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1893 CHICAGO KOLOMB DÜNYA SERGİSİ’NDE OSMANLI TEMSİLİ 

ÖZET 

Bu tezin amacı, 19 yüzyılın en kapsamlı uluslararası sergisi olan ve Chicago Dünya 
Fuarı (The Chicago World’s Fair) olarak da bilinen 1893 Chicago Kolomb Dünya 
Sergisi’ndeki (The World’s Columbian Exposition) Osmanlı temsilini dönemin 
sosyal, tarihsel, politik, sanatsal ve mimari koşulları çerçevesinde incelemektir. 
Sultan II. Abdülhamit döneminde gerçekleşen sergi katılımı, hazırlık aşamasından 
bitimine değin Osmanlı’nın imaj yönetimi açısından önem taşımaktadır. Sergi, 
Osmanlı’nın Batı algısına dair detayları barındırdığı gibi Batı’nın Doğu imgelemine 
ilişkin izler de taşımaktadır. Çalışmada, 19. yüzyılda Osmanlı katılımı ile 
gerçekleşen uluslararası sergilerle birlikte eğitim ve teknoloji temalarının ön plana 
çıktığı Kolomb Dünya Sergisi’ndeki Osmanlı katılımının hazırlık süreci, sergide yer 
alan yapılar, resmi ve bireysel Osmanlı katılımcıları ile yerli ve yabancı kaynakların 
konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilmektedir.  
Araştırmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri ‘nde yer alan yazışmalar, Harold 
Washington Kütüphanesi nadir eserler arşivi, Chicago  Sanat Ensitüsü  Daniel 
Burnham Kütüphanesi arşivleri, Deniz Müzesi kolesiyonu ve arşivleri başta olmak 
üzere sergi süresince Amerika’da yayınlanan Musavver Chicago Sergisi Gazetesi, 
Chicago Daily Tribune gazetesi gibi süreli yayınlar ile yabancı kaynaklara yer 
verilmiştir. 
Sergide, Osmanlı İmparatorluğu temsili, Jackson Park alanında yer alan resmi sergi 
binası ve Midway Plaisance alanında yer alan Vahşi Doğu Gösteri alanı ve Türk 
Köyü ile öne çıkmaktadır. Resmi sergi binasında teşhir amaçlı eşya, ürün ve eserler 
sergilenmiştir. Türk Köyü ise çarşı, tiyatro, cami, At meydanı, Dikilitaş, Kasr-ı 
Dimeşk gibi mimari öğelerin yer aldığı ticari ve eğlendirici unsurları barındıran 
alandır. Altı ay açık kalan sergi süresince Osmanlı İmparatorluğu özel davet ve 
törenlere yer vermiştir. Osmanlı sergi ekibinin üyeleri sergi süresince izleyici ve 
basının ilgisini çekerek temsilde önemli bir rol oynamışlardır. Farklı dil, din ve etnik 
kökenleri ile ekip Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilindeki çeşitli bölgelerin 
temsilinde etkili olmuştur. Bu bakımdan temsil, kozmopolit ve eklektik yapısıyla ön 
plana çıkmaktadır. Sergi Osmanlı Devleti’nin ilk kez Bizans mirası ile temsil edildiği 
sergi olması bakımından da önem taşımaktadır. 

 
 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Sergiler, Dünya Fuarları, 1893 Chicago Fuarı, 
1893 Kolomb Dünya Sergisi, Dünya Sergileri,  II. Abdülhamit Dönemi, Bedeviler.
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THE OTTOMAN REPRESENTATION IN 1893 CHICAGO THE WORLD’S   
COLUMBIAN EXPOSITION 

ABSTRACT 

This rsearch aims to analyse the Ottoman representation at the most comprehensive 
international exhibition of the 19th Century, 1893 Chicago The World’s Columbian 
Exposition (also known as The Chicago World’s fair), within the context of the 
social, historical, political, artistic and architectural circumstances of the era. From 
the early preparatory stage up to the end of the exhibition, the participation holds 
significance in terms of image management in the Ottoman Empire, and 
accommodates elements of both the perception of the West by the Ottoman and the 
imagery of the East by the West simultaneously. This research investigates the 
preparatory stage; artefacts and structures displayed; official and independent 
individual participators; the commentaries on Ottoman participation at The World’s 
Columbian Exposition, where education and technology themes were at the 
forefront, from internal and external resources; as well as other international fairs 
participated in the 19th century. 
The research includes the references of Ottoman Archives of Turkey, Harold 
Washington Library closed stacks, Art Institute of Chicago Daniel Burnham Library 
archives, Turkish Naval Museum Collection Library and closed stacks, Musavver 
Chicago Fair Illustrated, Chicago Daily Tribune and other local and foreign 
resources in English, Turkish and Ottoman Turkish. 

Photographs are an important element of  the World’s Columbian Exposition. This 
research has attempted to collect the photos and illustrations that most accurately 
convey the granduer diversity of the exposition. 
The second half of the 19th century can be defined as “international exhibition era”, 
which aims to show the industrial progress of the West. Beginning with 1851 
London Exposition, Europe, Australia and North America’s various cities had 
organized several expositions.  

The expositon was carried out in 1893, the 400th anniversary of discovery of America 
by Christoph Colomb, to prove the predominance of the country’s social economic 
and cultural progress. After three years of preparation, The World’s Colombian 
Exposition opened in May 1 and ran through October 31 of 1893. Total 633 acres of 
fairgrounds were established. In the opening ceremony the president of America 
Grover Cleveland gave a speech. In total, 72 countries and 43 nations participated 
and 27 million people visited the exposition. Total budget of 35 million dollars 
gathered from Chicago, New York and Washington states by sponsorships. 
Excluding double visits, the total number of visitors reduced to 12 million of people. 
The number of United States of America population was 63 million at that time. It 
can be assumed that approximately 1/4 of the United States population visited the 



xx 
 

Exposition. It is statistically, the largest exposition with the highest budget exposition 
of the nineteenth century. 

Germany, England, France, Ottoman Empire, Spain, Netherlands, Norway, Sweden, 
Ireland, Poland, Japan, China, Brazil, Canada, Egypt, Iran, Sri Lanka, Venezuela, 
Colombia, Guatemala were the nations and countries represented in the fair. From 
United States of America Illinois, Connecticut, California, Indiana, Missouri, Idaho, 
Utah, Arkansas, Montana, New Jersey, New York, Texas, Louisiana, Kentucky, 
Ohio,Virginia Washington, Michigan, Rhode Island, South Dakota, Nebraska, 
Wisconsin, Maine, Iowa, Pennsylvania, Minnesota, Haiti, Mexico, Bahamas were 
states and cities represented in the exposition.  

A total of 217 buildings were built for the exposition by remarkable architects such 
as Sullivan, Frank Lloyd Wright and Charles B. Atwood, 95 architects and 
architecture firms participated as well. There were two main sections in the 
exposition. The Administration Building, The Agricultural Building, The Liberal 
Arts Building, The Machinery Hall, The Mines and Mining Building, The Electricity 
Building, The Palace of Fine Arts Building, The Anthropology Building, The Dairy 
Building, The Transportation Building, The Naval Building, The Fisheries Building 
and The Women’s Building took place in the official section of the exposition the 
Jackson Park. The most of the buildings had neoclassical architectural references.. 
Jackson Park had 13 different sections and was open for visitors. The commercial 
section for the international traders and visitors were in the Midway Plaisance. More 
than any other aspect, the architecture of the World’s Columbian Exposition has the 
greatest visible impact on America. 

For the Ottoman Empire, the international expotions were not only widespread 
organizations of trade and socio-cultural relations, but also opportunies to display her 
actual presence as a member of the modern world. The references of the dissertation 
points out Ottoman Empire’s participation to the Exposition, after receiving a special 
invitation in February 1891. The Middle East Director of the Exposition Dr. Cyrus 
Adler had several negotiations with the Minister of Commerce Tevfik Hasan Paşa 
before the exposition. Ottoman Imperial Committee of the Exposition directed by 
İbrahim Hakkı Bey who was selected as general commissioner, later became 
sadrazam during the soverigniy of the sultan II.Abdulhamit. The  Second general 
commissioner Fahri Bey who was Darüşşafaka’s the first graduate, worked for 
postal, telegraph and railroad services  who was also a muezzin.  

Ottoman Empire had the distinction of the being the first exhibitor officially on site 
when the director İbrahim Hakkı Bey raised the flag of the empire over the future 
location of his Midway attractions on september 20, 1891. In June 26 1893, Consul 
General Charles Henrotin had fulfilled grand opening of the Ottoman section in the 
name of II. Abdülhamit and Hakkı Bey. 
Ottoman Exhibition was planned in two sections; Official Government Building 
“Daire-i Osmaniye” and The Turkish Village. Both sections and the buildings were 
designed by Robert Levy from Elia Suhami Sadullah Company and built by 
Chicagoan architect J.A Thain. Total of 3000 products and art works took place in 
the government building which was  inspired by the III. Ahmet Fountain in Istanbul. 
In this building there were glass display cabinets displaying silve and gold crafts, 
jeweleries, torpedo boats, soaps, minerals, odors, metals and many other goods and 
handmade materials juxtaposed. For the Ottoman display, art works selected from 
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İstanbul Müze-i Hümayun and Sanayi-i Nefise collections as well as products and 
goods collected from the various cities and regions of the empire. 
Designed by Robert Levy,  the representative of Suhami Sadullah and Co. The 
Turkish Village had tents, kiosks, cafes, hippodrome with obelisks, a bazaar, a 
mosque and a theatre. Turkish Village, also known as The Street of Constantinople 
was planned like Byzantium Hippodrome in Istanbul. Small scale version of Grand 
Bazaar took place in the Turkish village, traditional shops within it. Various types of 
carpets, rugs, embroideries, silver items, copper trace, jewels and valuable as 
handicrafts were sold in 40 kiosks in the bazaar. The Turkish theatre of  the village 
was also had an important role by their performances and plays from the different 
regions of the Ottoman country. The mosque was one of the earliest examples, built 
by the order of caliph on the western lands, had 60ft dome. In the south, the silver 
throne of the sultan in a 160 years old Persian Tent was set up.  

Is seems that for Ottoman entrepreneurs, the exposition was an international market 
where they could make little profit. Ottoman Arabs of Beirut, reside in United States 
or having close relationships with capitalist western world, were well aware of the 
West European/North American image of the Orient, therefore they preferred to 
diplay the traditional mediavel culture od Damascus with tribal Arabs in their tents or 
on their horses by The Wild East Show on the Midway. 

The exposition was welcomed by the Ottoman public and press. Also during the 
exposition,The Musavver Chicago Fair Illustrated newspaper was published monthly 
both in English and Ottoman Turkish for 6 issues. The editor in chief of the 
newspaper was Suleyman Bustany Efendi and the reporter was Ubeydullah Efendi. 

The exhibition, was also a cornerstone for the international representation of the 
Ottoman woman image. Fatma Aliye Hanım was the first woman novelist who wrote 
about gender equality in Ottoman Empire. Her novels created a new woman image 
for the Western minds. Fatma Aliye Hanım received an invitation from women 
committee of the fair for her participation in person but she didn’t attend for the 
political reasons. Fatma Aliye Hanım participated the exposition only with her works 
and became the first Ottoman woman novelist whose works took place in the World 
Women’s Library Catalogue. She is also remarkable as the first Ottoman novelist 
whose works translated to English, French and Arabic.m 
To sum up briefly, The representation of Ottoman Empire in the exposition was took 
place in Jackson Park with the Ottoman Imperial Building and Wild East Show and 
Turkish Village in the Midway Plaisance. The products, art works and objects in the 
Imperial Building were only for display. On the other hand, Hippodrome, Obelisk, 
Bazaar, Theatre, Mosque and Damascus Palace in the Turkish Village were the 
marvels of commerce and entertainment. During the six months period of exposition, 
ceremonies and receptions were given by the Ottoman Commission. The Turkish, 
Armenian, Jewish, Bedouin, Kurdish members of the Ottoman exposition workers 
presented the different languages, cultures, religions, regions and etnicity of the 
empire. Accordingly, The Ottoman Empire display was cosmopolitan and eclectic 
with the legacy of the Byzantium for the first time in an international exposition. 

 
 

Keywords: International Expotions, World Fairs, 1893 World’s Columbian 
Exposition, 1893 Chicago World’s Fair, Sultan II. Abdulhamit Period, Bedouins. 
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1. GİRİŞ 

1893 yılında Amerika’nın keşfinin 400. yılı kutlamaları dolayısıyla Chicago’da 

düzenlenen on dokuzuncu yüzyılın en büyük fuar ve sergisi olan “Chicago Dünya 

Fuarı” olarak da bilinen “1893 Chicago Kolomb Dünya Sergisi”ne (The World's 

Columbian Exposition) Osmanlı İmparatorluğu’nun katılımının incelenmesi ve buna 

bağlı temsil içeriği tez çalışmasının ana konusunu oluşturmaktadır. Osmanlı katılımı, 

daha önce sanat tarihi açısından öne çıkan yönleriyle araştırılmamış olduğundan, 

araştırmalara yeni ve kapsamlı bir tez çalışması ile katkı getirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

19. yüzyılın ikinci yarısı, Batı’nın endüstriyel gücünü sergileme isteği doğrultusunda 

“uluslararası sergiler dönemi” olarak nitelenebilir. 1851’de Londra Sergisi’nden 

başlayarak Avrupa,  Avustralya ve Kuzey Amerika’nın çeşitli kentlerinde sergiler 

düzenlenmiş olmakla beraber, hazırlıkları üç yıl süren Kolomb Dünya Sergisi 

kapsamı, bütçesi, içeriği, katılım, izleyici sayısı ve sergileme teknikleri açısından 

kendinden önceki sergilerden ayrılmaktadır (Çelik, 2004, ss. 1, 2). 1893 yılının 1 

Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında altı ay açık kalan sergi, şehrin güneyinde, Michigan 

Gölü yakınında, Jackson Park ile Washington Park’ı birbirine bağlayan Midway 

Plaisance bölgesini de içeren 633 akrelik (256 hektar) bir alanda kurulmuş olup, 

açılışı ABD başkanı Grover Cleveland tarafından gerçekleştirilmiştir. (Gülen ve 

Fazlıoğlu, 2000, s. 23). Sergiye 72 ülke 43 ulusun katılımı sağlanmış ve sponsorluk 

usulüyle Chicago, New York ve Washington kentlerinden sağlanan 35 milyon 

dolarlık bütçeyle 27 milyon ziyaretçi ağırlanmıştır. Bu sayı, ziyaretçilerinin bir 

kısmının ikinci gelişi olması hesaplanarak 12 milyona düşmüşse de dönemin 

Amerika Birleşik Devletleri’nin 63 milyonluk nüfusunun dörtte birine karşılık 

gelmektedir. Ondokuzuncu yüzyılın en büyük, en yüksek katılımcı ve ziyaretçisi olan 

ve en geniş bütçeli sergisi olarak değerlendirilmiştir (Alkan, 1997, ss. 177-179).  

Sergide temsil edilen ülke ve uluslar arasında Almanya, İngiltere, Fransa, Osmanlı 

İmparatorluğu, İspanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İrlanda, Polonya, Japonya, Çin, 

Brezilya, Kanada, Mısır, İran, Seylan, Venezuela, Kolombiya, Guatemala yer 
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almaktadır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nden Illinois, Connecticut, 

California, Indiana, Misouri, Idoha, Utah, Arkansas, Montana, New Jersey, New 

York, Texas, Lousiana, Kentucky, Ohio, Virginia Washington, Michigan, Rhode 

Island, South Dakota, Nebraska, Wisconsin, Maine, Iowa, Pennsylvania, Minnesota, 

Haiti, Meksika ve Bahamalar şehir ve eyaletleri temsil edilmiştir. 

Toplamda 217 yapıdan oluşan sergide, içlerinde Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright 

ve ikincil binaların çoğunun mimarı olan Charles B. Atwood’un da yer aldığı 95 

mimar ve mimari firma yer almıştır. Başlıca iki kısımdan oluşan serginin Yönetim, 

Tarım ve Liberal Sanatlar, Makina, Maden ve Madencilik, Elektrik, Güzel Sanatlar, 

Arkeoloji, Sütçülük ve Süt ürünleri, Nakliye, Denizcilik ve Balıkçılık ile Kadınlar 

binalarının yer aldığı resmi kısmında seçilen neoklasik mimari dil ve bezemelerde 

kullanılan alçı yoğunluğundan dolayı bu bölüm “Beyaz Şehir” (White City) adını 

almıştır (Rossiter, 1897, ss. 172-176). On üç kısımdan oluşan bu alan ziyarete açık 

olup bu bölümden alınmak istenen ürünler fabrika şiparişi vermek kaydıyla 

ısmarlanabilmekteydi. Bunun yanında sergideki eğlence, gösteri, konser mekanları 

ve ticari sergiler Midway Plaisance adı verilen yol boyunca kurulmuştur. Burada her 

gün farklı temalar işlenmiş, elektrik kullanımına ve ışıklandırmaya önem verilmiştir. 

Sergi alanı dâhilindeki göl ve kanal boyunca sandalla gezilebilme imkanı yanında, 

ışıklandırılmış fıskiyelere ve tarihte ilk kez George Washington Gale Ferris Jr. 

tarafından tasarlanan Dönme Dolap’a (Ferris Wheel) da yer verilmiştir (Alkan, 1997, 

ss.  187, 188, 216). 

Tez çalışmasında incelenen, Osmanlı İmparatorluğu’nun sergiye katılımı ise 1891 

Şubat’ında özel bir heyet aracılığıyla gelen davete, devlet bazındaki görüşmelerle 

Mayıs 1891’de olumlu yanıt verilerek gerçekleşmiştir. Doğu Medeniyetleri 

Koleksiyonu Müdürü Dr. Cyrus Adler İstanbul’da olduğu süre içinde, bir dönem 

Washington’da  Osmanlı temsilciliği yapmış olan dönemin Ticaret Bakanı Tevfik 

Hasan Paşa ile görüşmelerde bulunmuştur. Osmanlı sergilerinin hazırlıkları için diğer 

dünya fuarlarından tecrübesi ve ödülleri olan Elia Suhami Sadullah Firması’yla 

anlaşma yapılmıştır. Firma, Midway Plaisance’taki (Panayır Alanı) Osmanlı 

sergisinin birçok bölümünün inşasını gerçekleştirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu sergi 

heyeti, sonradan sadrazam olan İbrahim Hakkı Bey’in birinci sergi komiserliği 

yönetimindedir. İkinci sergi komiserliğini ise Darüşşafaka’nın ilk mezunu posta, 

telgraf, tren idaresinde görev almış müezzin Fahri Bey üstlenmiştir (Alkan, 1997, s. 
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178). Osmanlı pavyonunun açılışını II. Abdülhamit ve Hakkı Bey adına 26 Haziran 

1893’te Başkonsolos Charles Henrotin gerçekleştirmiştir (BOA Y.MTV No:75/202). 

Suhami Sadullah Firması’ndan Robert Levy’nin tasarladığı ve Chicago’lu Mimar 

J.A. Thain’in uygulamaya koyduğu Osmanlı sergi alanı, ana sergi mekanı ve Türk 

Köyü olmak üzere iki ana bölümden oluşuyordu. Burada 3000 farklı eser ve ürün 

sergilenmekteydi. Osmanlı sergi ve ofis binaları Jackson Park’ta Almanya ve 

Hollanda’nın yanında yer alırken Türk Köyü Midway bölümündeydi. Ana sergi 

yapısı, III. Ahmet Çeşmesi’nden esinlenilerek tasarlanmıştı.  

Konstantinopolis Alışveriş Sokağı (Street of Constantinople) olarak da anılan Türk 

Köyü (Turkish Village) Bizans Hipodromu’na (At Meydanı) benzer şekilde 

planlanmıştı.  

Çalışma kapsamında Osmanlı İmparatorluğu’nun sergi öncesi hazırlıkları, sunum 

için izlediği yöntem ve sergi sonrasında yurtiçi ve yurtdışındaki etkileri detaylı 

olarak incelenecektir. Örnek olarak, sergideki ürün çeşitliliğini artırmak için gerek 

İstanbul’da Müze-i Hümayun ve Sanayi-i Nefise koleksiyonlarından gerekse Halep, 

Bağdat, Kosova, Adana, Diyarbakır, Manastır, Trabzon, Kastamonu, İşkodra, Şam, 

Hereke, Edirne gibi birçok farklı yerden eser, ürün ve eşya talebi olduğu arşiv 

belgelerinden anlaşılmaktadır (BOA Y.MTV No:77/114, 77/36). 

Öte yandan, sergi süresince Osmanlıca ve İngilizce olmak üzere Süleyman Bustani 

Efendi başkanlığı ve Jöntürk Ubeydullah Efendi muhabirliğinde Musavver Chicago 

Sergisi Gazetesi (The Chicago Fair Illustrated) 6 sayı yayınlanmıştır (Alkan, 1997, s. 

174).  

Çalışmanın temel amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun sergideki temsil anlayışı 

açısından Batı’ya temsilini ve buna paralel olarak Batı’nın Osmanlı tarafından 

algılanışını örnekleriyle kavramaktır. Tarihi eserlere ve sergilere verilen önem II. 

Abdülhamit’in tahta çıkışından önce artmaya başlamıştır, daha sonra yürürlüğe 

konan anayasayla imparatorluğu oluşturan tüm kültürleri kapsama düşüncesi bunu 

pekiştirmiştir. Sergileme ise, siyasetle ve savaşla ilgili kaygılar olmaksızın 

İmparatorluğu, Avrupalı kimliğinin bir parçası haline getirme için yeni bir yöntem 

olarak görülmektedir. (Shaw, 2004, ss. 101, 102). Buna bağlı olarak Osmanlı Devleti 

öncelikle sergide merkezi bir konumda yer almak istediğini belirtmiştir      

(Armağan, 2009, s. 198). Öte yandan, Konstantinopolis Alışveriş Sokağı olarak 
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adlandırılan Türk Köyü’nün Bizans Hipodromu’nu (Atmeydanı) çağrıştıracak şekilde 

tasarlanmış oluşu, Osmanlı Devleti’nin Bizans geçmişini kültürünün bir parçası 

olarak görmesinin ilk temsilidir (Çelik, 2004, s. 91). 

Yeniçeri mankenlerinin Kolomb Dünya Sergisi’nde milliyetçi bir anlatım tarzı olarak 

kullanılması, Osmanlı yönetiminin simgelere verdiği önemin dikkat çekici bir 

örneğidir. 

Ana sergileme mekanında ise, düzen ve sıra gözetmeksizin teşhir edilen eser ve 

ürünler arasında, Osmanlı Devleti’nin modernleşme çabasını öne çıkardığını 

gösteren, kruvazör maketi, yangın söndürücü, telgraf ve elektrik makineleri 

bulunmaktadır (Armağan, 2009, ss. 198, 199).  

Sergi, “Osmanlı’da kadın”ın uluslararası temsili bakımından da dönüm noktası 

niteliğindedir. Fatma Aliye Hanım, Osmanlı İmparatorluğu'nda kadın sorununu 

romanlarında tartışan ilk Türk kadın romancı olması bakımından önem taşır. İlk defa 

Fatma Aliye Hanım'ın romanları ile daha önceki Osmanlı romanlarında çizilen kadın 

tipine alternatif örnek bir “kadın tipi” ortaya konmuştur. Fatma Aliye Hanım sergiye 

davet üzerine eserleriyle katılmış, Dünya Kadınlar Kütüphanesi Kataloğu'nda 

sergilenen ve daha kendisi hayattayken eseri İngilizce, Fransızca ve Arapçaya 

çevrilen ilk Osmanlı kadın yazar olmuştur (Canbaz, 2008, ss. 2-12). 

Çalışma kapsamında, mevcut Osmanlı Arşiv Belgeleri (T.C. Başbakanlık Arşivi), 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler kütüphanesi, Deniz Müzesi Arşiv ve 

Kütüphanesi, Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, ikincil kaynaklar, Amerika temelli 

yayınlar, yerli ve yabancı basında yer alan konuya ilişkin dergi ve gazetelerden elde 

edilen bilgilerle beraber görsel arşiv ve koleksiyonlarda yer alan kaynaklar ve 

tezlerden yararlanılmıştır. 

Chicago Harold Washington Public Library ve Chicago Sanat Enstitüsü katalog 

taraması sonuçları sergi ile ilgili kaynakların, Amerika Birleşik Devletleri’nde bu iki 

kütüphanede ağırlıklı olarak bulunduğu sonucuna ulaştırmıştır. Bu doğrultuda, 

çalışmanın yerel kaynaklar aşaması tamamlandıktan sonra, çalışma için bu iki 

kütüphane arşivlerindeki kaynaklar araştırılmıştır. 

Tezin kapsamı, tarihte özellikle sanat ve kültür alanlarındaki kültürlerarası iletişimin 

uluslararası etkilerini belirleme yönünden önem taşımaktadır. Araştırmanın kapsamı, 

sergide yer alan Osmanlı eser ve ürünlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, sergi 
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süresince düzenlenen farklı alanlardaki Osmanlı etkinliğini incelemektir. Buna 

paralel olarak, Batı’ya Doğu’nun temsili ve Batı’nın Osmanlı’daki temsil ve 

algılanışını değerlendirmektir.  
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2. 19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN KATILDIĞI DÜNYA 
SERGİLERİ 

Heller (1999) dünya sergilerini, dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların 

ürünlerini sergiledikleri ve tanıttıkları bir toplantı olarak niteler, Greenhalgh (1988) 

ise; içinde farklı eşya ve aktiviteler yer alan, mühendislik teknolojisiyle donatılmış 

geniş binaların, ülkelere ait sergi yapılarının, restoranların, stadyumların yer aldığı, 

eski ve egzotik sokakların, ilkel çağların canlandırıldığı ve bitiminde önemli bazı 

anıtsal yapılar dışında yıkılan “kent merkezleri” olarak tanımlamıştır. John E. 

Findling’e (1990) göre; dünya sergileri kuvvetli bir milliyetçilik ve propaganda 

aracıdır. Fowler ise sergileri, bilim müzeleri, sanat galerileri, eğlence parkları, 

tiyatrolar, sinemalar, konser alanları, sirkler ve botanik bahçelerine benzeterek 

geleceğin kentlerine de benzeyen büyük şehirler olarak tanımlamıştır. 

19. yüzyıl iletişimle ilgili temel kavramların ve sistemlerin de ortaya çıktığı bir 

dönemdir. İletişimi, toplumlar açısından bütünleştirici etken sayan görüşlerin doğuşu 

da aynı döneme rastlamaktadır. İlerleme ideolojisi, ağlar ve kitle kavramlarının 

ortaya çıktığı bu yüzyıl iletişim bilimine ilişkin temel yaklaşımlar açısından önem 

taşır. Yüzyılın ikinci yarısında iletişimi, organik bir sistem olarak ele alan yaklaşım 

ortaya çıkmıştır. Kitlelerin, kente taşınmasıyla ortaya çıkan yeni toplum doğasını 

anlayabilme ve bunun doğal sonucu olarak kitlesel iletişim araştırmaları sorunsalı 

gündeme gelmiştir (Armand ve Mattelart, 1998, ss. 11-17). 

Diğer bir deyişle, 19. Yüzyıl sergileri, dünyadaki gelişmelerin, teknolojinin, 

ekonominin, sanatın, mimarinin, sosyal ve kültürel hayatın aşamalarını yansıtan ve 

geleceğin dünyasını şekillendirirken, ona ait projeksiyonlar barındıran 

organizasyonlardır (Sabuncu, 2006, ss. 11, 15, 16). 

18. yüzyılda Batı’da başlayan modernleşme hareketini takiben Sanayi Devrimi’nin 

getirdiği sosyoekonomik, kültürel ve teknolojik değişimler sonucunda, sergileme 

teknikleri ve sergiler kayda değer değişimlere uğramış ve bu değişimler uluslararası 

sergi sayısına yansımıştır. İngiltere’nin Sanayi Devrimi sırasında kendi gücünü ve 

nüfuzunu, diğer dünya ülkeleri ve sömürgelerine ispat etmek amacıyla düzenlediği 
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1851 Londra Sergisi bu alanda bir dönüm noktası sayılmaktadır. İlk modern etkilere 

sahip 19. yüzyıl uluslararası sergisi olan 1851 Londra Sergisi, Hyde Park’ta 

gerçekleşmiştir. Dönemin en önemli endüstriyel gücü olan ve geniş sömürgelere 

sahip İngiltere, sergi aracılığıyla serbest ticaretten; ekonomik, teknolojik ve 

endüstriyel gelişimini ve gücünü gösterme fırsatı bulmuştur. 

İngiltere ile beraber ekonomik, teknolojik ve endüstriyel ilerlemelerini sergilemek, 

üretim fazlası malları için yeni pazarlar bulmak, uluslararası arenada yer almak ve 

kendini dünyaya kanıtlamak için sergilere katılan ülkeler 150 yıldan fazla bir süredir 

devam eden ve halen sürmekte olan “Expo” (Dünya Fuarları) kavramının ortaya 

çıkışında rol oynamışlardır. 

Başlangıçta pazar arama, ticareti geliştirme, güç gösterisi, teknolojik ilerlemenin 

sergilenmesi gibi amaçlara hizmet eden dünyanın en büyük organizasyonları olan 

uluslararası sergiler, zaman içinde katılımcı ülkeler için ulusal kimliklerini tanıtmak, 

geleceğe dönük hedef ve projelerini sergilemek, kültür ve yaşam biçimlerini tanıtmak 

aracı haline gelmiştir. (Sabuncu, 2006, ss. 1, 12, 14, 20). Farklı birey ve toplulukları 

bir araya getiren sergiler, tüm katılımcılar arasında bilgi alışverişini sağlayan kültürel 

bir iletişim alanı oluşturmuştur. Uluslararası rekabete de sahne olan bu ortam hem 

sergilenen ürün ve eserler, hem yöntemleri bakımından yenilikçi eğilimlere yol 

açmıştır (Altun, 2005, ss. 23-25). Uluslararası sergiler, ülkelerin güç gösterilerine, 

iktidarların şovenist tutumlarına tanıklık ettiği gibi propaganda amacıyla da 

kullanılmışlardır. Üreticilerin ve katılımcıların reklam, tanıtım ve promosyon 

faaliyetlerine ev sahipliği yapan organizasyonlar olarak, siyasi ve kültürel fikirleri bu 

yolla yaymışlardır. Tüm bu unsurlarla birlikte, kitleler için eğitici bir rol üstlenen 19. 

yüzyıl uluslararası sergileri izleyicilerin eğlence ihtiyacının karşılanması açısından 

da önem taşır (Ek A). 

19. yüzyılın ikinci yarısında, Batı’yı etkileyen değişimlerin yanı sıra, Osmanlı 

İmparatorluğu için bir dönüşüm süreci hakimdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 18. 

yüzyılda başlayan batılılaşma süreci 19. yüzyılda belirginlik kazanmaktadır. 19. 

yüzyıl başında bu hareket “Osmanlı Kimliği”ni yeniden biçimlendirecek şekilde 

kurumsallaştırılmıştır. Batılılaşma sürecinden kasıt, Avrupa modeline hayata 

geçirilen uygulamalardır (Ortaylı, 2005, s. 27). Osmanlı batılılaşma hareketleri 

ağırlıklı olarak, “idarecilerin kişisel yaklaşımlarından”, “anlık müdahale gerektiren 
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uygulamalardan” ya da “mecburiyetlerden” kaynaklanmıştır (Tekin, 2012, ss. 1-3). 

Batılılaşma, öncelikle teknoloji alanında uygulanırken, sonrasında kurumsal nitelik 

kazanmıştır (Kılıçbay, 1985, s. 148). Zamanla, moda, maddi kültür ve estetik 

alanlarına etki eden bu süreç, görsel olarak Batı etkisi yansıtan her şeyi kapsayarak, 

toplumsal gelişmenin ölçütü olarak kabul edilmiştir (Göcek, 1999, s. 17). 

Yüzyılın ikinci yarısında, siyasi, kültürel ve edebi düşünce akımlarının imparatorluğa 

girmesiyle, Tanzimat aydınları olarak ortaya çıkan Genç Osmanlılar, kültürel aidiyet 

ve kimlik konularının ilk kez tartışılmasına ön ayak olmuşlardır. Bu aşamada, Afife 

Batur’un  (2001), Osmanlı’da hemen sahiplenilip,  yaygınlık kazanmasının ardındaki 

“kendine ait teorik altyapı” olarak nitelediği, ideolojik arka plan oluşmuştur. 

Tarihsellik, Doğu ve İslam referansları ile Batılılaşmayı meşrulaştırmak isteyen 

Tanzimat aydınlarının tanımladığı “Osmanlı Kimliği” ile örtüşen hem Osmanlı hem 

Avrupalı temsile olanak tanıyan Oryantalizm, Sultan Abdülaziz’in saltanatında 

(1871-1876) kişisel tercihlerin de etkisiyle dönem mimarlığında kolayca 

benimsenmiştir. Bu yeni kimliğin kazandırılması doğrultusunda, mimarlığa 

yüklenen, görsel/mekansal kodlarla destekleme misyonu, dönemin tüm resmi ve 

kamu yapılarında, saray ve köşklerinde kendini gösterdiği gibi Osmanlı 

İmparatorluğu’nun katıldığı uluslararası sergilerin mimari tasarım ve programlarını 

da etkilemiştir. 

Özetle, Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma politikasına bağlı olarak ve dönemin 

soysal, ekonomik ve siyasi şartlarıyla ilintili olan  “kimlik sorunu”, dönem 

mimarisinin de temel sorunsalı haline gelerek, mimari dil siyasi iradeye bağlı bir 

duruma gelmiştir. Bunun mimari ifadesini ise 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

uluslararası sergi yapılarında görmek mümkündür. Bu dönemde, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun katıldığı 1851 Londra, 1855 Paris, 1862 Londra, 1867 Paris, 1873 

Viyana, 1889 Paris Dünya Sergisi ve 1893 Kolomb Dünya Sergisi’ndeki Osmanlı 

yapılarının mimari üslubu, bir iletişim öğesi olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

değişen siyasi ve toplumsal yapısına bağlı kimlik arayışlarını yansıtmıştır (Batur, 

2000, s. 67). 

Bu sergiler dışında Osmanlı Devleti’yle ilgili daha küçük çaplı sergilemelere 1876 

Philadelphia, 1878 Paris, 1888 Barcelona ve 1888 Köln sergilerinde yer verilmiştir. 

1876 Philadelphia Sergisi’nde Ermeni asıllı Amerikalı girişimci A. Bedros tarafından 
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hazırlanan Osmanlı sergi alanında halı, tütün vitrini ve ön tarafta sergilenen iki adet 

uzun tüylü Angora keçisi numunesi dikkat çekmiştir (Şekil 2.1).  

Sergide ayrıca, Osmanlı kahvehanelerinin sergiye uyarlanmış hali olan sekizgen 

planlı ve kubbesinde ay yıldız bulunan bir kafe yer almıştır. Osmanlı mimarisi 

özellikleri taşıyan kafenin üç girişi büyük bir verandaya açılıyordu. Nargile ve tütün 

çubukları ile Osmanlı ikram çeşitlerinin yer aldığı mekanın iç süslemeleri ve renkleri 

geleneksel Osmanlı bezeme sanatlarını yansıtır nitelikteydi. 

 

Şekil 2.1 : 1876 Philadelphia Sergisi Ana Sergi Binasındaki Osmanlı Sergisi 
(Fotoğraflarla Türk Fuarcılığı, İstanbul Fuar Merkezi, s.66). 

 

Philadelphia Sergisi’nin resmi kataloğuna göre Osmanlı’ya ait toplam 1557 yerden 

gönderilen ürün örnekleri sergilenmiştir. En çok ürün gönderimi 1272 adet ile şahsi 

katılımcılara aitti. Bu toplam gönderim yerleri arasında vilayet ve kaza yönetimleri 

255 adet olarak yer alırken fabrika, şirket ve okullara ait katılım adedi 30’du. Sergi 

için oluşturulan 28 jüri heyetinden ikisinde Osmanlı temsilcileri de yer almıştır 

(Kanca, 2013, s. 13). 
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Paris Champ de Mars ve Trocadero’da açılan 1878 Paris Sergisi ise bina 

aydınlatmasının ilk kez kullanıldığı sergi olma özelliği taşımaktadır. Osmanlı-Rus 

savaşı sebebiyle Osmanlı Devleti’nin resmi olarak katılmadığı sergide, bireysel 

katılımcı tüccar ve firmaların ürünleri Mısır Hidivliği ile ortak sergilenmiştir. Henüz 

Osmanlı’ya bağlı özerk bir idare olan Tunus da geniş kapsamlı sergi katılımı ve 

Tunus Beyinin sarayındaki Osmanlı bayrağı ile ilgi çekmiştir. Sergi, tahta yeni 

geçmiş olan Sultan II. Abdülhamit tarafından da yakından takip edilmiş ve sergi ile 

ilgili detaylara yer veren fotoğraflar Sultan’a takdim edilmiştir (Işıklı, 2012, ss. 62-

86). 

1888 Barcelona sergisi, Barcelona’da düzenlenen dünya çapındaki ilk 

organizasyondur. Sergiye katılan 26 ülkenin sergileme alanları Sanayi Sarayı’ndaki 

Makineler Galerisi’nde (El Palacio de la Industria Galleria de Maquinas) yer almıştır. 

Sergi için ayrı bir bina inşa etmeyen Osmanlı sergisi Amerika sergisiyle yan yanadır. 

Osmanlı, sergide tekstil ve tarım ürünlerinin yanı sıra Müze-i Hümayun’dan özel 

olarak gönderilen eski eserlerle temsil edilmiştir.  

19. yüzyılın son çeyreği, uluslararası sergileri ekonomik gelişme ve siyasi tanıtım 

için önemli bir fırsat olarak gördüğü için katılıma ağırlık veren II. Abdülhamit’in 

yönetiminde geçmiştir. Bu nedenle, Köln’de düzenlenen Uluslararası Peyzaj 

Sergisi’ne Osmanlı Devleti geleneksel mimarisinin izlerini taşıyan küçük bir bina ile 

katılmıştır. Kare planlı yapının, taşırılmış çatı örtüsünün köşeleri Türk bayrakları ile 

süslenmiştir. Mekanın duvarları ise önceki benzerlerinde olduğu gibi halı ve 

kilimlerle dekore edilmiştir. Yüzlerce bitki tohumu ve ilaçlarının teşhir edildiği 

sergilemede, her ürünün üzerinde adının ve kullanım alanının yazılı olduğu etiketler 

bulunmaktaydı (Işıklı, 2012, ss. 88-92). Sergi bu yönüyle sınıflandırmaya verilen 

önemi yansıtır niteliktedir. 

2.1 1851 Londra Sergisi 

Osmanlı Devleti’nde çeşitli ürünlerin pazarlandığı ve eğlence niteliği de bulunan 

geleneksel panayırlar eskiden beri kurulmaktaydı. Ancak 1851’e kadar Osmanlıların 

uluslararası sergiler hakkında genel bir fikri bulunmamaktadır. Ülkede tarım ve 

sanayi alanlarında yapılan hamleleri Avrupa’ya göstermek ve ekonomik sorunlarını 

çözmek isteyen Babıali, 1851’den itibaren uluslararası sergilere katılmaya 
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başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin katıldığı ilk uluslararası sergi olan 1851 Londra 

Sergisi, sanayi alanındaki üstünlüğünü ortaya koymak isteyen İngiltere’nin 

düzenlediği, ilk örnek girişimdir (Nazır, 2009, s. 181). Osmanlı Devleti’nin bu 

sergiye katılmasında başlıca motivasyon, ülke topraklarının verimliliğini göstermek, 

Osmanlı’nın tarım, sanayi ve sanat konusundaki gelişimini kanıtlamak ve padişahın 

ülkenin gelişimi yönündeki çabalarını sergilemekti. Katılımın sağlanmasındaki diğer 

bir önemli etkense, 1838’den sonra hızla gelişen Osmanlı-İngiliz ilişkileridir. 

1838’de imzalanan Osmanlı-İngiliz ticaret antlaşması Osmanlı ekonomisinin dış 

ticarete açılmasını kolaylaştıracak nitelikteydi (Germaner, 1991, s. 33). Osmanlı, 

1851 Londra Sergisi’ne tarım ve sanayi alanındaki gelişmeleri batıya göstermek ve 

ekonomik sıkıntılarına alternatif çözümler bulmak için katılmıştır. 1838 tarihli 

Osmanlı-İngiliz ticaret antlaşmasıyla beraber dış ticaret hacminin genişlemesine 

paralel olarak, sergi bir fırsat olarak görülmüştür. Ağırlıklı olarak tarım ve 

hayvancılık ürünleri ile eşyaları sergilenmiştir. 

Londra’ya gönderilecek emtia ve eşyanın sorumluluğu Nafia Nezareti’nde olup 

konuyla ilgili bir tamim (bülten) yayınlanmıştır. Bültende, toplanan ürün ve eşyaların 

ziraat ve sanatın ilerlemesini gösterecek nitelikte olacağı bilgisi yer almaktaydı.  

Sergiye gidecek ürün, eser ve eşyaların 1851 Mart ayından önce teslim edilmesi 

hususuna dikkat çekilmekteydi. Ayrıca, sergilenecek olan ürün ve eşyalar gemiye 

yüklenmeden önce üst düzey devlet çalışanları, esnaf ve tüccarların görebilmesi için 

kısa bir süre sergilenmiştir. Toplam 700 üreticiden toplanan 200 sandık Feyzi Bahri 

vapuru ile Musurus Bey direktörlüğünde yola çıkarılmış ancak, zorlu hava ve yol 

koşulları sebebiyle sergi açılışına yetişemeyerek açılış sonrasında teşhir edilmiştir. 

Düzenlemesi süratle gerçekleştirilen ürün ve eşyalar bu gecikme nedeniyle ilk sergi 

kataloğunda yer alamamıştır. Londra Sergisi’ndeki Osmanlı bölümü Zohrab ve 

Major yönetimiyle düzenlenmiştir (Önsoy, 1983, ss. 195-199). Açılışta, Osmanlı’yı 

sergi düzenlemesinden sorumlu Londra Maslahatgüzarı (büyükelçi vekili) Edward 

Zohrab temsil etmiştir. Geneli itibariyle, 1851 Sergisi, hakkında en fazla gravür 

çizilmiş sergilerdendir. Osmanlı sergisi de farklı açılardan çizilmiştir (Işıklı, 2012, s.  

20).  

Sergide Osmanlı’ya ayrılan bölüm İran ile Yunanistan sergilerinin arasında yer 

almakta ve Mısır ile ortak girişi paylaşmaktadır. Toplamda 3300’den fazla bitkisel, 

hayvansal ve madensel ürünler başta olmak üzere çeşitli alanlarda sergileme 
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gerçekleştirilmiştir. Sanayi Bakanlığı tarafından gönderilen toplam ürün sayısı ise 

1300 adettir1 (Işıklı, 2012, s. 16).  

Crystal Palace’de yaklaşık altı ay açık kaldıktan sonra 11 Ekim 1851’de kapanan 

Londra Sergisi, çeşitli ülkelerden gönderilen sanat eserleri, tarım ve sanayi 

ürünlerinin bir arada sergilendiği ilk uluslararası sergidir. Sergideki, Osmanlı 

İmparatorluğu bölümü İngiltere kraliçesinin, katılımcıların ve izleyicilerin beğenisini 

kazanmıştır. Sergi sonunda, Osmanlı 3088 madalyadan 36 tanesini kazanmıştır. Ödül 

kazanan ürün ve eşyalar içinde kılabdan (sırma veya tel ile karışık ipek veya pamuk 

iplik), Arnavut kesimi elbiseler, şıb şıb işlemeleri, kehribar çubuk takımı, fes, şal ve 

kefiyeler, ipekli, keten ve pamuklu kumaşlar, makaslar, gül ve çiçek suyu şişeleri, 

Beykoz cam fabrikası ürünleri, makinelerde kullanılan demir kanatlar, tarak ve 

kaşıklar, kehribar eşyalar, yasemin çubuk, Edirne sabunu, mum, Yemen şekeri, 

Bursa ipekli dokumaları, inşaat taşları, beyaz ve yumuşak buğday, sert buğday, 

demir, hurma, bal ve tütün, sarı mısır, deri numuneleri, pamuk, rugan deri, yapağı, 

çatma yastık, bürümcek, kağıt mamulleri, tarım ürünleri ve Arapça, Farsça ve Türkçe 

olmak üzere 165 kitap yer almaktadır. Özetle, Osmanlı açısından ilk uluslararası 

sergiye katılımın özellikle tarım ve tekstil ürünlerinin tanıtımı açısından katkısı 

olmuştur (Önsoy, 1983, ss. 195-199). 

Sergideki Osmanlı sergisi, Crystal Palace’nin giriş aksı üzerinde, transeptin orta 

nefle kesişme köşelerinden birinde bulunmaktadır. Batı ülkelerinin yeni icatları ve 

fabrikasyon ürünlerine karşılık, Osmanlı’nın geleneksel ürün ve el sanatlarından 

oluşan bir sunum sergilemesi  imparatorluğun durumunu ortaya koyar niteliktedir. 

Osmanlı sergi ekibi diğer ülke sergilerinde yer alan sanat eserlerini görerek sonraki 

sergi katılımlarında, bu açığı kapamaya çabalamıştır. Bundan dolayı, 1851 Londra 

Sergisi yeni batılılaşmaya başlayan ve sanat eserlerine yer vermeyen Osmanlı 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Sergiye gönderilen eşya ve ürünler içinde elvan kösele, meşin, sahtiyan, güderi, tirşe, boyalı – 
boyasız pösteki, sof, şayak, miska, kaplan postları, şal, kadife, aba ve kebe,  keçe kepenek ve külah, 
deve ve keçi tüyünden, çul ve çuval, işlemeli çuha, seccade, kilim, halı, heybe, torba, kuşak, kolan, 
kemer, dizgin, yular, çanta, şerit, yastık, sedir, masa örtüleri, canfes, ipekli pamuklu alaca, kutnu, 
ipekli pamuklu kumaşlar, ince kalın bezler, basma, yatak yorgan yüzleri, bir ve iki telli kuşak, baş 
örtü, birer top hakber ve sevai, hamam takımları, futa, peşkir, peştamal, el havluları, mahrama, yağlık, 
mendil, çevre, uşkur, kese, sofra bezi ve peşkiri, çarşaf, yatak bağı, İngiliz ipliği alacası, sırmalı sade 
maşlahlar, sarık, takke, çorap, ibrişim, çeşitli iplikler, halat, kınnap, saçak, kaytan ve oya, madeni tel 
ve tekstil hammaddeleri, hurma yaprağı, hasır çeşitleri ve hasırdan yapılmış eşyalar, silahlıklar, 
palaskalar, işlemeli tütün çubukları, nargile, para kasaları, okka ve divit, kılıç ve kesici aletler, bağ 
bahçe aletleri, çanak, çömlek, cam eşyalar, altın ve gümüş süs eşyaları, maden numuneleri, kağıt 
çeşitleri, hububatlar, kuru meyveler, kahvaltılıklar, tarhana, bulgur, erişte, çeşitli yağlar, tütsüler, çam 
sakızı, kükürt, tutkal ve zamk çeşitleri bulunmaktadır (Önsoy, 1983).	  
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Devleti için, eksikliklerinin farkına varabildiği bir gözlem alanı olarak önem 

taşımaktadır. 

2.2 1855 Paris Sergisi 

1853 New York Sergisi’nde ulaşım ve taşıma koşullarındaki zorluklar nedeniyle yer 

alamayan Osmanlı Devleti ikinci kez 1855 Paris Sergisi’ne katılmıştır. Sergi, tarihi 

itibariyle Kırım Savaşı’na rastlamakla beraber katılım yüksek olmuştur. Kırım 

Savaşı’nda İngiltere ve Fransa ile ittifak içinde olan Osmanlı İmparatorluğu, sergi 

katılımına özellikle önem vermiştir. Sergide, İstanbul’dan mimar Artin Pascal 

Bilezikçi tarafından yapılan ve bu ittifakı simgeleyen bir proje de yer almıştır. 

Ermeni Katolik olan Bilezikçi, eğitimini Ecole des Beaux-Arts’da yapmıştır. Sergi 

için kendi tasarımı olan Tanzimat Anıtı’nın, İstanbul ve Bursa’daki Osmanlı 

anıtlarının 13 çizimini hazırlamıştır. Daha önce Osmanlı mimarisinin detayları ile 

karşılaşmamış Avrupalı izleyiciler çizimlere yoğun ilgi göstermişlerdir. Sergi 

sonunda Bilezikçi, onur mansiyonuna layık görülmüştür (Aoki, 2002, ss. 177-183). 

Sergi bitiminde Osmanlı Devleti sergideki ürünlerinin satılarak gelirin Kırım’da 

savaşan Fransız askerlerine bağışlanmasına karar vermiştir. Sergiye 2000 çeşit 

civarında ürün ve eşya gönderilmiştir.2 İstanbul, İzmir, Selanik, Trabzon, Aydın, 

Halep, Niş, İşkodra, Drama, Şam, Niğde, Kayseri, Bozok, Amasya ve Bursa 

vilayetleri katılımcı merkezler arasındadır. Osmanlı sergi komiseri hariciye 

teşrifatçısı Kamil Bey’dir (Işıklı, 2012, ss. 22, 24). 

Sergi sonunda, Osmanlı ürün ve eşyaları 20 mansiyon ve 27 madalya ile 

ödüllendirilmiştir. Tarım ürünleri, maden alaşımı, ipek kozası, incir, susam yağı, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Sergiye, Uşak, Gördes, Kula, Sivas ve Hereke gibi bölgelerden gelen halı ve seccadeler, İzmit 
Fabrikası kumaşları, Tophane Fabrikası ürünleri, Şam tüfekleri, Yanya tabancaları, bakır ve bronz, 
mangal ve tepsiler, davul, zurna, kemençe gibi müzik aletleri, Selvi Burnu Fabrikası kösele, kürk ve 
deri ürünleri, süslü ve kabartma ahşap eşyalar, altın ve gümüş işlemeler, İncirköy Fabrikası üretimi 
porselen ve cam eşyalar, Çanakkale seramikleri, Kütahya çinileri, elbiselik kumaş, yünlü dokuma, iç 
çamaşırı, şal ve keçe, halı ve seccade, renkli mendiller, tafta, saten, kadife, ipekli dokumalar, Bursa 
tülü, Şam kumaşları, Merinos dokumaları, ham ipek, keten ve pamuk ipliği, kaytan, kılıç kını, kuşak, 
kemer, at koşumları, kurdele ve şerit, fesler, keçe, takke ve çorap, kösele, kürk, deri çeşitleri, kundura, 
potin, terlik, eyer, kesici silahlar, hırdavat, karavana, moda ve süs eşyası, ahşap eşyalar, mermer, taş 
çeşitleri, seramik çeşitleri, cam ve porselen eşya, çubuk lüle ve biblolar, krem, kokulu sabun, parfüm 
numunesi, şeker, İstanbul lokumu, sebze, meyve ezmesi, Kıbrıs ve Kandiye şarapları, Kızanlık ve 
Kandiye rakıları, çeşitli yağlar, tuz ve amonyaklar, tarım ürünleri, bakliyat, sakız, zamk, reçine, boya 
ve tanen çeşitleri, hayvansal ürünler, sünger, mercan, maden ve çeşitli taşlar gönderilmiştir (Önsoy, 
1983). 
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yumuşak buğday, kuru üzüm, mısır, fıstık, arpa, beyaz buğday, şarap, ilaç ve tıbbi 

cihaz koleksiyonu, silah arması, yün korse, bakır mamulleri, kurdele ve şeritler, ham 

ipek, beyaz ibrişimler, altın gümüş işlemeler, yün örgü, keçe, Arnavut kesimi 

işlemeli elbiseler, ağızlıklar, keten ve pamuklu giysiler, işleme ve danteller, süslü 

terlikler, pipo ve bastonlar, takke, lüleler, tütün keseleri ödül alan ürün ve eşyalar 

arasındadır (Önsoy, 1983, ss. 199-203). 

2.3 1862 Londra Sergisi 

Osmanlı İmparatorluğu’nun katıldığı üçüncü uluslararası sergi olma özelliği taşıyan 

1862 Londra Sergisi’ne ekonomik zorluklar nedeniyle önce katılmama kararı 

verilmiş ancak devletin imaj ve itibari açısından bu karardan vazgeçilmiştir. Sergi 

komisyonu ticaret müsteşarı Server Efendi başkanlığında kurulmuştur. Sergide 

Osmanlı Devleti’ni sergi komiseri olarak görevlendirilen Sadrazam Fuat Paşa’nın 

oğlu Nazım Bey temsil etmiştir. İmparatorluğun ziraat, sanayi ve sanat alanlarındaki 

ilerlemesini sergilemek amacı ile katılınan sergide, özellikle dokumacılık, el sanatları 

ve dericilik ürünlerindeki kalite dikkat çekmiştir. Beklenenin üzerinde ilgi gören 

sergiye 787 üretici başvuruda bulunmuştur.  

Londra Kensington Garden’de kurulan sergi alanı üç bölümden oluşmaktaydı. 

Osmanlı sergisinin yer aldığı bölüm 1851 Londra Sergisi’ne kıyasla yaklaşık iki katı 

büyüklüğünde bir alanda 25 ayrı kısımda teşhir edilmiştir (Pehlivan, 1996, s. 96). 

Maden ve taş ürünleri, gıda maddeleri, bitkisel ve hayvansal ürünler, makineler, 

lokomotif, ziraat alet ve makineleri, silah, müzik aletleri, pamuk, keten ve kenevir, 

ipek ve kadife, yünlü ve karışık kumaşlar, halı, işleme, dantel ve örgüler, kürk, deri, 

yün ve kıl, meşin ve koşum takımları, giyim eşyaları, kağıt, kitap ve büro malzemesi, 

mobilya, hırdavat, kesici aletler, kuyumculuk ve mücevherat, toprak işleri ve eski 

kitaplar sergilenenler arasındadır. 

Sergi sonunda, un, buğday, üzüm, incir, şarap, yumuşak buğday, nohut, susam, 

haşhaş, çavdar, mısır, hurma, rakı, yaprak tütünler, puro ve sigaralar, mum ve 

balmumu, sakız, alizarin, sumak, tentür ve mazı, palamut, sarı buğday, sanayi 

bitkileri, tüfek ve tabancalar, işlemeli kılıçlar, müzik aletleri, ziller, ipekli dokuma ve 

kadife, ham ipek, yünlü dokumalar, işleme ve danteller, kürk ve deriler, işlemeli milli 

kıyafetler, çeşitli ayakkabılar, iç çamaşırı, kokulu maddeler, parfümeri, ağızlıklar, 
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tespih ve kehribar ve oyma ağaç işleri gibi ürün ve eşyalar sergi sonunda 83 madalya 

ve 44 mansiyonla ödüllendirilmiştir (Önsoy, 1983, ss. 203-206). 

2.4 1867 Paris Sergisi  

1867 Paris Dünya Sergisi, Osmanlı katılımı açısından Sultan Abdülaziz’in sergiyi 

ziyareti dolayısıyla ayrı bir yere sahiptir. Hem Osmanlı hem de Avrupa açısından 

önem taşıyan bu ziyaretin bir diğer önemli unsuru, Abdülaziz’in seyahatinde yanına, 

o dönem veliaht şehzade olan Abdülhamit’i de almış olmasıdır. Genç yaşta çıktığı bu 

yolculuğun, II. Abdülhamit’in saltanatı döneminde Batı’ya ve uluslararası sergilere 

bakışı açısından etkili olduğu düşünülebilir. 

1867 Paris Dünya Sergisi, sınıflandırma sisteminin ötesinde birçok açıdan 

yenilikçidir. Örnek olarak, akşamları açık olan ilk sergidir ve ilk defa bir sergi ana 

binaya ek olarak içeriğine göre düzenlenmiş bölümleri içermektedir. İçeriğe ve 

konuya göre düzenleme, sonraki sergilerin bir özelliği haline gelmiştir.  

1867 Sergisi’nin yerleşimi 1798’de Fransız milli sergisinde kullanılan ve daha büyük 

olan Champ de Mars’tır. Ana sergi binası, yedi ortak merkezli olarak düzenlenen 

oval salonlardan oluşmaktaydı ve her mekan özel bir üsluba sahipti. 1872 Londra 

Sergisi için, George Maw ve Edward Payne tarafından tasarlanan fakat 

uygulanmayan bu dizaynın avantajı, mekanın sergiye katılan ülkelere 

ayrılabilmesiydi (Mattie, 2007, s. 20). 

Sergide, İslam şehirlerinin temsili örnekleri olarak, Osmanlı ve Mısır mahalleleri, 

birbirine bitişik ve uyumlu yapılarla bağımsız tasarımlara sahipti. Ziyaretçiler Mısır 

sokağından Türk meydanına çıkabiliyordu. Zeynep Çelik’in yorumuyla “İstanbul ve 

Kahire’yi temsil etmek üzere düzensiz bir kent dokusunun seçilmesi, Osmanlı ve 

Mısırlı yetkililer ile onların Avrupalı danışmanlarının ikilemlerinin yansımasıdır” 

(2005, ss. 63, 64). Hem İstanbul’da, hem de Kahire’de sokak şebekesini düzene 

bağlama, anıtsal ağaçlıklı yollar ve uzun perspektifler yaratma, geniş kent 

meydanları oluşturma eğilimiyle birlikte sergi planlayıcıları Batı’nın Doğu ve İslam 

algısını yansıtan bir görüntü oluşturmuşlardır. 

Sergi, Napolyon’un daveti üzerine, onur konuğu olarak katılan Abdülaziz ve 

Osmanlı aydınlarından oluşan heyeti açısından da ufuk açıcı olmuştur. Özellikle 
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Batılılaşma hareketinin yayılmaya başladığı ve Osmanlı aydınlarının Avrupa’ya 

açıldığı bu dönemde, gezi notlarından anlaşıldığı üzere daha çok gelişmelerin 

görünen kısmıyla ilgilenilmiştir.  

