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MECM EL-MÜHEND~S~N' ~ N ELE ALD~~~~KONULAR
VE NITELI~I HAKK~NDA B~R DE~ERLENDIRME
AL~~RIZA TOSUN'

el-Mühendisin'in yazar~~ Hüseyin R~fk~~ Tâmâni'dir.
Mecm
Tâmâni'nin tam olarak bilinmemekle birlikte 1750 y~llar~~civar~nda do~mu~~
olmas~~ mümkündür. Do~um yeri ise K~r~m'~n Taman beldesidiri. III. Selim
döneminde kurulan Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un kurucu e~itim
kadrosunu olu~turmak üzere 1794 y~l~ nda, Müderris Abdurrahman Efendi
ve Birinci Halife ~brahim Kami Efendi'den sonra ~kinci Halife'li~e atanm~~t~r2. 1801 y~l~na kadar Mühendishane'de ~ kinci Halife olarak görev yapt~ktan sonra 7.12.1801 tarihinde Mühendishâne'de Hocal~~a yükseltilmi~tir3.
1806 y~l~nda yap~lan düzenleme üzerine de Ba~hocal~~a getirilmi~~ve 1816
y~l~na kadar da Ba~hocal~k yapm~~t~r. Ba~hocal~~~~ s~ras~nda ve öncesinde
aralar~nda Logaritma Risâlesi (8. 8. 1792), Telhis el-E~kül (1796), Usül-i Hendese (23.9.1797), ~mtildin el-Mühendisin (9.8.1802) El-Medhâl fi el-Co~rafya
(1816), Bursal~~Mehmet Tahir Bey'in verdi~i bilgilere göre, Usül-i ~stihkâmât,
Usül-i In~a-i Tarik, Humbara Cedveli, Arapça ~rtifa Risâlesi, Arapça Feride elMünire fi ~lm el-Küre adl~~ eserlerin de bulundu~u pek çok çeviri uyarlama
eser kaleme alm~~t~r. Dönemin ko~ullar~~ gere~i sadece hocal~k yapmam~~~
ayn~~ zamanda imparatorlu~un çe~itli bölgelerinde mühendislik hizmetinde
de bulunmu~tur. En son 1816 y~l~ nda Balkanlara gönderilmi~, ard~ndan da
Medine'deki kutsal binalar~ n tamiriyle görevlendirilmi~tir. Mekke'den Medine'ye döndükten hemen sonra 1817 y~l~ nda da vefat etmi~tir4.
Tâmânirnin yazd~~~~eserler iki yönden çok önemlidir: Birincisi, bu
eserler bin sekiz yüzlü y~llar~ n sonuna kadar hem Mühendishânede hem de
Harb Okulunda ders kitab~~ olarak okunmu~~ve okutulmu~tur. En az iki,
Yrd. Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü.
Tahir, Osmanl~~ Müellifleri, cilt III, ~stanbul 1342, s. 261-62.
2 Kemal Beydilli, Türk Bilim ve Matbaac~l~ k Tarihinde Mühendishane, Mühendishane Matbaas~~
ve Kütüphanesi (1176-1826, Eren Yay~ nc~l~k, ~stanbul 1995, s. 34.
Beydilli, s. 124.
Ekmeleddin ~hsano~lu, Ba~hora ~shak Efendi, Ankara 1989, s. 14-15.
~~ Bursal~~ Mehmet
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belki de üç ku~ak, geometriye ve mühendisli~e ait ilk Türkçe bilgilerini
Tâmânrnin kitaplar~ndan edinmi~tir. Tâmânrnin geometriye daha çok da
Öklidci anlamda geometriye verdi~i önem Mühendishâne'de bir tür gelenek olu~turmu~~görünmektedir. Çünkü 1841 (1257) y~l~nda Ba~hoca Tu~general Seyyid Ali'nin yazd~~~~Koni Kesitleri (Kutü`-~~ Mahrütiyât) adl~~eserde
bu gelene~in izleri aç~kça görülmektedir.
Hem Tâmâni hem de Seyyid Ali'nin eserlerinden, mühendis dedikleri
kimselerin a~~rl~kl~~olarak hendese bilen kimseler oldu~u ve askeri ihtiyaçlara yönelik olarak bu konular~~ele ald~klar~~ gözlemlenmektedir. imparatorlu~u yöneten siyasi iradenin askeri ihtiyaçlar nedeniyle bu okullar~~ kurdu~u
dü~ünülürse, kurulu~~amaçlar~yla tutarl~~bir biçimde konular~~ ele almalar~~
do~ald~r. Ancak söz konusu hocalar~n Bat~l~~ eserleri seçerken yapt~klar~~
tercihler ve konulara yakla~~mlar~~oldukça önemlidir. Çünkü o dönemin
Bat~~ dünyas~nda geometri ve matematik konular~n~n ele ahn~~~n~n nas~l olmas~~ gerekti~i konusunda çe~itli ak~mlar çeki~me halindedir. Bunlar kabaca
iki ana gruba ayr~l~ rlar: Birinci gruptakiler eskilerin yöntemlerine olabildi~ince sad~k kal~nmas~~ ve problemlerin geometrik yöntemle özellikle de
Öklidci bir yakla~~mla çözülmesi gerekti~i görü~ündedirler. ~ kinciler ise
problemlere eskilerin geometrik yöntemlerinden daha çok 16 ve 17. yüzy~llarda önemli geli~meler kaydeden cebir ve analiz yoluyla yakla~ma e~ilimindedirler.
