahil eridi boyunca ke if gezisine çktlar. 
stedikleri artlara en uygun mahallin Yal Kö kü Demir Fabrikas50 oldu unu 

belirterek, buray modern bir makine fabrikasna dönü türmek üzere Babâli nez-
dinde giri imde bulundular.51

Talepleri olumlu kar lanan ngilizler fabrikada hemen geni letme ve yenile-
me faaliyetlerine giri tiler. ngiliz donanmas tu amirali Frederick William Grey 
(1805-1878), bu i in koordinatörlü ünü Osmanl sanayisi hizmetinde yirminci 
yln geride brakan tecrübeli mühendis Frederick William Taylor�a verdi.52 Tay-
lor, emrindeki ekiple hemen i e koyuldu. Fabrika için gerekli makine, döküm f-
rnlar ve tezgâhlar ngiltere�den getirtildi. Fabrika sahasndaki gereksiz ve yetersiz 
görülen bina ve döküm frnlar ykld, kullanlabilir durumdaki tezgâh ve dö-
küm frnlar elden geçirildi. Yeni gelecek makine, döküm frnlar ve tezgâhlara 
yer açmak maksadyla mevcut üretim alannda düzenlemeler yapld. Fabrika 
çevresindeki emlâk istimlâk edilerek yklp, yeni fabrika in aatna dâhil edildi. 
Taylor ve nezâretinde çal an ekip, demir fabrikas olarak faaliyet gösteren tesisi 
bir yldan ksa bir sürede ngiliz standartlarnda büyük bir makine fabrikasna dö-
nü türdü.53 Sava  srasnda ve sava n ardndan fabrikann ngilizlerden Osmanl 

( stanbul: stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yaynlar,  ), s. ; Journal de 
Constantinople, No. / , (  Nisan ), s. ; Müller-Wiener, stanbul Liman, s. ; Bal, 
�Gemi n a Teknolojisinde De i im�, s. ; Genç, Yenile me ve Buhar Makineleri, s. - .
 Yal Kö kü Demir Fabrikas hakknda müstakil bir çal ma için bkz. Serdal Soyluer, �Osmanl 
Devleti�nde A r Sanayi Yatrmlarna Bir Örnek: Yal Kö kü Demir ve Makine Fabrikas�, 
Osmanl Bilimi Ara trmalar Dergisi, XVIII/  ( ), s. - .

 Soyluer, �Yal Kö kü�, s. .
 Levant Herald, no. III/ , (  Haziran ), s. .
 Soyluer, �Yal Kö kü�, s. .
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Devleti�ne intikâli sonrasnda yürütülen üretim faaliyetlerinde Taylor�un bilgi ve 
tecrübelerinden hayli istifade edildi.

Ancak Osmanl Hükümeti, Yal Kö kü Makine Fabrikas�ndaki görevinden 
ksa bir müddet sonra herhangi bir gerekçe göstermeksizin Taylor�un 4000 kuru  
tutarndaki maa n ödemeyi sonlandrm t.54 Bir süre maa sz idare eden, ancak 
geçim sknts ba  gösterince epey zor duruma dü en Frederick William Taylor, 
çareyi e i ve çocuklaryla birlikte anavatan ngiltere�ye dönmekte görüyordu. Do-
up büyüdü ü stanbul�dan ayrlmak istemeyen Marie Taylor ise 1859 ubat�nda 

