MüHEND~SHANE-~~BERR/-~~HÜMAYÜN BA~HOCASI
~SHAK EFENDI
HAYATI VE ÇAL~~MALAR~~HAKK~NDA AR~~V
BELGELER~NE DAYAL~~B~R DE~ERLENDIRME
DENEMESI *
EKMELEDD~N ~HSANO~LU *
18. asr~ n sonu ile 19. asr~n ba~~nda, Osmanl~~ Devleti'nde yenile~me
te~ebbüsleri içinde kurulan ve geli~tirilmeye çal~~~lan Mühendishâne-i Bahri-i Hümâyün ve Mühendishâne-i Berri-i Hümâyün gibi askeri teknik e~itim kurumlar~ nda, as~rlar boyu Osmanl~~ e~itim müesseselerinde okutulan
klâsik dönem ~slam biliminin devam~~ ve tekrar~~ niteli~indeki bilim yerine,
Bat~'da geli~en ve genel olarak Osmanl~~ toplumunun yabanc~s~~ oldu~u bilimlerin e~itimine ba~land~~~~görülmektedir.
Bu yeni bilimlerin aktar~lmas~, e~itiminin yerle~ mesi hususunda gayret sarfetmi~~ve Do~u Biliminden Bat~~ Bilimine geçi~i sa~layan bilim
adamlar~ n~ n hayatlar~ , Osmanl~~ bilim ve e~itimine verdikleri hizmetler
üzerinde ~imdiye kadar yeterince durulmam~~ t~r.
Bat~ 'da geli~en modern bilimin Osmanl~~ Devletine giri~ini sa~layan bilim adamlar~~ aras~ ndaki en önemli simalardan birisi de ~shak Efendi'dir.
~shak Efendi'nin gerçekle~tirdi~i geni~~ve h~ zl~~ tercüme hareketi, Mühedishâne-i Berri-i Hümâyt~ n'un e~itim sistemine getirdi~i yenilik ve düzenlemenin, Tanzimat öncesi Osmanl~~ Bilim ve e~itim hayat~ nda yap~ lan
köklü de~i~ikliklerden birisini te~kil etti~i söylenebilir.
Ansiklopedist ~emseddin Sami Bey'in "son Osmanl~~ döneminin en
me~hur âlimi" olarak tan~ mlad~~~~ ~shak Efendi hakk~nda ~imdiye kadar
* Bu ara~t~ rma, IRC1CA (~sffin Tarih, Sanat ve Kültür Ara~t~ rma Merkezi) ile ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü aras~ nda mü~tereken yürütülen i~birli~i ve Osmanl~~ Ar~ivi taramalan sayesinde mümkün olmu~tur. Taramay~~ y~ llardan beri
yürüten Say~ n Fethi Elveren ve Haydar Ilgar Beyefendilere de~erli hizmetlerden dolay~~ burada te~ekkür etmek isterim. Aynca bu makalenin yaz~lmas~ nda bana yard~ mc~~ olan genç
meslekda~lar~mdan Dr. Feza Günergun ve Ar~. Gör. Mustafa Kaçar'a de~erli katk~lanndan
dolay~~ ~ükranlar~m~~ sunar~ m.
* * ~. Ü. Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölüm Ba~kan~.
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çok ~ey yaz~lm~~, asl~~ ve hayat~~ hakk~nda birçok spekülasyon yap~ lm~~t~r.
Ancak, bunlar aras~nda, ar~iv kaynaklar~ na dayanan toplu ve geni~~bir çal~~maya tesadüf edilememi~ tir. Tespit etti~imiz yeni ar~iv belgelerini incelemeye geçmeden önce, bu konuda daha önce yap~lan yay~nlara ve bu yay~nlar~n baz~lar~nda yer alan ~shak Efendi ile ilgili çeli~kili bilgileri k~saca
aç~klaman~ n yerinde olaca~~~kanaatindeyiz.
~shak Efendi'nin ad~na ilk olarak Cevdet Pa~a'n~ n Tarihinde rastlanmaktad~r. Cevdet Pa~a ~shak Efendi'nin Divân-~~ Hümâyün'a tercüman tayin edildi~inden bahsederken "Yanyal~~ Muhtedi” oldu~unu k~sa ve aç~k
bir ~ekilde belirtmektedir. ' Lütfi Efendi ise Tarih'inde ~shak Efendi'nin
Divân-~~ Hümâyün tercümanl~~~~zaman~nda Balkanlara gönderildi~inden
bahsetmektedir. 2
Daha sonra ~emseddin Sami Bey, ~shak Efendi'yi tan~tan yaz~s~nda,
onun bulundu~u görevler ve Bat~~ biliminden Türkçe'ye yapt~~~~tercümeler
ile teriminoloji çal~~malar~~ hakk~nda k~sa bilgiler vermektedir. Ayr~ca ~shak
Efendi'nin yahudiden dönme (muhtedi) oldu~unu, Mühendishâne'de
uzun müddet ba~hocal~k yapt~~~n~~ belirtmektedir. ölüm tarihini Sultan
Abdülmecid'in saltanat~nnn ilk y~lllarma rastlad~~~n~~ yanl~~~olarak vermekte ve ~ shak Efendi'ye ait olmayan bir tercüme eseri de ona atfetmektedir. 3
Daha sonra 1308'de, Mehmed Süreyya Bey de ~emseddin Sami Bey
gibi, ~shak Efendi'nin aslen Yanyal~~ ve muhtedi oldu~unu zikrederek
onun dört citlik me~hur eserinden bahseder. Bunun yan~nda, tersane
tercümanl~~~~vazifesini ve ald~~~~di~er resmi görevleri k~saca anlat~r.'
~shak Efendi hakk~ nda bugüne kadar bilinen en geni~~malumat, Mehmed Esad Efendi'nin Mirr~ t-: Miihendishâne-i Berri-i litimâyün adl~~ eserinde
"Divân-~~Hümüyün tercüman~~ Yahya Efendi bu esnada fevt olmakla yerine Zilkadenin 17. ci günü (1239) Hendesehâne hocalanndan Yanyal~~ Muhtedi ~shak Efendi Divân-1
Hümüyün Tercüman~~ oldu", Ahmed Cevdet, Tartl~-i Cevdet, C. XII. ~stanbul 1301, S. 105.
2 Ahmed Lütfi Efendi, Tarihinde, "ashab-~~ hüner ve liyükattan Divün-~~ Hümüye~n
tercüman~~ ~shak Efendi, tama' ve iniküb~~ ve istihdam~ nda ve ketm-i esrar husüsunda kendisinden emniyet olunamad~~~~derkür ise de azlini mucib f~ 'liyüt görünmedi~inden Balkanlar
ve sevahil taraflar~nda derdest in~ü olunan istihkümüta nezaret mernüriyeti bahanesiyle
Ali'den tebid ve maiyetinde müstahdem Esrar Efendi hacelik rütbesiyle tercüman vekili tayin k~l~nm~~t~ r" dedikten sonra, bu uzakla~t~ rma= hakiki sebebinin "Reis Pertev
Efendi'nin dahil-i daire-i kabülü olmad~~~"n~~ inan~l~r kimselerden duydu~unu belirtmektedir: Ahmed Lütfi Efendi, Tarih-i L~itli, C. II, ~stanbul 1291, S. 143.
Maison Rust~que adl~~ eserin ~shak Efendi taraf~ndan tercüme olundu~unu söyler.
~emseddin Sami, Kamiis-~~&ilin, C. II, ~stanbul 13o6, s. 899-goo.
' Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, C. I, ~stanbul 1308, s. 328.
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bulunmaktad~r. Esad Efendi, ~shak Efendi'nin Yanya'~l~ n Narda kasabas~nda, Musevilerin oturdu~u Celâli Pa~a semtinde, muhtedi bir Yahudinin
o~lu olarak dünyaya geldi~ini belirtir ki bu bilgi daha sonraki çal~~malarda umumiyetle kabul görmü~~ve tekrarlanm~~t~ r. Ayr~ca 1232 (1817)
tarihinden itibaren ~shak Efendi'nin üstlendi~i görevlerden, Mühendishâne'deki çal~~malar~ndan, e~itime getirdi~i yeniliklerden bahsederek ~shak
Efendi'nin eserlerinin bir listesini verir. Mehmed Esad'~n, ~shak Efendi'nin asl~~ hakk~nda verdi~i bilgiler için "baz~~ mevsuku'l-kelim (sözüne
güvenilir) zatlardan mesmu'dur" 9 ifadesini kullanm~~~olmas~~ yer yer ~ifahi
malumata ba~vurdu~unu göterir. ~shak Efendi'nin Mühendishâne'deki
faaliyetleri ve dersleri hakk~ ndaki bilgileri de Takvim-i Vekayi'den istifade
ile sunmu~tur. 7
~shak Efendi'den bahseden bir di~er yazar da Salih Zeki Bey'dir. Salih Zeki Bey Kiimus-~~ Riy"dziy'dt adl~~ eserinde, büyük ölçüde Mirat' taki bilgilere dayanm~~, kendi görü~lerini de ilave ederek, bir tekrar yapm~~t~r.'
Salih Zeki Bey'in Kamüs-~~ Riy "dz"dt '~ ndaki bilgileri, bir iki hata ile aktaran Osmanl~~ Müellifleri adl~~ eserin yazar~~ Bursal~~ Mehmed Tahir Bey, ayr~ca, ~shak Efendi'nin Karloval~~ bir müslüman-zâde oldu~unu dönemin biyografi bilginlerinden Kitabi-i Sehriyari ~smet Efendi'den i~itti~ini söylemektedir. 9
Daha sonra yap~lan çal~~malardan biri olan, M. Fuat Köprülü'nün
"Hoca ~shak Efendi" adl~~ makalesinde, kaynak gösterilmeden, onun kesin
olarak Karloval~~ bir Türk oldu~u söylenmekte ve yukar~da daha önce i~aret
etti~imiz yaz~ larda bulunan birçok bilgi ve tarih hatalar~~ tekrar edilmektedir. 10
Avram Galante, gerek Türkiye Yahudilerini tan~tan Türkçe ve Frans~zca iki eserinde gerekse ~shak Efendi hakk~ ndaki makalesinde, yukar~daki
5

Mehmed Esad Efendi,

Mühendishiine-i Berri-i Hii~nâyzin, ~stanbul 1312, S. 34-

39.
Mehmed Esad, a.g.e., s. 38.
Mehmed Esad, a.g.e., s. 6o.
Salih Zeki, Kamii s-~~122:yiiziyal, C. II. (has~ l~~ k~s~ m), ~stanbul 1924, s. 299.
"Kitabi-i ~ehriyari ~smet Efendi ~shak Efendi'nin Karloval~~ bir müslüman-zâde oldu~unu tahkikat-1 mevsukas~ na atfen muharrir-i acize hikaye etmi~~idi" demektedir: Bursal~~
Mehmed Tahir, Osmanl~~Miiellifleri, C. II. ~stanbul 1327, s. 254-255.
I° Mehmed Fuat Köprülü, "Hoca ~shak Efendi" Cumhuriyet Gazelesi, nr. 1380, lo Mart
8

1928. s. i, st. 5, 6; s.

2, St. I, 2.