Siyasi irade ciddi muhalefetle kar~~la~sa da Bat~'n~n askeri mühendislik
ve teknolojisinin üstünlü~ünün fark~ndad~r ve bu bilgiyi Bat~l~~kaynaklardan elde etmek iradesiyle harekete geçmi~tir. Sorun Bat~'n~n mühendislik
ve teknolojisinin imparatorlu~un kurumlar~na aktar~lmas~~ sorunu haline
gelmi~tir.
Tam da bu noktada ilk ku~ak aktar~c~lar~n Bat~l~~eser seçimleri ve yöntem tercihleri normalde oldu~undan çok daha önemli hale gelmi~tir. Çünkü imparatorlu~un içinde bulundu~u ko~ullar nedeniyle çok say~da ve k~sa
sürede eser çevirmek, uyarlamak mümkün de~ildir. Bu yüzden yeni kitaplardan çok, mühendishanenin Ba~hocalar~~taraf~ndan üretilen ve pek çok
konuyu birden i~leyen derleme (mecmualar) eserler meydana getirilmi~~ve
bunlar tekrar tekrar bas~lm~~t~r. Çevrilen, uyarlanan bu eserler büyük ekonomik özverilerle ya da borçlan~ larak devlet hazinesinden finanse edilmi~,
ço~unlukla da ö~rencilere ders kitab~~olarak ücretsiz da~~t~lm~~t~r.
Makalemizin konusunu olu~turan Mecmüdt el-Mühendisin de bu eserlerden biridir. Bu ve benzeri eserlerin ele ald~~~~konular ve konular~~ele al~~~
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biçimleri hakk~ nda daha fazla bilgiye sahip oldukça 19. yüzy~lda bilimin
ülkemizde nas~l bir seyir izledi~ini ve günümüze nas~l etki etti~ini anlamak
olanakl~~hale gelecektir.
~ kinci olarak, bu eserler bilim ve mühendislik konusunda ilk sistematik
Türkçe eserlerdir. Bilim ve mühendislik terimlerinin anla~~l~r bir Türkçe ile
ifade edilmesi, Türkçe terim üretilmesi sorunlar~yla ilk kez bu eserlerin
yazarlar~~ yüz yüze gelmi~lerdir. Bu türden sorunlar~~nas~l çözdükleri ya da
çözemedikleri, eserlerin dil yönünden de analiz edilmesiyle ortaya ç~kacak
ve bize Türkçenin geli~im seyri hakk~nda da çok ~ey söyleyecektir.
Mecmûât el-Mühendisin
Kitap maddeler halinde düzenlenmi~, bilgi verilen her unsura bir
madde numaras~~verilmi~ tir. Eser, toplam 291 maddeyi içeren 293 sayfa ve
bu sayfalar~ n akabinde katlanabilir 15 sayfa halinde ~ekiller bölümünden
olu~maktad~ r ve 1805 (1220) y~l~nda bas~lm~~t~ r. Eser bir önsöz (dibace), bir
giri~~(mukaddime), iki bölüm (bab) ve bir sonuç (hatime) olmak üzere be~~
ana ba~l~k olu~turacak ~ekilde düzenlenmi~ tir. Eserin içeri~i hakk~nda ayr~nt~l~~bir içindekiler bölümü bulunmamaktad~ r.
Önsöz'de verilen bilgilere göre kitap; harita yap~m~, ölçme i~lemleri,
ordu yerlerinin düzenlemesi, palanga yap~m~, top at~~~~gibi konular~n e~itim
ve ö~retim çal~~malar~nda kullan~lmak üzere yaz~lm~~t~r.
Giri~~tan~mlar ve i~aretler ad~~verilen iki alt bölüme ayr~lm~~t~r.
Birinci alt bölümde 93 madde halinde cisim, yüzey, do~ru, nokta, e~ri,
yar~~ e~ri gibi geometrinin temel unsurlar~n~n tan~mlar~; sonra aç~~ve aç~~
türleri, ~ekil, daire ve daireyi olu~turan unsurlar~n tan~mlar~, daha sonra
dörtgen, üçgen ve üçgen türleri, dörtgen ve çokgen türleri, bunlar~n özellikleri, aç~~ miktar~, aç~~ ölçüm aletinin tan~m~ , akabinde benzer ~ekiller, cisim
ve cisim kesitleri, prizma, piramit, silindir, koni ve düzgün cisimler, paraboloit, elipsoit, küre ve küre kesitleri, son bölümde de üçgen kenarlar~~ ve aç~~
kenar ili~ kileri gibi geometrinin en temel unsurlar~~ ve bu unsurlarla i~lem
yapmay~~olanakl~~k~lacak tan~mlar verilmi~tir.
Tan~mlar verilirken hemen alt~ nda tan~m~n anla~~lmas~n~~ sa~layacak
~ekiller de verilmi~tir. Tan~mlar~ n verili~~düzeni ve aç~ klamalar pedagojik
aç~dan oldukça ba~ar~l~d~r. Tan~ mlar verilirken kullan~ lan adlar ve terimler
Arapça esas al~narak verilmi~tir, fakat aç~ klamalar bölümündeki Türkçe
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sözcükler konunun neredeyse Arapça bilmeyen bir kimse taraf~ndan da
anla~~lmas~n~~sa~layacak düzeydedir.