Sultan Abdülmecid�e e inin bir an önce uygun bir i te istihdam edilmesi ricasn-
da bulunan bir arzuhal sunmu tu.55 1859 ylndaki darbe giri iminin yaratt  
kaos, Âli Pa a�nn bu karma ay gidermek bahanesi ile tazyikini epeyce arttrd  
müstebid idare, 1861 ylnda arzuhalin muhatab Sultan Abdülmecid�in vefat ve 
yerine karde i Sultan Abdülaziz�in (saltanat 1861-1876) tahta geçi i gibi neden-
lerle talep bir anlamda mürûr- zamana u ram t. Bayan Taylor�un iste i -muh-
temelen devreye hatrl zevâtn da girmesiyle- Babâli nezdinde epey sonra, ancak 
be  yl sonra kabul görmü tü. Frederick William Taylor 1864 ylnda Osmanl 
kalyonlarnn zrhla kaplanmas maksadyla Tersâne-i Âmire�de tesisine karar ve-
rilen56 atölye için Londra�ya smarlanan zrh levha imaline mahsus hadde maki-
nesinin kurulumu ve fabrikadaki üretim alannn imalata hazr hâle getirilmesi 
i iyle görevlendirildi.57 Yeni i inde eski günlerini aratmayacak derecede ba arl bir 
performans sergileyerek Osmanl yetkililerinin gözüne yeniden girmeyi ba aran 
mühendis Taylor, mükafat olarak Evkâf- Hümâyûn Nezâreti bünyesinde faaliyet 

  Ocak  tarihinde Osmanl Devleti hizmetindeki ngilizlerin hâmisi Mustafa Re id 
Pa a�nn ( - ) vefat, ayn yln sonunda ngiliz elçi Stratford Canning�in ( - ) 
Londra�ya dönmesiyle birlikte Osmanl siyasetinde ngiliz etkinli i yerini Fransz etkinli ine 
brakyordu. Bunda Osmanl devlet yönetimine  ylna kadar damgasn vuracak olan 
Âli ve Fuat Pa alarn Fransz hayranlklarnn ku kusuz büyük tesiri bulunmaktadr. Durum 
böyleyken stanbul�daki ngiliz kolonisi üyelerinin devlete ait i lerde tercihi eskisine oranla 
azalm  oluyordu. Taylor�un herhangi bir mazeret gösterilmeksizin maa nn kesilmesi 
ve bu esnada devlete ait hiçbir i letmede istihdam edilmemesi, Osmanl Devleti�nin 
içinde bulundu u malî müzayaka nedeniyle maa lar ödemekte ya ad  güçlükten 
kaynaklanabilece i ihtimali d nda ancak böyle bir gerekçe ile izah edilse gerektir.

 BOA, HR. TO., / , Lef ; BOA, A. DVN., / .
 Bal, �Gemi n a Teknolojisinde De i im�, s. .
 Levant Herald, no. III/ , (  Haziran ), s. . Be  yl a an süre zarfnda Frederick 
William Taylor�un neler yapt , ailesini nasl geçindirdi i hakknda bilgi sahibi de iliz. 
Ancak yirmi yl a kn zamanda olu turmu  oldu u geni  muhitteki i letme sahiplerinin 
i lerinde çal arak ailesinin geçimini temin etmi  olmaldr.
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gösteren camii, maslak ve maksemlerin/su ebekesi bakm, onarm ve yenilenme-
sinden sorumlu ba  mühendislik görevine getirildi.58

Talihi dönen Taylor�un i leri iyiden açlm t. Son olarak Krm Sava  sra-
snda müttefiklerin hizmetine tahsis edilen59 Üsküdar Pa a Liman Zahire Am-
barlarnn60 hemen arkasndaki mevkii, 1862 ylnda Sultan Abdülaziz�in validesi 
Pertevniyal Valide Sultan�a (1810?-1884) ait vakfa ba  lanm t.61 Buraya 1864 
yl ba nda stanbul�un Anadolu yakasnda ya anan un ö ütme skntsna büyük 
çözüm getirmesi beklenen, dolaysyla vakfa büyük gelir temini garantili büyük 
bir un de irmeni in asna karar verildi.62 Buhar gücünün döndürece i 12 büyük 
de irmen ta na sahip un de irmeni için ngiltere�den getirtilen buhar makinesi 
ve aksamn kurma görevi, bu i i stanbul�da en iyi yapan mühendis olarak öhret 
bulan Taylor�a verildi.63 n aat büyük bir hzla ilerleyen de irmende mekânn 
tesviyesi, makine ve de irmen ta larnn yerlerine konulmas Taylor nezâretinde 
gerçekle tirildi. Nihayet 4 Temmuz 1864 tarihinde Taylor, makine ile de irmen 
ta lar arasndaki mekanik tertibatn tesisini bizzat tamamlayarak yeni un de ir-
meninin faaliyete geçmesini sa lad.64

