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Özet 

Nizam-ı Cedîd reformlarıyla Osmanlı Tarihi’nin yenilikçi 
padi�ahlarından biri olan III. Selim’in baruthaneleri ıslahı ve �stanbul’da 
yeni baruthane in�a ettirmesine dönemin güçlü �airi �eyh Galip üç, bir 
baruthanenin bahçesine yaptırılan kasra da bir tarih dü�ürmü�tür. Bu �iirler, 
�eyh Galib’in dönemin aktüalitesini yakından takip etti�inin ve ilgi 
alanlarının baruthaneleri de kapsayacak �ekilde geni� bir yelpazeye 
yayıldı�ının göstergesidir. Bugüne kadar üzerinde dü�ünülmemi� ve tarihsel 
bilgiler çerçevesinde de�erlendirilmemi� bu �iirler hakkında yaptı�ımız bu 
çalı�mayla, bu �iirlerin bahsetti�i baruthaneleri tespit ve �iirleri daha iyi 
anlama hedeflenmi�tir.  

Anahtar Kelimeler: III. Selim, �eyh Galip, Bakırköy Baruthanesi, 
Azadlı Baruthanesi, Sürûr-âbâd kasrı. 

 

 

Abstract 

Concerning the construction of gunpowder factory and the 
improvement and restoration of the old one in Istanbul by Selim III who is 
one of the innovator sultans of Ottoman history, by his Nizam-ı Cedid (The 
New Order) reforms, famous poet Sheikh Galib rhymed three poems and 
one concerning a palace built in a gunpowder factory. They are a kind of 
poems which are called tarih and whose sum of numerical value of each 
letter of the last verse gives us the date in which they were built or restored. 
It can be concluded from these poetries that Sheikh Galib was following the 
operations of his time and interested in the different areas like gunpowder 
factories. It is aimed in this paper to determine which poem concerns which 
gunpowder factory and the palace in the garden of which factory is 
constructed, and also to understand better the poems.  

Key Words: Selim III, Sheikh Galip, Bakırköy gunpowder factory, 
Azadlı gunpowder factory, palace of Sürûr-âbâd 
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 III. Selim dönemi reform hareketlerinden en önemlisini baruthanelerin 
ıslahı olu�turmaktadır. Top ve kullanımı yaygınla�an di�er ate�li silahların etkin bir 
�ekilde kullanımında barutun tartı�ılmaz bir önemi vardır. Bu gerçekten hareketle 
III. Selim, baruthanelerin ıslahına, kaliteli ve çok miktarda barut elde edilmesine 
özel bir önem vermi�tir. Çıkarmı� oldu�u Nizamnameler ile de bununla ilgili bir 
dizi kararlar almı�tır. 

III. Selim zamanında, �stanbul dı�ında, Gelibolu, Selanik, Ba�dat, �zmir, 
Mısır, Teme�var ve Bor’da bu isimlerle anılan baruthaneler, �stanbul’da ise 
Bakırköy Baruthanesi bulunmaktaydı. Bunlardan Bakırköy Baruthanesi, di�er 
ismiyle Baruthane-i Âmire veya �stanbul Baruthanesi (Gölen 2006: 28), �ehremini 
Baruthanesinde 1698 tarihinde çıkan yangından sonra kurulmu�tur (Gölen 2006: 
6).  

�stanbul’da su kuvvetinden yararlanılarak çalı�tırılan ilk baruthane 
Kâ�ıthane Baruthanesidir (Çetin 2001: 84). Bakırköy Baruthanesi kurulurken de su 
gücünden yararlanılmak istenmi�, su kenarlarının mesire yerleri olmasından dolayı, 
�ehir dı�ındaki Bakırköy seçilmi� ve Yedikule Civarında Marmara Denizi 
kenarındaki �skender Çelebi Bahçesi denen yerde in�a edilmesi uygun 
bulunmu�tur. Bahçenin kenarında küçük bir dere bulunması, bu dere vasıtasıyla 
baruthanenin ihtiyaç duyaca�ı mühimmat ve di�er malzemelerin deniz yoluyla 
teminindeki kolaylıklar dikkate alınmı�tır. (Gölen 2006: 30). Ancak buradaki su, 
çarkları döndürmeye yeterli olmadı�ından baruthane hayvan gücü ile i�letilmi�tir 
(Gölen 2006: 220). 1698 yılında ba�layan Bakırköy Baruthanesinin in�aatı, 1700 
yılında bitmi�tir (Çetin 2001: 23). 1700 tarihinde üretime ba�ladıktan sonra di�er 
baruthaneler arasında özel bir yer edinen Bakırköy Baruthanesi, etkinli�ini yitirene 
kadar Baruthane-i Amire unvanını korumu�tur (Gölen 2006: XI). 