Belleten C. LIII, 47
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kaynaklardan faydalanarak ve bilhassa Mirdt-~~ Mühendish~ine'deki bilgileri
tekrarlayarak ~shak Efendi'yi tan~tm~~t~r. l~~ Ancak, Avram Galante, bu bilgilere ilave olarak kaynak göstermeden, ~shak Efendi için "Tersane Haham~" s~fat~n~~ kullan~ r: "Pour terminer, disons que chez les Juifs d'Istanbul,
il £.tait connu sous le r -~rn de ha/zam de la lersani (rabbin de l'arsenal),
parce qu'il travaillait â l'Ecole de Gnie situe au faubourg de Haskeuy,
proximit de l'arsenar. 12
Ca~atay Uluçay ve Enver Kartekin'in mü~tereken yay~nlad~klar~~ ve
Mühendishânelerin tarihi geli~imini anlatan rülcsek Mühendis Okulu adl~~
eserde, ba~hocalar bahsinde ~shak Efendi yine daha önce yaz~lan ve tekrarlananlardan çok ileri olmayan bilgilere dayan~larak tan~t~lm~~t~r. 13
Faik Re~it Unat, ~shak Efendi hakk~nda yazd~~~~uzun makalesinde
Sultanzâde ~shak Bey ile ~shak Efendi aras~ nda bir ili~ki kurarak, ikisinin
de ayn~~ ~ah~s olabilece~inin kuvvetle muhtemel oldu~unu ileri
sür~nü~tür."
~ shak Efendi'nin ihtida etmi~~bir musevi oldu~unu zikreden, mühendishâne'delci hocal~~~ ndan ve ilmi çal~~malar~ndan bahseden ilk yabanc~~
yazar, 1831-32 y~llar~nda Türkiye'ye yapt~~~~seyahatin intibalann~~yay~nlam~~~ve bizzat ~shak Efendi ile görü~mü~~olan Amerikal~~ seyyah J. De
Kay'dir."
Mirat-~~ Mühendishâne'nin yazar~~ Esad Efendi, Atâ Tarihini kaynak
göstererek, ~ shak Efendi'nin Mühendishâne'ye Arapça hocal~~~na tayin
edildi~ini söylemektedir. Asl~nda Atâ tarihinde bulunmayan bu yanl~~~bilgi Mirât'~~ kaynak olarak kullan~ lan sonraki çal~~ malarda tekrarlanm~~t~r.
" Avram Galante (Bodrumlu), Histoire des juifs de Turquie, Vol: V, ~stanbul tarihsiz,
(Ed. ISIS), p. 318-321; "Un Mathkmaticien Juif: Hodja Ishak Efendi" Hamittora, Vol. II, nr.
12, VIII kme Anne, Dkcembre 1930, s. 358-360.
12 Avram Galante, Hinoire des j~qs de Turquie, vol.V, p. 321.
13 Ça~atay Uluçay, Enver Kartekin, rüksek Mühendis Okulu, Istanbul 1958, s. 58.
'' Faik Re~it Unat, “Ba~hoca ~shak Efendi" &Ilet" C. 28/Say~~ 1°9. Ocak 1964, Ankara 1964, s. 89-115; Uzunçar~~l~, ~shak Bey'in bir Kap~c~ba~~n~n o~lu oldu~unu, ailesinin
Safiye Sultan-zde olarak tan~nd~~~n~~ belirttikten sonra, III. Selim'in ~ehzadeli~i s~ras~nda
Paris ile haberle~mesinde önemli rol ald~~~n~ , tersane'de vazifelendirildiffini, Kaptan-~~ Derya
Gazi Hasan Pa~a'n~n maiyetinde çal~~t~~~n~~ve Paris'e tahsile gönderildi~ini ifade etmektedir.
Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, "Selim III'ün veliaht iken Fransa Kral~~ Lui XVI ile Muhaberelerin Bellek; c.2/say~~5, Nisan 1938, Ankara 1938, s. 200 v.d.
' 5 J. de Kay, Sketches of Turkey, 1831-1832, New-York 1833, part XV, s. 138-44.
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Atâ Tarihi kaynak gösterilerek yap~ lan di~er hatalardan birisi de ~shak
Efendi'nin Mühendishâne'ye tayin tarihiyle
~shak Efendi'nin resmi görevleri hususunda kaynaklarda bulunan bir
di~er kar~~~ kl~ k, kendisinin Tersane tercümanl~~~~ve ~stanbul aç~ klar~ nda
demirleyen ~ngiliz donanmas~yla 18o6 y~ l~ nda görü~melere memur edilmesi meselesidir. 17 ileride görülece~i gibi bu y~llarda ~shak Efendi Mühendishâne-i Berri Hümâyün'da talebe olarak bulunmaktad~ r. Ayr~ca daha
sonraki y~llara ait de~i~ik belgelerde ve tayin fezlekelerinde 1s onun 1806
y~ l~ nda böyle bir görevde bulundu~una dair herhangi bir i~aret veya at~ f
bulunmamas~~ bu konunun hayat~~ ve görevleri ile ilgili karma~~ kl~~~ n bir
ba~ka örne~ini te~kil etti~i kanaatini ortaya koymaktad~ r. Bu meselede tersanede görev alm~~~olan daha önce zikretti~imiz ~shak Bey'in 19 ~shak
Efendi ile kar~~t~r~ld~g~~ ve büyük bir ihtimalle görü~melere memur edilen
tersane tercüman~ n~n ~shak Bey oldu~u söylenebilir.
~shak Efendi'nin biyografisi ile ilgili bu yaz~lar~ n d~~~ nda, onun, Osmanl~~ bilimine katk~lar~~ hakk~ nda taraf~ m~zdan yap~lan yeni çal~~malar buEsad Efendi, ad~~ geçen eserinde "Merhum Atâ Efendi Tarihinde, Sultan Selim
Han-i Salis Hazretleri Ramiz Pa~a'y~~ mektep nezaretine tayin etti~i zaman ~ shak Efendi'yi
de Arabi muallimli~ine tayin etmi~tir diyor" ~eklinde bir bilgi vermektedir (Mirat-~~ Mühendishane, S. 35). Atâ Tarihine bakt~~~m~zda ise, konu ile ilgili bölümde verilen bilgilerin farkl~~
oldu~u görülmektedir. Zira Atâ Efendi "Ulfirn-1 Riyaziyenin ilerlemesini fevkal gaye arzu
buyurduklar~ndan (II!. Selim) bilahare Kapudan Pa~a olan K~nmi Ramiz Efendi'yi Humbarat~âne Naz~r~~ nasb ve Hendeshane'yi onun nezaretine ilhak ile büyük ~ shak Efendi gibi
hocalar tayinine ve derslerin tertibi hakk~ nda Ramiz Efendi ile hafiyane muhabere eyledi~i
sonradan sabit olunmu~tur," ~eklinde bir ifade kullanm~~t~r (Tayyarzade Mehmed Ataullah
Efendi, Tarih-i Ata, C. III. ~ stanbul 1293 (1876). s. 78); Mehmet ~akir Ülküta~~r "Hoca ~ shak Efendi", U/k~i, Seri 3, say~~ 27, Mart 1949, s. 9; F. R. Unat, a.g. m., s. 92, 93.

17 ~shak Efendi'nin Tersane tercümanl~~~na ve 1221 ( 1806) da ~ngiliz Donanmas~~ ile
görü~melere memur tayin edildi~inden ilk olarak Sicill-i Osmanrde bahsedilmi~tir (Sicill-i
Osmani, C. I, S. 328). Esad Efendi d~~~nda konu ile ilgili yaz~~ yazanlar bu görü~ü destekleyip, ~ shak Efendi'nin tersane tercümanl~~~nda bulundu~unu kesin olarak kaydetmi~lerdir.
Mustafa Nuri Pa~a'n~n Netayicül-Vuku'at adl~~ eserinde (C. IV, ~stanbul 1327, s. 44) hadisenin cereyan~~ "... tersane tercüman~~ olan me~hur riyâziyât hocas~~ ~ shak Efendi ~ngiltere donanmas~na izâm olunup Donanma-i Hümâyün'un teslimi meselesi külliyen tay' ve ilga..."
~eklinde ifade edilirken, ayn~~ hadise için Tarih-i Cevdette "daha birkaç gün olsun vakit kazanmak üzere ~ngiliz donanmas~na gönderilen Divan-~~ Hümâyün tercuman~~ var~ p ~ngiliz elçisi ve amirali ile bil-mulâkât..." ifadesi bulunmaktad~r (Ahmed Cevdet Pa~a, Tarih-i Cevdet, C. VIII, ~ stanbul 1288, S. 158). Bu ifadeden anla~~laca~~~gibi, görü~meye Tersane
tercuman~~ de~il Divan-~~ Hürnâyün tercüman~~ gönderilmi~tir.

18 Cevdet Maarif, nr 3458, 5588, Hatt-~~ Hümâyün (H.H.) nr. 16749'9 Mehmed Ziya, Istanbul ve Bo~aziçi, II. kitap, ~ stanbul 1928, s. 232; F. Re~it Unat,
S. 94.
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lunmaktad~r. Bunlardan ilki, ~shak Efendi'nin Kimya ile ilgili eserinin tan~t~lmas~ , 2° di~eri ise, M~cmuo-i Ulüm-i Rty'dziy~~adl~~ dört ciltlik eserinin
kaynaklar~~ üzerinde yap~lan çal~~malard~r. 21 Yeni astronomi kavramlar~n~n
ve bilhassa Kopernik astronomisinin ~slam dünyas~na giri~inin incelendi~i
bir çal~~mam~zda da ~shak Efendi'nin modern astronomiyi tan~tma hususundaki katk~lanna i~aret edilmi~tir. 22
~SHAK EFENDI'NIN B~YOGRAF~S~~
~shak Efendi için ~imdiye kadar yap~lm~~~yay~nlarda onun asl~~ hakk~nda farkl~~ görü~lerin ileri sürüldü~ü yukar~da k~saca belirtilmi~tir. Bu yay~nlar~n ortak bir di~er noktas~~ da, onun e~itimin nerede ve nas~l yapt~~~~konusunda herhangi bir malumat vermemi~~olmaland~r. Sadece Salih Zeki
Bey, ~shak Efendi'nin ilmini Mühendishane'de geli~tirdi~ini do~ru olarak
tahmin etmi~tir.
Bu yaz~m~zda, yeni tespit etti~imiz belgeler ~~~~~nda ~shak Efendi'nin
orijini ve Mühendishâne'de mülaz~m bulundu~u 18o6~dan 1836'da vuku
bulan ölümüne kadar geçen süre içinde hayat~na ait kesin bilgiler sunularak, hakk~nda ileri sürülen ~üpheli görü~ler aç~kl~~a kavu~turulacakt~r.
Ar~iv ara~t~rmalar~m~z~n ~shak Efendi ile ilgili ortaya koydu~u ilk kesin bilgi, asl~~ hakk~ndaki ~üpheleri gidermektedir. 18o6 tarihinde Mühendishane'de 3. s~n~fta mülaz~m iken, 2. s~n~fa ~akird olarak terfi etti~ini
gösteren belgede ad~~ “Yanyavi ~shak" olarak geçmektedir. 23 Bu da, onun
"Yanyal~" oldu~unu kesin bir ~ekilde ortaya koyar. 1813 ve 1814 tarihli
20 Ekmeleddin ihsano~lu, "Türkiye'de Bas~lan ilk Kimya Eseri, ilim Tarihi Aç~s~ndan
Bir De~erlendirme" TÜB~TAK, VII. Bilim Kongresi 1980. Bildiriler, s. 113-123; "The First
Treatise on Modern Chemistry Printed in Turkey", I. International Congress on the History of Turkish-Islamic Science and Technology, History of Basic Science, Proceedings, Vol
I, 14-18 September 1981,
s. ~~ 23-131; Aç~klamal~~ T~irk Kimya Eserleri Bibliyografyast
(Basmalar 1830-1923) ve Modern Kimya Biliminin Tiirkiye Cumhuriyeti'nin Kurulu~una Kadar
Olan Durumu ve Geli~mesi, ~stanbul 1985, s. 29-40.
21 Ekmeleddin ihsano~lu, Feza Günergun "Mecmua-i Uhlm-i Riyt~ ziye", I. Türkiye Felsefe Mant~k ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Ankara 19-21 Kas~m tg86, Vay~nlanmami~~bildiri.
22 Ekmeleddin ~hsano~lu, "Introduction of Modern Astronomy to the Islamic World
(~ 660-186o)" International Symposium on Modern Science and the Muslim World. ~stanbul, 2-4 Eylül 1987 (Bask~da).
23 Mühendishâne-i Amire Naz~n Abdullah Ramiz Pa~a taraf~ndan verilen 14 ~evval
1221 (25 Aral~k [806) tarihli silsile cetveli, B.O.A. Cevdet Maarif tasnif~ , nr. 567.
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Mühendishâne s~n~f listelerini veren di~er ar~iv belgelerinde ise ad~n~n ~shak b. Abdullah olarak kaydedildi~i görülmektedir.' Bu belgelerde baba
ad~n~n Abdullah olarak kaydedilmi~~olmas~, kendisinin muhtedi oldu~unu
ve Esad Efendi'nin dedi~i gibi muhtedi bir Musevi'nin o~lu olmad~~~n~~
göstermektedir. Böylece ~shak Efendi'nin Yanya'n~n Narda kasabas~nda
do~du~unu ve Musevi bir aileye mensup oldu~unu söyleyebiliriz.
~shak Efendi'nin Mühendishâne'deki tahsilinden önceki e~itimi hakk~ nda herhangi bir bilgiye rastlanmam~~t~r. Bildi~i diller listesine bakt~~~m~zda, hayat~, muhiti ve ö~renme imkanlar~~ hakk~nda baz~~ de~erlendirmeler yapabiliriz. Böylece onun ibranice'yi aile muhitinde Yunanca'y~~ do~du~u kasabadan ö~renmi~~oldu~unu söyleyebiliriz. Türkçe, Arapça ve
Farsça bilmesi de onun islamiyeti kabulünden sonra medrese tahsili veya
benzer bir tahsilden geçti~ini ve islamiyeti genç ya~ta veya çocuk iken kabul etti~ini gösterir. Mühendishâne'de, mant~k dersinde isagoci kitab~n~~
okutmas~ 25 ~shak Efendi'nin medrese tahsili gördü~üne ba~ka bir delil te~kil edebilir.
~shak Efendi'nin, Mühendishâne'deki tahsiline ne zaman ba~lad~~~~kesin olarak bilinmemektedir. Elimizde mevcud silsile 26 listelerinden ~shak
Efendi'nin 1221-1230 (~~8o6-181 4) y~llar~~ aras~nda Mühendishâne de e~itim
gördü~ünü anlamaktaym. Ekte sundu~umuz belgelerden onun 14 ~evval
1221 (25 Aral~k 18o6) tarihinde Mühendishâne'de üçüncü s~n~fta mülaz~m
iken, ikinci s~n~fa ~akird olarak terfi etti~ini, 8 Receb 1227 (18 Temmuz
1812) tarihinde bu s~n~fta üçüncü mülaz~ml~~a yükseldi~ini, 7 ~aban 1228
(5 A~ustos ~ 8~ 3)'te ayn~~ s~n~f~n ikinci mülaz~ml~~~na ve nihayet 13 Muharrem I 23o (26 Aral~k ~~8~ 4)'te birinci s~n~fa geçti~ini görmekteyiz.
senesinden 1226'ya kadar ba~ka bir silsile listesi henüz bulunamad~~~ndan, bu süre içinde ne gibi de~i~ikliklerin oldu~unu bilemiyoruz.
Ancak 1226 listesinden de görece~imiz gibi talebelerin durumlar~nda fazla
bir de~i~iklik olmam~~t~r: ~shak Efendi 1221'de II. s~n~fta ~akird iken
1221

24 7 ~aban 1228 (5 A~ustos 1813) tarihli silsile cetveli, B.O.A. Cevdet Maarif, nr. 6388
ve t 3 Muharrem 1230 (26 Aral~k 1814) tarihli liste, B.O.A. Cevdet Maarif, nr. 3926.
25

Takvim-i Vekayi, 7 Cemaziyelâhir 1249 (22 Ekim 1833) nr. 6g, S.

St. 2-1.