Bir yandan Evkâf- Hümâyûn Nezâreti�ndeki göreviyle ilgili i lerle me gul 
olan, di er yandan Tersâne-i Âmire�de in aat süren yeni haddehânenin düzenlen-
mesine mesai harcayan, bu arada sk sk Üsküdar�a geçerek Pa a Liman�ndaki un 
de irmeninin in a ve tesviye faaliyetlerini denetleyen Taylor�a 1864 yl içinde bir 
ba ka görev daha verildi. Son zamanlarda e itim ve bilim faaliyetlerinin daha da 

 Levant Herald, no. III/ , (  Haziran ), s. .
 BOA, MVL., / , müttefik askerlerine tahsis edilen ambarlarn ivedilikle tamiri 

hususunda Meclis-i Vâlâ�nn  Za  (  A ustos ) tarihli takriri. Ambarlarn tamiri 
için gerekli ke fin bir an evvel yaplarak çal malara ba lanmas için ngiliz yetkililerin 
Babâli�ye basks hususunda bkz. BOA, HR. MKT.,  / .

 Geçmi te Rumeli yakasndan Anadolu yakasna nakledilen öküzlerin Üsküdar kysnda 
indirildi i mevki olmas nedeniyle Öküz Liman olarak adlandrlan bu limann hemen 
arkasnda stanbul�un ve ordunun ia esi maksadyla III. Selim zamannda in a ettirilen ve 
uzun müddet bulundu u limann adyla anla gelen zahire ambarlar hakknda ayrntl bilgi 
için bkz. Talip Mert, �Öküz Liman Zahire Ambarlar�, Üsküdar Sempozyumu II - Mart 
004 Bildiriler, I, ( stanbul: Üsküdar Belediyesi Yaynlar, ), s. - .

 Mert, �Öküz Liman�, s.  .
 stanbul Büyük ehir Belediyesi Atatürk Kitapl  (Atatürk Kitapl ), Pertevniyal Valide 
Sultan Evrâk (PVS Evr), ,    (  Ocak ) tarihli tezkire.

 Atatürk Kitapl , PVS Evr,  ,  Z  (  Mays ) tarihli tezkire.
 Öztuncay, James Robertson Pioneer of Photography, s. .
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önem kazanmas nedeniyle Matbaa-i Âmire ve Takvîmhâne�de kitap ve risale bas-
m i lerinde büyük bir yo unluk ya anmaktayd. Ayn zamanda geli en bürokra-
siye paralel olarak resmî dairelerde kullanlan matbu� evrâk ve defterin tür ve say-
s da büyük art  gösterdi inden ksa sürede az masrafla çok sayda ve farkl ebatta 
evrâkn baslmas gerekiyordu. Süleymaniye�de Bâb- Seraskerî�nin hemen arka-
snda yer alan binalarnda faaliyet gösteren Matbaa-i Âmire ve Takvîmhâne�nin 
artan talepleri kar lamada yetersiz kaldklar görülünce, daha büyük bir mahal-
le ta narak modernize edilmeleri gündeme geldi.65 1863 ylnda her iki mües-
sesenin de, alet edevat ve tüm personeliyle birlikte Topkap Saray�nn Bâb- 
Hümâyûn dâhilinde, yanan eski Maliye (Hazine) Dairesi�nin hemen arkasnda 
yer alan Kavâim-i Nakdiyye (kâ t para) Fabrikas binasna ta nmasna; burann 
eksikliklerinin en ksa zamanda giderilerek büyük ve modern bir matbaaya dö-
nü türülmesine karar verildi.66

