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BARUTHANE 

Osmanlı döneminde 
devletin barut ihtiyacını 

karşılamak üzere 
çeşitli şehirlerde kurulmuş 

müesseselere verilen genel ad. 
_j 

Baruthaneleri devrin barut yapılan fab
rika ları olarak kabul etmek gerekir. Bu 
sebeple baruthaneleri Osmanlı mimari
sinin tophane, tersane vb. belli başlı sı
nai yapıları arasında saymak mümkün
dür. Birçok bölümden meydana gelen 
baruthaneler ham maddelerin dibek, ha
van veya çarhlarla (çark) ezilerek toz ha
line getirildiği çarhhane, güherçilenin yı
kamp eritildiği havuzlar, kurutma işlem
lerinin yapıldığı sergi, ham maddelerin 
kaynatıldığı soba, eritilerek kalipiara dö-
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küldüğü kalhane, silindirden geçirildiği 

silindirhane, elendiği kalburhane gibi kı
sımlara sahiptir. Baruthaneler ekseriyet
le kagir, bazan kubbeli yapılardan mü
teşekkildir. Yapılan tesbitiere göre Ana
dolu'da izmir'de, Rumeli tarafında Geli
bolu. Selanik, Belgrad, Budin ve Tımış
var'da, Afrika kıtasında Kahire'de ve Or
tadoğu' da Bağdat'ta baruthaneler ku
rulmuştur. Fakat bunların en önemlisi, 
istanbul'da bulunan ve Baruthane-i Ami
re adıyla anılan müessesedir. M. Erdo
ğan'ın araştırmalarına göre Belgrad ve 
İzmir baruthanelerinin sadece adları bi
linmektedir. Buna Budin ile Tımışvar da 
eklenebilir. Selanik, Gelibolu, Bağdat ve 
Kahire baruthaneleri hakkında ise arşiv 
belgelerinden bilgi edinilmektedir. 

Budin Baruthanesi. Budin Beylerbeyi 
Sokullu Mustafa Paşa (ö ı 578) tarafın

dan yaptırılmıştır. Tuna'ya yakın bir yer
de bulunan bina, civarındaki Veli Bey 
Kaplıcası'nın bir bentte toplanan suları 
ile çalışırdı. Evliya Çelebi baruthanede 
on iki çarh bulunduğunu, bunlara bağlı 
kolların tunç havanlarda siyah barutu 
dövdüğünü. ancak yaz sıcağında patla
ma tehlikesine karşı faaliyetini durdur
duğunu yazmaktadır (Seyahatname, VI. 
249). Baruthane binası daha sonra Kral
değirmeni adıyla faaliyetini sürdürmüş 
ve burçlarına sivri külahlar yapılmıştır 
(Ayverdi, s. ı 02) Baruthaneye 1570'li yıl
larda yıldırım isabet etmiş, meydana ge
len patlama sonunda çevrede büyük tah
ribat olduğu gibi Mustafa Paşa'nın Tu
na üzerine yaptırdığı köprü de üç yerin
den yıkılmış, hatta etraftaki bağ ve bah
çeler dahi zarar görmüştür. 

Selanik Baruthanesi. Bir arşiv belgesi
ne göre (BA, MAD, nr. 7622, s. 24), .23 Re
ceb 107 4 (20 Şubat 1664) tarihli bir yazı 
ile Selanik'te barut yapımı için bir mü-

Budin'de Soku llu Mustafa Paşa Baruthanesi 'nin XVIII. yüzyıl 
başındaki halini gösteren bir gravür (Ayve<di, s. 103, cesim 21) 

essese kurulması istenmiş, bunun üze
rine Söğütlü suyu adındaki akarsu ke
narında Müftüdeğirmeni denilen yerde 
bir baruthane yapımı uygun görülmüş
tür. Selanik kadısı ile Selanik barut mü
başiri Mehmed Ağa'nın nezareti altında 
kurulan bu baruthane XVIII. yüzyıl orta
larında yanmış, fakat az sonra tekrar 
ihya edilmiştir. 1199 Şaban başlarında 
(Haziran ı 785) yazılan bir hükme göre 
buranın kükürt ihtiyacı Ohri kazasının 

beş köyünden sağlanıyordu. lll. Selim'in 
(ı 789- I 807) saltanatının ilk yıllarında ba
ruthanenin su yolları tamir edilmiştir. 