94. madde alt~nda ele al~ nan ikinci alt bölümde ise kitapta kullan~lan
Tâmânrnin i~aret ad~n~~verdi~i dokuz sembolün; toplama, ç~ karma, çarpma,
kesir çizgisi, parantez, fark, karekök, e~ittir ve orant~l~d~r aç~klamas~~ve ~ekilleri verilmi~tir.
Tan~ mlar ve sembollerin ard~ ndan geometri (hendese) bilgisi kullan~ larak yap~lan i~lemlerin anlat~ld~~~~ilk bölüm gelmektedir. Bu bölüm kendi
içinde k~s~m ad~~verilen dört altbölüme ayr~lm~~t~r (95-168. maddeler).
Birinci altbölümde do~rular~ n istenilen oranlarla bölünmeleri, daireye
te~et ve kiri~~çizilmesi, istenilen büyüklükte aglar~ n çizilmesi, gönye kullan~m~ , üçgen, dörtgen, çokgen, içe ve d~~a daire çizimleri, ölçek kullan~ larak
~ekillerin çizilmesi gibi Tâmânrnin do~rular~n ve yüzeylerin olu~turulmas~~
ad~ n~~ verdi~i konular i~lenmi~ tir (95-216. maddeler).
~ kinci altbölümde düzgün cisimler konusu i~lenmi~ ; üçgen, dörtgen
prizma ve düzgün çokgen prizma çizimleri, Platonik cisimlerin çizimleri,
küre dilimleri çizimleri ele al~nm~~ t~r (156-173. maddeler).
Üçüncü altbölümde koni kesitleri çizimleri ve koni kesitleri ile yap~lan
i~lemler ele al~nm~~ t~r (174-185. maddeler).
Dördüncü altbölümde arazi ölçümü i~lemleri ve yüzey ve yüzey ölçüleriyle yap~lan i~lemlerin anlat~ld~~~~ifade edilmekle birlikte daha çok matematik co~rafya, haritac~l~ k ve istihkâm hesaplar~ na yönelik bilgiler verilmi~tir
(186-216. maddeler).
186. maddede Frans~z ve ~ ngiliz temel uzunluk ölçülerinin Osmanl~~
temel ölçü birimleri olan zira ( 0,75774 m), kadem (ayak: 0,37887 m) ve
usbu (parmak: 0,03157 m) ile olan oranlar~~verilmi~, ard~ndan l'den 100'e
kadar birer birer, 100'den 1000' kadar yüzer yüzer, 1000'den 10000'e kadar biner biner art~r~ mlarla 1 Osmanl~~zira's~ mn kaç Frans~ z kadem ve usbu
(pied ve pouce) ve ~ ngiliz kadem ve usbu (foot ve inch) etti~ini gösterir bir
tablo, daha sonra da l'den 100'e kadar birer birer, 100'den 1000' kadar
yüzer yüzer, 1000'den 10000'e kadar biner biner art~r~mlarla 1 Frans~z kademinin (pied) kaç Osmanl~~zira, usbu ve usbu'nun yedide biri etti~ini gösterir ba~ka bir tablo verilmi~ tir. Bunlarla yetinilmemi~, l'den 24'e kadar 1
zira'n~n kaç usbu ve hat yapt~~~n~~gösterir ba~ka bir tablo daha verilmi~ tir.
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187. maddeden 216. maddeye kadar olan bölümde ise haritac~k ve matematik co~rafya tekniklerinden yararlanmak için gerekli olan aletler ve
yöntemler tan~t~larak bunlar~n kullan~m~~ ö~retilmeye çal~~~lm~~t~r. Bunlar
verilirken ba~ka devletlerin uzunluk ölçüleri ile Osmanl~~Devleti'nin uzunluk ölçüleri aras~ndaki oranlar verilmi~tir. Bu oranlar verilirken ~brahim
Edhem Pa~a'n~n (Usul-i Hendese, 1836) yapt~~~~gibi modern bir biçimde de~il
anlamay~~güçle~tiren tablolar halinde verilmi~tir.
194. maddede düzlem aç~lan derece ve dakika cinsinden bilmeyi ya da
yeryüzüne çizmeyi sa~layacak de~erler tablo halinde verilmi~tir. Tâmâni söz
konusu tablonun kendisi tarafindan haz~rland~~~m ifade etmi~tir. Bu tabloyu haz~rlamak için Tâmâni, bir daire merkezinden uzunluklan dairenin
yançap~na e~it 10 ziral~k iki do~ru çizmi~~ve bu do~rular~n uçlar~n~~ birle~tirmi~tir. Birle~tirilen do~ru, yani ikizkenar üçgenin taban uzunlu~u, arac~l~~~yla da bu tabana kar~~l~k gelen aç~lan hesaplam~~t~r.
Hesaplama ~u ~ekilde yap~lm~~t~r: Dairenin merkezindeki ikizkenar
üçgenin tepe aç~s~n~~iki e~it parçaya bölen, ayn~~zamanda taban~na dik ve
onu da iki e~it parçaya ay~ran bir do~ru çizmi~tir. Bunun sonucunda taban
uzunluklar~~bilinen ikizkenar iki dik üçgen elde edilmi~~ve bu dik üçgenlerden biri kullanarak sinüs tablolar~~arac~l~~~yla merkezde olu~an aç~sal de~er
elde edilmi~~ve ard~ndan da bu aç~n~n iki kat~~al~narak merkezdeki aç~~hesaplam~~t~r.