Maarif Nâzr brahim Edhem Pa a�nn gayretleriyle Kavâim-i Nakdiyye 
Fabrikas�nda hemen düzenlemelere giri ildi.67 Daha önce kâime/kâ t para bas-
mak için büyük masraflarla in a edilerek içerisine ngiltere�den buhar makinesi, 
çok sayda bask tezgâh ve alet edevat getirtilen bu fabrika birkaç yldan beri faali-
yet göstermiyordu. Âtl vaziyetteki fabrikaya Matbaa-i Âmire ve Takvîmhâne�den 
getirtilen bask tezgâhlar ve gereçleri yerle tirildi. Kalan eksiklikler tespit ve te-
darik edildikten sonra fabrikadaki yerlerine monte edildi.68 Yeni fabrikadaki dü-
zenlemelerin tamamn, tüm bask tezgâhlar ve aparatlarn buhar makinesiyle 
ba lantlarn mühendis Taylor yapt.69 Tüm hazrlklar tamamlandktan sonra 
1864 ylnda yeni Tbâ�at Fabrikas/Matbaa açlarak basm faaliyetlerine ba lad.70 
Taylor, bunca yo unlu un arasnda böyle önemli bir i in daha üstesinden gelebil-
menin hakl gururunu ya yor olmalyd.

 BOA, MVL., / , Meclis-i Vâlâ�nn  L  (  Nisan ) tarihli takrir sûreti.
 BOA, . MMS., / ,  Za  (  Nisan ) tarihli irade; Ahmed Lûtfî Efendi, 
Vak�anüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, X, M. Münir Aktepe (haz.) (Ankara: Türk Tarih 
Kurumu Yaynlar,  ), s. - .
 BOA, A. MKT. MHM., / ,  S  (  A ustos ) tarihli tezkire sureti. Takvîmhâne 
için de ayn yerde gerekli düzenlemelere ba lanarak mücellidlik sanatnn geli tirilmesi 
hususunda tezkire: BOA, T RBNM., / ,  C  (  Kasm ). 

 Takvim-i Vekayi, no. ,  Za  (  Nisan ), s. , Takvim-i Vekayi, no. ,  Za 
 (  Mays ), s. .

 Levant Herald, No. III/ , (  Haziran ), s. .
 Ahmed Lûtfî Tarihi, X, s. ; Journal de Constantinople, no. , (  Mays ), s. .
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Matbaa ve Pa a Liman un de irmeninin modernizasyonunu tamamlayan 
Taylor, Evkâf Nezâreti�ndeki i lerine a rlk verdi. Ak kanlar mekani ine olan 
derin vukûfiyetiyle özellikle stanbul�un su ihtiyacn kar lamak maksadyla 
bendlerden maslak ve maksemler aracl yla ehre isale edilen suyun basncn 
arttrmaya ve daha çok noktaya sevkine yönelik sondaj ve isale çal malarnn ba  
sorumlulu u kendisine aitti. Bu kapsamda maksem ve maslaklardan buhar maki-
neleriyle su pompalanmasna yönelik projeler hazrlad.71 Bu projelerle ilgilendi i 
sralarda ilaveten yeni bir vazifeye atand. 10 A ustos 1866 tarihinde Feshâne-i 
Âmire�de meydana gelen yangnda fabrikann özellikle ri tehâne/iplikhâne bina-
s büyük oranda zarar görmü tü.72 Fabrikann kullanlamayacak durumda olan 
ksmlarnn tamamen yklarak yerlerine yeni binalar in asna; tahrip olan ma-
kine ve tezgâhlarn yerine ise Avrupa�dan yenilerinin temin edilerek ikâmesine 
karar verildi.73 Yeni in a edilen mekânn tesviyesini ve Avrupa�dan gelen makine 
ve tezgâhlarn kurulumunu Frederick William Taylor sa lad.74 Son yapt  i ler-
le Osmanl hükümet yetkilileri nezdindeki itibarn yeniden güçlendiren Taylor, 
otuz yl a kn süredir ya ad  stanbul�da mensubu oldu u ngiliz toplulu un-
daki seçkin yerini de iyice sa lamla trm t. stanbul�a atanan yeni ngiliz elçi-
lerle, görev süresini tamamlayan elçiler onuruna elçilik saraylarnda tertip edilen 
ziyafetlerde Taylor�un etkin bir rol üstleni i bunun en açk delillerinden biriydi.75