1877 yılına ait bir kayıttan öğrenildiği
ne göre (BA, MAD, nr. 7829, s. 59) bu sı

ralarda barut çarhları ile diğer aletlerin 
çoğu kırılmış ve binası ise adeta hara
beye dönmüştü. Tesislerin tamir ve ih
yası için Baruthane Nazırı İsmail tara
fından girişimde bulunulmuş ve bir mi
mar tarafından da keşfi yapılmıştır. 

Gelibolu Baruthanesi. Şehrin doğusun-
. da Okmeydanı mevkiinde, Hamza Bey 
Limanı'na hakim bir yerde bulunuyor
du. M. Erdoğan'ın tahminine göre Geli
bolu Baruthanesi'nin esası Yıldırım Ba
yezid devrinde kurulmuş olmalıdır. Do
nanmanın barut ihtiyacını karşılayan bu 
tesisin lll. Ahmed ( 1703- ı 730) devri orta
larında , etrafını çeviren duvarın yeniden 
yapılması ile ilgili bazı girişimler olmuş
tur. Hatta masrafın fazla gösterilmesi 
yüzünden hassa mimarlarından birinin 
gönderilerek yeni bir keşif yapılması uy
gun görülmüştür. 1191 ( 1777) ortaların
da Gelibolu Baruthanesi'nin yılda 2000 
kantar barut yapabilmesi için çarhların 
ikiye çıkarılması kararlaştırılmıştır. 9 Re
bfülewel 1185 'te (22 Haziran 1771) (BA, 
MAD, nr. 7924, s. 18/ a) Midilli Kalesi'ne 
buradan SO kantar barut gönderilmesi 
istenmiştir. Gelibolu Baruthanesi'nin gü
herçilesi Uzuncaabad ve Hasköyü kaza
larından sağlanıyordu. 1218 Safer son
larında (Haziran 1803) tesisin nazırı Hacı 
Ahmed Efendi tarafından verilen bir ar
zuhalden üç çarhın eskimiş ve kullanıl
maz durumda olduğu ve perdahhane
nin ise kısmen tamirinin gerektiği öğ
renilmektedir. 

Bağdat Baruthanesi. Şeyh Ömer Kapı
sı'nda Tenbelhane denilen yerde idi. Çarh
ları hayvan gücüyle döndürülen barut
hanenin kömürü, Diyale kenarındaki mf
rf ormanlardan kesilen kavaklardan sağ
lanıyordu. Güherçile ise Tak-ı Kisra'nın 

karşı kıyısında ki çorak araziden elde edi
liyordu. ll. Mahmud'un son yıllarına doğ-



ru bu baruthanenin ihya edileceğine dair 
bir kayıt bulunmaktadır. 

Kahire Baruthanesi. Paşa Sarayı avlu
sunun köşesinde inşa edilmiş çifte kub
beli büyük bir bina idi. Her bir bölümün
de kırkar havan bulunan baruthanenin 
çarhları beygir gücüyle dönerdi. Güher
çile yetmiş kadar köyden sağlanıyordu. 
1768 ·de Rusya'ya karşı açılan seferde 
Kahire Baruthanesi'ne barut siparişi ve
rilmiş, fakat deniz yoluyla taşınma sıra
sında barutun rutubetleneceği cevabı

nın alınması üzerine. Mısır valisine yol
lanan bir emirle gerekli tedbirler alına
rak 10.000 kantara yakın barutun der
hal gönderilmesi istenmiştir. 