Avrupa seyahati programı dahilinde, sergiyi ziyaret eden padişah ve gezi ile ilgili 

izlenimler, seyahat sırasında kendisine eşlik eden İstanbul Şehremini Ömer Faiz 

Efendi tarafından detaylı olarak aktarılmıştır. Aktarımlarda, karşılama ve törenlerin 

anlatılmasının yanı sıra, diğer milletlere göre daha az ödül kazanılmış olmasına 

dikkat çekilmiştir. Bu aktarımlarda, öne çıkan diğer konuların başında, şehir 

planlaması, eğitim, kadınların günlük yaşamdaki rolü ve moda gelmektedir. Osmanlı 

ile genel bir kıyaslama yapan gezi notlarında, Batı ile Osmanlı arasındaki farklılıklar 

belirgin biçimde yansıtılmıştır (Kutay, 1991, ss. 47, 114, 126, 154). 

Dönemin kimlik karmaşasıyla birlikte, Paris 1867 sergisinde, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun temsili, yerel kültüre yeni unsurlar katarak öz-kimliği 

değerlendirmesi ve batı yönelimiyle yeniden tanımlama çabasını göstermektedir 

(Çelik, 2005, s. 64). Osmanlı İmparatorluğu’nun bu çabası kültürel ve sosyal 

yaşamdan farklı yapı türleri ile temsil edilmekteydi. Zeynep Çelik’in sergideki 

Osmanlı yapıları analizine göre, tasarımını Leon Parvillee’nin yaptığı, Osmanlı 

sergilemesindeki cami, dinsel alanı; Boğaziçi Köşkü adlı bir konut yapısı ev 

yaşamını;  hamam sosyal ve kültürel öğeleri; bu mekanın ortasında yer alan çeşme 

ise kamusal alanı simgeliyordu. Sultan Abdülaziz’in sergi ziyareti dolayısıyla 

mahallenin girişine dikilen tuğralı zafer takı ise padişahın varlığını hissettirmeyi 

amaçlayan bir uygulama olmuştur. (Çelik, 1992, s. 65) 

1867 Paris Sergisi’ndeki Osmanlı temsiliyle ilgili öne çıkan kaynaklardan biri de 

Frans Outendirck’in yazdığı 1867 Evrensel Sergisi’nde Türkiye (La Turquie a 

Propos de L’Exposition de 1867) adlı eserdir. Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa’ya 

ithaf edilen kitapta, Orta Asya steplerinden ele alınarak geniş kapsamlı Türk ve 

Osmanlı tarihine yer verilmiştir. Osmanlı toplumunu anlamayı amaçlayan bir dile 

sahip eserde, 1867 Sergisi’ndeki Osmanlı ve bağlı devletlerin sunumlarına dair 

yaklaşık 19 sayfalık bir bölüm ayrılmıştır. Bahsi geçen bölümde, Osmanlı sergi alanı, 

Mısır ve Cezayir sunumları ve sergilenen eserlerin ayrıntıları aktarılmıştır (Arca, 

Durak ve Işıklı, 2008, s. 57). 
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Sultan Abdülaziz’in Batı yanlısı politikası ve Avrupa kültürel yaşamına katılma 

isteği nedeniyle, hükümet 1867 Paris Sergisi’ne ayrıca önem vermiş, Osmanlı 

yapılarının tasarımına ve inşasına özen gösterilmiştir. Sultan Abdülaziz Osmanlı’nın 

itibarını sergilemenin yanı sıra, batı modelini izleyen reformlaşma sürecini 

göstererek, Avrupa modernleşmesine olan bağlılığını kanıtlamak ve böylece Avrupa 

sisteminin bir parçası olan niyetindeydi (Çelik, 1992, s. 35). Sergi komisyonu üyesi 

Salaheddin Bey Osmanlı pavyonlarını tanıttığı “La Turquie a L’exposition 

Universelle de 1867” adlı kitabında, Osmanlı İmparatorluğu’nu modern, gelişmiş, 

Avrupa’nın bir parçası olarak tanımlamak adına Batı rasyonalist mimarisine ait 

terimleri kullanmış ve Osmanlı mimarisini bilimsel prensiplere dayandırmaya 

çalışmıştır. Bu amaçlarla Osmanlı İmparatorluğu simgesel birer obje niteliğinde 

tasarlanan binalarla kendi kimliğini Avrupalı bakış açısıyla yeniden yorumlayarak 

temsil etmeye çalışmıştır (Altun, 2003, s. 149). 

Ana kurgu Osmanlı’nın o günkü kültürel ve sosyal yaşantısını sergilemek üzere 

kurulmuştur. Fransız mimar Leon Parvillee tarafından İtalyan mimar Barborini ile 

birlikte tasarlanan ve Türk Mahallesi olarak adlandırılan Osmanlı bölgesi yapıları; 

bir cami, bir İstanbul köşkü (Boğaziçi Pavyonu) ve bir hamamdan oluşmaktaydı 

(Çelik, 1992, s. 60). Simetrik cephelere sahip yapılar açık alanda, merkezinde bir 

çeşmenin yer aldığı meydan etrafında, düzensiz bir şekilde konumlandırılarak, 

otantik ve pitoresk bir görüntü yaratılmak istenmiştir. Yapıların cephelerinde Bursa 

kemerleri, sivri kemerler, minareler, kubbeler, geniş saçaklar, süslemeler, çiniler ve 

dekoratif öğeler kullanılmıştır.  

Sergide yer alan caminin Bursa’da 1412 yılında I. Mehmet tarafından yapılanın bir 

benzeri olduğu ve Yeşil Cami olarak bilinen bu caminin sergideki örneğinin 

orijinaline özenle sadık kalınarak ancak detayları azaltılarak inşa edildiği, caminin 

stilinin I. Murat, I. Beyazıt ve I. Mehmet dönemlerinde var olan sanatın bir ifadesi 

olduğu Outendirck’in aktarımları arasındadır. Kare planlı caminin kubbesi tabana 

asma bingi ve kemerlerle bağlanmaktadır ve tabanın köşelerine yuvarlak kemer 

efektini vermektedir (Arca, Durak ve Işıklı, 2008, s. 61). Caminin plan şeması iki 

dörtgen formun birleştirilmesiyle elde edilmiştir. Ön cephedeki küçük dörtgen bölüm 

abdesthane, ayakkabıların koyulduğu giriş holü (paşmaklık) ve saatler salonu olmak 

üzere üç bölüme ayrılmıştır. Arkadaki büyük dörtgen ise L. Parvillee tarafından 

“Salle du Mihrab” olarak adlandırılan ana salondur. Abdest çeşmesi, büyük bir kubbe 
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altında yer alan giriş holü ve caminin mekan organizasyonu, 14.-15. yüzyıl Bursa 

camilerinden alınan örneklerdir. Ancak, Yeşil Cami’nin oransal olarak yaklaşık bir 

buçuk kat küçültülerek uygulandığı söylenen cami, orijinalinden farklı eklere 

sahiptir. Kare planlı caminin iki tarafına yerleştirilen simetrik verandalardan bir 

tanesi Barok sebil formunda şekillendirilmiş diğerine ise namaz vakitlerini gösteren 

saatler yerleştirilmiştir (Çelik, 1992, s. 100). Batur’a göre (1992) farklı tarih 

dilimlerine ait iki yapı tipini yan yana getirmek ve bunları özgün işlevlerinden 

soyutlayarak Osmanlı kimliğini anlatmak üzere sembolik bir işlev vermek oryantalist 

söyleme uygun bir yaklaşımdır. Mimar farklı dönemlere ait bu öğeleri camiye dahil 

ederek Osmanlı formlarını yeni, simetrik bir Beaux-Arts plan şeması yaratmak adına 

kullanmıştır. Simetriyi bozan tek eleman minaredir. Tarihçi Baudot, Parvillee’in 

dekorasyonda mavi zemin üzerine sarı, yeşil, beyaz ve mavi seramikler kullanarak 

orijinal geometrik çeşitlilikler içeren kombinasyonlar yarattığını belirtmiştir (Çelik, 

1992, s. 100). 

Boğaziçi Pavyonu olarak adlandırılan ve Çinili Köşk’ün revakını model alan İstanbul 

köşkü, dörtgen formlarda yan yana getirilmiş bir ana hol ve giriş holünden 

oluşmaktaydı. Terasa açılan giriş holünün iki yanına renkli kumaş kaplı sedirlerin 

olduğu birer servis odası yerleştirilmişti. Ana holün ortasındaki havuza yasemin 

çiçekleri yerleştirilmiş, kokularıyla otantik bir mekan yaratılmak istenmişti. Baudot, 

dıştan oranları dengeli fakat basit görünümlü yapının, iç mekanda renkleri ve ışığıyla 

ilginç olduğunu belirtir. İç duvarların alt bölümleri pencereler ve basit ahşap işçiliği 

olan panolarla, üst kısımları ise detaylı işlenmiş dekoratif ahşap panellerle 

kaplanmıştır. İç mekandaki ana renkler: yeşil, mavi, kırmızı ve beyazdır. Germaner 

(1991), eski Boğaz köşklerinden esinlenerek inşa edilmiş bu yapının tümüyle Türk 

sanatının izlerini taşıdığını belirtmektedir. 

Türk Hamamı; giyinme odası, soğukluk ve banklarla çevrili ana salon olmak üzere 

üç odadan oluşmaktaydı. Her odanın merkezine birer havuz yerleştirilmişti. Ana 

salonun üstünü örten kubbede Osmanlı gül tarzında küçük fenerler açılmıştı. Dış 

cephede simetri giyinme odasının üstünün kubbe örtüsüyle sağlanmıştır. Yapı 

geleneksel Osmanlı bina tarzının güçlü bir temsilcisi olarak değerlendirilmiştir 

(Çelik, 1992, s. 104). 
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Sergi’nin düzenlendiği yıllar, Batur’un (1992) belirttiği gibi 1860’ların başında 

Oryantalist söylem üzerinden yeni bir Osmanlı mimarisi arayışının başladığı döneme 

rastlamaktadır. (Çelik, 1992) ise dönemin düşünce akımı dahilinde, Batı tarafından 

tanımlanmış değerler sistemi baz alınarak üretilmiş 1867 Sergisi yapılarının Osmanlı 

mimarlığında bir kırılma noktası niteliği taşıdığını belirtir (Çelik, 1992, s. 96). Bu 

dönemde, 1860’lardan sonra gelişen Genç Osmanlılar hareketinin şekillendirdiği 

“kimlik tanımı” çerçevesinde mimarlık alanında da değişimler başlamış, kültürel 

aidiyet ve kimlik konusu gündeme gelmiştir. İçerdiği tarihsellik ve Doğu-İslam 

referansları ile İslam’a vurgu yapmak isteyen Tanzimat aydınlarının dinsel bağlamda 

tanımladığı “Osmanlı Kimliği” ile örtüşen ve dönemin beklentilerine uygun olarak 

hem “Osmanlı” hem de “Avrupalı” temsil potansiyeline sahip görülen Oryantalizm’e 

Osmanlı mimari motiflerinin eklemlenmesiyle kimlik sorununa çözüm 

bulunabileceği düşünülmüştür. Oryantalist konsept çerçevesinde, Osmanlı 

mimarisinin bazı anıtsal öğeleri bağlı oldukları işlevlerden soyutlanarak ait oldukları 

kültüre ilişkin bir mesaj vermek aracıyla bir simge, bir ileti aracı olarak 

kullanılmışlardır. Sergi yapılarında otantik ve pitoresk bir görüntü yaratılmak 

istenmesi Oryantalizm’in benimsenmesi, yerleşim düzeninde eski kent dokusuna 

referans veren düzensiz yolların yapılması Batı’nın bakış açısının benimsendiğinin 

ve bunun mimariye yansıdığının göstergesidir. Bu yaklaşım sadece Osmanlı sergi 

yapılarında değil tüm Batı dışı ulusların sergi yapılarında mevcuttur. Ancak Osmanlı 

Oryantalizm’i olduğu gibi kopyalamamış kendi bakış açısıyla yeniden kurgulayarak 

şekillendirmiştir (Çelik, 1992, s. 11). Özetle, dönemin yeni mimari kimlik arayışları 

1867 Sergisi yapılarında “Oryantalizm’in Osmanlı mimarlığının prensipleriyle 

yeniden yorumlanması” olarak karşılık bulmuştur (Altun, 2003, s. 153). 

Outendirck, bahçede yer alan köşkü ise Boğaziçi’nin Asya kıyısında yer alan evlerin 

birebir kopyası olarak nitelendirmiştir. Mevcut köşk, tam bir Türk Sanatı örneği ile 

hayal mahsulü bir işçiliği değil tamamen gerçeği yansıtmaktadır. Uzun ince bir yolla 

sahanlığa açılan giriş kapısının tam karşısında ise avluya açılan bir salon 

bulunmaktadır. Yapının pencerelerinin üst kısımlarına yerleştirilmiş olan renkli 

camlar da göz alıcılığı nedeniyle Outendirck’in yer verdiği detaylardandır (Arca, 

Durak ve Işıklı, 2008, ss. 61, 64, 65). 

Osmanlı İmparatorluğu sergide, 64 farklı kategoride tarım, sanayi, el sanatları ve 

güzel sanatlar örneklerini sergilemiştir. İlk kez bu sergide mimari çizim, proje, 
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yağlıboya resim, fotoğraf ve yontuya özel bir bölüm ayrılmıştır. Bilimsel çalışmalar, 

doğal tarih koleksiyonları ve arkeoloji yine ilk kez bu sergide yer almıştır. 

Osmanlı’nın güzel sanatlara ayırdığı bölümde sergilenen eserlerin içinde az sayıda 

kayda değer iş yer almıştır. Bunların içinde, Osman Hamdi Bey’in “Çingenelerin 

Molası”, “Pusuda Zeybek” ve “Zeybeğin Ölümü” adlı eserleri en dikkat çekicileridir 

(Germaner, 1991, s. 37). 

Osmanlı sergilemesinde el sanatları içinde öne çıkan halılar ve döşemelik kumaşlar 

18 ayrı kategoride yer almıştır. İstanbul’da üretilen ve eflatun zemin üzerinde altın 

yaldızlı, çiçek motifli, duvar kaplamasında kullanılan kadifemsi kumaşlar sergide yer 

alan dokuma örnekleri arasındadır. Beyaz ya da kiraz rengi ipek halılar ve koyu 

kırmızı çuhalar ağırlıklı olarak İstanbul üretimidir. Gümüş ve altın işlemeler ise bakır 

kahve tepsilerinde ya da sehpaların üstünde örtü olarak kullanılmıştır. Filibe’de 

üretilen ve tüylü, mat kırmızı sağlam bir kumaş türü olan ehramlar ise sergideki 

Champs de Mars’taki köşkün sedirlerinde kullanılmıştır (Germaner, 1991, s. 38). 

2.5 1873 Viyana Sergisi 

1873 yılında Viyana’da düzenlenen sergiye 35 farklı ülke katılmış ve etkinlik 17 

hektarlık bir alanda düzenlenmiştir. Yaklaşık 7,5 milyon kişinin ziyaret ettiği sergi 

1867 Paris Sergisi’nin beş katı büyüklüktedir. Bununla birlikte, Sergi’de zamanın en 

büyük kubbesi olan ‘Rotunda’ inşa edilmiştir. 

Viyana Sergisi’nin düzenleniş amacı ekonomiye bağlı olarak ortaya oluşan kriz 

ortamı ve borsadaki sorunları ortadan kaldırma eğilimidir. Ayrıca ilk kez Viyana 

Sergisi’nde, o döneme kadar geri planda kalmış eğitim ve kültür konusu 

çağdaşlaşmanın bir koşulu olarak öne sürülmüştür. Viyana’daki sergileme politikası, 

ticari bir sergiden çok ulusların farklı bölümlerde kendilerini temsillerine olanak 

tanıyan bir anlayışta ortaya konmuştur. (Sabuncu 2006, ss. 23-24). 

Sergi alanı, önceki imparatora ait bir av barınağı olan ve sonrasında şehir parkına 

dönüştürülmüş Tuna Nehri boyunca uzanan Prater’dir. Ana sergi binası 1855 Paris 

ve 1862 Londra sergi salonları gibi gösterişli ‘Neo-Rönesans’ tarzında olmasının 

yanında, daha önceki tüm sergi mekanlarının özeti olarak değerlendirilen farklı bir 

plana sahiptir. Dörtgen planlı ana sergi binası kubbelidir ve 17 kanatta yer alan 

salonlarla bölümlere ayrılmıştır. Binanın özgün fikri Ring Strasse’de Neue Hofoper 
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ile tanınmış Eduard van der Nüll ve August von Siccardsburg’a aittir. Üç ana koridor 

dış kenarlardaki koridorlara bağlanmıştır ve ‘Rotunda’ adıyla anılan yapı dönemin en 

geniş kubbe örtüsüne sahiptir. Endüstri Sarayı, 1855 Paris Dünya Sergisi’ndeki 

Makine Salonu’na benzer bir konseptteydi. Paris’in başlattığı ulusları sergilere 

ayırma geleneği Viyana Sergisi’nde sürdürülürken ürünlerin resmi tanıtımları ana 

sergi binasına yerleştirilmiştir. Tasarlanan köyde, tam boy modellerde farklı bölgeleri 

temsil eden yapılara yer verilmiştir. Fransız ve İngiliz sergilerinde işçi evleri 

sunulurken, Avusturya’nın bir tarım ülkesi olmasından dolayı dünyadaki farklı köy 

evleri örnekleri sergilenmiştir. Böylelikle tarım, ilk kez kendine ait bir sergi yapısına 

sahip olmuştur. Sanatsal ve mimari açısından eleştiriler alan serginin giriş salonu 

hareketli, hiyerarşik ve heybetli bir tasarıma sahipti. Ancak bu gösteriş, 1855 Paris 

Dünya Sergisi’nin ana sergi binasında kullanılan klasik zafer takını anımsatmasının 

önüne geçememiştir. Buna bağlı olarak Viyana Sergisi, Beaux Arts geleneğiyle 

uyum içinde değerlendirilmekteydi. Sergi için özel bir taşıma sistemi geliştirilmişti; 

alana farklı yerlerden tren seferleriyle ulaşmak mümkündü. Ayrıca çevrede 

otomobiller için park alanları da mevcuttu. Buna rağmen, sergi beklenen ilgiyi 

görmemiş ve ciddi anlamda ekonomik zarara sebep olmuştur (Mattie 2007, ss. 27-

31). 

Osmanlı ve Mısır mahallelerinin 1867 sergisinde oluşturduğu temsil, Viyana’daki 

formatı da belirlemiştir. Osmanlı ve Mısır pavyonları parkın güneydoğusunda peyzaj 

düzenlemesiyle birleştirilerek bir “İslam köyü” görüntüsü almıştır. 

Osmanlı Mahallesi yedi küçük yapıdan oluşmaktaydı: İstanbul’daki III. Ahmet 

Çeşmesi’nin (1728) bir benzerine dayanan ve bu yapının Osmanlı mimarisinin bir 

örneği olarak sunulmasını sağlayan bir ana sergi yapısı; padişaha ait mücevher gibi 

değerli parçaların sergilendiği yüksek kubbeli bir yapı olan Hazine-i Hassa; 

İstanbul’daki Yalı Köşkü esas alınarak inşa edilen ve 1867 Paris Sergisi’ndeki 

Boğaziçi Köşkü’nü çağrıştıran bir konut; Parvilee’nin 1867 sergisindeki hamamına 

benzeyen bir hamam; bir kahvehane; alt katı bedesten, üst katı konut olarak 

değerlendirilmiş iki katlı küçük bir bina yer almaktaydı. 1867’deki Osmanlı sergi 

yapılarına kıyasla Viyana sergilemesindeki yapılar anıtsal referanslar içermekteydi 

(Çelik, 1992, s. 69). 
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2.6 1889 Paris Sergisi 

1889 Paris Sergisi, 1880’ler boyunca düzenlenen sergilerin bir sonucu niteliğini 

taşımaktadır. Paris Sergisi’nde Kristal Saray’ın (Crystal Palace) devamı olarak 

değerlendirilebilecek iki yapı bulunuyordu:  Eyfel Kulesi ve Makineler Galerisi. 

Serginin düzenleniş amacı, yüzyıllık Bastille Baskını ve Fransız Devrimi’ni 

anmaktır. Ancak bu olayın yıldönümünü kutlamak birçok devlet için sergiye 

katılmama gerekçesi olmuş, birçok ülke sergiye sadece heyet yollamakla yetinmiştir. 

Yine de toplama bakıldığında resmi katılımcı sayısı yedi bindir ve sergi uluslararası 

sergiler içinde önemli bir yer edinmiştir. Paris 1889 Sergisi, 32.3 milyon kişilik 

ziyaretçi sayısıyla organizatörlerine yüksek kâr bırakan bir etkinlik olmuştur (Mattie 

2007, s. 76). 

1878’de olduğu gibi bu sergi de Champs de Mars ve Trocadero’da düzenlenmiştir. 

Aynı zamanda, Esplanade des Invalides’de bir koloni sergisine ev sahipliği 

yapmıştır. Trocadero’nun eğrisel kolları, Sanayi Sarayı’nın bölümleriyle birlikte 

(Seine Nehri’nin karşısında Champs de Mars’ta) çevrelenmiş manzaralı bir ortam 

oluşturuyordu. Bu bölümde, çeşitli ulusal sergi yapıları ve parkın ortasında 300 metre 

yüksekliğindeki Eyfel Kulesi yer alıyordu. Serginin ana eksenleri doğrudan kulenin 

altına, parkın içine ve doğrudan ana binanın girişine uzanıyordu. 

1885 Antwerp ve diğer sergilerde olduğu gibi ana sergi yapıları birbirleriyle 

bağlantılı küçük galerilerden oluşuyordu. Demir konstrüksiyonlu ve kubbeli bu 

yapılar etkileyici bir görüntü oluşturuyordu. Ayrıca sırsız fırınlanmış kilin (pişmiş 

toprağın) kullanımı görsel açıdan dikkat çekiciydi. Ana binanın mimarı Jean-Camille 

Formige’di; kubbeli giriş bölümünün tasarımı ise Joseph Bouvard’a aitti (Mattie 

2007, s. 77). 

Makineler Galerisi, Victor John Tamin ve mimar Charles Louis Ferdinand Dutert 

tarafından tasarlanmıştı. Yapımı altı ay süren galeride ağırlıklı olarak cam 

kullanılmıştır ve ana yapı malzemesi dökme demirdir, çünkü çelik ve taş kullanımı 

daha maliyetlidir (Mattie 2007, s. 78). 

Sergideki yapıların çoğunda, cam ve demir gibi yeni malzemeler mevcut olmasına 

rağmen klasik eklektizmi vurgulayan dönemin mimari etkileri hakimdi. Bu 

konservatif yapı, Fransız Sanat Akademisi’nin sergi yaptırımıyla da desteklenmiştir. 

Empresyonist ressamlar sergiye kabul edilmemiştir. Ayrıca Fransa,  sömürgeler 
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sergisiyle gücünü temsil yoluna gitmiş Cezayir ve Tunus saraylarına girişte dikkat 

çekici bir sunumla yer vermiştir (Çelik, 1992, ss. 85-86). 

Sergi’de bir ilk olarak uygulanan ‘Tarih İçinde Konut’ (L’Histoire de l’habitation) ve 

Kahire Sokağı (Rue de Caire) hem arkeolojik ve tarihsel gerçekçilik iddiası taşıyor 

hem de İslami tasvirlere yer veriyordu. Tarih İçinde Konut projesi insanlığın 

ilerleyişini konu eden 44 konuttan oluşuyordu ve bu yapıların yoğun izleyiciyle 

karşılaşmasının en önemli nedeni Eyfel’in altında sıralanmış olmalarıydı (Çelik, 

1992, ss. 76-77). 

‘Tarih İçinde Konut’ projesinde biri Arap diğeri Sudan kaynaklı olmak üzere iki 

İslam evine yer verilmişti. Bu ev tipi, genel sadeliği bakımından göçebe çadırını 

andıran yapıdaydı; harem ve selamlık ile bir müştemilattan oluşmaktaydı. Odaları 

kare ya da dörtgen planlı evlerin tümü avluluydu (Çelik 2007, ss. 78-79).  

Osmanlı İmparatorluğu dahil olmak üzere birçok devlet sergiye resmen 

katılmamıştır. Öte yandan, sergide yer alan Osmanlı eserleri, “Tütün Pavyonu” adı 

verilen ve geleneksel Osmanlı mimarisinden izler taşıyan yapıda sergilenmiştir. 

Bununla birlikte, Osmanlı aydınları sergiye ilgisiz kalmamıştır. Osman Hamdi Bey 

ve Halil Paşa, gidenler arasındadır ve eserleri madalya ile ödüllendirilmiştir 

(Özarslan, 2011).  

Osmanlı entelektüellerinden İbrahim Edhem Mesut, sergi izlenimlerini fotoğraflı bir 

albüm şeklinde hazırlayıp II. Abdülhamit’e sunmuştur. Mesut, aktardığı bu 

izlenimlerinde, Avrupa ülkelerinin ilerlemelerinin temelinde yatan unsurlara 

değinmiş ve Avrupa ülkelerinin ihtiyacı olan ürün ve eserleri ülkelerinde üretmekte 

olduklarına dikkat çekmiştir. Sergide önemli gördüğü yerleri Makineler Galerisi, 

Eyfel Kulesi ve “Ziyalı Fıskiyeler” (ışıklı fıskiyeler), Neft Vapuru ve Kızaklı 

Şimendifer gibi yeni icatları, teknolojik özellikleriyle ve fonksiyonlarını belirterek 

anlatmıştır. Sergi izlenimlerinin son bölümünde ise bu eserleri üreten kişilerin 

yetiştirildiği Fransız okullarını tanıtmış, eğitim sistemi ve içeriği hakkında bilgi 

vererek sanayi ve sanatta ilerlemek için meslek okullarının açılması ve eğitimde 

matematik, kimya, fizik, edebiyat, tarih, felsefe derslerine yer verilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır. Bu noktada,  İbrahim Edhem Mesut’un yabancı okullar hakkındaki 

olumlu aktarımlarının, II. Abdülhamit’in yabancı okulların açılması konusundaki 

yaklaşımını etkilediği düşünülebilir. 
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2.7 Genel Değerlendirme 

1889 Paris Sergisi ile dünya sergilerinin niteliği değişmiştir. Uluslararası  sergiler, 

yeni ürünler için yeni pazarlar bulmayı amaçlayan ticaretin öncelik kazandığı, 

hedeflenen geniş ve popüler izleyici kitlesine hitap edebilmek için eğlence yönü 

ağırlık kazanan organizasyonlara dönüşmüştür (Mattie 2007, s. 84). 

Osmanlı İmparatorluğu içinse durum biraz daha farklıdır, Sanayisi gelişmiş Avrupa 

ülkelerinin yeni pazar endişesi yerine Tanzimat ve Islahat Fermanına uygun olarak 

tarım, sanayi ve sanat alanlarında yapılan hamleleri, özellikle Batı devletlerine 

gösterme amacı hakimdi. Bununla birlikte, uluslararası sergilere katılımı sayesinde 

Osmanlı Devleti hammadde ve tarım ürünleri potansiyelinin büyüklüğünü sergilemiş 

ve yabancı devletlerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 

zengin bir tarım ülkesi olmanın yanında, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren sanayisindeki belirgin gerilemeye rağmen, dokumacılık, el sanatları gibi 

geleneksel sanatlarda Avrupa ile rekabet edebilecek seviyede olduğu ve Şam, Bursa, 

Filibe, İstanbul, Halep, Antep ve Uşak gibi şehirlerin de bu alanlarda önemlerini 

korudukları anlaşılmaktadır. Bu sergilerde ödül kazanan Osmanlı katılımcılarının 

çoğunluğunu, Osmanlı’nın ticari ve endüstriyel faaliyetlerinde de etkin rol oynayan 

yabancı ve gayrimüslimlerin oluşturduğu sonucu çıkmaktadır. Osmanlı 

İmparatorluğu açısından, sergilerin vurguladığı diğer bir önemli nokta ise Batı 

sanayisi ile aradaki farkın belirgin bir şekilde açılmasının anlaşılmasıdır (Önsoy 

1984, s. 206). Sergilenen ürün, eşya ve eser içeriği bakımından ise sergiler büyük 

ölçüde benzerlik göstermekte;  geleneksel sanatlar, tarım ve hayvancılık  ürünleri  

katılımlarda ağırlık kazanmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun sergi yapılarında, aydın sınıfın ortaya koyduğu 

“Osmanlılık” anlayışı temelde yer almakla birlikte, mimari uygulamada farklılıklar 

ortaya çıkmıştır. Bu farklı yaklaşımlarda, mimarların kişisel yorumları kadar 

dönemin değişken ve kaotik yapısı da rol oynamıştır. Osmanlı sergi mimari 

programlarındaki genel yaklaşım, geçmiş ve güncel anıtsal yapıların kopyalarına yer 

vermeye dayanmaktaydı. 

1851 Londra Sergisi’nde geleneksel ürün ve sanatlarıyla ön plana çıkan Osmanlı 

İmparatorluğu, 1855 Paris’te geleneksel ürünlerin yanında sergilenen mimari 

çizimlerle ön plana çıkmıştır. 1867 Paris Sergisi’ndeki mimari program ve 1873 
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Viyana Sergisi yapıları ise oryantalist mimari referansları, Osmanlı’yı ve İstanbul’u 

yansıtan anıtsal öğelere yer vermeleriyle temelde benzerlik göstermektedir. Öte 

yandan, 1867 Paris Sergisi’nde, Batı’nın normlarını göz önüne alınan tasarım varken, 

1873 Viyana Sergisi’nde “Osmanlı kimliği” vurgusu belirgindir. 1889 Paris 

Sergisi’ndeki temsil ise geleneksel etkiler taşımaktadır (Altun, 2003, s. 261). 
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3. 1893 CHICAGO KOLOMB DÜNYA SERGİSİ  

3.1 Serginin Kapsamı ve Önemi 

1893 Kolomb Dünya Sergisi Amerika’nın Kristof Kolomb tarafından keşfinin 400. 

yılı kutlamasına istinaden düzenlenmiştir. Serginin düzenlenişinde öne çıkan diğer 

unsurların başında 1878 ve 1889 Paris sergilerinin başarısı ve Amerika’da 

düzenlenen ilk büyük sergi olan 1876 Philadelphia Sergisi’nin yarattığı etkidir. 

1870’lerin ortalarında Amerika’nın ve birçok ülkenin ekonomik güçlüklerle 

mücadele ediyor olmasına karşın Philadelphia Sergisi’ni ziyaret için 10 milyona 

yakın insan seyahat etmiş ve 30.000’den farklı sergi izleyiciyle buluşmuştur. Sergi, 

Amerikalılar tarafından övgüyle bahsedilen bir gurur kaynağı olmuş, ancak mevcut 

olanı tümüyle göstermeye yetmemiştir. Dolayısıyla, yeni bir dünya sergisi 

düzenlemek, Amerika’nın teknoloji ve kültür alanındaki yetenek ve gelişmelerini 

kanıtlayabilmesi için bir fırsat olarak görülmüştür (Akçura, 2009). 

Amerikan ekonomisi, serginin düzenlendiği yıl olan 1893’e gelene kadar ciddi 

ekonomik krizler atlatmıştır. “1873 Paniği”nin (Panic of 1873) etkileri Avrupa ve 

Amerika’da 1879’a kadar hissedilmiştir. “Gilded Age” (Yaldızlı Dönem) olarak 

adlandırılan ve adını Mark Twain’in kitabından alan 1870-1900 arasındaki kısa 

süreç, Amerika’nın görünen ekonomik ve endüstriyel büyümesinin altındaki sosyal 

sorunun bir göstergesidir. Serginin düzenlendiği süreyi de kapsayan Yaldızlı 

Dönem’de, Rockefeller ve Carnegie gibi sanayi devlerinin hızlı yükselişi sürerken 

sınıflar arası ekonomik uçurum derinleşmiştir. Dönemin ismi, bu sosyoekonomik 

çelişkiye gönderme niteliği taşır. Gelişmelerin görünen ve yansıtılan yüzü ışıltısıyla 

göz alıcıyken, altında yatan derin toplumsal sorunlar örtülmeye çalışılmıştır.  

Serginin düzenlendiği 1893 yılı, Amerikan ekonomisinin, o tarihe kadar gördüğü en 

büyük ekonomik kriz olan “1893 Paniği” ile sarsılmıştır. 1893 Paniği’nin temel 

nedeni demiryolu yapımı finansman krizi ve gümüş madeni fiyatının düşüşüdür. 

İşsizlik oranlarının çok yükseldiği bu ekonomik buhranın sonucunda, 500 banka ve 
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15000 işletme kapanmış, açlık ve fuhuş baş göstermiştir. Krizin etkileri ancak 1897 

yılında düzelme göstermeye başlamıştır. 

Yaldızlı Dönem’in başında, sergiye ev sahipliği yapan Chicago’da, 1871’de Büyük 

Chicago Yangını (Great Chicago Fire) yaşanmıştır. 9 km2’lik bir alanı tahrip eden 

yangın, 300 kişinin ölümüne neden olmuştur. Yangın, kentin ticaret merkezinin 

büyük bölümünü etkilemiş, 100.000 kişiyi evsiz bırakmış, toplamda 17.500 yapıyı 

tahrip etmiştir. Ardında bıraktığı 222 milyon dolarlık hasarla, Büyük Chicago 

Yangını, kentin üçte birini yok etmiştir. Yangından sonra, her alanda, hızlı bir 

yeniden yapılanma sürecine giren Chicago kenti ve sakinleri için 1893 Kolomb 

Dünya Sergisi’ne ev sahipliği yapmak, bu büyük felaketin atlatıldığının bir 

göstergesi olarak önem taşımaktadır (Url-1).  

Bu yaşananların sonucunda, politik liderler fazlasıyla bölünmüş ulusu, bir arada 

tutacak kültürel harcı bulmak amacıyla Avrupa’daki meslektaşları gibi dünya 

sergilerine yönelmişlerdir. 1851’de düzenlenen Londra Sergisi, hükümet tarafından 

politik radikalizmin yayılmasını engellemek ve Britanya İmparatorluğu’nun 

uluslararası yayılmacı politikalarını güçlendirmek amacıyla desteklenmiştir. Bu 

serginin başarısı, İngiltere’nin politik arenadaki rakiplerine kendi uluslararası 

sergilerini düzenleme fikrini aşılamıştır (Akyol, 2003). Her ne kadar Amerika 1876 

Philadelphia Dünya Sergisi’yle İngiltere’yi takip etse de, bu serginin başarısızlığı ve 

zarar etmesi, sergi hareketinin Amerika’da başarılı olup olamayacağı konusunda 

genel bir kuşkuya neden olmuştur. 1893 Kolomb Dünya Sergisi ise bütün bu 

kuşkuları silerek mevcut kanıyı, kalıcı şekilde olumluya çevirmesi bakımından önem 

taşır (Chandler, 1986). 

Sergi ile Chicago’da ortaya çıkan eğilimler, 20. yüzyılın eşiğinde sanat, mimari, 

teknoloji ve kültür alanlarında Amerikan tarihini şekillendirici izler bırakmıştır.3 

Sergi 50 yabancı ülkenin katılımının yanı sıra 43 ayrı Amerikan eyaleti ve 

bölgelerinin temsil edildiği ilk organizasyon olma özelliğini taşımaktadır (Url-2). 

Sergi yapılarının Neoklasik ve Beaux-Arts mimari akımlarının etkisiyle tasarlanması 

ve inşaatlarında beyaz alçının fazlaca kullanımı nedeniyle Chicago “White City” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Sergide, günümüze kadar popülerliğini koruyan ve Amerikan kültürüyle özdeşleşen hamburger ve 
diyet soda halka tanıtılarak sonrasında yaygınlık kazanmıştır. Ayrıca, Hersley çikolatalarının sektöre 
girişi, Wrigley meyveli sakızlarının ve bir Kuzey Dakota firmasının ürettiği irmik lapasının (cream of 
wheat) tanıtımı da ilk kez sergi kapsamında gerçekleşmiştir. 
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(Beyaz Şehir) olarak anılmaya başlamıştır. Kentin bu adı almasındaki diğer etkense, 

sergi alanında ve yapılarda kullanılan aydınlatma sisteminin başarısıdır.  

1880’lerin başında ortaya çıkan serginin düzenlenmesi fikri, bu on yılın sonuna 

doğru olgunlaşmış, karar verildikten sonra, ilk olarak nerede düzenleneceği konusu 

gündeme alınmıştır. Öncelikle ev sahibi şehri seçmek için bir kongre komitesi 

oluşturulmuştur. Ekonomik belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde,  hem ticari kar 

hem de emlak fiyatlarını artırma imkanı olarak değerlendirilen sergiye ev sahipliği 

yapmak için St. Louis, Washington D.C., New York ve Chicago eyalet yöneticileri  

başvuruda bulunmuştur. Sergi destekçilerinin diğer hedefi ise şehirlerinin prestijini 

artırmaktır (White, 1893). 

Kongre heyetinin, sergi için ev sahipliğine aday olan şehirler arasında yapılan ilk 

değerlendirme sonucunda, Washington D.C., New York ve Chicago mevcut 

imkanları ve konumlarıyla öne çıkmıştır. Bu esnada, J. P. Morgan, Cornelius 

Vanderbilt ve William Waldorf Astor’un da içinde bulunduğu, New York’un finans 

güçleri, serginin, Kongre tarafından New York’a verilmesi halinde 15 milyon 

dolarlık teminat vereceklerini duyurmuşlardır. Chicago’nun önde gelen 

sermayedarları, teşvikçileri ve sergi sponsorları Charles T. Yerkes, Marshall Field, 

Philip Armour, Gustavus Swift ve Cyrus Mac Cormick benzer imkanlara ek olarak, 

devletten yardım sözü ve toplumun her kesiminden toplanmış 5 milyon dolarlık hisse 

senedi sözleşmesini kongre kuruluna sunmuşlardır (Moses ve Selby, 1893, ss. 22-

26). 

Final değerlendirmesi öncesinde, New York en güçlü aday gibi gözükmekle birlikte, 

sergi için uygun bir alan bulunamaması ve başvuru komitesinin Central Park’ı sergi 

alanına çevirme önerisine, şehir sakinlerinden gelen şiddetli muhalefet nedeniyle 

seçmeyi geçememiştir. Kongrenin seçiminde etkili olan diğer bir faktör bankacı 

Lyman Gage’in başvuru süresinin son 24 saati içinde birkaç milyon dolarlık ek bütçe 

bulmasıyla Chicago’nun bütçe teklifinin NewYork’un bütçe teklifini geçmesi 

olmuştur (Url-3). Washington içinse durum daha farklıdır; sergi için uygun alanlar 

şehirde mevcut olmasına karşın, finansal imkanlar kısıtlı olduğu için bu alanlar 

değerlendirilememiştir, çünkü eyaletin geliri kamu fonlarına dayanmaktadır. Sonuç 

olarak, gerek merkezi konumu gerekse sergiye sponsor olabilecek varlıklı 

girişimcileri barındırması bakımından Chicago, sergi için ev sahibi şehir seçilmiştir 

(Mc Nally, 1893). 
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Chicago, Michigan Gölü kenarındaki  2000 dönümlük sergi alanına elverişli park 

alanı, buharlı gemi ve 24 ayrı demiryolu hattıyla katılımcı ve izleyicilere sağladığı 

ulaşım ağı göz önüne alındığında, sergi için çok elverişli bir tablo çizmektedir. Sergi 

kongre heyetine sunulan raporda, Chicago’da günde 18 saat çalışan demir ve gemi 

taşımacılığıyla 2 milyon insanın seyahat ettiği bilgisi yer almaktadır. Sergi kongre 

heyeti, tüm bu imkanları değerlendirerek 25 Şubat 1890’da seçimini karara 

bağlamıştır.  28 Nisan 1890’da dönemin Amerikan Başkanı Benjamin Harrison’ın 

onay vermesiyle resmi olarak sergi hazırlıklarına başlanmıştır. Serginin inşasında 

40.000 kalifiye işçi istihdam edilmiştir (Bolotin ve Laing, 2002, s. 17). Sergi alanını 

banklarda oturarak gezme imkanı sağlayan yürüyen bantlar da dönemin teknolojik 

gelişmelerindendir. 

Serginin elektrik ve aydınlatması için düzenlenen ihaleye, Thomas Edison ve J.P. 

Morgan tarafından yönetilen General Electric Şirketi teklif vermiştir. İlk teklifi 1,8 

milyon dolar olan şirket bu rakamın fahiş bulunmasıyla ikinci teklifinde bütçesini 

554.000 dolara düşürmüşse de ihaleyi 339.000 dolarlık teklifiyle, Nikola Tesla’nın 

görev aldığı, Westinghouse firması kazanmıştır. General Electric firması, 

Westinghouse’un ihaleden vazgeçmesi için patentli Edison lambalarını kullanımını 

yasaklamışsa da Westinghouse firması iki durduruculu ampul kullanılan lambalar 

tasarlayarak patent sorununu aşmıştır. Ayrıca, Nikola Tesla ve George Westinghouse 

tarafından, devrim niteliğinde teknolojik bir gelişme sayılan yüksek voltaj ve düşük 

ısıyla daha verimli aydınlatma imkanı sağlayan “alternatif akım”  halka tanıtılmıştır. 

Sergiyi ziyaret eden milyonlar için serginin elektrikli ışıklandırması gelecekte 

Amerikan şehirlerinin ve çiftliklerinin ışıklandırılması olasılığı gündeme gelmiştir 

(Dybwad ve Bliss, 1992). 

Kolomb Dünya Sergisi,  Amerikan kültürünü tanımlayan en önemli etkinliklerden 

biri olarak, kültürel anlamda bir mihenk taşıdır. Sergi dahilinde düzenlenen 

kongrede, dinden bilime, emekten kadın haklarına kadar birçok konuda dönemin 

entelektüellerinin ve aktivistlerinin katıldığı konferanslar ve tartışmalar yürütülmüş, 

tarihçi Frederik Jackson Turner toprak hakkını konu eden Amerikan tarihinde 

sınırların önemi konulu, daha sonra “Turner Tezi” olarak adlandırılan makalesini, 

kongre kapsamında düzenlenen bir seminerde sunarak, akademik ve entelektüel 

çevrelerden destek bulmuştur. Henry Ford, atsız bir araç tasarlayabilme hayalini 

ateşleyen “içten yanmalı motor”u ilk kez sergide görmüştür (Url-4). 
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Sergi planları yapılmaya başlandığında, Beyaz Şehir’in beyaz nüfus ağırlıklı olması 

Afrika kökenli Amerikalılar üzerinde yaralayıcı bir etki yaratmıştır. Sergi 

organizatörleri, başta Afrika kökenli Amerikalıların, özgürlüklerine kavuştuklarından 

beri kazandıkları başarıları dünyaya gösterme konusundaki kararlılıklarına istinaden, 

katılım kararını desteklemişlerse de, tamamı beyazlardan oluşan eyalet komiteleri, bu 

öneriyi kısa sürede veto etmiştir. Siyahi kesimin, serginin planlama aşamasında 

görev alma taleplerine karşılık sergi yönetimi, St. Louis eyaletinden bir okul 

müdürünü ulusal komiteye vekil tayin etmiştir. Yetkililerin, göstermelik ödünleri ve 

görmezden gelmeleri karşısında öfkelenen kesim, sosyolog, gazeteci ve kadın hakları 

savunucusu Ida B. Wells’in liderliğinde, Afrika kökenli Amerikalıları sergiyi boykot 

etmeye çağırmıştır. Öte yandan, sergide Haiti’nin temsilciliğini yürüten Frederick 

Douglass bu fikre karşı çıkarak, mevcut kesimin sergiye mümkün olduğu kadar 

katılım göstermesini istemiştir. Douglass, sergi yöneticilerinin özel bir “Renkli 

Amerikalılar” günü belirlemesine dayanarak, yetkililerin anayasaya uygun 

davrandığı ve geçmişte kölelere verilen sosyal adalet sözünün tutulduğu iddiasında 

bulunmuştur. Ancak bu çabalar yetersiz kalmış ve serginin ırkçı politikası, 1896’da 

kanun haline gelecek olan “ayrı fakat eşit4” politikasının temelinin oluşmasında 

önemli bir pay sahibi olmuştur (Url-5). 

Sergide var olma mücadelesi veren diğer bir kesim kadınlardır. Seçici kurul, 

Chicago’ya ev sahipliğini verirken Kadın Yöneticiler Kurulu (Board of Lady 

Managers) oluşturulma şartını zorunlu kılmasıyla, orta sınıf beyaz kadınların,  

siyahilere nazaran, sergide daha etkin rol alacağı açıkça kesinleşmişse de kadınların 

görev çerçevesi ve nasıl temsil edileceği belirsizliğini korumuştur. Katılımcı 

kadınların bir kısmı, sergilerin erkeklerle beraber yer almasını önerirken diğer kadın 

katılımcılar, kendilerine ait özel alan temini konusunda ısrarcılığını sürdürmüştür. 

Bunun üzerine, Kadın Yöneticiler Kurulu (Board of Lady Managers) başkanı Bertha 

Honore Palmer, Midway Plaisance’nin ana sergi alanına bağlandığı kısımda, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   Amerikan İç Savaşı'nın dolaylı sonuçlarından biri olarak Abraham Lincoln döneminde, 1863'te  

köleliğin kaldırılmasından sonra Afrikalı Amerikalılar özgürlüklerini kazanmış olsalar da ırkçılık  

sonlanmamıştır. Bu dönemden itibaren oluşmuş olan “ayrı ama eşit” (separate but equal) anlayışı 

kanunlara yansımıştır. Bu düzenlemeyle, siyahların beyazlar ile eşit haklara sahip olmakla beraber (oy 

hakkı, miras hakkı, seçilme hakkı vs.) kamu kurumları, eğitim, hastaneler, otobüsler, kamusal alanlar 

vb yerlerde ırk bazlı ayrımcılığın da yasal olması sağlanmıştır. (http://columbus.gl.iit.edu/frontl.html.)	  
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Kadınlar Binası’nın inşa edilmesinde ve sergilerin organizasyonu için başarılı bir 

çalışma yürütmüştür (White, 1893). 

Beyaz Şehir (White City) ve Midway Plaisance arasındaki karşıtlık, Amerikan 

toplumunun ve kültürünün geleceği hakkındaki derin mücadelelerin bir yansıması 

olmuştur. Serginin yarattığı gelecek kaygıları, özellikle Afrika kökenli 

Amerikalıların ve kadınların temsil mücadelesinde açıkça görülmektedir. 

3.2 Serginin Mimari Programı  

3.2.1 Serginin ana konuları 

1893 Kolomb Dünya Sergisi açıldığında, Büyük Chicago Yangını’nın üzerinden 

yirmi iki, Amerikan İç Savaşı’nın üzerindense yirmi sekiz yıl geçmişti. Yaldızlı Çağ 

1886 yılındaki Chicago Hay Market Meydanı’nın bombalanması5 (Hay Market 

Olayı),  hızlı endüstriyel büyüme, kitlesel göç ve sınıfsal şiddet ile karakterize olan 

ve yeniden inşa dönemini de içeren bir süreci temsil etmektedir. Bu noktada, 1893 

Kolomb Dünya Sergisi,  Amerika için ilerleme demekti ve ilerleme, teknolojiyle 

özdeş tutuluyordu. Dolayısıyla serginin elektrik tesisatı, aydınlatma sistemi, su ve 

ışık gösterileri, yürüyen bantları, mimarisi, elektrik, makine, ulaşım ve sanayi 

yapıları gibi öğeleri, yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda sembolik unsurlardır. 

Öte yandan sergi ilerlemenin sadece sanayi ve teknoloji alanlarında değil, sanatsal 

anlamda da, Avrupa’yla boy ölçüşebilecek nitelikte olduğunun bir göstergesiydi ve 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 1 Mayıs 1886'da Louisville'de (ABD) başlayan işçi grevleri sonucu 4 Mayıs'ta yine aynı şehirdeki 
Haymarket Alanında meydana gelen olaydır. 1886'da Chicago'da toplanan Amerika İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu, 8 saatlik işgünü için 1 Mayıs'ı grev ve 8 saat uygulamasını fiili olarak hayata 
geçirme günü olarak belirlemiştir.1 Mayıs 1886'da, grev ve gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Irklar 
arasındaki dayanışma da o gün en yüksek noktaya ulaştı. Louisville'de (Kentucky) 6 binden fazla 
siyah ve beyaz işçi, birlikte yürümüştür. O dönemde Loisville'deki parklar, siyahlara kapalıdır. 
İşçilerin sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girmesi diğer eyalet ve kentlerde de 
siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, önyargı duvarının yıkılması 
şeklinde yorumlanmıştır. Grev ve gösteriler, 1 Mayıs'tan sonra da sürmüş,  işçilerin çoğu 3 Mayıs'ta  
sokaklara çıkmıştır. Chicago’da  McCormick'e ait fabrikadan atılan ve grevde olan işçilerin de miting 
yaptığı günün sonunda miting sona ermek üzereyken McCormick fabrika düdüğünü çalarak, içerdeki 
grev kırıcıları dışarı çıkartasılmasıyla grev kırıcıları protesto etmek için bir grup işçi fabrikaya 
yönelen işçilere ateş eden polis, 4 işçinin ölmesine, onlarcasının yaralanmasına neden olmuştur. Bu 
saldırıyı protesto etmek için 4 Mayıs'ta Haymarket Alanı'nda miting düzenlenmiştir. Miting tam 
dağılırken, kürsünün önüne, nereden geldiği belli olmayan bir bomba atılması sonucu 7 polis ölmüş 
69'u ise yaralanmıştır. Haymarket Olayı olarak anılan bu bombalamanın ardından yüzlerce işçi deliller 
yetersiz olmasına karşın tutuklanarak 7’si idam edilmiştir. 
(http://marksist.net/utku_kizilok/isgunu_mucadelesi_ve_1_mayis_in_dogusu.htm) 
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eğitimden bağımsız bir gelişmeden söz edilemeyeceği için, eğitim teması sergide ön 

plana çıkmaktaydı. 

Serginin Midway Plaisance (panayır) alanı için, 1889 Paris Sergisi’nden esinlenen 

sergi komitesi, Fransız hükümeti ve tanınmış antropologlar tarafından hazırlanmış 

Fransız kolonilerini temsilen Afrika ve Asya'dan gelen insanların yer aldığı, etnolojik 

temsillerden hareketle, ticari girişimlerine antropolojik mirası eklemek adına 

Midway’in direktörlüğüne, serginin Antropoloji Binası’nın organizasyon sorumlusu 

da olan, Harvard Üniversitesi’nden Frederic Ward Putnam’ı getirmiştir. Putnam, 

Midway’in ziyaretçilere, “Beyaz Şehir” olarak sunulan alanın uygarlık idealine 

doğru insanlığın ilerlemesini sergilemesine paralel olarak “ilkel”  insanları teşhir 

eden bir açık hava müzesi olarak tasarlanmasını önermiştir. Ancak sergi 

komisyonundaki “ayrıcalıklı katılımcılar” dolayısıyla, Midway’ın ticari boyutu ön 

plana çıkmıştır. Nitekim, Midway serginin eğitici yönüne katkıda bulunmasının 

yanında tek başına bir eğlence merkezine dönüşmüştür ve bu yönüyle kitle 

kültürünün, Amerika’ya özgü yeni formlarının doğmasında etkili olmuştur. 

Riverview Park ve Coney Adası gibi 20. yüzyılın bu kültürün karakterinde belirgin 

rol oynayan eğlence bölgeleri, Midway Plaisance’nin yansımalarının sonucudur.  

Daniel Burnham sergi alanları ve binalar için yaptığı planı geliştirilirken,  Davis ve 

ekibi sergilenecek milyonlarca ürün, eşya ve eserin sınıflandırmasıyla uğraşıyordu. 

Konuyla ilgili Amerika'nın önde gelen taksonomisti, Smithsonian Enstitüsü'nden G. 

Brown Goode danışmanlığına başvurularak, uygarlığın, ansiklopedik bir şekilde 

kavramsallaşması ilkesi gözetilmiştir. Bu noktada, uygarlık temsili açısından, 

serginin  “Beyaz Şehir”  alanındaki anıtsal binaları, sanatsal, teknolojik ve tarımsal 

üretimleri içeren düzenleriyle arzu edilen etkiyi yaratırken, ticari tavizler verilerek 

hazırlanmış eğlence ve eğitimi harmanlamayı denemiş Midway, bu noktada,  

istenilen etkiyi tam anlamıyla yaratamamıştır (Lewis, 2010). 

3.2.2 Sergi Alanı: Jackson Park ve Midway Plaisance 

Kongre, şehir seçiminin akabinde, serginin açılış tarihini 1893’e ertelemişse de 

Chicago’nun sergi destekçileri, organizatörleri hazırlıklara başlamışlardır. Özellikle, 

sergi alanının seçimi zorlu bir süreçten geçmiştir. Farklı ticari çıkarların gözetilmesi 

için merkezi bir alan seçilmek istenmiş, trafik ve özel mülkiyet konularında yaşanan 

sorunlar, Harlow N. Higinbotham’ın başkanlığındaki sergi şirketini ve Thomas W. 
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Palmer başkanlığındaki uluslararası sergi komisyonunu, kentin merkezinde yer alan 

Loop’tan 7 mil  (yaklaşık 11 km) uzakta bataklık bir arazi olan Jackson Park’ı sergi 

alanı olarak belirlemek zorunda bırakmıştır. 

Sergi, Jackson Park ve Midway Plaisance olmak üzere iki ana kısımda toplam 630 

dönümlük bir alanda kurulmuştur. Jackson Park alanı, doğuda Michigan Gölü, batıda 

Stony Caddesi, kuzeyde 56. Cadde ve güneyde 67. Cadde arasında yer alıyordu. 

Jackson Park, serginin ‘Beyaz Şehir’ adını almasına yol açan ana sergi binaları ve 

uluslararası resmi sergi binalarının bulunduğu alandı. Eğlence ve ticari faaliyetlerin 

yoğunluk kazandığı Midway Plaisance ise, 59. Cadde ile batıda Stoney Island-

Cottage Grove Caddesi arasındaki dar alanda yer almaktaydı.  

İnşa ve sergi seçim sürecini hızlandırmak için sergi otoriteleri sorumluluğu 

paylaştırarak, sergi yönetmenliği görevini Daniel H. Burnham’a ve genel direktörlük 

görevini, George R. Davis’e vermişlerdir. Her iki isim de Eyfel Kulesi’yle dikkat 

çeken 1889 Paris Sergisi başta olmak üzere, önceki uluslararası sergilerden 

esinlenmekle beraber, Kolomb Dünya Sergisi’nin benzerlerinden farklı ve 

örneklerinden ayrılan bir düzende olması için çaba göstermişlerdir (Mc Nally, 1893). 

3.2.3  Serginin mimarları 

Daniel Burnham’a göre, 1889 Paris Sergisi için mühendislik ne ifade ediyorsa 

mimari ve heykel Kolomb Dünya Sergisi için o olmalıydı. Burnham 1892’de aniden 

ölen ortağı John W. Root’un yardımıyla, New York Central Park’a rakip bir park 

tasarısının sahibi Frederic Law Olmsted başta olmak üzere birçok genç mimarı, sergi 

için bir araya getirmiştir. Burnham’ın mimari planının genel çerçevesi “Beaux-Arts” 

etkisi yaratacak sergi yapılarının meydana getirilmesiydi. 

Sergi alanında yer alan heykellerin tamamına yakını Augustus Saint-Gaudens, 

Frederick MacMonnies ve Daniel Chester French’e aittir. Yönetim Binası’nın  

(Administration Building) mimarı Richard Morris Hunt, Tarım Binası’nın 

(Agricultural Building) mimarları Charles McKim, William Mead ve Stanford 

White, Elektrik Binası’nın (Electricity Building) mimarları, Henry Van Brunt ve 

Frank Howe, Bahçecilik Binası’nın (Horticulture Building) mimarları, William L. 

Jenney ve William B. Mundie, Sanayi ve Liberal Sanatlar (Manufactures and Liberal 

Arts) binalarının mimari George B. Post, Makine Binası’nın (Machinery Hall) 

mimarları Robert Peabody ve John Stearns, Balıkçılık Binası’nın (Fisheries 
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Building) mimarı Henry Ives Cobb, ilk kez bir sergide ayrı bina olarak tasarlanan 

Maden ve Madencilik Binası’nın (Mines and Mining Building) mimarı Solon Beman 

ve Ulaşım Binası’nın (Transportation Building) mimarları Dankmar Adler ve Louis 

Sullivan’dır. Sullivan’ın Ulaşım Binası için tasarladığı kemerli “altın kapı” (Golden 

Gate) dışında bahsi geçen yapıların tümü “Beyaz Şehir” (White City) isminin 

kaynağı olan, kalıcılığı zayıf, beyaz alçı kaplı Neoklasik tasarımlara sahipti (Ek H). 

Serginin mimari düzeni, merkezi bir lagünü çevreleyen resmi ve anıtsal tasarımlı 

yapılara dayanıyordu. Üslup olarak Neoklasizm’e öncelik verilmesi, sergiyi mimari 

açıdan Amerika’da gelişen yeni mimari stiller yerine, Avrupa’nın Barok kentleri ve 

Versailles’e yaklaştırmıştır. Bu durum, Amerika’nın keşif kutlamalarına ithafen,  

Amerika’da modern mimarinin merkezi kabul edilen bir kentte düzenlenen bir sergi 

için tartışmalı bir karar olarak nitelendirilebilir (Hitchcock, 1895). 

Beyaz Şehir akımının Amerikan mimarisine etkisi, sergi sonrasında, özellikle 

kamusal yapılarda belirgin biçimde kendisini göstermiş ve bu etki 1890’lardan 

1930’lara kadar süren güzellik ve mimari uyumun toplumsal anlamda da uyuma 

katkıda bulunacağını benimseyen ‘Güzel Şehir’ (Beautiful City) akımı içinde etkili 

olmuştur. Güzel Şehir akımı Chicago, Cleveland, Detroit ve Washington D. C. 

eyaletlerinin şehir planlamasında görülürken, serginin mimari anlamda başındaki 

isim olan Daniel Burnham, bu harekete yön veren isimlerden biri olarak, Chicago, 

Washington D. C., San Francisco ve Cleveland’ın şehir planlamalarındaki etkin isim 

olmuştur (Url-6). Ana binaların yer aldığı merkezi alana (lagün ve onun klasik anıtsal 

yapıları) yönelik diğer bir eleştiri ise, genel tarza hakim olan Beyaz Avrupalı-

Amerikan etkisiydi. Diğer bir deyişle, merkeze “beyaz Anglo-Sakson erkek 

Amerikan kültürü” hakimken, Amerikan yerlileri, Okyanusyalılar ve Afrikalılar gibi 

diğer kültürler, bu alanın uzağında konumlandırılmıştı. Farklı etnik gruplar, özellikle 

“batılı” olmayanlar Midway Plaisance’de temsil ediliyordu. 