Tâmâni kenarlar~~ 10'ar zira olan ikizkenar üçgenin taban~n~~önce 0,05
zira olarak alm~~~ve 0,05'lik art~r~mla 20 zira'ya kadar olan bütün taban
uzunluklar~n~n aç~sal de~erlerini derece ve dakika cinsinden vermi~tir. Dairenin içine ikizkenar üçgen çizmesi ve dairenin yançap~n~~1 zira yerine 10
zira almas~~ ve aç~lan 90 derece yerine 180 dereceye kadar hesaplamas~,
amac~n~n o dönemde uzunluk ve arazi ölçümünde zira esas al~narak uygulanan bir pratik uzunluk ve alan ölçme yöntemine yard~mc~~tablonun haz~rlanmas~~oldu~unu göstermektedir.
Bununla birlikte dairenin yançap~m 1 zira olarak almamas~, yeni yöntemlerin de~il eski yöntemlerin tercih edildi~ini ya da uzunluk ve arazi
ölçümü için kullan~lan aletlerin eski bir yönteme uyularak haz~rland~~~n~~
göstermektedir. Hem buradaki hesaplamalardan hem de ba~ka yerlerdeki
hesaplama yöntemlerinden onluk ve ondal~k sisteme tam olarak geçilmedi~i, arka planda altm~~l~k sistemle, ondal~k sistemle yap~lan i~lemlerin sa~lamas~n~n yap~ld~~~na ili~kin belirtiler görülmektedir.

Belleten, C. LXXIV, 34
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Özellikle 194. madde ilgi çekicidir, çünkü bu maddede anlat~lan hesaplama tekni~inde birim çembefin yar~çap~~ 10 al~nm~~t~r. Bu bize ünlü astronom ve matematikçi Takiyüddin'in astronomiye ili~kin hesaplamalarm~~
yaparken ondal~k kesirleri kullanmas~n~~ve birim çemberin yançap~n~~ 10
olarak almas~n~~an~msatmakta ve Osmanl~~matematik gelene~indeki süreklili~e i~aret etmektedir'. Ayr~ca Sat~h kaynaklardan yeni bilgiler al~nmas~na
ra~men gelene~in gücünü tamamen yitirmedi~ini göstermektedir.
216. maddede Osmanl~~a~~rl~k ölçüleri ile ~ngiliz ve Frans~z a~~rl~k ölçü
birimleri ve bunlar~n nas~l Osmanl~~ a~~rl~k birimlerine çevrilece~i onluk
hesaplama sistemini esas alan modern bir teknikle de~il, mümkün oldu~u
kadar hesap yapmay~~gerektirmeyecek tablolar halinde verilmi~tir. Bu
madde birinci bölümün son maddesidir.
Ard~ndan ölçme ve ölçme bilimini ilgilendiren konular~n ele alan ikinci
bölüme geçilmi~~ve bu bölümde iki altbölüme ayr~lm~~t~r (217-280. maddeler).
Birinci altbölüme düzlem yüzeylerin ölçülmesi ve baz~~ebatlar~n elde
edilmesi ad~~verilmi~, üçgen üzerine ve içine çizilen dairelere ili~kin uzunluk, alan hesaplamalarm~n nas~l yap~laca~~~ele al~nm~~t~r. Ayr~ca bu hesaplamalar için gerekli olacak 2'den 10'a kadar say~lar~n karekökleri ve
küpköklerini gösterir tablo verilmi~, dörtgen, paralelkenarlar, yamuk ve
çokgenlerin alan hesaplar~~konular~~ i~lenmi~tir. Ard~ndan daire alan~~ ve it
say~s~n~n yakla~~k de~eri konusuna geçilmi~, bu s~rada Ar~imed'in dairenin
alan~n~~tüketme yöntemiyle nas~l hesaplad~~~~k~saca anlat~lm~~, Ulu~~Bey'in
astronomu Ka~i'nin buldu~u it de~erinden söz edilmi~tir.
Buradaki üsluptan, yararland~~~~kayna~~n kesinlikle Bat~l~~bir kaynak
oldu~u ortaya ç~kmaktad~r. Daha da önemli bir nokta Tâmânt It say~s~n~~
kesinlikle bir say~~gibi (irrasyonel ya da a~k~n) ele almam~~, it say~s~n~~ifade
etmek istedi~inde bir say~y~~ifade eder gibi de~il, say~sal olarak ifade edilemeyen bir oran~~ifade eder gibi çevrenin çapa yakla~~k oran~~deyimini kullanm~~t~r. Elbette 7C çevrenin çapa yakla~~k oran~d~r, fakat her defas~nda
uzun uzun sözcüklerle bunu ifade etmesi ve renin yar~s~, dörtte biri, alt~da
biri demek yerine bunu uzun uzun sözcüklerle anlatmas~~ve istisnas~z her
defas~nda yakla~~k oran oldu~unu söylemesi, onun için herhangi bir k~saltma ya da sembol kullanmamas~~geometriyi aç~k bir biçimde modern dönem
5 Remzi Demir, Talayüddin'de Matematik ve Astronomi, Atatürk Kültür Merkezi Ba~kanhgt Yay~nlar~, Ankara 2000, s. 44-46.
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öncesi ve Öklidci s~n~rlar içinde anlama ve i~leme iradesinin göstergesidir.