III. Selim döneminde, �stanbul Baruthanesi (Bakırköy Baruthanesi) bazı 
restorasyonlar geçirmi�tir. 1793 senesi Temmuz’unda baruthanenin bazı bölümleri 
yenilenmi�tir. Bu tarihte yeni icat olarak tabir edilen bir tür perdahthane, sürgü ve 
çarklar hizmete girmi�tir. �laveten 3 büyük kazan ve fırın yenilenmi�, 16 adet çark 
ve kule bakımdan geçirilmi�, 7 odalı yeni bir bina yapılmı� ve tüm bu i�lem için 
13. 510 guru� 15 para harcanmı�tır (Gölen 2006: 240). �stanbul Baruthanesi’nin 
binası, Nisan 1794’te Baruthaneler Nazırı olarak görevlendirilen Mehmet �erif 
Efendi tarafından (�slam ansiklopedisi, s. 95) tamir edilmi�tir (Gölen 2006: 37). 
Cami, padi�ah kasrı ve daha birçok bina yaptırılarak burası büyük bir tesis haline 
getirilmi�tir (�slam ansiklopedisi, s. 95). 

Mehmet Ragıp Efendi de 1221/1806 senesinde baruthanede geni� çaplı bir 
tamir faaliyeti gerçekle�tirmi�tir. Baruthanenin güvenli�i için yeni istihkâmlar, 
tabya, cebehane ve kı�lalar yaptırmı�tır (Gölen 2006: 38). 

Ancak �stanbul Baruthanesindeki en önemli yenilik, baruthanenin çalı�ma 
sistemiyle ilgili olan çalı�malardır. �lk olarak baruthane çarklarının 
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çalı�tırılmasında su gücünden yararlanılan bir sisteme geçilmek istenmi�tir. Su 
debisini artırmak için yapılacak kanal ve bentlerin maliyeti 111.820 guru� olarak 
tespit edilmi�tir. Ancak bu dü�ünce Azadlı Baruthanesi’nin kurulmasıyla 
uygulamaya geçirilememi�tir (Gölen 2006: 223). 

Mevcut sistemi yenilemek amacıyla Fransa’dan getirtilen barut ustası 
Françesko, 1212/1797 senesinde, biri at, di�eri rüzgâr ile döndürülen iki çark 
yapmı�tır. Sultan Selim bu çalı�malardan çok memnun kalmı� ve daha iyi 
çalı�malar yapılması temennisinde bulunmu�tur (Gölen 2006: 223).  

Bununla birlikte Birol Çetin, Françesko’nun yaptı�ı çarkların deneme 
esnasında dönmedi�ini ve zorlandı�ında da kırıldı�ını belirtmi�tir. Bunun üzerine 
bu görev, Arakel Dadyan adlı bir de�irmen ustasına verilmi�tir. Arakel, bu çarkları 
onarmı� ve 1210/1795 tarihinde senelik iki bin kantar barut imalatı yapılabilecek 
bir duruma ula�mı�tır (Çetin 2001: 25, 119).1 

�stanbul Baruthanesi için yapılan bu çalı�malardan ba�ka, barut üretimini 
daha da artırmak için su gücüyle çalı�an yeni bir baruthane in�ası dü�ünülmü�tür. 
Bu çerçevede Küçükçekmece’de Azadlı Deresi uygun görülmü�tür. Azadlı 
Baruthanesinin 1794 tarihinde yapılmaya ba�landı�ı ve 1796 yılında tamamlandı�ı 
belirtilmi�tir (Gölen 2006: 241). Her ne kadar, Azadlı Baruthanesinin kurulu�una 
1798 yılında ba�landı�ı ve 1800 yılında tamamlandı�ı da belirtilmesine ve bu 
konuda herhangi bir kesinlik bulunmadı�ı söylenmesine (Çetin 2001: 26) ra�men, 
III. Selim’in sırkâtibi Ahmed Efendi 14 Ekim 1796 (11 Rebiü’l-ahir 1211) 
tarihinde, bu baruthanenin iki seneye yakın bir zamanda tamamlandı�ını 
söylemi�tir (Ahmed Efendi 1993: 232). Dolayısıyla, Azadlı Baruthanesi’nin 
in�asının birkaç ayda tamamlandı�ı ve üretime 1794 yılında ba�landı�ı bilgisi 
(Agoston 2006: 213) gerçe�i yansıtmamaktadır. 