Bu aşamada dikkat çekici bir diğer nokta, konumu ve mimarı ile Kadınlar Binası’dır  

(Women’s Building). Kadın yöneticiler kurulunun, Daniel Burnham’a Kadınlar 

Binası’nı, kadın bir mimarın tasarlaması konusundaki ısrarları sonucunda açılan 

yarışmayı MIT’den yeni mezun olan mimar Sophia Hayden kazanmıştır. Hayden 

binayı, İtalya’daki bir güzel sanatlar müzesi için tasarladığı İtalyan Rönesansı etkileri 

taşıyan bitirme projesinden esinlenerek tasarlamıştır. Yapı, konumu itibariyle resmi 
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merkez binaları ile Midway Plaisance sınırında, bu iki alan arasında bir geçiş noktası 

işlevi görmüştür (Findling, 1990). 

Öne çıkan yapıların merkezinde Yönetim Binası bulunuyordu. Diğer yapıları 

yukardan görecek ve uzaktan bakıldığında dikkatleri üzerine çekecek bir alanda 

konumlandırılmıştı. Altın yaldızlı merkezi kubbesi büyüklüğü nedeniyle sergi 

alanının her yerinden kolaylıkla görülebiliyordu ve Roma’daki San Pietro Kilisesi’ne 

benzetilmekteydi. Bina, stratejik konumu ve sadeliğiyle diğer binaları egemenliği 

altına alan güçlü bir etki bırakıyordu (Cumhuriyet Heykeli Şekil 3.1). 

Binanın mimarı Richard Morris Hunt, Amerikan Mimarlar Enstitüsü’nün (American 

Institute of Architects) başkanı olmasının yanı sıra, Paris’in prestijli eğitim 

kurumlarından Ecole des Beaux-Arts’a kabul edilmiş ilk Amerikalı mimardı. Bundan 

dolayı “Duayen Mimar” (Dean of Architects) olarak anılmıştır. Kariyerinde, eklektik 

yapılarıyla ün kazanmıştır.  

Serginin yarattığı Neoklasik etki, bitiminden sonra da mimari çevrelerde uzun 

soluklu bir tartışma konusu olmuştur. Burhnam Beaux-Arts etkisindeki planın, 

bakımsız olarak nitelendirdiği, Amerikan şehir mimarisi açısından canlandırıcı bir 

etkisi olduğunu öne sürerken, Sullivan, serginin mimari etkisinin Amerikan mimarisi 

açısından zarar verici olduğunu iddia ederek bu yaklaşımı kınamıştır (Kogan ve 

Kogan, 1976). 

Hubert Howe Bancroft Fuar Kitabı’nda (Hubert Howe Bancroft Book of Fair) , 

Yönetim Binası’nı sergi yapılarının tacı olarak tanımlarken (129), Benjamin T. 

Cummings binanın kubbesini her açıdan Batı yarımkürenin en iyisi olarak 

nitelemiştir (204).  Trumbull White ise övgüyü bir basamak daha ileri götürerek 

Yönetim Binası’nı modern mimarinin en büyük başarılarından biri olarak 

tanımlamıştır (Bancroft, Cummings ve White). 

Dikkat çeken diğer yapı ise Brunt ve Howe’un tasarladığı Elektrik Binası’dır (Şekil 

3.2). Dörtgen planlı yapıda korint sütun düzeni kullanılmıştır. Binanın köşelerinde 

kuleler bulunmaktadır. Sergi yapılarının içinde en çok cam bu binada kullanılmıştır. 

Yapının içinde çok sayıda galeri, pencere ve balkonlar yer almaktaydı. Dış cephe 

saçaklar, üçgen alınlıklar ve zengin bezeme detaylarıyla binanın temasını 

yansıtmıştır. Binanın gece aydınlatması için binlerce küçük ışıklandırma 

kullanılmıştır (Pierce, 1957). 
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Adler ve Sullivan’ın tasarladığı Ulaştırma Binası ise tasarım ve renkleriyle neoklasik 

etkiden uzaklaşmıştır. Romanesk etkiler barındıran mimarisi İslami referanslar da 

içermekteydi (Şekil 3.3). Bazilikayı andıran iç mekanda 8 adet asansörle çıkılabilen 

bir seyir terası ve demiryolu müzesi yer almaktaydı. Binanın ana girişinde bulunan 

kemer ise “Golden Doorway” (Altın Giriş) olarak adlandırılmıştı. Kemer, yeşil lame 

ve aşındırılmış metal dizaynı kabartmalarla ve ulaştırma temalı resimlerle 

bezenmiştir. (Burchard ve Bush-Brown, 1961). Yaldızlı ve kemerli girişiyle 

Ulaştırma Binası, diğer resmi sergi yapılarından ayrılmakla kalmamış en çok 

fotoğraflanan ve dikkat çeken yapıların başında gelmiştir. 

Sergiden  bir yıl sonra yapıların çoğu tahribe uğramış ve yanmıştır. Ayakta kalan 4 

yapıdan bugün orijinal konumunda kalan tek yapı Chicago Bilim ve Sanayi Müzesi 

olarak hizmet vermektedir. Maine Eyalet binası, Maine eyaletine taşınmıştır. 

Dekorasyon öğeleri satılan yapı kütüphane ve sanat galerisine dönüştürülmüştür. Van 

Houten kakaolarının kullandığı Dutch House, halen Massachusetts’de yer 

almaktadır. Norveç Binası, Wisconsin’e taşınarak halen turistik bir merkez olarak 

ziyarete açıktır.  Midway alanı ise Chicago Üniversitesi kampus sınırları içerisindedir 

(Bolotin ve Laing, 2002, s.155). 

 

Şekil 3.1 : Yönetim Binası’na Bakış, Ön Planda Cumhuriyet Heykeli (Statue of 
Republic) (World’s Fair Rare Photographs). 
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Şekil 3.2 : Elektrik Binası (Electricity Building) (Url-7). 

 

Şekil 3.3 : Ulaştırma Binası (Transportation Building) (The Chicago World’s Fair of 
1893 A Photographic Record, Stanley Applebaum).
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4. OSMANLI KATILIMININ ARKA PLANI VE SERGİ ÖNCESİ 
HAZIRLIKLARI  

Osmanlı İmparatorluğu 1893 Kolomb Dünya Sergisi için kapsamlı bir hazırlık süreci 

geçirmiştir. Sergi temsilcisi Dr. Cyrus Adler’in ziyaretiyle başlayan bu süre zarfında, 

sergi katılımına karar verilmesinin ardından, sergileme alanının merkezi konumda 

olması, gönderilecek komisyonun ve ekibin oluşturulması, komiserlerin tayini, 

katılımın teşviki için Ticaret Odası faaliyetleri, Elia Suhami Sadullah Firmasıyla 

anlaşılması, gönderilecek ürün ve eşyaları içeren yazışmalar, bireysel katılımcılar 

için katılım şartlarının belirlenmesi ve sergilemenin detaylarına ilişkin konulardaki 

kaynaklar hazırlığa verilen önemin başlıca göstergeleridir. 

4.1 Sergide görev alan kişiler 

Osmanlı Devleti’nin resmi sergi katılımı için İbrahim Hakkı Bey’in başkomiserliği 

ve Fahri Bey’in ikinci komiserliği başkanlığında bir komite oluşturulmuştur. 

Serginin Midway Plaisance alanında yer alan ticari etkinliklerinin organizasyonu için 

Ticaret Odası çeşitli faaliyetlerde bulunmuş, gazetesi aracığıyla bireysel katılımı 

teşvik etmiştir.  

Resmi sergi binası ve Midway alanının inşası ile ticari katılım için Robert Levi 

direktörlüğündeki Elia Suhami Sadullah ve Şerikleri Firması (Elia Souhami Sadullah 

& Co. in Istanbul) ile anlaşılmıştır. Sergi’nin Osmanlı katılımından sorumlu olan 

Amerika temsilcisi, sergi daveti için ziyarette bulunan Dr. Cyrus Adler’dir. Ayrıca 

dönemin Amerika Başkonsolosu Charles Henrotin açılışta ve sergi süresince çeşitli 

etkinliklerde yer almıştır. 

4.1.1 Sergiye katılım için Dr. Cyrus Adler’in ziyareti 

Cyrus Adler 1863 yılında Musevi bir ailenin mensubu olarak Van Buren Arkansas’da 

doğmuştur. 1883 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nden mezun olmuş, 1887 yılında 

Johns Hopkins Üniversitesi’nden doktorasını almış ve burada iki yıl semitik alanında 

dersler vermiştir. Kütüphaneci olarak çalıştığı 1892-1895 yılları arasında arkeoloji ve 



40 
 

semitik alanlarında eğitim görmüştür. 1893 Kolomb Dünya Sergisi’nde Ortadoğu 

özel komiseri olarak görev yapmış, sergi öncesinde Osmanlı vilayetleri başta olmak 

üzere Tunus, Mısır, Fas, Cezayir ve Bulgaristan’a ziyaretlerde bulunmuştur. 

Smithsonian Enstitüsü Doğu Medeniyetleri Koleksiyonu Müdürü olan Dr. Cyrus 

Adler, İstanbul’da olduğu süre içinde, bir dönem Washington’da Osmanlı temsilciliği 

yapmış olan dönemin Ticaret Bakanı Tevfik Hasan Paşa ile ikili görüşmelerde 

bulunmuştur. Görüşmeler sonucunda, Osmanlı sergilerinin hazırlıkları için aracı 

firma olarak diğer dünya sergilerinden tecrübesi ve ödülleri olan Elia Suhami 

Sadullah Firması ile anlaşılmıştır (Ek B, Ek C). Midway’deki birçok Osmanlı 

sergisinin hazırlığını bu firma üstlenmiştir. 1891 Şubat’ında gelen sergi daveti devlet 

bazındaki görüşmelerin Mayıs 1891’de sonuçlanmasıyla katılım kararına 

bağlanmıştır. 

Dr. Cyrus Adler, sergi yetkilisi olarak Osmanlı vilayetlerine ziyaretlerde bulunarak 

gerek Osmanlı’yı yanlış tanıtmayacak gerekse Amerika’da olumsuz algılanmayacak 

gösteriler ve sergilerin organizasyonları için İstanbul’dan Şam ve Kudüs’e gitmiş, 

oradan da Mısır’a geçmiştir. Adler yolculuğu boyunca annesine mektup yazarak 

izlenimlerini aktarmıştır (Url-8).  

Adler, Osmanlı, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas ve Bulgaristan özel sergi komiseri olarak 

bu ülkeleri ziyaret edip Chicago’ya döndükten sonra sergi yönetimine bir rapor 

sunarak bahsi geçen ülkelerin sergi sunumlarının ağırlıklı olarak “köy” (village) 

formatında yapılacağını bildirmiştir. Bu sergileme alanlarında, farklı sektörlerden 

yerel görevlilerin çalışacağını aktarmıştır. Adler, Osmanlı sergi sunumu için “sıra 

dışı” olacağını belirterek sultanın “Bağdat Köşkü”nün bir reprodüksiyonunu inşa 

ettireceğini belirtmiştir. Cyrus Adler ziyaret ettiği ülkelerin sergi için toplamda 

yaklaşık 1.200.000$ bir bütçe ile katılacaklarını raporunda sunmuştur (New York 

Times, 30 Ocak 1892). 

Bununla birlikte, Midway Plaisance alanındaki binaların ve sergilerin genelinin Paris 

Dünya Sergisi’yle benzerlik göstermesinde Cyrus Adler’in etkisi olmuştur. Midway 

Plaisance’da yer alacak kültürel ve eğlence amaçlı gösterilerin Paris Sergisi’ndeki 

‘Rue de Caire’ (Kahire Sokağı) tarzında sunulmasını öneren ilk kişi dönemin 

Smithsonian Enstitüsü Doğu Medeniyetleri Koleksiyonu Müdürü olan Dr. Cyrus 
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Adler’dir.  Adler ayrıca, sergiye katılan yabancı tüccarların masraflarını kendileri 

karşılamaları şartıyla sundukları ürünleri satma hakkı verilmesini öneren isim olması 

dolayısıyla serginin ticari boyutu açısından etkindir. 

Cyrus Adler, Osmanlı ziyaretlerinden sonra 1898 yılında, uzun süre İstanbul’da 

yaşamış arkadaşı Allan Ramsay ile birlikte İstanbul 1898 Kahvehane Hikayeleri adlı 

derleme öykülerden oluşan bir kitap yayınlamıştır. Bu kitabın önsözünde Adler Türk 

insanına dair bir tasvire yer vermiştir: 

İstanbul’a yaptığım çeşitli ziyaretler sırasında kahvehanelerde anlatılan 

hikayelerle ilgilenmeye başladım. Bu kahvehaneler genelde odadan birazcık büyük, 

duvarlarında cam paneller olan yerlerdir. Mobilya olarak ise cezve asacak tertibatı 

olan küçük bir sacayak ve kahve pişirmek için ateş bulunur. Üzerinde halı olan bir 

kerevet tüm duvar boyunca uzanır. Bunun üzerinde, sarıklı Türkler bacaklarını 

altlarına alarak oturur; Nargile veya sigara tüttürür, kahvelerini yudumlarlar. Bir 

kaçı tavla oynar ama geneli sohbetlere katılır. Önceleri bir iki kelime olarak 

başlayan konuşmalar sonraları genel sohbete döner. Sonunda o civarın bilge bir 

kişisi gelir ve herkes ona dönüp konuyu bağlamasını bekler. Bu da genellikle adamın 

bakış açısını tarif eden bir hikaye anlatmasıyla yapılır. Bu durumlarda anlatılan 

hikayeler genellikle Arap veya Acem kökenlidir, ama Türk zihni onlara yeni bir biçim 

ve felsefe kazandırır. Bunlar adetlerin, geleneklerin ve insanların düşünme 

yöntemlerinin niteliklerini belirtmesi açısından korunmaya değer hikayelerdir. 

(Adler, 1898)  

Karşılaştırmalı din, Asur Bilimi ve Sami Dilleri hakkında akademik makaleler 

yayınlayan Adler aynı zamanda Philadelphia Oriental Kulübü kurucu üyeliği 

yapmıştır. 

1919 yılında I. Dünya Savaşı sonrası Paris Barış Konferansı’na katılan Cyrus Adler 

1940 yılında Philadelphia’da ölmüştür. Adler, Amerikan Musevi cemiyetinin önde 

gelen isimlerinden biri olarak, Osmanlı sergi katılımında Musevilerin yer almasında 

etkili olmuştur. Adler, sergi görevlileri dışında kendi firması ve/veya işletmesiyle 

katılmak isteyen Musevi tüccarlara kolaylık tanımıştır (Roth, 2001, s. 7). 
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          Şekil 4.1 : Dr. Cyrus Adler (Url-9). 

4.1.2 Sergi komisyonu 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1893 Kolomb Dünya Sergisi için sergi öncesinde, devlet 

erkanı ve Dersaadet Ticaret Odası üyelerinin katkılarıyla özel bir sergi komisyonu 

oluşturulmuştur. Bu resmi komisyon ilki ve ikincisi İstanbul’da, üçüncüsü 

Chicago’da olmak üzere toplam üç kez bir araya gelmiştir. İlk iki toplantıda sergi 

öncesi hazırlıklar, tanıtım, taşıma ve organizasyon konuları değerlendirilmiştir.  

Komisyonun Chicago’daki toplanma amacı sergide Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Jackson Park’taki resmi Osmanlı Binası’nda ürün, eşya ve eserlerine yer veren yazılı 

bir rapor hazırlamaktır. Bu raporda, sergilenen ürünlerin yanı sıra, tüccarlar ve 

ürünlerin, eşyaların yetiştikleri/üretildikleri bölge ve vilayet gibi detaylara yer 

verilerek bir sınıflandırma yapılmıştır. Sergiye geciken ve sınıflandırılamayan eser 

ve ürünlere de bu raporda ayrıca yer verilmiştir. Raporun son bölümünde resmi 

Osmanlı ofisinin kısa bir betimlemesi de bulunmaktadır. 

Komisyon toplantısında yer alan üyeler ve görev tanımları sırasıyla şu şekildedir: 

İstanbul’da Toplanan Birinci Komisyon’da Ticaret ve Nafia Nazırı Hüseyin Tevfik 

Paşa başkan, Ticaret Odası Reisi (Başkanı) Azaryan Efendi başkan yardımcısı, 

Garabed M. Murat Efendi yapım ve dekor şefi, A.G. Asdikian tarım ürünleri 

sorumlusudur. İlk komisyonun üyeleri: İmparatorluk Sergi Başkomiseri İbrahim 

Hakkı Bey, Ticaret Odası Üyesi Yenidünya Dimitraki Efendi, Ticaret ve Bayındırlık 
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Hizmetleri, Ticaret Müdürü İsmail Bey, Tarım ve Ticaret ve Bayındırlık Nazırlığı 

İstatistik Direktörü, dönem itibariyle Dış İşleri Genel Sekreteri Mehmet Nuri Bey, 

Ticaret Odası Üyesi Corcaki Kazanova Efendi, İmparatorluk Sergi Komiseri Ahmet 

Fahri Bey, Ticaret Odası Üyesi Basmacızade Ferit Beyler’dir. Ticaret Odası 

Sekreteri Spiraki Efendi ve Ticaret Müdürlüğü Sekreteri, dönem itibariyle Ticaret 

Konseyi Sekreteri M. Tevfik Bey komisyon sekreteri olarak görev yapmışlardır. 

İstanbul’da toplanan ikinci komisyon Ticaret Müdürü İsmail Bey Başkanlığında, 

Basmacızade Ferit Bey, Aboudzade Tevfik Bey, Spiraki Efendi, Ticaret Nazırlığı 

Sekreteri Suphi Bey’in katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Chicago’da toplanan üçüncü komisyonda sergi komiserleri İbrahim Hakkı Bey ve 

Ahmet Fahri Bey, İmparatorluk komisyonuna bağlı olarak Ahmed Sabit Bey ve 

Kaptan Mehmet Tevfik Bey, komisyon sekreteri Mr. Ohannes T. Pushman, onur 

üyeleri Mr. Thompson ve Mr. Sweeney, yapı ve dekorasyon şefi olarak Murat M. 

Garabed ve tarım ürünleri sorumlusu olarak A. G. Asdikian görev almıştır (The 

Exhibits of the Ottoman Empire at the World’s Columbian Exposition Chicago 

1893). 

Ticaret Odası Gazetesi’nde ise sergi komisyonuna dair bilgiler bazı farklılıklar 

göstermektedir. Gazetede yer alan bilgilere göre Osmanlı hükümetince 

görevlendirilen sergi hazırlık komisyonuna Ticaret ve Nafia Nazırı Tevfik Paşa 

nezaret etmekteydi. Ticaret Odası Reisi Azaryan Efendi ise gerektiğinde, komisyona 

vekalet etmek üzere görevlendirilmişti. Komisyonun diğer üyeleri, Ticaret Müdürü 

İsmail, Ziraat Müdürü Nuri, Ticaret Odası’ndan Dimitraki Efendi ile Ticaret Odası 

İkinci Reisi Ferit Bey, Oda üyesi Corcaki Efendi ve Mösyö Mill’dir. Sekiz kişilik 

komisyonun beşi Ticaret Odası üyesidir. Komisyon, 1 Mayıs 1893’te Chicago’da 

açılacak olan sanayi, tarım, maden ve deniz ürünleri sergisine Osmanlı tüccar ve 

sanayicilerinden katılmak isteyenlerin gönderecekleri eşyaların toplanması, 

düzenlenmesi ve nakledilmesi konusunda yapılacak işlerin organizasyonundan 

sorumluydu (Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi, nr. 13 Haziran 1308/25 Haziran 

1892). 

İlk toplantısını 1 Ekim 1891’de yapan komisyon, sergiye gönderilecek eşyaların 

toplanacağı mekan ile eşya teşhir etmek isteyenlerin nereye müracaat edeceklerine 

ilişkin konuları bir sonraki toplantıda görüşme kararı almıştır. Komisyonun bir 
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sonraki toplantısı 22 Ekim’de Azaryan Efendi başkanlığında yapılmıştır. Nazır 

dışındaki üyelerin hazır bulunduğu toplantıda, Amerika sergi tertip komisyonuyla 

doğrudan temasa geçilmesine ve bu konuda Hariciye Nezareti kanalıyla Washington 

sefaretine bilgi verilmesine karar verilmiştir. Toplantıda, ayrıca, sergiye ne tür eşya 

gönderileceğini bildirmek üzere Osmanlı Devleti dahilinde bulunan tüccar ve 

sanayicilere resmi yazı yazılması kararı alınmıştır (Gülsoy ve Nazır 2009, s. 98). 

Görüşmeler sonunda alınan her bir karar başta Ticaret Nezareti olmak üzere, hemen 

ilgili resmi kurumlar aracılığıyla uygulamaya geçiriliyordu (Dersaadet Ticaret Odası 

Gazetesi, nr. 357, 19 Teşrini evvel 1307/31 Ekim 1891). 

Komisyon 25 Haziran 1892’de sergiye katılmak isteyen Osmanlı tüccar ve esnafı için 

yol gösterici bir talimatname yayınlamıştır (Ek-B). Talimatnameye göre, Amerika 

kıtasının 400. keşif yılı nedeniyle Chicago’da açılacak olan sergi 1893 Mayıs’ı ile 30 

Ekim 1893 tarihleri arasında yapılacaktı. Eşya teşhiri için sergide yer talebi veya 

sergiye dair bilgi ve açıklama için hükümet tarafından tayin edilen komiserlere 

başvurulacaktı (Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi, nr. 356, 12 Teşrinievvel 1307/24 

Ekim 1891). Sergiye eşya kabul süresi 13 Kasım 1892’den 22 Nisan 1893’e kadardı. 

Bu tarihten sonra eşya alınmayacaktı. Bundan dolayı, gerek masrafı kendilerine ait 

olmak ve gerekse gideri devlet tarafından karşılanmak suretiyle, sergiye eşya 

gönderecek olanların, bu eşyayı, en son 1 Şubat 1893’e kadar hazırlayarak, Ticaret 

ve Nafia Nezareti’ne veya İstanbul’daki Sergi Komisyonu’na ya da görevli 

komiserliklere müracaat etmeleri gerekiyordu. Teşhir edilen eşyasının yarışmaya 

girmesini arzu edenler öncelikle bu isteklerini komiserlere haber vermekle 

yükümlüydü. Haber vermeyenlerin eşyası Sergi Komisyonu tarafından dikkate 

alınmayacaktı. Tehlikeli madde, kusurlu eşya ve imal belgesi alındığı halde içeriği 

bilinmeyen ilaçlar ve bilimsel olmayan ilaç benzerleri ve diğer zararlı maddeler 

teşhir için sergiye kabul edilmemiştir. Teşhir için sergiye gönderilen eşya 

Amerika’ya girişinde gümrük vergisinden muaf tutulması, Amerika’dan çıkısında da 

gümrük resmi alınmaması, sergiye ait eşya Osmanlı topraklarından çıkışında ihracat 

vergisinden ve satılmayıp iadesi halinde de ithalat vergisinden muaf olması gibi 

kolaylıklar sağlanacağı da bu talimatname de verilen bilgiler arasındadır (Nazır 2009, 

ss. 1-18). 
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4.1.3 Sergi komiserleri: İbrahim Hakkı Bey ve Fahri Bey 

1863 yılında İstanbul’da doğan,1882’de Mülkiye (Siyasal Bilgiler) Okulu’nu bitiren 

ve Hariciye Nezareti Tahrirat Kalemi’nde maaşsız stajyer memur olarak göreve 

başlayan İbrahim Hakkı Bey (Şekil 4.2), Şehremaneti Meclis Reisi Sakızlı Remzi 

Efendi’nin oğludur. İbrahim Hakkı Bey, bir yıl içinde stajını tamamlamasının 

ardından, 1883’te sarayda “Baş Tercümeci” olarak memurluk hayatına başlamıştır. 

Hukuk ve Ticaret mekteplerinde tarih, idare hukuku/devletler hukuku, ticaret hukuku 

derslerini okutmuş, aynı zamanda II. Abdülhamit’in Fransızca tercümanlığına 

getirilmiştir (1891). Mekteb-i Mülkiye’de de idare ve devletler hukuku derslerini 

vermekle görevlendirilmiştir. 1893’te Kolomb Dünya Sergisi’ne başkomiser (birinci 

komiser) olarak tayin edilmiştir. Mabeyn mütercimliği ve muallimlikleri görevleri 

sürerken 1894’te önce Sıhhiye Meclisi üyeliğine sonra Babıali Hukuk Müşavirliğine 

tayin edilmiştir. II. Meşrutiyet’in ilanı üzerine de Maarif Nezareti ve Dahiliye 

Nezareti görevlerine getirilmiştir. 1908 senesinde Roma Büyükelçiliğine 

getirilmiştir. Burada görevini icra ederken çağrılmış ve istifa eden Hüseyin Hilmi 

Paşa’nın yerine, 12 Ocak 1910 tarihinde sadrazam olmuştur. 29 Eylül 1911’de 

Trablusgarp’a İtalyanların hücum etmesini aldığı kararlar ile önleyemeyen Hakkı 

Paşa, bu durumdan kendini sorumlu tutarak 17 Ağustos 1911’de istifa etmiştir. 1 

Ağustos 1915’te Berlin Büyükelçisi olmuştur. Görev yaptığı dönemde gizli 

memuriyetle Bulgaristan’a gönderilmiştir Yunanistan ile Türkiye arasında suçlular 

ve eşkıyaların iadesi ile ilgili konsolosluk antlaşmasını müzakere için Roma’da 

toplanan konferansta delegedir ve konferansın kararlarını tetkik için 

yetkilendirilmiştir (İnal, 1982, ss. 1763-1804). 

Basra Körfezi’yle ilgili İngiliz-Türk anlaşmasını yapmıştır (1913-1914). 3 Mart 1918 

tarihinde Rusya ile Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 

Osmanlı Devleti ve Bulgaristan Krallığı arasında imzalanmış, İttifak Devletleri'nin 

yenilmesi üzerine geçersiz kalmış aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin son toprak 

kazandığı barış antlaşması olan Brest Litovsk’ta Osmanlı temsilcisidir (Yüksek, 

2006, ss. 186-187). 

İbrahim Hakkı Bey, Berlin'deki görevi başına döndükten bir süre sonra 29 Temmuz 

1918’de ölmüştür. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Yahya Efendi türbesine 

gömülmüştür. Farklı konularda yazılı eserler bırakmış olan Hakkı Bey’in tarihsel 
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çalışmalarının en önemlisi sayılan üç ciltlik “Tarih-i Umumi (1887-1888)”, Mehmet 

Azmi ile birlikte “Muhtasar İslam Tarihi (1888)”, “Küçük Osmanlı Tarihi”dir 

(1890). Hukuk öğrencileri için açıklamalı ders kitapları olarak Medhal-ı Hukuk-i 

Beyne'd-düvel (1885), “Tarih-i Hukuk-i Beyne'd Düvel (1885)”, “Mukaddeme-i İlm-

i Hukuk (1901)” ve ölümünden sonra 1919'da yayımlanan, Mustafa Mithat ile 

birlikte yazdığı “Muhtasar Kıbrıs Coğrafyası ve Muhtasar Kıbrıs Tarihi” başlıca 

eserlerindendir (Yüksek, 2006, ss. 186-187). 

İbrahim Hakkı Bey görev yaptığı süreler boyunca yerli ve yabancı basında diplomat 

kimliğiyle ön plandadır. Batı’ya ve II. Abdülhamit’e olan yakınlığı nedeniyle 

yabancı basında hakkında çıkan karikatürler ve haberler bulunmaktadır (Şekil 4.3 ve 

Şekil 4.4). Örnek olarak, 1893 Kolomb Dünya Sergisi’nden sonra 1 Mayıs 1894 

tarihinde yayınlanan Chicago Tribune’de, İbrahim Hakkı Paşa’nın sergi sonrası 

ülkesine, “Amerikalılaşarak döndüğü” ve yakın çevresinin bu yüzden sorun 

yaşamasından endişe ettiği yönünde bir haber yer almaktadır (s.6). 

 

 

Şekil 4.2 : İbrahim Hakkı Bey (Musavver Chicago Sergisi, no.2, 1 Haziran 1893, s. 14). 
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Şekil 4.3 : Halil Menteşe Bey Nazır [Bakan] ,İbrahim Hakkı Paşa Sadrazam,  
Mahmut Şevket Paşa Ordu Komutanı “Üç Güzeller” (Url-10). 

 

 

Şekil 4.4 : Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa ve Sadrazam Hakkı Paşa “Don Kişot 
ve Hemdemi” (Cem Dergisi, Cemil Cem, 1911). 

Hakkı Bey’in sergi yazışmalarında, Osmanlı sergilemesinin düzenlenmesi ve 

etkisinin arttırılması açısından, ek bütçe talepleri dikkat çekicidir. Ticaret 

Bakanlığı’na gönderdiği 2 Mayıs 1893 tarihli talep yazısında, sergi bütçesi ve ek 

giderlerin detaylı bir dökümünü göndermiştir. Sergi kurulum bütçesi olarak yetersiz 
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kalan yedi bin beş yüz liraya ek olarak istenen iki bin beş yüz liranın da 

Amerika’daki yüksek işçilik ve maliyetler dolayısıyla yetmediğini belirterek iki bin 

beş yüz lira ek bütçe talebinde bulunmuştur (Y.MTV 76/36). Hakkı Bey yazısında, 

toplam bütçeden iki bin dokuz yüz atmış liranın Chicago’ya ulaştığını belirtmiştir. 

İki bin altı yüz liralık bütçe ise henüz Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilmemiştir. 

Genel sergi bütçesinden kalan iki bin beş yüz lira İstanbul’dan vaktinde gelmediği 

için bankadan Ticaret Bakanlığı adına poliçe irsali alınmıştır. Mayıs ayı sergi 

komiserleri maaşları ve ofis hademesi maaşı da beklenen ödemeler arasındadır. 

Toplam bütçenin dört yüz lirası sergi komiseri Hakkı ve Fahri Beylere harcırah 

olarak ayrılmıştır. Beş yüz lira nakliye masrafı tutmuştur. Dört yüz yirmi altı lirası 

ise Hakkı Bey’in maaşı olarak ödenmiştir. Fahri Bey İstanbul’dan ayrılmadan altı 

yüz lira tutarında beş maaş almıştır. Ofis kirası, kırtasiye, telgraf, nakliye bedelleri ve 

hasarlı eşya tamiratı Hakkı Bey tarafından sayılan masraflar arasındadır (DH.MKT 

27/43). 

Osmanlı Resmi dairesinin tavanı etrafına İstanbul Panaroması ve Osmanlı arması 

resmettirilmesi dört yüz küsur lira tutmuştur. Mekanda yer alan ay şeklindeki dört 

büyük ana sergi vitrini ve yıldız resmi ile ortadaki beş küçük vitrin iki bin dolara mal 

olmuştur. Sergi idaresi tarafından yapılan elektrikli lambalarıyla ışıklandırma bedeli 

ise yüz elli dolardır. Hakkı Bey, sergide “küratör”ün gerekliliğinden bahsederek 

Osmanlı eşya ve eserlerinin sergilenmesi için “Komersiyal Kumpanyası” 

(Commercial Company) ile ihale yoluyla anlaşıldığını belirtmektedir. Buna bağlı 

olarak, serginin kurulum ve eserlerin yerleşimi için yedi yüz dolar verilmiştir, 

serginin açık kalacağı sonraki altı ay süresince şirkete hizmeti karşılığında, eserlerin 

muhafazası içinse beş yüz kırk dolar ücret ödenmiştir (DH.MKT 27/43 no: 2-3). 

Sergide ikinci komiser olarak görev alan Ahmet Fahri Bey’in 1873 doğumludur 

(Resim 4.5). Ölüm tarihi bilinmeyen Fahri Bey, lise son sınıfta verdiği telgraf 

dersleriyle posta teşkilatının kurulmasında önemli rol oynamıştır. Darüşşafaka'nın 

“1” okul numaralı, ilk öğrencisi Ahmet Fahri Bey, dönemin Posta Telgraf İdaresi 

tarafından Paris'e eğitime gönderilmiş dönüşünden 2 yıl sonra PTT Genel Müdürlüğü 

görevinde bulunmuştur (Musavver Chicago, 1893, s. 10). Osmanlı’nın ilk 

telgrafçılarından biri olan Ahmet Fahri Bey sergi boyunca Osmanlı ve Amerika 

arasındaki iletişim faaliyetleri ve yazışmalarda önemli rol oynamıştır. Ahmet Fahri 
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Bey’in sergi görevinde bulunduğu süre boyunca yerine Salih Efendi’nin vekalet 

ettiği bilgisi de bu yazışmalarda yer almaktadır (DH.MKT 2031/45). 

Musavver Chicago Sergisi Gazetesi, yayınlanan ikinci sayısında Osmanlı İkinci 

Sergi Komiseri Fahri Bey’in özgeçmişinden övgüyle bahsetmiştir. Fahri Bey, 

Darüşşafaka’yı birincilikle bitirerek Paris’te telgraf mühendisliği eğitimi almıştır. 

İstanbul’da Telgraf Nezaretinde görevinden sonra Viyana’da iki ay memur olarak 

çalışan Fahri Bey, Chicago ikinci komiserliği görevine getirilmiştir (Hatipoğlu, 1893, 

s. 22). 

İbrahim Hakkı Bey 4 Mayıs 1892 tarihli sergi yazışmasında, sergi öncesi hazırlıkları 

sırasında Suhami Sadullah Firması sorumlusu Robert Levi ziyaret ettikleri Hereke 

Fabrikası’nda Ahmet Fahri Bey’in de bulunduğunu belirtmiştir (DH.MKT 27/43 

26839).  

Ahmet Fahri Bey’in Chicago’da sergi hazırlıkları sırasında, tamiri gereken eşyaların, 

telgraf gönderimlerinin, yazı makinesinin masrafları ile şehir içindeki ofis kirası ve 

kırtasiye masraflarıyla ilgilendiği bilgileri de Hakkı Bey’in yazışmalarında yer 

almaktadır. Ayrıca sergilenen eşya ve ürünlerin fazlalarının depolanması için 

Mareşal Fild şirketi ile görüşerek Sanayiciler Binası’nda (Manifacturers Building) ve 

nakliye binasında yer ayrılmasında rol oynamıştır (İ.TNF 1310.ZA/3 820-821-822).   

Ahmet Fahri Bey serginin kapanış resmigeçidine, İbrahim Hakkı Bey ve Robert Levi 

ile aynı arabada resmi üniformalı olarak katılmıştır (DH. MKT 27/53 26841). 
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Şekil 4.5 : Ahmet Fahri Bey (Musavver Chicago Sergisi, no.2, 1 Haziran 1893, s. 

22). 

4.2 Serginin Ticari Boyutu 

Osmanlı sergi katılımının ticari boyutu kapsamında, Midway Plaisance alanında yer 

alan Vahşi Doğu Gösterisi Türk Köyü’nde yer alan yiyecek içecek işletmeleri, tiyatro 

ve çarşı içindeki dükkanlar yer almaktadır. Türk Köyü’nde satılacak ürün ve 

eşyaların temini, sınıflandırılması ve satış, gümrük, vergilendirme şartlarının 

belirlenmesi aşamasında, sergi komiserleri İbrahim Hakkı Bey, Fahri Bey ve 

oluşturulan sergi komisyonu ile Ticaret Odası’nın faaliyetleri yer almaktadır.  

Konuyla ilgili, sergi öncesinde yayınlanan talimatname ile gönderilecek eşya ve 

ürünler belli standartlara bağlanmıştır. Ayrıca tüccar ve firmaların katılımını teşvik 

etmek için Ticaret Odası gazetesi aracığıyla tanıtım faaliyetlerinde bulunarak 

Amerika ve Chicago’yla ilgili bilgilere yer vermiştir. Bununla birlikte, sergiye 

bireysel katılımı teşvik etmek ve gönderilecek ürün çeşitliliğini artırmak için vergi ve 

nakliye konularında firma ve tüccarlara, imkanlar dahilinde kolaylık gösterilmiştir 

(Ek D). 

Sergi davetini şahsen gerçekleştiren Amerika temsilcisi Dr. Cyrus Adler ve Osmanlı 

yapılarının inşasından sorumlu olan aracı Elia Suhami Sadullah firması da serginin 

ticari boyutuna katkıda bulunmuşlardır. 
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4.2.1 Ticaret Odasının Teşvik Çalışmaları 

Dönemin şartları göz önünde bulundurulduğunda ekonomik açıdan uluslararası sergi 

katılımları için bütçe kısıtlılığı söz konusudur. Buna rağmen sergiye katılma kararı, 

II. Abdülhamit’in uluslararası ilişkiler ve dünyaya açılma politikasına verdiği önemin 

bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte katılım kararının olumlu 

olmasında sergi öncesi, Dr. Cyrus Adler başkanlığında yollanan özel heyetin yaptığı 

davetin de etkisi olmuştur (Germaner, 1991, s. 38). 

Katılma kararının erken alınması sergi için yapılacak hazırlıkların zamanında 

bitirilmesi açısından önem taşımaktaydı. Sergilenecek ürün ve eşyaların uzun ve 

riskli bir deniz yolculuğundan sonra Amerika’ya ulaştırılacağı göz önünde 

bulundurulduğunda zamanlamanın önemi daha iyi anlaşılmaktadır.  Bundan dolayı 

hükümet, hemen özel bir komisyon kurarak sergi için gerekli çalışmalara başlamıştır. 

Ticaret Odası, 15 Ağustos 1891 günkü gazetesinde, katılım kararına istinaden II. 

Abdülhamit’e teşekkür ederek okuyucularına Chicago şehriyle ilgili detaylı bilgi 

aktarmıştır. (Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi, nr. 346, Ağustos 1307/15 Ağustos 

1891). Şehrin coğrafi özellikleri, nehir ve gölleri, ticari potansiyeli, sanayisi,  kara ve 

demiryolları, bankaları, ticaret odaları, çiftlikleri, ormanları, madenleri ve çayırlarına 

kadar birçok önemli konu gazetenin ilk sayfasında yer almıştır. Buna göre, 1888’de 

şehirde 2.000’den fazla “sanat mahalli” vardır. Burada 117 milyon dolar sermaye ile 

132.000 işçi istihdam edilmekte ve senede 400 milyonluk üretim yapılmaktadır. 

Chicago şehrinin nüfusu bir milyondur. Bu nüfusun yarısı aslen Amerikalı ve 

Amerikan vatandaşı iken, diğer kısmı yabancıdır.6 Şehrin ticari işlem hacmi 

6.130.900.000 frank olup, bunun 2.187.000.000’u tarımsal ürünlerdir. İthal edilen 

manifatura eşyasının değeri 2.005.900.000 franktır. Chicago’nun ekonomik 

zenginliği etrafında bulunan bölgelerin tarımsal ürünlerine dayalıdır. Buğday üretimi 

76 milyon, mısır 371 milyon, yulaf 77 milyon kantardır. Şehirde 16 milyon baş öküz, 

32 milyon baş domuz, 16 milyon baş koyun ve 8 milyon baş at mevcuttur (Dersaadet 

Ticaret Odası Gazetesi, nr. 346, Ağustos 1307/15 Ağustos 1891). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	   Amerikalıların 60.000’i siyahiydi. Yabancıların 150.000’i Alman, 120.000’i İrlandalı, 40.000’i 
İngiliz ve İskoçyalı, 60.000’i İsveç ve Norveçli, 40.000’i Çek, Leh ve Rus’tu. Tahminen 15.000 kadar 
da Fransız kökenli Kanadalı vardı.	  
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Şehirde 21 milli banka bulunmaktadır; bankaların işlem hacmi geniştir ve bankaların 

kredi verme oranı yüksektir. Zengin yatırımcı nüfusun yaşadığı şehir demir işleri, 

ağaç işleri, tekstil ve et üretiminde çok ileridir. Şehirde üretilen mefruşat, vagonlar ve 

hırdavat eşyası ihraç edilmekte ve bu bakımdan kent limanı yüksek kapasiteyle 

çalışmaktadır. 

Oda gazetesi, İstanbul Sergi Komisyonu ile Babı-ali’nin Chicago sergisine yönelik 

çalışmalarını düzenli şekilde aktarmaya, alınan kararları ve yapılan uygulamaları 

kamuoyuna duyurmaya devam etmiştir. Serginin Osmanlı tarım, sanayi ve sanat 

ürünlerinin tanıtılması açısından sağlayacağı faydalara dikkat çekerek, Osmanlı 

sanayi ve ticaret çevrelerini sergiye katılmaları konusunda yönlendirmeye çalışmıştır. 

Odaya göre, birkaç ay sürecek olan Serginin amacı, dünyanın değişik ülkelerindeki 

sanayicilerin kendi memleketleri dışında imal edilen eşyaları görmelerini sağlamak 

ve dünyada sanayi alanında kaydedilen gelişmelerden onları haberdar etmekti. 

Ayrıca sergide, sanayicilere yeni icat ve teknolojiler hakkında bilgiler verilecekti. 

Osmanlı Devleti de, bu sergi sayesinde, ülkesinde üretilen eşya ve ürünlerini 

sergileme ve tanıtma fırsatı bulacaktı. Ticaret Odası, gazetesi aracılığıyla, Osmanlı 

sanayicileri bu fırsattan yararlanmaya çağırıyor ve Ekim 1892 ile Nisan 1893 

tarihleri arasında sergi için ürün ve eşya gönderebileceklerini bildiriyordu (Dersaadet 

Ticaret Odası Gazetesi, nr. 13 Haziran 1308/25 Haziran 1892). 

İstanbul Ticaret Odası’ndaki sergi komisyonu ile irtibata geçmek isteyenler sergi 

komiserleri aracılığıyla müracaat edeceklerdi. Sergide eşya teşhiri için özel alan talep 

edecek tüccar ve sanayiciler bu konudaki isteklerini üç ay içerisinde yazılı olarak 

komiserlere bildireceklerdi. Osmanlı eşyalarının yerleştirilmesi ve teşhiri için sergi 

dahilinde inşa edilecek Osmanlı çarşısında özel bir alan boş bırakılacağından, bu 

alandan eşya sahiplerinin işgal edecekleri yere göre iki çeşit ücret tertip edilecekti7. 

Bu çarşı haricinde serginin eşya cinslerine göre bölünmüş kısımlarında yer talep 

edildiği takdirde ücretsiz olarak komiserler vasıtasıyla yer teminine gidilebilecekti. 

Kendilerine ayrılan bölümde tertip edilecek eşyanın yerleştirilmesi, gerekli raf, 

camekan ve benzeri şeylerin masrafları teşhir edenlere ait olacaktı. Bunların 

sergileme öncesi resmi komiserlerce tasdik edilmesi gerekiyordu. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Serginin sonuna kadar duvar kenarlarında olan yerlerin metrekaresi için 80 frank, ortada kalan yerler 
için 40 frank ücret alınacaktı.	  
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Osmanlı Devleti ile koordineli Ticaret Odası’nın öncülüğünde yürütülen çalışmalar 

ve odanın gazetesi aracılığıyla yaptığı tanıtım ve katılım çağrıları sonucunda, ülkenin 

çeşitli vilayetlerinden İstanbul Sergi Komisyonu’na sergi için eşya ve ürünler 

gelmeye başlamıştır. 

Sergi aynı zamanda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın katılma kararı aldığı ilk 

yabancı sergi olma özelliği taşımaktadır. Sergiye katılımı örgütlemek üzere 

görevlendirilen İstanbul Ticaret Odası'nın kurduğu komisyon başkanı Azaryan 

Aristakis Efendi imzasıyla, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na gönderilen bir yazı 

üzerine 25 Kasım 1891'de toplanan oda yönetimi, sergiye katılmayı uygun bulmakla 

birlikte, Hüdavendigar Vilayeti sınırları içinde bir yoklama yapılması kararı almıştır. 

Bu dönemde merkezi Bursa olan Hüdavendigar Vilayeti'nin yüzölçümü 81.675 

kilometrekareyi ve yaklaşık 1.400.000'i bulmaktaydı. Bu nedenle, öncelikle vilayet 

sınırları içinde “ticaret odası” bulunan yerlere, oda bulunmayan yerleşimlerin ise 

yöneticilerine, sergiye katılabilecek nitelikli malların listelerinin çıkarılması için yazı 

gönderilmiştir. Aynı dönemde, Balıkesir, Kütahya, Ertuğrul (Bilecik) sancaklarıyla; 

Mudanya, Bandırma, Erdek, Gönen, Edremit, Ayvalık, Bigadiç, Sındırgı, İnegöl, 

Bolvadin ve Uşak kazalarında (ilçe) Ticaret Odası’nın şubeleri bulunmaktaydı. 

Ticaret odalarından gelen yanıtların genelinde, sergiye katılabilecek nitelikte 

hammadde ile sanayi ve tekstil ürünleri bulunmadığının bildirildiği anlaşılmaktadır. 

 

Yapılan çalışmalar sonucunda, Osmanlı yönetimi, Bursa'dan Kolomb Dünya 

Sergisi’ne özellikle ‘yapağı’ ile katılma kararı almıştır. Bursa Ticaret ve Sanayi 

Odası yetkilileri bu karar doğrultusunda 28 Ekim 1892 günü toplanarak, ‘yapağı’ 

alımı için bir genelge hazırlamıştır. Bu genelge kapsamında Karaman, Hereke ve 

Kıvırcık cinslerinden eylül ve nisan aylarında kırpılarak elde edilen yapağı ve 

yünlerden yarımşar okka (641 gram) numune alınarak sahiplerinin isim ve ikamet 

adresleriyle birlikte bağlı oldukları valiliğe göndermeleri ibaresi yer almıştır (Url-

11). 

Sonuç olarak sergi öncesi hazırlıklarının her aşamasında, Ticaret Odası’nın aktif rol 

oynadığı 1893 Kolomb Dünya Sergisi’nde, Osmanlı tüccar ve üreticilerinin 

uluslararası fuarlara katılması konusunda önemli bir görev üstlendiği anlaşılmaktadır. 

Devletin 1893 yılında resmen katıldığı serginin imparatorluktaki hazırlıklarının 
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önemli bir kısmı oda tarafından yürütülmüştür. Sergiye gönderilecek eşyaların 

toplanmasından seçimine, sergiye katılma şartlarını düzenleyen talimatnamenin 

hazırlanmasından uygulanmasına kadar birçok faaliyet odanın sorumluluğu ve 

idaresi altında gerçekleşmiştir. 

4.2.2 Sergiye katılan vilayetler, ürünler ve komisyon raporu 

Osmanlı İmparatorluğu’nun sergiye gönderilen ticari eşya ve ürünleri sergi 

öncesindeki yazışmalarda yer almakla birlikte yazışmaların devamlılık arz 

etmemesinden dolayı ve sergi için bir katalog hazırlanmadığından bu konuyla ilgili 

en güvenilir ve detaylı içerik, sergi komisyonunun Chicago’da resmi sergi komitesi 

için hazırladığı raporda derlenmiştir. 

1893 Kolomb Dünya Sergisi için katalog hazırlamayan Osmanlı Devleti, sergi 

komitesi için İngilizce bir rapor hazırlamıştır,  29 sayfalık bir kitapçık şeklinde 

yayınlanan bu raporda, sergi komisyonun üç toplantısında yer alan kişilere, ürün ve 

eserlerin getirtildiği şehirler ile bazı bireysel katılımcıların firma ve isimlerine yer 

verilmiştir. 1893 tarihli raporun ilk sayfasında Osmanlı İmparatorluğu’nun sergide 

yer alan ürün ve üreticilerine dair özet bir dökümü olduğu alt başlığı yer almaktadır. 

Osmanlı resmi ofis binası ile ilgili kısa bir açıklama da raporda yer almaktadır. 

Tahıl, tatlı/şekerleme, süt ürünleri tütün, kahve, tiftik-yün-keçi kılı, pamuk, ipek, 

yağ-sabun-balmumu, kuru meyve-incirler, tohumlar, afyon, mineraller, denizcilik 

sergisi, ahşap oymacılık-kakmacılık, mücevherat, tekstil-dokuma-kumaş, nakış, deri, 

halı, telgraf, elektrik, tablolar, baskılar, fotoğrafçılık ve sınıflandırma için geciken 

ürünler başlıklarına yer verilmiştir (Ek-I). 

Raporda yer alan bilgilere göre ticari katılımın yanı sıra İstanbul Posta ve Telgraf  

Müdürlüğü tarafından Türkçe alfabeli teçhizat, mors  alıcısı modeli, Bregnet telgraf 

alıcısı ve röle, elektrikli arama zilleri,  röle arama zilleri yollanmıştır (Imperial 

Ottoman Commission to the World’s Columbian Exposition, 1893, s. 24). 

Bireysel katılımcı firmalar dışında, Adana, Aydın, Bitlis, Amasya, Diyarbakır, 

Konya, Sivas ve Elazığ vilayetleri halı ve kilim göndermiştir (Imperial Ottoman 

Commission to the World’s Columbian Exposition, 1893, s. 21-23). 
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Ege, Suriye, Beyrut Eyaletleri, Kastamonu, Karahisar, Kosova, Sinop, Suriye 

vilayetleri yazı masaları, kakma sehpalar, konsollar, ayna çerçeveleri, kitap kılıfları, 

paravanlar, sedef ve fildişi kakma örnekleri göndermiştir. Sergilenen oyma, kakma 

ve çekiç işleri, altın ve gümüş telkari, broş, toka, küpe, bilezik, pandantif,  set halinde 

mineli değerli/yarı değerli taşlar Suriye, Diyarbakır, Trabzon, Karahisar, Sinop ve 

Mardin’den getirtilmiştir (Imperial Ottoman Commission to the World’s Columbian 

Exposition, 1893, ss. 17-18). 

Devlet tarafından İstanbul’dan denizcilikle ilgili gönderilen çeşitli obje, araç, 

cephane ve model teşhir edilmiştir. Yeniçeri modelleri, haritalar, Heybetnuma 

modeli, çelik ve pirinç torpido, torpido tüpü modelleri, torpido yönlendiricileri, 

hızölçer, pervane modeli, çift kürekli bir tekne, çift kürekli bir kayık, ipler, kordonlar 

ve gemi sicimleri sergilenenler arasındadır (Imperial Ottoman Commission …., 

1893, s. 16). 

Serginin ana teması ve batının teknolojik gelişmeleri bağlamında, Osmanlı 

sergilemesinde teknolojik unsurların temsiline önem verilmiştir. Bu doğrultuda 

oluşturulan elektrik sergisi kapsamında, de’galvanometre,  çift, tek ve sürekli akım 

verici, Osmanlı motifli anahtar kartı, İsviçre anahtar kartı, sürekli akım alıcı, büküm 

kol, gerdirme cihazı, fiş anahtarı, çevirici, elektrikli dümen, elektrikli dümen 

anahtarı, saat yayı, yuvarlak delik açıcılar ve ark lambası sergilenmiştir (Imperial 

Ottoman Commission …., 1893, s. 24). 

Ayrıca sergi ile ilgili arşiv yazışmalarında, Debre’den ve Manastır’dan yünlü kumaş 

(şayak), Ankara, Konya, Hüdavendigar, Aydın, Sivas, Kastamonu’dan yapağı 

gönderilmesi talebi mevcuttur. Bu ürünler içinden resmi sergi komitesi raporunda yer 

alan ve ödüllendirilenler olması bu taleplerin karşılandığını göstermektedir. 

Sinop’tan üç sandık eşya (DH.MKT 2044/1), Beytüllahim’den katılım talebi ve ürün 

bilgisi (DH.MKT 2019/27), Mudanya’dan sergi için Bursa’ya sergi için eşya 

(DH.MKT 2010/36), Suriye, Debre’den eşya ve bir teneke alçı, Diyarbakır’dan giden 

eşya (DH.MKT 2037/105 ve DH.MKT 2024/140) içeriği belirsiz eşya-ürün 

kategorisindedir. 

Yazışmalarda geçen makine ve alet gönderimi konusunda sergideki posta ve telgraf 

bölümü için pul koleksiyonu, telgraf ve posta makineleri masraf talebi  (DH.MKT 
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232/10), telgraf ve elektrik aletleri için 4 torna tezgahı (DH.MKT 2016/117) ile 

sergiye gidecek marangoz makinesi için (DH.MKT 2040/11) yazışmalar mevcuttur. 

Bu makine, alet ve eşyalar Osmanlı sergilemesinde vurgulanmak istenen gelişmişlik 

imajının bir öğesi olarak değerlendirilebilir. 

Ayrıca sergiye gönderilmek üzere salname talep edilmiştir. Konuyla ilgili sergiye 

gönderilecek 40 tane eşya defteri ve gönderilecek salnameler hakkında kısa 

yazışmalar mevcuttur. Hangilerinin ulaştığı ve sergilendikleri bölüm mevcut 

kaynaklarda yer almamakla birlikte, sergide salnamelerin de sergilendiği 

söylenebilir. Bunlar muhtemelen, resmi sergi binasında sergilenmişlerdir. 

Vilayet yazışmalarında sergiye ürün, eşya, mahsul gönderimi için adı geçen şehirler: 

Adana, Mersin, Kastamonu, Halep, Bağdat Manastır, İşkodra, Diyarbakır, Zor 

sancağı, Edirne, Selanik, Çatalca, Susam, Yemen, Musul, Kosova, Ankara, 

Trablusgarp, Selanik, Erzurum, Aydın, Debre, Mudanya, Suriye, Sinop, Karahisar, 

Mihaliç kazası, Zor, Bingazi, Hüdavendigar, Hicaz, Beytüllahim, Konya, Sivas, 

Aydın, Kastamonu, Girit, Trablusgarp, Karahisar, Yemen, Kudüs, Ertuğrul sancağı 

(Bilecik),Beyrut, Nablusi Basra, Karasi, Van, Trabzon, Cezayir, Musul, Yanya, 

Lübnan’dır. Ancak bu kısa yazışmalar, devamlılık içermediğinden ürünlerin 

hangilerinin talepler doğrultusunda gönderildiği netlik kazanmamaktadır.  

4.2.3 Sergiye bireysel katılım gösteren tüccarlar ve firmalar 

Nakış alanında, Çanakkale’den Mustafa Bey yün, yapağı, keçi kılı ve tiftik 

ürünleriyle sergiye katılmıştır. İstanbul’dan Youvanaki Efendi, Elazığ’dan G.M. 

Muradkhanian, Edirne’den Madam Mina, Yorgi ve Anastasia, Halep’ten Hakin 

Efendi, Bağdat’tan Abdülrezzak katılım gösteren isimlerdir. Elia Suhami Sadullah 

ise bu alanda modern nakış koleksiyonuyla sergiye katılmıştır. Halıcılık alanında, 

Suhami Sadullah’ın yanı sıra İzmir’den Habif ve Polako ile P.De Andria Firması, 

Elazığ’dan G.M. Muradkhanian katılmıştır (Ek I) 

Sergide Osmanlı yağ çeşitlerini Aydın’dan katılan tüccarlar sergilemiştir. Komisyon 

raporunda yağ, sabun, balmumu, ısırgan yağı, keten tohumu yağı, kovan yağı, don 

yağı, susam yağı, zeytinyağı ve hint yağı türlerinin sergilendiği bilgisi yer 

almaktadır. Adil Bey, Rasim Bey, Kemal Bey, Sami Bey, Mehmet Bey ve Seib 

Bey’e ait ürünler sergilenmiştir. 
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Osmanlı sergilemesinde yer alan alkollü içkiler şarap, brendi ve likördür. Samos 

Adası’ndan Yerrassimo, Nikolaki, Athenas ve Ferandj, Diyarbakır’dan Thomas, 

İstanbul’dan Kolassi, Agop Sukiassian, Çanakkale’den Bogos Agopyan, Edirne’den 

Goruar ve Haim ile Solomon, Karasu’dan İha, Kotroni, Kırklareli’den Dodopulo, 

Sakız Adası’ndan Yanni, Gelibolu’dan Agassiyan şarap ve brendi kategorisinde yer 

alan bireysel katılımcılardır. Suriye’den  J. ve S. J. Boulad & Zilka firması ise likör 

kategorisindeki tek katılımcı olmuştur. Tütün ve sigara sergisini ise J. Waked firması 

üstlenmiştir (Imperial Ottoman Commission to the World’s Columbian Exposition, 

1893, s. 1-27). 

Kuru meyve ve incir kategorisinde, çekirdeksiz üzüm, armut, ceviz, zeytin, kuru 

incir, dut, erik, kuş üzümü, meşe palamudu, kayısı, üzüm ve şekerlemeler 

sergilenmiştir. Gelibolu’dan Hafız Osman, Sakız’dan Yanni ve C. I. Protopazzi 

Kardeşler’in ürünleri bu kategoride sergilenmiştir. Tatlı, lokum ve şekerlemecilik 

alanında ise İstanbul’dan Hacı Muhittin Bekir, Kolassi, Hacı Abid Bey Firması’nın 

ürünleri yer almıştır. 

Serginin gerçekleştiği dönemde, Hacı Muhittin Bekir Firması önemli bir yere 

sahiptir. Osmanlı mutfağının ve kültürünün geleneksel bir parçası olan akide 

şekerleri, lokumlar ve şerbetlerinin uluslararası boyutta tanınmasında Hacı Muhittin 

Bekir önemli bir oynar. 1777’de Kastamonu’dan İstanbul’a göç eden Hacı Muhittin 

Bekir Bahçekapı’da ürettiği lokum, şeker ve badem ezmelerinin kısa sürede 

benimsenmesinin ardından önce saray nişanıyla ödüllendirilmiş ardından saraya 

şekercibaşı olarak atanmıştır.  1873 Viyana ve 1888 Köln Sergilerinde gümüş 

madalya kazanırken 1897 Brüksel Sergisi’nde altın madalya ile ödüllendirilmiştir. 

Bu açıdan, 1893 Kolomb Dünya Sergisi’nde de Hacı Bekir, Osmanlı’yı temsil eden 

bir dünya markası durumundadır. Uluslararası düzeyde, kazandığı bu başarılar ve 

kurduğu bağlantılar, firmanın ihracat kapasitesini geliştirerek Amerika, Japonya, 

Güney Afrika ve İngiltere gibi ülkelerdeki şirketlere satış yapmasını sağlamıştır 

(Yarış, 2000). 