İstanbul Baruthaneleri. istanbul'da bu
lunan baruthaneler genel olarak Barut
hane-i Amire adıyla anılmaktadır. Ancak 
çeşitli zamanlarda inşa edilen ve devre 
devre kullanılan bu tesisler bulundukla
rı yerlerin isimleriyle de adlandırılmak
tadır. 

Evliya Çelebi. yeniçerilerin Etmeyda
nı'ndaki Yeniodalar denilen kışialarının 

sınırları içinde barut ve el humbaraları 
imal ettiklerini bildirir. Selanik! Musta
fa Efendi de Tarih'inde Yeniodalar'daki 
baruthanenin veya barut ıslah yerinin 
985 Zilkadesinde (Ocak 1578) kuruldu
ğunu yazar. Evliya Çelebi'nin bildirdiği

ne göre onun yaşadığı yıllarda, hazırlan
mış barutlar Silivrikapı ile Yenikapı ara
sındaki surların kale kulelerinde depola
nıyordu. Bir defa yıldırım isabetiyle bir 
kule patlam ış olduğundan çok sıkı ted
birler alınmıştı. Osmanlı dönemi boyun
ca istanbul'da beş baruthane kurulmuş 
olduğu kabul edilmektedir. 

Atıneydam Baruthanesi. Fethin hemen 
arkasından istanbul'un ilk baruthanesi
nin Atmeydanı civarındaki Güngörmez 
Tekkesi yanında kurulmuş olduğu bili
nir. Bu tekkenin yanında olan ve Gün
görmez Kilisesi denilen eski bir Bizans 
yapısı baruthane olarak kullanılıyordu . 

Ancak burada barut yapılıp yapılmadı
ğı veya başka yerde yapılmış barutun 
depolandığı açıklığa kavuşmamıştır. Çe
şitli kaynakların bildirdiğine göre 895'
te ( 1489-90) çok şiddetli bir kasırgadan 
sonra yağan yağmur sırasında düşen yıl
dırımlardan biri Güngörmez Kilisesi'ne 
isabet etmiş ve çıkan yangın sonunda 
bina patladığı gibi pek çok insan ölmüş, 
çevredeki dört mahalle harabe haline 
gelmiştir. Bu tayfun Batı'da da duyulmuş 
ve Hartmann Schedel'in (ö . 1514) kaleme 
aldığı Dünya Tarihi 'nde 12 Temmuz 
1490'da cereyan ettiği anlatıldığı gibi 

1493'te çıkan ve mattaacılık tarihinin 
ilk basılı kitaplarından olan bu eserde 
olayın tahta oyma tekniğinde bir de gra
vürü yayımlanmıştır. Hüseyin Ayvansa
rayi de Hadikatü'J-cevami'de (ll, 86). 

Avni Ömer Efendi'nin yaptırdığı Kaba
taş Camii'nden bahsederken baruthane 
olarak kullanılan kilisenin havaya uçan 
kubbe parçalarından birinin burada de
nize düştüğü için buraya Kabataş denil
diği yolunda bir söylenti olduğunu bil
dirmektedir. 

Kağıthane Baruthanesi. Evliya Çelebi'
nin Kağıthane deresi kıyısında bulundu
ğundan bahsettiği bu baruthane ll. Ba
yezid devrinde ahşap olarak yapılmış ve 
Kananı Sultan Süleyman tarafından ka
gire çevrilmiştir. Suranın kadrosu Cebe
hane Ocağı'na bağlı bir barutçubaşı, ket
hüda, yeteri kadar çavuş ve 200 nefer
den meydana gelmişti. Baruthanede her 
biri 1 O'ar kantar ağırlığında 100 kadar 
tunç dibek vardı. Baruthaneyi derenin 
su akıntısı ile çalışan çarhlar işletiyordu 
ve burada ayda 300 kantar barut imal 
ediliyordu (BA, MD, nr. 14, hk. 1551; BA, 
MD, nr. 16. s. 375, hk. 656) 9 Safer 1057'
de ( 16 Mart 1647) bu baruthane faal idi. 