Su gücünden yararlanılarak üretim yapan bu baruthanedeki 200 tokmaklı 
çark, Arakel Dadyan tarafından tasarlanmı�tır (Çetin 2001: 129). Azadlı 
Baruthanesinin faaliyete geçmesi üzerine Selanik ve Gelibolu baruthaneleri 
kapatılarak bu baruthanelerin gelirleri ve malzemeleri Azadlı Baruthanesi’ne 
aktarılmı�tır (Gölen 2006: 14, 241). 

III. Selim dönemine kadar barut, uygun �artlarda muhafaza edilemedi�inde 
veya uzun süre bekletildi�inde kullanılamaz duruma gelmekteydi. �lk olarak Azadlı 
Baruthanesi’nde kurulan yeni havuz ve fıçılar kullanılarak yapılan birçok 
denemeden sonra, bozuk barutun güherçilesinin çıkarılarak yeniden i�leme 
sokulması ve geri dönü�ümü sa�lanmı�tır (Çetin 2001: 99-100). 

                                                 
1 Françesko’nun 1797 senesinde tamamladı�ı ancak çalı�mayan çarkların, 1795 senesinde Arakel tarafından 
onarılması konusunda Birol Çetin ve Zafer Gölen’in aktardı�ı bilgiler arasında bir çeli�ki bulunmaktadır. Bununla 
ilgili daha kapsamlı bir ara�tırma yapılması zaruridir. Ancak biz Ruzname’den, III. Selim’in 30 Temmuz 1795’de 
Bakırköy Baruthanesi’ni denetledi�ini ve Arakel’in yaptı�ı çarkı izledi�ini biliyoruz.  
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Yapılan tüm bu teknik yenilik ve restorasyon faaliyetlerinden sonra 
�stanbul’daki, Bakırköy ve Azadlı baruthaneleri, fabrikasyon usulüne yakın bir 
barut üretimi gerçekle�tirmi�lerdir (Çetin 2001: 85). Özellikle Azadlı Baruthanesi, 
1794 sonrasında, barut imalinde ilk sırayı almı�tır (Gölen 2006: 283). 

Osmanlı Devleti’nin barut ihtiyacını kar�ılama konusunda elde edilen bu 
ba�arılarda III. Selim’in çok önemli bir payı vardır. Sırkatip Ahmed Efendi 
tarafından tutulan Ruzname’den takip edebildi�imiz kadarıyla III. Selim, 
�stanbul’daki Bakırköy ve Azadlı baruthanelerini yirmiye yakın tefti� ve ziyaret 
etmi�tir. 

Ruzname, III. Selim’in baruthanelere verdi�i önemi göstermenin yanı sıra, 
baruthaneler hakkında da önemli bilgileri içermektedir. Buradan takip edilebildi�i 
kadarıyla III. Selim, 20 Ekim 1792 (4 Rebiü’levvel 1207) tarihinde �stanbul 
Baruthanesi taraflarında bulundu�unda, baruthaneye gitmi� ve barutun imalini 
izlemi�tir (Ahmed Efendi 1993: 102). 22 Eylül 1793 (15 Safer 1208)’te Bakırköy 
Baruthanesi’nin yeniden yapılmakta olan perdahthanesini izlemi� ve çalı�anlara 
ihsanda bulunmu�tur (Ahmed Efendi 1993: 142), 15 Kasım 1793 (10 Rebiü’lahir 
1208) ve 28 Mart 1794 (25 �aban 1208)’te de baruthane’ye giderek tamir olan 
yerleri izlemi�tir (Ahmed Efendi 1993: 149, 162). 