Madencilik kategorisinde granit, kırmızı ve mavi mermer, zımpara taşı ile çeşitli taş 

ocağı madenleri sergilenmiştir. Bu alandaki katılımcılar; İstanbul’dan Bedros 

Gümüşyan ve Marmara’dan Dr. Macris’dir. Zımpara taşı sergilemesi ise Aphrodisias 

maden şirketine aittir. 
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Oymacılık ve kakmacılık kategorisinde, Suriye’den Georgey ile İstanbul’dan Melek 

Pepeyan sedef ve fildişi örneklerle katılmıştır. Kuyumculuk alanında, Sultanahmet 

Çeşmesi modelini de yapan Çubukçuyan firması yer almıştır. Sergideki el boyaması 

Çin porselenleri H. E. Konstantin Karatidori’ye aittir. 

Fotoğraf kategorisinde, Albay Rıza Bey, Teğmen Zikahi, Gülmez Kardeşler ve 

Abdullah Kardeşler’in işleri sergilenmiştir. Osmanlı sergisinde yer alan yağlıboya, 

suluboya ve karakalem tablolar ise Osman Hamdi Bey, Hakkı Bey, Hobe Paşa, 

Yanco Theofilid ve Akiarona’ya aittir (Imperial Ottoman Commission to the World’s 

Columbian Exposition, 1893, ss. 1-27). 

Sağlık alanında sergilenen aşı ekipmanları İstanbul’da ilk aşı merkezi ve çocuk 

hastanesini kuran Dr. Giovanni Battisa Violi’ye katran ruhu hapları ise Dr. G. 

Vartanyan’a aittir (Url-12). 

Kitap ve ciltleme kategorisi kapsamında sergilenen müzik kitabı İstanbul’dan 

Hezarifend Kızkardeşler’e aittir. Ciltlemede ise İstanbul’dan Garabet Efendi’nin 

çalışmaları sergilenmiştir. Ayrıca, İstanbul’dan imtiyaz sahibi Ahmet İhsan Bey 

tarafından bir set Servet-i Fünun gönderilmiştir. 

Antika kategorisinde mücevher, nakış, kilim, silah ve eski çiniler İstanbul’dan 

Dikran Kelekyan tarafından sergilenmiştir (Imperial Ottoman Commission to the 

World’s Columbian Exposition, 1893, ss. 1-27). 
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5. SERGİDE OSMANLI SERGİLEMESİ 

5.1 Osmanlı Sergilemesinin Mimari Programı ve Öğeleri 

Sergide Osmanlı temsili, Jackson Park’ta sadece teşhir amaçlı ürün ve eserlere yer 

veren resmi sergi binası Daire-i Osmaniye ve Midway Plaisance’deki (Panayır Alanı) 

eğlence ve ticari amaçlı Vahşi Doğu Gösterisi, Konstantinopolis Sokağı (Street of 

Constantinople) olarak da bilinen Türk Köyü (Turkish Village) olarak üç ana 

bölümde toplanmıştır (Şekil 5.1). Bu üç ana bölüm dışında, sergi genelindeki branş 

binalarında kısmi olarak sergilenen Osmanlı eser, eşya ve ürünler mevcuttur. Sergi 

organizasyon komitesi, dönemin kısıtlı ekonomik imkanları dahilinde 

gerçekleştirilebilecek en kapsamlı sergileme için çaba göstermiştir (Deringil 2012, 

ss. 161-164). 

Köy (Şekil 5.2), cami,  restoran, kafe, yemiş ve şerbet satılan kiosklar, büyük bir halı 

dükkanı, Dikilitaş ve Yılanlı Sütun replikalarının yer aldığı At Meydanı 

canlandırması, tiyatro, Kasr-ı Dimeşk (Damascus Palace) beraberindeki Badiye 

(Bedevi Çadırı) ile çalışanların kaldığı ve ofislerin bulunduğu İstanbul mimarisini 

yansıtan on ikiye yakın ev ve kırk dükkanlık kapalı bir çarşıdan oluşmaktaydı 

(Hatipoğlu, 1893, ss. 4, 22). 
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Şekil 5.1 : Midway Plaisance Planı-1 (Diagrams of World’s Fair Buildings). 
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Şekil 5.2 : Kuşbakışı Türk Köyü (The Columbian Exposition Album). 

 

Şekil 5.3 : Midway Yerleşim Planı 

5.1.1 Mimari tasarım ve uygulama: Suhami Sadullah Kumpanyası (Robert 

Levy ve J. A. Thain) 

Serginin Osmanlı temsili için aracı ve organizatör firma olan Elia Suhami Sadullah 

firmasının direktörü Robert Levi’dir. Farklı kaynaklarda, R.J Levy (Robert Joseph 

Levi), “Elia Souhami Saadullah Co.” ve “Suhami Sadullah & Sons Co.” gibi benzer 
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isim versiyonlarının kullanımıyla karşılaşılmaktadır. Robert Levi ile ilgili bilgiler 

kısıtlı olmakla beraber, Seferad olduğu ve aile firması olan Elia Suhami Sadullah’ın 

İstanbul’da saygın bir yiyecek/içecek/organizasyon (catering) firması olduğu mevcut 

bilgiler arasındadır. Robert Levi ile ilgili bir diğer bilgi ise sergiden beş yıl sonra, 

1898 yılında, Sultan II. Abdülhamit’in Balat’ta küçük bir sağlık ocağı olarak açılan 

“Or-Ahayim” Hastanesi’nin kurucularından olmasıdır.   

Robert Levi sergideki Osmanlı yapılarının inşası için Chicago şehrinden mimar J.A 

Thain ile anlaşmakla beraber, binaların ve köyün (Turkish Village) tasarımının 

planlandığı sergi öncesinde çıkan haberlerde yer alan bilgiler arasındadır (Sun 

Gazetesi, 31 Temmuz 1892, s. 5). Robert Levi, yapıların tasarımının yanı sıra sergi 

ekibinin organizasyonundan da sorumludur. Türk Köyü’nün içinde yer alan çarşıdaki 

tüccarlar ve tiyatro ekibi Elia Suhami Sadullah ve Şerikleri Firması aracılığıyla 

sergiye katılmışlardır. Sergi öncesi yayınlanan şartnamede sergiye başvurmak isteyen 

bireysel katılımcıların Elia Suhami Sadullah ve Şerikleri Firması ile iletişime 

geçmeleri maddesi yer almaktadır (Ek B, Ek C, Ek D, Ek E). Suhami Sadullah ve 

Şerikleri Firması ayrıca, Türk Köyü’nde yer alan büyük iki katlı halı mağazasının 

işletmesinden sorumludur. 

Hakkı Bey 4 Mayıs 1892 tarihli yazışmasında sergi öncesi, ikinci komiser Fahri Bey 

ve Robert Levi ile Hereke Fabrikası ziyaretinden bahsetmiştir. Ekip, Amerika’ya 

gidecek dokuma ve kumaşlarla ilgili olarak Fabrika Müdürü Akif Bey ile 

görüşmüştür. Bu yazışmada serginin genel planından da bahsedilmektedir. Osmanlı 

sergisinin “pazar bölümü” ve “resmi daire” olarak iki kısımdan oluşacağı 

belirtilmiştir (DH. MKT 27/43). 

C.D. Arnold Fotoğraf Koleksiyonu’nda yer alan geleneksel kıyafetli fotoğrafının alt 

metininde Robert Levi’nin (Şekil 5.4), başarılı bir ticari girişimci olduğundan, farklı 

kolları olan Osmanlı temsilini bir bütünlük içinde bir araya getirdiğinden 

bahsedilerek, Musevilerin farklı çevrelere hızlı uyum sağlama zekaları 

vurgulanmıştır. Fotoğraf altı metninde, Robert Levi’nin iyi eğitimli, zeki, süslü 

giyimli, uzun boylu ve yakışıklı haliyle dikkat çekici olduğundan bahsedilmiştir. 

Arşivlerde yer alan sergide çekilmiş bu tek fotoğrafında Robert Levi, çiçekli fesi ve 

mendili, zengin işlemeli cepkeni, çizgili kuşağı ve tozluklu şalvarı ile gerçekten 

renkli ve süslü bir görüntü çizmektedir. Bununla birlikte, kostümünün tamamlayıcısı 
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olarak kullanılan silahların detayları dikkat çekicidir. Sol eliyle tuttuğu bel sadağı (ok 

çantası) ve yayın sadaktan görünen kısımları işlemeli olan Levi’nin sağ eliyle tuttuğu 

tüfek ve askı kayışında da süslemeler yer almaktadır. 

 

Şekil 5.4 : Robert Levi (CDA Fotoğraf Koleksiyonu). 

Levi’nin yer aldığı diğer fotoğraf ise “Tipik Bir Türk” (A typical Turk) başlığı ile 

yayımlanmıştır ve fotoğraf alt metninde Levi, tipik bir Türk’ün Amerikan ticari ve 

üretici zekasının parlak birleşimi olarak nitelenmiştir. Bununla birlikte dökümlü 

giysileri içinde, yüzünde mutlu bir ifadeyle oturmasının hayatından memnun 

olduğunun göstergeleri olduğu belirtilerek, bu karenin Doğu’dan gelen, ve 

Midway’deki Türk Köyü’nde işleri yolunda giden Direktör Robert Levi’ye ait 

olduğu eklenmiştir (Şekil 5.5)  Levi bu fotoğrafta, ahşap sandığa benzer bir objenin 

üstünde günlük giysileri içinde oturmaktadır. Sağ eli belinde, sol eli dizinde oturur 

pozisyondaki Levi diğer fotoğrafının aksine sade bir görüntü çizmektedir. Başında 

açık renk bir sarık, ayaklarında ise beyaz çoraplar ve çarıklar bulunmaktadır. 
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Şekil 5.5 : Günlük Kıyafetleriyle Robert Levi (Midway Types). 

Sergiden dört yıl sonra, 1897 tarihli The Evening Herald gazetesinde yer alan 

haberde, Robert Levi’nin New York’un Syracuse kentinde, kendi topladığı el yapımı 

halılardan oluşan “Doğunun Dokumaları” adlı sergi ve satışına katılarak, halılar 

hakkında detaylı tanıtıcı bilgilere yer vereceğinden bahsedilmiştir (15 Ekim 1897). 

Dolayısıyla sergide kurduğu iyi ticari ilişkileri ve özellikle halı mağazasının 

başarısını sonraki yıllarda da Amerika ile devam ettirdiği anlaşılmaktadır. 

Sergideki Osmanlı resmi sergi binası Daire-i Osmaniye, Komiser Ofisi ve Türk 

Köyü’nün inşası için anlaşılan Chicago şehrinden Mimar Joseph Andrew Thain’in 

AIA (American Institute of Architects) şubeleri, SAH (Society of Architectural 

Historians), AAF (American Architectural Foundation) ve Chicago Tarih Müzesi 

arşivlerinde özgeçmişi ile ilgili bilgiler bulunmamaktadır. Ancak, mevcut gazete 

haberlerinde dönemin sivil konut mimarisi açısından tasarladığı evlerin bütçeleri, 
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lokasyonları ve boyutları değerlendirildiğinde tercih edilen bir mimar olduğu 

izlenimi oluşmaktadır. Thain, aynı zamanda, pencere yalıtım bandını üreterek 

1902’de patentini alan ilk kişidir (Şekil 5.6) (Url-13). 

 

Şekil 5.6 : Pencere Yalıtım Bandı Patenti (Url-14). 

18 Kasım 1888 tarihli Chicago Tribune haberinde, mimarın Samuel K. Martin için 

tasarladığı taş dış cepheli romanesk konutun planlarının bittiği ve inşası yaklaşık bir 

yıl sürecek yapının 80.000 dolara mal olacağı bilgilerine yer verilmiştir. Konutun 

antresinde mozaik kullanılacağı ve odaların maun, ceviz ve kiraz ağırlıklı olacağı 

bilgileri yer almaktadır (s. 13) ( Şekil 5.7).  

Bu yapılar içinde 1897 tarihli, siyahi ve feminist hareketin önemli isimlerinden ve 

sergide Afrikalı Amerikalıların konumu tartışmalarına öncülük eden, kadın gazeteci 

ve aktivist, Ida B. Wells’e ait olan  “Barnett House” halen Chicago’nun nihrengi 

noktaları (Chicago Landmark) arasındadır. Konutun sahibi Ida B. Wells Barnett ise 

sergi sırasında siyahilerin yetersiz ve eşitliksiz temsilini vurgulayan isimdir (Şekil 

5.8). 
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Şekil 5.7 : Samuel K. Residence Çizimi (Url-15). 

 

Şekil 5.8 : Barnett House (2012) (Url-16). 

Thain, 1900’de H. C. Walker için,  içerisinde nakliye asansörü bulunacak kentin en 

büyük ahırlarından birinin çizimlerini yapmıştır ve serginin gerçekleştirildiği yıl olan 

1893’te John Jay Abott için üç katlı, neoklasik etkiler taşıyan kent merkezinin ana 

caddesi olan Michigan üzerinde bir konut tasarlamıştır. Thain’in tasarımlarında, 
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merdivenli girişler, pencere dizileri ve gösterişli ana girişler ile iç mekanda ahşap 

kullanımı öne çıkmaktadır (Şekil 5.9). 

 

Şekil 5.9 : John Jay Abott Evi (Url-17). 
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5.1.2 Ana sergi binası: Daire-i Osmaniye ve komiser ofisi 

 

Şekil 5.10 : Jackson Park Planı (Historic Photos of The Chicago World’s Fair, 
Russel Lewis, Turner Co.). 

Daire-i Osmaniye, Osmanlı’nın teşhir ürünleri binası ve komiser ofisinin bulunduğu 

alan olan Jackson Park’da yer almaktaydı. Yapının güneyinde Balıkçılık Dairesi 

(Fisheries Building) kuzeyde komiser ofisi, batısında Brezilya ve doğusu Venezuella 

sergi yapılarıyla komşudur. 

Yapı, Osmanlı’nın 19. yüzyıl uluslararası sergi yapılarındaki genel yaklaşımı olan 

anıtsal yapılara atıfta bulunma geleneğine bağlı olarak, referans noktası III. Ahmet 

Çeşmesi olan mimar J.A Thain’in yorumudur. Zeynep Çelik (1992), 1873 Viyana 
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Sergisi’nden farklı olarak yapının, yeni ve bilinçli bir sergi binasına yönelik bir 

yaklaşımda olduğunu belirtmiştir. Yapının orijinalinden büyük ölçekte inşa edilmesi, 

köşe kavislerinin olmaması ve ana girişe yönlendiren merdivenler bulunması gibi 

özellikler eklendiğine dikkat çekmiştir. Dörtgen planlı yapının, çıkıntılı saçakları ve 

kubbeli çatı örtüsü, özgün yapıya ait referansları içeren mimari özellikler olmakla 

birlikte, yapı orijinaline göre dikdörtgene yakın bir formda ve daha sade olarak 

değerlendirilmiştir. Geniş saçaklı çatı örtüsü ve pencere dizisi ile yataylık 

vurgulanmıştır. Yan kapı ve pencerelerin sivri tepeli kemerleri ise özgün plana 

getirilen diğer bir yorumdur. 8-10 basamaklı ana girişi bulunan taş yapının, dış 

cephesi Şam’dan getirtilen Meşrabiye (mukarabiye) adı verilen oyma, arabesk ve 

bitkisel bezemeli panellerle süslenmişti. Dik açılı bu paneller, görsel açıdan genel 

düzlem efekti yaratmaktaydı. Çelik, bu özellikler çerçevesinde yapıyı modern bir 

üsluba yakın nitelikte değerlendirmektedir (s. 115). Ana girişte, fotoğraftan 

görülebildiği kadarıyla iki tane sütun bulunmaktadır (Şekil 5.11). Çeşme 

fonksiyonuna sahip olmayan yapının dört cephesinde de giriş bulunmaktaydı. Kuzey 

ve güney kapıları giriş-çıkış, güney kapısı misafir ve ziyaretçiler için, kuzey kapı ise 

komiserler için ayrılmıştır. Doğu ve batı girişleri ise ön tarafı çimen düzenlemesiyle 

doğrudan bahçeye bağlanarak dışarıdan kullanıma kapatılmıştır. Çevresinin peyzajı 

daire şeklindeki çimen ve ay-yıldız şeklindeki çiçek tarhlarıyla yapılmıştır. Yapı 

kubbelerinin üzerinde ay yıldızlı alemler bulunmaktaydı (Musavver Chicago Sergisi 

Gazetesi). 

Girişlerin üstü kırmızı Feshane çuhasıyla ve ay-yıldız kabartmalarıyla süslenmiştir. 

Ticari olmayıp eğitim amacı taşıyan yapıda, teşhir amaçlı ürün ve eşyalar cam 

vitrinler içinde sergilenmiştir. Güney kapısından girildiğinde, on üç adet beşgen cam 

vitrin yer alır (Şekil 5.12). Köşelere hilal şeklinde cam vitrinler konulmuştur. Cam 

vitrinler yaldızlı üçer kubbeyle örtülmüştür. Kapı ve cam vitrinlerin yüksekliği üç 

metreye yakındır. Tavana Boğaz manzarası resmedilmiştir (Musavver Chicago 

Sergisi Gazetesi). 

Kullanılmayan doğu girişine piramit şeklinde raflar yerleştirilmiştir. Batı girişinde 

ise Şam işi kakmalı ve aynalı bir dolap ile iki tarafında piramit şeklinde raflar 

bulunmaktaydı. Binanın aydınlatması seksen adet elektrik lambası ile sağlanıyordu. 
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Şekil 5.11 : Daire-i Osmaniye (The Columbian Exposition Album). 

 

Şekil 5.12 : Daire-i Osmaniye İç Mekan (İstanbul Ünversitesi Nadir Eserler 
Kütüphanesi).  
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Osmanlı’ya ait eşyaların teşhir edildiği bu yapının kuzey girişine 5-6 metre uzaklıkta 

komiser ofisi yer almaktadır. Ana girişi üç basamaklı yapı ihtiyaç dahilinde, Daire-i 

Osmaniye’den sonra inşa ettirilmiştir. Dış cephesi ahşap panellerle tasarlanmış 

yapının, pencere dizisi bulunan bir kubbesi ve Daire-i Osmaniye’deki panellerle 

benzer bezeme özellikleri taşıyan ana giriş kapısı bulunmaktadır. Sade üçgen alınlıklı 

ve çıkıntılı ana giriş kapısı, Daire-i Osmaniye’nin ana giriş kapısındaki gibi iki 

sütunce ile süslenmiştir (Şekil 5.15). Mimarın bu yorumu, iki sergi yapısı için ortak 

bir öğe olmasının yanı sıra Kolomb Dünya Sergisi’nin “Beyaz Şehir” olarak 

adlandırılan yapılarındaki Neoklasik üsluba bir gönderme olarak da düşünülebilir. 

Ana sergileme binasından daha küçük olan komiser ofisi (köşkü), misafir kabulü için 

kullanılmaktadır. Yapı, kuzey cephesi ortasından bir çıkıntıyla taşırılmış eski dönem 

Osmanlı mimarisinin İstanbul’da bile az rastlanan bir örneği olarak tasvir edilmiştir. 

Yapıdaki büyük kabul salonunun kuzey, batı ve doğu cephelerinde geniş dikdörtgen 

pencere dizileri yer alır. Yapının tek cephesinde çıkıntılı saçaklar bulunmaktadır. 

Üç bölümden oluşan kare planlı yapının güney cephesindeki kapıdan 4,5 

metrekarelik sahanlık kısmına girilir. Kapının köşelerinde Tersane-i Amire yapımı 

kütüphane ve yazı masası yer alır. Ana girişe, II. Abdülhamit’in tuğrası konulmuştur. 

Duvarlar mozaik levhalarla süslenmiştir (Fazlıoğlu ve Sevinç, 2007). Zemin Uşak 

halısıyla kaplıdır ve orta bölümde sedef kakmalı bir masa yer almaktadır (Musavver 

Chicago, 1893). Bu bağlamda, ahşap dekorasyon ve süslemelerin ağırlık 

kazanmasında II. Abdülhamit’in marangozluğa duyduğu ilginin rolü olduğu 

düşünebilir. 

İç kısımda, doğu-batı cepheleri boyunca kavisli bir minderlik bulunmaktadır. 

Minderliğin üstü Hereke’den getirtilen, 2-3 metre aralıklı yerleştirilmiş yastık 

dizisiyle dekore edilmiştir. Minderlerin önüne sedef kakmalı yuvarlak iskemleler 

yerleştirilmiştir. Kubbenin içi meşrabiye tarzı kafes tekniğiyle süslenmiştir. 

Meşrabiye’nin etrafı yeşil çuha örtüsüyle kaplıdır. Tavan yüzeyinin kalanı Hereke işi 

bir örtüyle kaplanmıştır. Bu parlak kumaşlar, yapının merkezinde ışığı kırdığı için 

tavan parlak görünmektedir (Şekil 5.16). Bu bölümde ayrıca tuvalet ve kiler vardır  

(Hatipoğlu, 1893, ss. 4, 23). Osman Hamdi Bey’in “Cami Kapısında” eseri ise kabul 

salonunun girişinde sergilenmiştir (Şekil 5.17). 
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Şekil 5.13 : Daire-i Osmaniye ve Komiser Ofisi (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 
Kütüphanesi). 

 

Şekil 5.14 : Komiser Ofisi (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi). 



73 
 

 

Şekil 5.15 : Komiser Ofisi Giriş Detay (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 
Kütüphanesi). 

 

Şekil 5.16 : Komiser Ofisi İç Mekan (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 
Kütüphanesi). 
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Şekil 5.17 : Komiser Ofisi İç Mekan-2 (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 
Kütüphanesi). 

Hakkı Bey sergi öncesi, resmi dairenin tanıtılıp izleyicilere gezdirilebilmesi için 

İngilizce konuşan rehber talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine, Serafim Efendi ve 

Ekerin Beyler’in rehberlik için Amerika’ya gönderilmesine karar verilmiştir (BBA 

İradei Nafia 1/8. 1311). 

5.1.3 Vahşi Doğu Gösteri Alanı (Wild East Show) 

Midway Plaisance’in Washington Caddesi ile kesişen batısında, Türk Köyü’nden 

ayrı bir alanda, geneli Arap, Bedevi ve Türklerden oluşan ekibin atlar ve develerle 

gösteriler sunduğu toprak saha yer alıyordu. Bu sahanın çevresinde kamp çadırları, 

barakalar ve izleyici tribünü yer alıyordu. Ayrıca sahanın kenarında büyük ölçekli bir 

Amerikan bayrağı dikiliydi (Şekil 5.18). Gösteri alanı, Musavver Chicago 

Gazetesi’nde “At Meydanı” olarak adlandırılırken, bazı yabancı kaynaklarda da 

“Hipodrom” olarak geçmektedir. 

“Vahşi Doğu” (Wild East Show)  adı verilen gösteriyi sergi için öneren Akkalı Raci 

Bey’dir. Soylu Arap atlarını Osmanlı’nın dünya çapında en popüler ve takdir edilen 

ürünleri arasında tanımlayan Raci Bey sergi öncesi yazdığı mektupta planladığı 

gösteri programını altı madde ile özetlemiştir (BBA İrade Hususi 1310/141 21 

Rebiyülevvel 1310 Ekim 1892). “Osmanlı At Meydanı Talimatnamesi” başlığıyla 
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sunulan bu maddelere göre; isimlendirilmiş altı soylu at ve deve seçileceği, develerin 

küçük bir Arap çocuğu tarafından çekileceği, atların sürücülerinin, etkileyici fiziğe 

sahip cirit, binicilik becerileri gelişmiş yakışıklı ve saygın kişilikli Araplardan 

oluşacağı belirtiliyordu. Ayrıca, Arap at oyunları düzensiz ve karmaşık olduğu için 

Osmanlı ve Amerikan bayrağı taşıyacak binicilerin eğitimden geçirilmesi 

öneriliyordu (BBA İrade Hususi 1310/141 20 Rebiyülevvel  1310 Ekim 1892). 

 

Şekil 5.18 : Gösteri Alanında Bedeviler (Midway Types). 

Önerisi kabul edilen Raci Bey’e, organizasyonu sultanı temsil edeceği için Hamidiye 

Hipodrom Firması (Hamidie Hippodrom Co.) adı altında, iki Osmanlı süvari zabiti 

tayin edilmiştir. (BBA İrade Hususi 1310/141 25 Rebiyülevvel 1310 Ekim 1892). 

Bununla birlikte organizasyon Hamidiye Hipodrom Firması tarafından atların safkan 

olması ve çöle geri götürülmesi gibi sıkı şartlara bağlanmıştır. Gösterinin 

duyurulması için aylar öncesinden yüksek bütçeli tanıtımlar yapılmıştır. Vahşi Doğu 

Gösterisi’nin Amerikan bir benzeri olan bu alanda ilk olma özelliği taşıyan Buffalo 

Bill’in Vahşi Batı Gösterisi (Buffalo Bill’s Wild West Show) ise sergiye karından 

pay vermemek adına Midway’de yer almayı reddetmiştir. 
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Gerekli izinler alındıktan sonra tüm ekip, hayvanlar ve ekipmanların nakliyesi için 

gerekli olan 25.000 Lira (112.000 Dolar) İstanbul, Beyrut, Paris ve Mısır’daki 

Suriyeli sermayedarlardan sağlanmıştır. Başta 25.000 liranın yeterli olacağı 

hesaplanmıştır.  

Bir vapur kiralanarak 120 erkek, kadın ve çocuk, 45 at, 12 deve, eşekler, şişman 

kuyruklu koyun, yarma buğday, sıvı yağ, tereyağı, peynir, un, arpa, yarım ton at nalı 

ve 1,5 milyon adet 1 dolarlık giriş biletlerinin olduğu kutularla yola çıkılmıştır. 

Gelen kişiler arasında hissedarlar, her birisinin bir veya birkaç hizmetçisi, biniciler, 

eşeklerin bakıcıları, deve binicileri, 7 aşçı, 5 nalbant, 15 katip ve bilet satıcıları 

bulunmaktadır. Ayrca, kafileye liderlik etmesi için hükümet tarafından Anazef 

Bedevisi olan Hacı Hasan görevlendirilmiştir. Hacı Hasan, at cambazı ve arap atları 

konusundaki en iyi hakemdir. Sergi öncesinde, birçok kez Osmanlı hükümeti için 

süvari atı alımı için görevlendirilmiştir. Bu bakımdan, Hamidiye Hipodrom Firması 

tarafından safkan Arap atlarının seçimi için yine tercih edilmiştir, dolayısıyla gösteri 

için seçilen 11 Arap atı o güne kadar Osmanlı sınırlarından çıkan en safkan atlar 

olma özelliğini taşımaktadır (Şekil 5.26-Şekil 5.27). 

Amerikan gümrüğüyle sorun yaşayan ekip, Chicago'ya vardığında maddi 

kaynaklarını tüketmiştir. Bu nedenle, Chicago’dan bir tefeciye bütün atlar, eşekler, 

develer, çadırlar ve kıyafetlere ipotek koydurma karşılığında yüksek faizle 

borçlanmıştır. Daha sonra kampları kundaklanan ekip taşınmak zorunda kalmıştır. 

Bu süre zarfında, resmi sergi komiseri Hakkı Bey’in mektubundan anlaşıldığı üzere, 

çamura dönüşen gösteri alanında bedeviler için zatürre riski baş göstermiştir (BBA 

İrade-i Nafia 3/23. ZA. 1310 15 Mayıs 1893). Kundaklama sonucu çıkan yangında 7 

at, develerin birkaçı ve 15 sandık kıyafet eşyası zayi olan ekip sonunda Midway’e 

geçerek ilk performanslarını 4 Temmuz 1893'te gerçekleştirmiştir.  

Birinci Mızrak Alayı’ndan süvari zabiti olarak tayin edilen Sabit ve Tevfik Beyler de 

sergide sıkıntı yaşayanlardandır. Resmi sergi komiseri İbrahim Hakkı Bey’le kalan 

iki subayın, önce maaşlarının Raci Bey’in şirketi tarafından karşılanacağı 

kararlaştırılsa da şirketin çabucak iflas etmesi sonucu sorumluluk İbrahim Hakkı 

Bey’e kalmıştır. Çözüm olarak İbrahim Hakkı Bey ilk önce, devleti hakkıyla temsil 

edebilmeleri için 500-600 kuruş olan ve 25 dolara tekabül eden eden maaşlarının, 

zaruri ihtiyaçlarını bile karşılamaya yetmediğinden iki subayın maaşına zam talebini 
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içeren bir yazı göndermiştir (BBA DH. MKT 27/43 1). Ancak, sonrasında bu çözüm 

de yeterli olmamış ve İbrahim Hakkı Bey’in talebiyle ‘resmi görevli subayları çaresiz 

bırakmak devletin şanına yakışmayacağından’ subaylar mümkün olan en yakın 

tarihte geri gönderilmişlerdir (BBA İrade-i Nafia 3/23.ZA. 1310 17 Ekim 1893 

Teşrin-i Evvel 1309).  

Tenkotte, konuyla ilgili çalışmasında, bu alanı tahtalarla çevrili ve Akkalı Rıfat Raci 

Efendi direktörlüğündeki “Osmanlı At Meydanı” olarak betimlemiştir, çalışmaya 

göre burada: 120 muhafız askerle, 40 kadar cins Arap atı ve dokuz deve, 18 arap 

devesi bulunmaktadır. At Meydanındaki gösterileri izlemenin ücreti altı kuruştur 

(Şekil 5.19- Şekil 5.22). Ayrıca bedevilerin bir kervana saldırmalarının gerçekçi bir 

canlandırması sahnelenmektedir (Tenkotte, 2007, s. 24). 

Gösteride yer alan Nejdme'nin sahibi olacak J.A.P. Ramsdell, Newburgh, N.Y., 

Boston'lu sanayici Peter Bradley ve  Hingham Mass de  Midway'deki gösteriyi 

izlemeye gelenler arasındadır. Gösterideki Arap atlarından en çok etkilenen ve daha 

sonrasında Arap atlarını bir tutku haline getiren gazete köşe yazarı Homer 

Davenport'dur. Davenport, Bu tutkusunu gerçekleştirmek için 1906'da Peter Bradley 

ile finansal ortaklık kurmuş, Suriye’ye giderek Arap atları getirmiştir. Bugün de 

konuyla ilgili en kapsamlı arşive ve kaynaklara sahip olan kurumun kurucusudur.  

  
            Şekil 5.19 :	  Atlı Bedevi-1                              Şekil 5.20 :	  Atlı Bedevi-2  
(Historic Photos of The Chicago World’s Fair, Russel Lewis Turner Co., s. 153) 
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Şekil 5.21 : Grup Halinde Bedeviler Şekil 5.22 : Deve İle Bedeviler 
                                                     (Midway Types). 

 
Osmanlı İmparatorluk Komisyonu’nun Ermeni üyelerinden olan Asdikian Efendi 

(1862-1935) 1893 Kolomb Dünya Sergisi’nde, Komisyonda tarımdan sorumlu 

olmasının yanı sıra ‘At Meydanı’ için getirilen Arap atları konusunda da aktif rol 

oynamıştır. Amerikan Koleji’nde okuduktan sonra 1887-1889 yılları arasında Cornell 

Üniversitesi’nde derecesiz olarak tarım eğitimi almıştır. Harput’tan gelen Asdikian 

Efendi Osmanlı İmparatorluk Komisyonu’ndaki görevinden önce USDA’da (US 

Department of Agriculture - Amerika Tarım Departmanı) çalışmıştır. Asdikian 

Efendi’nin aktarımına göre sergi için getirilen bu atlar, sergi sonunda, Chicago-

Tattersalls'da gerçekleştirilen açık arttırma yoluyla 4 Ocak 1894 tarihinde satılmıştır 

(Craver, 1989, ss. 178–191, 209–211). 

Amerika’ya İngilizce konuşma ve yazma dilindeki başarısıyla uyum sağlayan 

Asdikian Efendi, Amerika’daki Arap atları dünyasının ilk zamanlarından beri 

gözlemcisidir. Atlar ve at yarışları hakkında ‘New York City Morning Telegraph’da 

yirmi altı yıl yazar olarak çalışmıştır. W.R. Brown’un hazırladığı Arabian Horse 

Club Stud Book Vol.2 (1918) için danışmanlık yapmıştır.  

1893 Chicago Kolomb Dünya Sergisi, Amerikalılar için Arap atlarına ilginin 

başladığı bir dönüm noktası niteliğindedir. Bu ilgi, Amerika Arap Atları Kulubü'nün 

1908'de oluşturulmasıyla sonuçlanmıştır. Sergi için getirilen kısrak “Nejdme” ve 

aygır “Obeyran” sergi sonrası satılarak, uzun süre damızlık olarak kullanılmış ve 

Amerika’daki Arap atı yetiştiriciliğinin başlamasına öncülük etmiştir. Bu atların 

soyları, günümüze kadar gelen bir soy olarak kayıt altına alınmıştır.  
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Bu kazık kök ve ana ırk kanı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Arap atlarının 

önemli bir parçasıdır. Nedjme, sergi sırasında birden çok kez fotoğraflanmış ve 

bugünki Arap atları çalışmalarına konu olmuştur. Güncel kayıtlarda, Nedjme ve 

soyuna “Asil Kuyruk Rüzgarın Kızları”  (Asil Tail Daughters of the Wind) adıyla 

rastlamak mümkündür (Url-18). 

Selim Deringil, “Vahşi Doğu Gösterisi”ni (Şekil 5.22, 5.24, 5.27) sergide eşitlik 

mücadelesi veren Osmanlı’nın Batı’nın Doğu algısının içselleştirilmiş hali olarak 

yorumlamıştır. Atlara özel ad verilmesini Batılı adetlere uyum sağlama çabası olarak 

yorumlayan Deringil, katarı çeken “Arap oğlanı”nı egzotizmin zirve göstergelerinden 

biri olarak nitelendirmiştir (2002, 202). Atların ve binicilerin görselliğinin ön planda 

tutulması ve öneriyi getiren Raci Efendi’nin Arap uyruklu olması da kendine dönük 

oryantalizmin öne çıkan diğer göstergeleridir. 

  

Şekil 5.23 : Mızraklı Bedeviler Şekil 5.24 : Bedevi Gösterisi 
                (Midway Types).                                  (CDA Fotoğraf Koleksiyonu).  
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Şekil 5.25 : Vahşi Doğu Gösterisi Şekil 5.26 : Hacı Hasan ve Nejdme 
(Midway Types).                                          (Midway Types). 

 

 

Şekil 5.27 : Kamp Alanı Önünde (Historic Photos of  The Chicago World’s Fair, 
Russel Lewis, Turner Co., s. 153). 
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Şekil 5.28 : Bedevi Prensi (Midway Types) 

5.1.4 Midway Plaisance’de Türk köyü  

Köy, batıda camiyle başlar. Camiden sonraki ikinci yapı Şerbetçi Köşkü, üçüncü 

yapı Yemişçi Köşkü’dür. Bu yapılardan sonra bir meydan ve iki katlı müstakil bir 

kahvehane yer alır, sonraki yapı, içi iki kısma ayrılmış Kasr-ı Dimeşk (Damascus 

Palace) ve Badiye (Bedevi çadırı) olarak bilinen yapıdır (Şekil 5.29, Şekil 5.31, Şekil 

5.32). Kasrın, caddeye bakan yüzü mozaik benzeri bir dekorasyonla süslenmiştir. 

Osmanlı Köyü’ndeki en önemli bölüm olan kasırda Şam usulü ve Arapça Ka’a 

denilen bir salon bulunmaktadır. Bu salon yerden tavana kadar mozaikler ve benzeri 

bezemelerle kaplıdır. İkinci bölümdeyse bir avlu içine kurulmuş Bedevi Çadırı yer 

alır. Çadırda biri beyaz, diğeri siyahi iki erkek bedeviyle üç-dört kadın, bedevi 

toplumunun günlük yaşayışını canlandırmaktadır. Cadde üstünde yer alan son yapı 

bir Osmanlı restoranıdır (Musavver Chicago, Çelik, Deringil).  

Camiyle şerbetçi dükkanı arasındaki sokaktan köyün içlerine girildiğinde, camiden 

sonra kuzey-güney yönünde konumlandırılmış, köyün güney ucuna kadar uzanan ve 

iki bölüme ayrılmış büyük bir mağaza yer alır. Kuzey bölümünde İran Şahı 

tarafından yaptırılmış 160 yıllık bir çadır ve ağırlığı iki tona yakın gümüş taht 

bulunmaktadır. Bu bölümün girişinde, ziyaretçilere İngilizce rehberlik yapan 
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Manisalı bir zeybek görevlendirilmiştir. Mağazanın diğer bölümünde Uşak ve İzmir 

halıları satılan dükkan yer alır (Musavver Chicago, 1893, ss. 23-27). 

Türk Köyü’nün doğusuna bir kayıkhane ve sedyeler (banklar) yerleştirilmiştir. 

Köyün güneyinde, İstanbul mimarisini yansıtan doğu-batı doğrultusunda 12’ye yakın 

ev vardır. Batıdaki evlerin altında, gümrük memurlarının bürosu, yanında bir şekerci, 

gazete idare binası, konsolosluk, kuruyemişçi ve emti’a-i samiye (kumaş) mağazası 

vardır. Köyün kuzey-güney yönündeyse iki bin beş yüz seyirci kapasiteli Osmanlı 

tiyatrosu yer alır. Beyrut’tan Butros Antonyos Efendi yönetimindeki tiyatronun 

kadrosu 65 kişidir (Sarıkaya, 2009, s. 15). 

Türk Köyü’nün iç kısmında dört yönden girişi bulunan bir çarşı yer almaktadır. 

Çarşının kuzey kapısından, cadde üzerindeki kısmı dar, tiyatro ve halı mağazasına 

kadar olan alanı geniş bir meydana çıkılır. Meydanın bu geniş kısmının batısında 

şerbetçi dükkânı vardır. Arkasında, Sultanahmet Meydanı’ndaki Dikilitaş’ın kalıpları 

İstanbul’da üretilmiş bir modeli ve karşısında Yılanlı Sütun’un bir replikası 

bulunmaktadır. Bunlardan başka köyün sokaklarındaki uygun yerlerde, baraka 

sundurma yolunda yiyecek, içecek ve süs eşyaları satan dükkanlar vardır (Şekil 

5.30). 

 

Şekil 5.29 : Türk Köyü Vaziyet Planı 

 Giriş 

      K 
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Şekil 5.30 : Midway Plaisance Haritası (The Best Things to Be Seen at the World’s 
Fair , John J. Flinn, The Columbian Guide Co.). 
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Şekil 5.31 : Türk Köyü Ana Giriş (CDA Fotoğraf Koleksiyonu). 

 

Şekil 5.32 : Türk Köyü Giriş Detay (Glimpses of the World’s Fair). 
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Şekil 5.33 : Türk Köyü Restoran (Illinois Institute of Technology Paul V. Galvin 
Kütüphanesi Dijital Tarih Koleksiyonu). 

Köyde ayrıca, ziyaretçilerin ve yabancı basının ilgisini çeken ‘sedyeciler’, 4 kişi 

kaldırmak suretiyle isteyenlere sergi içinde taşıma hizmeti vermekteydi. Sedyeciler, 

varlıkları çok kısa süren meslek gruplarındadır (Şekil 5.34-Şekil 5.37). 19. yüzyılın 

ikinci yarısında sadece Galata ve Beyoğlu semtlerinde görülen sedyeciler 20. 

yüzyılın başlarında kaybolmuşlardır. Doğu’da hükümdarların kullandıkları 

tahteravan ile Avrupa’da soyluların kullandıkları “chaise a porteurs”un bir benzeri 

olan sedyenin İstanbul’a yabancı elçilikler tarafından getirildiği sanılmaktadır. 

İstanbul’daki sedyecilerin hemen hepsi Rum kökenli olup mor fes, camadan yelek ve 

galibarda yün kuşaktan oluşan özel giysilere sahiptirler. Tek kişilik sedyelerin 4 

taşıyıcısı bulunurdu. Bu taşıyıcılardan ikisi yorulunca yedektekilerle yer değiştirilir 

ve mesafeye göre bu rutin tekrarlanırdı. Sedyenin tüm ağırlığı taşıyıcıların kollarına 

değil, boyunlarından geçen ve uçları sedyeye bağlı kemer ya da kalın iplerle sağlanır, 

böylelikle güvenliği de artırılmış olurdu. Ayrıca, her sedyenin yolunu tayin eden, 

ücret pazarlığını yapan ve bahşişleri alan, geceleri fener tutan bir sedyecibaşısı 

bulunmaktaydı.   

Özellikle padişah Abdülaziz’in tahtta olduğu 1861-1876 yılları arasında, altın 

çağlarını yaşayan sedyeciler, fotoğraflardan anlaşıldığı üzere Kolomb Dünya 

Sergisi’nde de geleneksel kostümleriyle, 75 sent karşılığında hizmet vermişlerdir 

(Lewis, 2010, s. 160).  
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Sedyeler ayrıca, genel sergi kapsamında Ulaşım Binası’nda sergilenmiştir. 

Sedyecilerin, sergi yorumlarındaki yeri göz önünde bulundurulduğunda, izleyicilerle 

iletişimde önemli rol oynayarak sempatilerini kazandıkları sonucu çıkmaktadır  

(Evren, 1999, s. 127). 

  

Şekil 5.34 : Sedyeciler -1 Şekil 5.35 : Sedyeciler-2 
(Historic Photos of the Chicago World’s Fair). 

 

 
 

Şekil 5.36 : Sedyeciler-3 

(Historic Photos of  The Chicago 
World’s Fair). 

Şekil 5.37 : Sedyeciler Karikatür 
(Humors of  the Fair). 

 

 

5.1.4.1 Cami 

Serginin Midway bölümündeki cami, Türk Köyü alanının batı girişinde yer 

almaktaydı (Hatipoğlu, 1893). Cami, sergideki Müslmanların ibadet ihtiyaçlarını 

karşılaması için Başkomiser İbrahim Hakkı Bey’in sorumluluğunda 3000 dolarlık bir 

bütçeyle inşa edilmiştir (Flinn, 1893, s. 220).  
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İnşasında, sergi için çalışan aracı şirket olan Elia Suhami Sadullah firmasıyla yapılan 

sözleşmeye bağlı olarak “Müslüman adabına uyulması” ve gayrimüslim girişine 

sadece Osmanlı temsilcilerinin özel onayıyla izin verilmesi şartı getirilmiştir 

(Deringil, 2002, s. 199).  

19. yüzyıl Osmanlı mimari özellikleri taşıyan cami açık renk boyalıdır (Şekil 5.38).  

Tek kubbesi ve kuzeybatısında tek minaresi bulunan yapının, kubbe yüksekliği 

yaklaşık 18 metredir (Şekil 5.39). Caminin kapısı kalabalık dolaşımdan ayrı tutulmak 

suretiyle ahşap bir çitle ayrılmıştır. Caminin içi zincirli avizelerle aydınlatılmıştır. 

Zemin halı kaplıdır. Mihrap yabancı kaynaklarda ‘altar’ olarak nitelenmektedir. 

İçteki sekiz sütun ve sekiz sivri kemer kubbeyi taşımaktadır. İç mekanın 

süslemesinde kullanılan perdeler ve ahşap işçiliği gösterişli bir tasarıma sahiptir. 

Kubbesi yaldızlı olan yapıdaki kalemişi panellerin yanı sıra varak kullanımı ve 

geometrik motifler dikkat çekicidir (Şekil 5.40). History of the Worlds Fair’da, açıklı 

koyulu ahşap panolarla döşeli bütünün yarattığı etki ‘oryantal’ olarak 

değerlendirilmiştir (Burnham ve Truman, 1893, s. 557). 

Caminin mekanı Burnham ve Truman tarafından beğeni içeren ifadelerle 

anlatılmaktadır: “Camide mihrap giriş ekseninde yer alır, mihrap örtüsü, işçilikte 

zirveye ulaşır, mihrabın doğu cephesinin, iç tarafına asılmış yaldızlı yeşil üzerine 

mavi kandiller bulunmaktadır, bitki motifleri ve grotesk tasarımlar panoları 

çerçevelemektedir. Geometrik geçmelerle kıvrık dal ve yaprak örgelerinin 

oluşturduğu arabesk bordürler minberi süslemektedir. Mihrabın iki yanına 

yerleştirilmiş büyük şamdanlarda yeşil şeritli iki büyük mum bulunmaktadır. 

Yüksekliği üç metre olan minberin merdivenleri halı kaplıdır ve kesme cam bronz 

asma fenerle aydınlatılmaktadır” (1893, s. 557).  

Resimli Chicago ve Dünya Sergisi Rehberi’nde (Picturesque Chicago and World’s 

Fair Guide) caminin II. Abdülhamit’in her cuma namaz kıldığı caminin minyatür bir 

benzeri olduğu ve caminin çevresinde abdest almak için çeşme bulunmadığı, ancak 

caminin yakınındaki bulunan binalardan birinde bulunan musluklu su borusunun, 

dekoratif bir öğe olmamakla birlikte sergi boyunca abdest için kullanıldığı 

belirtilmiştir (Pierce, 1893, s. 360). Cami, pencere düzeni açısından 19. yüzyıl 

Osmanlı camilerini andırmaktadır: Pencere düzeni, 1848 yılında saray mimarlarından 

Garabet Amira Balyan ve Nigoğos Balyan’a inşa ettirilen Küçük Mecidiye (Çırağan) 
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Camisi’ni çağrıştırmakla birlikte Garabet Balyan’ın Barok ve Ampir üslubunun bir 

karışımı olan  Dolmabahçe Camisi’nin ana taşıyıcı kemerinin belirgin biçimde 

dışarıya yansıyan görüntüsünü de andırmaktadır. Yapı tek minaresi olması 

bakımından Küçük Mecidiye Camisi ile benzerlik taşır.  Ancak minare klasik 

Osmanlı üslubundadır. Cami özetle, 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin eklektik üslup 

etkilerinden izler taşımaktadır. Doğusunda yer alan alan şerbetçi köşkünün 

tabelasında, ‘dondurma salonu (icecream parlors)’ yazısı okunmaktadır (Şekil 5.38). 

 

            Şekil 5.38 : Türk Köyü Cami   (Historic Photos of the Chicago World’s Fair). 

 

Şekil 5.39 : Cami Dış Cephe (The Dream City, Cilt 1). 
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Şekil 5.40 : Cami İç Mekan (CDA Fotoğraf Koleksiyonu). 

5.1.4.2 At Meydanı: Dikilitaş ve Yılanlı Sütun 

1893 Kolomb Dünya Sergisi’nin eğlence ve ticari bölümlerinin Midway Plaisance 

alanında, Türk Köyü’nde, Hipodrom canlandırmasına yer verilmiştir. Köyde 

canlandırmanın bir parçası olarak kurulan At Meydanı’nda yer alan Dikilitaş’ın bir 

replikası yer almaktadır. Sergide yer alan bu replika Osmanlı’nın mevcut imkanları 

dahilinde, Dikilitaş’ın aslına sadık kalınarak yapılmış, gerek görsel sunumu gerekse 

temsilinin içeriği bakımından Osmanlı sergilemesinde önemli bir rol oynamıştır. 

Zeynep Çelik Şark’ın Sergilenişi çalışmasında Dikilitaş’ı Türk Köyü’nün en önemli 

öğesi olarak değerlendirir: 

“Midway’de, Konstantinopolis Alışveriş Sokağı olarak da anılan köy, Osmanlı 
başkentindeki Bizans Hipodromu’nu (At Meydanı) çağrıştıracak şekilde 
tasarlanmıştı. Başlıca unsuru, Hipodrom’daki Mısır dikilitaşının ahşap bir 
replikasıydı. Tıpkı özgün sinde olduğu gibi, replikayı alçak bir parmaklık 
korumaktaydı. Bu tasarım, sergiyi ilk defa yapının çevre İstanbul’un Bizans 
geçmişini Osmanlı kültürünün bir parçası olarak sunmaktaydı; böyle bir yapıyı 
eklemenin sebebi belki de Mısır sergi alanlarının, Tunus ve Cezayir pavyonlarının 
antik çağ tarihiyle ilgili malzemelere yer vermesiydi  (2005, ss. 91-92).” 
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At Meydanı, Türk Köyü’ndeki diğer yapılarla birlikte Robert Levi direktörlüğünde, 

Chicago şehrinden mimar Joseph A. Thain tarafından inşa edilmiştir. Yapım 

aşamasına dair günümüze ulaşan bir çizim bulunmamasına karşın anıtın orijinaliyle 

olan birebir benzerlik göz önüne alındığında yapının fotoğraf kullanılarak inşa 

edildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. History of World’s Fair (Dünya Fuarı Tarihi) 

adlı kaynak, ilk bakışta cilalanmış taş bir yapı etkisi uyandıran Dikilitaş’ın ahşap 

olduğundan ve bu etkiyi yaratan alçı kalıpların  İstanbul’dan parçalar halinde 

gönderildiğinden bahseder. Aynı kaynak, Dikiltaş’ın kaidesinde yer alan yazıların 

Roma ve Osmanlıca karakterlerindeki başarılı işçilikten ve bunun yapının orijinali 

gibi antsal bir etki yarattığından söz etmektedir. Öte yandan sergi izleyicileri 

Dikilitaş’ı Mısır obelisklerine verilen genel ad olan “Cleopatra’s Needle” 

(Kleopatra’nın İğnesi) olarak nitelendirmişlerdir (Şekil 5.41) (Burnham ve Truman, 

1893, s. 556).  

 

Şekil 5.41 : Dikilitaş (Illinois Institute of Technology Paul V. Galvin Dijital Tarih 
Koleksiyonu). 

Serginin organizasyonu için Elia Suhami Sadullah firmasıyla anlaşmakla birlikte 

serginin her aşaması ve yapısal unsurları, II. Abdülhamit’in onayından ve 

denetiminden geçmiştir. Bu bağlamda, Dikilitaş replikasına yer verme düşüncesi, 

dönemin eski eserler ve arkeoloji alanındaki gelişmelerinin ve II. Abdülhamit’in 

konuya verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca inşa 
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edildikten bir süre sonra Dikilitaş’ın önünde bir fal çadırı kurulmuştu (Url-19) (Şekil 

5.42). Görselinden okunduğu üzere fal çadırının tabelasında, İngilizce “Kaçırmayın 

Şeyh Barakat’ı Görün, Arabistan’dan Doğu’nun Muhteşem Falcısı” ibaresi yer 

almaktadır. 

 

Şekil 5.42 : Dikilitaş’ın Önündeki “Muhteşem Falcı Şeyh Barakat”ın Çadırı (Historic 
Photos of the Chicago World’s Fair). 

Dikilitaş, 1893 Kolomb Dünya Sergisi’ndeki sunumda, At Meydanı (Hipodrom) 

canlandırması dahilinde, Yılanlı Sütun’un replikasıyla birlikte asli konumuna sadık 

kalınarak karşılıklı sergilenmiştir, ancak kaynaklarda, Yılanlı Sütun’un yapı 

malzemesi ya da görüntüsüyle ilgili bir içerik bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 

Dikilitaş replikasının inşasında gösterilen titizlik göz önünde bulundurulduğunda, 

aynı uygulamanın Yılanlı Sütun replikası için de geçerli olduğu düşünülebilir (Şekil 

5.43). 
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Şekil 5.43 : Yılanlı Sütun (Brooklyn Müzesi Koleksiyonu). 

5.1.4.3 Kasr-ı Dimeşk (Damascus Palace) 

Kasr-ı Dimeşk, serginin Midway Plaisance bölümündeki Türk Köyü’nde yer 

almaktaydı (Şekil 5.45). Tiyatro binasının batısında bulunan yapının ön cephesi 

mozaik benzeri bir yüzeyle süslenmişti. Restoran olarak da hizmet veren “kasır 

bölümü” Badiye olarak adlandırılan Bedevi Çadırı’ndan (Bedouin Encampment) 

başlıyordu. Fotoğraflı Fuar Tarihi ve Chicago Kentinin Krokileri isimli 

(Photographic History of the World's Fair and Sketch of the City of Chicago)  

kaynakta, yapıya dönemin Haliç konutlarında sıkça kullanılan mavi rengin hakim 

olduğundan bahsedilmektedir. Kitabın yazarı Pierce, kasrı “koyu renk Türk ahşap 

işçiliğiyle, sadece oryantal lüksün küçük çaplı bir göstergesi değil, Osmanlı 

mimarisinin belirgin bir örneği” olarak nitelendirmektedir (Pierce, 1893, s. 360). 

Türk Köyü’ndeki en önemli bölüm olan kasırda, Şam veya Halep usulü ve Arapça 

“Kaa” olarak adlandırılan, geleneksel Mısır ve Suriye konutlarında bulunan, yüksek 

tavanlı ve zemini mermer döşeli büyük salon yer almaktadır. Kaa mimari programına 

uygun olarak yapı, kare planlı ana bir mekanla ona bir kemerle açılan zemini 

yükseltilmiş ikinci bir mekandan oluşur (Turani, 1993, s. 60).   
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Yapının çift taraflı girişlerinde platformlar bulunmaktadır. Platformların üstünde, 

salonun cephelerini çevreleyecek şekilde divanlar yerleştirilmiştir. Ortadaki divan 

sağ ve sol yandakilere göre daha yüksekçedir. Sol platformda yer alan divanın 

döşemesi ağır altın yaldızlarla süslü mavi kadife kaplıdır. Sağ tarafta yer alan divanın 

döşemesi ise gümüş rengi işlemeli kırmızı satendendir. Girişte, sağ tarafta orijinal 

düzende ev halkı ayrılmış iki oda bulunmaktadır. Kasrın salonunun cepheleri bezeme 

açısından zengindir. 

Kaa tipi mimari uygulamaların genelinde ana mekanın ortasında yer alan havuz 

Kasr-ı Dimeşk’te uygulanmıştır (Şekil 5.46). Mermer döşeli giriş kısmında, 600 

yıllık olduğu belirtilen, teknesi mozaik kaplı sekizgen bir havuz yer almaktadır. 

Havuzun taban döşemesinin tamamı çini olarak planlanmıştır. Ancak çinilerin bir 

bölümü Amerika’ya gönderilirken kaybolduğu için döşeme kısmi olarak 

sergilenebilmiştir (Pierce, 1893, s. 370). 

Kasr-ı Dimeşk mimari uslubu bakımından Şam’daki El-Azem Sarayı ile benzerlikler 

taşımaktadır. İnşası üç yıl süren (1749-1752) yapı, Esat Paşa Hanı Şam valisi Esat 

Paşa tarafından ailesi için yaptırılmış ve 20. yüzyıl başlarına kadar konut olarak 

kullanılmıştır. Saray, ailenin taşınması ile Fransızlar'a satılarak İslam Sanatları ve 

Arkeoloji Enstitüsü'ne dönüştürülmüştür (Şekil 5.44). 

Azem Sarayı’nın siyah bazalt, kum taşı ve kireç taşından yapılan bantları Memlük 

mimarisinden izler taşımaktadır. Dönemin Mısırlı ve Levanten mimarları tarafından 

tercih edilen Ablak süsleme tekniği Osmanlı ustaları tarafından da benimsenmiştir. 

Bu teknikle, duvarlarda kullanılan bazalt, kumtaşı ve kireçtaşından tuğlalar, bina 

cephelerinde yatay siyah, beyaz ve pembemsi bej çizgiler oluşturmaktadır. Tekniğin, 

Osmanlı sergisindeki benzer uygulamasını, Kasr-ı Dimeşk’in iç ve dış bezemelerinde 

görmek mümkündür. 

Yapıyla, Kasrı Dimeşk arasındaki bir başka benzerlik ise geleneksel Şam sivil 

mimarisine uygun olarak, havuzlu merkezi bir avlu etrafında iki kat olarak inşa 

edilmiş olmasıdır. Kasr-ı Dimeşk’te yer aldığı belirtilen “harem” ve “selamlık” 

odaları da  El-Azem Sarayı’yla benzer mimari unsurları arasındadır. 
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Kasr-ı Dimeşk’in diğer dikkat çeken bezeme öğeleri arasında ahşap panellerdeki 

işçilik, mermer mozaikler ve ahşap panel kaplı tavanına resmedilmiş renkli doğa 

manzaraları sayılabilir (Url-20).  

Yüksek tavanlı salonda, vazo ve süs eşyalarının sergilenmesi için kullanılan tavan 

yüksekliğine yakın raf dizileri yerleştirilmiştir. Duvarlarda, Suriye aşiret yaşamından 

ve manzaralardan oluşan fotoğraflar asılıdır. Oda, “Şam Paşası”nın günlük yaşamını 

canlandırmak için tasarlanmıştı ve salonda yer alan mobilyaların çoğu eski olmakla 

beraber paşaya aitti.  

Girişte sağda yer alan odaların biri harem işleviyle ev halkı ve kadınlar için 

ayrılmıştır. Bu ayrım Amerikalı kadın ziyaretçiler tarafından eleştirilere neden 

olmuştur. Kadın ziyaretçiler, kasrın tüm odalarının cinsiyet eşitliği gözetilerek 

kullanılması yönünde önerilerde bulunmuşlardır (Pierce, 1893, s. 370).  

Yapıda, ziyaretçileri bilgilendirmek ve gezdirmek amacıyla “sekiz dil bilen” Alfred 

Melloni isimli, İzmirli Hıristiyan bir Zeybek (Şekil 5.47) yerel kostümüyle rehberlik 

yapmaktaydı (Pierce, 1893, s. 372). Tiyatro binasındaki gösterilere paralel olarak, 

Kasr-ı Dimeşk içinde her gün, bir düğün töreni gösterisi sergilenmekteydi (Çelik, 

2004, s. 93). 

Chicago Times’ın sergiyle ilgili yayınladığı özel dosyada (Portfolio of the Midway 

Types), Kasr-ı Dimeşk’in farklı bir fotoğrafı ve hakkında kısa bir bilgi yer almıştır. 

Kaynakta yer alan görselde mekan mobilyasızdır ve diğer görsellerdekinin aksine 

girişinde yer alan çeşme sekizgen değil daire formundadır. Ayrıca, bu kaynağa göre 

yapı tek odalıdır. Divan ve halıların bulunduğu odanın duvarlarında, fisto (feston) adı 

verilen kavisli, dilimli oymalardan oluşan süslemeler yer almaktadır (Turani, 1993, s. 