Bilindi~i üzere Mühendishane'de o devirde ba~lang~ç s~n~f~~ dördüncü s~n~f, son s~n~f
birinci s~n~f tabir olunuyordu ve s~n~f geçme silsile yürütülmesine tabi idi. Silsile yürütülmesi ~öyle olmaktayd~: Mühendishane'de talebe mevcudu mahdud oldu~undan s~n~f geçme bir
hiyera~-~i içinde yap~lmaktayd~. Bir alt s~n~ftan bir üst s~n~fa geçebilmek için yap~lan imtihan~~ kazanman~n yan~~ s~ra bir üst s~n~fta bo~luk meydana gelmesi gerekmekteydi. Bkz. vesika
26

1, 2, 3, 4.
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1226'da da ~akird oldu~u anla~~lmaktad~ r. 1226 listesinde ~shak Efendi'nin
ad~~ bulunmamakla beraber 1227 tarihli listede onun daha önce II. s~n~fta ~akird iken silsile yürütülmesine dayanarak bu s~n~fta üçüncü mülaz~ml~~a
terfi etti~i görülmektedir. Keza 1229 senesi silsile listesinde ~shak Efendi'nin ad~ n~n bulunmamas~ na ra~men, 1230 tarihli listeden bir y~l önceki
durumunu anlayabiliyoruz. On y~ ll~ k Mühendishâne silsile listelerini ve
talebelerin s~n~ f geçmelerini topluca gösteren ekteki tablodan anla~~laca~~~
üzere ~shak Efendi'nin Mühendishâne e~itiminin son iki tahsil devresi
olan ikinci ve birinci s~n~fiar~n~~ yakla~~k dokuz y~lda tamamlam~~~oldu~u
anla~~lmaktad~r. Ancak tahsil hayat~n~ n hangi tarihte kesin olarak bitti~i ve
mezun oldu~unu belirten herhangi bir belge veya bilgiye rastlanmam~~t~ r.
Medine'deki ~lk Resmi Vazifesi:
~shak Efendi Mühendishane'deki talebeli~i esnas~nda zekas~, bilgisi ve
çal~~kanl~~lyla Ba~hoca Hüseyin R~fk~~ Tamani'nin 27 dikkatini çekmi~~ola27 Hüseyin R~ fk~~ Tamani (ölümü 1817): MühendishAne-i Berri-i HümAyfin'da uzun
müddet Ba~hocal~k yapm~~~olan Hüseyin R~ fk~~ Efendi K~r~m'~n Taman kasabas~nda do~mu~tur (Bursal~~ Mehmed Tahir, Osmanl~~Müellifleri, C. III, ~stanbul 1342, s. 261-62; Mehmed Esad, Mirat-~~ Mühendisluine, s. 32-33). Baz~~ müellifier, Hüseyin R~ fk~~ Efendi'nin mühendishAnenin kurulu~undan 1232 y~l~na kadar, 22 sene süresince burada Ba~hoca olarak görev
ald~~~n~~ belirtiyorlar ise de elimizdeki belgelerden 1211 (1796) y~l~nda Hüseyin R~fk~~ Efendi'nin Mühendishanede ikinci halife oldu~u görülmektedir (4 Cemaziyelevvel 1211/5 Kas~m
1796 tarihli buyruldu, Cevdet Maarif, nr. 4717). Ça~atay Uluçay ve Enver Kartekin, eserlerinde Hüseyin R~fk~~ Efendi'nin 1800 y~l~nda Ba~hoca oldu~unu belirtmekte ise de (Tüksek
Mühendis Okulu, s. 85) biz onun 1221 den önce ba~hoca oldu~una dair bir belgeye tesadüf
etmedik. ~ o Cemaziyelevvel 1221 (26 Temmuz 18o6) tarihli bir belgede "MühendishAne-i
Hümâyfin serhocas~~ Hüseyin R~fk~~ Efendi" ibaresi bulunmaktad~ r (Cevdet Maarif nr. 5506).
A~a~~da zikredecc~imiz gibi bu tarih, Hüseyin R~fk~~ Efendi'nin Londra'dan dönü~~tarihine
de uygun dü~mektedir. Böylece Hüseyin R~fk~~ Efendi'nin 1806 ve 1817 y~llar~~ aras~nda
MühendishAne'de ba~hocal~k yapm~~~oldu~unu söyleyebiliriz. Bu vazifesi yan~ nda birçok
resmi görevlerde de bulunmu~~ve modem bat~~ biliminin Osmanl~~ Devleti'ne girmesi ve yay~lmas~nda öncülük etmi~, birçok fen kitab~n~~ türkçeye çevirrni~tir. 1207 /1793) y~l~nda Logarilma Risalesi ad~nda bir eser tercüme edilmi~ tir. Mütercimin ismi Hüseyin b. Muhammed K~ nm Gazi olarak kaydedilmesine ra~men bu zat~n Hüseyin R~fk~~ Efendi olmas~~ kuvvetle muhtemeldir. Zira Un2l-1 H~ndese'nin yan~ nda bu konulara ait birçok risale de tercüme
etti~ini bizzat kendisi kaydetmi~tir. Hüseyin R~fk~~ Efendi kendi arzuhalinde belirtti~ine göre
(Topkap~~ Saray~~ Müzesi Ar~ivi, E. 12136/4) 1794'de Rusya hududundaki birçok büyük kalenin istihkAmlann~ n tamirinde bulunmu~tur. Yine kendi ifadesine göre ~ngiliz matematik-

çisi J. Bonneycastle'dan Oklid geometrisine dair Usii- l-i Hend~se ad~yla bir eser tercüme etmi~tir. Bu s~rada Mühendishane'de ikinci halife olan Hüseyin Ma Efendi'ye bu çal~~mas~na mukabil soo kuru~~mükAfat verilmi~tir (Cevdet Maarif nr. 4717). Bu tercüme eser,
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cak ki, Tamani i816'da Medine'deki mubarek binalar~ n tamiri ile görevlendirildi~inde, onu yard~mc~~ olarak maiyetinde götürmü~tür. 1817'de
Hüseyin RAI Tamani, Medine'de vefat edince, Haremeyn a~as~~ Kas~m
A~a, onun yerine ~shak Efendi'nin getirilmesini tavsiye etmi~tir. Bunun
üzerine M~s~ r Valisi Mehmed Ali Pa~a, ~shak Efendi hakk~ nda "Mumaileyhin fenn-i mezburda maharet ve mi~van erbab~ ndan tahkik olunup
mütevefray~~ mumaileyhin yerine mi ikamesi iktiza eder" ~eklinde mütereddit bir ifade ile Padi~ah~n karar~n~~ sormu~tur. 28
Sultan II. Mahmud da bu vazifeye Istanbul'dan Ahmed Bey ad~nda
ba~ ka bir Mühendis tayin etmeyi tercih ederek ~shak Efendi'yi de onun
1797'de Istanbul'da bas~lm~~~olup, Tamanrnin di~er baz~~ eserleriyle birlikte uzun y~llar
Mühendishane'de ders kitab~~ olarak okutulmu~tur. Tamani'nin bu eserlerinin Mühendishane e~itimine büyük bir katk~da bulundu~u muhakkakt~r. Hüseyin R~fk~~ Efendi ~ark dilleri
yan~nda Ingilizce, Frans~zca, italyanca ve Latince gibi Bat~~ dillerine de vak~ft~. 1798'de M~s~r'da Frans~z donanmas~n~~ hizmete u~ratan Amiral Nelson kumandas~ndaki ~ngiliz donanmas~na, ~ngiltere ile Osmanl~~ Devleti aras~nda bir ittifak temini için padi~ah mektubunu
götürmeye ve Amiral Nelson'a teslim etmeye memur edilmi~tir. Ancak binbir güçlükle iskenderiye'ye gitmeyi ba~armas~na ra~men oraya vard~~~nda Amiral Nelson aynlm~~~oldu~undan, mektubu Amiral Hout'a vermi~tir. 1803 y~l~nda tersanede yeni in~a edilen bir havuza gemi al~nd~ ktan sonra havuzda kalan suyu bo~altmak için Avrupa'da kullan~lan buharl~~ tulumbalardan getirtilmesi maksad~yla Kapudan-~~ Derya Küçük Hüseyin Pa~a (öl.
1803)'ya teklifde bulunmu~, Pa~a'n~n deste~iyle de bu tulumbalardan almak için Londra'ya
gönderilmi~tir. Ancak Pa~a'n~n ölmesiyle i~~yar~m kalm~~, Hüseyin R~fk~~ Efendi birkaç y~l
daha Ingiltere de kald~ktan sonra Bab-~~ Ali'den gelen dön emriyle Istanbul'a geri gelmi~tir.
Istanbul'a geldikten sonra Beykoz Ka~~t Fabrikas~ 'nda, daha sonra Tophane'de çe~itli hizmetlerde bulunmu~tur. Bu dönemde Hüseyin R~fk~~ Efendi geçim s~k~nt~s~~ içinde kalm~~~ve
bu
~ngiltere'de iken kendisine verilen harc~rah yetmedi~inden çok miktarda borca girmi~,
borçlar~~ ödemekte zorluk çekmi~tir (Topkap~~Saray~~ Müzesi Ar~ivi E. 12136/4). Mühendishane'ye ba~hoca olunca y~ll~k maa~~~ikibin kuru~a ç~kar~lm~~t~r. 1816'da Balkanlar'a tekrar
gönderilmi~~oradan da Medine'deki mübarek binalann tamirine vazifelendirilmi~tir. Mekke'den Medine'ye döndükten hemen sonra 1817 y~l~nda vefat etmi~tir. Basma ve yazma
eserleri aras~nda, Usül-i Hendese (John Bonnycastle'den tercüme edilmi~tir. ~lki 1212/1797'de
olmak üzere 4 defa bas~lm~~t~r), Mecmuatü 7-Mühendisin (ilk bask~s~~ 1217/ 1802)'de olmak üzere Istanbul'da toplam 8 defa bas~lm~~t~r), ~miihanül-Mühendisin (ilk bask~s~~ 1217/18o2)'de ol-

mak üzere 3 defa bas~lm~~t~r), el-Feridet el-Münire fi il~n el-Küre (Arapça ve yazma halindedir), Telhisii'l E~kal fi Marifeti Terfi el-Eskal fi Fena-i la~~m (Avrupa kaynaklar~ndan istifade
ile 12og (1794)'de yazd~~~~bir eserdir. 1800'de Istanbul'da 1823'de M~s~r'da bas~lm~~t~r).
Tank, ~rtifa Risalesi, Humbara Cetveli, Usül-i HendeBunlardan ba~ka 1797'de Usid
se'nin sonunda bas~lan Müsellesat-~~Müsteviye gibi eserlerini zikredebiliriz.
28 23 Rebiyülevvel 1232 ( ~ o ~ubat 1817) tarihli M~s~r Valisi'nin ~ukkas~ , Cevdet Maarif, nr. 3458, bkz. vesika 5; Hüseyin R~ fk~~ Efendi'nin, 1231 senesi sonlar~nda balkanlarda
vazifeli oldu~unu gösteren belgeye istinaden 1232 (1816) senesi ba~lar~ nda Medine'ye gitti~ini kati olarak söyleyebiliriz: 12 Rebiyülevvel 1231 (12 ~ubat 1816) tarihli hüküm, Cevdet
Naf~a, nr. 2397.
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yard~mc~l~~~ na getirmi~tir. Burada, Sultan II. Mahmud'un ~shak Efendi
hakk~ ndaki tereddütlerinin ilk belirtileri görülebilir. Ayn~~ tereddüd ~shak
Efendi'nin daha sonraki tayinlerinde de görülür. 29
~ shak Efendi, Medine'deki görevinden bir müddet sonra, Istanbul'a
dönmü~tür. 1239 (1823-24) tarihinde Mühendishâne'nin son s~n~f~na k~rkbe~~kuru~~maa~la "~akird bulundu~u Sultan II. Mahmud'a sunulan telhisten anla~~lmaktad~r. 3° Müderriszâde Sa'dullah al-Ankaravi'nin ~~238
(1823)'de ~ stanbul Südlüce'ye naib tayin edildikten sonra ~shak Efendi'den
Aritmetik ve Geometri derslerini okudu~unu söylemesi de ~shak Efendi'nin o tarihte Mühendishâne'de hâlâ tahsilini sürdürdü~ünü gösterir.
~shak Efendi'nin 1238 (1823) y~l~nda Divan-~~ Hümâyt~n'da tercüman
olarak görevlendirilmesinin dü~ ünüldü~ünü görüyoruz. Bilindi~i üzere Osmanl~~ Devleti'nin en mühim müesseselerinden biri olan Divân-~~ Hümâyün
tercümanl~~~ na tayin edilenler 1237 (1821) tarihine kadar Fenerli Rumlardan seçilmekte iken bu tarihten itibaren bu müesseseye müslümanlar~n
al~nmas~~kararla~t~r~lm~~t~ r. 31
Divan Tercümanl~~~ na ilk olarak Mühendishâne-i
Hümâytin
hocalanndan ve aslen rum olup ihtida etmi~~bulunan Yahya Naci Efendi
tayin edilmi~tir. Kendisinin ba~ ka vazifeleri de bulundu~undan bu mevkie
vekâleten getirilmi~tir. Yahya Naci Efendi, Mühendishâne'deki hocal~~~na
ilaveten tercüme kaleminde Frans~ zca dersleri de vermekteydi. Kendisine
yard~mc~~ olarak yine Mühendishâne hulefas~ndan Ermeni as~ll~~ Zenop
Efendi tercümanl~ k yapmaktayd~. 32
Mühendishâne hocalann~ n böyle ba~ka i~lerde çal~~malar~ , derslerin
aksamas~na sebeb oldu~undan, Sultan II. Mahmud Humbarahâne Naz~n
29

Cevdet Maarif, Nr. 3458 ve ekleri.