Şehremini Baruthanesi. Sultan IV. Meh
med 'in (ı 648- ı 687) son yıllarında donan
ma takviye edildiği sıralarda barut ya
pımına da ihtiyaç duyulduğundan. şeh
rin içinde Topkapı yakınında Şehremini 
semtinin surlara yakın bir kesiminde ye
ni bir baruthane kurulması kararlaştırıl
mıştır. Fakat bu tesis fazla uzun ömür
lü olamamıştır. 111 O yılı Reblüleweli or
talarında (Eylül 1698) çıkan bir ateş ne
t icesinde 31 O kantar barut tutuşmuş, 
burada çalışanlardan yedi kişi ölmüş, 

yirmi iki çarh harap olduğu gibi 425 ev 
zarar görmüştür. Bunların dışında Ak
saray. Fatih. Silivrikapı semtlerindeki ev 
ve camilerden de zarar görenler olmuş

tur. Bazı belgelerden, Hatice ve Beyhan 
sultanların saraylarının da camlarının 

kırılmış, bazı bölümlerinin tavanlarının 
çökmüş olduğu ve gerekli tamirler için 
keşif yapıldığı öğrenilmektedir (BA, MAD, 

nr. 7647, s. 82) Hadikatü'J-cevami'in 
basma nüshasında bulunmayan bir ka
yırtan, Baruthane Mescidi'nin bu tahrip
ten çok sonra Sadrazam Halil Hamid Pa
şa tarafından 1782 yılında ihya ettirildi
ği anlaşılmaktadır (Hammer. XVIII, ı 3). 

Ancak bu mescidin günümüzde hiçbir 
izi kalmadığı gibi yeri de belli değildir. 
Halil Hamid Paşa'nın vakıfları arasında 
ise bu mescidin adına rastlanmamak
tadır. 

BARUTHANE 

Bakırköy Baruthanesi. Daha çok Barut
hane-i Amire adıyla anılan bu tesis, Şeh
remini Baruthanesi'nin yanması üzerine 
şehrin dışında yeni bir tesis kurulması 
düşüncesinden doğmuştur. Önce Kağıt
hane deresi kıyısı üzerinde durulmuş
ken buranın bir mesire yeri olduğu dü
şünülerek Marmara sahilinde Kaziıçeş
me ile Bakırköy (Makri karyesi) arasında 
bulunan iskender Çelebi bahçesinin da
ha uygun olduğuna karar verilmiş ve 
111 O Cemaziyelahir başlarında (Aralık 

1698) inşaata başlanmıştır. Fakat barut
hane 1137 ( 1724-25) sonlarına doğru 

çıkan bir yangın sonunda yanmışsa da 
derhal tamir ettirilerek Eylül 1727'de 
tekrar faaliyete geçtiği çeşitli belgeler
den öğrenilmektir. lll. Selim devrinde 
Baruthane Nazırlığı kurularak bütün ba
ruthaneler buraya bağlandı ve eski Baş
defterdar Mehmed Şerif Efendi (Paşa) 

nazır olarak görevlendirildi (Nisan 1794) 

Mehmed Şerif Bakırköy Baruthanesi'n
de iyi kaliteli barut yapılmasını sağla
dıktan başka cami. padişah kasrı ve da
ha birçok bina yaptırarak burayı büyük 
bir tesis haline getirmiştir. 1841'de yeni
den keşif yapılarak bazı ilavelerle ayrı
ca genişletilen bu baruthanenin ihtiyacı 
olan güherçilenin izmir ve Aydın yöresiy
le Konya. Akşehir. Ilgın, Karapınar, Boz
kır, Kilisehisarı , Niğde, Aksaray ve Kay
seri'den sağlandığına dair pek çok belge 
bulunmaktadır. Mahmud Raif Efendi'nin 
Fransızca olarak istanbul'da 1798'de ba
sılan kitabında (bk. bi bl) bulunan bir gra
vür Bakırköy Baruthanesi'nin genel man
zarasını göstermektedir. Bugün bu bi
nalardan yalnız ön plandaki, köşeleri nö
betçi kulübeli parça kalmıştır. Gravürde 
caminin deniz tarafında olduğu görülür. 
Sonraları Tophane'ye bağlanan barut
hane Askeri Fabrikalar idaresi'ne geç
miş, ondan da geniş arazisiyle Makine 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu 'na devre
dilmiştir. Yakın tarihlerde bu sonuncu 
kurum, içindeki binaları ile araziyi Tür
kiye Emlak ve Kredi Bankası'na satmış
tır. Bakırköy Baruthanesi'nin bulundu
ğu yerde Ataköy sitel1eri inşa edilmiş, 
eski yapılardan sadece ikisi korunmuş
tur. 