42). Koyu ahşap duvarlardaki bu süslemelerin fildişi olduğu yine kaynakta 

belirtilmiştir. Mozaik pencere kemer süslemeleri kaynakta ele alınan diğer bir iç 

mimari öğedir. Yapının giriş bölümündeki çeşmeden sonra alçak bir platformla 

yükseltilmiş bölüm ev sahibi ve misafirleri için ayrılmıştır (1893, ssy). 

Chicago Times Portfolio of the Midway Types, yapıyı esinlendiren asıl sarayın 

sahibinin adının Abdullah olduğundan ve taklit mobilyalarla yapılan canlandırmanın 

sahibinin gerçekte sahip olduğu imkanlara dair ancak küçük bir ipucu verdiğinden 

bahseder. Kasırda bir zamanlar, nargile içerek sohbet eden ev sakinleri,  küçük 
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çeşmenin çınlayan sesini dinleyenler ve muhtemelen bir dansçı ve ona eşlik eden 

harp çalan bir müzisyen olduğu da yer alan anlatımlar arasındadır (1893, ssy). 

 

Şekil 5.44 : El-Azem Sarayı (Architecture of the Islamic World, s. 86).   
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Şekil 5.45 : Kasr-ı Dimeşk Dış Cephe (Glimpses of the World’s Fair).   

 

Şekil 5.46 : Kasr-ı Dimeşk İç Mekan (CDA Fotoğraf Koleksiyonu).   
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Şekil 5.47 : Zeybek (Midway Types). 

5.1.4.4 Badiye (Bedevi Çadırı) 

Sergide, Şam Sarayı (Damascus Palace) olarak da adlandırılan Kasr-ı Dimeşk’in 

avlusunda ‘Badiye’ olarak adlandırılan ‘Bedevi Çadırı’ yer almaktaydı. Dörtgen 

formlu bu basit yapının içinde, Bedevilerin kullandığı göçebe ve günlük yaşama 

özgü birkaç parça eşya dışında fazla sergi objesi bulunmadığından çadırda günlük 

hayat canlandırması yapan Suriyeli Bedeviler ön plana çıkmıştır. 

Çadırda, biri beyaz, diğeri siyahî iki erkek Bedevi ile üç-dört kadın ve bir bebek 

Bedevi toplumunun günlük yaşayışını canlandırıyordu. Çadırda bağdaş kurarak 

oturmuş bedeviler nargile içerken izlenebilmekteydi (Hatipoğlu, Musavver Chicago 

1893), (Şekil 5.48). 

Badiye’de Bedevilerin günlük yaşayışının bir parçasının temsili olarak sac ekmeği 

pişiriliyordu. Pierce, sacı ilkel bir pişirme gereci olarak nitelendirilmiştir. Çadırda 

ayrıca bir dokuma tezgahıyla irili ufaklı ev eşyaları bulunmaktaydı. Bedevilerin 

izleyiciler için gerçekleştirdiği diğer bir gösteri ise kılıç dansıydı. Kat kat 

kumaşlardan oluşan yerel kostümler giyen Bedevi erkeklerinin saçları uzundu ve sıkı 
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ince örgüler halinde, türban olarak nitelendirilen kefiyelerinin altından sarkmaktaydı 

(1893, s. 369). 

 

Şekil 5.48 : ‘Badiye’ (World’s Columbian Exposition Cilt 2). 

Gerek çadır kampı gerekse Arap Bedevi ekibiyle beraber Badiye, sergi izleyicilerine, 

ilkel göçebe çöl yaşamının unsurlarını yansıtarak Batı belleğinde yer etmiş “mistik 

Doğu” imgesini vurgulamıştır. 

5.1.4.5 Çarşı 

Türk Köyü’nde, Kapalıçarşı’ya atıfta bulunan kırk dükkanlık bir çarşı yer 

almaktaydı. Dört girişi bulunan çarşının, iki basamaklı, üç bölümden oluşan ahşap 

giriş kapısının iki kanadında halka tokmaklar bulunduğu görülmektedir. Osmanlı 

resmi sergi binası ve komiser köşkünün ana girişlerinde bulunan ve sergi genelinin 

Neoklasik mimari referanslarıyla paralellik teşkil eden beyaz alçı pilasterler, toplam 

dört adet olmak üzere kapının panelleri arasında da bulunmaktadır. Girişin üstünde 

iki sıra pencere dizisi yer almaktadır. Camlarda, geometrik şekilli ahşap şebekeler 

olduğu görselden anlaşılmaktadır (Şekil 5.49). İlk sırayı oluşturan dörtgen pencere 

dizisinin üzerinde açık renk, muhtemelen malzemesi alçı bir şerit, şeridin üzerindeki 

panoda ise “Osmanlıca padişahım çok yaşa”  yazısı ve açık renk yedigen çerçeveli üç 

adet tuğra bezemesi dikkat çekmektedir. Panonun üzerinde yer alan dört kare 
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pencereden oluşan ikinci sıranın İslami referanslar içeren çerçevelerinin kavisli 

alınlıklarının içinde açık renk ayyıldızlar bulunmaktadır. Girişi çevreleyen kavisli 

ana kemerin üzerinde ve kemerin çatı ortüsüyle birleştiği bölümde Arap alfabesine 

benzeyen sadece görsel olarak yazı etkisi yaratması amaçlanmış ancak yazısal anlam 

içermeyen desenler çizilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun geçmiş sergi yapılarında 

da bu ve benzeri uygulamaları görmek mümkündür (Şekil 5.49). 

 

 

Şekil 5.49 : Çarşı Giriş Kapısı (CDA Fotoğraf Koleksiyonu). 

Çarşıda manifaturacı, tütüncü, kuyumcu, şekerci, kebapçı, tesbihçi, tuhafiyeci gibi 

bireysel katılımcılara ait çeşitli işletmeler bulunuyordu. Sergi için hazırlanan tüccar 

talimatnamesine göre dükkanlar 20 metrekareydi ve kiraları çarşı içindeki 

konumlarında göre değişiklik gösteriyordu. Katılımcılar ayrıca sergi komisyonu 

Suhami Sadullah ve Türk Köyü içinde belirtilen yüzdeleri ödemekle yükümlüydü 

(Ek B). Dükkanlar içinde ön plana çıkanlar, padişahın kuyumcusu Çubukciyan 

Efendi’nin mücevheratçısı ve Doğu manzaraları gösteren panorama dükkanlarıdır.  
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Panorama’dan sonraki dördüncü dükkan, Suriye’den Casir ve Debub ve Vester 

şirketine ait, Kudüs, Beyt’ül Lahim kasabasının çok çeşitli zeytin ağacı ve sedef 

eşyalarını satan dükkandır. Aynı firma Sanayi Dairesi’nde Osmanlı adına 

sergilenmek üzere, zeytin ağacından yazı masası ve yine çeşitli sedef ve zeytinden 

eşyalar getirmiştir.  Eşyalar hem Resmi Osmanlı dairesi, hem de Sanayi Dairesi 

süslemelerinde başarılı olmuştur. Beşinci dükkan, Suriye’den Mimari Rızkullah ve 

Kanevati firmasına ait olan, kafesli gümüş işlerini (telkari) sergileyen kuyumcu 

dükkanıdır. Bu dükkan çarşı genelinde halkın en çok ilgisini çeken dükkanlardan biri 

olmuştur. Altıncı dükkan, Beyrut ahalisinden Yusuf Vakido Kumpanyası’nın tütüncü 

dükkanıdır. Bu dükkanda, kaliteli Yenice tütünüyle Osmanlı tütünlerinden sigaralar 

bulunur. Bunlar dışında, çarşı içinde Suhami Sadullah Şirketi’ne ait, elişi ağırlıklı, 

Osmanlı’ya ait çeşitli ürün ve eşyaların satıldığı dükkanlar da vardır. Suhami 

Sadullah Şirketi’ne ait dükkanı sergi süresince çeşitli haberlere ve fotoğraflara konu 

olan, dokuma ve halı ağırlıklı bu dükkanı “Faraway Moses” ve ekibi işletmektedir. 

Kapalıçarşı’nın Musevi esnaflarından olan Musa, bu lakabı Doğu yolculuğu sırasında 

İstanbul’a gelmiş olan yazar Mark Twain’den almıştır. Suhami Sadullah ve Musa ile 

ekibinin Amerika ile olan ticari ilişkileri sergi öncesine dayanmaktadır (Şekil 5.50 ve 

5.51). Özellikle, halı ticareti konusunda deneyimli olan ekibin 1886 yılına ait gazete 

ilanı bulunmaktadır. Bu dükkânların yanı sıra şirket, çarşının dışında değerli halılar 

satan büyük bir mağaza açmıştır (Şekil 5.52). 
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Şekil 5.50 : Çarşı İç Detay (CDA Fotoğraf Koleksiyonu). 

 

 

Şekil 5.51 : Çarşı Esnafı Musa (Midway Types). 



102 
 

 

Şekil 5.52 : Halı Dükkanı (Illinois Institute of Technology Paul                                  
V. Galvin Dijital Koleksiyonu). 

 

 

5.1.5 Kadınlar Binası’ndaki bölüm ve Osmanlı kadını imajı 

Midway’in doğusunda yer alan Kadınlar Binası’na Musavver Chicago Gazetesi’nde 

detaylı olarak yer verilmiştir. Gazetenin aktarımına göre dış cephesinde flamalar 

asılıdır ve Osmanlı kadınlarının elişi ve ürünleriyle sergide yer aldığı bu flamalarda 

belirtilmiştir. Yayın, binanın farklı milletlere mensup kadınların nasıl giyindiğini ve 

ürettiklerini teşhir için inşa edildiğini belirtmektedir. Mimarının kadın olmasından ve 

yapıdan takdirle bahsetmiştir. Bununla birlikte makalede, binanın kadınların üretime 

olan katkısını temsil etme amacını tam olarak yerine getiremediği sadece eser ve 

ürünlerin sergilenmesiyle bunun mümkün olamayacağı belirtilmiştir. 

Girişte ana sergi salonu yer alır. Ana giriş kapısının karşısında, bir metre 

yüksekliğinde bir podyum yer almaktadır ve bu alan Osmanlı sunumuna ayrılmıştır. 

Platformda, yerel kostümleriyle 5-6 Osmanlı kadını yer almaktadır. Salonun bir 

ucundan diğer ucuna yerleştirilen parmaklıklarla zeminden ayrılan yüksek alanda ise 

gezmelik kıyafetleriyle farklı ülkelere mensup kadınlar oturmaktadır (Musavver 
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Chicago 1893, s. 32). Gazete, Kadınlar Binası’nın kütüphanesinden ve Fatma 

Aliye’nin eser göndermesinden ise bahsetmemiştir. Günlük giyimi canlandıran 

kostümler, nakış, oya, elişleri, mücevherler dışında padişahın şahsi kuyumcusu 

Çubukçuyan Efendi’nin III. Ahmet Çeşmesi maketi de sergilenmiş ve izleyicilerin 

beğenisini kazanmıştır. 

Kadınlar Binası’nda uluslararası güzellik yarışması ve “Kadınlar Kongresi” gibi 

önemli etkinlikler düzenlenmiştir. Kadınlar kongresinde, modanın rolünün önemini 

anlamak için moda ve kadın ilişkisini irdelemek gerekmektedir. Moda, bireyselleşme 

ve eşitlenme güdülerini tetiklemesi itibariyle, bireye hem taklit etme hem de özgün 

olma olanağı sunar. Buna bağlı olarak, kadınlar her dönemde modaya karşı özel bir 

tutum sergilemişlerdir. Moda, bir taraftan kadın için bir özgünlük ve bireyselleşme 

olanağı sunarken diğer taraftan genel taklit sahası oluşturarak bireyin beğenilerini 

sorumluluk almadan yansıtmasına imkan tanımaktadır. Diğer bir deyişle, moda kadın 

için bireyselleşme ve kolektifleşme, birörnekleşme ve değişkenlik aracıdır. 

Böylelikle moda, toplumsal konumdan yoksun kadın için telafi alanı olmuş ve 

Kadınlar Binası ve Kongresi’ndeki konuların odağında yer almıştır (Simmel, 2003, 

ss. 117-121). 

Sergideki Osmanlı kadın temsilinde rol oynayan bir diğer unsur ise Abdülhamit’in 

1893 yılında Washington Kongre Kütüphanesi’ne hediye ettiği fotoğraf albümlerinde 

yer alan karelerdir. 1893’te, Sultan II. Abdülhamit Osmanlı ülkesinin propagandasını 

yapmak amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri başkanına 51 adet fotoğraf albümü 

hediye etmiştir. Halen Washington’daki Kongre Kütüphanesi’nde yer alan ve altı 

ayrı fotoğrafçının işlerinden oluşturulmuş olan bu albümler Gülmez Biraderler, 

Abdullah Freres ve Sebah & Joaillier’nin fotoğraflarıyla hazırlanmıştır. Albümlerin 

ilkinde Halep, Şam, Adana, İzmir, Çankırı, Denizli, Bağdat, Edirne, Manisa, Aydın, 

Bursa ve İzmit’teki okulların öğrencileri ile ilgili 29 kare fotoğraf yer almaktadır. 

İkinci albüm ise,  Selanik, Kastamonu, Trabzon, Beyrut, Şam ve İstanbul’un hazırlık 

okulları öğrencilerinin 31 değişik görüntüsünden oluşmaktadır. Bu öğrenci 

fotoğraflar içinde kız öğrencilere yer verilmesi Osmanlı kadını ve eğitim hakkında 

gelişmeleri göstermeyi amaçlamıştır (Özendeş, 1999, ss. 227, 229). Fotoğraf 

albümlerinde, Batının ilgi duyduğu egzotik, oryantalist konulu fotoğraflara yer 

verilmemesinin nedeni, çağdaşlaşma görüntüleriyle bu karelerin örtüşmemesidir 

(Yazıcı, 2005, s. 85). Zeynep Çelik, genelde albümlerin Kongre Kütüphanesi’ne 
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gönderilmek için üretildiği anlaşılsa da albümlerin tamamının ya da bir kısmının 

sergide sunulmak için hazırlanmış olduğunu belirtmektedir. Çelik bu düşüncesi için 

27 Mart 1893 tarihli Levant Herald gazetesindeki haberi kaynak göstermektedir 

(Çelik, 1992, s. 45). Ancak TCBA’de Kolomb Dünya Sergisi’ne dair bütün 

belgelerde sadece Gülmez kardeşlerin ismi geçmektedir. TCBA BEO 192/14335 

Gülmez Kardeşler’in Kolomb Dünya Sergisi’ne gönderilecek fotoğrafların 

kopyalarının üzerine Hanedanlık tuğrasını asmak için izin taleplerine dair bir 

belgedir (Taptık, 2011, s. 87). Bu bakımdan hangi fotoğrafların/albümlerin sergide 

yer aldığı kesinlik kazanmamakla birlikte, genel çerçevede, fotoğraf seçimindeki 

tutumun, dolaylı olarak Osmanlı kadın imajının değişiminde rol oynadığını söylemek 

mümkündür. 

Bu noktada, Osmanlı toplumun entelektüel kadın yüzünü, ilk Türk kadın romancısı 

Fatma Aliye temsil etmiştir. Sergi devam ederken, kadınlar kütüphanesinin 10 

Ağustos 1893 tarihli davet mektubu üzerine yazar, ayrı yaşayan evli bir çifti konu 

eden, ilk romanı “Muhaddarat” (1891)  İslam’da kadının statüsünü işleyen “Nisvan-ı 

İslam” (1892) ve kızların aileleri tarafından okutulmasına değinen “Hayal ve 

Hakikat” eserleri ile katılmıştır. Fransızca (1894) ve Arapça’ya ve İngilizce’ye 

(1893) çevrilen “Muhaddarat”, Osmanlı aile hayatı ve kadınlığın durumu ile ilgili 

harem hayatı, çokeşli evlilik ve örtünme gibi Batı’da merak uyandıran konuları 

işlemektedir. 

Chicago’ya davet edilmesine ve “Nisvan-ı İslam” adlı eseri kadınlar kütüphanesi 

kataloğuna girerek berat ile ödüllendirilmesine karşın Fatma Aliye sergiye 

katılmamıştır. Bu durumu ise, “seyredilmekten hoşlanmıyorum” diyerek izah 

etmiştir. Benzer sebeplerle 1900 Paris Sergisi’ne de katılmayan Fatma Aliye sergi 

sırasında İspanya Kraliçesi’nin temsilcisinin röportaj teklifini siyasi algılanabileceği 

gerekçesiyle geri çevirmiştir (Aşa, 1996, s. 9). Bu yönüyle sergi, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun kadın bir edebiyatçının eserleri ile ilk kez temsil edildiği uluslar 

arası sergi olma özelliği taşımaktadır. 

Anlaşıldığı üzere Osmanlı temsilinde, kadın imajının çağdaş ve üretime katkıda 

bulunan bir etki yaratması amaçlanmıştır. Öte yandan, sergi kaynaklarında sıklıkla 

yer bulan Bedevi kadınlar, tiyatro ekibindeki müzisyen, oyuncu ve dansçıların, 

egzotik öğelerin ve hikayelendirmelerin yer aldığı fotoğrafları, oluşturulmak istenen 
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bu imajın tam anlamıyla yansıtılamadığının göstergeleridir. Örneğin, (Şekil 5.53)  

“Güzellik Kongresi” kapsamında Osmanlı’yı temsil eden Fatma hayranlık uyandıran 

“Doğu Güzeli” olarak nitelendirilirken, Türk Kafesi’nde çalışan Suriyeli dansçı 

“gözleriyle flört etmedeki başarısıyla” övülmüştür (Şekil 5.54). Türk Dansçı Rosa 

(Şekil 5.55) dansıyla sergide ünlenirken, bir başka kadın Türk köyü çalışanı 

Amerikan ruhuna sahip “Harem Güzeli” olarak tasvir edilmiştir (Şekil 5.46). Bir 

diğer fotoğrafta yer alan  Bedevi kadın, çok eşli, göçebe, saf Arap ve Çingene kanı 

taşıyan, Müslüman ve içgüdüsel olarak haydut bir kabileye  mensup olarak 

hikayelendirilmiştir (Şekil 5.47). Vahşi Doğu Gösterisi ekibinde yer alan Bedevi 

kadınlar ise, ilkel hayat şartları süren, umutsuzca erkeğin boyunduruğu altında, 

kaderine boyun eğmiş karakterler olarak sunulmuştur (Şekil 5.58). 
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Şekil 5.53 : Doğu Güzeli Fatma (Midway Types). 

 

 

 

 

Şekil 5.54 : Türk Kafesindeki Dansçı (Midway Types). 
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Şekil 5.55 : Türk Dansçı (Midway Types). 
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Şekil 5.56 : Harem Güzeli (Midway Types). 
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Şekil 5.57 : Bedevi Kadın (Midway Types). 
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Şekil 5.58 : Bedevi Kadınlar (Midway Types).  

5.2 Sergilenen Belli Başlı Eserler 

5.2.1 III. Ahmet Çeşmesi maketi 

Chicago Kolomb Dünya Sergisi’ndeki Osmanlı resmi sergi binasında (Daire-i 

Osmaniye) sergilenen eserler arasında, III. Ahmet Çeşmesi’nin bir maketi de yer 

almıştır. Bugün Topkapı Sarayı’nda, gümüş eserler arasında sergilenen maket, 

orijinalinin 1/20 ölçeğinde küçültülmüş bir versiyonudur (Şekil 5.59). 

Doğu-Batı bileşenli bir mimari örnek, bir geçiş yapısı olan Sultanahmet  

Çeşmesi’nde kullanılan mimari öğeler, bezemeler Klasik Dönem’in özetini sunmanın 

yanı sıra Batılılaşma Dönemi mimarisi tarzının işaretlerini taşımaktadır. Bezeme 

programında Osmanlı klasik mimari süsleme öğelerinin yanında barok elemanlar, 

dolayısıyla yine Batı’ya gönderme yapan unsurlar kullanılmıştır. Yapıda sunulan 

Doğu-Batı ikilemi-birleşimi, bir anlamda Osmanlı’nın bu dönemdeki aidiyet 

karmaşasını yansıtır niteliktedir. Bunun yanında işlevselliğinden çok bir anıt heykel 

izlenimi veren III. Ahmet Çeşmesi’nin üzerinde, zengin bezeme örnekleriyle, Doğu-

Batı-İslam bileşenli, geçiş dönemi yapısı, hem İslam dünyasının lideri Doğulu bir 
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ülke olan hem de Batı’nın, modern dünyanın bir parçası olduğunu kanıtlama 

çabasındaki Osmanlı’nın ideolojik amacıyla örtüşen bir örnektir (Yazıcı, 2005, ss. 

87-90). Bu unsurlar göz önüne alındığında, çeşmenin maketinin sergilemeye dahil 

olması, tüm bileşenleriyle, uluslararası Osmanlı’yı en iyi temsil eden yapılardan biri 

olması ve serginin genel mimari programına uygunluğundan dolayı özellikle tercih 

edilmiş olması olasıdır. 

Öte yandan, sergi yazışmalarında, II. Abdülhamit’in kuyumcusu İstepan Mihran 

Dikran Çubukçuyan tarafından yazılmış belgede, altın ve gümüş kullanılarak 

yapıldığı ve sergi sonrası Osmanlı mimarisini incelikle yansıttığı için Chicago 

müzesinin talep ettiğine dair bilgiler mevcuttur. Ancak, Nafia Nezareti tarafından bu 

talep gereklilik arz etmediği nedeniyle geri çevrilmiştir. Çubukçuyan’ın 

yazışmasında eserin, 6000 liraya mal olduğu ve sergi ödül komisyonu tarafından 45 

kıta madalyayla ödüllendirildiği bilgileri de yer almaktadır. Belgede, maketin Daire-i 

Osmaniye dışında, Sanayi Binası, Kadınlar Binası ve Türk Köyü’nde sergilendiği de 

belirtilmiştir. Osmanlı sergisine, 1893 Ağustos’unda ulaşan mücevherlerle birlikte, 

III. Ahmet Çeşmesi maketi önce resmi sergi binası Daire-i Osmaniye’de, yıldız 

biçiminde bir sandığın çevresinde hilal biçiminde yerleştirilmiş dört büyük cam 

vitrinde sergilenmiştir. Bu vitrinler Kadınlar Binası’nda işçilikleriyle hayranlık 

uyandırmıştır (Y.MTV 103/15). Sergi ile ilgili belgelerde ve kaynaklarda 

Çubukçuyan’la ilgili başka bir bilgiye rastlanmamaktadır. 

Bu bilgiler ışığında III. Ahmet Çeşmesi maketinin tasarım ve işçiliğinin yanı sıra 

sergide yer alan farklı bina ve bölümlerde sergilenmesinin daha çok izleyiciye 

ulaşarak Osmanlı sergilemesinin öne çıkan bir öğesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

bilgiler aynı zamanda, Osmanlı sergi yönetiminin etki ve imajlarını güçlendirmek 

adına farklı sergileme yöntemleri denediğinin bir göstergesi olarak da 

değerlendirilebilir. 
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Şekil 5.59 : III. Ahmet Çeşmesi Maketi (Url-21). 

5.2.2 Yeniçeri mankenleri 

Sergi için gönderilmesi önerilen, Yeniçeri mankenleri talebine sergi öncesi, Doğu ile 

Batı arasındaki eski çatışmaları hatırlatır kaygısıyla olumlu bakılmamıştır. Teklifin 

sahibi Gemlik eşrafından Ali Beyzade Nuri Bey ise yazdığı mektupta, bunun bir 

sorun yaratmayacağını çünkü Osmanlı Devleti’nin Yeniçeri Ocağı’nı kaldırarak 

Avrupa’yla aynı uygarlık seviyesine ulaştığını ileri sürmüştür. “Osmanlı Devleti’nin, 

modern bir devlet olduğunu kanıtlayan modern üniformalı bir ordusu vardır. Ayrıca, 

Avrupa’nın her yanında yeniçeri imgelerine rastlanabiliyordu; İstanbul’da 

varlığından rahatsızlık duyulmayan bu mankenleri kente gelen her ziyaretçi mutlaka 

görüyordu.” Sonuç olarak, mankenlerin sakıncalı olmadığına kanat getirilmiştir, 

çünkü tarihi figürleri temsil eden mankenler, bütün ülkelerin tarih müzelerinde teşhir 

edilmekteydi. Yeniçeri mankenlerinin görsel olarak tarihe havale edilebilmesi için 

modern üniformaları teşhir eden mankenler de sergiye dahil edilmeliydi (İBA 

Y.MTV 48/76). Komiser İbrahim Hakkı Bey’in onayıyla, sergiye dahil edilen 

mankenler resmi açılış töreninde Daire-i Osmaniye’nin girişinde (Shaw, 2002, s. 

125) ve Denizcilik Binası’nda sergilenmiştir. Mevcut bilgiler ışığında, mankenlerin, 

sergide ödül kazanan denizcilik üniformalarının teşhiri için kullanılmış olduğu 

sonucu çıkarılabilir. 
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II. Mahmut’un Yeniçeri Ocağı’nı tartışmalı biçimde kaldırdığı dikkate alınırsa,  

Osmanlı mirası sergilemesinde yeniçeri mankenlerine yer verilmesi dikkat çekicidir. 

Yeniçerilerin bir zamanlar Osmanlı Devleti’nin gelişmesinde ve devam 

ettirilmesinde temel bir role sahip oldukları yadsınamaz. Tarihi miras içinde 

yeniçerilere ait bir bölüm oluşturmadan Osmanlı’nın askeri görkemi 

yansıtılamayacaktır. 

Yeniçeri mankenleri 1900 Paris Dünya Sergisi’nde de çok önemli bir rol oynamıştır. 

Hangi mekanda teşhir edilmiş olurlarsa olsunlar, bir yandan izleyiciye Osmanlı’nın 

görkemli geçmişini anımsatırken, bir yandan da imparatorluk geçmişinin, 19. 

yüzyıldaki reformlarla yaratılan gelecekten ayrı durduğunu vurgulamışlardır 

(Deringil, 2002, ss. 154-164). Özetle, ne şekilde teşhir edilmiş olurlarsa olsunlar 

Yeniçeri mankenleri, Osmanlı temsili açısından hem geçmişin görkemini yansıtan 

hem de modernliği simgeleyen araçlar olarak yer almışlardır. 

5.2.3 Osman Hamdi Bey’in tablosu 

Osman Hamdi Bey’in iç ve dış mekanda kurgulanmış resimlerinin önemli 

bölümünde arka planı ve kompozisyonun ana kurgusunu mimari öğeler 

oluşturmaktadır. Kendi çektiği veya çektirdiği fotoğraflardan resimlerin 

kompozisyonun kurgusunu oluşturmuş ve bu yapı içerisine figürlerini ve hatta 

kendisini veya eşyaları yerleştirmiştir. Osman Hamdi Bey resimlerinde tekrar olarak 

kullandığı simge eşyalara veya nesnelere yer vermiştir. Kandiller, rahleler, Kuran 

muhafazaları, kitaplar, şamdanlar, halılar ve işlemeli örtüler, silahlar (tüfek, kılıç), 

ayakkabılar, hat levhaları, müzik aletleri, tente ve şemsiyeler, köpekler ve kuşlar, 

lahitler (türbe iç mekanları), buhurdanlıklar ve buhur dumanı, çiçekler ve vazolar 

gibi nesneleri sıkça kullanır. İnsan tipleri olarak genellikle kendisini, eşini, ailesini, 

aile çevresini veya ev halkını kullanır. 

Osman Hamdi Bey resimlerinde “Batının doğuya bakışı” ve içselleştirilmesi 

anlamlarında kullandığı kendisini farklı kıyafetlere bürünerek, yüz ifadesi ve 

duruşuyla anlatmıştır. Kendisini figür olarak bazen “Batılı yetiştirilmiş kişinin 

doğulu kimliğe bürünmesi” görüntüsüyle tek olarak veya bazen de çoğaltarak 

resmetmiştir. Kullandığı figürlerle veya nesnelerle Osmanlı toplumunun yapısıyla 

çelişen imgeleri aslında Osmanlı toplumunun gerçeklerini yansıtmaktadır. Osmanlı 

toplumunun kimlik karmaşası, Doğulu olmayı reddetmek, Batılılaşmanın sanatçının 
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üzerinde yarattığı kimlik bunalımı veya sorunsalı, Oryantalizmin düşünsel 

altyapılarının anlaşılmaz hale gelmesi gibi konuları resimlerine yansıtmıştır (Genç, 

2014, ss. 85, 91). 

Osman Hamdi Bey resimlerinde “Batının Doğu için yarattığı kalıpları kullanarak”  

veya başka bir deyişle Doğu’ya Batının gözüyle bakarak Osmanlı kadınının dış 

mekandaki yaşamını belgeleyen bir ressamdır.  Eserleri Batılı Oryantalist ressamlarla 

benzerlik taşımakla birlikte Osman Hamdi Bey, anlatımı bakımından batılı diğer 

Oryantalist ressamlardan ayrılır. Eserlerinde, Batı’ya, ilginç gelebilecek sahneleri 

resmederken farklı detayları ön plana çıkartmıştır. 

Osman Hamdi Bey’in “Cami Kapısında” eserinde arka planda 1426 tarihinde 

yapılmış olan Bursa Muradiye Camisi’nin girişi mimari öğe olarak kullanılmıştır. 

Ana girişin bezemeleri detaylı olarak resmedilmiştir (Şekil 5.60). Ayrıca, yapının 

balkonunda renkli bir halı sarkmaktadır. Osman Hamdi Bey, erken Osmanlı 

mimarisine örnek olan bu yapıtı daha güncel olan İstanbul’daki geç dönem Osmanlı 

mimarisi eserlerine tercih etmiştir (Papila, 2010, ss. 17-18). Eserdeki 6 kadının hepsi 

birbirinden farklı pozlar almışlardır. Burada ressamın gözü ve fotoğraf makinesiyle 

saptadığı gözlemlerinden yararlandığı ancak kendisine bakıldığının farkına varan bir 

kadının, kendine jest ve mimiklerinin çeşitliliğinin belgelenmesidir. Osman Hamdi 

resminde, Oryantalizm’de sıkça kullanılan tipik “oryantal kadın” imgesine kısmen 

karşı duran ve Osmanlı toplumsal yapısı içinde günlük yaşamında olan kadınları 

anlatmıştır (İnankur, 1999, ss. 14-20). Girişin önünde ise doğuya özgü kıyafet ve 

sarığıyla, Osman Hamdi yer almaktadır. Bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuk 

ile günlük kıyafetler içindeki 4 seyyar satıcı ile bir köpek ona eşlik etmektedir 

(Bayraktaroğlu, 2011, ss. 171-179). 

Osman Hamdi Bey’in “Cami Kapısında” tablosu Osmanlı sergilemesinde sergi 

komiserlerinin misafir kabul ettiği Daire-i Osmaniye ile birlikte yer alan ofiste 

sergilenmiştir. 1893 Chicago Sergisi için, Osman Hamdi Bey iki tablo göndermiştir. 

Ancak bu eserler sergiden önce, 1892 Endüstri Sarayı  (Palais de l’Industrie) 

Sergisi’nde Paris’te sergilendiği sırada,  iki eserden “Türbedeki Kadınlar” tablosu, 

Osman Hamdi Bey’in Irak’taki arkeolojik kazı alanında bulunanları Louvre 

Müzesi’ne devretmesine istinaden National Museum (Milli Müze) tarafından satın 

alınmıştır. “Cami Kapısında” tablosu ise  Chicago’ya ulaştıktan sonra önce Sanayi 
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Binası’nda halılarla birlikte sergilenmiştir. Bu durumu Osman Hamdi’ye İstanbul’a 

mektup yazarak bildiren ve ressamın Nippur kazısından arkadaşı olan İncil 

okumaları uzmanı John P. Peters, iki tablo yerine birinin Amerika’ya ulaşmasından 

sergi komiserlerini sorumlu tutmuş ve Cami Kapısında tablosunun da hak ettiği 

şekilde sergilenmediğini eklemiştir. Sonrasında, sergi İkinci Komiseri Fahri Bey 

aracılığıyla eser komiser ofisine taşınmış ve açılış davetinde ziyarete açılmıştır. 

Ancak bu bölüm sergi boyunca genel ziyarete açık değildir. Sergide yüksek bir 

meblağa Pennsylvania Üniversitesi tarafından satın alınan “Cami Kapısında” 

tablosuyla beraber Osman Hamdi Bey’e kurum tarafından “onursal doktora” ünvanı 

da verilmiştir. Ancak, eserin ödemesi 1895 baharına kadar yapılmamıştır. Bununla 

birlikte Osmanlı arkeolojisi kazılarından çıkarılan bazı Mezopotamya eserleri de 

üniversite koleksiyonuna  Osman Hamdi Bey tarafından verilmiştir. Sergiden kısa bir 

süre sonra eser depoya kaldırılmıştır (Johnson, 2012, ss. 126-131). 

Bu bağlamda,  Osmanlı sınırları dahilindeki kazılardan tüm  arkeolojik eserlerin 

satış  izinlerini verebilen Osman Hamdi Bey’in diplomatik konumunu sanat 

kariyerinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Arkeolojik çalışmaları ve yetkileri, 

eserlerinin uluslararası boyutta ilgi görmesinde önemli rol oynamıştır, Osmanlı 

sergisinde yer alan “Cami Kapısında” eseri için de bu durumun geçerli olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Şekil 5.60 : Osman Hamdi Bey Cami Kapısında (Url-22).  
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5.3. Törenler ve Gösteriler 

5.3.1 Osmanlı bölümünün temel atma ve resmi açılış töreni 

Chicago Tribune Gazetesi 21 Eylül 1891 tarihli haberinde, Osmanlı’nın 16.55’te 

sergi inşasının başlamasına istinaden Midway Plaisance’deki alanda göndere bayrak 

çekme töreni yaptığından bahseder. Bayrak çekilirken fesli bandocular müzikle eşlik 

etmiştir. Böylelikle, Türkler sergi inşasına başlayan ilk yabancı millet olmuştur. Elia 

Suhami Sadullah firması ve sergi alanının inşasından sorumlu olan Robert Levi 

konuyla ilgili bir konuşma yapmıştır. Törene G. M. Mourad, H. T. Pushman, 

Osmanlı Konsolosu Charles Henrotin, E. F Lawrence ve George Schneider Robert 

Levi’yle birlikte gelmiştir. Robert Levi, Charles Henrotin’e ayyıldızı temsilen 

kırmızı ve beyaz güllerden oluşan çiçek takdim etmiştir. Charles Henrotin, Robert 

Levi’ye Fransızca teşekkür ettikten sonra İngilizce bir konuşma yapmıştır. 

Konuşmasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun bilim, sanat, sanayi, gelenek ve 

kültürünün sergileneceğinden, serginin Robert Levi direktörlüğü sayesinde başarı 

getireceğinden, katılımcı tüccarların sadece ticaret için değil serginin iyi olması için 

de çaba sarf edeceğinden ve sergi katılımının Amerika ile ticari ilişkileri 

artıracağından bahsetmiştir.  

23 Kasım 1892 tarihli Chicago Daily Tribune “Göndere Bayrak Çekmek” başlıklı 

haberinde ise Osmanlı Resmi binası inşası için yapılan bayrak ve kurban törenine yer 

vermiştir. Törenle ilgili haberde sedyeciler, gümüş karyola ve İkinci Komiser Ahmet 

Fahri Bey’in konuşmasına yer vermiştir. Ahmet Fahri Bey kurban kesilmesinden 

sonra Türkçe yaptığı ve simültane tercüme edilen konuşmasında, Sultan II. 

Abdülhamit’in Amerika ile her zaman ticari ve endüstriyel alanda iyi ilişkiler 

kurulmasını arzu ettiğinden bahsetmiş, Charles Henrotin, ve Robert Levi’ye teşekkür 

etmiş, Osmanlı’nın (Turkey olarak geçiyor) sanayi ve ticaret ülkesi olduğunu 

söylemiştir. Ahmet Fahri Bey sözlerini “Çok Yaşa Sultan Abdülhamit, Çok yaşa 

Büyük Amerika özellikle Chicago” diyerek tamamlamıştır.  

Musavver Chicago Sergisi Gazetesi’nin birinci sayısı ise ağırlıklı olarak Osmanlı 

katılımıyla ilgili Midway Plaisance kısmında yer alan Osmanlı bölümünün açılış 

törenine ayrılmıştır. Haberde aktarılanlara göre, Amerikalılar Müslüman 

kavramından öncelikle Osmanlı Türklerini algılamaktadır. Bu bağlamda, Musavver 
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Chicago, açılışa Amerika tarihine geçerek Osmanlı ve İslam tarihine önem 

kazandıracak bir tören olarak yer vermiştir. 

Sergi resmi olarak Mayıs’ın 1’inde açıldığı halde Türk Köyü cuma gününe atfedilen 

kutsiyetten ötürü 28 Nisan 1893 Cuma günü açılmıştır. Musavver Chicago Gazetesi, 

bölümün Midway Plaisance’ın en saygın yerinde bulunduğunu yazmıştır. Merkezi 

konumu ve bulunduğu bölümdeki giriş kapısı bunun göstergeleridir. Serginin 

Osmanlı kısmı kapıdan girince camiyle başlar. Burası Müslümanların ibadet 

ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır ve Osmanlı sergisinin açılış töreni de 

caminin önünde yapılmıştır (Bustani, 1893, ss. 14-16). 

Açılış günü Şırayners (Shriners) mezhebinden fesli 3000 katılımcı, üniformalı 

Osmanlı ekibiyle birleşip alay oluşturmuşlardır. Açılış için düzenlenen alayda, 

polisler, Osmanlı Köyü’nden Robert Levi, Şırayners mezhebinden bir teşrifatçı, fesli 

ve kadife kostümlü 60 kişilik askeri orkestra, ikinci komiser Fahri Bey ve katibi, 

Şırayners Generali Simayet ve bir tabibin yanı sıra, on Osmanlı bayrağıyla bir 

Amerikan bayrağını tutan Osmanlı ekibi, eğri kılıçlar kuşanmış 160 kişilik Şırayners 

bölüğü ve halk bulunmaktadır. Alayın büyük kısmı flama ve bayrak taşıyarak 

ilerlerken Hamidiye Marşı çalınmıştır. Alay, şehir merkezinden Monroe Sokağı, Van 

Buren Köprüsü rotasını izleyerek trende kendileri için ayrılan kompartımana 

binmiştir. 

Tören için Türk Köyü’nde çeşitli müzik aletleri hazırlanmış ve Bustani Efendi 

öncülüğünde, büyük bir Osmanlı sancağıyla sergi alanındakiler trendeki alayın 

karşılanmasına gitmişlerdir. “Padişahım Çok Yaşa” nidaları ve marş eşliğinde 

karşılanan alay, bütün köyü dolaştıktan sonra camiye gelerek iki rekat namaz 

kılmıştır. Padişah için dua edilirken izdiham içinde duygulanıp ağlayanlar olmuştur. 

Fahri Bey’in açılış konuşmasından sonra Türk Çarşısı’nın Osmanlı sofrasında yemek 

yenilmiştir. Yemek sonrası çarşıyı gezme ve akşam saatlerine kadar devam eden 

eğlencenin ardından yine trenle geri dönülmüştür (Hatipoğlu 1893, ss.16-18). 

5.3.2 Cülus-u Hümayun kutlaması 

Sergide yer alan aktivitelerden biri de katılımcı uluslara ait bir gün düzenlenerek o 

ulusa ait “milli bayram” kutlamaları gerçekleştirilmesiydi. Başkomiser İbrahim 

Hakkı Bey saraya gönderdiği bir yazıyla diğer tüm büyük devletlerin özel bir 

kutlama günü düzenlediğini iletmiş bunun üzerine, II. Abdülhamit sergide Cülus 
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yıldönümü kutlaması düzenlenmesi için sergi komitesine onay vermiştir. Kutlama 

için oluşturulan programda, havagazı lambalarının yakılmasıyla “Padişahım Çok 

Yaşa” yazısını oluşturacak bir düzenleme ve havai fişek gösterisi uygun görülmüştür 

(Deringil, 2002, s. 200). 

Musavver Chicago Gazetesi’nde ayrıntılarına yer verilen kutlama töreni, 1 Ağustos 

günü gerçekleştirilmiştir. Gazetenin aktardıklarına göre, Chicago halkından olan 

katılımcılar da şenlik alaylarının coşkusuna katılmışlardır. Sergi Komiseri Hakkı Bey 

tarafından öğlen Türk Köyü’nde ziyafet yemeği verilmiş ve bu yemekte Osmanlı 

halkını temsilen Şehbender İzzetli Sarsak Efendi hazır bulunmuştur. Sofraya 

oturulduktan sonra hazır bulunan orkestra Hamidiye Marşı’nı çalmıştır. Türkçe, 

Arapça, İngilizce, Fransızca yapılan konuşmalar içinde Chicago Başkonsolosu 

Charles Henrotin’in konuşması büyük ses getirmiş “Padişahım Çok Yaşa” dualarıyla 

konuşmalar ve müzik son bulmuştur. 

Bayrak taşıyan üniformalı süvari ve piyadelerden oluşan alay serginin Türk Köyü 

kısmında yer alan At Meydanı’ndan polis ve orkestra eşliğinde Jackson Park’taki 

Daire-i Osmaniye’ye (Osmanlı Resmi Sergi Binası) yürümüştür. Burada Başkomiser 

İbrahim Hakkı Bey ve Fahri Bey tarafından karşılanarak idare salonuna alınmışlardır. 

Salonda tebrikler kabul edilip günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapılmıştır. 

Gündüz, Türk Köyü’nün kafesi çiçek taklarıyla süslenmiş; gece, fener ve kandillerle 

süslü köy ve Daire-i Osmaniye’de havai fişek gösterisiyle sabaha kadar devam 

etmiştir. Ayrıca üst düzey davetli ve yöneticiler için Jackson Park’ta İbrahim Hakkı 

Bey tarafından bir davet verilmiştir (Hatipoğlu, 1893, s. 24).  

Saraya bilgi vermek üzere gönderilen 3 Eylül 1893 tarihli telgrafta Sergideki Cülus-u 

Hümayun töreni özetlenmektedir. Telgrafta, kutlama kapsamında 600 kişiye ziyafet 

verildiği, Rusya ekibi yöneticilerinin tebriğe geldiği bilgilerinin yanı sıra Kahire 

sokağı ve Daire-i Osmaniye’nin kandil ve bayraklarla süslendiği toplam 1200 kişilik 

bir katılım olduğu ve Jackson Park’ta konser ve dans verildiği bildirilmektedir 

(Y.MTV 82/37). 

5.3.3 Kefaret (Yom Kippur) töreni 

Ödül Komitesi Raporu’nda, giyimleri Müslümanlara benzese de Türk Köyü’ndeki 

ekibin yüzde seksenini Musevilerin oluşturduğu bilgisi yer almaktadır. Bu grup Sabat 
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günü çalışmaya devam etse de Amerika’nın daha önce tanık olmadığı bir törenin 

gerçekleşmesinde rol oynamıştır.  

19 Eylül 1893 Salı akşamı Türk Köyü camisinde, iç teçhizatta herhangi bir değişiklik 

yapılmadan, loş bir aydınlatma ile Kefaret (Yom Kippur) töreni gerçekleştirilmiştir. 

Raporda, Müslümanların buna müsaade edecek kadar liberal olduğu ve bu konu 

üstünde Batılıların düşünmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Tören için caminin köşesine ahşap bir panel yerleştirilmiştir, bu panelin arkasında 

beyaz cübbeli, yüzleri kısmen peçeli kadınlar ibadetlerini gerçekleştirmişlerdir. 

Erkekler ise renkli ipekli giysiler içinde fes ve sarıklıdır. Tören için “Kol Nidra”  

servisinden haham çağrılmıştır. Grup, camiye girerken ayakkabıları çıkardıktan sonra 

yüzlerini doğuya dönmeden bağdaş kurarak oturmuştur. Ayrıca törene katılanlar, 

yanlarında getirdikleri İbranice Dua kitaplarını ve Ortodoks Musevi mezhebine özgü 

atkıları kullanmışlardır. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren tören sonunda 

Robert Levi altara giderek hahamdan sultan II. Abdülhamit ve Amerikan Başkanı 

Grover Cleveland içinde dua etmesini rica etmiştir (Levi, 1890, s. 1893) 

5.3.4 Kinsley daveti 

18 Temmuz 1893 tarihli Chicago Tribune’de yer alan habere göre, İbrahim Hakkı 

Bey 17 Temmuz 1893 tarihinde sergideki başkomiserler için bir yemek daveti 

vermiştir. İbrahim Hakkı Bey, cülus töreniyle beraber bu davet için de ek bütçe 

istemiştir (İ.TNF 1310.Za/3). 

“Kinsley’s Restaurant”ında verilen davette, yemek masaları binanın ikinci katında 

yer almıştır (Şekil 5.61). Yarım daire şeklinde konumlandırılmış masalar 150 kişi 

için hazırlanmıştır. Masaların batı kanadı önemli misafirlere ayrılmıştır. Duvarlara 

halılar ve iki ülkenin bayrakları asılmıştır (Şekil 5.62).  

Menüde yer alan yemekler İstanbul’dan gelen aşçılar tarafından hazırlanmıştır. Saat 

22.00’deki içki servisiyle beraber İbrahim Hakkı Bey, II. Abdülhamit ve Başkan 

Grover Cleveland adına kadeh kaldırarak konuşma yapmıştır. Konuşmasında II. 

Abdülhamit’ten ve Batı toplumunun ticari başarısından övgüyle söz etmiştir. İbrahim 

Hakkı Bey, yemek esnasında ikinci kez kadeh kaldırdığında ise serginin, sıradışı 

Amerikan enerjisi ve girişimciliğinin sonucu olarak hayatında gördüğü en büyük 

başarı olduğunu söylemiştir. Chicago’nun başlı başına bir başarı olduğunu ekleyen 
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İbrahim Hakkı Bey, konuşmasını tamamladıktan sonra sözü Lymann J. Gage’e 

bırakmıştır.  

Sergi Genel Direktörü George R. Davis adına konuşma yapan Gage, serginin insanın 

neler yapabileceğini gösterdiği için değil, bütün dünya insanlarının neler 

yapabileceğini gösterdiği için önemli olduğunu belirtmiştir. Gage, “yabancı” 

sözcüğünün kaldırılması gerektiğini çünkü dünyanın bir milletin diğerine “yabancı” 

diyebilmesi için çok küçük olduğunu eklemiştir. Buna karşılık Alman Başkomiseri 

Adolph Vermuth, Amerika temsilcisi Gage katılmadığını belirtmiş ve dünyanın farklı 

parçaları çalan muhteşem bir orkestra olarak farklılıklarıyla var olması gerektiğini 

söylemiştir. Davet sırasında yapılan konuşmalara Fransa, İspanya, İtalya ve diğer 

bazı temsilciler de söz alarak katılmışlardır.  

Haberde davete katılan temsilcilerin bir bölümüne ismen yer verilmiştir: Herr von 

Vermuth, Gen. M,les H. C. De Gloukhovsky, Lambert Tree, Seffor Don E. Du Pay 

Le Lome, Lyman J. Gage, Capt. M. Andersen, Chr. Ravn, James Allison, Arthur 

Leffler, J. M. De Onterio Riberio, A. B. Farguhar, M. Edouard Gueratta, Capt. Victor 

Concas, Walter Fearn, A. Von Palitechek-Palmquist, Consul-Generale Brunwaert, 

Sefior Del Campillo, Prens VIII. Volkowsky, Doktor Buentz, Markiz de Lanhat, D. 

W. Putnam, G. Bodart, J. P. Barrett, Adolph Aschorff, A. Mackie, M. Astighrau, H. 

J. Edmonds, Ferdinand Vercrasse, Charles Morriasesux, C.C. Calp, R. Von Lingen, 

Dr. A. Renwick, S. Chapman Rimons, Franz Berg, Dr. Barthellette, C. P. Schwab, 

Dato Sei Amar d’raja, Sefior Don Pradencio de Murguiondo, M. H. Mesnier, Baron 

Pilar von Pilchan, Comte de Manassero, Marki Delatonanne, Don D. G. Guzman’dır 

(Chicago Tribune, 18 Temmuz 1893, s. 13). 
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Şekil 5.61: Kinsley’s Restoran (Url-23).  Şekil 5.62: Kinsley’s Restoran, İç Detay 
(Url-23). 

                                                         

5.3.5 Tiyatro oyunları 

1893 Chicago Kolomb Dünya Sergisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun daha önce 

katıldığı uluslararası sergilerden farklıdır. Bu noktada, sergide yer alan ‘Türk 

Tiyatrosu’ önemli bir rol oynamaktadır. Osmanlı ilk kez uluslar arası bir sergiye 

tiyatro ile katılmıştır. Osmanlı Chicago’daki sergi sunumunun hem mimari öğeleri 

hem de içeriği bakımından Doğulu olduğu kadar “modern” olduğunu da 

yansıtmasına çalışmıştır ve sunumda tiyatro binasına yer vermesi de bu çabasının bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir (Metin, 2004, s. 29). 

Tiyatro’nun tanıtımıyla ilgili tiyatro program kitapçığının (Turkish Theatre: Souvenir 

Programme) ilk sayfasında şu bilgilere yer verilmektedir: “Türk İmparatorluğu Eski 

Dünya’daki tüm milletlerden daha fazla sayıda ulus ve çeşitlilikte dini barındırır, bunlardan 

bazıları dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmamaktadır, örneğin Dürzüler, Maronitler 

(Lübnan Hıristiyanları), Yunan Katolikleri, Samiriyeliler, İsmailoğulları, Nossiriats, 

Yezidiler vb. Hiçbir imparatorluk Türkiye kadar kutsal ve dünyevi tarihiyle enteresan ve ünlü 

değildir. Burası İncil’in içindeki bütün olaylarla beraber yurdudur ve bu ülkenin tarzı ve 

görenekleri hakkında bilgi sahibi olmadan bunlarla ilgili birçok şey anlaşılamaz” (1893, s. 

1), (Ek J). 
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Tiyatro’nun yöneticisi Lübnanlı Hıristiyan Arap cemaatine mensup Pierre Butros 

Antonius’tur. “Oryantal Odeon Kumpanyası” adı altında gösterilerini sergileyen 

tiyatro grubunda 65 aktör ve aktris bulunmaktaydı ve toplamda kumpanyanın 20 

hissedarı vardı. Çoğu farklı din ve ırklara mensup ekibin üyeleri Amerika’ya hiç 

gitmemiş, hakkında çok az şey bilen ya da hiçbir şey bilmeyen bireylerdi ve 

ülkelerindeki yaşamı, tiyatro eğlencelerini ve müzikal performanslarla canlandırmak 

için bir araya gelmişlerdi (Midway Types, 1894). Tiyatro’da sergilenen gösterilerin 

isimleri de ağırlıklı olarak bu çeşitliliği yansıtır niteliktedir: Kürt Dramı (The 

Kurdish Drama),  Kalamon Dramı (Kalamounic Drama), Gerçek Erkeklik (True 

Manhood), Şam’da Oryantal Bir Evlilik (An Oriental Wedding in Damascus), 

Sheddad’ın Oğlu Antar’ın Dramı (The Drama of Antar the Son of Sheddad), Harun 

el-Reşid’in Dramı (The Drama of Haroun Al-Raschid), Türk Gelin (The Turkish 

Bride) ve Müsrif Oğul (The Prodigal Son- İncil’den bir kıssa). 

Oyuncular, Ortadoğu’nun değişik bölgelerinden seçilmiştir. Tiyatro yönetimi bu iş 

için yüklü bir bütçe ayırarak temsilcilerini ülkenin farklı yerlerine göndererek hem 

oyuncu seçimiyle görevlendirmiş hem de farklı bölgelerin gelenek, görenek, 

kostümleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamıştır. Böylelikle Osmanlı 

coğrafyasında yaşayanların alışkanlıkları ve eğlence anlayışlarını ortaya koymak 

amaçlanmıştır (Midway Types, 1894). Oyuncuların geldiği şehirlerden bazıları: 

Beytüllahim, Kudüs, Şam, Beyrut, Lübnan ve Selanik’tir (Turkish Souvenir 

Programme, 1893: 1). Ekibin büyük bir kısmı serginin kapanışından sonra Suriye’ye 

dönmüştür (Midway Types, 1894). 

Midway Types Türk Tiyatrosu ekibinden insanların fotoğraflarının yanı sıra kritiğine 

de yer vermiştir. Yayın, ekipte yer alan oyuncuların Beytüllahim, Kudüs, Beyrut, 

İstanbul, Şam ve Osmanlı’nın çeşitli bölgelerinden olduğu bilgisini aktarır ve 

oyunlardan izleyicinin fazla bir şey anlayamadığını belirtir. Kaynak, oyunların 

heyecan ya da üzüntü uyandıramamasını sürelerinin kısıtlı olmasına bağlar.  

İzleyiciler oyunları programdaki açıklamaları okuyarak takip etmiştir. Türk Tiyatrosu  

yabancı alışkanlıklar ve eğlenceler hakkında bilgi sahibi olmaya istekli insanlar için 

popüler ve doğru bir nokta olmuştur. Bununla beraber Amerikan izleyicisini memnun 

etmek kolay olmadığından sergi bitiminde tiyatronun kayda değer bir iz bıraktığı 

söylenemez (Midway Types, 1894). 
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Konuyla ilgili J.J Flinn’in yer verdiği bilgilerde oyuncuların geldiği şehirler 

Beytüllahim, Nazaret, Samiriye, Şam,  Beyrut, Lübnan, Halep, İstanbul ve İzmir 

olarak belirtilmiştir. Ekipte kadın ve erkeklerin yanı sıra çocuklar, Çingeneler ve 

Bedevilerin bulunduğuna yer veren kaynakta komedi, trajedi, oryantal şovlar,  

düğünler, kutlamalar, danslar, cenazeler ve savaşlar gibi hayatın her alanından 

sahnelerin sergilendiği aktarılmıştır. Gösteriler Türkçe, Arapça ve İngilizce 

sergilenmiştir (Şekil 5.63). 

 Eski ve yeni oryantal her tür enstrümanın kullanıldığı ifadesine yer veren Flinn, 

yapının kendisi için de “oryantal” terimini kullanmıştır. Yapının dışında doğu tarzı 

kubbeler, kemerli kapılar ve pencereler bulunduğunu belirten yazar, içinde ise duvar 

resimleriyle süslemelerin olduğunu her şeyin Şam’ın özenle döşenmiş evlerini 

yansıttığını aktarır. Tiyatronun maliyeti ise 10.000 Dolar olarak kayıtlara geçmiştir 

(Flinn, 1893, ss. 180, 181). 

Benjamin Cummings Truman’nın Türk Tiyatrosu’la ilgili verdiği bilgilerde ekibin on 

sekiz doğulu huri ve İstanbul’daki çeşitli kumpanyalardan şarkı söyleyen, dans eden, 

koroyu ve orkestrayı altmış beş erkeğin oluşturduğu bilgisi yer alır. Şalvarlı 

subretler, fesli ağır bir trajedi ve türbanlı düşük bir komedi tiyatronun programında 

yer alanlar arasındadır. Cummings, fantastik bir ışık altında dönen dansçıların Şamlı, 

Türk, Zeybek, Bedevi, Arnavut ve Filistinli olup Doğu’nun dört bir yanından 

geldiklerini belirtir (Cummings, 1893). Türk dansını kadın ve erkeklerin beraber 

başlarının üzerinde salladıkları ipek bir şal eşliğinde icra ederken, Arnavut dansı 

dansçılar tarafından solo olarak sergilenmiştir (Truman, 1893, s. 558).  

Türk Tiyatrosu’nun öne çıkan diğer bir özelliği oyunların Arapça oynanırken 

Amerikan izleyicisine simultane olarak İngilizce çevirisinin yapılmasıydı. Sergideki 

Çin ve Cava gibi Doğu’yu temsil eden diğer tiyatrolarda ise oyunlar sadece 

anadillerinde sergilenmekteydi. Mussavver Chicago Gazetesi’nin aktarımında 

Midway’deki Türk Köyü’nde yer alan tiyatro kadın ve erkeklerin hem beraber 

eğlenebileceği hem de yararlı bilgiler edinebileceği tek yer olduğu ibaresi yer 

almaktadır (Hatipoğlu, 1893, ss. 38-39). Her şeyden önce, tiyatroda sergilenen 

oyunlar, kesinlikle ahlaki açıdan sakıncalı unsurlara yer vermemiştir ve Doğulu 

insanların izleyici tarafından çok da bilgi sahibi olunmayan gelenek, görenek ve 

ahlaki yapısını sergilemiştir (Sarıkaya, 2010, ss. 76-80). Sergide yer alan diğer 
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eğlence mekanları ise değil tek başına bir kadının gitmesi bir erkeğin bile utancını ve 

kimliğini gizlemesi için koyu gözlük takmasını gerektirecek gösteriler sunmuş 

şekilde tasvir edilmiştir (Hatipoğlu, 1893, s. 18) (Şekil 5.64). 

Tiyatro’nun kârını yaklaşık olarak hesaplamak mümkündür. 10 Temmuz 1893’de 

çıkan yangın sonucu küle dönen Soğuk Hava Deposu’nun onarımı için Türk 

Tiyatrosu ve Çarşısı günlük karlarının bir bölümünü zarar görenler ve yakınları için 

bağışlamıştır. Buna göre tiyatronun bir günlük karından ayırdığı %10’luk bağış 

miktarı 38 Dolar’dır (8.36 Osmanlı altın lirası/190 Frank’a tekabül eder). Bu bilginin 

ışığında tiyatronun bir günlük toplam karının 380 Dolar (83.6 Osmanlı altını lirası 

/1900 Frank) olduğu anlaşılmaktadır. Tiyatronun gelirinin büyük kısmı 50 Sent (12 

Kuruş) olan giriş bileti satışından elde edilmekteydi (Bustani, 1893, s. 18). 

Hemen hemen oyunların tümünde Arap gelenek ve kültürünün baskın izleri 

mevcuttur. Siyasi bağlamda incelendiğinde 19. Yüzyıl’ın ikinci yarısı Osmanlı 

topraklarında “Arap milliyetçiliği” hareketinin ortaya çıkış dönemidir. Uyanış 

hareketinin öncüleri ise batı ile yakın ilişkiler kuran Lübnanlı ve Suriyeli Hıristiyan 

Arap cemaatinin mensuplarıdır. Avrupa ve Amerika’ya yapılan göçler harekete ivme 

kazandırmıştır (Sarıkaya, 2010). Buna bağlı olarak tiyatroda sergilenen oyunlar 

değerlendirildiğinde hemen hemen hepsi Hıristiyan Araplardan oluşan tiyatroda Arap 

kültürünün ve kimliğinin baskın şekilde yansıtılmaya çalışılmış olması anlaşılır hale 

gelmektedir. Diğer bir deyişle tiyatroda sergilenen oyunlar yeni bir Arabizm ve Türk 

kimliğinin göstergelerini içermektedir (Günay, 1995 ve Sarıkaya, 2010). 