3°

Sultan II. Mahmud'un muhtemelen 1239 (1823-24) y~l~nda verdi~i Hatt-~~ Humây~in'u, H.H. nr. 16749; Müderris-zAde Sadullah al-Ankaravi, Zayice Mec~ntuul
(H. 1240
1263), Talik, 19 s., Kandilli Rasathanesi kütüphanesi nr. 539. Burada ~shak Efendi için
mühendis s~ fat~n~n kullan~lmas~~ onun henüz hoca olmad~~~n~, son s~n~
fta iken muhtemelen
baz~~ derslere girdi~ini dü~ünebiliriz. ~ shak Efendi'nin Medine'de Hüseyin R
~fk~~ Efendi'nin
maiyetinde bulundu~u esnada, yine mühendis olarak kabul edildi~i ve kendisine mühendis
denildi~i bilinmektedir.
:4 ° Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~, Osmanl~~Devleti'nin Merkez ve Balmye Te~kilat:.
II. bask~,
Ankara 1984, S. 73.
" H.H. nr. 16749; Findley, Yahya Naci Efendi'nin Bulgar as~ll~~ oldu~unu belirtmektedir: Carter V. Findley, Bureaucral~c Reform in the Otioman Empire, The Sublime Pork, 1789194 Princeton 198o, s. 133.
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(ayn~~ zamanda Mühendishâne Nazl~-O'na bu durumun düzeltilmesi için
emir vermi~tir.
Bu aksakl~ klar~~ bertaraf etmek üzere Humbarahâne Naz~ r~~ Hac~~ Hasanzâde Mehmed Sad~ k Efendi, takririnde ne Mühendishâne'nin ne de
Tercüme Kalemi'nin ihmale gelmeyece~ini, her ikisinin de iyi bir ~ekilde
idare edilmesi gerekti~ini belirterek Mühendishâne son s~ n~ f ~akirdan~ ndan
~shak Efendi'nin, hem fenn-i hendeseye, hem de birçok yabanc~~ lisana a~ina oldu~unu, dolay~s~yla ya Mühendishâne'ye ya da Tercüme Kalemi'ne
tercüman olarak tayin edilmesini arz ederken ~shak Efendi'nin bilgi, lisan
ve kabiliyet bak~ m~ ndan akran~ na üstünlük sa~lad~~~ n~~ da belirtmektedir.
Aynca ~shak Efendi'yi padi~aha takdim ederken, onun vaktiyle Medine'de
Ravzâ-~~ Mutahhara'n~ n kubbesinin in~as~nda hizmetinin bulundu~unu da
kaydetmeyi ihmal etmedigi görülmektedir.'
Di~er taraftan Yahya Efendi lisana a~inâ biri olmakla beraber, ders
vermekte fazlaca mahareti olmad~~~ , ayn~~ ~ekilde Zenop'un da Türkçe'si
olmad~~~ ndan tercümanl~k i~i için içlerinden en münasibinin ~shak Efendi
oldu~u padi~aha bildirilmi~~ise de, her konuda titiz davranan Sultan II.
Mahmud, bu hususta da hatt-~~ humâyimunda "Mumaileyh ~shak Efendi
Bâb-~~ Aliye bir kaç defa celbolunup baz~~ evrak tercüme ettirilerek mahareti olup olmad~~~~tecrübe olunsun" diyerek "Lisân~~ Zenop'tan iyi ise kap~ya, Zenop'tan kötü ise Mühendishâneye hoca olarak" tayin olunmas~n~~
buyurur. Bu konuda ç~ kan Hatt-~~ Hümâyün ~öyledir:
"Benim Vezirim
Melmâ ileyh ~shak Efendi Bâb-~~ Ali'ye bir kaç defa celb olunup
ba'z~~ evrak terceme ettirilerek mahâreti olup olmad~~~~tecribe
olunsun.
Zenop'dan ziyade lisana â~ina ve tahrlirde
mahareti var ise mümâ ileyh kapuya ve Zenop Mühendishâne'ye me'rnür k~ l~ n~ r. Mahâreti o mertebe olmad~~~~sûretde Zenob'un yerine Mühendishâne'ye ta'yin olunur. Aklam ketebesinden lisana teallüm edenlerden hâlâ ö~renmi~~kimse yok mu? Niçin gayret ve heves etmiyorlar? Reis bunlara ikdam edip bir iki
adam yeti~tirsin! 34"
" Ayn~~ vesika; Hac~~ Hasan-zade Sad~ k Mehmed Efendi için bkz. Sicill-i Osmani, C.
Il!, ~stanbul 1311, s. 1 94.
34

H. H. nr. 16749. Bkz. Vesika 6.
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Yahya Efendi'nin vefat~~ üzerine 17 Zilkade 1239 (Temmuz 1824) tarihinde ~shak Efendi Divan-~~ Hümâyirn tercumanl~~~ na resmen tayin olunur. Bu tarihten itibaren kendisine ve maiyetinde görev alacak olan damad~~ Halil Esrar Efendi ile o~lu Sami Efendi'ye maa~~ba~lanmas~~ hususunda
karar ç~ kar."
~shak Efendi'ye 5oo kuru~luk tercüman maa~~ na 300 kuru~~daha ilave
edilerek 800 kuru~, tercüman yama~~~olan damad~~ Halil Esrar Efendi'ye
400, ve mütercim olarak da o~lu Sami Efendi'ye 1 oo kuru~~maa~~tahsis
Tercumanl~ k ve lisan talimi için 500 kuru~luk maa~~, Zecriye
rüsumundan kar~~lanmaktad~ r. 37
~shak Efendi'nin Balkanlara Gönderilmesi:

1239 (1824)'da Divan-~~ Hümâyün tercuman~~ olan ~shak Efendi, ayn~~
zamanda Mühendishâne'deki "tarikine (kariyerine) halel gelmeden" 1244
(1829) senesine kadar bu görevine devam eder. 1244 (1829) senesinin son
aylar~ nda Balkanlar ve sahillerdeki istihkâmlann kontrol ve tamiriyle vazifelendirilir. Tayinin as~ l sebebi hakk~ nda ileri sürülen töhmet olmu~tur.
Padi~aha bu konuda sunulan takrirde "Divân-~~ hümâyünlan tercuman~~ ~shak Efendi hüner ve dirayetli adam ise de cibilliyetinde tama' ve irtikâbl
ziyâdece oldu~undan e~erçi ~imdiye kadar etvâr ve ef âline dikkat ve muhafaza ile kullan~ lmakta ve hatta hiçbir vak~tde esrâr-~~ Devlet-i aliyyeye
mahrem edilmiyerek Kâne ecnebi tercümanlar~~ gibi âdi istihdam olunmakda ise de ~u aral~ k maslahatlar~ n kemâl-i tengi ve nezaketi ve tâife-i
efrenciyenin her türlü h~yel ve sanâyi' ve itmâ'a çabalamalar~~ yani
tercümanl~ k hizmeti indlerinde mu'teber olarak bi'l-farz mürnaileyh kendili~inden bir hezeyan eylese onu gerçek san~ p onun üzerine türlü zemin ve
zaman ile israr etmeleri misillü vesveseler hat~ ra gelip" ~eklinde ifadeler
kullan~ lm~~t~ r. Kendisine Divan Tercümanl~~~~verildi~i halde ba~tan beri
ona kar~~~duyulan bir tereddüt ifadesi olarak Devletin mahrem s~ n~ flanni
ihtira eden belgelerin tercümesi verilmemekte veya yabanc~~ mütercimlerin
gördü~ü muamelelere maruz b~ rak~ lmakta idi. Ancak bir ara özellikle baz~~
Avrupa devletlerine Divan tercümanlann~ n devlet s~ rlar~ n~~ s~zd~ rma gayretleri ve ~shak Efendi'nin paray~~ çok sevdi~i gözönünde bulundurularak, geSafer 1240 (Eylül-Ekim 1824) tarihli Hatt-~~ Hüm4~in, H. H. nr. 21304. Ahmed
Cevdet, a.g.e., C. XII, S. 105.
Ayn~~ vesika.
" Cevdet Hariciye nr. 4243.
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çici olarak görevinden uzakla~t~r~lmas~~ ve o s~ rada ihtiyaçtan dolay~~ Balkanlar'daki istihkâmlarm teknik kontrollerini yapmas~~ padi~aha arz edilir.
Sultan II. Mahmud Hatt-~~ Hümâyönunda "~~bu takririn manzör ve
meâli ma'lüm-~~hümayönum olmu~tur. Vâk~a ~u günlerde maslahatlann
nezaketi oldu~undan be-gayet dikkat ve i'tina olunmas~~ elzemdir. Takririnde beyan ve istizan olundu~u vechile tercüman ~shak Efendi bu zemin
ile ~imdilik Balkanlar taraf~ na gönderilip badehu bi't-taharri uygunsuzlu~u
tebeyyün eder ise derhal azI ve tebdil olunmak üzere tercümanl~k vekaleti
milmaileyh Esrar Efendi'ye hâcelik ile ihâle olunsun" demektedir. 38
Sultan II. Mahmud'un ~shak Efendi hakk~ nda ba~tan beri gösterdi~i
tereddütlü tutum, Hatt-~~Hümâyön'unda da aç~ kça belli olmaktad~ r. ~shak
Efendi Temmuz 1829'da gitti~i bu görevinden 183o'da döner ve ayn~~ y~l~n
sonunda Mühendishâne'ye Ba~hoca olarak tayini kararla~t~nl~r." Daha
ileri tarihli belgelerin incelenmesinden ve ayr~ca padi~ah~n yak~ndan ilgilenmesiyle yap~ lan tayin ve tasarruflarda, yukar~da i~aret edilen töhmetin
yersiz oldu~u ve Lütfi Efendi'nin dedi~i gibi bu huzursuzlu~un Reisü'lküttab Pertev Efendi'nin dü~manl~~~ ndan do~mu~~oldu~u anla~~lmaktad~r.
19. Asnn Ba~lar~nda Miiitendishânekrde E~itim Durumu:
Yukar~da da belirtildi~i gibi, daha talebe iken matematik ve mühendislik sahas~nda sahip oldu~u derin bilgi ~shak Efendi'ye büyük ~öhret kazand~rm~~t~ r. Talebe iken Medine'ye gönderildi~i, d~~ar~dan baz~~ kimselerin ondan ders almak için geldikleri ve ayr~ ca Mühendishâne-i Bahri ve
Berri-i Hümâyön'da e~itim usullerinin düzeltilmesi için ona müracaat
edildi~i görülmektedir. 1823-24'ten sonra II. Mahmud'a takdim edilen yedi bentlik bir layihada, Tersane Mühendishânesi'nde (Mühendishâne-i
Bahri-i Hümâyön'da) talebenin e~itimi ile yeteri kadar ilgilenilmedi~i ve
bu talebelerin bir k~sm~n~ n Berri Mühendishâne'ye geçti~i, bir k~sm~n~n
da okulu terketti~i belirtilerek halen hoca olan Gelenbevi ~smail Efendi'nin torunu Gelenbevizâde Mehmed Emin Efendi'nin de hem hastal~kl~~
hem de maa~~n~n az olmas~n~ n, kendisinin her gün devam~ na mani te~kil
etti~i bildirilmektedir.
Ahmed Lütfi Efendi, Pertev Pa~a'n~n ~shak Efendi'ye olan husumeti dolay~s~ yla onu
bu vazifeye gönderdi~ini belirtmi~tir, Tarih-i bitti, C. II, s. 143; 1244 tarihli, telhis üzerine
Han-~~Hümâyün, H. H. nr. 43333, bkz. vesika 7.
38 Balkanlara gidi~~ve dönü~~tarihlerini kar~~la~t~ rmak için bkz. Muharrem 1245 tarihli
~shak Efendi'nin arzuhali, Cevdet Hariciye nr. 3481 ve 29 Muharrem 1245 tarihli Halil Esrar Efendi'nin arzuhali, Cevdet Hariciye nr. 2222.
38
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Mehmed Emin Efendi'nin yerine vekalet eden Ba~halife Halil Efendi'nin her ne kadar bilgili bir kimse ise de, hocal~~a elveri~li olmad~~~~belirtilen bu layihada, Mühendishane-i Bahri Hümayön ba~hocal~~~na ba~ka
birinin getirilmesi kararla~t~ nld~~~nda ~ shak Efendi'ye müracaat edilmi~~ve
tavsiyesi istenmi~tir. O da, Hendesehane-i Bern'de ikinci hoca olan ve eski
Divan tercüman~~ merhum Yahya Naci Efendi'nin o~lu Mehmed Ruhuddin Efendi'nin tayinini tavsiye etmi~ tir. Bunun üzerine bu zat Mühendishane-i Bahrrnin ba~hocal~~~na getirilmi~tiri° ~ shak Efendi'nin tavsiyesine
uyulmas~~ kendisinin o tarihlerde sözüne verilen ve ~öhretli bir zat oldu~unun güzel bir belirtisidir.
Yine Sultan II. Mahmud'a sunulan ba~ ka bir layihada; Mühendishane-i Bahri-i Hümay~ln'a oldu~u gibi Mühendishâne-i
Hümaytin'da
da baz~~ aksakl~klar~ n ve intizams~zl~ klann ba~~gösterdi~i ve bu durumun
Ba~ hoca Hüseyin R~Ik~~ Tamani'nin vefat~ ndan sonra ortaya ç~ kt~~~~belirtilerek, tedbir al~nmas~n~n gere~ine i~aret edilmi~tir.
Bu arada ~slah~~ dü~ünülen Mühendishâne-i Berri-i Hümâyün'da e~itimin istenilen seviyede olmad~~~~s~k s~ k tekrar edilirken, bozulan nizam~ n~n
düzeltilmesi için, ~shak Efendi'nin Ba~hoca olarak tayin edilmesi
öngörülür. Dönemin Seraskeri Hüsrev Pa~a, Sultan II. Mahmud'a sundu~u lay~ hada Mühendishane'nin usulünün bozulmas~n~~ daha ziyade ba~hocalann kifayetsizli~ine atfeder ve son ba~ hoca Ali Bey'in hem disiplinsiz
hem de nâ-ehil bir hoca oldu~unu, Mühendishâne'nin ~slah~~ için Ali
Bey'in azledilerek, yerine bilgili dirayetli ve talebe psikolojisinden anlayan
birinin getirilmesinin lüzumunu Padi~ah'a arzeder."
Serasker Pa~a'n~ n layihas~nda, ~shak Efendi'nin tavsiye edilmesi yan~nda Mühendishane-i
Hümay~ln'un içinde bulundu~u durum aç~kça
anla~~lmaktad~ r. Bu layiha Mühendishâne tarihi aç~s~ ndan da büyük bir
k~ ymeti haiz bulundu~undan, burada suretinin verilmesinin faydal~~ olaca~~~
kanaatindeyiz.
Uzunçar~~l~, a.g.e., s. 543.
Serasker Pa~a'n~ n 1246 (183o)'da sundu~u layiha, H. H., nr. 28635A; Hüseyin R~fk~~
Efendi'nin vefanyla ba~hocal~~a getirilen Ali Bey, Mühendishane'deki kötü idaresinden dolay~~ 183o'da azledilerek yerine ~shak Efendi tayin edilmi~tir. Bu hadise, Ali Bey'in husumetine ve ~shak Efendi ile aralannda bir rekabetin do~mas~ na sebep olmu~tur. Hatta 1835'te
~shak Efendi'nin Medine'ye gönderilmesinde Ali Bey'in nüfuzunu kulland~~~~bilinmektedir.
Nitekim 1836'da ~shak Efendi'nin vefat~ ndan sonra ikinci defa ba~hocal~~a tayin olunmu~tur. (Esad Efendi, a.g.e., s. 61.)
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"Elyevm Avrupa mühendishanlerinde düstüru'l-amel olan usül-i
mer'iyye mesela bir ~akird laz~m gelen ulüm-~~ muayyene her ne ise onlar~~
s~ rasiyle kema yenba~i tahsil ederek yedine bir kaide icazetnâme verilmedikçe kâmil mühendis add ve i'tibar olunmay~ p hiçbir hizmetde dahi istihdâm olunamaz. Hatta Mühendishâne-i Berri-i Hümâyünun fi'l-as1 vaz'
ve te'sisi dahi bu usül üzere mevzü' ve müesses ve ulüm-~~ muayyene-i
mezküre cümleten kanunnâme-i hümâyunda münderec olarak ol vakit
muayyene-i me~rüha kemâ hiye hakkuhâ ma'lüm olamad~~~ ndan
~imdilik ma'lüm olan fününun talim ve teallümiyle ba'dehu gün be-gün
tekmiline dikkat olunmas~~ irade buyurulmu~~olmak mülâbesesiyle zaferyâb olabildikleri ~eyleri fi'le ç~ kar~ p talim ile Hendesehâne-i Hürnayün'un
i'mar~ na sa'y ü gayret olunmu~~ise de sonralar~~ birer takrib ile nâ-ehil
maküleleri ba~hocal~ k hizmetinde istihdam olunarak kendileri tahsile sa'y
etmediklerinden ba~ka istikrâr dâiyesiyle sair hoca ve hulefân~n zeki ve
müstaidlerini dahi me'müriyetleri intihab ve ~akirdân~~ kendilerinden tenfir
etmek misin hareketler ile tahsil-i maharetlerine mani' olduklar~ndan ve
kezalik kendülerine istinâd eden gabi neferat makülesi hademelerini bir
takrib Hendesehane-i Hümâyün'a idhal ve imtihan vuküunda sair hocatasclik ettirerek halife ve hocal~ k mesnedine irtika eylediklelarla
rinden ulüm-~~ ma'lüme-i mezkürenin garaz-~~ asil olan bi't-tedric tekmili
husüle gelemedi~inden daima tenakus bulmakta olma~la Mühendishane-i
Hümâyündan sair mahallerde liecli'l-istihdam intihab ve ta'yin k~l~nacak
kâmil mühendis bulunmas~~ muhal hükmüne girmi~~oldu~u ve hatta ~imdiki ba~hocan~ n cehl ve ihmali sebebiyle mühendis namiyle mahiye almakta olan ba'z~~ neferât baya~~~mühendis bile olmakl~~a liyakati olmad~~~~
~imdiye kadar nüzzar hazarat~~ taraflar~ndan Hendesehane-i Hümâyün'un
i'mar~ na cehd ü ikdam buyuruldukça baz~~ görünü~ler ve ekval-i kazibe ile
savu~turulagelmi~~olma~la madam ki ba~hoca kullar~~ mühendishanede
iken gerek ehl-i islâmdan mütefennin bir kullar~~ me'mur buyurulsa ve gerek Avrupa'dan mahsüs efrenç mühendisleri celb k~l~ nsa alâ küll-i takdir
cümlesi beyhüde olaca~~~a~ikar olma~~n evvel be evvel mümaileyh kullar~n~ n tebdiliyle yerine ulüm ve fünün-~~ laz~ meye a~ina bir kullar~~ ta'yin buyurularak her halde Hendesehane-i Hürnayünun bervech-i bala garaz-~~ asAvrupa usülüne konulmas~na dikkat olunmak icab-~~ halden idü~i
li
ve hoca ve hulefa ve ~akirdan~n hüsn-i nizama idhal ile istihdam olunacak
neferat~n dahi tahsil-i maharetleri ve Avrupa usâlü üzere yedlerine icazetnamei'tas~~ keyfiyeti ba'dehu ba~kaca takrir takdimiyle ifade k~l~naca~~."
Serasker Pa~a, bu layihas~ n~ n alt~ nda sab~ k Divan-~~ humayün
tercüman~~ ~shak Efendi'yi, bu i~~için tavsiye eder. ~shak Efendi'nin ehil,
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bilgili ve dirayetli bir kimse oldu~unu, Mühendishane'yi ~slah edebilece~ini, bunu ba~aramad~~~~takdirde cezaland~r~ labilece~ini ve bunun müeyyideye ba~lanabilece~ini belirtir.
Serasker Pa~a'n~ n layihas~~ ve tavsiyesi üzerine ~shak Efendi'nin
Mühendishane'ye ba~hoca olarak tayinine dair Sultan II. Mahmud'un
Hatt-~~ Hümâyünu sad~ r olur. Bu hatt-~~ hümâyün'da II. Mahmud, ~shak
Efendi için eski ba~hoca Ali Bey'e k~yasen "Mumaileyh ~shak Efendi ehven-i mevcud addolunabilir. T~ pk~~ layihan~ n bend-i sanisinde gösterildi~i
gibi mumaileyh ~ shak Efendi'ye müekked tenbih olunarak ber muceb-i layiha temin ve icras~ na mubaderet olunsun" der. ~shak Efendi'nin ba~hocal~~a tayin olundu~u 1830 y~l~~ Aral~k ay~ n~n son günlerinde kendisine bildirilir. Gönderilen hükümde, görevleri ve sorumluluklan tek tek ve aç~ k olarak belirtilir. 42
Eski Ba~ hoca Ali Bey Safer 1247 (Temmuz 1831)'de azledildi~i halde,
Mühendishane Ba~hocal~k maa~~n~~ ve ba~hocal~~a tahsis olunan y~ ll~k zeamet gelirini almaya devam etmesinden dolay~, ~shak Efendi eski
tercümanl~ k maa~~yla kalm~~t~ r. Sultan II. Mahmud'a sunulan takrirde Ali
Bey'in maa~~ve tahsisat~ n~ n aynen kalmas~, ancak ~shak Efendi'nin maa~~n~ n da 750 kuru~a ç~kar~lmas~~ ve bir binba~~~tayinat~ n~n verilmesi teklif
edilir."
~shak Efendi, ba~hocal~~a getirildi~inde, Divan-~~ hümâyt~ n tercümanl~~~na o~lu Mahmud Sami Efendi vekâleten tayin edilir. 'o Safer 1247 (21
Temmuz 1831) tarihli ba~muhasebe kayd~ nda ~shak Efendi'nin "hüsn-~~ r~zas~yla" tercümanl~ k vazifesini o~lu Sami Efendi'ye fera~~etti~i belirtilmektedir. « Di~er taraftan Amerikal~~ seyyah J. De Kay seyahatnamesinde bu
bilgiyi teyid etmektedir."
42
1246'da ç~kan telhis üzerine Hatt-~~ Hüm"4~S~n, H. H. nr. 28635, bkz. vesika 8; EvaReceb 1246 tarihli hüküm, Cevdet Maarif, nr. 5588, bkz. vesika 9.

Safer 1247 tarihli telhis üzerine Hatt-~~ Hümâyün, H.H., nr. 29462.
" H. H. nr. 29462 ve Muhasebe kayd~~ için bkz. 13 Zilkkle 1251 (2 Mart 1836) tarihli
buyruldu. B. O. A. Cevdet Maarif nr. 4946.

4 ' ~shak Efendi'yle görü~tü~ü zaman ~shak Efendi'nin, uzun müddet Divan-~~ Hümâyön tercümanl~~~nda (Dragoman of the Porte) bulundu~u, ~imdi ise onun yerine bu mevkiye damad~n~n tayin edilmi~~oldu~unu belirtmektedir (J. de Kay a.g.e., s. 139); ~shak Efendi'nin damad~~ olan Halil Esrar Efendi'nin 1246 (1831) da Rodos mukatac~l~~ma tayin olundu~unu ve 3 Cemaziyelevvel 1247 ( ~~ o Ekim 1831)'de vefat etti~ini (Mehmed Süreyya, Sici/1-i Osmani, C.I., S. 330.) gözönüne al~rsak J. de Kay'in bahsetti~i ki~inin ~shak Efendi'nin
o~lu Sami Efendi olmas~~ daha muhtemeldir.
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~shak Efendi'nin Ba~hocal~~a Tayininden Sonra Mi~hendishdne'nin Durumu:
~ shak Efendi'nin Mühendishane'nin bozulan nizam~ n~~ düzeltmek ve
tedrisat~ n seviyesini yükseltmek üzere ~artl~~ olarak tayin olundu~u ve bunu
ba~aramad~~~~takdirde cezaland~r~laca~~n~~ daha önce belirtmi~tik. ~shak
Efendi, Mühendishane'ye tayin olur olmaz, burada birçok de~i~iklik yapma ve intizam~~ sa~lama yoluna gitmi~~ve öncelikle, ehliyetsiz hocalar~ n i~ine son vermi~tir. Hatta bu hususta çok me~hur bir hadise rivayet edilir.
~ shak Efendi, hesap muallimi Hasan Efendi'yi azlettirip onun derslerini de
kendisi vermeye ba~lay~ nca, di~er hocalar birgün yemek esnas~ nda "Efendim, Hasan kulunuzu azlettirerek onun r~zk~ na mani oldunuz" derler. ~shak Efendi de o esnada a~z~~ kapal~~ sahanlarda duran yemeklerin ba~~ nda
bekleyen kedileri göstererek "sahanlar~n kapaklar~ n~~ aç~ n da, kedilerin r~zk~na mani olmay~n" diyerek, anlaml~~ bir kar~~l~k vermi~tir."
~shak Efendi bunun yan~ nda Mühendishane'deki dersleri ve tedrisat~~
da düzeni sokmaya gayret eder. Mühendishane'deki tedrisatta yapt~~~~de~i~iklikleri ve ba~hocal~~a ba~lad~~~~ s~ ras~ ndaki e~itim düzeni ile daha sonra getirdi~i düzen aras~ndaki fark~~ 1831-32'de Mühendishane'yi gezen, J.
de Kay'in ifadelerinden daha belirgin olarak ortaya koymak mümkündür.
J. de Kay, "Muhterem arkada~~ m rahip Mr. Goodel ile birlikte, son dört
sene içinde memlekette yer alan önemli de~i~ ikliklerin meyvelerinden bir
Türk yüksek okulu (kolejini) ziyarete gittim... Müdürü sordu~umuzda, bizi yüksekçe bir kundura y~~~ n~ n~ n üzerinden atlayarak geçti~imiz kap~dan
geni~~hali ile dö~eli ve bizim kolejlerimizdeki konferans salonuna benzer
bir salona buyur ettiler. Muhterem ~ shak Efendi bir divan üzerinde kurulmu~~bir taraftan a~~zl~~~~kehribardan yap~ lm~~~ çubu~unu fas~ lalarla
tüttürürken önünde bulunan büyük boyda elyazmas~~ bir kitab~~ hafif sesle
cümle cümle okumakta idi... Etraf~ m~ zdaki manzara çok ilginç bir özellik
gösteriyordu, odada 50-60 kadar ö~renci vard~ . Bunlardan baz~lar~~
görünü~ e göre 20-25 ya~lar~~ aras~ nda genç adamlardan ve baz~lar~~ da
~ 5'inde delikanl~ lardan müte~ekkildi. Bir ço~unun üniformalar~ ndan ordunun muhtelif s~ n~ flarma mensup subaylar olduklar~~ anla~~llyordu. Hepsi
de de~i~ik ~ekillerde yere oturmu~lard~. Hocan~ n takririni dinliyorlar, önlerinde bulunan ka~~ tlara söylenenleri yaz~ yorlard~" ~eklinde tedrisat~~ anlamaktad~ r."
Esad Efendi, a.g.e., s. 38-39.
47 J. de Kay, a.g.e., s. 139.