Günlerini yo un bir te rifât program ve i  temposuyla geçiren Frederick Wil-
liam Taylor, 1867 yl sonu itibariyle kendisini yurt d  seyahatleri gerektiren yeni 
bir görevler silsilesi içinde buldu. Bu ba lamda ilkin Tophâne-i Âmire�de Arms-
trong tarz yiv-setli top imalatna geçilebilmesi için gereken makine ve tezgâhlar 
incelemek ve öncelikle lazm olanlar temin etmek üzere Bahriye subaylarndan 

 Journal de Constantinople, No. , (  Haziran ), s. - ; Takvim-i Vekayi, No. , 
 M  (  Haziran ), s. . lerleyen yllarda ehre su isalesinde buhar makinesiyle 

su pompalama sklkla ba vurulan yöntemlerden biri hâline geldi. Bkz. Levant Herald, (  
Haziran ), s. - .
 Ahmed Lûtfî Efendi, Vak�anüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, XI, M. Münir Aktepe (haz.)  
(Ankara: Türk Tarih Kurumu Yaynlar,  ), s. .
 BOA, HH. d., ,  Ca  (  Ekim ).
 BOA, HH. d., ,  Za  (  Mart ); Levant Herald, No. III/ , (  Haziran 

), s. .
 Paris büyükelçili ine atanmas nedeniyle stanbul�dan ayrlacak olan ngiliz büyük elçi Lord 
Lyons ( - ) erefine  Temmuz  tarihi ak am ngiliz Elçili i�nin Tarabya�daki 
yazlk saraynda tertip edilen veda yeme inin düzenleme komitesindeki sekiz ki iden biri 
mühendis Frederick William Taylor�du. Levant Herald, (  Temmuz ), s. .
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Miralay Said Pa a ile birlikte Londra�ya gönderildi.76 O sralar altm  ya nda olan 
mühendis Taylor, makine fabrikalarnda bir dizi incelemelerde bulunduktan son-
ra ngiltere�de Demir Henry lakabyla nam salan Henry Grissell�e ve Worssam & Cie. 
firmalarna istedi i makine ve tezgâhlarn sipari ini vererek stanbul�a döndü.77 
Toplamda 4700 £�a mal olan makine ve tezgâhlar, Tophâne-i Âmire�deki yerle-
rine monte edilmek üzere 1868 yl sonlarnda stanbul�a gönderildi. Yeni gelen 
makine ve tezgâhlara üretim alannda yer açlmas için yaplacak düzenlemelerle, 
makine ve tezgâhlarn kurulumu i i mühendis Taylor�a verildi.78 lki 1836 y-
lnda yine kendisi tarafndan gerçekle tirilen ve sonraki yllarda top imalatnn 
modernizasyonu kapsamnda Tophâne�de yaplan tüm düzenlemelerin teknik so-
rumlulu unu zaten hep Taylor üstlenmi ti. Dolaysyla konuya son derece hâkim 
ve mekâna da bir o kadar â inâ olan Taylor, Tophâne�deki çal malarna hemen 
ba lad. Ancak ngiltere�den gelen makine ve tezgâhlar sadece yiv açmaya mahsus 
araç gereçlerden ibaretti. Dökümünden, namlusuna yiv açlmasna kadar ba tan 
sona özgün bir Armstrong top imali için sipari  verilenler haricinde 23.000 £�luk 
ekipmana daha ihtiyaç vard. Bu yüksek maliyete finansal çözüm getirildikten 
sonra, 1868 ylnn son günlerinde makine ve tezgâhlarn temini için Tophâne-i 
Âmire ve Erkân- Harbiye kurmay subaylar arasndan seçilen üç ki ilik bir uzman 
heyeti Londra�ya gönderildi.79