 

Bazı oyunların açılışında, oryantal orkestra ya da müzik grubu tarafından uvertür 

olarak bir parça çalınmaktaydı. Savaş şarkıları ve farklı türden müzikler de oyunların 

sahnelenişinde kullanılmıştır. Mandolin, kanun ve tambur gibi geleneksel telli müzik 

aletleriyle icra edilen bu şarkıları takiben her oyun bitiminde farklı dans tarzlarına 

yer verilmiştir. Ayrıca performanslar esnasında ziller kullanılmıştır. Öte yandan 

Benjamin Cummings tiyatro müziği ile ilgili olarak kaslı bir Türk tarafından çalınan 

davulun baskın olduğu müzikleri kasvetli ve garip bulduğunu, ritmik ve canlı 

bulmadığını belirtir (Truman 1893, s. 558). 

Midway Types ise müzik performanslarının genelini ninni, sızlanma ve bağırış 

karışımı olarak değerlendirmiş ve takdire şayan bulmamıştır. Bununla birlikte 
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oryantal dansların seyirciyi etkilediğinden ve sergi bitiminde isimleriyle hatırlanacak 

birkaç performans sunduklarından bahsetmiştir (Midway Types, 1894), (Şekil 5.65). 

Her oyunun sonunda ya da bittikten sonraki bölümünde farklı dans türleri 

sergilenmiştir: Teselonya, İstanbul, Zeybek, Kadril (8 kişilik bir tür salon dansı), 

Türk, Çingene dansları yer alan gösterilerdendir. Dansçılar da farklı coğrafyaların 

temsili gibidir (Sarıkaya, 2009, s. 112). İstanbul ve Teselonya dansı sunan Rosa ve 

Yakup, Şam dansı icra eden Arnavut Tayra, Zeybek gösterisindeki Simon ve 

Ageney, Mezapotamya dansı sunan Gezayri ismi geçen sanatçılar arasındadır. 

Anlaşılan o ki farklı dans stilleriyle Osmanlı’nın genel bir resmi verilmek istenmiştir 

(Turkish Theatre: Souvenir Programme). 

 

Şekil 5.63 : “İki Derviş” (Turkish Theatre: Souvenir Programme, s.14). 
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Şekil 5.64: “Dörtlü Kız Grubu” (Turkish Theatre: Souvenir Programme, s.12). 

 

Şekil 5.65 : “Türk Müzisyenler” (Midway Types). 
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6. SERGİ VE OSMANLI KATILIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

6.1 Musavver Chicago Sergisi Gazetesi                            

Sergi süresince aylık olarak J.B. Campell şirketi insiyatifinde, toplam altı sayı 

çıkarılmış Musavver Chicago Sergisi (The Chicago Fair Illustrated) isimli gazete bu 

alanda bir ilk olarak, Osmanlı’nın sergi katılımı konusunda gösterdiği özenin önemli 

bir göstergesidir.  

Gazete, Osmanlıca ve İngilizce olarak, Süleyman El-Bustani yönetiminde, 

Ubeydullah Efendi (Mehmet Ubeydullah Hatipoğlu)  başmuhabirliğinde çıkarılmıştır 

(Ek F ve Ek G). Fiyatı 25 cent olan gazete, sergi izlenimlerini aktarırken siyasetten 

uzak durulacağını özellikle belirtmiştir (Musavver Chicago 1893, ss. 1-3). 

Kolomb Dünya Sergisi süresince yayınlanan Musavver Chicago Sergisi Gazetesi 

(The Chicago Fair Illustrated), Haziran 1893’te çıkan ilk sayısında, gazetenin 

çıkarılış amacını, öncelikle padişah fermanını yerine getirmek ve sergiye gitmemiş 

olanları aydınlatmak olarak belirlemiştir. Yabancı gazetelerin abartılı anlatımlarına 

gerçekçi bir boyut kazandırmak ve özellikle Osmanlı’nın faydasını göreceği yararlı 

konu ve bilgileri aktarmak da hedeflenen amaçlar arasındadır. Osmanlıca ve İngilizce 

yayımlanan gazete, anlatımlarında Müslüman devletlere öncelik vermiş ve objektif 

olmaya özen göstermiştir. Sergiye katılan diğer Müslüman devletlerin ortamları;  

Cava Köyü, Kahire Sokağı, Marakeş Sarayı, Cezayir Köyü ve Kaşen-i İran’dır. 

Bunların içinde de Cava ve Marakeş Sarayı dışındaki katılımcı devletler Osmanlı 

kökenli olarak değerlendirilmiştir. Cava Köyü bir Hollandalı tarafından işletilirken 

Marakeş Sarayı bir Amerikalının yönetimindedir (Hatipoğlu, 1893, ss. 1-20). 

Gazete, sergiye Osmanlı katılımı konusundaki bilgileri aktarmaya, Sergi Birinci 

Komiseri İbrahim Hakkı Bey’in özgeçmişini anlatarak başlar. İbrahim Hakkı Bey, 

Beşiktaş Rüşdiye Mektebi’ni birincilikle bitirdikten sonra Mülkiye Mektebi’inde 

eğitimini sürdürmüştür. İngilizce, Fransızca ve Hukuk eğitimi alan İbrahim Hakkı 

Bey, Hariciye Kalemi ve Mabeyn-i Hümayun’da mütercim tercüman olarak görev 

yapmıştır. Kariyerindeki başarıları, çeşitli nişanlarla ödüllendirilen İbrahim Hakkı 
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Bey, bir süre İtalya ve Yunanistan’da bulunmasının ardından Chicago Sergisi birinci 

komiserlik görevine getirilmiştir (Hatipoğlu, 1893, s. 14). 

Gazete’nin birinci sayısında aktardığı diğer bir önemli izlenim ise yabancı gazeteler 

ve uluslararası sergilerin içeriğiyle ilgilidir. Gazetede yapılan değerlendirmede, sergi 

öncesinde yabancı basında yer alan görüşler abartılı olarak nitelendirilmiştir: 

“Gazeteler Şikago Sergisi'nden bahs etmeğe başladıkları zaman herkesi bir hale 
getirdiler ki sergiye müteallik verilen malumatı okuyanlar sergiyi görmenin en 
büyük bahtiyarlık olduğuna ve insan için dünyada Şikago Sergisi'ni görmemekden 
büyük bedbahtlık olamayacağına hüküm etmek istediler. Hatta mümkün olsa idi zîr-i 
türâbda olan emvât bile omuzlarında kefenleriyle sergiye koşacaklardı. O 
gazetelerin bir de bugünkü dediklerini gözden geçirelim. O vakit Şikago'da 
bulunanlar bile geldikleri yere bir dakika evvel kaçmanın kolayını aramalıdırlar. Biz 
bulduğumuz bir munsıfa gazeteleri gösterdik ve re’yini sorduk aldığımız cevâbı işte 
aynen yazıyoruz. O zât dedi ki: "Benim fikrimce matbuat sergi lafzının medhûlünden 
ya gâfil yahut mütegâfildir. Bunlar sergiyi yalnız bir ticaretgâh addediyorlar. Hatta 
(Bazar-ı cihan) tesmiye etmeleri bundan neşet ediyor. Sergiler ticarete revac verirler 
amma sergi demek Pazar demek değildir. Sergiler terakkiyât-ı insaniyeyi temin 
maksadıyla insanların vâsıl olduğu dereceyi mutalaa ederek kudret-i beşeriyenin 
hangi mertebe hüner ve marifete kadar müste‘id-i terakkî olduğunu tetkik için 
açılmış müsabaka meydanlarıdır.”  

Gazetede, sergide ticari boyutun ön planda tutulması eleştirilmiş, sergilerin “dünya 

pazarı” olmalarından öte bir anlam taşıması gerektiği vurgulanmıştır.  Uluslararası 

sergilerin, ulusların gelişmişlik seviyeleri ve becerilerini göstermek amacıyla 

düzenlenmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Gazetenin birinci sayısında yer alan Osmanlı katılımıyla ilgili diğer haber, Midway 

Plaisance kısmında yer alan Osmanlı bölümünün açılış törenidir. Haberde 

aktarılanlara göre, Amerikalılar Müslüman kavramından öncelikle Osmanlı 

Türklerini algılamaktadır. Bu bağlamda gazete açılışı, Amerika tarihine geçerek 

Osmanlı ve İslam tarihine önem kazandıracak bir tören olarak nitelendirilmiştir.  

Gazete, ikinci sayısında Osmanlı İkinci Sergi Komiseri Fahri Bey’in özgeçmişinden 

övgüyle bahsetmiştir. Yayın, sergide yer alan Osmanlı resmi sergi binası, Türk Köyü, 

açılış ve Cülus-u Hümayun törenleri ile ilgili detaylı bilgiler ve yorumların yanı sıra 

sergilenen fotoğraflardan da övgüyle bahsetmiştir. Türk Köyü’ndeki çarşıda 

sergilenen panoramayı oluşturan fotoğraflar, o tarihe kadarki derlemelerden farklı 

olarak değerlendirilmiştir. Otuz beşe yakın fotoğraftan oluşan bu sergide, Osmanlı’yı 
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oluşturan farklı millet ve kültürlerin yaşayış, ticaret ve ahlaki yönlerini gösteren 

karelerin yanı sıra, çeşitli kentlerinden görüntülere ve manzaralara yer verilmiştir. 

Bunlara ek olarak Osmanlı, köyün yer aldığı bölümde, Chicago Sergisi adı altında bir 

gazete çıkararak Amerika tarihine kalıcı bir belge kazandırmasıyla büyük katkıda 

bulunmuştur. Makale bu durumdan Chicago adına gurur verici olarak bahsederek 

gazete ekibini tebrik etmektedir (Hatipoğlu, 1893, s. 35).   

Batı’nın Osmanlı tarafından algılanışı ise Ubeydullah Efendi’nin yazılarına 

yansımıştır. Örneğin Ubeydullah Efendi, Sergi açılışındaki su ve ışık gösterisinden, 

raylı ulaşım sistemlerinin sürat ve düzenli çalıştırılmasından, serginin kapsamı ve 

bütçesinden, ışıklandırılmasından, sergideki Sanayi Ürünleri binasının büyüklüğü ve 

içinde yer alan asansörden, dönme dolaptan, diğer ülke sergi alanlarındaki reklam, 

pazarlama stratejileri ve promosyon faaliyetlerinden, sergi alanının peyzaj 

düzenlemesinden, toplumun düzenli yaşayışından övgüyle bahsederken yaptığı 

karşılaştırmalarda Osmanlı İmparatorluğu’nda gördüğü eksiklikleri ve ülkeler 

arasındaki farklılıkları detaylarıyla aktarmıştır (Alkan, 1997, ss. 165, 169, 182, 187, 

188, 215, 216). 

 Gazetenin ikinci sayısında, resmi sergi binası Daire-i Osmaniye’de teşhir edilen 

torpido ve makinelerin hayretle karşılanmasını Amerikan’ın Avrupa gibi “Doğu” 

hakkındaki eksik ve yanlış görüşlerinden kaynaklandığını vurgulamıştır: 

“Amerikalıların Avrupalılar gibi şark hakkındaki malumatları pek nakıs ve 
yanlışdır. Bundan dolayı köşkde teşhir olunan eşya miyanında torpido gibi elektrik 
makinası gibi şeyler görülmesi züvvârın pek ziyade istiğrabını mucib oluyordu. 
Elhasıl gelenler enzâr-ı umuma arz olunan nefâyis eşyaya hayret ve istiğrâb ile 
bakıyorlar amma tahsinhân oluyorlardı.” 

1893 Ağustos’unda çıkan dördüncü sayısında yer alan “Serginin Kusurları” adlı 

makalede Ubeydullah Efendi, sergiyi 1889 Paris Sergisi ile kıyaslayarak, ticari bir 

katılımcı için gümrük, mesafe ve kar-zarar konularının yeteri kadar iyi hesap 

edilememesini eleştirmiştir. Bu kıyaslama, dönemin Osmanlı aydınlarındaki Fransız 

hayranlığını vurgular niteliktedir. Öte yandan sergi içerik bakımından zengin 

bulunmuştur: 

“…başka gerek berâ-yı ziyaret gerek berâ-yı ticaret Paris'e gitmek de Amerika'ya 
gitmeğe kıyas olunamazdı. Paris'e gidenler haftalarca bahr-i muhîtin dalgaları 
arasında yuvarlanmağı göze almayacaklardı. Amerika'ya gitmek için verecekleri 
harcirahın nısfıyla Paris Sergisi'ne ziyaret ve avdet mümkün idi. Az sermayesi olan 
bir adam Paris Sergisi'ne berâ-yı ticaret gidebilirdi. Halbuki Paris Sergisi'nde 
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ticaret için küçük bir sermayedarın yalnız sermayesi Şikago Sergisi'nde ticarete 
değil Şikago'ya ziyarete bile kâfî değildir.” 

“Serginin kar mı yahut zarar mı edeceği henüz bilinmiyorsa da kar edeceğini kimse 
ümit edemiyor. Hatta müşkilat ve ta‘sîbât-ı maruzadan dolayı serginin masarıfını 
kapamasını herkes çok görecekdir. Mamafih serginin muhteviyatca mükemmeliyeti 
hakkında hayretden başka söylenecek bir söz bulmak kabil değildir.” 

Musavver Chicago Sergisi Gazetesi,  sergideki Osmanlı katılımıyla ilgili yabancı 

basında yer alan görüşlere yer vermiştir. Bu bağlamda, Amerika ve Chicago 

gazetelerinde katılımdan övgüyle söz edildiği vurgulanmıştır ve konuyla ilgili bir 

makalenin tercümesi yayınlanmıştır.  İngilizce orijinalinden çevrilerek aktarılan 

makaleye göre, doğu katılımcıları “Güçlü Doğu Ülkeleri” olarak nitelendirilmiştir. 

Doğu devletlerinden iki tanesinin sergide ön plana çıktığı belirtilen makaleye göre bu 

devletler: Rusya ve Osmanlı Devletleridir. Amerika, sergi öncesinde bu iki millet ve 

medeniyet hakkında bilgi sahibi olmasına karşın sergi bu fikirlerin tümüyle doğru 

olmadığını göstermiştir. Osmanlı Devleti’nin uygarlık düzeyi tahminlerin 

üzerindedir. 

Makalede, bir ülkenin uygarlık seviyesi, doğrudan matbaa ve basının varlığıyla 

ilişkilendirilmiştir. Buna bağlı olarak sergide, hiçbir millet Osmanlı kadar varlığını 

hissettirememiştir. Osmanlı’nın varlığı sadece Sanayi Dairesi’nde değil hemen her 

bölümünde belirgindir. Sanayi Dairesi’nde, Rus tablolarıyla rekabet edebilecek 

Osmanlı halılarının yanı sıra Jackson Park’taki köşkleri ve Midway Plaisance’daki 

Türk Köyü bu durumu kanıtlar niteliktedir. Hem resmi sergi binası hem de köy 

bölümünde sergilenen eşyalar Türkleri Avrupa Milletleri derecesinde görmeyenleri 

haksız çıkarmıştır. Türk Köyü’ndeki yapılar çok güzeldir. Özellikle, bu bölümde yer 

alan ve Kasr-ı Dimeşk olarak bilinen kısımda sergilenenler, güzel sanatlar ve orijinal 

eşyalara ilgi duyanları uzun süre meşgul edecek türdedir (Hatipoğlu, 1893, s. 34). 

Dördüncü sayıda yer alan "Düvel-i Mu‘azzama-i Şarkiye" makalesinde, Ubeydullah 

Efendi, Rusya’nın Amerika’daki ününden söz ederek, Osmanlı ile kıyaslamasına yer 

vermiştir: 

“Amerika kıtasına mu‘adil vüs‘atde memâlik ve araziye hükümran olan Rusya 
Devlet-i cesimesi biri de altı asırdan beri dünyanın en güzel memâlikine mâlik olup 
şöhret-i merdâne vasiyyet-i kahramaneleriyle cihana kendilerini tanıttıran ve 
hanedân-ı hilâfet-unvan-ı Osmânî'ye mensub olan Osmanlı ümmet-i necîbesidir. 
Amerika'nın bu iki millet-i azimenin medeniyyeti hakkındaki fikri her birinin 
medeniyet-i cedîde âlemine mücaveretiyle mütenâsib idi. Şikago Sergisi bu fikrin 
tamamıyla mukârin-i hakikat olmadığını gösterdi. Rusya âlem-i medeniyet içinde 
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bulunuyor. Fakat medeniyetle kendisi beyninde hayli mesafe müşahede olunuyor. 
Memâlik-i Osmâniye ile akvam-ı mütemeddine beyninde hayli hâ’iller var. Fakat 
görülüyor ki o hâ’iller Osmanlıların temeddün etmesine haylûlet edememişlerdir. 
Bir milletin medeniyyeti terakkiyât-ı fikriyyesiyle, terakkiyât-ı fikriyesi ma‘ârifiyle, 
maarifi de vesâit-i ma‘ârifiyle mütenâsib olur. Asrımızdaki vesâit ma‘ârifin en 
mühimmi de matbuatdır. Zamanımızda bir milletin mevcudiyeti bile matbuatıyla ve 
bilhassa matbuat-ı mevkûtesiyle sabit olur. 

Gazetesi olmayan bir milletin efrâdını görünceye kadar vücûdundan bile kimse 
haberdar olamaz. Şikago Sergisi'ne gelen milletler miyanında Osmanlılar kadar 
şanlı bir suretde kimse isbat-ı vücûd edememişdir.” 

Yazıda Rusya, medeni olarak algılansa da zihniyet olarak gelişmemiş olduğundan, 

medeniyetin koşulu olarak bir ülkedeki basın yayın faaliyetlerine bakılması 

gerekliliğinden bahsetmiştir ve bu etken göz önünde buundurulduğunda, sergide 

Osmanlı seviyesinde bir temsil olmadığına övgüyle dikkat çekilmiştir. 

“Mamulat-ı sınâiye dairesinde rikkat ve letâfetde Rusya samurlarına, hüner ve 
ittikânda sanayi-i nefise dairesindeki tablolara rekabet eden enfes halılarından 
başka Osmanlılar serginin Cakson Park kısmında müte‘addid köşkleriyle, Midevi 
Pelezans kısmında takrîben yüz bin kadem murabba‘ı vüs‘atinde köyleriyle isbat-ı 
vücud etmişlerdir. Gerek köşklerine giren, gerek köylerini gezen bir zâir 
Osmanlıların sanâyide Avrupa milletleri derecesine vâsıl olamadıklarını iddia 
edenleri mahcub edecek eşya görür. Köşkdeki eşya sanâyi‘-i Osmaniyedeki tenevvü‘ 
ve mahâreti, teceddüd ve zerâfeti gösterir. Köydeki ebniye bir güzel ve müfid tarih-i 
inşaat teşkil eder. Ebniye-i mezkureden bazıları bir çok müzelere mahsud olacak 
nefâyisi havîdir. Hele bunların içinde cadde üzerinde bulunup da (Kasr-ı Dımeşk) 
namıyla yad olunan mahal sanâyi-i nefîse ve âsâr-ı atika meraklılarını günlerce 
işgal edecek bedâyi‘i hâvîdir.” 

Ayrıca sergide beğeni kazanan Rus eser ve ürünlerine karşılık Osmanlı sergisinde yer 

alan ürün çeşitliliği ve yapılar  (Daire-i Osmaniye ve Kasr-ı Dimeşk) hayranlık 

uyandıracak derecede etkileyicidir. Makaleye göre, Osmanlı sergisini gezen birisinin 

Osmanlı’nın Avrupa  milletleri seviyesinde olmadığı düşüncesinin değişeceği açıktır. 

Gazete, altıncı sayısında, sergi alanını çevreleyen “Yürüyen Bantlar”, “Havada Yürür 

Köprü”, farklı eyaletlerin ve şehirlerin saatlarini gösteren “Saatler”, sergide yer alan 

ve o güne kadarki en büyük teleskop olan “Charles T. Yerkes Teleskopu” (1897)  

serginin genel aydınlatması ve meydandaki havuzda yer alan üç tekerli “Yüzgeç 

Araba” gibi teknolojik öğelere değinmiştir. 

Özetle, Musavver Chicago Gazetesi, Dünya Kolomb Sergisi’ndeki Osmanlı 

katılımına detaylarıyla yer vermiştir. Gazete,  kuruluşunda belirttiği yansızlık ilkesini 

gerçekleştirmek adına, ağırlığı Osmanlı katılımına vermekle beraber diğer 
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katılımcıların ve serginin genelinin dikkat çekici yönlerini de aktarmış, yer yer 

kıyaslamalarda bulunmuştur. Aktarımlarda göze çarpan diğer bir nokta, sergi 

süresince ve sonrasında, yerli ve yabancı literatürde Türk Köyü olarak anılmış 

bölümün Musavver Chicago Gazetesi’nde Osmanlı Köyü olarak adlandırılmasıdır. 

Buna ek olarak, Hamidiye Marşı’nın törenlerde çalınmasının sıklıkla belirtilmesi, 

kutlamalarda padişah adına yapılanların detaylı aktarımı ve batının Osmanlı 

hakkındaki imajının sergi katılımıyla birlikte daha uygar bir hal almasına yapılan 

vurgu II. Abdülhamit yönetimindeki Osmanlı’nın durumunu betimler niteliktedir. 

Ayrıca, Kadınlar Binası hakkındaki olumlu ve detaylı aktarımları ile dikkat çeken 

yayın, sergide yer alan teknolojik öğelere yapılan vurgularla sergi temasını ve temsil 

edilmek istenen Batılı, teknolojik ve modern  Osmanlı imajını betimlemektedir. 

6.2 Servet-i Fünun Dergisi Sergi Değerlendirmesi 

Servet-i Fünun 131. sayısında 1893 Kolomb Dünya Sergisi’ne özel bir yer ayırmıştır. 

Yayında, Osmanlı sergi komiserlerinin biyografik bilgileri, Kadınlar Binası, kongresi 

ve moda gibi sergiye ilişkin spesifik konuların yanı sıra Amerika’nın New York ve 

Chicago gibi büyük kentlerinde yaygınlık kazanmaya başlamış prefabrik mimari 

uygulamalarına “Yürüyen Haneler” başlığı altında bir yazıyla yer verilmiştir. 

“Yürüyen Haneler” makalesi, Servet-i Fünun okuyucularına, yeni bir inşa tekniğini 

tanıtmanın yanında, Amerikan zihniyetine bakış açısını da yansıtır. Makalede,  

Amerikalıların Avrupalılara kıyasla tek bir düşünceye saplanıp kalmadıklarından, 

diğer bir deyişle çözüm odaklı bir düşünce yapısına sahip olduklarından 

bahsedilmiştir. Yazıda bahsi geçen “hane yürütme” faaliyeti bucurgatlar yardımıyla 

gerçekleştirilmektedir ve bucurgat teknolojisinin Antik Mısır’a kadar uzanan bir 

geçmişi olduğundan bahsedilmektedir. Buna bağlı olarak, Amerikalıların bu kadar 

eski bir teknolojiyi oldukça yenilikçi ve verimli kullandığına dikkat çekilmiştir. 

Amerika’da 1888’den beri uygulanan bu teknik adeta bir moda haline almış ve 

konutlar dışında binaların konumunun değiştirilmesinde de uygulanmıştır. 

Chicago’da tren yolu güzergâhında yer alan evlerin yerlerinin değiştirilmesinde ve 

bir konutun ortasında cadde geçecek şekilde bölünmesinde kullanılmıştır. Bu 

uygulamaları yakından takip eden Avrupalı mühendisler de Amerika’yı örnek alarak 

benzer faaliyetlerde bulunmuşlardır (ss. 6-8).   
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Servet-i Fünun, ayrıca sergide yer alan Kadınlar Binası’nın büyük olduğunu 

yazmakta ve kadınlarla ilgili ürün ve eşyaların burada sergilendiğinden ve kadınlarla 

ilgili konuların tartışıldığı bir kongre düzenlendiğinden bahsetmektedir. Kadınlar 

kongresi kapsamında tartışılan başlıklardan biri de “moda”dır.  

Servet-i Fünun moda konusundaki görüşlere ve tartışmaya detaylı olarak yer 

vermiştir. Moda kongresi sonucunda, yeni bir giyim biçimi kabul edilmiş ve 

Amerika’da yaşayan bir milyondan fazla kadın bu yeni moda akımına göre 

giyinmeye başlamıştır. Kabul edilen yeni giyim stili, kadınların zamanını alan 

gösterişli, balo salonlarına uygun ağır giysiler yerine, sağlığı ön planda tutan, rahat, 

kullanışlı ve sokakta giyilebilecek kıyafetlere öncelik vermektedir. Bu yüzden, 

kıyafet bütünün hareket kolaylığını sağlayacak şekilde ve kolların bol olarak 

tasarlanması öngörülmüştür. 

Servet-i Fünun’da, özellikle yer bulan “Kadınlar Kongresi”nin öne çıkan tartışma 

konusu ise modadır. Moda, dönem itibariyle özgürleştirici bir misyona sahiptir ve 

kadınların ne giyeceği günlük hayatta rahat edebilecekleri kıyafetleri benimsemeleri 

gibi başlıklar uluslararası boyutta hararetli tartışmalara konu olmuştur.  

Moda kongresi, korse ve çorap gibi konulara yer vermezken, şapka konusunda uzun 

konuşmalara sahne olmuştur. Servet-i Fünun, şapkaların aşırı süslü olmasının, başı 

soğuk ve sıcaktan korumak olan asli görevini yerine getirmesine engel olduğunun 

tartışıldığı bilgisini vermektedir. Ayrıca bu durum boyun sağlığını etkilemesi 

dolayısıyla kabul edilen yeni giyim standardında, hasır bir şapka giyilmesinin, 

kışınsa eşarp bağlamanın yeterli olacağını aktarmıştır. Kongrede, korse ve üst 

gömleği konularının tartışılmamasının sebebi ise bu kıyafetlerin tamamen reddinden 

kaynaklanmaktadır. 

Amerika’da bir milyon kadın tarafından kabul edilen bu yeni giyim stili, Suriye 

kıyafeti, yarış kıyafeti ve Amerika kıyafeti olarak üçe ayrılmaktadır. Suriye kıyafeti, 

topuklara kadar gelen uzun düz bir elbisedir, adını da Suriyeli kadınların entarilerine 

benzediği için almıştır. Bu kıyafet gömlek yakadır, belinde bir kuşak mevcuttur ve 

alt kısmı şalvarımsıdır. Servet-i Fünun, kabul edilen birinci tür giysi için, Osmanlı 

kadınlarının ev içerisinde giydikleri günlük elbiselerin aynısı olduğu yorumuna yer 

vermiştir. İkinci tip olan yarış kıyafeti de bu kıyafetin bacak kısmı daha geniş kesim 

olanıdır. Amerikan kıyafeti ismi verilen kıyafet, diz boyunda bir elbise ve elbise ile 



136 
 

aynı renk ve kumaştan dizliklerden oluşmaktadır. Servet-i Fünun, Osmanlı kadın 

giyimini andıran bu yeni modayı ve benimsenişini aktarırken, Osmanlı kadınlarının 

kendi kültürlerine özgü düz ve güzel giyim tarzını beğenmeyerek, Avrupa’nın ilginç 

moda akımlarına rağbet etmesini eleştirel bir üslupla dile getirmiştir (Servet-i Fünun 

1893, ss. 8-9).  

Özetle yayın, Kadınlar Kongresi kapsamındaki, moda tartışmasına detaylı olarak yer 

vererek Osmanlı kadın giyiminin batıya esin kaynağı olan niteliklerinden övgüyle 

bahsetmiştir. Dolayısıyla, sergi genelinde olduğu gibi Osmanlı sergisinin içeriğinde 

de “kadın imajı” ön plana çıkmaktadır. 

6.3 Yabancı Kaynakların Osmanlı Katılımı Hakkındaki Değerlendirmeleri  

Sergiye Osmanlı katılımıyla ilgili bilgilere gazete, albüm ve kitaplarda 

rastlanmaktadır. Gazetede çıkan haber sayısı bakımından Chicago Daily Tribune ön 

plana çıkarken Osmanlı temsiliyle ilgili bilgiler ağırlıklı olarak sergi için yayınlanan 

rehber niteliğindeki kitaplarda yer almaktadır. Kaynaklar, genel hatlarıyla Osmanlı 

sergi binası ve Türk köyü hakkında bilgiler aktarmalarının yanı sıra özellikle 

fotoğraflarda Osmanlı sergi ekibindeki katılımcılara, bedevilere ve çalışanlara yer 

verilmiştir. Bu fotoğraflarda dikkat çeken unsur, aynı karelerin gösterdiği 

farklılıklardır. Örneğin, aynı insanın Suriyeli ya da Türk ya da Arap olarak 

fotoğraflandığı kareler mevcuttur. Sergi ekibinin, Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı 

etnik gruplarından oluşması kaynaklarda zaman zaman farklılık olmasının temel 

nedeni gibi görünmektedir. Dikkat çeken bir diğer unsur ise fotoğraf 

komposizyonlarının, fotoğraf altı yazılarının ve içeriklerin oryantalist bir dille 

masalsı öğeler barındırmasıdır. Yabancı kaynakların geneli, değerlendirmelerinde, 

egzotik ve mistik öğeler içeren tasvirlere yer vermiştir.  

Bazı kaynaklarda mizahi anlatımlara ve Osmanlı katılımcılarıyla girilen diyalogların 

aktarımına da rastlanmaktadır. Howthorne, “Humors of the Fair” (Fuarın 

Gülmeceleri) kitabında, mizahi bir dille Osmanlı katılımıyla ilgili izlenimlerini 

aktarmıştır. Kaynak, Türk Köyü’ndeki cami müezzininin okuduğu ezandan 

bahsederken sezon başında, soğuk aldığı için sesinin kısık olduğunu ve bu durumun 

belirgin şekilde ezan okuyuşuna yansıdığını aktarır. Müezzinin sesi serginin ilerleyen 

günlerinde düzelmeye başlamıştır ama bir diğer ilginç durum neden bağırdığının 
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başlarda anlaşılamamış olmasıdır. Ziyaretçiler ezanın önceleri, Türk köyü ya da 

Kahire Sokağı için çağrı yaptığını ya da Türk fıstığı satmaya çalıştığını 

düşünmüşlerdir. Yazar, bir başka sefer müezzinin günde 12 kez namaz kıldığını ve 

bunun için baştan ayağa yıkandığını duyduğunu ekler. “Humors of the Fair”’de 

bahsedilen bir diğer konu ise Türk Köyü’ndeki (halı dükkanıyla birlikte yer alan 

çadırdaki) gümüş karyoladır. Kesin rakamları bilinmemekle beraber, çok ağır ve çok 

pahalı olan bu karyolayı görmek için 10 cent ödemek gerekmektedir ve bu ücret 25 

cente yükseltilecektir. Karyolanın yer aldığı çadırın bir hükümdarın haremine ait 

olduğu söylenmektedir (Şekil 6.1). 

 

Şekil 6.1 : Gümüş Karyola (Illinois Institute of Technology                                               
Paul V. Galvin Library Dijital History Collection). 

Çadırın kapısında fes, türban ve öldürücü silahlar kuşanmış şekilde duran genç adam 

Türk-Rus savaşında yer almış gerçek bir savaşçıdır ve “Başıbozuk” (Bashi-Bazouk) 

ve “The Unspeakable Turk”ten (İngiltere temelli ayrımcı söylem: Konuşıulmaya 

değmez/Konuşulmaz Türk anlamındadır) fazlasıdır. Yazar, bir gün bile sivil 

kıyafetler içinde görmediği bu kişiden silahları korkutucu görünse de cana yakın 

bulduğundan, lambadan fırlamış ve yakında ona geri dönecek bir cine olan 

benzerliğiyle söz etmiştir. Başıbozuk askeri sandığı kapı görevlisinin kıyafetinin 

İskoçlarınkini andırdığını ekler. Yine aynı kaynağa göre, zurna ve gaydanın sesi de 

benzerlik göstermektedir. Howthorne, ayrıca bahsettiği kapı görevlisi dışında 

cariyeler ve harem hayalleriyle bakmak için içeri girenlerin, sıralı halılar ve çadır ile 
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bunların tanıtımını yapan bir kadın görevli dışında birini göremeyeceklerinden 

bahsetmiştir (ss. 161-165). 

“The Adventures of Uncle Jeremiah At The Great Fair” (1893) (Jeremy Amca ve 

Ailesi’nin Büyük Fuardaki Maceraları)  adlı kaynakta, nükteli bir çizimle yer bulan 

Osmanlı sergi ekibi üyeleri sedyecilerden bahsedilmektedir. Kaynak, kilolu bir 

kadının sedyeye binip aniden martı gibi bağırmaya başlaması üzerine sedyecilerden 

birini sendelettiğinden ve inmek istediğinden bahseder. Sonuçta, sedyedeki kadın 

yolcu iner, sedyeciler ne olduğunu anlamamıştır ama kadın çok memnun kaldığı bu 

hizmet için 1 dolar ödeyerek gitmiştir (Laird ve Lee, 1893, s. 208). 

Yabancı kaynaklarda yer verilen görseller içinde bazıları farklı ya da benzer 

mizansenler içinde birden fazla fotoğraflanmış ya da anlatılmıştır. Tekrar eden 

karelerin ve sıklıkla bahsedilen kişilerin başında “Far Away Moses” (Uzaklardaki 

Musa) adlı tüccar gelmektedir. Elia Suhami Sadullah firmasının Türk Köyü’ndeki 

çarşı içindeki dükkanını işleten ve aslen Kapalıçarşı esnafı olan bu tüccar, 

Amerika’ya gelmeden önce Mark Twain’in “Innocents Abroad” kitabında hakkında 

yazılanlardan dolayı sergide popüler bir isim haline gelmiştir. Midway Types (1983),  

Faraway Musa’nın kılıç ekibiyle olan fotoğrafı ile ilgili, Türkler için miskin (The 

Sloughtful Turk) demenin gelenek olduğunu ancak bunun onların atletik becerilerine 

haksızlık olacağını, Midway’deki ekibin iyi görünümlü olmasının yanı sıra ağır 

fiziksel şartlar altında yüksek kondisyonla, devamlı hareket halinde kılıç oyunlarını 

başarıyla sergilediklerinden bahsetmiştir ve mizansenin merkezindeki “Faraway 

Musa” yı meşhur, her zaman kitlenin hayranlığını ve alkışını kazanan isim olarak 

anlatmıştır. 

Chicago Daily Tribune 18 Mart 1891 tarihli “Türkiye’den Tuhaf Kostümler” 

(Strange Costumes from Turkey) başlıklı haberinde, Tevfik Hasan Paşa’nın (Ticaret 

Nazırı) imam, er ve subay kostümleri ve silahları, saray kapısı muhafızları, polis şefi, 

işçi, saray bahçıvanı, doktor, eski Yunan, eski Ermeni, baş haham, nöbetçi, avcı, 

saray garsonu, hamal, şeyhülislam, tulumbacılar, amiral, sadrazam, ve harem ağası 

kostümlerini künyelenerek sergi için göndermeyi planladığı haberine yer vermiştir (s. 

5). Sergi ile ilgili kaynaklar ışığında haberde bahsi geçen kostümlerden bazılarının 

sergilendiği anlaşılmaktadır. Hamal,  tulumbacı, denizci ve Yeniçeri kostümleri 

sergilenenler arasındadır. 
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Gazete 21 Eylül 1891 haberinde, Osmanlı’nın 16.55’te sergi inşasının başlamasına 

istinaden Midway Plaisance’deki alanda göndere bayrak çekme töreni yaptığından 

bahseder. Bayrak çekilirken fesli bandocular müzikle eşlik etmiştir. Böylelikle 

Türkler sergi inşasına başlayan ilk yabancı millet olmuştur. Elia Suhami Sadullah 

firması ve sergi alanın inşasından sorumlu olan Robert Levi konuyla ilgili bir 

konuşma yapmıştır. Osmanlı Konsolosu Charles Henrotin Robert Levi’ye Fransızca 

teşekkür ettikten sonra İngilizce bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında, serginin 

Osmanlı İmparatorluğu’nun bilim, sanat, sanayi, gelenek ve kültürünün 

sergileneceğinden, serginin Robert Levi direktörlüğü sayesinde başarı 

getireceğinden, katılımcı tüccarların sadece ticaret değil serginin iyi olması için çaba 

sarf edeceğinden ve sergi katılımının Amerika ile ticari ilişkileri artıracağından 

bahsetmiştir.  

Sergide, At meydanı canlandırması, camiler, dükkanlar, konutlar, dokumacılar, 

kilimciler ve diğer üreticilerin yer almasının planlandığından bahsedilmiştir. İran, 

Kafkasya, Anadolu ve Arabistan bölgeleri sergi kapsamında olacaktır. Ayrıca 7500 

pound (3401 kilogram) ağırlığındaki 2000 parçadan oluşan gümüş karyolanın, 

sergileneceği duyurulmuştur. İran şahına ait çapı 60 feet (18.2 metre) çapında bir 

işlemeli av çadırı kurulacaktır. Çadırın duvarlarında İran savaş sahnelerini 

canlandıran dokumalar bulunacaktır. Ayrıca Mark Twain’in Innoncents Abroad 

(1875) eserinde bahsettiği tüccar Faraway Moses (Uzaklardaki Musa) dükkanlardan 

birini işletecektir. Robert Lev,i sergi organizasyonu için tekrar İstanbul’a gidecektir 

ve sergi için yüzlerce işçi yola çıkmıştır. 

Habere göre törene, sergi direktörlerinden W.P. Ketcham, Adolph Nathan, A. M. 

Rothschild, sergi başkanı H. N. Higginbotham, sergi genel sekreteri Samuel 

Crawford, A. W. Cadwallader Sr., A. W. Cadwallader Jr., George Schneider,  

Charles Henrotin, E. F. Lawrence,  etnoloji departmanı başkanı Prof. Putnam, R. E. 

A. Dorr, Dr. Thomas Whitfold, Robert I. Levi, G. M. Mourad, H.T. Pushman, Dr. 

John S. Perekham, Elias Safdy, Dr. Michel N. Musallam, Nadar Musallam, Shibli 

Damus N. Araman, George Habib, Shukree Huly, Deeb Otosh, Moses Luthy, Delbis 

Harais, Elias Harais, Asada Harais, Michel Jabali, Khalil Dhijo, Nicholas Deibis, 

Saliun Shamoon, Abraham El Abdy, Salim Shushim ve Salme Munver katılmıştır. 
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Konuşmaların bitiminde, Robert Levi Osmanlı ekibine üçer kez Başkan Harrison ve 

Sultan Abdülhamit için “binler yaşa” dedirttikten sonra limonata sunumu eşliğinde 

direktörlerin tanışmasıyla tören sona ermiştir (s. 1). 

23 Kasım 1892 tarihli Chicago Daily Tribune “Göndere Bayrak Çekmek” başlıklı 

haberinde ise Osmanlı Resmi binası inşası için yapılan bayrak ve kurban törenine yer 

vermiştir. Törenle ilgili haberde sedyeciler, gümüş karyola ve İkinci Komiser Ahmet 

Fahri Bey’in konuşmasına yer vermiştir.  

Aynı haberde, daha önce kurulacağı haber yapılmış olan İran şahının çadırıyla ilgili 

100 yıllık el işçiliği, ipek ve altın nakışlı olduğu bilgilerinin yanı sıra 160 yaşında 

olduğu ve kadın tasvirleri ile kılıçlı iki avcının yaban domuzu avlarken tasvirlerinin 

yer alacağı bilgileri verilmiştir. Türklerin 500 milyon dolar değerinde olduğunu ve 

Avrupaların satın almak istediğini iddia ettiği çadırın cami içinde cam bir bölme ile 

sergilenmesinin tasarlandığı da haberde yer almıştır. Haber, yine daha önce haberi 

yapılan gümüş karyola ile ilgili ise sultanın kızlarına çeyiz olarak verildiğinden ve 

8000 pound (363 kilogram) olduğunu aktarmıştır (s. 1). 

4 Aralık 1892 tarihli “Katalog’daki Türk Sayfası” haberinde Robert Levi 

direktörlüğündeki çarşıda yer alacak olan dükkanda Kabe örtüsü sergileneceğinden, 

yerel kıyafetli çalışanların kahve ve tütün servisi yapacağından, nakış, rus işi dantel 

ve kahve setleri satılacağından üç kadın çalışanın ise kasiyerlik yapacağından 

bahsedilmiştir. Haberde, küçük bir çizime de yer verilmiştir (s. 26). 

17 Aralık 1892 tarihli kısa haberde ise sergi için sultanla görüşmelere başlandığından 

uzun sakallı bağdaş kurmuş Türklerin Buhara halıları üstünde oturacağından, 

dansçıların ve kahve servisi yapan kızların yanı sıra Aya Sofya Camisi’nin bir 

benzerinin inşa edileceğinden bahsedilmiştir. 

Gazetenin 1 Ocak 1893 tarihli sayısında, İstanbul’dan gelen Herman Delandrio’nun 

verdiği bilgileri kısaca aktararak, sultanın sergiye büyük ilgi gösterdiğinden ve 

sergide, Doğu’nun bütün cazibeleriyle yer alacağından, lüks harem sahneleri ve  

kadınların Türkiye’deki yaşam hakkında gerçekçi bir fikir vererek Amerika ile ne 

kadar az benzerlik gösterdiğinin anlaşılacağından bahsetmiştir (s. 8). 

1893 Dünya Kolomb Sergisi öncesinde 28 Aralık 1892 tarihinde Chicago Daily 

Tribune Gazetesi’nde “Chicago’daki Türkiye” başlıklı haberde Osmanlı’nın sergi 

hazırlıkları ile ilgili bilgilere ve İstanbul (haberde Constantinople olarak geçer) başta 



141 
 

olmak üzere Osmanlı gündelik yaşamı hakkında detaylara yer verilmiştir. Çeşitli 

çizimlere de yer verilen haber, Türk yaşamından yansımaların yer almadığı bir 

serginin eksik kalacağından bahsederek başlamaktadır. Türklerin sergide yer alan 

iddialı milletlerden olduğu bilgisiyle devam eder. İstanbul’dan önemli birkaç şirket 

aracılığıyla Chicago’da detaylı bir İstanbul canlandırması yaratılacağını ekler (Şekil 

6.2). 

Habere göre sergide Bizans mimarisine uygun ve alışılmışın dışında tasarlanmış iç 

mekana ışık girişini sağlayan yüzlerce küçük kubbesi olan büyük bir çarşı inşa 

edilecektir. Ana girişin Serasker Kapısı’ndan esinlenerek inşa edileceği verilen 

bilgiler arasındadır. Oryantal öğeleriyle ziyaretçileri İstanbul’daki dükkanlardan 

alışveriş yapıyormuş gibi hissettirecek çarşıda, ısrarcı bir Yunan satıcıya, ondan daha 

az ısrarcı bir Ermeni satıcıya, kulağa fısıldayan bir Yahudi’ye ve halısında bağdaş 

kurmuş sessizce oturan kendi kaderine razı olmuş ve sadece gözleriyle davet eden bir 

Türk’e rastlamak mümkün olacaktır. 

Çarşı büyük olmasına rağmen ziyaretçilerin aradığını bulacağı şekilde ürünlerin 

sınıflandırıldığı bir düzende olacaktır. Diğer bir deyişle çarşı yüzlerce küçük çarşıdan 

tek bir yapı görünümünde olacaktır. Bu küçük çarşıların her biri müze, market ve 

tiyatro görevi görecek, ziyaretçiler bir şey satın almaksızın kahve ve sigara 

içebilecek veya tatlıların tadına bakabilecek aynı zamanda eğer biliyorlarsa birçok 

farklı dilde sohbet etme imkanı bulacaklardır. 

Haber, Chicago’da yaşayan kadınların dekoratif öğelerden büyüleneceklerini, lokum 

için çıldıracaklarını, ancak kiloları için endişe edeceklerini bunun yanında Bağdat 

brokarları, Kars halıları, Bursa ipekleri, Hindistan çarşafları, Bengal muslinleri, 

Madras şalları, renkli Kahire kumaşları, altın sırmalı arabesk minderler, her boy ve 

şekilde masa örtüleri ile altın yazmalı Kuran ayetleri arasında gezineceklerine yer 

verir. 

Sergi sayesinde, Amerikan ev kadını Türk kız kardeşinin gardırobunu görme şansı 

bulacak, kocasından başka kimsenin görmemesi için tepeden tırnağa örten altın ve 

ipek işlemeli çarşaf ve saten kemerleri inceleyebilecektir. Çarşı, sigara tiryakileri için 

de cennet niteliğindedir. Yasemin, vişne veya gül ağacı aromalı,  marpuçları yakut, 

pırlanta veya sarı amber dizili nargileleri tatma fırsatı bulacaklardır. Cezayir pipoları, 

Lübnan’dan gelen tütün keseleri, işli, gümüş, çelik veya kristal nargileler, sigara 
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çeşitleri ve farklı kalitelerde içimlik tütünler de Chicago halkının beğenisine 

sunulacaktır. 

Çarşıda ilgi odağı olacak bir diğer dükkan da parfümeridir. Burada parfümlü 

öpücükler için pastiller, sakızlar, gül yağı, kına, kaş ve kirpik sürmesi, pudralar, 

merhemler ve ilginç isimli ve gizemli amaçların kullanımına uygun parfümler yer 

alacaktır. Kuyumcu bölümünde safirler, yakutlar, eşsiz pırlantalar, mavi Makedonya 

turkuazları, opal kolyeler, zümrüt ay yıldızlar, inci setler, gök zümrütler, lapisler, 

amber ve mercanlar bunların Ali Baba, Sinbad ve Alaaddin’in hazinelerinden 

çalındığına peygamberin sakalı üzerine yemin eden tüccarlar tarafından satışa 

sunulacaktır.   

Her dükkan rengarenk ve ilgi çekici şekilde tasarlanacaktır. Bir dükkanda antik 

kaftanlı büyük sarıklı, yaşlı Müslümanları görmek mümkün iken bir diğerinde harem 

dışında görmenin mümkün olmadığı küçük ayaklarında taşlı terlikler olan koyu renk 

gözlü odalıkları kahve ya da şerbet sunarken görmek mümkün olacaktı. 

Çarşı dışındaki bölümlerde, İstanbul’un sürekli değişen oryantal sahnelerinin bir 

panoramasını izlemek mümkün olacaktır. Birbiriyle benzer giyinmiş iki kişi görmek 

mümkün olmayacak, Karaman’dan, Kıbrıs’dan, Şam’dan ve Kudüs’ten gelen 

Kürtleri, Afrikalıları, Yunanları, Kafkasları, gülüşen Türk kadınlarını dönen derviş 

dilencileri ve Kuran okuyan inananları bir arada görmek mümkün olacaktı.  

Haberin detaylı olarak incelediği diğer bir konu ise Türk bölümünde Ayasofya 

Camisi’nin bir reprodüksiyonunun inşa edilecek olmasıdır. Bu cami sultanın izniyle 

Hıristiyan bir ülkede inşa edilecek ilk cami olma özelliğini taşımaktadır. Haber 

orijinal Ayasofya’nın mimari özelliklerine etraflıca yer vermiştir. Ayrıca, III. Ahmet 

Çeşmesi’nin ismiyle beraber küçük bir çizimi yer almış ancak hakkında başka bir 

bilgi verilmemiştir.  

Haberde toplam yedi tane çizim yer almıştır. Bunlar; Türk hamalı, kahveci kız, 

dansçı kız, zikirdeki dervişler, Ali Chicago yolunda, ünlü cami Ayasofya ve Sultan 

Ahmet Çeşmesi’dir. Özetle; sergi öncesi hazırlıklar konulu gibi görünmekle beraber 

haberin detayları göz önüne alındığında “Midway’deki Chicago” adlı haber daha çok 

sergiyi ziyaret edeceklerin beklentilerini oryantalist unsurlar üstünden şekillendiren, 

Doğu’daki yaşam ve insanlara dair bir dizi kalıplaşmış öğeyle beraber masalsı 
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anlatıma sahip bir makale özelliği taşımaktadır. (Chicago Daily Tribune, 18 Aralık 

1892, s. 41, Chicago) 

 

Şekil 6.2 : Chicago’daki Türkiye (Chicago Daily Tribune).  
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7 Ocak 1893 tarihli “Türk Tiyatrosu İnşası Başladı” başlıklı haberde en az 1000 

kişilik olacak tiyatronun inşasından ve 10.000 dolara mal olacağından, 65 kişilik 

tiyatro ekibinin 15 Nisan’da Chicago’ya geleceğinden ve ekip üyelerinin farklı 

bölgelerden olmasından gösterilerin Arapça ve Türkçe sergileneceği ile oyun ve 

oyuncularla ilgili detaylardan bahsetmiştir (s. 10). 

8 Nisan 1893 tarihli Chicago Daily Tribune “Fuardaki Doğu” başlıklı haberinde 

Robert Levi’nin Osmanlı hayatı bahsine ve özlemine çizimlerle yer verilmiştir (Şekil 

6.3). Ayrıca, padişahın Ulaştırma Binası’nda (Transportation Building) sergilenen 

İstanbul’da yılda sadece 4 gün sergilenen kırmızı peluş ve altın işlemeli eyerinin 

1000 dolar değerinde olduğu bilgisine yer verilmiştir. Haberde Türk köyü’ndeki 

yemeklerden övgüyle söz edimiş,  köydeki Tulumbacıların tulumbaları ile köyde her 

gün gösteri yaptıkları aktarılmıştır. Ulaştırma Binası’nda ayrıca 200 yıllık ahşap 

oymalı bir at arabası, koşum takımları ve tulumba sergilenmektedir (s. 9). 
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Şekil 6.3 : Fuardaki Doğu (Chicago Daily Tribune). 

Gazete 25 Nisan 1893 tarihli sayısının “Cami Töreni” başlıklı haberinde 28 Nisan 

1893 Cuma günü yapılacak Mystic Shriners (Mistik Mason Locası) töreninden 

bahsetmiştir. Habere göre, tören saat 11’de trenin sergiye hareketiyle başlayacak, 
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hurma, şarap ve incir ikramı ve öğlen camide yapılacak törenin ardından Medinah 

Temple’a (Medine Tapınağı) padişahın hediyesi olan değerli taşlarla bezenmiş kılıç 

armağan edileceği bildirilmiştir. 

Osmanlı sergisiyle ilgili haberler dışında zaman zaman çalışanlarla ilgili konular da 

haber olmuştur. 7 Mayıs 1893 tarihli Chicago Daily Tribune’nin “Fuar Notları” 

bölümünde sergide yer alan bir Türk’ün yüksek ateşli tifo sebebiyle öldüğü bilgisi bir 

cümle olarak aktarılmıştır (s. 2). 18 Haziran 1893’te ise Joseph Ah Wend isimli Türk 

sergisinde garson olarak çalışan bir görevlinin dövüldüğü haberine yer verilmiştir. 

Habere göre, bir Türk ekibi çalışanı, sergiye giderken 4 kişi tarafından dövülerek 

soyulmuş ve kavga sonucunda bir gözü kapanacak kadar yaralanarak 30 dolarını 

çaldırmıştır (s. 5). 

Osmanlı resmi sergi komiserlerinin Kingsley’s Restoran’ında verdiği davetin 

detayları 18 Temmuz 1893 tarihli Chicago Daily Tribune’nde “Türk Komiserleri 

Ziyafeti” başlığıyla yayınlamıştır. Haberde, mekanın dekorasyonuna, masa düzenine, 

davete katılan ve söz alan kişilerin anlattıklarına detaylarıyla yer verilmiştir (s. 2). 

9 Ağustos 1893 tarihli Chicago Daily Tribune haberinde sergi alanında bulunan 

lagünde kayık yarışı düzenlendiğinden bahsedilmiştir. “Türkler Önde” başlıklı haber, 

Eskimo ve Osmanlı kayıkları arasında yapılan 8 Ağustos 1893 tarihli yarışı 

Türkler’in kazandığını bildirmiştir. 

26 Ağustos 1893 tarihli gazetenin “Fuar Notları” bölümünde Midway’deki Vahşi 

Doğu alanında (Wild East Show) Türk komiserinin Albay S. B. Mills, West 

Point’teki kolordu, komutanlar ve subaylar şerefine bir eğlence tertip ettiği bilgisine 

kısaca yer verilmiştir. 

Gazetenin, 27 Ağustos 1893‘te yer alan başlıksız haberinde, İran Tiyatrosu’nun 

protesto amaçlı kapalı olduğu bilgisinin yanı sıra Türk Komiserlerin konuyla ilgili 

uygunsuz içerikli gösteriler ve danslar sebebiyle tepki gösterdiğinden bahsedilmiştir. 

1 Eylül 1893’te “Kırmızı Feslerle Alt Etmek” başlıklı haberinde, Osmanlı Resmi 

Binası’ndaki “Osmanlı İmparatorluğu Günü” olarak kutlanan cülus törenine 

detaylarıyla yer vermiştir. Haberde özellikle atlarıyla geçen bedeviler ve kılıçlarıyla 

binanın kapısında duran kılıç kuşanmış yeniçerilerin karşıladığı detaylarına dikkat 

çekilmiştir (s. 2). 
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Gazete, sergi bittikten sonra da Osmanlı sergisiyle ilgili bazı haberlere yer vermiştir. 

5 Kasım 1894’te çıkan haberde, sergi süresince çıkan haberlerden farklı olarak                

“Türklerin Zalimliği” başlıklı röportaj haberinde, Amerika’ya okumak için gelen 

Hampartzoom D. Garabedyan’ın sergi sırasında düzenlenen Dünya Kongresi’nde, 

mevcut Osmanlı yönetimini, birkaç cümleyle eleştirdiği için Osmanlı topraklarına 

dönüşünün, padişah tarafından engellendiğinden bahsetmektedir. Haber detaylı 

biçimde II. Abdülhamit ve yönetimini eleştirirken Garabedyan’ın ağzından Ermeni 

sorununa yer vermiştir. Haberde, Ermenilerin askere alınmadığı, Ermenilere her 

zaman için “Hıristiyan köpek” gözüyle bakıldığı, ağır vergilere maruz bırakıldıkları, 

kızlarının haremlere satıldığı, Amerika’da okuyan ya da yatırım yapanlarına ise iyi 

gözle bakılmayıp nihilist ve direnişçi olarak damgalandığı, onursuzca sürgün 

edildikleri, basında sansür uygulandığı gibi birçok bilgi aktarılmıştır. Haberde, 

sultanın bu tutumuyla kendi kuyusunu kazdığına, mevcut hükümetin yetersizliğine 

ve yönetimin kötülüğüne vurgu yapılmıştır (s. 9). 

1893 Dünya Kolomb Sergisi’nden yaklaşık bir yıl sonra Chicago Daily Tribune’de 

çıkan “Tekrar Midway’de (On The Midway Again)”  başlıklı haber serginin hayır 

kurumları yararına yapılacak canlandırmasıyla ilgili detaylara yer vermekteydi. 

Habere göre “Beyaz Şehrin Yansımaları – Midway (Echoes of the White City-The 

Midway)” adı altında düzenlenen bu etkinliğin geliri çeşitli hayır kurumları arasında 

paylaşılacaktı. 

Şehrin ana arteri Michigan Caddesi üzerindeki askeriyeye tahsis edilmiş D 

Bataryası’nda (Battery D) 13 Kasım 1894 akşamı törenlerle açılan etkinlikle ilgili 

gazete organizatörlerin davet çağrısına da yer vermiştir. İlgili çağrıda “Artık 

develerin uzaktan belirsiz çığlıklarını duymayacağız. Develer geliyor, develer 

burdalar, sizi mağrur başlarını eğerek selamlayacak ve nasırlı dizlerini bükerek size 

binişe davet edecekler” ibaresi yer almaktadır. 

Serginin canlandırmasına belli başlı hayır kurumlarının başkanlık etmesinin yanı sıra 

serginin orijinalinde önemli rol oynamış, büyük kısmını tasarlayan mimar D. H. 

Burnham ve serginin genel direktörü George R. Davis gibi önemli isimler katkıda 

bulunmuştur.  Askeri gösterilerin ön planda olduğu organizasyonda yerel halktan 

1000 kişilik kostümlü bir kadın ekip görev yapmıştır.  
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Etkinliğin basit bir krokisine yer veren habere göre canlandırmada yer alan bölümler; 

Eski Viyana (Old Vienna), Türk Tiyatrosu (Turkish Theatre), Kahire Sokağı (Cairo 

Street), Yeni İngiltere Evi (New England Home), Benin Köyü (Dahomey Village), 

Kuzey Afrika Sarayı (Moorish Palace), HagenBecks (Yerel Domuz Gösterisi), Çin 

Tiyatrosu (Chinese Theatre), Güzellik Kongresi (Congress of Beauty), Laponya 

(Lapland), Endonezya Köyü (Javanese Village), Özgürlük Çanı (Peace Bell), Hint 

Çay Evi (India Tea House), dönmedolap (Ferris Wheel), Korku Odası (Haunted 

Room), Elektrik Tiyatrosu (Electric Theatre), İrlanda Blarney Kalesi (Blarney 

Castle) ve Japon Pazarı’dır (Japanese Bazaar).  

Etkinlikte, asıl sergideki Annie Climena Lawrence ve öğrencilerine ait eserlerin 

reprodüksiyonlarının yer aldığı bir sanat sergisine ve yürüyen bantlara yer 

verilmiştir. Dahomey (Benin) Köyü’nde savaş dansları ve şarkıları sunulmuştur. 

Güzellik Kongresi’nin canlandırmasında yer alan kadınlar ise sergidekinin aksine 

sadece yerel halktan seçilmiştir ve farklı milletleri kostümlerle temsil etmişlerdir. 

Benzer şekilde, Hint Çay Evi çalışanları da kostümlü yerel halktır. Etkinlik 

çerçevesinde, Chicago Gecesi, Çocuklar Gecesi, Banliyö Gecesi ve 15 Kasım 

1894’de düzenlenen İskoç Gecesi gibi geceler yapılmıştır.  