Bununla birlikte Tâmânrnin tercih etti~i ya da bir biçimde eserlerinden
yararland~~~~(Bat~l~) kimselerin de John Bonnycastle gibi, ayn~~ e~ilimde
olduklar~n~~gözard~~etmemek gerekir.
Daire alan~ndan sonra, daire dilimi, ok6 uzunlu~u, daire yançap~~ 1
al~nd~~~nda derece, dakika ve saniye cinsinden bir aç~sal büyüklü~ün daire
çevresinde kar~~l~k geldi~i yay uzunlu~unu (radyan) gösterir tablo, ok uzunlu~u ile yançap~~1 al~nan daire kesmesinin alan~n~~0,00 l'den 0,001 art~nmla
0,500'e kadar gösterir tablo ve parabol ile elipslerin dörtgenlere olan oranlar~, yani alan ili~kileri i~lenmi~tir (217-257. maddeler).
~kinci altbölümde cisim ve cisim yüzeylerinin ölçülmesi ve baz~~ebatlar~n elde edilmesi konulan ele al~nm~~t~r (258-280. maddeler).
258. maddeden 276. maddeye kadar prizma, piramit, silindir, koni,
kesik koni, küre, paraboloit, elipsoit gibi üç boyutlu cisimlerin alan ve hacim
hesaplar~~anlat~lm~~t~r.
276. maddede ise cisimlerin a~~rl~~~n~~bulmak için gerekli olan birim
a~-'~rl~~~n nas~l belirlendi~inin aç~klamas~~yap~lm~~t~r. Burada, belirli bir hacimdeki ya~mur suyunun a~~rl~~~= birim a~~rl~k olarak kabul edildi~i ve
di~er cisimlerin a~~rl~klar~mn söz konusu birim hacim ve a~~rl~ktaki ya~mur
suyuna ba~l~~olarak belirlendi~i ifade edilerek demir, bak~r, madeni tuz,
nehir kumu, gürgen, ard~ç a~ac~, alt~n suyu, nehir suyu ve inek sütü gibi
çe~itli kat~~ve s~v~~maddelerin ba~~l a~~rl~klar~~tablolar halinde verilmi~tir.
TâmânI bu bilgileri verirken söz konusu de~erlerin Efrenc kitaplar~ndan aynen al~nd~~~n~~da aç~kça ifade etmi~tir. Cisimlerin a~~rl~klar~ndan
hacimleri, hacimlerinden a~~rl~klar~mn nas~l hesaplanaca~~~da örneklerle
anlat~lm~~t~r7.
Burada önemli bir ayr~nt~~sakhd~r, ölçü ve a~~rl~k birimleri ça~lar boyunca yöreden yöreye, ülkeden ülkeye farkl~l~ k göstermi~tir. Bu durum
geçmi~te de pek çok bilim adam~n~~rahats~z etmekle birlikte bir çözüm bulunamam~~t~. Frans~z Kral~~XVI. Louis aralar~nda Gaspard Monge, Jean
Baptiste Meusnier, Jean-Charles Borda, Charles Augustin de Coulomb,
Sehm; ok, segment height, sagitta, gerilmi~~bir yayda bulunan okun kiri~te ok ucu aras~ndaki
mesafesi.
7 Feza Günergun, "Osmanl~~Ölçü ve Tart~lar~n~n Eski Frans~z ve Metre Sistemlerindeki E~degerleri: ~lk Kar~~la~urmalar ve Çevirme Cetvelleri", Osmanl~~Bilimi Ara~t~rma1ar 11, ~.Ü. Edebiyat Fakültesi
Yay~n No. 4111, ~stanbul 1998, s.23-68.
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Jean Darcet, Alexandre-Theophile Vandermonde, Antoine Lavoisier,
Valentin Haüy, Adrien Marie Legendre, Pierre François-Andre Mechain'in
de bulundu~u bir komisyona ölçü ve a~~rl~k birimlerindeki kar~~~kl~~~~önleyecek bir ölçü ve a~~rl~k sistemi olu~turmalar~~yönünde emir vermi~tir.