12 Mayıs 1794 (11 �evval 1208) tarihinde de, Bakırköy Baruthanesi’nde 
eskileri tamamen yıkılarak yeniden yapılmaya ba�lanılan çarklar ve yapımı 
tamamlanan sergi, kalhane ve perdahthaneleri tek tek denetlemi� ve ba�-muhasebe 
�erif Efendi’ye gerekli uyarılarda bulunmu�tur (Ahmed Efendi 1993: 165). 15 
Haziran 1794 (16 Zi’l-ka’de 1208)’de yeni yapılan Azadlı Baruthanesi’nden 
dolayı “Baruthane-i Atîka” denilen Bakırköy Baruthanesi’nde yeniden yapılan 
çarkları izlemi� ve nazırı �erif Efendiye bazı tavsiyelerde bulunmu�tur (Ahmed 
Efendi 1993: 169). 

10 Eylül 1794 (14 Safer 1209)’de yeniden yapılmı� olan çarkları izlemi� 
ve çalı�anlara ihsanda bulunmu�tur (Ahmed Efendi 1993: 176).  

3 Kasım 1794 (8 Rebiü’lahir 1209) baruthaneyi gezmi�, 8 �ubat 1795 (18 
Receb 1209) ve 28 Nisan 1795 (8 �evval 1209)’te yapılmakta olan çarkları izlemi� 
ve 30 Temmuz 1795 (13 Muharrem 1210)’de Arakel’in icad etti�i çarkı izlemi� ve 
çalı�anlara ihsanda bulunmu� (Ahmed Efendi 1993: 196) 7 Mayıs 1796 (29 �evval 
1210)’de de bu yeni çarkları tek tek denetlemi�tir (Ahmed Efendi 1993: 217). 

30 Ekim 1797 (9 Cemaziye’l-evvel 1212) tarihli notta Bakırköy 
Baruthanesi’nin, �skender Çelebi Ba�çesi Baruthanesi diye anıldı�ını görüyoruz. 
Bu tarihte de III. Selim buraya u�rayıp, bir müddet istirahat etmi�tir (Ahmed 
Efendi 1993: 263). 
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3 �ubat 1799 (27 �aban 1213)’te, havanın iyi olmasından istifadeyle 
baruthaneye gitmi�, baruthane nazırı �erif Efendi’ye tenbihlerde bulunmu� ve 
barutun kal ve perdahtını tek tek kontrol etmi�tir (Ahmed Efendi 1993: 297). 

1 Kasım 1800 (13 Cemaziyelahir 1215)’te baruthane nazırı Aziz 
Efendi’nin hazırladı�ı yeme�i yedikten sonra baruthanenin perdahthanelerini 
denetlemi�tir (Ahmed Efendi 1993: 340). 26 Ekim 1801 (18 Cemaziyelahir 
1216)’de baruthaneyi ve yeni yapılmı� çarkları denetlemi�tir (Ahmed Efendi 1993: 
361). 

21 Ekim 1802 (23 Cemaziyelahir 1217)’te baruthane’nin çarklarını, 
perdahthaneyi izleyip denetlemi� ve baruthaneler nazırı �amlı Ragıb Efendi’ye 
gerekli tavsiyelerde bulunmu�tur (Ahmed Efendi 1993: 386).  

Buradaki notlardan anla�ıldı�ına göre, 22 Eylül 1793 (15 Safer 1208)’de 
Bakırköy Baruthanesi’nin perdahthanesi in�a edilmektedir, 12 Mayıs 1794 (11 
�evval 1208)’da sergi, kalhane ve perdahthanelerin yapımı tamamlanmı�tır. Aynı 
tarihte çarkların yapımı devam etmektedir. 15 Haziran 1794 (16 Zi’l-ka’de 
1208)’de çarkların yapımı devam etmektedir. 10 Eylül 1794 (14 Safer 1209)’de ve 
8 �ubat 1795 (18 Receb 1209)’de çarklar yapılmaya devam ediyor. 30 Temmuz 
1795 (13 Muharrem 1210)’de Arakel’in icad etti�i çark izlenmi�, 7 Mayıs 1796 
(29 �evval 1210)’de de bu yeni çarkları tek tek denetlemi�tir (Ahmed Efendi 1993: 
217). Di�er tarihlerde de denetlemeleri devam etmi�tir. 