Haberden de anlaşılacağı üzere gerek 1893 Dünya Kolomb Sergisi’nin bütünü 

gerekse sergide yer alan Osmanlı temsilinin öğeleri kayda değer izler bırakmış, 

üzerinden bir yıl gibi kısa bir süre geçtikten sonra yapılan ufak ölçekli canlandırma 

etkinliği, ilginin devamlılığını ve etkisinin kalıcılığını göstermiştir (s. 3). 

23 Ocak 1894’te yer alan başlıksız kısa haberde ise hazine sekreterliği tarafından 

Osmanlı sergi direktörü Robert Levi’ye satılmamış ürün ve eşyalar için 11.494 

dolarlık çek verildiğini, Robert Levi’ye ait malların toplam gümrük vergisinin 47.311 

dolar tutarında olduğu belirtilmiştir (s. 8). 

Gazete sergiden sonra1 Mayıs 1894’te, sergi Başkomiseri İbrahim Hakkı Bey ile 

ilgili başlıksız, tek cümlelik haberinde, Hakkı Bey’in sergi sonrası İstanbul’a 

Amerikalılaşarak döndüğünden ve bu yüzden başını belaya sokmasından 

arkadaşlarının endişe ettiğinden bahsetmiştir (s. 6). 

Osmanlı sergisiyle ilgili sergiden 5 yıl sonra Chicago Tribune’de 26 Mayıs 1898’de 

yer alan “Türk Kadını Vatandaş Oldu” başlıklı haber ise Osmanlı ekibi 

dansçılarından sergi bittikten sonra Chicago’da yaşamaya devam eden Annie Beter 
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ve Nexirey Bistiny’nin Amerikan vatandaşlığı için başvuruda bulunduğu ve Nexirey 

Bistiny’nin başvurusunun kabul edildiği yönündedir (s. 8). 

1894’de sergi fotoğraflarından derlenerek yayınlanan ve sergiye ilişkin en kapsamlı 

fotoğraf albümlerinden biri olan Midway Types Portfolio’da yer alan “Bir Grup Arap 

ve Türk” fotoğrafı, Osmanlı ekibi üyelerini ortalarında bir zırh tutan bir çocukla 

görüntülemektedir, fotoğraf altı metninde ise Avrupalı Türk olarak nitelenen ceketli 

ve fesli karakterlerin medeniyetin “cilalanmış” görüntüsünü yansıttıkları 

belirtilmiştir. Serginin tiyatro yönetici ekibinden olan bu karakterlere nazaran, aynı 

karede yer alan Araplar, Chicago’da görülen Arap fakirlerinden farklı olarak gelişmiş 

ve zeki olarak nitelenmiştir. Fotoğraf, Osmanlı temsilinde verilmek istenen ve 

algılanan arasındaki farkı yansıtması bakımından önem taşımaktadır.  Aynı kaynakta, 

Türk Köyü seyyar satıcıları tembel ve ticari kaygısı olmadan bütün günü 

geçirebilecek karakterler olarak aktarılmıştır (Midway Types, 1894, no. 5), (Şekil 

6.4). 

 

Şekil 6.4 : Bir Grup Türk ve Arap (Midway Types Portfolio No. 5). 
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6.4 Sergide Kazanılan Ödüller 

Sergi ile ilgili İstephan Mihran Dikran Çubukcuyan’ın saraya yazdığı 14 Ağustos 

1894 tarihli yazıda Sultanahmet Çeşmesi modeli başta olmak üzere sergilenen 

eserlerin büyük ilgi gördüğü ve toplamda 45 kıta madalya ile ödüllendirildiği bilgisi 

yer almaktadır (Y.MTV 103/15). 

Mussavver Chicago’da, Osmanlı Resmi Sergi Binası’nın açılış törenindeki heyete 

kaliteli tütün ve sigaralardan numune hediye eden Vakid Efendi’nin üretimdeki 

titizliği iki madalyayla ödüllendirilmiştir (Hatipoğlu, 1893, s. 39). 

Hereke Fabrikası kumaşlarının ziyaretçilerin ilgisinin yanı sıra madalya ile 

ödüllendirildiği bilgisi Hazine Nazırı Mikail Bey’in 30 Eylül 1893 tarihli 

yazışmasında yer almaktadır. Özel olarak hangi tür kumaşların ödüllendirildiği 

detayına yer verilmemiştir (Y.PRK HH 27/32 1). 

Serginin ödül komitesi raporu, Osmanlı küçükbaş hayvancılığı kısmına ayrıntılarıyla 

yer vermiştir. Türlere, yetiştirilme koşullarına ve dağılıma yer veren rapor özel 

olarak hangi tüccar ve ürünlere ödül verildiğini belirtmemekle birlikte detaylardan 

anlaşılan, keçi kılı, merinos, kıl/yün iplik, yün türlerinin ödüllendirildiğidir. Üretim, 

tür, yetiştirme ve bakımla ilgili detaylara yer veren komisyon raporu iki çeşit görsele 

ve Osmanlı komiserlerinden alınan bilgiler ışığında sergilenenlerle kısa bir listeye 

yer vermiştir (Şekil 6.5-Şekil 6.6). 

Osmanlı İmparatorluğu, hayvansal iplikler sergisinde, yağlı kuyruklu koyun yünü, 

kılı ve keçi postu sergilenmekteydi. Hayvanların yetiştiriliş şekli, ve sürülerin 

bakımı, beslenmesi, otlatılması ve kırkma işlemlerinde eski yöntemler kullanılıyordu. 

Hayvanların otlatılması iklim koşullarına bağlı olarak yüksek ısı ve susuzluğun 

hakim olduğu sıcak aylarda dağlara göçerek soğuk kış aylarında ise ovalara inerek 

yapılmaktaydı. Sergide, Anadolu’dan örneklere ağırlık verilmiştir. Bunun nedeni, 

ülkenin Çanakkale ve boğaz kesimindeki vilayetlerinde yünden çok süt ve et üretimi 

için hayvancılık yapılıyor olmasıdır.   

Raporda, detaylı olarak yer verilen bir diğer başlık ise ‘Yağlı Kuyruk’ koyundur. 

Anadolu’da yetişen Yağlı Kuyruk koyun cinsi, Doğu dünyası, Akdeniz ve 

Kızıldeniz’den Pasifik’e kadar yayılmıştır. Bu cins eti, yünü ve şişman formlu 

kuyruğu için beslenmektedir. Cinsin kökeninin Ağrı Dağı olduğu ve tek bir çobanın 

200 adede kadar bakabildiği bilinmektedir. Seyahat zorluğu çekmeyen bu 
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hayvanların yaz kış dağ ve ova arasında kolaylıkla göç edebiliyor olması bilgileri 

aktarılmıştır. 

Yetişkin bir koyun yaklaşık olarak 200 pound (91 kg) gelir ve bu ağırlık 

kırkılmasından sonra 150 pounda (68 kg) kadar düşer. Bu cinsin eti de iyi olarak 

değerlendirilir ancak ederi İstanbul marketlerinde satılan ince kuyruk Rumeli koyunu 

kadar yüksek değildir. Bu cinsin doğal şartlarda yağ dokusu %92’ye kadar çıkabilir 

ortalaması ise %82 civarıdır. Bu yağ oranı yemeklik olarak kullanımında da 

korunmaktadır. 

Cinsin tüylerinden elde edilen iki tip iplik vardır; ilki uzun ve tüylü bir karakteristiğe 

sahipken diğeri daha kısadır ve yünü daha kalitelidir. Sürülerin yılda iki kez 

kırkıldığı ve bahar kırkımının daha verimli olup kaliteli halı dokumacılığında 

kullanılır, sonbahar kırkımı ise kısa olup genellikle düşük kalite halıcılıkta 

kullanıldığı da yer alan bilgiler arasındadır. 

Koyun ve yün yetiştiriciliğinin merkezi Konya’dır. Konya’da yağlı kuyruk 

koyunuyla beraber Angora koyunu yetiştiriciliği yapılır. Angora ve Mohair keçi 

kıllarının yanı sıra keçilerden Ankara, Konya, Sinop, Burdur, Akşehir, Isparta ve 

Çanakkale vilayetlerine ait örnekleri sergilenmiştir. Sergi ödül jürisi, Ankara’dan 

gelen örnekleri “mükemmel, iyi kalitede, yumuşak ve ipeksi” olarak 

değerlendirmiştir. Keçi kılının kullanım alanı halı üretimi ve ihracattır. Keçilerin 

derileri hassas olup kolay yırtılır ve parçalanır olduğundan ticari amaçlı olarak kılları 

kullanılıyordu. 

Önemi bakımından, Ankara keçilerinden sonra ikinci sıra Sivas keçilerine verilmiştir. 

Bu cins sık, kalın ve kaliteli tüylere sahip olarak değerlendirilmiştir. Kökeni kesin 

olarak tespit edilememekle birlikte iyi cins Rus keçileri ile Türk keçilerinin bir 

melezi olduğu düşünülmektedir. Kıllarından elde edilen iplikler kaliteli kumaş ipliği 

üretimi, eldiven, çorap, atkı, çuval, halı, kilim, heybe ve çobanların iç giyimi ve 

gocuğunda kullanılır. Bu türün en değerli kısmı eldiven yapımında kullanılan 

derisidir ve büyük ölçüde Fransız pazarı için ihraç edilmektedir. 

Değeri diğer cinslere göre daha düşük olan ve ağırlığı 12-15 pound (5-8 kg) arası 

değişen Adana keçilerinin ham kılı genellikle tekstil amaçlı kullanılır. Büyük sürüler 

halinde bakılan bu ırk oldukça hareketli olup üstün tırmanma becerisinden ötürü 

yüksek kesimlerde otlatılır. Sütü kaliteli olan bu cinse Akdeniz bölgesi ve Fransa 
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kıyılarında sütünün fermantasyon değerlerinden dolayı rağbet edildiği de komite 

raporunda yer verilen bilgiler arasındadır (Report of 1893 Chicago World’s Fair 

Committee of Awards ). 

  

        Şekil 6.5 : Tiftik Örneği                      Şekil 6.6 : Düz Kuyruk Örneği 
(Report of 1893 Chicago World’s Fair Co mmittee of Awards). 

Denizcilik alanında kazanılan madalya ve beratların bazıları Deniz Müzesi arşivinde 

bulunmaktadır. Arşivdeki beratlar ve mevcut belgeler ışığında denizcilik sergilemesi 

kapsamında bir adet ‘abanoz kitap kılıfı ve ahşap oymalı yazı masası’ (Şekil 6.11) 

aynı başlık altında berat ve nişan ile, bir ‘kayık, kürekli bot, elektrikli dümen ve 

düğmesi’ aynı başlık altında berat ve nişan ile, bir adet torpido, hazır giyim denizci 

ve subay üniformaları ile matematik ve denizcilik konularıyla ilgili tez ise berat ile 

ödüllendirilmiştir (Şekil 6.12, Şekil 6.8, 6.7) Beratlar konu başlıkları dışında farklılık 

göstermezken bronz nişanlar birbirinden farklıdır (Şekil 6.13-6.14). Ayrıca sergide 

yer alan ve ödül kazanan “torpido” (Şekil 6.7) ile Kaymakam İsmail Hakkı Bey’in 

(Bahriyeli) “Tersane-i Amire” tablosu da (Şekil 6.15) Deniz Müzesi koleksiyonunda 

korunmaktadır. 
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Şekil 6.7 : Torpido (Deniz Müzesi Arşivi F0094). 

 

Şekil 6.8 : Torpido İçin Verilmiş Bronz Madalya ve Berat (Deniz Müzesi Arşivi 
F0851C1). 
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Şekil 6.9 : Matematik ve Denizcilik Konularında Verilmiş Bronz 
Madalya ve Berat (Deniz Müzesi Arşivi F0851B1). 

 

Şekil 6.10 : Kayık, Elektrikli Dümen ve Mekanizması İçin Verilmiş Berat (Deniz 
Müzesi Arşivi F0851D). 
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Şekil 6.11 : Oyma Yazı Masası ve Kitaplık İçin Verilmiş Berat (Deniz Müzesi Arşivi 
F0851E). 

 

Şekil 6.12 : Denizcilik Üniformaları İçin Verilmiş Berat (Deniz Müzesi Arşivi 
F0851A). 
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Şekil 6.13 : Bronz Madalya Detay 1 Şekil 6.14 : Bronz Madalya Detay 2 

 

 

 

Şekil 6.15 : Tersane-i Amire 1892 Kaymakam İsmail Hakkı (Deniz Müzesi Arşivi 
F1266 Db). 
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7. SONUÇLAR  

1893 Chicago Kolomb Dünya Sergisi’nin organizasyonu, yüzyılın diğer dünya 

sergileri gibi ekonomiyi ve uluslararası pazar imkanlarını geliştirmek ve kültürel 

alışverişi artırmak amaçlarının yanı sıra, Amerika’nın  sanat ve teknoloji açısından 

Avrupa’ya üstünlüğünü ispatlama kaygısını taşıyordu. Bununla birlikte, eğitim ve 

teknoloji temalarının ön planda tutulduğu serginin ticari ve eğlendirici yönü, hem 

katılımcı hem de izleyiciler açısından baskın bir rol oynamıştır. Osmanlı resmi 

katılımcıları için de bu geçerlidir. Sergi süresince yapılan resmi yazışmalar, 

Musavver Chicago Sergisi Gazetesi’nin aktarımları ve muhabiri Ubeydullah 

Efendi’nin kişisel değerlendirmeleri bu yönde ağırlık kazanmaktadır. Mevcut 

kaynaklarda, Osmanlı sergilemesinin diğer ülkelerinkinden geri kalmadığı, sergi 

yönetimi ve izleyicisinin yoğun ilgi ve beğenisiyle karşılaştığı sıklıkla 

vurgulanmıştır. Bu Osmanlı’nın imajına verdiği önemin belirgin bir göstergesidir. 

Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılın ikinci yarısında, Abdülaziz ve II. Abdülhamit 

saltanatı süresince sosyoekonomik yönünün yanı sıra, modernleşme ve batılılaşma 

sürecinin bir parçası olarak gördüğü dünya sergilerine katılıma önem vermiştir. 

Dünya sergilerine katılım, dönemin uluslararası siyasetinin bir parçası olmuştur. Bu 

bağlamda, 19. yüzyılın en kapsamlı sergisi olan 1893 Kolomb Dünya Sergisi, 

ekonomik şartları zorlayarak da olsa katılımın gerekli olduğu bir organizasyon olarak 

değerlendirilmiştir. Dönemin aydınları, devlet erkanı ve Padişah II. Abdülhamit’in 

değerlendirmesi, katılımın olumlu sonuçlar doğuracağı yönünde olmuştur. Devletin 

dış borçlar, ulusal ayaklanmalar ve Bab-ı Ali içindeki ayrışmalar başta olmak üzere, 

siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan zedelenen saygınlığının ve imajının onarımı 

açısından sergi bir araç olarak görülmüş, temsilin niteliği ön plana çıkmıştır.  

İki yıla yakın özenli hazırlık bir sürecinin ardından gerçekleşen sergide, Osmanlı 

İmparatorluğu, Jackson Park’ta yer alan resmi sergi binası, komiser ofisi ve 

eğlence/ticari amaçlı Midway Plaisance alanındaki, Vahşi Doğu Gösterisi ve Türk 

Köyü temsili ile yer almıştır. Resmi sergi heyeti, sergi komiserleri, yapıların inşası ve 

ekibinden sorumlu Elia Suhami Sadullah Firması’nın yanı sıra, Ticaret Odası, ülke 
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genelinde bireysel katılımı teşvik için çeşitli faaliyetler düzenlemiş ve gazetesi 

aracılığıyla hazırlık sürecine destek olmuştur. Katılıma destek olarak nakliye ve vergi 

konularında katılımcılara kolaylık tanınmıştır. Avrupa kadar hakkında bilgi sahibi 

olunmayan Amerika ve Şikago kenti hakkında tanıtımlara yer verilmiştir, dolayısıyla 

bireysel ticari katılımın yüksek olduğu bir sunum gerçekleştirilmiştir. 

1893 Kolomb Dünya Sergisi bu bağlamda, sergiye gönderilen ekibin farklı Osmanlı 

etnik unsurlarını barındıran yapısıyla ayrı bir yere sahiptir. Ekipte, çoğunluğu 

Musevi, Ermeni ve Araplar oluşturmaktadır. Osmanlı coğrafyasının farklı 

bölgelerinden oluşan sergi ekibi, büyük resme bakıldığında, II. Abdülhamit 

döneminin panislamist, merkeziyetçi ve pantürkist siyaset anlayışının etkisinin 

yansıması gibi okunabilirse de, serginin Doğu ülkeleri direktörü Dr. Cyrus Adler’in 

Musevi katılımcılarla olan iletişim ve teşvikinin rol oynadığı da açıktır. Yanı sıra, 

serginin organizasyonu ve inşası için aracı firma olan Robert Levi yönetimindeki, 

Elia Suhami Sadullah Firması ekibinin, ağırlıklı olarak gayrimüslimlerden oluşması 

da bu konuda önemli bir etkendir. Sergide yer alan Vahşi Doğu Gösterisi ekibini 

oluşturan Bedevilerin geneli ise Şam ve Beyrut kökenli Hıristiyanlardır. Bir diğer 

önemli unsursa, merkez yönetim kurulu ağırlıklı olarak gayrimüslimlerden oluşan 

Ticaret Odası’nın,  şubeleriyle birlikte ülke genelinde sergi katılımı için yaptığı 

teşvik ve tanıtım çalışmalarıdır.  

1893 Chicago Kolomb Dünya Sergisi’nin ana teması olan eğitim ve teknoloji 

konuları, gönderilen ürün ve eşyaların seçiminde etkili olmuştur. Ancak, sergileme 

bütün olarak değerlendirildiğinde, her ne kadar Osmanlı “Doğulu” imajını aşıp 

“Modern” ve “Batılı” algılanmak için çaba sarf etmiş olsa da, kendine dönük 

Oryantalist yaklaşımdan kaçamadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle, dönemin 

siyasal ortamı, Osmanlı’nın kendini “Batılı” olarak tanımlama çabasını içermektedir 

ancak bu toplumun genelinin yaşam tarzını yansıtmamaktadır. Bununla birlikte, 

serginin genel yapısı ve düzenleniş amacı göz önüne alındığında, Amerikan’nın  

teknoloji ve eğitim alanlarındaki ilerlemesi çerçevesinde,  organize etmeyi 

amaçladığı sergi düzenlemesinin istenilen şekilde sonuçlanmadığını ortaya 

çıkmaktadır. Antropolojik bir düzende, ülkelerin ilkelden moderne sergilenmesi için 

tasarlanan Midway ve Jackson Park’ın maddi, fiziki ve insani unsurları, eğitici 

olmaktan çok ticari ve eğlendirici bulunmuştur. Özellikle, Jackson Park’ta yer alan 

sergi yapılarıyla Amerikan’ın gelişmişliği vurgulanmak istenirken, Midway’deki 
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“Batılı” olmayan ülkeler farklı kültürel unsurlarıyla izleyici üzerinde daha dikkat 

çekici bir etki bırakmıştır ve bu ülkeler içinde Osmanlı sergilemesi, modern yüzünü 

vurgulamak istediği, resmi sergi binası Daire-i Osmaniye’den çok Midway’deki 

Vahşi Doğu Gösterisi ve Türk Köyü öğeleriyle ön plana çıkmıştır. Bu bakımdan, 

sergi bütün olarak değerlendirildiğinde de 19. yüzyıl sergileri içinde, belirgin 

biçimde ticari ve eğlendirici yönü ağır basan bir organizasyon olarak yer almaktadır. 

Bu çaba, sergi süresince yayınlanan Musavver Chicago Sergisi Gazetesi’nde ve sergi 

süresince yapılan resmi yazışmalarda da varlığını hissettirmektedir. Osmanlı’nın 

“Batı”yla rekabet ve kıyas mücadelesi, diğer devletlerin sergilemelerinden verilen 

örneklerden anlaşılmaktadır. Musavver Chicago Gazetesi, Amerika’nın Avrupa’yla 

kıyaslanması, Chicago’nun Paris ve Londra gibi Osmanlı aydınlarının daha yakından 

tanıdığı “Batı” şehirleriyle kıyaslanması, Osmanlı sergi yapılarının, tiyatrosunun ve 

temsilinin izleyici tarafından algılanışına detaylı olarak yer vermiştir. Örneğin, 

Gazete, Rusya’yı “medeni milletler” seviyesinde gibi görünse de zihniyet olarak  

“medeni olmadığı” yönünde eleştirmiştir. Medeniyetin koşulunun yayıncılık/basın 

olduğunu ve özellikle süreli yayınların bu konudaki önemini vurgulayarak, bu 

bakımdan sergide çıkardığı gazete ile Osmanlı Devleti seviyesinde başka bir devlet 

olmadığını belirtmiştir. 

Gazetede, sergi Paris sergisi ile kıyaslanarak Amerika’nın Fransa’ya özenerek 

giriştiği Kolomb Dünya Sergisi’nin çok daha masraflı ancak iyi planlanmamış 

olduğu aktarılmıştır. Sergi nakliye, gümrük ve düzenlenme sorunlarına karşın içerik 

zenginliği bakımından başarılı bulunmuştur.  

Öte yandan, Chicagolu Mimar J.A. Thain’in tasarladığı, ahşap dış cephe panelleri 

Suriye’den getirtilen, III. Ahmet Çeşmesi etkileri taşıyan resmi sergi binası Daire-i 

Osmaniye’de sergilenenler çelişki oluşturmuştur. Gelişmişlik düzeyini temsil etmesi 

için yerleştirilen, torpido, telgraf cihazı ve maden örnekleri gibi ürünler, el işçiliği ve 

geleneksel sanatların öne çıktığı vitrinler içinde, gelişmişlik mesajı vermek yerine, 

belirsiz kalmış ve bağlamsız olarak değerlendirilmiştir. Musavver Şikago Sergisi 

Gazetesi, resmi sergi binası Daire-i Osmaniye’de sergilenenler içinde yer alan 

torpido ve elektrik makinesinin garip bulunmasına karşın, geleneksel sanatlardan 

örnekler taşıyan eşya ve ürünlere  ilgi gösterilmesini Amerika’nın Avrupa gibi 

“Doğu’yu” yanlış ve eksik algılamasına bağlamıştır. 
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Sergi Başkomiseri İbrahim Hakkı Bey’in, yazışmalarında diğer devletlerden geri 

kalmamak için çeşitli taleplerde bulunduğu ve bu taleplerin olumlu karşılandığı 

anlaşılmaktadır. Sergide, diğer ülkelerin özel gün kutlamalarına karşılık, Cülus-u 

Hümayun kutlaması yapılması, diğer ülke komiserleri için verilen Kinsley daveti, 

komiser ofisi inşası gibi taleplerinin kabul görmesi bunu doğrular niteliktedir. 

Başkomiser İbrahim Hakkı Bey mevcut imkanları ve bütçeyi zorlayarak, Osmanlı 

temsilinin batılı devletler seviyesinde etkin olmasına çabalamıştır.  

Osmanlı sergisinin Türk Köyü’nde yer alan At Meydanı, Obelisk ve Yılanlı Sütun 

replikaları ile ilk kez bir uluslararası sergide Bizans İstanbul’unun temsil edilmesi 

bakımından önem taşımaktadır. Kasr-ı Dimeşk ve Badiye ise Ortadoğu kültürünü 

yansıtan öğeler olarak temsilin “kimlik” çoğulluğuna katkıda bulunmuştur. 

Suriye, Lübnan, Musevi, Ermeni, Ortadoğu çıkışlı bir kurgunun baskın olduğu 

Osmanlı temsilinde,  diğer dikkat çekici unsur ise “Osmanlı kadın imajı”dır.  İlk kez 

bir uluslararası sergide kadın edebi eserleriyle yer alan Osmanlı İmparatorluğu, sergi 

ekibinde yer alan diğer geleneksel kadın eserleri, kostümler ve ekibin kadın 

üyeleriyle (Bedevi kadınlar, Dansçılar, Tiyatrocular) erkek egemenliği altındaki 

“doğulu” ve “egzotik”  kadın algısını kıramamıştır. Bununla birlikte, Osmanlı 

ekibindeki kadınlar, sergi genelinde en çok fotoğraflanan katılımcılar arasında yer 

almaktadır. Sergide yer alan Osman Hamdi Bey’in “Cami Kapısında” eserinin ana 

temasını kadınların oluşturması bu bağlamda dikkat çekicidir. 

1893 Dünya Kolomb Sergisi’ndeki Osmanlı temsilinin nasıl algılandığına dair asıl 

görüş ise sergi hakkında yayınlanan yabancı kaynaklarda netlik kazanmıştır. Osmanlı 

sergilemesi hakkında çıkan haberler, rehber kitaplar ve fotoğraf albümlerinde yer 

alan kareler, Osmanlı’nın sergilemek istediğinin aksine “ilkel, savaşçı ve mistik” 

tanımlı bir imajı ön plana çıkarmaktadır. Osmanlı’nın öz kimlik kararsızlığı 

sergilemesine de yansımış, sergi yorumları “Türk” kimliği  altında Osmanlı’yı öven, 

yeren, farklı uluslara atfeden ama hangi açıdan olursa olsun abartılı, teatral ve 

kurgusal öğelerle süsleyerek Oryantalist bir üslupta olmuştur. Daire-i Osmaniye’deki 

vurgulanmak istenen teknolojik unsurlar yerine törenler, “vahşi ve savaşçı” 

Bedeviler, Doğu’nun “gizemli” temsili dansçılar, “kaderine razı zorlu şartlardaki 

eğitimsiz ama güzel” kadınlar, silah kuşanmış yakışıklı erkekler, cevval tüccarlar ve 

tüm bu öğelerin sergilenmesinde sahne işlevi kazanan mimari öğeler, temsilin Batı 
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algısındaki yansımalarıdır. Osmanlı temsilinin yarattığı kompozit ve belirsiz durum 

temsilin en dikkat çekici yanı olan Osmanlı katılımcıları için de geçerlidir. Ulusal 

kültür ve kimlik adı altında vurgulanmak istenen “Osmanlılık” imajı, sergi başlayıp 

izleyici ile karşılaştığında Türk, Musevi, Müslüman, Hıristiyan, Arap, Bedevi,  

Ermeni hatta modern Türk, geleneksel Türk gibi farklı başlıklar ve karşıtlıklar altında 

değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak, II. Abdülhamit dönemi Osmanlı’nın içte ve dışta batıya adaptasyon 

süreci olarak değerlendirildiğinde, gücünü meşrulaştırma çabası ve dünyaya doğru 

temsil edilen bir imajın yaratılmasında, uluslararası sergilere katılımının önemi daha 

net anlaşılmaktadır. Evrensel olduğunu ve modern dünyada yer aldığını kanıtlama 

isteğindeki Osmanlı İmparatorluğu, özellikle 1893 Kolomb Dünya Sergisi için, kısıtlı 

imkanlara rağmen özenli bir hazırlık döneminin ardından, III. Ahmet Çeşmesi’nden 

esinlenen resmi sergi yapısı Daire-i Osmaniye, Vahşi Doğu Gösterisi, Türk Köyü 

öğeleri ve sergi katılımcıları ile yer aldığı coğrafyanın farklı medeniyetlerinden ve 

üsluplarından izler taşıyan, kozmopolit yapısına ait sosyokültürel unsurlar barındıran, 

‘eklektik’ bir sunum gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte sergilenen eserler ve 

ürünlerle bilgilendirme amaçlı ve sistemli bir sunum gerçekleştirilememiş, aksine 

izleyicilerde teknoloji,  sınıflandırma ve bilimsellikten uzak “Mistik Doğu” imajını 

yerleştiren bir etki bırakmıştır. Egzotik algıdan bağımsız, Oryantalizm’inden 

sıyrılmış, modern, eğitimli ve teknolojik, özetle “Batılı” adı altında 

kavramsallaştırdığı öğeleri temsil etmek isteyen Osmanlı İmparatorluğu, izleyiciyle 

etkileşimi güçlü, “Doğulu”  eğlence anlayışının, insan karakterlerinin ve ticari yönün 

ağırlık kazandığı bir sergileme gerçekleştirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun, 

Kolomb Dünya Sergisi temsili, dönemin siyasi, sosyoekonomik ve toplumsal 

karışıklıklarından izler taşımakla birlikte, kendi içinde barındırdığı Hıristiyan-

Musevi-Müslüman, eski-yeni, geleneksel-modern ve benzeri tüm unsurlarla 

hazırlanıp uygulamıştır. 
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EK A :  19. Yüzyıl Dünya Sergileri Tarihleri, İzleyici Sayıları ve Kar/Zarar Tablosu 

Yer/Yıl Açılış Tarihi Kapanış Tarihi Boyut Biletli Toplam Kar/(Zarar)

(Acre) Seyirci Seyirci

London 1851 1 Mayıs 1851 15 Ekim 1851 19 6.039.000 bilinmiyor £186,437

Dublin 1853 12 Mayıs 1853 29 Ekim 1853 2,5 956.000 1.156.000 £19,000

New York 1853-1854 14 Temmuz 1853 1 Kasım 1854 4 bilinmiyor 1.150.000 (-)300,000$

Paris 1855 15 Mayıs 1855 15 Kasım 1855 29 5.162.000 bilinmiyor (-)FF 8.3 milyon

London 1862 1 Mayıs 1862 15 Kasım 1862 23,5 bilinmiyor 6.211.000 kar ve zarar yok

Dublin 1865 9 Mayıs 1865 10 Kasım 1865 17 956.000 bilinmiyor £10,074

Paris 1867 1 Nisan 1867 1 Ekim 1867 215 9.063.000 bilinmiyor FF 2.9 milyon

London 1871-1874 1 Mayıs 1871 30 Eylül 1871 100 bilinmiyor 1.142.000 £17,671

1 Mayıs 1872 19 Ekim 1872 100 bilinmiyor 647.000 (-)£5,780

14 Nisan 1873 31 Ekim 1873 100 bilinmiyor 498.000 (-)£12,126

6 Nisan 1874 31 Ekim 1874 100 bilinmiyor 467.000 (-)£17,821

Vienna 1873 1 Mayıs 1873 1 Kasım 1873 280 5.058.000 7.250.000 (-)15 milyon gldn

Philadelphia 1876 10 Mayıs 1876 10 Kasım 1876 285 8.004.000 9.789.000 (-)4.5 milyon$

Paris 1878 1 Mayıs 1878 10 Kasım 1878 185 13.000.000 16.032.000 (-)FF 31 milyon

Sydney 1879-1880 17 Eylül 1879 20 Nisan 1880 24 850.000 1.117.000 (-)£103.615

Melbourne 1880-1881 1 Ekim 1880 30 Nisan 1881 21 bilinmiyor 1.459.000 (-)£277.292

Atlanta 1881 5 Ekim 1881 31 Aralık 1881 19 196.000 290.000 zarar belirsiz

Amsterdam 1883 1 Mayıs 1883 31 Ekim 1883 62 bilinmiyor 1.439.000 belirsiz

Boston 1883-1884 3 Eylül 1883 12 Ocak 1884 3 bilinmiyor 300.000 (-)25,000$

Calcuta 1883-1884 4 Kasım 1883 10 Mart 1884 22 bilinmiyor 1.000.000 kar belirsiz

Louisville 1883-1887 1 Ağustos 1883 10 Kasım 1883 45 770.000 971.000 belirsiz

New Orleans 1884-1885 16 Aralık 1884 1 Haziran 1885 249 bilinmiyor 1.159.000 (-)470,000$

Antwerp 1885 2 Mayıs 1885 2 Kasım 1885 54,3 bilinmiyor 3.500.000 kar ve zarar yok

Edinburgh 1886 6 Mayıs 1886 30 Ekim 1886 25 bilinmiyor 2.770.000 £5.555

London 1886 4 Mayıs 1886 10 Kasım 1886 24 bilinmiyor 5.551.000 £34.642

Adelaide 1887-1888 21 Haziran 1887 7 Ocak 1888 18 bilinmiyor 767.000 belirsiz

Barcelona 1888 20 Mayıs 1888 9 Aralık 1888 115 bilinmiyor 2.240.000 1,737$

Glasgow 1888 8 Mayıs 1888 10 Kasım 1888 70 bilinmiyor 5.748.000 £41.000

Melbourne 1888-1889 1 Ağustos 1888 31 Ocak 1889 35 bilinmiyor 2.200.000 (-)£238.000

Paris 1889 6 Mayıs 1889 6 Kasım 1889 228 27.722.000 32.350.000 600,000$

Dunedin 1889-1890 26 Kasım 1889 19 Nisan 1890 12,5 bilinmiyor 625.000 £579

Kingston 1891 27 Ocak 1891 2 Mayıs 1891 23 bilinmiyor 303.000 (-)£4500

Chicago 1893 1 Mayıs 1893 30 Ekim 1893 686 21.477.000 27.529.000 1.4 milyon$

Antwerp 1894 5 Mayıs 1894 5 Kasım 1894 86,5 bilinmiyor 3.000.000 kar belirsiz

San Francisco 1894 27 Ocak 1894 30 Haziran 1894 160 bilinmiyor 1.356.000 66,851$

Hobart 1894-1895 15 Kasım 1894 15 Mayıs 1895 11 bilinmiyor 290.000 zarar belirsiz

Atlanta 1895 18 Eylül 1895 31 Aralık 1895 189 780.000 bilinmiyor (-)25,000$

Brussels 1897 10 Mayıs 1897 8 Kasım 1897 148 bilinmiyor 6.000.000 belirsiz

Guatemala City 1897 15 Mart 1897 30 Haziran 1897 800 bilinmiyor bilinmiyor zarar belirsiz

Nashville 1897 1 Mayıs 1897 31 Ekim 1897 200 1.167.000 bilinmiyor 39$

Stockholm 1897 1Mayıs 1897 3 Ekim 1897 514 bilinmiyor bilinmiyor belirsiz
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EK B :  Sergiye Katılacak Tüccar ve Sanatkar Talimatnamesi 

 

Ticaret ve Nâfi‘a Nezareti'yle Dersa‘âdet'te mütemekkin Eliya Suhâmî ve Sadullah 

kumpanyası beyninde mün‘akid mukâvelenâmedir 

Birinci madde: Bin sekiz yüz doksan üç sene-i Mîlâdiyyesi Mayısında Amerika'nın 

Şikago şehrinde küşâd edilecek meşher-i umûmîde Eliya Suhâmî ve Sadullah 

kumpanyası tarafından hükûmet-i seniyyeye mahsûs olmak ve irâ’e edilecek mahalle 

inşâ edilmek üzere dört yüz metro murabba‘ında ve bâb-ı hümâyûn bâbındaki çeşme 

şeklinde iki bin lira sarfıyla bir daire inşâ edilecek ve bu dairenin resmi evvelce 

nezaret-i müşârün ileyhânın nazar-ı tasvîbine arz olunacakdır 

İkinci madde: Birinci maddede mestûr husûsâtın icrâsı mukâbilinde hükûmet-i 

seniyye tarafından dahi mezkûr kumpanya tarafından Sultan Ahmed meydanında 

bulunan dikilitaşların resimleri alınması ve üzerlerinde bulunan hiyeroglif 

hurûfâtının kalıbları çıkarılması ve sergiye gidecek kâffe-i eşyânın ihrâcât ve 

avdetlerinde idhâlât gümrük resminden mu‘âfiyetleri husûsuna müsâ‘ade olunacakdır 

ve kumpanyanın götüreceği amele ve hademe ve sairenin azîmetlerine ve pasaport ve 

sair husûsâta icrâ-yı müsâ‘ade ve teshîlât edilecekdir 

Üçüncü madde:  Mezkûr kumpanyanın Şikago sergisinde Osmanlı pazarı nâmıyla 

tertîb ve inşâ edeceği mahal ve keyfiyyât-ı saire hakkında mevâdd-ı âtiye taht-ı 

karâra alınmışdır 

Dördüncü madde: Memâlik-i mahrûse-i şâhâneden satış yapmak üzere eşyâ 

götürecek tüccâra mahsûs olmak ve resmi taraf-ı sefâretden kabûl olunmak üzere 

kumpanya tarafından inşâ edilecek olan mezkûr pazarda mikdâr-ı kifâyede ve beş 

metro tûl ve arzında yani yirmi metro murabba‘ında dükkanlar inşâ edilecekdir 

Beşinci madde: Mezkûr dükkanların serginin devamı müddetince kirâsı iki yüz 

liradan ibâret olacak ve derûnlarında vukû‘ bulacak satışdan dahi komisyon olarak 

sergi hey’eti ile müte‘akkid mukâvele mûcebince sergi te’diyesi îcâb eden yüzde 

beşden mâ-âdâ kumpanya tarafından dahi yüzde beş yani cem‘an yüzde on 

alınacakdır 
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Altıncı madde: Kumpanya ile sergi hey’eti beyninde müte‘akkid mukâvele 

mûcebince işbu çarşu civârında ve câmi‘ tarzında inşâ edilecek binâ derûnunda 

sergide bulunacak ehl-i İslam'ın ibâdetleri teshîl edilecek ve âdâb ve erkân-ı 

İslâmiyye'ye tamamıyla ri‘âyet olunarak seyircilerinin binâyı ziyâretleri husûsunda 

dahi komiserler tarafından lüzûmuna göre i‘tâ olunacak ta‘lîmâta ri‘âyet edilecekdir 

Yedinci madde: Eliya Suhâmî ve Sadullah kumpanyası tarafından sergi idâresiyle 

akd eylediği mukâvele mûcebince çarşu civârında inşâ edilecek tiyatro tarzındaki 

binalar derûnunda icrâ edilecek la‘biyyât arasında muhadderât-ı İslâmiye'ye 

müte‘allik ve âdâb-ı milliye ve umûmiyeyi muhal mevâdd teşhîr olunmayacak ve 

haysiyet ve âdâb-ı memlekete mugâyır hâlât icrâ edilmeyerek bu husûsâtın kâffe-i 

teferrü‘âtında ve kable'l-icrâ komiserlerin re’y ve fikrine mürâca‘at olunacakdır 

Sekizinci madde: İşbu çarşuda satılacak eşyâ sırf Osmanlı metâ‘ı olacak ve 

ma‘mûlât-ı Osmâniye'den başka mevâddın memleket i‘mâlâtı gibi satılması ve sair 

husûsât komiserler tarafından men‘ olunabilecekdir 

Dokuzuncu madde:  Memâlik-i mahrûseden Sadullah kumpanyasının teşvîk ve 

delâleti ile Amerika'ya gidecek olan eşhâsın memâlik-i mahrûseden Amerika'ya ve 

Amerika'dan tekrar memâlik-i mahrûseye ‘azîmet ve avdetleri masârıfıyla bunların 

Amerika'da ikâmet edecekleri mahallerin masrafı ve me’kûlât ve melbûsât ve 

hastalıkların emr ve tedâvî ve mu‘âlecât masrafları kumpanya tarafından te’diye 

kılınacakdır ve bunların kumpanya beyninde kat‘ olunacak ücret-i yevmiye ve sair 

hakkında tanzîmi lâzım gelen mukâvelât usûlü dâiresinde Dersa‘âdet ve mahalleri 

ticâret odalarının tasdîki tahtında bulunacakdır amele ve esnâf içün her ne sebebe 

mebnî olursa olsun vazîfesini ve sergiyi terk edecek olan ve yahud mezkûr 

kumpanya tarafından her ne esbâba mebnî olur ise olsun kendülerine yol verilmek 

lazım gelen eşhâs komisere mürâca‘atla her iki tarafla ve aleyhlerinde komiserlerden 

bir şehâdetnâme ahzine mecbûr olacak ve komiserler ma‘rifetiyle musâlaha-ı tesviyei 

maslahat mümkün olamadığı halde o makûleler yedlerinde bulunacak şehâdetnâme 

mûcebince memâlik-i şâhâneye ‘avdetlerinde bi'l-muhâkeme istîfâ-yı hukuk 

edeceklerdir 

Onuncu madde: Eliya Suhâmî Sadullah ve kumpanyası tarafından memâlik-i 

mahrûse-i şâhâneden yalnız teşhîr içün gönderilecek eşyânın vaz‘ına mahsûs bir 
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daire tahsîs olunacak ve mezkûr dairenin resmi nezâretin nazar-ı tasvîb ve tasdîkine 

arz olunacakdır 

On birinci madde: Eşyâ teşhîrine mahsûs ebniye mezkûr kumpanya yevmiye emti‘a 

ve eşyâ-yı sâire fürûhtuna mahsûs olarak li-ecli't-ticâre yapacağı ebniye ile hâricen 

şekil ve hey’etçe yek-diğere muvâfık olacakdır işbu daireye eşyâ vaz‘ eden tüccâr 

ism ve şöhret ve mahall-i ticâretlerini tahrîr ve ta‘lîk eyleyecekleri gibi i‘lânât tab‘ ve 

tevzî‘ etdirebileceklerdir 

On ikinci madde: Eşyâ teşhîrine mahsûs mezkûr kumpanya tarafından yapılacak işbu 

mahalde duvar kenarlarında bulunan yerlerin her metro murabba‘I içün maktû‘an 

seksen frank alınacak ve eşyâ ta‘lîk eyleyerek duvarı isti‘mâl etmek hakkı dahi eşyâ 

sahibine âid olarak bunun içün başkaca ücret alınmayacakdır ve ortalarda bulunan 

yerlerin beher metro murabba‘ı içün kırk frank ücret alınacakdır 

On üçüncü madde: İşbu teşhîr kısmında eşyâlarını vaz‘ eden tüccârların satış ve 

gerek keyfiyyât-ı sâirece mültezimler mahallinden hâriçte yani meşher-i umûmîde 

cârî usûl ve nizâmât-ı mevzû‘aya ve bu bâbda devlet-i aliyye komiserleriyle sergi 

idâresi beyninde karâr-gîr olacak kavâ‘ide tâbî‘ bulunacaklardır 

Bin üç yüz dokuz sene-i mâliyesi Nisanının on sekizine müsâdif bin sekiz yüz 

doksan üç sene-i Milâdiyesi Mayısının birinde Amerika'da Şikago şehrinde küşâd 

edilecek meşher-i umûmîye iştirâk arzusunda bulunan tüccâr ve san‘atkârân-I 

Osmâniye'ye mahsûs ta‘lîmâtdır 

Birinci madde: Amerika kıt‘asının tarîh-i keşfinin dört yüzüncü sene-i devriyesi 

mülâsebesiyle Şikago'da küşâd edilecek meşher-i umûmîye hükûmet-i seniyye 

resmen iştirâk etmişdir 

İkinci madde:  Mezkûr serginin müddet-i devamı bin üç yüz dokuz senesi Nisanının 

on sekizinden .1 Mayıs sene 93. sene-i mezkûre Teşrîn-i Evvelinin on sekizine kadar 

.30 Teşrîn-i Evvel sene 93. dır 

Üçüncü madde: Eşyâ vaz‘ ve teşhîr zımnında sergide mahall-i mahsûs talebi ve 

yahud sergiye ma‘lûmât ve îzâhât istihsâli içün hükûmet-i seniyye tarafından 

mahsûsan nasb ve tayîn buyrulan komiserlere mürâca‘ât îcâb eylediği gibi sergi 
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idâresiyle vukû‘ bulacak her türlü müzâkerât ve muhâberât içün dahi komiserlerin 

vesâtatında mürâca‘ât lâzımedendir 

Dördüncü madde:  Sergide eşyâ teşhîri içün mahall-i mahsûs taleb edecek tüccâr ve 

erbâb-ı sanâyi‘in bu bâbdaki arzularını sene-i hâliye Teşrîn-i Evveli nihâyetine kadar 

tahrîren komiserlere bildirmeleri îcâb eder 

Beşinci madde: Eşyâ-yı Osmâniye'nin vaz‘ ve teşhîri içün serge dahilinde inşâ 

edilecek Osmanlı çarşusunda bir daire-i mahsûsa tehyi’e edileceğinden işbu dairede 

eşyâ sahiblerinin işgâl edecekleri mahalle göre iki sınıf ücret tertîb olunmuşdur şöyle 

ki serginin hitâmına kadar duvar kenarlarında olan mahallerin beher metro murabba‘ı 

içün duvar satıhları da bilâ-bedel isti‘mâl olmak üzere seksen frank ve ortaya tesâdüf 

eden yerler içün kırk frank ücret ahz olunacakdır 

Altıncı madde: İşbu çarşu haricinde olarak serginin cins-i eşyâya gore munkasam 

oyduğu dairelerde mahall-i mahsûs taleb eylediği halde bilâ-ücret komiserler 

vesâtatıyla istihsâli mümkün olub ancak bu halde tâliblerin öyle ayrıca istihsâl 

edilecek yerde saltanat-ı seniyyenin şan ve şerefiyle mütenâsib bir ayrıca bir şu‘be 

vücûda getirmeleri îcâb eylediğinden tâlib olacakları mahallin sûret-i isti‘mâli 

komiserlere bildirmeleri ve orada yapacakları inşâ’ât ve tezyînâtın resmlerini dahi 

sergi nizâmât-ı umûmiyesi îcâbınca meşher-i umûmî müdiriyetince tasvîb ve tasdîk 

edilmek üzere kezâ komiserlere takdîm eylemeleri lâzımdır 

Yedinci madde:  Daire-i mahsûsasında teşhîr olunacak eşyânın vaz‘ı içün îcâb eden 

raf camekan ve emsâli şeylerin masârıfı teşhîr edenlere âiddir ve bunların 

yapılmadan evvel resmleri komiserlerin kabûl ve tasvîbine arz edilmek lâzımdır 

Sekizinci madde: Teşhîr içün ashâbı taraflarından gönderilen eşyânın masârıf-ı 

nakliyesi ahz u teslîm masârıfı ve sigorta ücreti ve sâir bi'l-cümle masârıf-ı lâzimesi 

ashâbına âiddir 

Dokuzuncu madde: Madde-i sâbıka hükmünden müstesnâ olarak âmil ve sâhibleri 

tarafından komisyon-ı mahsûsuna ibrâz edilen ve sergide şâyân-ı teşhîr görülen eşyâ-

yı nefîse hükûmet-i seniyye tarafından masârıfı tesviye olunarak sergiye irsâl ve 

teşhîr edilir ve âmili arzu eder ve tâlibi zuhûr eylerse orada komiserler tarafından 
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gümrük resmi âmil ve sâhibine âid olarak ürûht edilir âsmân-ı hâsılası sâhibine 

verilir 

Onuncu madde:  Teşhîn olunacak eşyânın sigortası içün sergi idâresi tarafından irâ’e-

i teshîlât edilecek ise de Şikago'da sigorta mu‘âmelâtının serge mülâbesesiyle kesreti 

hasebiyle bu bâbda müşkilât zuhûru mütehammil olduğundan küllî kıymetde eşyâ 

gönderenlerin evvelce bir sigorta kumpanyasıyla işlerini kararlaşdırmaları tavsiye 

olunur 

On birinci madde: Sergi eşyâ kabûl müddeti bin sekiz yüz doksan iki senesi Teşrîn-i 

Sânîsinin birinden bin sekiz yüz doksan üç senesi Nisanının onuna kadar olub ondan 

sonra eşyâ kabûl edilmeyeceğinden gerek masârıfı kendüsüne âid olmak ve gerek 

masârıfı taraf-ı devletten verilerek gönderilmek üzere li-ecli't-teşhîr eşyâ gönderecek 

olanların işbu eşyâyı nihâyet sene-i hâliye Şubatının birine kadar hazırlayarak Ticaret 

ve Nâfi‘a Nezaret-i Aliyyesi'ne veya komisyon-ı mahsûsa ve komiserlere mürâca‘at 

eylemeleri îcâb eder işbu tarihden sonra vukû‘ bulacak mürâca‘atları kabûl 

edilmeyecekdir 

On ikinci madde:  Teşhîr eylediği eşyânın musâbakata girmesini arzu edenler evvelce 

komiserlere ihbâr eylemeleri lâzimeden olub ihbâr etmeyenlerin eşyâsı sergi 

komisyon-ı mahsûsunun nazar-ı tetkîkine vaz‘ olunmayacakdır 

On üçüncü madde: Tehlikeli mevâdd ve eşyâ-yı ma‘yûbe ve ihtirâ‘ berâtı aldığı 

alınmış olduğu halde terkîbâtı meçhûl ilaçlar ve fenne müstenid olmayan mu‘âlecât 

ve sâir mevâdd-ı muzırra li-ecli't-teşhîr sergiye kabûl olunmaz 

On dördüncü madde: Li-ecli't-teşhîr sergiye gönderilen eşyâ Amerika'ya duhûlünde 

gümrük resminden muaf tutulacağı gibi tekrar Amerika'dan ihrâcında da gümrük 

resmi alınmayacakdır sergiye âid eşyânın memâlik-i şâhâneden ihrâcında ihrâcât 

resminden ve satılamayub i‘âdesi hâlinde idhâlât resminden mu‘âfiyetlerine dahi 

irâde-i seniyye-i hazret-i şehriyârî şeref-ta‘alluk eylemişdir 

On beşinci madde: Teşhîr içün vaz‘ olunan eşyâ sergi esnâsında satılırsa o esnâda 

cârî olan gümrük resmi hemen memûrîn-i iâdesine verilecek ve ancak bu gibi 

sergilerde cârî kavâ‘id-i umûmiyeye tevfîkan satılan eşyâ sergi hitâmına kadar 
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mahallinden kaldırılamayacakdır ancak musâbâkata mahsûs olmayan eşyâ serge 

idâresinden müsâ‘ade-i mahsûsa ahziyle bâyi‘ine teslim olunabilir 

On altıncı madde: Satışdan sergiye me’mûr Amerika gümrük me‘mûrînine haber 

vermeyenler veya resm-i gümrüğü i‘tâdan imtinâ‘ ve bu yolda hîle ve desîse irtikâb 

edenler Amerika nizâmâtı mûcebince mücâzât-ı nakdiye ve sâireye mahkûm olurlar 

On yedinci madde: Memâlik-i müttehide hükûmetinin sergi eşyâsına mahsûs olarak  

gümrükçe kabûl eylediği teshîlâttan istifâde içün mevâdd-ı âtiyedeki şerâ’ite ri‘âyet 

eylemek îcâb eder 

On sekizinci madde: Li-ecli't-teşhîr sergiye gönderilecek eşyâyı hâvî sandıkların 

üzerinde saltanat-ı seniyye sancağı resmini hâvî yirmi santimetro arz ve otuz 

santimetro tûlünde bir veya müte‘addid yâfta olub bu yaftalar işârât-ı âtiyeyi muhtevî 

olacakdır 

Evvelen: Siyah yazı ile “Exposition of Chicago” (Şikago sergisi) ibâresi 

Sâniyen: Şikago rüsûmât müdürü “Collector of Customs, Chicago” adresi 

Sâlisen: Meşher-i umûmîye müte‘allik eşyâ olduğunu ve şu‘be-i Osmâniye'ye 

gideceğini li-ecli'l-ifhâm “Exhibits for Columbian Exposition, to the Ottoman 

Commission” ibâresi 

Râbi‘an: Eşyânın ilk vâsıl olacağı Amerika limanında bunları tesellüm ile Şikago'ya 

irsâl edecek kimesnenin ismi 

Hâmisen: Eşyânın marka ve ‘alâmeti ve numarası ve müte‘addid sandıkların sıra 

numaraları 

Sâdisen: Eşyâyı irsâl eden kimesnenin ismi ve mahall-i ikâmeti 

On dokuzuncu madde: Her bir sandık derûnunda bulunan eşyânın bir listesini hâvî 

olacakdır 

Yirminci madde: Sergiye eşyâ gönderenler mürsilin ismini ve sandık marka ve 

numarasını ve hâvî olduğu eşyâdan her birinin mikdâr ve memleketi piyasasındaki 
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fiyatını hâvî iki nüsha üzerine faturasını ihzâra mecbûrdurlar işbu faturalar mürsil ve 

tâcir tarafından imzâ edilecekdir ale'l-‘âde Amerika'ya vukû‘ bulan irsâlâtda mürsilin 

Amerika konsoloshanesinde tahlîf olunarak faturasının sıhhatini te’mîn eylemesi 

hakkındaki usûl sergiye âid irsâlâtda cârî olmayacak ise de fatura münderecâtının 

adem-i sıhhati Amerika'da tebeyyün eylediği halde ashâbı Amerika nizâmâtı 

mer‘iyyesi mûcebince dûçâr-ı cezâ olacaklardır 

Yirmi birinci madde: Bu faturalardan biri eşyânın hîn-i irsâlinde posta ile Şikago 

rüsûmât müdürüne ve diğeri eşyânın ilk def‘a vâsıl olduğu Amerika limanında 

tesellümüne me’mûr olan kimesneye gönderilecekdir eşyânın hîn-i duhûlünde 

gümrük mu‘âfiyetinden istifâde edebilmesi içün bu vecihle irsâli ve ilk vâsıl olacağı 

Amerika limanında tesellümüne me’zûn olan kimesne tarafından gümrük 

me’mûrlarının taht-ı nezâretinde olarak ve sergi nakliyâtını icrâya me’zûn 

şimendüfer kumpanyalarından birinin vesâtatıyla doğruca Şikago gümrüğüne nakli 

elzem olduğundan yanlışlık olmamak üzere Nevyork limanında adamı olmayanların 

bir komisyoncu vâsıtasıyla sevk-i eşyâ eylemeleri ihtâr olunur 

Yirmi ikinci madde: Eşyânın sergiye vürûdunda tesellümüne me’zûn kimesne 

bulunmadığı halde sergi idâresi tarafından mürsilin kâr ve zararına olarak der-anbâr 

edileceğinden eşyâ sevk edeceklerin bir kerre komiserlere ihbâr-ı keyfiyet eylemeleri 

lâzimedendir 

Yirmi üçüncü madde:  Sergide eşyâ teşhîr edenler serginin hüsn-i idâresi zımnında 

Şikago'daki komisyon-ı mahsûsun vaz‘ eylediği nizâmât ahkâmına ve devlet-i aliyye 

komiserlerinin işbu komisyon ile kararlaştıracağı ahkâm-ı mahsûsaya mutâba‘ata 

mecbûr olacaklardır işbu nizâmâttan en esaslı olan ahkâm işbu ta‘lîmâtnâmede 

münderiç bulunduğu gibi daha ziyâde ma‘lûmât almak isteyenlerin komiserlere 

mürâca‘at eylemeleri îcâb eder 

Yirmi dördüncü madde:  Sergide teşhîr olunan eşyânın fürûhtu ancak serge 

hitâmında teslîm olunmak şartıyla câizdir 

Yirmi beşinci madde: Sergide eşyâ teşhîr edenler bunun muhâfazası zımnında bekçi 

ve hademe istihdâm edebilirler ve bu bâbda sergi idâresinin ta‘yîn edeceği usûl-i 

inzibâtiyeye ri‘âyet eylemeleri lazımdır 
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Yirmi altıncı madde:  Teşhîr olunacak eşyâ üzerine koyulacak yaftalar bir siyâkda 

olmak üzere sergide komiserler tarafından i‘tâ olunacakdır işbu yâftalar üzerinde 

yalnız teşhîr eden tâcirin veya âmilinin isim ve mahall-i ikâmeti ve teşhîr edilen 

eşyânın ismi ve defter-i mahsûsundaki numarası muharrer bulunacakdır 

Yirmi yedinci madde: Eşyâ teşhîr edenler tarafından züvvâra matbû‘ i‘lânât-I 

muhtasara ve eşyâyı ta‘rîf edici varakalar tevzî‘ olunabilecekdir serginin intizâmına 

halel ve züvvârın rahatsızlıklarına meydan verecek yolda i‘lânâta tasaddî serge 

nizâmâtı ile kat‘iyyen memnû‘ olduğundan buna tasaddî eden müşhirler haklarında 

komiserler tarafından mu‘âmele-i lâzime îfâ edilebilecekdir 

Yirmi sekizinci madde:  Sergi vaz‘ olunan eşyânın serginin hitâmından sonra bin 

sekiz yüz doksan üç sene-i Mîlâdiyesi Kânûn-ı Sânîsinin birine kadar behemehâl 

ref‘i lazım olub bu tarihten sonra kalanlar sergi hesâbına fürûht olunacakdır 

Yirmi dokuzuncu madde: Şikago sergi idâre-i umûmiyesi sergi dahilinde bâlâda 

muharrer vecihle numûnelerin sergi hitâmından sonra yerinden kaldırılabilmek üzere 

fürûhtu muâmelesi müstesnâ olarak yevmî mu‘âmelât-ı bey‘iyye icrâsına iki sûretle 

müsâ‘ade eylemektedir birincisi imtiyâz tarîkiyle olub bu da ancak kendi eser-i îcâd 

ve ihtirâ‘ı olan bir âlet veya usûl-i i‘mâliyenin tarz ve sûretini göstermek üzere serge 

mahallinde vücûda getirilen ma‘mûlâtı satmak üzere müşhire verilen müsâ‘adedir 

imtiyâz ahz eylemek isetyenlere sergi idâresinden Eliya Suhâmî Sadullah ve 

kumpanyası sergide eşyâ-yı Osmâniye'yi munhasıran satmak ve bunun içün bir 

Osmanlı çarşusu vücûda getirmek üzere idâre-i mezkureden istihsâl-i müsâ‘ade ile 

akd-i mukâvele etmiş olduğundan bunun tüccâr-ı Osmâniye'ye ta‘mîmi zımnında 

mûmâ ileyhim ile madde-i âtiyede muharrer mevâdd karâr-gîr olmuşdur 

Otuzuncu madde:  Eliya Suhâmî ve Sadullah kumpanyasının Şikago sergisinde inşâ 

edecekleri Osmanlı çarşusunda bulunan beheri yirmi metro murabba‘ı sathında 

dükkanların beheri sergi müddeti içün cem‘an iki yüz lira-yı Osmânî bedel ile 

tâliblerine îcâr olunacak ve işbu dükkanlarda yevmî icrâ edilecek satış mikdârı 

mecmû’undan dahi yüzde beşi sergi idâresine ve beşi kendilerine âid olmak üzere 

yüzde onu mûmâ ileyhim Eliya Suhâmî ve Sadullah kumpanyasına verilecekdir işbu 

çarşuda ma‘mûlât-ı Osmânîye'den gayri eşyâ satmak kat‘iyyen memnû‘dur ve 

bâyi‘ler sergi nizâmât-ı umûmiyesiyle mûmâ ileyhim Eliya Suhâmî ve Sadullah ve 
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kumpanyasının sergi idâresiyle Ticâret ve Nâfi‘a Nezaret-i Aliyyesi'yle akd eylediği 

mukâveleler ahkâmına ri‘âyete mecbûrdurlar 

Otuz birinci madde: Bu vecihle sergide yevmî eşyâ satmak isteyenlerin Dersa‘âdet'te 

sâkin mezkûr kumpanyaya mürâca‘at eylemeleri lazım gelir 

Otuz ikinci madde: İşbu ta‘lîmâtnâme ahkâmı ma‘mûlât-ı sınâ‘iyye ve ‘arzîyye 

hakkında olub şâyet sergide hayvânât teşhîr eylemek isteyenler var ise onların ayrıca 

ma‘lûmât almak üzere komiserlere mürâca‘at eylemeleri ihtâr olunur 

                                   