46
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~shak Efendi'nin 1249 (1833-34) y~l~ nda Mühendishane'deki derslerde
yapt~~~~ de~i~iklikler oldukça önemlidir. Ancak daha önce 27 Rebi-ül-âhir
1248 (23 Eylül 1832) tarihinde Humbarac~lar k~~las~na yeni bir kas~ r in~a
edilirken, Mühendishane'deld talebelerin ders esnas~nda oturabilecekleri
96 adet sandalye sat~ n al~ nd~~~n~~ görüyoruz." Bundan ba~ka s~n~f~ n ortas~ nda dersin ~ekillerini çizmek ve hesap yapmak için büyük kara tahta, ve
talebelerin ellerine dersi yazabilecekleri birer yaz~~ tahtas~~ tedarik edilmi~tir.
Bunlar ~shak Efendi'nin e~itim sistemine getirmi~~oldu~u yeniliklere bir
örnek te~kil etmektedir.
Malzeme tedariki yan~ nda, ö~retim düzenine de yeni uygulamalar getirmi~tir. 22 Ekim 1833 tarihli Takvim-i Vekayi gazetesinde, hocal~~~ n~~ ~shak Efendi'nin yapt~~~~Mühendishane son s~ n~ f~n~ n bir günlük tedrisat~~ anlat~lm~~t~ r. Buna göre biri tatbikat, be~~ders yap~lmaktad~ r. Son s~n~fta 36
mühendis aday~~ her sabah erkenden kütüphaneye gelerek, kendilerine
mahsus sandalyelerine oturup derse ba~lamaktad~ rlar. Bu talebeler üçlü
talumlara ayr~lmakta ve her tak~ m bir gün nöbetle o günkü dersin yaz~,
hesap ve ~ekillerini s~ n~ ftaki büyük kara tahtaya i~lemektedir. Dersler ayr~~
ayr~~ konularda olmakla beraber i~leyi~~tarz~~ ayn~d~r. önce hoca dersi anlatmakta, nöbetçiler bunu tahtaya yaz~ p, talebeler de elllerindeki yaz~~ tahtalar~ na bunlar~~ kopye etmektedirler. Daha sonra, hocan~ n de~erlendirmesi, i~lemlerin yap~lmas~~ ve soru-cevap ~eklinde al~~t~ rma ile ders bitip, talebeler ikinci derse kadar odalar~ nda istirahate çekilmektedirler.
Sabah ilk derste, 13zout'un matematik kitab~ ndan frans~zca k~sa bir
metnin tercümesi yap~ ld~ ktan sonra yine bu kitaptan "hidrolik" bahsi i~lenirdi. ~ kinci derste ise ~shak Efendi'nin Mecmua-~~ Ulüm R~yaziye'sinden
mekanik (ilm-i cerr-i eskal) okutulurdu. Üçüncü ders olarak camide ö~le
namaz~ n~~ müteakip mant~ ktan isagoci kitab~~okunurdu.
Dördüncü derste, hocan~ n kendi telifi olan Usul iis-siya~a kitab~~ okutulur, be~inci derste ise tatbikat yap~l~ rd~. Bu tatbikatta halifelerden biri,
o gün için seçilen bir ressam ve ~~ o talebeyi araziye ç~kar~ p okunan derslerin uygulamas~ n~~ yapt~r~r ve yap~ lan tatbikat~n ~ekilleri ba~hocaya gösterilirdi.
Mühendishane'de di~er dersler s~ n~flara göre hocalan taraf~ ndan verilmekteydi. Meselâ II. Halife ~smail Efendi, sabahlar~~ Hüseyin R~fk~~ Tamani'nin Usul-i hendese kitab~ n~~ ve ö~leye do~ru Mecmua-~~ Ulüm-~~ R~ydz::ye 'nin
" Humbarahane Naz~nn~ n takriri ve muamelesi B.O.A. Cevdet Saray, nr. Bg.
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3. cildini okutur. Son s~ n~ f ~akirdan~ndan hoca efendinin o~lu Sami Efendi
keza, Bzout'nun 1. cildini ve ö~leye yak~ n "sarftan" Maksud risalesini, yine
talebelerden Dervi~~Efendi yeni ba~layanlara "Frans~z grameri" ve ~akir
Efendi "Diyalog" derslerini verirdi.
Yine son s~ n~f II. mülaz~ m~~ Mehmed Tosun Efendi Mecmua-~~ Ult2m-~~
Riydz~y
. e'nin ~ . cildini okuturken, III. mülaz~ m Nurn'anzâde Mehmed Efendi Hüseyin R~fk~~ Tamani'nin Mecmuatti'l-Mühendisin risalesini okuturdu.'
~shak Efendi, Mühendishane Ba~hocal~~~~esnas~ nda, e~itim faaliyetinin
yan~ nda, fen e~itimi için ihtiyaç duyulan bir çok kitab~ n~~ da telif etmi~~ve
bast~ rm~~t~ r.
~shak Efendi, 1834. tarihinde, Ba~hoca iken Medine'de "ebniye-i
mübarekenin" tamirine vazifelendirilmi~tir.' Bir y~ l sonra ~ubat ~~ 836'da
Medine'den dönerken Süvey~'te vefat etmi~ 51 ve oraya defnedilmi~tir. Hat~ ras~ na Hasköy'deki Mühendishane yak~ n~ ndaki mezarl~~a, üzerinde "Divân-~~ Hümâyt~n sab~ k serhalifesi ve Mühendishane-i Hümâyün Ba~hocas~~
el-Hacc Haf~z ~shak Efendi" ibaresi bulunan bir ta~~dikilmi~tir. Böylece,
1817'de Hüseyin R~ fk~~ Tamami'nin maiyetinde Medine'de ba~layan resmi
görevi 1836'da yine Medine'de son bulmu~tur. Hicaza ilk gidi~inde hac
farizas~n~~ yerine getirmi~~ve geldi~inde el-Hacc ~shak Efendi diye an~lm~~t~ r. Di~er taraftan tam olarak tarihi tespit edilememekle beraber 1827-1830
y~ llar~~ aras~ nda üç ay gibi k~sa bir zamanda Kuran-~~ Kerimi h~fzederek
Takutm-t Vekayi, 7 Cemaziyelâhir 1249 (22 Ekim 1833) nr. 69. S. 3-4, st. 2-1.
1250 tarihinde ~shak Efendi "Ebniye-i mübareke"nin tamiri ve yeniden in~as~~ için
Medine'ye gönderilmi~tir. Burada tamirine ihtiyaç duyulan cami ve sair binalar~n tamirini
gerçekle~tirirken daha önceki Mühendisler taraf~ ndan yap~lan tamiratlar~~ ve harcanan para-

lar~n bir hesab~n~~ da ç~ karm~~t~r, Cevdet Evkaf, nr. 21277; Cemaziyelâhir 1251 (Eylül 1835)
tarihli bir belgede ~shak Efendi'nin Medine'de yapt~~~~vazifesine kar~~l~k, dokuz ayl~ k birikmi~~maa~~n~n evkaf hazinesinden verilece~i bildiriliyor. Buradan ~ shak Efendi'nin 1834 sonu- 1835 ba~lar~nda Medine'ye geldi~i anla~~lmaktad~r. Yine ayn~~ belgede, ~shak Efendi'nin
vazifesine dü~künlü~ü ve çal~~kanl~~~~sitayi~kârane bir ifadeyle padi~aha arz edilmekte ve
~öyle denmektedir: "Hacegân-~~ divân-~~ hümâyün'dan hâlâ Mühendishâne-i Hümâyün ba~hocas~~ el-Hacc Haf~z ~shak Efendi bendeleri Medine-i münevvere'ye vurudunun ferdas~~
günü hizmet-i memuriyetinde Kemâl-1 takayyüd ve ihtimâm birle müba~eret ve müddet-i
kalile zarf~nda Mescid-i Gamame ismiyle müsemma olan Cami-i Kebir-i saadet-mesirin baz~~ mahalleri müceddeden in~a ve baz~ s~n~~ tamir ederek...", Cevdet Evkaf, nr. 19635.

5 ' Cevdet maarif, nr. 1832, Cevdet Evkaf nr. 10777. Vefat eden ~ shak Efendi'nin yerine Mühendishane Ba~hocal~~~na, eski Ba~hoca Ahmed Bey 16 Zilkade 1251de yeniden tayin olunmu~tur. Cevdet Maarif, nr. 2946.
Belirten C. Mil, 48
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Hac~~ lakab~n~n yan~nda "el-Haf~z" lakab~n~~ da alm~~~ve "Ba~hoca el-Hacc
el-Haf~z ~shak Efendi" olarak tan~nm~~t~r.'
Özel hayat~ na gelince, ~shak Efendi biraderi Esad Efendi ile Yavuz
Selim semtinde Çukur Bostan mahallesinde bir evde oturmakta idi. Sami
ve Baha Efendi ad~nda iki o~lu ve bir k~z~~ vard~. Karakter olarak, vazifesine dü~kün, çok çal~~kan, Mühendishane'de dersi olmad~~~~zamanlarda gece ve gündüz ya okumak ya tercüme veya telif ile me~gul olurdu. Dokuz
sene gibi k~sa bir zamanda birçok eser haz~ rlam~~~olmas~~ onun ne kadar
çal~~kan oldu~unun i~aretidir. Derslerinde gayet ciddi ve iyi talebe yeti~tiren bir hoca idi. Herkes taraf~ndan sevilip say~ld~~~, öldükten sonra hat~ ras~ na Mühendishane de bir ta~~dikilmesinden anla~~lmaktad~r. Çok renkli
bir ~ahsiyet oldu~u ve tan~yanlar' etkiledi~i kendine has bir tak~m huylan
ve meraklar~~ bulundu~u ve bilhassa nargile içmeyi sevdi~i, onu tan~yan talebelerinden bilgi derleyen Esad Efendi'nin yaz~ s~ndan ve onunla ~ahsen
görü~en Amerikal~~ seyyah J. De Kay'in hat~ rat~ ndan anla~~lmaktad~r.
Yeti~tirdi~i talebeler aras~ nda Kimyager Dervi~~Pa~a, Mü~ir Emin Pa~a ve Mirliva Esad Pa~a gibi daha sonraki devirlerde modem Bat~~ biliminin Osmanl~~ Devleti'nde geli~mesinde rol alm~~~bir çok bilim ve fen adam~~ bulunmaktad~ r.
~SHAK EFENDI'NIN ESERLERI
Mühendishanelerde modem bilimlerin e~itimine ba~lanmas~~ ve e~itim
seviyesinin yükseltilmesi, öncelikle bu bilimleri konu alan eserlerin
Türkçe'ye tercümesini gerektirmi~tir. ~shak Efendi'nin Osmanl~~ bilim ve
e~itimine olan önemli katk~lar~ndan birisi de fen bilimlerine ait temel ders
kitaplar~n~n tercümesine öncülük etmesi ve bu harekete sürat kazand~rrn~~~
olmas~d~r.
Tespit edebildi~imiz kadar~~ ile 1826-1834 aras~ndaki sekiz y~l içinde
toplam onbir ciltlik sekiz kitap haz~ rlam~~t~r. Bunlardan ba~ka ~shak Efendi'ye ait olundu~u kesin olarak tespit edilemeyen ancak kendisine atfedilen eserler de vard~ r.
~shak Efendi'nin 3 ay gibi k~sa bir zamanda Kuran'~~ h~fzetti~i söylenmektedir. "elHaf~z" s~fat~n~~ ald~~~~tarih eserlerinde kulland~~~~tabirlerden az çok anla~~lmaktad~ r. 1243
(1827)'de tab edilen Tuhfettil-ümera adl~~ kitab~ nda sadece el-Hacc s~fat~ n~~ kullan~ rken, 1246
(1830)'dan sonra tab edilen eserlerinde ise el-Hacc el-Haf~z ~shak lafz~n~~ kullanmaktad~ r.
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Tercüme ve adaptasyon yolu ile Avrupa kaynaklar~ ndan k~sa sürede
haz~rlad~~~~bu kitaplar, gerek Padi~ah'~n ~ahs~ndan gerek di~er Osmanl~~
resmi makamlar~ ndan büyük ilgi ve destek görmü~tür: Mecmua-i Ullim-u
Riyiiziye adl~~ dört ciltlik eserinin ilk cildinin bitiminde Sultan II. Mahmud
taraf~ ndan 250 adli alt~n ile mükafatland~rdm~~, kitaplar~ n~ n devlet matbaas~nda (Matbaa-i Amire) bir an evvel bas~lmas~~ için gerekli ihtimam gösterilmi~tir.
Eserlerinin telifinde kulland~~~~terminoloji de ayr~ca geni~~çapta üzerinde durulmas~~gereken bir konudur. ~shak Efendi'nin, yabanc~~ kaynaklara dayand~~~~halde, mümkün oldu~u kadar osmanl~ca terimleri kullanmaya dikkat etti~i görülür. Ayn~~ zamanda, arapça ifadeleri zahmetli olan terimlerin yerine, yabanc~~ dildeki kar~~l~klann~~ almay~~ tercih etmi~tir. Bu çal~~malar~~ ile osmanl~~ ilmi terimlerin tesbitine önemli katk~lar~~ olmu~tur.'
Aynca birçok yazar taraf~ndan, ~shak Efendi'nin ortaya koydu~u zannedilen fakat kendisinden önce türetilmi~~baz~~ terimleri eserlerinde kullanmas~,
bu terimlerin yerle~mesine vesile olmu~tur. Mesela ilk defa Hekimba~~~
Mustafa Behçet Efendi taraf~ ndan kullan~lan Oksijen ve Hidrojen terimlerinin kar~~l~ ldan olan Müvellidülhumuza ve Müvellidülma, ~shak Efendi'nin eserleri sayesinde uzun seneler Kimya terminolojisinde kullan~lm~~t~ r.
~ shak Efendi, eserlerinin ço~unu ba~hocal~~~~esnas~nda haz~ rlam~~t~ r.
Ancak Divan-~~ Hümâyün Tercümanl~~~~ s~ras~nda harp tekni~i konusunda
Rekzi ve Nasbu'l-lityam 54 ve Tuhfetül-Omerii fi H~fz-t K~ld's adl~~ iki kitab~~
bas~lm~~t~ r.
Ba~hocal~k döneminde haz~rlad~~~~ilk eser 183I'de bas~lm~~~olan Medhal fi'l Co~rafya olup, Mühendishane eski ba~hocalanndan Hüseyin R~fk~~
Tamartrnin astronomi ile ilgili bir kitab~ndan co~rafyaya dair olan k~sm~n
bir özetidir.'