III. Selim, Küçükçekmece’nin kuzeyinde, Azadlı’da bulunan Azadlı 
Baruthanesi’ne de uzaklı�ına ra�men, bir dizi ziyaret ve tefti�lerde bulunmu�tur. 15 
Haziran 1794 (16 Zi’l-ka’de 1208) tarihinde Çekmece Gölü’nün bitiminde yer 
alan Azadlı karyesinde, üzerinde yeni bir baruthane yapmaya karar verilen 
de�irmen suyunun kayna�ına giderek, çarkları döndürmeye yeterli olup olmadı�ını 
incelemi�tir (Ahmed Efendi 1993: 169). 12 Ekim 1794 (17 Rebiü’levvel 1209)’de 
yeniden yapılmakta olan baruthaneyi izlemi�tir (Ahmed Efendi 1993: 178). 

14 Ekim 1796 (11 Rebiü’l-ahir 1211)’de üçbuçuk saatte Azadlı 
Baruthanesi’ne giden III. Selim, arsası sahiplerinden satın alınarak ve tüm 
masrafları Darbhane-i Amire’den kar�ılanarak iki seneye yakın bir zamanda, 
in�aatı ve tüm levazımatı tamamlanan ve barut üretmeye ba�layan Azadlı 
Baruthanesi’ni tefti� etmi�tir. Bu ziyaretinde, Arakel’in yaptı�ı yüzer tokmaklı iki 
çarkın çalı�masını izlemi�, Arakel ve o�ullarına ve tüm çalı�anlarına ihsanlarda 
bulunmu�tur. Çarkın çatısına çıkmı�, suyun geldi�i havuzu ve çarka akı�ını, 
perdahthane, kalhane ve tüm yerleri tek tek denetlemi� ve tamamlanmasından 
dolayı Allah’a hamd etmi�, Cami ve kasrı da ziyaret etmi�tir (Ahmed Efendi 1993: 
232-233). 

 XVIII. yüzyıl �airlerinden Galata Mevlevihanesi postni�ini �eyh Galib’in, 
mevlevi muhibbi III. Selim ve yaptı�ı reformlarla yakından ilgilendi�i ve onları 
destekledi�i bilinmektedir. �eyh Galib, �air ve mevlevi �eyhi kimli�iyle III. Selim 
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reformlarının yanında yer almı� ve onu desteklemi�tir. Bu ba�lamda �eyh Galib, 
baruthanelerin restorasyon ve in�asıyla ilgili üç, baruthane içinde yapılan kasırla 
ilgili bir tarih dü�ürmü�tür. Bu �iirlerin ba�lıkları ve gösterdikleri tarihleri �u 
�ekilde listeleyebiliriz : 

Baruthâne müceddeden binâ ve in�â olunup hitâmında söylenen tarihdir (1209) 
(Okçu 1993: I/257-258) 

Baruthâne hakkında söylenen tarîh-i di�erdir ki takdîm-i hâk-i pây olundu (1210) 
(Okçu 1993: I/259-260) 

Tarih-i diger baruthâne (1210) (Okçu 1993: II/938) 

Baruthânenin derununda müceddeden bina olunan kasr-ı hümayuna tarihdir (1207) 
(Okçu 1993: I/261-263) 

Görüldü�ü gibi burada baruthaneler için iki tane 1210, bir tane de 1209 
tarihi vardır. Baruthane içinde yeniden in�a edilen kasır da 1207 tarihini 
ta�ımaktadır. Baruthaneler hakkında elimizde bulunan tarihsel bilgilerden 
hareketle, bu �iirlerden hangisinin, hangi baruthane için yazıldı�ını ve sözkonusu 
kasrın hangi baruthane içinde yer aldı�ını cevaplandırmak gerekmektedir. 

 Baruthane içinde bina olunan kasır 1207 tarihinde yapılmı�tır: 

����������	
���	�����������������������������
��������� �����������������
��	��������������� ������!"#$%&�(Okçu 1993: 263)�

 