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri-BOA, Y. A. RES., 58/33,  

25 Şevval 1309/22 Mayıs 1892 
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EK C : Elia Suhami Sadullah Firması Hakkında 
 
Bâb-ı Âlî 
Meclis-i Mahsûs 
Ticaret ve Nâfi‘a Nezareti'nin meyâne-i bendegânemizde kırâ’et olunan tezkiresiyle melfûf 
komisyon mazbatası meallerinden müstebân olduğu vecihle Şikago sergisine taraf-ı saltanat-ı 
seniyyeden gönderilecek emti‘a ve eşyânın vaz‘ ve teşhîri içün bir daire inşâsını Sadullah 
Suhâmî kumpanyası nâmına ta‘ahhüd etmek isteyen Mösyö Rober Levi'nin istid‘âsı şâyân-ı 
is‘âf olduğu gibi yapılacak daire içün te’hîr vukû‘uyla şerefsiz bir mahallin kabûlüne 
mecbûriyet hâsıl olmamak içün sergi komitesiyle bi'l-muhâbere hükûmet-i seniyye dairesi 
mahallinin ta‘yîni hakkında şeref-sâdır olan emr ü fermân-ı hümâyûn-ı cenâb-ı pâdişâhî 
mantûk-ı âlîsine tevfîkan mezkûr sergi komitesiyle muhâbere olunarak hükûmet-i seniyye 
dairesi mahalli ta‘yîn etdirildikden sonra memâlik-i mahrûse-i şâhâne mezkûr sergiye 
gönderilecek emti‘a ve eşyâ-yı Osmâniye'nin sûret-i kabûl ve vaz‘ ve teşhîri kararlaşdırıldığı 
misüllü mezkûr kumpanya tarafından inşâ edilecek dükkânların bedel-i îcârı ile işbu 
dükkânlarda vukû‘ bulacak satışdan komisyon olarak ashâb-ı eşyânın i‘tâ edeceği mebâliğin 
ve dâire-i mahsûsasında tüccâr-ı Osmânîyye'nin teşhîr edecekleri emti‘a ve eşyâdan 
alacakları resmin mikdârı ta‘yîn olunduğundan ol bâbda mûmâ ileyh Mösyö Levi ile te‘ati 
olunmak üzere kaleme alınan mukâvelenâme ile tüccâr-I Osmânîyye'nin bu bâbda istihsâl-i 
ma‘lûmât edebilmeleri içün liecli'l-i‘lân tanzîm olunan ta‘lîmâtın gönderildiği ve mûmâ ileyh 
Mösyö Levi bu hafta zarfında Amerika'ya müteheyyi-i azîmet bulunduğu cihetle 
mukâvelenâmenin tesrî‘-i te‘atisi talebinde idüğü der-miyân olunmuş ve sâlifü'l-beyân 
mukâvelenâme ve ta‘lîmât lâyihaları lede't-tetkîk bunların münderecâtı icâb-ı hâl ve 
maslahata muvâfık görünüb ancak mukâvelenâmenin yedinci maddesinin nihâyeti 
komiserlerin re’y ve muvâfakatı munzam olmadıkça icrâ olunmayacakdır ibâresiyle tashîh 
kılınmış olmağla mukâvelenâme-i mezkûrun ber-vech-i muharrer müte‘ahhid-i mûmâ ileyh 
ile te‘atisiyle sergiye iştirâk edecek tüccâr-ı Osmâniye'nin bu bâbda istihsâl-i ma‘lûmât 
edebilmeleri içün ta‘lîmâtın Dersa‘âdet ve taşra gazeteleriyle neşri bi'ttensîb tezkire-i 
mezkûre takımıyla arz ve takdîm kılındı ise de ol bâbda ve kâtibe-i ahvâlde emr ü fermân 
hazret-i veliyyü'l-emrindir fî 25 Şevval sene 309 fî 10 Mayıs sene 308 

 

 

Sadrazam ve Yâver-i 
Ekrem 

  (mühür, Cevad) 

 

Şeyhülislam 
(mühür, Mehmed 
Celâleddin) 

Serasker 
(mühür, Mehmed Rızâ) 
 

Adliye Nâzırı 
(mühür, es-Seyyid 

  Hüseyin Rızâ) 

Bahriye Nâzırı 
(mühür, Hasan Hüsnü bin 
Hüseyin) 
 

Hariciye Nâzırı ve Şurâ-yı 
Devlet Reisi Vekîli 
(mühür, Mehmed Sa‘îd) 
 

Dahiliye Nâzırı 
(mühür, Halil Rıf‘at bin 

  İbrahim) 

 

Meclis-i Vükelâ'ya memur 
Cevdet Paşa 
bulunamadı 

Tophâne-i Âmire Müşîri 
(mühür, Mustafa Zeki bin 
Ali) 

Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı 
(mühür, es-Seyyid 

  Abdullah Gâlib) 

Maarif Nâzırı 
(mühür, es-Seyyid Ahmed 
Zühdü) 

Maliye Nâzırı 
(mühür, Ahmed Nazif) 

                              Ticâret ve Nâfi‘a Nâzırı 
                  (mühür, Hüseyin Tevfik bin Hasan) 

                                    Sadâret Müsteşarı 
                       (mühür, es-Seyyid Mehmed Tevfik) 
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Melfûfât müzekkeresi 

                                                                                 Hülâsâ: 
                                                     Şikago sergisine taraf-ı saltanat-ı seniyyeden 
                          gönderilecek eşyâ ve emti‘anın vaz‘ ve küşâdı içün inşâ olunacak dâire hakkında 

 

    numarası 

 

 

      evrâk 
    numarası 
 
 
 

                               cins-i evrâk 
 
 
 
 

 aded 
 
 
 
 

         1                         komisyon mazbatası  

         1                              mukâvelenâme  

         1 

 

 
 
 

meşher-i umûmîde iştirâk arzusunda bulunan 
tüccâr ve sana‘atkârân-ı Osmâniye'ye mahsûs 
                                ta‘lîmât 
 

 
 
 

 

         1 

 

    fî 5 Mayıs sene 308 tahirli Ticaret ve Nâfi‘a 
                      Nezareti'nin tezkiresi 
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EK D : Sergiye Gönderilecek Ürün ve Eşya Hakkında 
 
Dâire-i Umûr-ı Ticâret ve Nâfi‘a 
Mektûbî Odası 
Şikago sergisine taraf-ı saltanat-ı seniyyeden gönderilecek eşyânın vaz‘ ve teşhîrine mahsûs 
olarak hükûmet-i seniyyece irâ’e olunacak mahalde iki bin lira sarfıyla yirmi metro tûlünde 
ve yirmi metro arzında olmak ve serginin hitâmında enkâzı kendülerine âid bulunmak üzere 
bâb-ı hümâyûn bâbındaki çeşme şeklinde bir dâire-i resmiye inşâ ve tertîbini deruhde 
etdiklerinden sergiye girecek ve orada satılamayub i‘âde edilecek bi'l-cümle eşyâ-yı 
ticâriyyenin resm-i gümrükden istisnâsı ve gidecek esnâf ve hademenin pasaport 
mu‘âmelâtının tahsîli ve sergi komitesiyle akd etdikleri mukâvele mûcebince orada inşâ 
edecekleri çarşu derûnunda Sultan Ahmed meydanındaki Dikilitaş'ın mücessem numûnesini 
bulunduracakları cihetle mezkûr 
taşın ve üzerindeki hiyeroglif hutûtunun kalıblarını almağa müsâ‘ade edilmesi ve tüccâr-ı 
Osmâniye'nin teşhîr edecekleri eşyâ içün arzu edildiği halde hükûmet-i seniyyece tayîn 
edilecek resmi istîfâ eylemek üzere kendü hesablarına yapacakları çarşu mahallinde bir daire 
tahsîs edecekleri husûsuna dâir Sadullah ve Suhâmî kumpanyası nâmına müsted‘iyâtta 
bulunan Mösyö Rober Levi cânibinden verilen istid‘ânâme münderecâtı şâyân-ı is‘âf olduğu 
gibi mezkûr sergide bir daire-i resmiye inşâ etdirilmek ve te’hîr vukû‘ûyla ilerüde şerefsiz 
bir mahallin kabûlüne mecbûriyet hâsıl olmamak üzere şimdiden sergi komitesiyle bi'l-
muhâbere hükûmet-i seniyye 
dâiresi mahallinin tayîn etdirilmesi şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i cenâb-ı padişâhî iktizâ-
yı âlîsinden bulunmuş olmağla ber-mûceb-i irâde-i seniyye sergi komitesiyle bi'l-muhâbere 
hükûmet-i seniyye dâiresi mahalli ta‘yîn etdirildikten sonra teferrü‘ât-ı maslahat mûmâ ileyh 
Mösyö Levi hâzır olduğu halde meyâne-i âcizânemize bi'lmüzâkere memâlik-i mahrûse-i 
şâhâneden mezkûr sergiye gönderilecek emti‘a ve eşyâ-yı Osmâniye'nin sûret-i kabûl ve vaz‘ 
ve teşhîri kararlaştırıldığı gibi mezkûr kumpanyalar tarafından inşâ edilecek dükkanların 
bedeli- icârı ile işbu dükkanlar derûnunda vukû‘ bulacak satıştan komisyon olarak ashâb-ı 
eşyânın i‘tâ edileceği mebâliğin ve daire-i mahsûsasında tüccâr-ı Osmâniye'nin teşhîr 
edecekleri eşyâdan 
alacakları resmin mikdârı tayîn olunarak Ticâret ve Nâfi‘a Nezâreti'yle mezkûr kumpanya 
beyninde te‘ati edilmek üzere on üç maddeyi şâmil tanzîm kılınan mukâvelenâme ile sergi-i 
mezkûra iştirâk edecek tüccâr-ı Osmâniye'nin bu bâbda istihsâl-i ma‘lûmât edebilmeleri içün 
Dersa‘âdet ve taşra gazeteleriyle neşri zımnında kaleme alınan ta‘lîmâtın birer sûreti manzûr-
ı fehâmet-nüşûr-ı cenâb-ı sadâretpenâhîleri buyrulmak üzere leffen takdîm kılınmış ve ifâ-yı 
müktezâsı merhûn-ı irâde-i aliyye-i hidiv-efhamîleri bulunmuş olmağın ol bâbda emr ü 
ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir fî 19 Şevval sene 309 ve fî 4 Mayıs sene 308 
 

Komisyon Re’isi 
Ticâret ve Nâfi‘a 
Nâzırı 
(mühür, Hüseyin 
Tevfik bin Hasan) 

 

A‘zâ 
(mühür, İsmâil 
Hakkı) 
 

A‘zâ 
(mühür) 
 
 
 
 

A‘zâ 
(mühür, Dimitrâki 
Yenidünya) 
 
 
 
 

A‘zâ 
(mühür) 

 

Komiser 
(mühür, İbrâhim 
Hakkı bin Remzi) 

A‘zâ 
Corcâki Kazano 
Efendi 
bulunmadığı 

Komiser Mu‘âvini 
(mühür, Ahmed 
Fahri bin Ahmed) 

                                              A‘zâ 
                                   (mühür, İbrâhim) 

                                                          A‘zâ 
                                              (mühür, Silon Bel) 
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EK E : Sergiye Gönderilecek Ürün ve Eşya Hakkında 
 
Dâire-i Umûr-ı Ticâret ve Nâfi‘a 
Mektûbî Odası 
Numara:23 
 
 
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 
Şikago sergisine taraf-ı saltanat-ı seniyyeden gönderilecek emti‘a ve eşyânın vaz‘ ve 
teşhîr içün bir dâire inşâsını ta‘ahhüd ve Sadullah Suhâmî kumpanyası nâmına 
hareket eden Mösyö Levi ile tüccâr-ı Osmâniye'nin mezkûr sergiye gönderecekleri 
emti‘a ve eşyâ içün verilmesi lazım gelecek iskonto ve resm hakkında te‘ati olunmak 
üzere kaleme alınan mukâvele-nâme ile tüccâr-ı Osmâniye'nin bu bâbda istihsâl-i 
ma‘lûmât edebilmeleri içün liecli'l-i‘lân kaleme alınan ta‘lîmât hakkında komisyon-ı 
mahsûsaca tanzîm kılınan mazbata zikr olunan mukâvele ve ta‘lîmât ile takdîm-i 
huzûr-ı âlî-i sadâret-penâhîleri kılınmış ve mûmâ ileyh Mösyö Levi bu hafta zarfında 
Amerika'ya müteheyyi-i azîmet bulunduğundan mukâvelenâmenin tesrî‘-i te‘atisini 
taleb etmekde olarak şu hâle nazaran maslahat-ı ehemmiyet ve müsta‘ciliyeti 
hasebiyle iktizâsının bir an evvel îfâsı mütevakkıf-ı re’y ve irâde-i aliyye-i 
sadâretpenâhîleri bulunmuş olmağın ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-
emrindir fî 20 Şevval sene 309 ve fî 5 Mayıs sene 308 
 
 
Ticâret ve Nâfi‘a Nazırı 
Hüseyin Tevfîk 
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EK F : Musavver Chicago Sergisi Gazetesi Hakkında 
 
Yıldız Saray-ı Hümâyûnu 
Başkitâbet Dâiresi 
Numara: 5746 
 
 
Türk ve Arab ve İngiliz lisanlarında muharrer bulunmak ve münderecâtı siyâsiyyâta 
ta‘alluk etmeyüb yalnız sergiden ve bi'l-hâssa sergideki Osmanlı şu‘ubâtına aid 
husûsât ile ahd-i celîl-i hazret-i velî-ni‘met-i a‘zamîde memâlik-i mahrûse-i şâhânece 
rû-nümâ olan terakkiyâtdan bâhs olmak ve kable't-tab‘ devlet-i ‘aliyye komiseri 
Hakkı Bey efendi hazretleri tarafından mu‘âyene edilmek üzere Şikago sergisinde 
küşâd olunacak serginin devamı müddetince şehr-i mezkûrda bir gazete tab‘ ve neşri 
içün tebe‘a-i Osmâniye'den ve mezkûr sergideki Osmanlı çarşusu müte‘ahhidleri 
Eliya Suhâmî ve Sadullah ve rüfekâsının şerîklerinden Süleyman el-Bustânî 
Efendi'ye ruhsat i‘tâsı istid‘â-yı vâkı‘ı üzerine şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i 
cenâb-ı hilâfet-penâhî iktizâ-yı âlîsinden olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
veliyyü'l-emrindir fî 21 Receb sene 310 ve fî 28 Kânûn-ı Sânî sene 308 
 
 
Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî 
Bende 
Süreyyâ 
 
 
                                 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri-BOA, İ. HUS.8/1310 B-59, 
                                                        21 Receb 1310/8 Şubat 1893 
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EK G : Süleyman El-Bustani Yetkilendirme 

Mektûbî-i Sadr-ı Âlî Kalemi müsveddesine mahsûs varakadır 
 
Tarîh-i tesvîdi: Hicrî-23 Receb sene 310 
Evrak numarası: 1746 
Husûsî numarası: 340/1224 
Tarîh-i tebyîzi: Hicrî-23 (Receb sene 310), Rûmî-30 Kânûn-ı Sânî sene308 
 
Ticâret ve Nâfi‘a Behiyyesi'yle Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'ne 
 
Türk ve Arab ve İngiliz lisanlarında muharrer bulunmak ve münderecâtı siyâsiyyâta 
ta‘alluk etmeyüb yalnız sergiden ve bi'l-hâssa sergideki Osmanlı şu‘ubâtına âid 
husûsât ile ahd-i celîl-i hazret-i velî-ni‘met-i a‘zamîde memâlik-i mahrûse-i şâhânece 
rû-nümâ olan terakkiyâtdan bâhs olmak ve kable't-tab‘ devlet-i aliyye komiseri 
saâdetlü Hakkı Bey efendi hazretleri tarafından mu‘âyene edilmek üzere Şikago 
sergisinde küşâd olunacak serginin devamı müddetince şehr-i mezkûrda bir gazette 
tab‘ ve neşri içün tebe‘a-i Osmâniye'den ve mezkûr sergideki Osmanlı çarşusı 
müte‘ahhidleri Eliya Suhâmî ve Sadullah ve rüfekâsının şerîklerinden Süleyman el- 
Bustânî Efendi'ye ruhsat i‘tâsı istid‘â-yı vâkı‘ı üzerine şeref-sâdır olan irâde-i 
seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî muktezâ-yı celîlinden bulunduğu Mabeyn-i 
Hümâyûn Başkitâbet-i Celîlesi'nden bâ-tezkîre-i husûsiye teblîğ kılınmış icrâ-yı 
teblîğât edilmiş olmağla ber-mantûk-ı emr ü fermân-ı hümâyûn iktizâsının îfâsına 
1746 numaralı irâde-i husûsiyye masasına verilmişdir fî 1 Şubat sene 308 
 
 
                                 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri-BOA, BEO, 153/11423, 
                                                      23 Receb 1310/10 Şubat 1893 
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EK H : Serginin Yapıları ve Mimarlar 
 

Mimarlar  Binalar 

Adler & Sullivan, Chicago 

 

Ulaşım Binası  

Ulaşım Binası Ek Bina 

Allen & Wilson, Philadelphia İşçi Evi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles B. Atwood, Chicago 

 

 

 

 

Ambulans Merkezi 

Antropoloji Binası 

Tarım Binası Ek Bina 

Sanat Galerisi ve Ek Binaları 

Muhasebe Departmanı 

Lagünler ve kanalların parmaklıkları 

Lagünler ve kanalların köprüleri 

Orkestra Standı 

Sergi Şirketi Kulubeleri 

Bisiklet Standları 

Marangoz ve demirci dükkanları 

Kumarhane 

Şarj İstasyonu 

Clow Tuvaleti 

Clow Sağlık Ofisi 

Conkey & Co. Deposu 

Nezarethane 

Süt Ürünleri Kulübeleri 

Süt Ürünleri Binası  

Elektrik Departmanı Ofisi 

Elektrik direkleri 

Girişler (13 adet) 

Bayrak direkleri (11 tane) 

Yangın ve güvenlik istasyonları 

Ormancılık Binası 
Ücretsiz fotoğraf karanlık odası 
Çöp imha fırını 

Gondol tamir dükkanı 
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Bahçecilik Binası seraları ve peyzaj seraları 

Avcı Kabini 

Illinois Hastanesi 

Wellington Catering Firması’na ait Mutfak 

Peyzaj Departmanı  

La Rabida 

Lowney Firması Pavyonu 

Konser Salonu 

Makine Binası Ek Bina 

Makine Binası Mağazası 

Makine Binası Kazan Dairesi 

Yağhane 

Yağ Pompası 

Yağ Sinyal Merkezi 

Yağ Tankı Mahzeni 

Boya Dükkanı 

Peron 

Fotoğraf Binası ve Ek bina 

Tesisat Binası 

Polis İstasyonları (Hyde Park ve Woodlawn) 

Tuvalet 

Su Deposu 

Hızar Atölyesi 

Zafer Sütunları (6 adet) 

Servis Binası 

Van Buren Sokağı İskele Barınağı 

Kanalizasyon Temizlik İşleri 

Sinyal Kuleleri 

Silolar 

Stereotip Binası 

Hayvan Barınakları 

Demiryolu Garajı 

Tren Garı 
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Hırdavat 

Eğitim Okulu ve Eczane 

Depo 

Vagon Parkı 

Kadın Farmakolojik Binası 
 

Harry Bacon, New York 

 

 

 

Katılımcı Standları 

Pennsylvania Demiryolu Sergisi 

Meyve Standları 

Baldwin & Pennington, Baltimore Maryland Binası 

 

S.S. Beman, Chicago Maden ve Madencilik Binası 

Tüccar ve Terziler Binası 

St. Peter Modeli 

Biers, Clay & Dutton, Chicago Diamond Match Pırlanta Şirketi Binası 

Boyer & Hill, Chicago Elektrik Tiyatrosu 

Warren R. Briggs, Bridgeport, Connecticut Connecticut Binası 

A. Page Brown, San Francisco California Binası 

Franklin P. Burnham, Chicago Soğuk Hava Deposu 

J.K. Cady, Chicago Kilauea Volkanı 

Carrere & Hastings, New York Walter Baker Şirket Binası 

S.S. Child Haiti Binası 

Henry Ives Cobb, Chicago Kafe de Marine 

Doğu Hindistan Binası 

Balıkçılık Binası 

Hydeia Standı 

İndiana Binası 

Kahire Sokağı 

Tekerlekli Sandalye Ofis Binası 

L.S. Curtis, Kansas  Missouri Binası 

Reuben A. Denell, Chicago Brezilya Konser Binası ve Eskimo Köyü 

Seymour Davis, Topeka Kansas ve Birleşik Bölgeler Binaları 
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Cıtter & Poetz, Spokane Idaho Binası 

Kamusal İşler Departmanı, Kanada Kanada Binası 

Mrs. Jean L. Douglass, Chicago Arkansas Binası 

Dalles & Hedges, Salt Lake City Utah Binası 

John Duncan  Hollanda Yerleşimi ve Samoa Köyü 

Robert E. Edis, Londra Viktorya Evi 

J.J. Egan, Chicago İrlanda Sanayi Yapıları 

G.W.G. Ferris, Pittsburgh Dönmedolabı 

Flanders & Zimmerman, Chicago Uluslararası Kıyafet ve Kostüm Şirketi Binası 

Charles S. Frost, Chicago Maine Binası 

Gallbraith & Fuller, Minneapolis Montana Binası 

Charles Alling Gifford New Jersey Binası 

W. J. Edbroke, Washington Amerikan Yerlileri Okulu 

Askeri Hastene 

Hükümet Deniz Feneri 

Heliograf Evi 

Cankurtaran 

Deniz Gözlem Evi 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümet Binası 

Meteoroloji Bürosu 

August Fiedler, Chicago Emevi Sarayı 

Alman Köyü 

Balon 

B.L. Gilbert, New York New York Merkez Demiryolu Sergisi 

M. Gillhausen, Almanya Krupp Silah Sergisi Binası 

J. Riley Gordon, San Antonio Teksas Binası 

William Griesser, Chicago Viyana Kafe 

F.W. Grogan, Washington Illinois Savaş Gemisi 

Rafael Guastavino İspanya Binası 

Hamlin & Tottin İrlanda Köyü Binası 

W. Hansteen, Norveç Norveç Binası 

Sophia G. Hayden, Boston Kadınlar Binası 

Herod & Andre, New Orleans Louisiana Binası 
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James G. Hill Kosta Rika Binası 

K. Hoffaker, Berlin Almanya Binası 

Holabird & Roche, Chicago Chicago Canlı Hayvan Alanı 

Yeni Güney Galler Binası 

George B. Howe, Boston New Hampshire Binası 

Jarvis Hunt Vermont Binası 

Richard M. Hunt, New York Yönetim Binası 

Morris Ivon, Paris Dahomey Köyü 

Fransız Kolonileri (8 adet) 

Tarım Binası 

W.L.B. Jenney, Chicago Bahçecilik Binası 

Josselyn & Taylor, Cedar Rapids Iowa Binası 

Charles A. Kessel, Chicago Büyük Apartman 

White Horse Moteli 

M. Kuru, Japonya Hooden 

Japon Çarşısı 

Japonya Resmi Binası 

Japon Çay Evi 

Theodore Lewandowsky, Chicago Polonya Kafesi 

F. de Lonza Aguiar, Brezilya Brezilya Binası 

Brezilya Kahvecisi 

Maury & Dodd, Louisville Kentucky Binası 

James W. McLaughlin, Cincinnati Ohio Binası 

Thomas P. Lonsdale, Philadelphia Pennsylvania Binası 

Motte & Dubuisson, Paris Fransız Hükümet Binası 

W.E. Pasco, Chicago Fars Ticaret Binası 

İran Proje Evi 

George B. Post, New York Sanayi ve Liberal Sanatlar Binası 

Raeden, Coffin & Crocker, Chicago Crane Şirketi Deposu 

McKim, Mead & White, New York Tarım  Binası 
New York Binası 
Puck Binası 
White Star Line (Beyaz Yıldız Hattı) Binası 

J.B. Mora Kolombiya Binası 
Guatemala Binası 
Guatemala Kafesi 



208 
 

Venezuela Binası 

Peabody & Stearns, Boston Canlı Hayvan Sergisi’nin kolonlu girişi Machinery Hall 
Massachusetts Binası 
Obelisk 

E.L. Rice, Jr., Wilmington Delaware Binası 

Edgerton Rogers, Richmond Virginia Binası 

J. Campbell Rogers, Chicago Fransız Şaraphanesi 

Alexander Sandier, Paris Cezayir ve Tunus Köyleri 
Ziyafet Salonu 
Çocuklar Binası 
Midyeci 
Saat Kulesi 
Deri ve Ayakkabı Sergisi 

Schuerzer & Dilsner, New York Merck & Company Binası 

J.L. Silsbee, Chicago Hagenbeck's Hayvan Alanı 
North Dakota Binası 

Batı Virginia Binası 

Warren P. Skillings, Seattle Washington Binası 

M.L. Smith & Son, Detroit Michigan Binası 

David L. Stein Libbey Cam Fabrikası Binası 

Stone, Carpenter & Wilson, Providence Rhode Island Binası 

Tanty & Youngberg, Chicago Eiffel Kulesi Modeli 

J.A. Thain, Chicago Türk Komiserler Ofis Binası 
Türkiye Binası 
Türk Köyü 

H.F. Tomalin, Seylan Seylan Binası 

E. Hill Turnock, Chicago Adams Express Şirketi Binası 
Express Firması Binası 

Van Brunt & Howe, Kansas  Elektrik Binası 
Hygeia Soğutma Birimi 
Wyoming Binası 

Van Meter & Perman, Aberdeen South Dakota Binası 

Henry Voss, Omaha Nebraska Binası 

William Waters, Oshkosh Wisconsin Binası 

Harry W. Weatherwax, Chicago Tren İstasyonları (6 adet) 

Peter J. Weber, Chicago Menier Çikolatacısı 

Weber & Drosser, Chicago Demiryolu  

H.T.E. Wendell, Denver Colorado Binası 

G. Weyman, Hollanda Van Houten Kakaoları Binası 
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Francis M. Whitehouse, Chicago Festival Salonu 

William Channing Whitney, Minneapolis Minnesota Binası 

Wilson & Marble, Chicago Çin Köyü ve Tiyatrosu 

Gustaf Wickman, İsveç Posse Spor Salonu 
İsveç Binası 
İsveç Restoranı 

Thomas Wing, Chicago Muybridge Dersliği 

W.W. Boyington & Co., Chicago Illinois Binası 

Gustaf Wickman, İsveç  Posse Spor Salonu 
İsveç Binası 
İsveç Restoranı 

P.B. Wright, Chicago  California Komiserleri Ofisi 
Homeopati Hastanesi 

 

(http://xroads.virginia.edu/~ma96/wce/architects.html). 
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EK I : Osmanlı Sergi Komisyonu Tarafından Şikago’da Yayınlanan Raporun 
Tabloları 
 

Osmanlı Pavyonu’nda Sergilenen Tahıllar 

 
Ürün Gönderen 

Şehirler 

Adana, Edirne, Beyrut, Bağdat, Biga, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Draç, 
Hüdavendigar, Konya, Koçana, Lapseki, Harput, Selanik, Sinop, İzmir, Çatalca, 
Trabzon, Üsküp, Karasu. 

 
Sergilenen Ürünler 

Yulaf, Arpa, Susam, Mısır Nişastası, Buğday, Pirinç, Çavdar, Mısır, Yem. 

 

 

Sergiye Gönderilen Şekerleme Mamülleri 

Katılımcı Firmalar Hacı Bekir ve Kolassi. 

Ürün Gönderen 
Şehirler 

Edirne, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Kosova, Sinop, Çatalca, Draç. 

 
Sergilenen Ürünler 

  
Lokum çeşitleri, şekerleme, şurup ve bal. 

 

 

Sergiye Gönderilen Dokuma Hammaddeleri 

Ürün Şehir 

 
Pamuk 

 
Rumeli , Asya ve Ege bölgeleri, Aydın vilayetleri, Bağdat, Diyarbakır, Sinop. 

    
İpek (Koza ve İplik) 

 
Çanakkale, Bursa, Lübnan, Edirne. 

 
Yün - Tiftik - Keçi Kılı 

 
Edirne, Aydın, Akşehir, Beyrut, Bağdat, Burdur, Diyarbakır, Kastamonu, 
Hüdavendigar, Konya, Selanik, Sinop, Sivas, İstanköy, Teke, Üsküp, Draç, 
Çanakkale. 

 

(Imperial Ottoman Commission to the World’s Columbian Exposition-Osmanlı 
İmparatorluğu Dünya Kolomb Sergisi Komisyon Raporu, 1893, ss. 8-10). 
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Ürünler Tüccarlar Şehirler 
 
Balmumu, Sabun, Zeytin Yağı, 
Susam Yağı, Hint Yağı, Don Yağı, 
Kovan Yağı, Keten Tohumu Yağı, 
Isırgan Yağı. 

 
Adil Bey, Rasim Bey, Sami Bey, 
Kemal Bey, Mehmet Bey, Seib 
Bey. 

 
Adana, Edirne, Burdur, 
Draç, Çanakkale, 
Diyarbakır, Hüdavendigar, 
Karasu, Manastır, Rodos, 
Sinop, İzmir, Çatalca. 

 
Kurutulmuş Meyve ve İncir. 

 
Hafız Osman (Edirne), Yanni 
(Sakız). 

Edirne, Aydın, Burdur, 
Çanakkale, Diyarbakır, 
Kastamonu, Konya, 
Kosova, Lübnan, Malatya, 
Manastır, Musul, Sinop, 
İstanköy, Rodos, Samos, 
Sakız, Elazığ, Balıkesir. 

  
Şarap ve Brendi. 

 Yerassimo (Samos), Thomas 
(Diyarbakır), Nicolaki (Samos), 
Kolassi (İstanbul), Yanni (Sakız), 
Solomon (Edirne), Kotrony 
(Karasu), Agassian (Edirne), Agop 
Sukiassian (İstanbul), Bogos 
Agopyan (Çanakkale), Athenas 
(Samos), Dodopulo (Kırklareli), 
Ferandj (Samos), Goruar ve Haim 
(Edirne), İha (Karasu). 

 
Rodos, Samos, Burdur, 
Çanakkale, Diyarbakır, 
Erdek, Kosova, Lübnan, 
Manastır, Selanik, Çatalca, 
İstanköy, Draç, Malta. 

 

(Imperial Ottoman Commission to the World’s Columbian Exposition-Osmanlı 
İmparatorluğu Dünya Kolomb Sergisi Komisyon Raporu, 1893, ss. 10-11). 

 

Mineraller 

Çeşitleri Şehirler 

 
Demir, Gümüş, Kurşun, Nikel, Çinko, Manganez. 

 
Adana, Edirne, Bursa, Kastamonu, Konya, Kosova, 

Selanik, Sivas. 
 

 
Linyit, Kömür, Bitüm. 

 
 

 
Aydın, Edirne, Kastamonu, Manastır, Suriye. 

 
Granit , Kırmızı ve Mavi Mermer. 

Bedros Gumushian – İstanbul , Dr. Marcis – 
Marmara, Osmanlı  Maden İşletmeleri – Bursa. 

Kil, Taş Pamuğu, Amyant, Beyaz Talk, Kalker, Borat.  
Bursa. 
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Kayatuzu. İstanbul. 

Ham Petrol, Kükürt, Krom, Sülfür. Ege, Bursa, Kosova, Manastır, Selanik. 

Çinko, Antimon, Arsenik. Ege, Edirne, Aydın, Bursa, Kastamonu, Selanik, 
Sivas. 

Bakır ve Siyah Bakır. Edirne, Diyarbakır, Sivas. 

Zımpara Taşı. Aydın Maden Müdürlüğü ve Afrodizyaz Zımpara 
Maden Şirketi. 

 

(Imperial Ottoman Commission to the World’s Columbian Exposition-Osmanlı 
İmparatorluğu Dünya Kolomb Sergisi Komisyon Raporu, 1893, ss. 15-16). 

 

 
Tablo /Suluboya/ Karakalem 

 
Fotoğraf 

 
 
Akiarona, Hakkı Bey, Yanko 
Theofilidi, Hobe Paşa, Osman 
Hamdi Bey (İstanbul) eserleri. 

  
 
Albay Rıza Bey, Teğmen Zikahi, Abdullah Kardeşler, Gülmez 
Kardeşler’e ait  ayrıca Diyarbakır hakkında ve İstanbul Askeriye 
tarafından sistemli hazırlanmış albümler. 

 

(Imperial Ottoman Commission to the World’s Columbian Exposition-Osmanlı 
İmparatorluğu Dünya Kolomb Sergisi Komisyon Raporu, 1893, ss. 24-25). 

 

Baskı/Kitap 

Gönderen / Yazar Eser / İçerik 

 
Askeri Matbaası tarafından yollananlar 

 
Trigonometri, Denizcilik, Navigasyon, Topçuluk, 
Güneş Sistemi, 
Denizcilik Astronomisi, Balık Torpidosu, Şavaş 
Regülatorü, Denizcilik Taktikleri, İntegral Kalkülüs, 
Deniz Rehberi vb. 

 
 
Ahmet İhsan Bey (İstanbul) tarafından basılmış 

 
 

 
Bir set Servet-i Fünun 
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İbrahim Hakkı Bey 

 
Türk Tarihi ve çeşitli konularda tezler    

 
Ali Tevfik Bey 

 
Tarih 

 
Ahmet Şükrü Bey 

 
Aritmetik 

 
Hassan Benzi Bey 

 
Doğa Bilimi 

 
Ahmet  Fahri Bey ve Salih Zeki Bey 

 
Fizik 

 
Ahmet Cevdet Paşa 

 
Mantık 

 
Necip Asım Bey 

 
Türkçe Dilbilgisi 

 
A. Zealouhos 

 
Astronomi 

 

(Imperial Ottoman Commission to the World’s Columbian Exposition-Osmanlı 
İmparatorluğu Dünya Kolomb Sergisi Komisyon Raporu, 1893, s. 25). 

 

Tekstil Kumaş  ve  Ürünleri 
Eşya ve Ürünler Şehirler 

 
İpek ve ipekli kumaşlar, altın 
sırmalı baş örtüleri, çeşitli Şam 
işleri, brokarlar  ve giysiler. 
 

 
Bağdat, Edirne, Elazığ, Manastır, Selanik, Amasya, Ankara, Diyarbakır, 
Sivas, Suriye, Trabzon. 

 
 
İplik,  yünlü, pamuklu, keten 
tekstil örnekleri. 

 
 
Amasya, Bağdat, Diyarbakır, Konya, Kosova, Elazığ, Malatya, Sinop, 
Suriye, Trabzon. 

 
Jüt kumaşlar. 

 
Sivas, Eğin, Beyrut. 
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Açık ve koyu renkli fes örnekleri 

 
 İstanbul Feshane Fabrikası 

 
Elbise, döşemelik, düz, figürlü ve 
çizgili ipekli örneklerin zengin bir 
ipek koleksiyonu 

 
İstanbul Hereke Fabrikası 

 

(Imperial Ottoman Commission to the World’s Columbian Exposition-Osmanlı 
İmparatorluğu Dünya Kolomb Sergisi Komisyon Raporu, 1893, ss. 19-20). 

 

El İşleri 
 

Eşya ve Ürün 
çeşitleri 

 
Altın ve gümüş nakışlı ürünler, yatak örtüleri, yastık kılıfları, Suzeni ve Anovato stili 

ipek, saten ve keten masa örtüleri. 

 
 

Şehirler 

 
 

Beyrut, Diyarbakır, Çatalca, Bağdat, Selanik, Manastır, Edirne, Konya, Aydın. 

 
Bireysel 

Katılımcılar ve 
Firmalar 

 
Suhami Sadullah Firması - İstanbul, Hakin Efendi – Gelibolu, Tatavla Rum Kız Okulu, 

Madam Mina ve Yorgi – Gelibolu, Youvanaki Efendi – İstanbul,     Abdülrezak – 
Bağdat, Anastasia - Edirne,  G.M. Muradkhanian – Harput. 

 

Osmanlı Binası’nda Sergilenen Mücevherler 

 
Eser Gönderen 
Şehirler 

 
Suriye, Diyarbakır, Trabzon, Karahisar, Sinop, İstanbul (Çubukçuyan ), ve Mardin. 
 

 
Sergilenen Takı, 

Aksesuar ve Objeler 

 
Oyma, kakma ve çekiç işleri, altın ve gümüş telkari, broş, toka, küpe, bilezik, 
pandantif,  set halinde veyamineli değerli/yarı değerli taşlar. 
 

 

(Imperial Ottoman Commission to the World’s Columbian Exposition-Osmanlı 
İmparatorluğu Dünya Kolomb Sergisi Komisyon Raporu, 1893, ss. 18-20). 
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Sergilenen Halı ve Kilimler 

 
Halı/Kilim Gönderen 

Şehirler 

 
Adana, Aydın, Bitlis, Amasya, Diyarbakır, Konya, Sivas ve Elazığ. 

 
Bireysel Katılımcı 

Firmalar 

 
Habif ve Polako-İzmir, P. De Andria Firması-İzmir, G. M. Muradkhanian -Harput, 
Suhami Sadullah Firması-İstanbul. 
 

 

Sergilenen Diğer Ürünler 
 Ürünler Şehirler 

 
Tohum 

Fasulye, Nohut, Ravent(Işgın), 
Mercimek gibi çeşitli tahıl ve 

sebze tohumları ve çiçek tohumları 
 

 
 

Çeşitli Şehirler. 

 
Afyon 

Farklı kalite ve derecelerde  

 
Akşehir, Aydın, Burdur, Karasu, Konya, Kosova, Elazığ ve Sivas. 

 
Süt ve Süt Ürünleri 

Beyaz peynir, tereyağı, kaşar 
peyniri 

 
Çanakkale, Kastamonu, Konya, Manastır, İstanköy. 

 
Tütün 

Sigara, yaprak, sarmalık olarak 
farklı cinslerde 

 
Çeşitli Şehirler. 

 
Kahve 

Hurma yaprağından orijinal 
çuvallarında teşhir 

 
Mekke ve Yemen. 

 

(Imperial Ottoman Commission to the World’s Columbian Exposition-Osmanlı 
İmparatorluğu Dünya Kolomb Sergisi Komisyon Raporu, 1893, ss. 9, 13, 14, 23). 
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EK J : Türk Tiyatrosu Programı 

Program No: 1 Kürt Dramı (Kurdish Drama) (3 Perde) 

Uvertür, Şarkılar ve Müzik  

I. Perde  

Bir grup Kürt, gündelik hayatlarını sergiliyorlar - yeme, içme, çorap dokuma, iplik eğirme, 

eğlence. Hasan görünür, kendisinin kızı ile evlenmesine razı olmadığı için eşini ve kızını 

kaçırmış olan amcası Fayyad’ı aramaktadır. 

II. Perde 

Çadırında eşi ve kızı ile olan Fayyad, kızının başına açtığı işlerden şikayet etmektedir. Onun 

çobanlarından biri,  soyduğu ve koyunlarını çaldığı Araplardan kaçarken görünür. Araplar 

Fayyad’in çadırına saldırır, karısını ve kızını kaçırır ve Fayyad’ın tüm mallarına el koyar. 

Hasan Fayyad’ın yakınışını duyar. Fayyad eğer Hasan Arapları takip edip kadınları kurtarır 

ve çalınan malları geri alabilirse, Hasan’ın evliliğine onay vereceğini söyler. Hasan 

savaşçılarını toplar ve Arapları takip eder. Fayyad’ı komşuları teselli etmeye çalışır. Hasan, 

Zehra ve Kerime  ve birçok esir ile birlikte zafer kazanmış olarak döner. Onların dönüşü 

kılıç oyunları, danslar ve şarkılar eşliğinde kutlanır.  

 

III. Perde  

Evlilik büyük festivaller eşliğinde kutlanmaktadır. Kadril dansı, Şam dansı, Zeybek dansı, 

İstanbul dansı, Teselonya dansı ve benzerleri… Kürt Dramasının ana karakterleri Hasan, 

Fayyad (Hasan'ın amcası), Zehra ve Kerime’dir (Fayyad kızı veya eşi). Fayyad’in çobanları, 

Hasan'ın savaşçıları, komşular ve esirlerin de oyunda önemli bir rolü vardır (Turkish 

Theatre: Souvenir Programme, s. 3). 

 

Bu Oyunda Kürt ve Arap karakterler arasında bir çatışma vardır. Oyunda işlenen temalar 

kahramanlık, para, aşk ve evliliktir. Türk Tiyatrosu’nun ilk oyunu olan, Kürt Dramı’nda, 

Kürtler ve Araplar arasında yasam tarzları ve standartları gibi kültürel ve geleneksel bazı 

benzerlikler vardır. Hasan, amcası Fayyad’ın kızı ile evlenmek istemektedir. Bir dizi olay 

sonrasında oyun mutlu sonla biter. Hikayenin kurgusu oyunun komedi biçiminde yazılmış 

olduğunu göstermektedir (Sarıkaya, 2010, s. 75). 
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Program No: 2  Kalamon Dramı (Kalamounic Drama) (3 Perde)                                        
 
I. Perde 

Selim yatakta yatmaktadır. Kız kardeşi etrafında dönüp durmaktadır. Babası onun için bir 

doktor bulmaya gitmiştir. Baba (sahte) bir doktor ile döner, doktor muayene sonrasi Selim’in 

büyülenmiş olduğuna karar verir. Evde kimse olmadığında Selim sevgilisi icin aşk şarkıları 

söyler. Baba eve buyücüler ve sihirbazlar getirir, hepsi de oğlunun aşık olduğunu ve onu 

sevdigi kişiyle evlendirmesini söyler. Baba gerçeği öğrendikten sonra Selim’i İbrahim’in kızı 

ile nikahlar ve düğün için hazırlanmalarını buyurur.  

 

II. Perde 

Düğün sahnesi. Gelin getirilir, damat getirilir, vb. Danslar edilir ve hediyeler alınır. Bir grup 

Dürzi onları tebrik etmeye gelir, içlerinden bazıları dans etmektedir.  

 

III. Perde 

 

Damat evinde eğlence.  Müzik, Kadril dansı, Şam dansı, Zeybek dansı, Türk dansı, ve 

benzerleri… (Turkish Theatre: Souvenir Programme, s. 3). 

 

Oyunun karakterleri Selim, Selim kız kardeşi ve babası, İbrahim ve Selim'in sevdiği kızdır 

(İbrahim’in kızı). Sahte doktor, büyücüler, sihirbazlar ve Dürziler de oyunda yer alır. 

Büyücülük, büyü, aşk ve düğün oyunun temalarıdır. Aşk ve evliliğin Arap ve Kürt 

kültürlerde çok önemli olduğu vurgulanmaktadır.  Büyücülük ve büyü de oyunda önemli yer 

tutar (Sarıkaya, 2010, s. 76). 

 

Program No: 3 Gerçek Erkeklik (True Manhood) (3 Perde) 
 
I. Perde 

Hera’ya hükmeden ünlü Arap Kral Naaman, iki yakın dostunu öldürmüştür. Bundan öyle 

çok pişmanlık duyar ki bu olayın anısına yılda iki anma yapılmasına karar verir ve birini 

şanslı günü diğerini de şanssız günü ilan eder. Şanslı günde arayan kişiler iyi karşılanır ve 

hediyelerle uğurlanır; şanssız günde arayan kişilerin ise öldürülmesi emredilir. Kral ava 

çıktığı bir gün Hanthala’nin evine uğramış bulunur ve Hanthala Kralı onun onuruna büyük 

bir şölen hazırlatır. Bundan çok memnun kalan kral onu saraya davet eder ve gelmeden  
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haber vermesini söyler. Kısa bir süre sonra, Hanthala kralı ziyaret eder. Kral arkadaşının 

şanssız güne denk gelmesinin şaşkınlığı içindedir. Ne yapacağını bilemez. Onu öldürmek 

istemez ama yeminini de bozamaz. Bu devlet kurallarını öğrenen cesur Hanthala, kraldan 

yeminine uymasını ve onu öldürmesini, ancak bundan önce ailesini son kez görmesine izin 

verilmesini ister. Kral buna razı olur. Kralın kızı Hind’in hayranı olan Korad, Hantala’nin 

kaderini öğrenir ve onun cesaretini bildiği cin Hantala’nin canı yerine kendisininkini sunar. 

Korad’in rakibi olan Kies bu durumu öğrenince çok sevinir ve Hind’in kendisine kalacağını, 

rakibinden kurtulucağını düşünür.  Hind sevgilisine sadık olduğundan ona gerekebileceğini 

düşünerek cezaevi görevlisi aracılığıyla ona bir kılıç gönderir.  

 

II. Perde 

Kies Korad’i öldürme niyeti ile cezaevine girer, ancak silahlı olan Korad onu öldürür. 

Durumu öğrenen kral Korad’in cezalandırılmak üzere huzuruna çıkarılmasını emreder. Hind 

Korad’ınkinin aynısı olan bir kostüm giyerek aşkından dolayı onun hayatı için kendininkini 

feda etmek üzere huzura çıkar. Görevliler ona infaz yerine dek eşlik ederler. Olay yerine 

gelen Korad celladın elinde aşkını görünce çılgına döner. Seyircilerin gözü önünde son anda 

aşkını yana iterek ölümcül darbeyi almak için diz çöker. Hind ölümcül darbeyi engellemek 

için celladın elini tutar. Bu kargaşada Hanthala sahnede belirir.  Kral hayret içerisinde 

Hanthala’ya yeniden ortaya çıkışının sebebini sorar. Hanthala’nin cevabı “sözüme sadık 

kalmak” olur. Kral Korad’a donerek “ Onun hayatı için kendininkini sunmanın nedeni ne? ” 

diye sorar. Konrad “gerçek erkeklik” diye cevap verir. Kral “Sizin benden daha sadık, 

cömert, güvenilir ve mert olmanıza izin veremem” diyerek hepsini bağışlar ve kızının Korad 

ile evlenmesine izin verir. 

III. Perde 

Damat evinde eğlence: müzik, kadril ve Şam dansları, Zeybek ve Türk dansı vb. 
(Turkish Theatre: Souvenir Programme, s. 4). 

Üç perdelik oyunun karakterleri Naaman (Arap Kral), Hanthala, Korad (Hind’in hayranı), 

Hind (Naaman’in kızı), ve Kies (Korad’in rakibi)’tir. Kahramanlık, onur, erdem, ahlak, aşk 

ve ölüm bu oyun işlenen temalardır. Oyunda sembolik bir hikaye vardır. Arap edebiyatı bir 

çok sembolik hikaye barındırır. Birinin diğerinin hayatını kurtarmak için kendi hayatını 

ortaya koyduğu iki dostun hikayesi Yunan mitolojisinde ve Arap halkbiliminde sıkça 

kullanılmış bir öğedir (Sarıkaya, 2010, s. 78). 
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Program No: 4 Şam’da Oryantal Bir Düğün  (An Oriental Wedding in Damascus)            
(2 Perde) 

Oryantal Orkestrası tarafından uvertür. 

  
I. Perde 

Numan adında bir ailenin babası, eşi Münire ve kızı İştar ile evde oturmuş ailevi konuları 

konuşurken kapı çalınır. Ghalieh adlı hizmetçi kapıyı açar ve bir arkadaş grubunu takdim 

eder. Numan eşi ve kızına gizlenmeleri için emir verir ve dışarıdaki dairede oturan 

ziyaretçileri karşılamaya gider. Şerbet, nargile ve kahve servis edilmektedir. Karşılıklı 

övgüler takdim edildikten sonra ziyaretçilerden birinin oğlu Sait Murat için Numan’ın kızını 

isterler. Baba karar vermeden önce eşine danışmak ister. Konukların arasına geri 

döndüğünde çeyiz ile ilgili şartlar kabul edilirse rızaları olduğunu söyler ve bunlar müstakbel 

damadın babası tarafından kabul edilir. Eşi dostu Numan ve Sait Murat’ı tebrik eder ve 

çocuklarına mutlu bir evlilik diler. Damadın babası Numan’ı çeyiz almak için onunla 

gitmeye davet eder, Numan kabul ederek kısa sürede onlara katılacağını belirtir. Eşi içeri 

girer ve ona ne olacağını sorar. Numan eşine düğünün bir sonraki akşam yapılacağını, çeyizi 

almaya gideceğini ve düğün hazırlıkları yapmasını söyler. 

 

II. Perde 

Damadın evinden gelini alıp götürmek için gelen bir grup örtülü kadın gelir. Anne onları 

karşılar, içecek ve şerbet ikram edilir, bir grup örtülü kadın eşliğinde gelin haremden çıkarılır 

ve damadın evine götürülür Bir grup genç erkek onları karşılamaya damadın evine gelir, 

baba ve diğer misafirler onları eve davet eder. Bütün misafirler eve girer ve düğün şenlikleri 

başlar. Bundan sonra damat gelinin yüzünü açar, onu gerdek odasına götürür, misafirler 

ayrılır ve böylece düğün sona erer (Turkish Theatre: Souvenir Programme, s. 5). 

Şam'da Oryantal Bir Düğün’de ana karakterler Numan, Münire (Numan’in karısı), İştar 

(Naaman’in kızı), Ghalieh (hizmetçi), Sait Murat ve oğludur. Eş dost ve misafirler, bir dizi 

örtülü kadın ve genç erkekler de oyunda önemli bir role sahiptir. Oyun düğün gelenek ve 

görenekleri etrafında gelişir. Görüldüğü üzere, Arap gelenek ve görenekleri bu oyunda 

önemli bir yer tutar. Bu oyunda Arap düğün törenini (düğün öncesi ve sonrası) ayrıntılarıyla 

sahnelenmiştir (Sarıkaya, 2010, s. 79). 
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Program No: 5 Şeddad Oğlu Antar’ın Draması (The Drama of Antar the Son of 
Sheddad) (3 Perde)  

 
I. Perde 

Antar Mesut’u tehdit eder ve kabileyi savaşa hazırlanmaları için cesaretlendirir. Savaş şarkısı 

çalar. 

 

II. Perde 

Abla, yanındaki ile birlikte, servetinden hayıflanır ve Mesut’u ihanetinden ötürü suçlar. 

Amara yaptığı antlaşmayı gerçekleştirmenin sonucunda ödül olarak Abla’yi alir. Ordu esirler 

eşliğinde zaferle döner. Büyük sevinçle karşılanırlar. Keis oynamalari için kılıççıları çağırır. 

Kahve ikram edilir. Kızlar dans eder. Diğerleri dinlenir.  

 

III. Perde 

Abla ve kabilenin diğer kadınları Orkestra ve eğlence grubu eşliğinde zaferi kutlamak için 

bir araya gelir. Tayra tarafından Şam dansı. Simon ve Ageney tarafından Zeybek dansı. 

Gezayri tarafindan Mezopotamya dansı. Yakup tarafından Arnavut dansı. Rosa tarafından 

İstanbul ve Teselonya dansı (Turkish Theatre: Souvenir Programme, s. 5). 

Oyun Şeddad’in oğlu Antar’in yaşam hikayesini anlatır. Oyunun ana karakterleri Antar 

(Şeddad’in oğlu), Mesut, Abla, Amara ve Keis’dir. Savaş bu oyundaki asıl temadır. 

Eskrimciler, esirler ve hatta askerler sahnede görünür. Arap kültüründe savaş ve zafer 

kutlamalarının ne kadar önemli olduğu sergilenmektedir. Oyun savaşın önemini gösteren 

birçok sembolden oluşur (Sarıkaya, 2010, s. 80). 

Programı No:6  Türk Gelin  (The Turkish Bride)  (1 Perde)  

Türkiye'de gelin kostümleri, kabileler gibi kadar farklılık gösterir. Evlilik töreni o derece 

saygın ve onurludur ki bu günlük hal hatır sormalarda sürekli konu olur. Düğün herkesin 

heyecanla beklediği ve kaderlerinde en iyiyi diledikleri bir şeydir. Doğu dilinde 'sevinç' 

kelimesinin özel bir anlamı vardır; düğün anlamına gelir ve damat sevinci ifadesi olarak 

kullanılmaktadır. Genellikle etrafta sandalye bulundurulmaz ki gelin takunyalar üzerinde 

yürürken herkes görebilsin. Eş dost, gelin ve damadı ışıklar ve meşaleler eşliğinde, Kutsal 

kitapta On Bakire damadı karşılarmış gibi karşılar. Düğünde yabancılar da hoş karşılanır ve 

töreni izleyenler yemek ve kutlamalara buyur edilir (Turkish Theatre: Souvenir Programme, 

s. 6). 
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Program No: 7 Harun El-Reşit’in Dramı (The Drama of Haroun Al-Raschid),  (2 Perde) 

Oryantal Orkestrası Uvertür 

Diyalog Özeti 

(Sahne Onun Bağdat’taki Sarayında geçmektedir.)  

II. Perde  

Müzik grubu tarafından çalınan zarif bir şarkı. Abbasiler Hanedanı’nın beşinci ve en büyük 

halifesi olan, M.S. 788’de Bağdat’a hükmeden Harun El-Reşit tahtında otururken görünür. 

Etrafinda Vezir Caferi, Silahtar Masrour, görevliler ve halife onuruna şarkı söyleyen 

müzisyenler bulunmaktadır. Ekselansları Caferi’den halkının refahı hakkında bilgi talep 

eder, Caferi halkın dostları ile barışta ve düşmanları ile savaşta olduğunu belirtir. Bunun 

üstüne iki Derviş Harun El-Reşit’e takdim edilir, ziyaretlerinin sebebi sorulduğunda, Lirik 

Ode (çok güzel bir şarkı) okuduktan sonra Dervişler sadaka isterler, halife onlara hediyeler 

vererek yollar ve dua etmek işin camiye gider. 

II. Perde  

Harun El-Reşit’in oğlu El-Emin, bir grup şarkıcı eşliğinde, babasının gözdelerinden biri olan  

Ebu Maoiah ile birlikte sahneye girer. El-Emin başına gelen bir hadiseyi Ebu Maoiah’a 

anlatarak tavsiye ister. Önceki gün Fırat kıyılarında avlanırken fakir bir ailenin yaşadığı bir 

eve rastlamıştır. Bunların arasında güzelliğiyle güneşe ve ay ışığına rakip olabilecek çok 

zarif bir bakire bulunmaktadır. Ona olan tutkulu sevgisi ve onu ve ailesini sefaletin elinden 

kurtarmanın isteği ile bu kıza evlenme teklif etmek istemektedir. Ebu Maoiah bunu 

onaylamadığı gibi bu hareketin Tanrı ve insanların önünde bir hakaret olacağını belirtir, ona 

kıza ve ailesine yardım yollamasını tavsiye eder. El-Emin Ebu Maoiah’in tavsiyesine uyar. 

Bunun üzerine bir haberci gelir ve Emin’i halifenin sevgili oğluna orduların Yunanlara karşı 

kazandığı zaferin müjdesini vermek istediğini bildirir. Bu haber Harun’un oğlunun kalbini 

coşku ve Tanrı’ya müteşekkir duygularla doldurur, ve Emir şenliklerin başlaması için emir 

verir. Şarkıcılar, müzisyenler ve dansçıları gösteri yapmaları için çağırır. Ebu Maoiah onu 

tebrik ederek , bu zaferin Tanrı’nin Emir’in son zamanlardaki fakirlere yaptığı yardımların 

karşılığında gösterdiği memnuniyetten ileri geldiğini söyler (Turkish Theatre: Souvenir 

Programme, s. 6). 

İki perdelik Harun El-Reşit’in Dramı adlı oyunda ana karakterler Harun El-Resit (Abbasi 

halifesi),  Cafer (El-Reşit’in en veziri), El-Emin (El-Reşit’in oğlu), Masrour (silahtar) ve 
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Ebu Mooiah’ tir. İki derviş de oyunda yer almaktadır. Oyun Abbasiler ve Yunanlar 

arasındaki bir çatışma etrafında gelişmektedir. Bu aşk, onur, cömertlik ve yüceliğin ana 

temalar olduğu tarihsel bir oyundur. Tanrı’nın  Harun El-Resit’in oğlu aşkını fakirlere 

yardım etmek için feda ettiği ve zenginliğini onlarla paylaşmayı seçtiği için Abbasileri 

zaferle ödüllendirdiği bu olay iyi bir örnek teşkil etmektedir. Oyunda ayrıca birçok ahlaki 

dini mesajlar vardır (Sarıkaya, 2010, s. 81). 

 

Program No: 8 Müsrif Oğul (The Prodigal Son) 2 Perde 
 
I. Perde  
 
Oğlu babasının  mal varlığının bir bölümünü talep eder ve babası bu talebini karşılar. Oğul 

daha sonra babası ve ağabeyini bırakarak evinden ayrılır ancak kısa süre içinde kendisini 

sıkıntı ve çaresizlik için bulur. 

 

II. Perde  

 

Oğul tövbe ederek eve döner ve babası onu memnuniyetle kabul eder. Savurgan evladın 

dönüşü festivallerle kutlanırken ağabeyi eve girmeyi reddetmektedir. Sonunda baba iki 

evladının arasını bulup onları barıştırır (Turkish Theatre: Souvenir Programme, s. 18). 

 

Müsrif oğul Orta Çağ geleneğinde ve tiyatrosunda önemli yere sahip Luka İncil’inde yer alan 

bir meseldir. Bu bakımdan oyun çağlar boyunca popülerliğini korumuş bu meselin Ortadoğu 

Hıristiyan geleneği ve folklorundaki bir yansıması olarak değerlendirilebilir (Sarıkaya, 2010, 

s. 83). 
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