Bu geli meler ya and  esnada Taylor, Tophâne�de yiv makinesi ve tezgâh-
larna uygun bir yer bulmak için çabalyordu. Bunda da epey güçlük çekiyordu. 
Çünkü Tophâne�deki atölyeler, 1837 ylndan beri peyderpey Avrupa�dan temin 
edilerek imalat sürecine dâhil edilen makine ve tezgâhlarla birlikte neredeyse ta-
mamen dolmu tu. Mevcut yerle kede son gelen yiv makinesi ve tezgâhlarnn 
monte edilebilece i alan kalmad ndan, Taylor ve ekibi bu teçhizat o ân için 
Tophâne atölyelerinin iki ba nda yer alan ve e ehâne olarak hizmet veren binala-
ra kurmak zorunda kald. Aslnda bu geçici bir çözümdü. Çünkü Armstrong top-
larnn imali için ngiltere�den gelecek yeni makine ve tezgâhlar, mevcut makine 
ve tezgâhlardan çok daha büyüktü ve toplam 27 parçadan olu maktayd. Bunlar 
için müstakil, Avrupa�daki modern fabrika yaplar tipinde büyük ve geni  bir bi-
naya ihtiyaç vard. O yüzden yeni bir bina in a edilecekti. Tophâne yerle kesinde 

 BOA, HR.SFR. , / , (  Mart ); Soyluer, �Osmanl Silah Sanayiinde Modernle me�, 
s. .

 BOA, HR.SFR. , / , (  Mart ).
 Soyluer, �Osmanl Silah Sanayiinde Modernle me�, s. .

 Ayrntl bilgi için bkz. Soyluer, �Osmanl Silah Sanayiinde Modernle me�, s. .
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ya anan yer sknts nedeniyle bir ara yeni binann Zeytinburnu Fabrikas yerle -
kesi dâhilinde in as dü ünüldüyse de bunun ileride üretimin idaresi ve nakliye 
açsndan büyük skntlar do uraca  ve büyük masrafa sebebiyet verece i gerek-
çesiyle vazgeçildi. Tophâne-i Âmire Meclisi ve Dâr- ûrâ-y Askerî�de gerçekle ti-
rilen uzun mü avereler sonucu 1869 Eylül�ünde Tophâne�deki mevcut fabrikann 
arkasnda bulunan büyük duvarn yklarak, buna biti ik arsann fabrika snrla-
rna ilhâkna ve yeni binann meydana getirilen bu geni  mahalle in asna karar 
verildi.80

Modern top imalathânesinin nereye in a edilece i hususu Tophâne-i Âmire 
Meclisi ve Dâr- ûrâ-y Askerî�de görü üldü ü sralarda, mühendis Frederick 
William Taylor, Osmanl Hükümeti tarafndan yeni bir göreve atand. Silah tek-
nolojileri ve sava  materyallerindeki son geli meleri yakndan takip etmek ve fab-
rikalarda incelemelerde bulunmak üzere 1869 yl ortalarnda Erkân- Harbiye 
ve Bahriye kurmay subaylarndan müte ekkil askerî komisyonla birlikte Belçika 
ve ngiltere�ye gönderildi.81 Heyette yer alan Taylor�un bu seyahatteki esas görevi, 
Avrupa ve Dünya�nn makine imalat konusunda önde gelen iki büyük devletin-
de sanayi alannda meydana gelen son geli meler hakknda bilgi edinmenin yan 
sra, özellikle Osmanl kara ve deniz kuvvetlerinin ekmeklik un ihtiyacn büyük 
ölçüde kar layan Unkapan�ndaki mîrî un de irmeninin kapasitesini arttrmak 
ve burada daha kaliteli un ö ütülmesini sa lamak için gereken makine ve aparat-
lar satn almakt.82 ngiltere ve Belçika�daki fabrikalarda incelemelerde bulunan 
Taylor sonunda 24 büyük de irmen ta yla, bunlar döndürecek güçte buharl 
makine ve aksamndan olu an, günde 50.000 kile (64 ton) bu day ö ütme kapa-
siteli 25.000 £ de erindeki pahal teçhizat Londra�daki fabrikalardan temin etti.83