�lk olarak, 1207 tarihinde müceddeden bina olunan bu kasrın, in�ası bu 
tarihden sonra tamamlanmı� olan Azadlı Baruthanesi’nin bahçesinde in�a edilmi� 
olması ihtimalini de�erlendirelim. Baruthanenin in�a çalı�malarını denetlemek için, 
III. Selim’in baruthanenin bahçesine bir kasır yaptırmı� olması ihtimal dahilindedir 
ancak, Sırkatip Ahmed Efendi’nin ruznamesinde, III. Selim’in Azadlı 
Baruthanesi’nin in�a yerine ilk ziyaretinin (16 Zi’l-ka’de 1208) 15 Haziran 1794 
tarihinde gerçekle�ti�ini görüyoruz. Hatta bu ziyaretinde, üzerinde baruthane 
in�asına karar verilen Azadlı deresinin, de�irmeni çevirmek için yeterli debisi olup 
olmadı�ını tefti� etti�i söylenmi�tir (Ahmed Efendi 1993: 169). Dolayısıyla, in�ası 
için ilk tefti�in 1794 (1208) tarihinde yapıldı�ı Azadlı Baruthanesi’nin bahçesinde 
1207 yılında bir kasır yapılmı� olması uzak bir ihtimal gibi gözükmektedir. Di�er 
taraftan III. Selim’in, bu ziyaretinden sonra, bir Bostan Kasrında istirahat etti�i 
söylenmi�tir (Ahmed Efendi 1993: 169) ki e�er �eyh Galib’in 1207 tarihini 
dü�ürdü�ü Sürûr-âbâd (Server-âbâd) kasrı Azadlı’da yapılmı� olsaydı, orada 
dinlenmesi daha makul olacaktı. Bu bilgilerden hareketle, söz konusu kasrın, 
Bakırköy Baruthanesi (Baruthane-i Amire)’nin bahçesinde in�a edilmi� oldu�unu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. 
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 Naci Okçu, Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi, no : 657’deki 
nüshada, kasır hakkındaki bu tarihin ba�ında, “Server-âbâd-nâm kasr-ı hümâyun 
tarihidir” yazdı�ını belirtmi�tir (Okçu 1993: I/261). Buradaki “server-âbâd” (����	

��) terkibinin, “sürûr-âbâd” �eklinde okunması da mümkündür ki �iirin 17. 
beytinde2 “sürûr-âbâd” terkibinin kullanılması ve kasrın ismine bir telmihte 
bulunulmu� olması bu ihtimali güçlendirmektedir.  

 Bakırköy Baruthanesi’nin, her ne kadar debisi çarkları döndürmeye 
yetmese de, Bakırköy deresi üzerinde kuruldu�u, tarih kitaplarında 
zikredilmektedir (bkz. Gölen 2006: 30). Sürûr-âbâd kasrının da bu derenin yanında 
kuruldu�u Galib’in �u beyitlerinden anla�ılmaktadır: 

'(��������)�������*�������(+����������������+�

,�����������(�������	��������������������

�

-���*����	�
�.�����	�/�����	��*�����	�	��

0����(+���1������*��	�2
.������3��������������(Okçu 1993: I/262)�

 

Ayrıca, �skender Çelebi Bahçesi diye anılan yerde in�a edilmi� olan 
Bakırköy Baruthanesi’nin ve Sürûr-âbâd kasrının çevresinin çiçekler ve 
ye�illiklerle kaplı oldu�unu �u beyitlerden anlıyoruz: 

��4������5���������6��.	�	���7���6�3�.�������
8�5����������������*�	�������������+���/	�����
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=��*��	���>�����/���������������?����4����	(�
���������	��:�������*.��3�����������	��������(Okçu 1993: 261-262)�

 

Baruthaneler hakkında dü�ürülmü� üç adet tarihe gelirsek, söyledi�imiz 
gibi, bunlardan iki tanesi 1210, biri de 1209 tarihini vermektedir. “Baruthâne 
                                                 
2 @���/�����������	�����������3������*�������
��A�.�����)����������:+�4����������3������������ 
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müceddeden binâ ve in�â olunup hitâmında söylenen tarihdir” (Okçu 1993: I/257) 
ba�lı�ıyla yazılan ve 1209 tarihini gösteren �iirin Bakırköy Baruthanesi için 
yazıldı�ını söyleyebiliriz. Zira, Azadlı Baruthanesi’nin yapımı 1209 tarihinde halen 
devam etmekteydi. Daha önce belirtti�imiz gibi Bakırköy Baruthanesi restore, 
Azadlı Baruthanesi de yeni olarak in�a edilmi�tir. Bu �iirde, baruthanenin “tanzim 
ve tecdidi” için III. Selim’in geni� ihsanlarda bulundu�u söylenmi�tir ki, buradan 
da söz konusu baruthanenin Bakırköy Baruthanesi oldu�unu söyleyebiliriz: 