1789 Frans~z Devrimi'nin getirdi~i siyasal kar~~~kl~k çal~~malar~~yava~latmakla birlikte, Cumhuriyetçiler'in de çal~~malar~n devam~n~~desteklemesiyle ölçü ve a~~rl~k komisyonu çal~~malar~na devam etmi~tir. Önce bir sarkac~n sal~n~mlar~~esas al~narak bir ölçü birimi haz~rlanmak istenmi~, fakat
bunun sak~ncalar~~görülerek bundan vazgeçilmi~, ard~ndan Frans~z Bilimler
Akademisi 19 Mart 1791 y~l~nda göksel meridyenin çeyre~inin esas al~nmas~~
önerisini getirmi~tir. Çeyrek dairenin ölçülmesi görevi Jean Baptiste Joseph
Delambre ile Pierre Mechain'e verilmi~~ve çal~~malar 1792'den 1798'e kadar
sürmü~tür. Çal~~malar~~ h~zland~rmak isteyen komisyon 1 A~ustos 1793 tarihinde Paris'in yakla~~k 290 km kuzeyinde Man~~Denizi kenar~nda bulunan
Dunkirk'den Paris'in 880 km güneyinde Akdeniz kenar~nda bulunan
Collioure'e uzanan meridyeni esas alan yeni bir sistem önermi~tir. Önerilen
sistemde uzunluk birimi olarak metre ve metrenin onlu katlar~, a~~rl~k birimi olarak da metrenin onda biri küpündeki (bir desimetre küp) saf suyun
a~~rl~~~~ve onun kadar~n~~esas alm~~t~r. Çal~~malar ilerlemi~~ve 7 Nisan 1795
y~l~nda ç~kan Yasa ile bugün kulland~~~= metrik sisteme geçilmi~tir. 1798
y~l~nda çeyrek dairenin hesaplanmas~mn tamamlanmas~~ile birlikte Temmuz
1798'de bütün ülkeler standarda nihai halin verilmeleri çal~~malar~na davet
edilmi~tir. Daha sonra da 10 Kas~m 1799 y~l~nda sistem nihai halini alm~~t~r8
Tâmânrnin belirli hacimdeki saf su a~~rl~~~n~~birim a~~rl~k olarak almas~, Fransa'da yap~lan bu çal~~malardan ve getirilmek istenen sistemden haberdar oldu~unu aç~kça göstermektedir. Ba~~l a~~rl~klar~~belirlemek için
kulland~~~~yöntem metrik sistemle ortaya konulan sistemin bir parças~d~r.
Tâmâni ba~d a~~rliklar için benimsedi~i ölçme yöntemini neden uzunluk
ölçüleri için benimsememi~tir? Sistemin mant~~~~aç~kça onluk say~~sistemine
dayanmaktad~r ve onluk say~~sistemini kullananlar için getirece~i kolayl~~~n
da anla~~lmamas~~mümkün de~ildir. Öyleyse Tâmâni neden onluk sisteme
dayanan metrik sistemin cazibesine kap~lmam~~t~r? Daha da ileri giderek
neden hiç metreden ve metrik sistemden söz etmemi~tir? Bu konuda kesin
bir yarg~ya varmak için dönemin daha pek çok bilimsel metnini incelemek
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gereklidir, fakat TâmânVnin yenile~ meci ya da yenilik dü~ künü bir kimse
olmad~~~~sonucuna varmak da yanl~~~olmayacakt~r.
277. maddede ise Osmanl~~ Devleti'nde su miktar~n~~ölçmek için kullan~lan birimler ve ölçüm yöntemleri anlat~lm~~t~r.
288. maddede serbest dü~me, Avrupahlar~n hesaplad~~~~kütle çekim
miktar~~ ve bundan yararlanarak serbest dü~mede h~z, zaman ve mesafe hesaplar~n~n nas~l yap~laca~~~Öklidci oranlama yöntemiyle anlat~lm~~t~r.
maddede e~ik at~~~hesaplamalar~n~n nas~l yap~laca~~~konusu ele
al~nm~~t~r.
maddede düzgün piramit ~eklinde bir araya getirilen gülle y~~~nlarmdaki gülle say~s~n~n nas~l hesaplanaca~~~ayr~nt~l~~olarak anlat~larak ikinci
bölüm bitirilmi~tir.
Tâmâni eserinin son bölümünde (hatime) top yap~m~~ve baz~~malzemeleri ele alm~~t~ r (281-291. maddeler).
maddede Osmanl~~Devleti'nde 1220 (1805) y~l~nda yap~lan düzenlemelere göre top çe~itleri ve top aksam~n~ n zira cinsinden büyüklükleri iki
tablo ile verilmi~tir.
maddede kara ve denizde kullan~lan toplar~n dizayn~n~n ve üretiminin nas~l yap~laca~~n~~ geometri yoluyla anlatm~~t~ r. Tâmâni, burada söz
konusu tasar~m~n kendisi taraf~ndan yap~ld~~~n~~ özellikle vurgulam~~t~r
(Mecmüât el-Mühendisin s. 266), ancak buradan yeni bir top tasar~ m~~icat etti~i sonucu ç~kar~lmamal~d~r. Çünkü Tâmâni'nin tasar~m~~o dönemde hem
Do~ulu hem Bat~l~~ mühendislerce yap~lan genel top dizayn~n~ n ayn~s~d~r.
Farkl~l~ k o dönemde hemen hemen bütün ülkelerin kulland~klar~~ top dizayn~~ ölçülerinin top a~z~n~ n 36 ve top güllesinin 12 e~it bölüme ayr~larak;
top a~z~~ve top güllesi uzunluklar~n~ n birim uzunluk olarak al~narak di~er
uzunluklar~n buna ba~l~~ olarak belirlenmesidir. Böyle bir birim uzunlu~un
belirlenmesi o dönemde birbirine yak~n olsa da her ülkede farkl~~ölçü birimleri kullan~lmas~ndan dolay~~ciddi kolayl~klar sa~lam~~~olmal~d~r.
TâmânI, dönemin top üretiminde kullan~lan genel tasar~mlarla 36 ve
12 bölüme ayr~lan birim uzunlu~un nas~l Osmanl~~ölçü birimlerine uygulanaca~~n~~ve Osmanl~~üretim teknikleriyle ili~ kisini anlatm~~t~r. Anlat~m~~s~ras~nda dizayn~n gerçekle~tirilebilmesi için gerekli olacak hesaplamalar~~tablolar halinde vermi~tir. Kitab~ n genel üslubundan ve tablolara verdi~i de~er-
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den anla~~lmaktad~ r ki fiilen hesap yapmak zorunda kalmadan sadece tablolara bakarak sonuca ula~ mak ya da üretimde bulunmak çok önemlidir.