Söz konusu makine ve aksam stanbul�a getirildikten sonra bunlarn fab-
rikadaki yerlerine kurulmas da Taylor�un sorumlulu undayd. Ancak Taylor 
ilerlemi  ya na ra men son üç yl içinde gerçekle tirdi i iki ngiltere seyahati 
nedeniyle epey yorgun dü mü  ve artk al kn olmad  ngiltere�nin sert iklimi 
bünyesinde epey tahribata yol açm t. Yakn çevresi stanbul�a döndü ünde bu 
yorgunlu un ve ypranm l n izlerinin kendisinde net bir ekilde görülebildi ini 
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söylüyorlard. Fakat Taylor, i ine olan tutkusu nedeniyle hasta hâline ra men bu 
büyük projeyi tamamlamak için var gücüyle çal t ve ba arl da oldu. Unka-
pan De irmeni�ndeki yo un çal ma programn sürdürdü ü srada Tophâne-i 
Âmire�nin modernizasyonu kapsamnda 1872 ylnda ngiltere�ye sipari  verilen 
makine ve tezgâhlarn montajna nezâret etmek ve bunlar için Tophâne�de in as 
süren yeni binalar denetlemek üzere sklkla Tophâne�ye de u ruyordu.84 Lakin 
bu yo un çal ma temposuna yorgun ve hasta bünyesi daha fazla direnç göstere-
meyen Frederick William Taylor, 20 Haziran 1875 Pazar günü sabah saat 10.00�da 
Pera�daki Kumbarac Yoku u�nda bulunan evinde hayata gözlerini yumdu.85

Frederick William Taylor�un Londra�da ba layan hayat, evlenip bir yuva ku-
rarak ömrünün geri kalan krk iki yln geçirdi i ve çok sevdi i stanbul�da son 
bulmu tu. Sakin ve iyi huylu karakterinin yan sra i ine son derece ba l, çok 
çal kan ve ba arl bir mühendis olan Taylor, bu özellikleriyle hem Tanzimat bü-
rokratlar ve askerî seçkinlerinin hem de mensubu bulundu u stanbul ngiliz 
kolonisi üyelerinin büyük sayg ve takdirini kazanm t. Genç bir mühendisken 
geldi i stanbul�da Osmanl Devleti�nde yerli modern sanayi tesis etme faaliyetle-
rine bizzat tanklk etmi ti. Özellikle Osmanl imalat sektöründe makineli üreti-
me geçi  çabalarnn ilk a amasnda fabrikalar bu üretim esaslarna uygun ekilde 
in a ve dizayn edecek, buhar makinelerini kuracak, i letecek ve kullanmlarn 
ö retecek, ayn zamanda kaliteli ve modern döküm tekniklerinden anlayan bir 
teknisyenin bulunmay  nedeniyle ngiltere�den aranan niteliklerde bir uzman 
talep edildi inde, ngiliz Hükümeti Osmanl Hükümeti�ne tereddütsüz kendisini 
önermi  ve göndermi ti. Çünkü Taylor in aat mühendisi olmasna ra men, i  
tecrübesini buhar makineleri imal eden bir fabrikada demir dökümü, makine 
üretimi ve kurulumu ile bunlara ait binalarn in as konusunda kazand ndan, 
döküm i leri ve mekanik konusunda bir hayli bilgi birikimine sahip bir döküm 
ustas ve makine mühendisine dönü mü tü. Ayn zamanda Avrupa�da yeni ge-
li mekte olan modern endüstriyel mimarî alannda uzman bir mimar olan Tay-
lor, bu vasflar sayesinde ilkin Tersâne-i Âmire�nin, daha sonra Tophâne-i Âmire, 
Darbhâne-i Âmire, Feshâne-i Âmire, Matbaa-i Âmire ve Takvîmhâne�nin moder-
nizasyonunda mühim vazifeler üstlenmi ; Osmanl Devleti�nin ilk makine fabri-
kas olan Yal Kö kü Demir ve Makine Fabrikas�nn kurulumu ve i letilmesinde 
etkin rol oynam ; Evkâf- Hümâyûn Nezâreti idaresinde faaliyet gösteren vakf 
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gayrimenkullerinin bakm ve onarmyla, stanbul�a su isalesi projesinin ba  so-
rumlulu unu yürütmü ; stanbul�un kaliteli ekmeklik un ihtiyacn kar lamaya 
yönelik buhar gücüyle i letilen modern un de irmenleri in aatlarnn koordina-
törlü ünü üstlenmi ti. Saylan endüstri kollarnda yllarca kendisinin engin bilgi 
ve tecrübelerinden faydalanlm t. Taylor, söz konusu imalathânelerin moder-
nizasyonu kapsamnda sadece binalarn in asna nezaret etmekle, döküm frn-
larnda maden eritip kaliteli döküm mamuller sunmakla, makine ve tezgâhlarn 
kurulumunu gerçekle tirmekle kalmam , Osmanl uyruklu personelin tamamen 
yabancs oldu u bu yeni üretim sistemini sabr ve titizlikle onlara ö retmeye 
çal m t. Böylelikle saysz teknik personelin yeti mesine büyük katk sa lam t. 
Bu yönüyle Taylor ayn zamanda iyi bir ö retmendi.