 �������	���������5�	����-��*��������
,�����5����>����������������/����	������

 

Yine aynı �ekilde, bu �iirin tarihinin zikredildi�i son mısraındaki “genç-
âsâ” tabiri, baruthanenin, yeni in�a edilmi� de�il de, restore edilmi� oldu�una i�aret 
etmektedir ki bu da elimizdeki �iirin, Bakırköy Baruthanesi hakkında oldu�u tezini 
desteklemektedir: 

�	
��������������4�3����4����������������
;�5�	�4�����������-��*���������8��6���8���� 

 

Bakırköy baruthanesi hakkında yazılmı� bu �iire baktı�ımızda, �eyh 
Galib’in barut üretimi ve baruthane ile ilgili bazı göndermelerde bulundu�unu 
görmekteyiz. Örne�in, 

�������B�����������������3��������������
,������������������	����������+����������

beytinde, “Dikkat edilse görülecektir ki bu tedari�in maksadı, dü�manın 
kemiklerini endi�e havanında çürümü�, unufak olmu� hale getirmektir” demi�tir. 
Burada �eyh Galib kısaca, baruthanede üretilecek (kaliteli) barut sayesinde 
dü�manın alt edilece�ini söylemi�tir. Bunun yanında beyitteki havan kelimesi, 
barut üretimi ile do�rudan ilgili bir kelimedir. Bilindi�i gibi barut üretiminde 
kullanılan güherçile, odun kömürü ve kükürt ayrı ayrı kaplarda hamur haline 
getirilip bir havuzda birle�tirilir ve de�irmen ta�ı �eklindeki a�ır bloklarla bir havuz 
veya tekne içerisinde çark tarafından döndürülerek ezilirdi (Gölen 2006: 219). 
Kalıp haline getirilmi� güherçile ve kükürtü, karı�ım yapılaca�ı zaman, istenilen 
büyüklükte ezmek için de, ta� ve mermerden imal edilen havanlar kullanılmaktaydı 
(Çetin 2001: 92). Bilindi�i gibi barutun kalitesi, bu ezerek karı�tırma i�leminin 
uzunlu�una ba�lıdır, bu i�lem ne kadar uzun sürerse, barutun kalitesi de o derece 
yüksek olmaktadır. Barut, bu i�lemde ezilerek pide haline geldi�inden tekrar 
havanda tokmaklarla kırılarak ufalanırdı (Gölen 2006: 219). Barut üretiminin 
birçok a�amasında kullanılan havanlar, etkin kullanımıyla, barutun kalitesini de 
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belirleyen en temel etkenlerden biridir. Dolayısıyla beyitte geçen, dü�manın 
kemiklerini un ufak eden havanın, dolaylı olarak, barutu ezen ve kaliteli barut elde 
ederek dü�manı hezimete u�ratacak olan baruthane havanına gönderme yaptı�ını 
söyleyebiliriz. 

 Bu beyitten bir sonraki beyitte Galib �öyle demektedir: 

-�����7��������+�������
��	�����������C�
D���������	�.�������5��3�������������	���3���

 

Galib burada, III. Selim’in idrakinin çok uzak menzilleri kapsadı�ı, yani çok ileri 
görü�lü oldu�unu belirtmektedir. Bununla birlikte “menzil-i aksa” terkibi, yapılan 
bu baruthane sayesinde elde edilecek kaliteli barutla uzak menzilli atı�ların 
gerçekle�ece�ini de akla getirmektedir. Di�er taraftan aynı beyitteki “medâr-ı 
fikrine peyvestedir çarh-ı kavîm” tabiri de, yani III. Selim’in fikir eksenini takip 
eden düzgün çark da, baruthanelerin en temel i�lemlerinden olan ezme ve dövme 
i�lemlerinde kullanılan çarkları hatırlatmaktadır. Kavîm, kelimesinin aynı zamanda 
“kıvam” ile aynı kökten olması ve barutun bile�enlerinin karı�tırılmasındaki 
kıvamın da çarklarla sa�lanması bu noktada manidardır. 