Tâmâni, aç~kça ifade etmese de yanl~~~hesaplama ya da hesaplamay~~
bilmeyen kimseler yüzünden üretimin gerçekle~ memesi ya da hatal~~ üretimden endi~e etmektedir. Dönemin ko~ullar~~göz önüne al~nd~~~nda üretim
sürecinin farkl~~ a~amalar~ nda yeterince dakik hesaplamalar yapamayacak
kimselerin yer almas~~ mümkündür ve Tâmâni endi~elerinde hiç de haks~z
de~ildir.
Bununla birlikte, kendisinin ~ekilleri veri~inde bo~luklar vard~r ve sadece anlat~mlar~~izleyerek top çizimini gerçekle~ tirmek mümkün olmam~~t~r.
Ayr~ ca bir birim uzunluk saptayarak geriye kalan bütün parçalar~n buna
ba~l~~olarak belirlenmesi TâmânVnin kendi icad~~ m~d~r yoksa dönemin Bat~l~~ülkelerinde de bu yöntem kullan~lmakta m~d~r sorusu ara~t~r~lmaya muhtaçt~r. Tâmânrnin kendisinin bu yöntemi buldu~unu varsaysak bile bu yeni
bir dizayn anlam~nda icat de~ildir. Sadece o güne kadar Osmanl~~mühendislik birikiminde bulunmayan bir yöntemin Osmanl~~ mühendislik tekni~ine
uyarlanmas~~anlam~nda bir icatt~r.
Tâmâni, top a~z~n~~36 ve top güllesinin 12 e~it parçaya ay~rm~~~ve bu
uzunluklar~~ birim uzunluk olarak alarak geri kalan parçalar~n büyüklüklerini de buna göre belirlemi~tir.
Ayr~ca, dönemin top üretiminde kullan~ lan genel tasar~mlarla 36 ve 12
bölüme ayr~lan birim uzunlu~un nas~l Osmanl~~ölçü birimlerine uygulanaca~~n~~ ve Osmanl~~ üretim teknikleriyle ili~kisini anlatm~~t~r. Anlat~m~~ s~ras~nda dizayn~n gerçekle~ tirilebilmesi için gerekli olacak hesaplamalar~~ da
tablolar halinde verilmi~tir.
maddede top lalesinin çizimi ayr~nt~l~~olarak anlat~lm~~t~r.
t~r.

maddede topun birinci çemberi ve ba~~k~sm~n~n çizimi anlat~lm~~-

maddede küre boynu toplar~n kundaklar~n~n yap~m~~anlat~lm~~t~r,
Tâmâni bu maddede kendisinin ordu ile birlikte söz konusu kundaklar~n
üretimi için de görevlendirildi~ini, bunun için takat~n~ n üzerinde bir güç
harcad~~~n~~belirtmi~tir.
maddede ordu toplar~ na özgü kundaklar~n, 287. maddede top
kunda~~nda bulunan yast~ klarm, 288. maddede kundak yüzeyinin nas~l
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çizilece~i, 289. maddede muhasara ve kale toplar~ na özgü kundaklarm nas~l
yap~laca~~~konular~~anlat~lm~~t~r.
maddede ok, orta ve yast~klar~n ayn~~e~imde olmalar~~için nas~l dizayn edilmeleri gerekti~i anlat~lm~~~ve 1220 (1805) y~l~nda yap~lan düzenleme üzere top ölçü ve büyüklüklerini gösterir iki tablo verilmi~tir.
maddede top arabalar~ n' çekmek için ko~umlarda olmas~~gereken
beygir miktar~~daha önceki dönemin mukavemet yasalar~ na dayan~larak
anlat~lm~~t~r. Ayr~ca, bu maddede somun tekerle~in kullan~m~n~n yaratt~~~~
sorunlar anlat~larak belirli bir türde dingilin ve parmak tekerleklerin neden
tercih edilmesi gerekti~i uzun uzun anlat~lm~~t~r. Avrupahlar'm da art~k
somun tekerle~i kullanmad~klar~~bilgisi verilerek parmak tekerlekleri kullanman~n ekonomikli~'i ve pratikli~i hakk~nda bilgi verilerek hatime ve eser
sonland~r~lm~~t~r.
Eserin son bölümünde anlat~lan top yap~m~na ili~kin çizimlere baz~~
bask~larda yer verilmemi~tir. Bunun teknik bir sorundan m~~kaynakland~~~~
yoksa art~k gerekli olmad~~~~dü~üncesiyle mi ç~kar~ld~~~~aç~k de~ildir. Osmanl~~Matematik Literatürü'nde verilen bilgilere göre "Tâmânt tarafindan III.
Selim devrinde, 1217/1802 y~l~ nda geometri ve harp sanat~~konular~nda
yaz~lm~~~de~erli bir eserdir. Bu cihetle geometrinin pratik sahadaki tatbikat~ ndan bahseder. Bir mukaddime, iki bab, bir hatimeden meydana gelir.