Azadlu Baruthanesi. Sultan lll. Selim. 
orduyu yeniden biçimlendirirken. ordu
nun ihtiyacı olan Avrupa perdahtı barut 
yapımını arttırmak için Küçükçekmece 
gölü kuzeyinde Azadlu Baruthanesi'ni de 
kurdurmuştur. Bu büyük ve devrine gö
re modern müessese Baruthane-i Ami
re'nin son tesisi olmuştur. Bakırköy Ba-
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BARUTHANE 

ruthanesi'nde çarhların beygirle döndü
rülmesine karşılık daha düzenli ve ke
sintisiz işleyiş sağlayan su gücü tercih 
edilmiş ve bunun için Küçükçekmece'nin 
kuzeyindeki arazi uygun . görülmüştür. 
Bu sebeple Baruthane Nazırı Mehmed 
Şerif Efendi, akarsuyu bulunan Küçük
çekmece yöresinde yeni bir baruthane 
inşası ile görevlendirilmiştir. Gerekli alet
ler ise Arakel Efendi tarafından sağla
narak baruthane çok kısa süre içinde 
çalışmaya başlamıştır. Padişah lll. Selim 
11 Şewal1208'de (12 Mayıs 1794) bura
yı ziyaret etmiştir. Baruthanenin 1233'te 
( 1817-18) tamir edildiği bilinmektedir. 
Güherçile ihtiyacı ise Rumeli'de Rusçuk, 
Tırnova, Ziştov, Filibe, Tatarpazarı, Kar
Java, Üsküp, Koçana ve Serez'den sağla
nıyordu. 1835'te ayrıca Selanik Barutha
nesi'nin kapatılması üzerine oraya gön
derilen ham madde Azadlu'ya çevrilmiş

tir. Kurulduktan sonra yapılan tamir ve 
eklernelere dair pek çok arşiv belgesi bu
lunan bu baruthane 1252 ( 1836 -37) yı
lında büyük ölçüde tekrar bir tamir gör
müş ve genişletilmiş, bu sırada ingilte
re'den getirilen yeni aletlerle donatılmış
tır. Azadlu Baruthanesi için gerekli su, 

· Şamlar köyünün az uzağında inşa edi
len bir barajdan sağlanıyordu. 1848' de 
fazla gelen su bendin üst kısmını yık

mışsa da derhal tamir edilmiştir. 1877'
de Rus ordusu Çekmece'lere kadar iler
Iediğinde Azadlu Baruthanesi de harap 
olmuş ve bundan sonra bir daha faali
yete geçirilmemiştir. Baruthane binala
rı ve etrafındaki arazi Meşrutiyet yılla
rında hazine-i hassadan Resneli Niyazi 
Bey ailesine geçmiş ve 1950 yıllarına ka
dar Resneliler Çiftliği adıyla bu aile mül
kiyetinde kalmıştır. Son sahibinin 1952'
ye doğru ölümü üzerine verese arasında 
payiaşılarak ayrı ayrı parsellenip satıl

mış, yerlerine modern siteler yapılmıştır. 