" ~shak Efendi'nin Kimya Terimleri için önerdi~i baz~~ kar~~l~ klar ~unlard~ r: Memphitis (Azot): Hava-i Memati; Salif~able base: Esas-1 Muhtesetü'l-milh; Atmospheric air: Hava-i
Nesimi; Respirable air: Hava-i Hayati, vs.
54 ~shak Efendi, Rekzi ve Nasbu'l-Hiyam, Dersaadet. 1242 (1826).
" ~shak Efendi, Tuhfettil-Omerd fi
Ktla Dersaadet 1243 (1827), ~~32 S.
56
Medhal fi'l-Co~rafya, Tertip eden ~shak Efendi, Dersaadet, 1247 (1830, 77 s. 8 pl.
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Usul üs-siya~a
~ shak Efendi Mühendishane ba~hocal~~~ na getirildi~i 1246 (1831) tarihinde Usul üs-s~ya~a 57 adl~~ ve top dökmek sanat~yla ilgili bu eseri frans~ zca
kitaplardan adaptasyon ile türkçeye çevirmi~tir. Mühendishane'de ders kitab~~ olarak okutulan bu eser Istanbul'da 1831-1833 y~llar~~ aras~nda bas~lm~~t~r. ~ shak Efendi mukaddimesinde, eserini Tophane-i Amire'de istifade
olunur ümidiyle "Fenn-i mezbura dair kütüb-i efrenciyeden lisan-~~
Türki'ye tercüme ve tenkihle” h~zarland~~~ n~ , belirtmi~ tir. Eserde top
dökümünde kullan~ lan madenler üzerinde durularak o güne kadar kullan~ lan top dökme tekniklerinden bahsedilmi~tir. Demir, çelik, bak~r, kalay
ve tunç gibi metallefin özellikleri, top kal~plar~, bunlar~n çe~itleri, kal~ba
konmalan, kal~ ptan ç~ kanlmalan, temizlenip parlat~lmalan ayr~~ ayr~~ ele
al~nm~~t~r. Ayr~ ca uzun süreli at~~ larda topun erimemesi için yap~lacak i~ler büyük bir dikkatle izah edilmi~tir. ~ shak Efendi'nin Osmanl~~ topçulu~una bu eseriyle yeni bir boyut kazand~rd~~~~söylenebilir. Konuyla ilgili
tablo ve çizimler kitab~ n sonunda 6o levha halinde yeralm~~t~r.
Mecmua-i Ulüm-~~Riydziye:
~shak Efendi'ye hakl~~ ~öhretini kazand~ ran dört ciltlik büyük eseri,
dönemin Avrupa fen kitaplar~ ndan (daha ziyade Frans~ zca'dan) tercüme
ve telifle haz~rlad~~~~ve 1831-1834 y~llar~~ aras~nda Sultan II. Mahmud'un
emriyle Istanbul'da bas~lan, M~cmua-t Ulüm-~~ Riyâz~:ye'dir. "
Bu eserin en önemli özelli~i, bas~ld~~~~1831 y~l~na kadar yay~nlanm~~~
Osmanl~~ bilim literatürü topluca gözönüne al~nd~~~ nda, matematik, fizik,
kimya, astronomi, biyoloji, botanik, zooloji ve mineraloji gibi birçok tabii
ve riyazi ilimlerin bas~lan Türkçe metinlerini birarada sunan ilk kitap ve te~ebbüs olmas~d~r. Bu eserin di~er bir özelli~i de, son cildinde Kimya konusunda Türkiye'de bas~ lan ilk Türkçe makaleyi ihtiva etmesidir. Lavoisier'nin Trait~~ilimentaire de Chimie adl~~ eserinin ilk bölümünün ~shak Efendi'nin bu makalesine temel te~kil etti~i anla~~lmaktad~ r. Ancak kendisinin
Lavoisier sonras~~ kaynaklardan da yararland~~~~tesbit edilmi~tir. Mecmua-i
Ulüm-~~ Riyâziye'nin muhtevas~~ incelendi~inde ve ayn~~ dönemde Avrupa'da yay~nlanan fen kitaplanyla mukayesesi yap~ ld~~~nda ~u neticelere
ula~mak mümkündür:
57 ~ shak Efendi, Usül
Matbaa-i Amire 1250 (1834); Ekmeleddin ihsanoglu,
Aç~klamal~~ Kimya Eserleri Bibliyografyas~, S. 53.
58 El-Hacc el-Haf~z Ba~hoca ~shak Efendi, Alecua-1 Ulüm-i Riyciziye, 4 cilt. Matbaa-i
Amire 1247-1250 (1831-1834).
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Eserin, matematik ve mekanik konular~~ için, Etienne Bezout'un (17301783) Cours de Mathe:matiques adl~~ eserinden istifade edilirken, Astronomi,
Botanik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Mineroloji gibi bilimlere ait bölümler ise
dönemin Avrupa's~ nda teknik e~itimde kullan~lan kitaplar~ ndan faydalan~larak haz~ rlanm~~t~ r. Bu eser, ihtiva etti~i bilgiler bak~m~ ndan, ~~ o. asr~ n
ba~~nda Avrupa'da yay~ nlanm~~~benzer eserler ile mukayese
bunlara yak~ n seviyede bilgi ihtiva etti~i söylenebilir. Bunun neticesi olarak, Osmanl~~ askeri e~itim müesseselerinde Bat~~ fen e~itimine yak~ n seviyede bir fen e~itimi sürdürüldü~ü ortaya ç~ kmaktad~ r.'
Usidi ~stihkâmdt
~shak Efendi'nin ba~hocal~~~~zaman~ nda tamamlad~~~~bir di~er eseri
yeni usul istihkâmlarla ilgili Usûl-i istihkdmat ~r.' 1248 (1832)'de tamamlanm~~~olan eser 1250 (1834)'te Matbaa-~~ Amire'de bas~ lm~~t~ r. ~shak Efendi bu eseri Belvan ad~ nda bir Frans~ z mühendisin eserinden tercüme etti~ini giri~te belirtmektedir.
~shak Efendi, ayn~~ konuda 1242 (1827)'de tab edilen Tuhfetu'l-Ümerd
adl~~ eserinde "Mühendishane'de ihtiyaç oldu ~u için ~imdilik muhtasar bir
risale haz~ rlad~~~ n~~ ve bu konuda Avrupa'da ra~bet gören büyük bir eserin
tercümesini yapmakta oldu~unu" haber vermektedir. Frans~ zca kitaplardan
istifadeyle haz~rlayaca~~n~~ zikretti~i bu eser Usül-i ~stihkâmdt olmal~d~ r.
Riyâzi ilimlerden say~ lan "fenn-i istihkâmât" o dönemde oldukça revaç gören ve "müteffennin zabit" yeti~ tirilmesinde ön planda tutulan bir
konuydu. ~shak Efendi Usid-z ~stahkâmdt adl~~ eseri yazmadan önce Türkiye'de bu konuda yaz~ lm~~~derli toplu bir eserin olmad~~~ n~~ zikretmekle beraber Laffite ve Vauban risaleleri tercümelerinin pek iyi olmad~~~ n~~ belirtmektedir.
Ekmeleddin ~ hsano~ lu, Feza Günergun, a.g.bildiri.
'' ~shak Efendi, Usitl-i Istihkd~ndt, Matbaa-1 Amire I 25o (1834).
"1 Frans~z Tahkimât Genel Müfetti~ i olan Jean de Lallite-Calve'nin harp tekni ~i ve istihkâmâta dair olan ve 1787'de Beyo~ lu'nda bas~lan, Usithi'l-Maant fi Tertibi'l-Ordu ve Tahsinihf Muvakkaten adl~~ eseri ~ shak Efendi'nin zikrettigi birinci kitapt~ r. Laffite-Calve 1783'te
Türkiye'ye gelmi~, Ruslarla yap~ lan sava~ ta kumandan olarak görevlendirilmi~tir. Ad~~ geçen
ikinci tercüme Konstantin ~ psilanti'nin (ö. 12137/1792) Frans~ z askeri mühendislerinden Mare~al Sebastien le Prestre de Vauban'dan tercüme etti ~i ve 1794'te Istanbul'da Fenn-i Muhasara ad~yla bas~lan eserdir. Eserin tam ad ~~ Darben ve Def an Muhasara ve Muharese-i K~ta' ve
Husitn-: Müleyyed'dir. Bu eser Vauban'~ n 1739'da bas~ lan Traiii de l'Attaque et de la Defense
des Places adl~~ eserinin tercümesidir. Sultan III. Selim eserin tercüme edilmesini serettibba
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Eser üç makale halinde tertip olunmu~tur. Birinci makale harp sanat~ , muharebe ve ordular~ n kurulmas~ ndan bahseden üç k~s~ ma ayr~ lm~~ t~ r:
~ kinci makale küçük istihkâmlar hakk~ nda olup metrisler, metrislerin
in~a edilmesi konular~ n~~ ele alan iki k~s~ m halinde tertip olunmu~tur.
Üçüncü makale büyük istihkâmlar hakk~ nda olup, kitab~ n ana
bölümünü olu~turmaktad~ r. 12 k~s~ m halinde tertib edilmi~tir:
~ . Yeni kaidelere göre in~a olunacak bir kalenin özellikleri. Ayr~ ca
kalelerin fayda ve lüzumlar~ , çe~itleri, yerlerinin seçilmesi, eski kalelerin
~ekil ve resimleri hakk~ nda bilgiler verilmi~tir.
Yeni usüle göre yap~ lan kalelerin düzenlenmesi.
Dahili istihkâmlar.
Harici istihkâmlar.
Tüfenk ve top delhizleri, toprakalt~~ ve su la~~mlar~.
Kale in~aas~ nda ekoller. Bunlar aras~ nda Frans~z mühendislerinden Aradat'n~ n, de Belle'in, Hollandal~~ mühendis Marole'nin, Frans~z Pagane'nin, Vauban'~ n, Mevhidon'un ekolleri yan~ nda ~ talya ve ~spanya
ekolleri say~ lm~~t~ r.
Hücum.
Müdafaa.
Muhasara.
~~ o. Müdafaada yap~ lacak i~ler.
~~ I. Kalelerin hücuma kar~~~koyma müddetlerinin tesbiti.
12. ~stihkâmlann sa~lam olmas~ n~ n önemi ve Osmanl~~ geli~me döneminde kalelerin muhasaras~ na dair verilen emirnâmelerden örnekler.

Eserin tamam~~ 463 sahife ve 21 tablodan olu~maktad~ r. Konuyla ilgili
çizimler kitab~ n sonuna eklenmi~tir.