Devlete ait i letmelerin ihyas için çal t  sralarda uzun zamandr hayalini 
kurdu u kendine ait bir demir döküm fabrikas açarak hem kendisi kazanmak 
hem de Osmanl Devleti�ne kazandrmak istediyse de Osmanl sanayisini teke-
linde bulunduranlar onun bu giri imini ba tan sona türlü zorluklar çkararak 
engellemi lerdi. Rekabetin mümkün olmad , türlü hile ve desisenin döndü ü 
bir ortamda mücadelesini uzun soluklu sürdüremeyen Taylor, kurulu undan ksa 
bir süre sonra döküm atölyesinin kepenklerini indirmek zorunda kalm t. An-
cak o ylmayarak tüm enerjisini ve bilgi birikimini, kendisiyle ayn fikirde olan-
larla birlikte Osmanl sanayiini ayakta tutabilme gayreti için sarf etti. Osmanl 
Devleti�nde onun seviyesinde teknik bilgi ve beceriye sahip, ayn zamanda müte-
ebbis ki ilerin says biraz daha fazla olsa ve bu ahslarn fabrika kurma giri im-

leri türlü nedenlerle engellenmese, belki Osmanl sanayiinin daha somut, ba arl 
ve kalc neticeler vermesi mümkün olabilirdi.

Öz  Bu çal mada Osmanl Devleti�nde modern sanayi kurma giri imlerinin ba la-
d  sralarda ngiliz Hükümeti tarafndan stanbul�a gönderilen ve ngiltere�ye yapt-
 birkaç seyahat d nda ömrünün geri kalann stanbul�da geçiren ngiliz mühendis 

Frederick William Taylor�un hayat hikâyesi anlatlmaktadr. Taylor, henüz genç bir 
mühendisken geldi i stanbul�da yerli sanayinin modernle tirilmesi çabalarna biz-
zat tanklk eder. n aat mühendisli inin yan sra, i  tecrübesini buhar makineleri 
imal eden bir fabrikada demir dökümü, makine üretimi ve kurulumu ile bunla-
ra ait binalarn in asnda kazand ndan döküm i leri ve mekanik konusunda bir 
döküm ustas ve makine mühendisi kadar bilgi birikimine sahipti. Ayn zamanda 
Avrupa�da yeni geli mekte olan modern endüstriyel mimarî alannda da uzman bir 
mimar olan Taylor�un bu vasflar onu Tanzimat Devri devlet ve askerî ricâli için 
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Osmanl sanayisinin ihyâs çal malarnda vazgeçilmez bir unsur klm t. Ba ta 
Tersâne-i Âmire ve Tophâne-i Âmire olmak üzere pek çok devlet imalathânesinin 
modernizasyonunda Frederick William Taylor�un imzasn görmek mümkündür. 
Makalenin amac, bu denli önemli i lere imzasn atm  ve Osmanl Devleti için sra-
dan bir Avrupal uzmandan çok daha fazlas olan birinin pek bilinmeyen hayatnn 
karanlk yönlerini aydnlatmak ve bu sayede modernize edilmeye çal lan Osmanl 
sanayisinde olup bitenlere bir nebze  k tutmaktr.
Anahtar kelimeler: Frederick William Taylor, Osmanl sanayi, ngiliz mühendis, 
Avrupal uzman, Tersâne-i Âmire, Tophâne-i Âmire, Darbhâne-i Âmire, Feshâne-i 
Âmire, Matbaa-i Âmire.
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