Mukaddime tariflere, birinci bab geometri i~lemlerine, ikinci bab mesaha
meselelerine ayr~lm~~t~r. ~çinde 2849 mesele vard~r. Uygulamal~~geometri ve
ölçüler hakk~nda k~ymetli bilgiler verir. Hatime k~sm~~top imali ve top çe~itlerinden bahseder. 1217/1802, 1220/1805 y~llar~nda Mekteb-i Fünun-u
Bahriye Matbaas~'nda ta~~basma, 1273/1856'de ayn~~matbaada dizgi basma,
1246/1830, 1260/1844, 1269/1852, 1274/1857, 1281/1864, 1285/1868,
1286/1869 y~llar~ nda Matbaa-i Amire'de, 1240/1824, 1247/1831 y~llar~nda
Bulak'ta olmak üzere oniki bask~s~~vard~r (Karatay, II, 676; Özege, III.
1058-1059; Tarazi, I, 311)."1° eserin pek çok bask~s~~yap~lm~~~ve uzunca bir
süre ders kitab~~olarak okutulmu~tur.
Yukar~da verilen bas~ m bilgflerinden de aç~kça görüldü~ü üzere
Mecmü~lt el-Mühendisin Türkçe mühendislik ve geometri e~iliminde uzun
erimli ve önemli bir rol oynam~~t~r.

g 291 olarak düzeltilmesi gerekir.
~° Ekmeleddin ~hsanoglu, Ramazan

bul 1999. s. 270.

~e~en, Cevat ~zgi, Osmanl~~Matematik Literatürü, Cilt 1, ~stan-
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Kitab~n ele ald~~~~konular~~topluca görmek ve belirli bir bölümünü ayr~nt~l~~olarak incelemek isteyebilecek ara~t~rmac~lara yard~mc~~olmak amac~yla makalenin sonuna içindekiler bölümü eklenmi~tir.
De~erlendirme
Kitap dönemin askeri mühendislik uygulamalar~~için gerekli temel konular~~ ele alm~~t~r. Öncelikle, bu konular~~i~leyebilmek için gerekli olan temel kuramsal geometri bilgileri verilmi~ tir. Temel geometri bilgilerinin
verili~i pedagojik aç~dan oldukça ba~ar~l~d~r, ancak Bat~daki matematik ve
geometri bilgisinin geli~ imi göz önüne al~nd~~~nda art~k eskimekte, pratik
uygulamalar aç~s~ ndan terk edilmekte olan saf geometriye dayanan ve
cebiri, analizi mümkün oldu~unca d~~layan bir yöntemle anlat~lm~~t~r. Bat~dan yeni bilgi ve teknoloji almak ad~ na Bat~n~n art~k terk edilmek üzere
olan; asl~nda yüz, yüz elli y~l öncesinin en geli~mi~~yöntemlerinin tercih
edilmesi Bat~daki geli~menin ne yönde ilerledi~inin do~ru bir biçimde tespit
edilemedi~ini göstermektedir.
Tamâni'nin seçti~i di~er kitaplar da göz önüne al~nd~~~ nda, Bat~l~~ülkelerin askeri okullar~na odaklan~ld~~~~özellikle de ~ngiliz askeri okullar~na ve
orada okutulan kitaplara odaklan~ ld~~~~gözlemlenmektedir. Kitaplar seçilirken özellikle kendini kan~tlam~~ , uzunca bir süredir kullan~ lmakta olan ve
eskiyle ba~lar~n~~ tümden koparmam~~~kitaplar~ n, yöntemlerin tercih edildi~i
görülmektedir.
Bu eserlerde Bat~da ba~at rolünü kaybetmekte olan eski yöntemler tercih edilmi~~ve yenilik ad~ na eskiyi büyük oranda korumu§ olsa da, daha
önce Türkçede olmayan pek çok temel geometri ve mühendislik bilgisini
kazand~rm~~~ve bir altyap~~ haz~rlam~~t~r. Eksik ve hatal~~seçimlere dayan~yor
olsa da bu birikim çok önemlidir, çünkü daha sonra ortaya ç~kacak kurumlar bu bilgilere dayanarak olu~turulmu~tur. Ayr~ca, günümüzde yap~lan pek
çok tercihin de asl~nda Bat~da eskimi~~ve ancak marjinal yarar sa~layacak
düzeye inmi~~tercihler oldu~unu unutmamam~ z gerekir. Bunun en iyi örne~i bütün dünyada uzunca bir süredir olmazsa olmaz ders kitab~~olarak
okutulan Calculus'ün Türkçesinin ancak 2001" y~l~ nda iki cilt halinde ve
2007' y~l~nda da hak etti~i bas~ m kalitesiyle tek cilt olarak bas~labilmi~~olmas~d~r.
Edwards C. Henry, David E. Penney, Matematik Analiz ve Analitik Geometry I, II, çev. Editörü
Ömer Ak~ n, Palme Yay~nc~l~k, Ankara 2001.
12 James Stewart, ~kinci Bask~~Kalkülüs Kavram ve Kapsam, çev. ~afak Alpay, Feza Arslan, Do~an
Dönmez, Tan~ l Ergenç, Ebru Keyman, Belgin Korkmaz, Mustafa Korkmaz, Feride Kuzucuoglu,
Zafer Nurlu, Muhiddin U~uz, TÜBA Yay~nlar~, Ankara 2007.
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