Azadlu Baruthanesi'nin XVIII. yüzyıl son l arındaki durumu

nu gösteren bir gravür (Mahmud Raif Efendi'den) 
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Mahmud Raif Efendi'nin kitabında 

Azadlu Baruthanesi'nin de bir gravürü 
bulunmaktadır. Etrafı muntazam bir du
varla çevrili olan tesislerin içinde üstü 
sakıflı minareli bir de cami vardır. Bu 
tesisten, 1977'de yaptığımız araştırma
da sadece havuzu ile bazı binaların yı
kıntıları ve değirmen taşları görülmüş

tü. Kuzeyde baruthanenin suyunu sağ
layan ve tesislerin hayli uzağında olan 
bent ise topçulukla ilgili kabartmalarla 
süslü bir mimari eser olarak sağlam bir 
halde hala duruyordu. M. Raif Efendi'
nin kitabındaki ikinci bir gravür de ba
ruthanenin içinden görüntüler vermek
tedir. 
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BARUTHANE-i AMiRE 
( •.rl.c :W b:.::_,) 4 ) 

İstanbul' daki 
Osmanlı devlet baruthanesi. 

_j 

Tarihçe. X:V. yüzyılda Atmeydanı civa
rında kurulmuş olan ilk Osmanlı barut
hanesi 1490'da yıldırım isabeti sonucu 
yanmış, Kağıthane'de inşa edilen yenisi 
ise Sultan İbrahim devri sonlarına kadar 
faaliyetini sürdürmüştür. X:VII. yüzyıl

da istanbul'da daha küçük çapta olmak 

üzere yeniçerilere ait Yeniodalar içinde 
ve Unkapanı'nda Tüfenkhane'de de ba
rut imalathaneleri bulunmaktaydı. istan
bul dışında Selanik, Gelibolu, İzmir gi
bi merkezlerdeki baruthanelerin (bk. BA
RUTHANE) imalatının ihtiyacı karşılaya

maması üzerine 1 099' da ( 1687 -88) İs
tanbul'da Şehremini semtinde yeni bir 
baruthane kuruldu. Fakat burası 1698 
Eylülünde, depolanmış olan barutların 

infilaki sonunda yandığından civarda da 
büyük hasar meydana gelince böyle bir 
yapının şehir dışında kurulması gerek
tiği anlaşıldı ve yeni baruthanenin yeri 
için İskender Çelebi Bahçesi · nin Bakır
köy tarafı (bugünkü Ataköy) seçildi (Raşid, 
II, 44 I -442) Araziden bir derenin geçme
si gerekli suyu temin edecek, deniz kena
rında olması ise nakliye kolaylığı sağlaya
caktı. 1700' de başlayan inşaat 17.000 ku
ruş sarfıyla iki yılda tamamlandı. 1725'
te büyük bir yangın · geçiren Barutha
ne-i Amire adeta yeniden yapılarak Ey
lül 1727'de tekrar faaliyete geçti. Ekim 
1791 ·de atiattığı yangın tehlikesinden 
sonra ise bir tedbir olmak üzere tama
men kagir olarak yapıldı (Cevdet, V, 260). 

lll. Selim'in saltanatında mevcut usul
lerle yapılan barutun savaşlardaki ba
şarısızlıkların sebebi. olarak görülmesi, 
ingiliz ve Felemenk perdahtı barut ya
pımının denenmesine yol açtı; bu ise ba
ruthaneye yeni bir düzen verilmesini ge
rektirdi. 1793-1794 ve 1799' da yeni çarh
ların (çark) ilavesiyle istenilen sonuca ula
şıldı. 1208'de (1794) istanbul'da Hal
kalı civarında çarhları su kuwetiyle dö
nen Azadlu Baruthanesi devreye girdik
ten dört sene sonra eski usulle çalışan 
Gelibolu ve Selanik baruthaneleri artık 
ihtiyaç kalmadığından kapatıldı (Nisan 
I800). Baruthaneler 1835'te Mühimmat-ı 
Harbiyye Nezareti'ne bağlandı (BA, Cev
det-Askeri, nr. 32 900) Tanzimat'tan son-

Baruthane - i Amire'den ka lan bir bina - Ataköy 1 istanbu l 