A��.�	������������������������������������	���
-:������+	��	��������	��������������������

 

�iirin bu son iki beyitinde de Galib, III. Selim’in sava� gereçlerine verdi�i öneme, 
dar planda dü�ünüldü�ünde baruta ve geni� planda dü�ünüldü�ünde Nizam-ı Cedid 
çerçevesindeki tüm yeniliklere, i�aret etmi�tir diyebiliriz. 

Bu noktada, 1210 tarihi dü�ürülmü� di�er iki �iirin ise Azadlı Baruthanesi 
için yazılmı� oldu�unu söyleyebiliriz. Nitekim III. Selim, 1210 tarihli bir hatt-ı 
hümayununda Azadlı Baruthanesi’nin in�asının tamamlanmasından duydu�u 
memnuniyeti dile getirmektetir (Çetin 2001: 27). Dolayısıyla 1210 tarihini 
çıkardı�ımız iki �iir Azadlı Baruthanesi için yazılmı�tır diyebiliriz. 

 Bu �iirlerden ilki 12 (Okçu 1993: I/259-260), di�eri de 2 (Okçu 1993: 
II/938) beyittir. Bu �iirlerde �eyh Galib barutu, iksîr-i zafer ve kimyâ-yı nusret 
�eklinde tanımlamı�, 
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-�����7�����/�J������8��6���8�����������4���
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beyitleriyle de III. Selim’in, baruthane in�ası için yaptı�ı cömertlik ve harcamalara 
atıfta bulunulmu�tur. 

 Aynı zamanda �eyh Galib,  

K+�����5��+��������+�����5���>���	���3�����
,���������������������	����.��6�	���������
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-���)�+���	�����3���	��	�������	�5�������

beyitleriyle de, III. Selim’in sava� mühimmatının esasını, en önemli noktasını çok 
iyi anladı�ını, bu amaç için Allah yolunda çok para harcadı�ını ve bunun be� vakit 
namaz gibi farz ve manevi bir gaza oldu�unu söyleyerek, baruthane yapımının ne 
kadar önemli oldu�una i�aret etmi�tir. 

 Yukarıda örneklendirdi�imiz gibi, bu �iirlerde de, baruthane ile ilgili somut 
bilgiler vermi�tir. Örne�in �u beyitlerde �eyh Galib, “çarh” kelimesiyle fele�i 
kasdetmi� olsa da, baruthanede kullanılan çark sistemine de telmihde bulunmu�tur:  
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Bakırköy Baruthanesi’nden farklı olarak, Azadlı Baruthanesi’nde çark sisteminin 
su gücüyle çalı�tı�ını belirtmi�tik. Beyitteki, Allah’ın yardım nehrinin istek suyuna 
akmasının, su gücüyle döndürülen baruthane çarkına telmihde bulundu�unu 
söyleyebiliriz. Aynı �ekilde baruthaneyi anlatırken kullandı�ı “felekler harmanına 
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her dolabı döner bir �ekilde gösterip, bir gecede âsumâna siyah nur saçar” 
ifadesindeki ince hayalde de, baruthanenin dönen çarkları ve imal edilen baruta 
(nur-ı siyah) telmih vardır.  

 �u beyitte de “fele�i süsleyen barut çarkı latif bir icad” diyen Galib, Azadlı 
Baruthanesi’nde kullanılan ve Arakel’in icad etti�i, suyla çevrilen yüzer tokmaklı 
iki çarha (Ahmed Efendi 1993: 232) i�aret etmi�tir kanısındayız: 

M����4�3����5������������������������
L����	����*��	�.�����5�����������	���6�.�

  

Bu çalı�mayla birlikte �eyh Galib’in, döneminde, askeri alanda yapılan 
yeniliklere ne derece duyarlı oldu�u ve ne kadar bilgi sahibi oldu�u bir kere daha 
görülmü�tür. Bunun yanında, bu güne kadar “baruthane hakkında tarihler” �eklinde 
geçi�tirilmi� bu �iirlerin, hangi baruthaneler hakkında oldu�u tespit edilmeye 
çalı�ılmı�tır. Ayrıca bu �iirlerde, açıklanmayı bekleyen veya baruthane ve 
baruthane sistemlerine i�aretlerde bulunan kavramlar açıklı�a kavu�turulmu�, 
metinlere daha iyi nüfuz etme imkanı sa�lanmı�tır. 
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