Sad~ k Efendi'den istemi~~ise de Sad~ k Efendi bu i~i Konstantin ~psilanti'ye havale etmi~tir.
~psilantinin bu konuda Fenn-i Cenk ve Hayme ad~ yla bir tercümesi daha mevcuttur (Milli
Kütüphane Katalo~u, 1946, A 146).
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Aksu'l-Merâyd fi Al~zi'z-Zevâyd
~shak Efendi'nin 12 Rebi-ül-evvel 1248 (9 A~ustos ~~ 832)'de telif etti~i
ve Mart 1835'te Matbaa-i Amire'de tab olunan bu eseri, 62 oktant-sekstant
ve "daire-i inickas (cercle achromatique)" gibi yükseklik ve mesafe ölçme
aletlerinin kullan~ m~~ ile ilgili bilgiler ihtiva etmektedir. Eser, özellikle
mühendis ve muvakkitlerin ra~bet etti~i bu aletlerin kullan~ lmas~ nda kolayl~ k sa~lamak maksad~yla yaz~lm~~t~r. Daha çok pratik ihtiyaca cevap verecek ~ekilde haz~ rlanm~~~olan eser, zaman~na kadar ayn~~ konuda yaz~ lm~~~
kitaplardan daha derli toplu ve daha kullan~~l~d~r.
Sultan II. Mahmud'a ihtaf edilen eser bir mukaddime, iki maksad
(makale) ve bir hatimeden müte~ekkildir. Alt~~ bölüm halinde tertib edilmi~~olan mukaddimede aç~~ ölçmede uygulanan kaideler hakk~ nda bilgiler
verilmi~tir. Bu bölümlerde ele al~ nan konular ~unlard~r:
. Aç~~ ölçer aletlerin yay~~ üzerinden dakika ve saniyenin ölçülmesi.
~ htilâf-~~ Manzar aç~s~~ (paralaks). Bölümün sonunda güne~in paralaksini gösteren bir cetvel.
I~~~~ n k~r~ lmas~ , güne~~~~~~~ n~ n k~ r~lmas~~ ile ilgili bir de cetvel.
Gezegenlerin görünür çaplar~.
Görünür ufuk ile hakiki ufuk aras~ ndaki fark~ n ölçülmesi.
Ölçülen uzakl~~~ n hakiki uzakl~~a dönü~türülmesi.
I. nci makale oktant ve sekstant gibi aletlerin yap~ lmas~ , kullan~ m ~ekli, ayarlanmas~~ ve kalibrasyonunun yap~lmas~~ hakk~ ndad~ r. Bu makale a~a~~daki ba~l~ klar~~ ta~~yan 9 bölümden olu~maktad~ r:
~~Oktant veya sekstant aletleri nedir?
Bu aletlerin yap~m~, kullan~ m~, opti~e ve geometriye uygulanmalar~.
Bu aletlerle deniz kenar~ nda veya gemide boylamlar~ n ölçülmesi.
Karada uzakl~~~n ölçülmesi.
Bu ölçümlerde dikkat edilecek hususlar.
62 ~shak Efendi, Aksu'l-Mer:dy fi Ahzi'z-Zevdyd, Matbaa-i Amire, 1250 (~.T.Ü. Bilim ve
Teknoloji Tarihi Ara~t~ rma Merkezi Kütüphanesi'nde nr. 25'de yazma bir nüshas~~ mevcuttur).
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Gayet-i irtifa (?)
Gezegenler aras~~ aç~n~n ölçülmesi.
Ula~~lmas~~ mümkün olmayan bir yerin uzakl~~~ n~n bulunmas~.
g. Oktant aletinin sa~l~ kl~~ ölçümünü etkileyen faktörlerin ayarlanmas~~
ve kalibrasyonu hakk~ nda.
II. nci makale "Daire-i inickâs" hakk~ndad~r. ~shak Efendi Daire-i iniC
kâs ile oktant-sekstant'a nazaran daha do~ru ve dakik aç~~ ölçümler yap~ld~~~n~, bu aletin de aynalar~ n yans~mas~~ prensibine dayand~~~n~~ belirtmektedir. Bu makale üç k~s~ m halinde tertib edilmi~tir.
. Aletin mahiyeti, özellikleri ve yap~lmas~.
Bu aletin bak~m~~ ve do~rulu~unun s~nanmas~, ayarlanmas~, kontrol
edilmesi ve do~ru ölçüm için dikkat edilecek hususlar.
Baz~~ ölçümler hakk~nda bilgiler.
Hatime, güne~in yüksekli~inin ve dolay~s~yla saat aç~s~n~n ölçülmesi ile
saatin tesbitinden bahsetmekte ve alt~~ k~s~mdan olu~maktad~r:
. "Dair" ve "Fazl-~~ Dair"
Saat,
Günlük kullan~lan saatler,
Cetveller (24 sayfa)
Bulunmas~~ arzu edilen cetveller,
Aç~ kland~~~~üzere elde edilen "fazl-~~ daireyi saat-~~ muvaf~kaya" çevirme (saat aç~s~ ndan saatin tesbiti).
~shak Efendi'nin sözünü etti~imiz bu eserlerinden ba~ka, Küre, Hikmet
ve Deniz la~~m: ad~nda, baz~~ risalelerinin var oldu~u de~i~ik kaynaklarda
belirtilmekte ise de, bunlann yazma veya basma nüshalanna rastlanmad~~~ndan
a
haklar~nda kesin bir de~erlendirme yapmak mümkün de~ildir. Ancak ~ shak Efendi'nin böyle eserlerinin mevcut olmad~~~~ihtimali daha kuvvetli görülmektedir. Di~er taraftan baz~~ kaynaklarda ~shak Efendi'ye atfedilen Alât-~~ Kimyen~~e adl~~ eser, asl~nda ~ shak Efendi'nin talebelerinden,
Bostanizâde Hac~~ Mustafa Bey'e ait oldu~u ortaya ç~km~~t~r. 63 Bunun yaBkz. dipnot zo'de verilen kaynaklar.
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n~ nda ~emseddin Sami Bey, Maison Rustique adl~~ eserin ~ shak Efendi tara~ nda
Andan Hane-i Ba~~ad~ yla Türkçe'ye çevrildi ~ini belirtmekte ise de asl
~i
Mustafa
Behçet
Efendi'nin
Buffon'dan
tercüme
etti
bu eser, Hekimba~~~
lan
r~
p
bast~
~
ndan
1848'de
tamamlan
~
ve karde~ i Abdulhak Molla taraf
Beyt-i Dihkan'i adli eser olmal~d~ r.
~ shak Efendi'nin bas~ l~~ eserleri d~~~ nda yazma halinde kalan iki eseri
daha vard~ r. Bunlardan birincisi Kavad-i Ressam:y e adl~~ eseri olup, bu eserini ba~hocal~~~~esnas~ nda "bir tarik-i nev-icad sehl u'l-fehm üzre terkip"
etti~ini mukaddimesinde belirtmi ~tir.
~ kinci yazma eseri ise, Risale-i Ceyb olub, kozmo~ rafya ile ilgili konu~r. ~ncelelar~~ ele almaktad~ r. Tercüme ve adaptasyon yoluyla haz~rlanm~~t
talebelerin~n~f
di~imiz nüshas~~ Mühendishane-i Berri-i Hümâyün ikinci s
den Mehmed Emin Efendi taraf~ ndan muhtemelen 1256 (1840) tarihinde
istinsah edilmi~tir. 65 Ba~l~ k olarak Risale-i Ceyb li-~ shak Efendi (Rahmetüllâhialeyh) ibaresi mevcuttur. Giri~ te "bu risale-i ceyb-i affik demekle
ma'rt~ f olan aletin rubu' daire aksam~ ndad~ r" denmektedir. Risale bir mukaddime ve 25 bab üzerine tertip olunmu~ tur. Eserin muhteviyat ~~ Aksu'lMerdyâ fi Ahzi'z-tevâyd ile paralellik arzetmekte olup, özellikle ~ehirlere
göre saat farklar~n~~ belirten bölümü önemli bir yer tutmaktad~ r.
***
ve girmesini
Modern Bat~~ biliminin Osmanl~~ Devleti'nde tan~ t~ lmas~ n~~
~~ ile ilgili
shak
Efendi'nin
hayat
sa~layan en önemli simalardan birisi olan ~
iv
belgeleri
sayekaranl~ kta kalan di~er malumatlar~ n, yeni bulunacak ar~
dayal~d~ r.
sinde aç~~ a kavu~aca ~~~muhakkakt ~ r. Ancak bu i~~biraz da ~ansa
u eserlerin üzerinde de geni~~
Di~er taraftan, ~ shak Efendi'nin yazm~~~oldu~
bir ara~t~ rmaya ihtiyaç vard~ r. Bilhassa yeni ilmi terminolojinin türetilmemesindeki etkisinin belirsindeki katk~ lar~ n~ n, yeni ilmi kavramlar~n yerle~
bilim
ve
kültür
tarihindeki
yeri daha iyi belirlenmesiyle onun Osmanl~~
lenmi~~olacakt~ r.
~ shak Efendi medrese e~itimini takiben Mühendishane'de yeti~mi~~bir
Osmanl~~ mühendisi ve bilim adam~d~ r. Modern bilimler konusunda ba~-

~.T.U.

ka, 168 yaprak;
Kavaid-i Ressamiye, ~. C. Merkez Kütüphanesi, T.Y., nr. 6829, R~
ka
173+16
yaprak.
rma
Merkezi,
nr.
24,
R~
~t~
Bilim ve Teknoloji Tarihi Ara
n 39. vara~~nda
Eser ~ . Ü. Merkez Kütüphanesi, T.Y., nr 714'de kay~ tl~~ olan kitab~

ba~lamaktad ~ r.
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latt~~~~tercüme hareketinin ve ~shak Efendi'nin modern bilimleri aktarma
konusunda yapt~~~~çal~~malar yaln~ zca Mühendishâne-i Berri-i Hümâyün'da etkili olmakla kalmam~~ , eserlerin Osmanl~~ Devleti'nin di~er modem askeri ve sivil mekteplerinde de okutulmu~tur. Mecmuâ-~~ Ulüm-~~ Riyâziye'nin 1841-1845 y~llar~~ aras~nda tekrar Bulak'ta bas~lm~~~olmas~~ tesirinin M~s~r'a kadar uzand~~~n~~gösterir.
~shak Efendi, de~erli eserler vermenin yan~nda Tercüme Kalemi ve
Mühendishâne-i Berri-i Hümâyün gibi devlet için çok önemli iki müessesenin yeniden canlanmas~n~~ sa~lam~~t~r. Mühendishane'deki e~itim sistemine getirdi~i düzenlemelerin, modern bilimin Osmanl~~ Devleti'ne girmesi ve geli~mesine büyük katk~s~~ olmu~tur. ~shak Efendi böylece kendisinden sonra fen bilimleri alan~nda yeti~ecek ve Tanzimat'la ço~alacak yeni nesil bilim adamlar~n~n ihtiyaçlar~~ olan zemini haz~rlam~~t~r.
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BA~~~1CA ~SHAK EFENDI
HOMAYCIN'DA
MÜHENDISFIÂNE-I
1806-1815 YIL LARI ARASINDA SINIF GEÇME CEDVELI *

IV Ill Il

Abdurrahlin b.
Hasan

I

IV BI

Il

I

IV III H

~~ rv ~n ~~~ ~~ ~v

III LI

M3

~~

~~

M2

~~

Ahmed b.
Halil
MI

M2

Ahmed b.
Ibrahim

IV III Il

S

V

~~

V
S

~~

S

M3

~~

Ahmed Mustafa
Piyak P.

M2

Ahmed b.
Mustafa Hasköy

S

M2

~~
m~~

~~

v

M3

~~

Ali b. Abdullah

S

Ali b. elhac Halil
Ali b. Receb

M2

S

M.2

MI

~~

Dervi~~Ibrahim
b. Veli

T

MI

M2

Dervi~~b. Ismail
E~ref Ahmed b.
Mehmed Arif

S
MI

$

Filbeli Hata
Mehmed

M3

M3

S

V

M2

M3

Feyzi b. Feyzi

S

S
~~

$

T
V

S

Hasan b. Mustafa
M2

$

M3

~~

~~

Hüseyin b. Eyüp
Kas~mpa~a
Hüseyin b.
Ibrahim

S

M3

M2

~~

Hasan

Hasköylo
Seyyid Ömer

MI

~~

Halil b. Ibrahim
Halim Ef.
Biraderi Mehmed

~~

S

M2

Ali b. Tahir
Ali b. Niyazi

I

M3

M2

M3

Ahmed
Hasköyk~~

I

~~

Ahmed
Ahmed b.
Ali

1230

1229

1228

1227

1226

1221

S~ n~flar—

~~
$

M2

~~
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1221

1226

~v n~~ ~l ~~ ~v n~~ ~l

1227
1

IV III II

1228
I

IV III II

1229
I

IV III II

1230
I

IV III II

Ibrahim b. ~brahim

~~

~ mamo~lu Mustafa

M2

~shak b. Abdullah
Yanyavi

Ivr:

~~

~~

~shak la.) Seyyid Ali

M2
M3

Ismail b. Musa

Mahmud b. Mehmed

M2

MI

~~

MI
MI

m3

~~

Mehmed Efendi

MI

Mehmed Izzet b
cihaz Mustafa :5

M3

~~

Mehmed Tahir
b. Hasan

~~

Mehmed Tahir
b. Ibrahim

~~

~~

MI

M3

M2

MI

Mehmed b.
Mahmud Aksamyf
Mehmed Sad~k
elhae Hüseyin

V
H

Mehmed Emin
b. Mehmed

Mehmed Top b.
Bekta~~Çavu~~
Mehmed Yakup b.
Mehmed Yakup

~~
~~

Mehmed Zekayi
b. Ali

~~

M2

M3

V

~~
M3

MI

MI

~~

Nureddin b. Yahya

~~
M:

~~

Osman b. Mesud

Salim b. Abdullah

MI

v

~~

~~

Mehmed Arif
b. Musa

Sait b. Emin

~~

MI

Marmara]] Haf~z
Salih

Mustafa b. Mehmed

M2
M2

MI

Küçük Mehmed

Molla Mahroud

I

M2

~~
~~
~~

M3
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S~n~flar—

1221

1226

~v n~~ ~~~ ~~ ~v n~~

Seyyid Mehmed
b. Ali
Seyyid Ömer
b. Osman
Sultan Selimli
Süleyman

~~

IV III D

M3
M2

~~

1228
I

P/ III Il

M2
M2

1229
I

IV III II

MI

MI

~~

V

12 30
I

IV III II

I
~~

MI

$

Meh~ned Nuri b.
Mustafa SOtkke

MI

Sötklceli Tahir

M2

Tahir b. Ali

~~
~~

Yusuf

M3

M3

V

~~

Yusuf b. Abdullah
... Ali

ll

1227

~~
MI

* Bu cetvel, Ekler. vesika 1, 2, 3, 4 ile Cevdet Askeri, nr. 8164 ve Cevdet Maarif nr.
6233 vesikalarm~ n tahlili neticesinde haz~ rlanm~~t~ r. M: Mülaz~ m, MI: Ba~~Mülaz~ m M2:
~ kinci Mülaz~ m, M3: Üçüncü Mülaz~ m, H: Halife, T: Terk, ~: ~akird, V: Vefat
'I* Bu cedvelde belirtilen s~n~ flar Mühendishane'de kullan~ lan s~ n~ f düzenine göredir,
yani ba~lang~ç s~n~ f~~ dördüncü (S~ n~ f-~~ rabi "IV"), son s~ n~ f ise birinci (S~ n~ f-~~ evvel "I") s~n~ ft~ r.
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Vesika 3 — 7 ~aban 1228 (5 A~ustos 1813) tarihli Mühendishane-i Beni-i Hümâyün Naz~n
Hüseyin Efendi ve Ba~hoca Hüseyin R~fk~~ Efendi'nin Takriri: Cevdet Maarif
nr. 6388
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Vesika 4 — 13 Muharrem 1230 (26 Aral~ k 1814) tarihli Mühendishane-i Berri-i Hüm"41-~ n
Naz~n Seyyid Mehmed Tahir ile Ba~hoca Hüseyin R~ fk~~ Efendi'nin Takriri:
Cevdet Maarif nr. 3926
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Vesika 5 — 23 Rebiyülevvel 1232 ( ~ o ~ubat 1817) tarihli M~ s~ r Valisi Mehmed Ali Pa~a'n~ n
~ukkasi : Cevdet Maarif nr. 3458
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Vesika 6 — Muhtemelen 1238 (1823) tarihli Hatt-~ Hümâyün: H.H. nr. 16749
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