BASHOCA ~SHAK EFENDI
FAIK RE~IT UNAT
Mühendishane Ba~hocalar~ndan ~shak Efendi'nin ilim hayat~m~zdaki yeri ve özellikle memleketimizde müspet bilirr~lerin yay~lmas~nda
oynad~~~~öncü rolünün önemi, herhangi bir suretle tart~~~lmas~~
söz konusu olam~ yacak bir gerçek olarak bilinmektedir. Bu zat~n
Mühendishanede hoca olarak görev ald~~~~dönemden sonraki hayat~~
ve kimli~i hakk~ nda az çok bilgiye sahip oldu~umuz halde, onun
hayat~n~n ilk safhas~~ve ö~renimini nas~l ve nerede yapt~~~~hakk~nda hemen hiç bir ~ey söylenememekte ve kendisinin sonradan Müslümanl~~~~kabul etmi~~bir Musevinin o~lu oldu~undan ço~unlukla
bahis edilmektedir.
Biyografisi hakk~nda bize bilgi veren bas~l~~kaynaklar~n en eskilerini Kamus ül-Alâmi ile Sicill-i Osmani 2 te~kil etmektedir. ~emseddin
Sami Bey, son Osmanl~~bilginlerinin en ünlülerinden biri oldu~una
i~aret ederek, ~ark dilleriyle Avrupa dillerinden bir kaç~n~~
ve bilim alan~ndaki eserlerini ve çal~~malar~n~~ k~saca özetledi~i bu
zat~n, Yahudiden dönme mühtedi oldu~unu kaydetmekte ise de onun
Mühendishane hocal~~~ndan önceki hizmetlerinden ve do~du~u
yerden hiç bahsetmemektedir. Mehmet Süreyya Bey ise "Yanyal~,
mühtedi ve lisan a~ina oldu~unu" belirttikten sonra Hacegân s~n~f~na
girmeden önce Tersane ve Divan-~~Hümayun terctimanl~klannda
bulundu~unu ve 1221'de (M. 1807) Istanbul'a Ingiliz donanmas~~
geldi~inde mükâlemeye memur olarak büyük hizmeti görüldü~ünü
yazmaktad~r. Bunlardan önce ve sonra yay~mlanm~~~ bulunan ve
biyografik kaynaklar~m~z aras~nda say~lm~ya de~er olan di~er iki
eserde 3 ise ~shak Efendi'nin ad~na rastlanmamaktad~r.
1 Kamus

ül-A'lâm, C. 2, S. 899-900, ~stanbul 2306.

Sicill-i Osman t, C. 1, s. 328, ~stanbul 1308.
3 a) Ahmet Rifat, Lügat-i Tarihiye ve Co~rafiye - 7 cilt, ~stanbul 1299 - 1300,
b) Ali Cevat, Me~nalik-i Osmaniye'nin ~nusavver Tarih ve Co~rafya Lügati - 4, cilt,
~stanbul 13
317.

go

FAIK RE~IT UNAT

Biyografik sözlüklerden sonra bu konuda önemle üzerinde durulm~ya de~er bas~l~~kaynak olan " Mirat-~~Mühendishane" 4 de, kendisinin
ilmi de~er ve hizmetlerinden bahsettikten sonra "filasl ~shak Efendi
Yanya dahilinde Narta kasabas~nda Celâll Pa~a mahallesinden bir
Musevi mühtedinin mahdumudur. Bunlar iki karde~~olup ikisi de
hadis-üs sin iken pederleri irtihal eyledikten sonra tahsil ve tefeyyüz
ettiklerini" kaydederek, men~ei hakk~nda daha tafsilâtl~ca bir bilgi
vermektedir. Yazar~n kitab~n~~ haz~rlarken Hoca ~shak Efendi'nin
hakk~nda bilgi almak için, ö~rencilerinden o tarihte hayatta bulunan
baz~~zatlarla da temasta bulunmu~~oldu~una dair kitab~nda görülen
baz~~ kay~tlar, bu biyografinin ~shak Efendi'nin veya Mühendishanede
kalfal~k da (Muallim Muavinli~i) etmi~~olan o~lu Sami Efendi'nin
~ifahi nakillerinden baz~~ izler ta~~d~~~n~~ akla getirmekten de geri
kalmamaktad~r.
~shak Efendi hakk~nda daha geni~~biyografik bilgiler vermekte
olan bas~l~~ kaynaklardan biri de, ~~2'de Bahriye Nezareti tarafindan
faksimilesi ile birlikte yay~mlanm~~~bulunan Mühendishanenin kurulu~u hakk~ndaki fermana 5, Tarih-i Osmani Encümeni âzas~ndan
rahmetli Mehmet Arif Bey tarafindan yaz~lm~~~bulunan mukaddemedir ki, bunda da ~shak Efendi'den "ihtida etmi~~bir Musevinin
mahdumu olup Yanya tarafinda vaki "Narta" kasabas~nda tevellüt
eylemi§ idi. Küçük ya~~nda yetim kalan ~shak Efendi tahsil-i ulûm ve
lisana gayret etmi~~ve bu sayede Tersane tercümanl~~~na tâyin edilmi~~idi. ~ngiliz donanmas~n~n Çanakkale Bo~az~m cebren mürur ile ~stanbul önüne vürudunda mükâlemeye memur olmu~~ve bu hususta pek
ziyade hüsn-i hizmeti görülmü~~idi. Badehu Mühendishane-i Berri'ye
Arabi Muallimli~i s~fatiyle dahil oldu" diye bahsolunmakta ve 1831
de Ba~hoca olarak görevlendirilmesinden önceki resmi ve ilmi hayat~~
ile, kendisinin de~il babas~n~n, ihtida etmi~~bir Musevi bulundu~una
i~aret olunmaktad~r. Bu konuda üzerinde durulmas~~gerekli kaynaklardan birinin de, büyük bir k~sm~~ yarmlanmam~~~bulunan " K amus-~~
Riyaziyat" da Salih Zeki Bey'in (1864 — 192 ) ~shak Hoca'n~n
4 Mehmet Esat, Mir'at-1 Mühendishane-i Berri-i Hümayun - s. 34-42 ve 58-60.
~stanbul 1312. [Bu biyografi, aynen Faik Re~at Bey (1857-1914) taraf~ndan da
iktibas olunmu~tur. Eslâf, C. II, s. 57-66].
5 Mühendishane-i Sultaninin tesis ve kü~ad~nt âmir Sultan Selim Han-~~Salis Ferman~~ Matbaa-i Bahriye, Istanbul, May~s 1328.
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biyografisi 6 hakk~ nda bilgi veren makalesi (Biyografi k~sm~n~n sureti
yaz~m~za eklidir) olmak gerekti~i muhakkakt~r.
De~erli bilgin, rahmetli meslekda~~n~n men~eini ve ö~renim
hayat~n~~ ~öyle özetlemekte:
"Müteahhirin-i ulemay~~Osmaniye'nin e~heri bulunan bu zat,
Yanya vilayeti dahilinde Narda kasabas~~sakinlerinden bir Musevi
mühtedinin mahdumudur. ~shak Efendi'nin nerede tahsil etmi~~oldu~u
katiyen mali~m de~ildir. Mamafih Mühendishane-i Berri-i Hümayunda ikmal-i nevak~s etmi~~oldu~una ve yahut, hiç olmaz ise, vas~l oldu~u rütbe-i kemâli orada idrâk eylemi§ bulundu~una ~üphe yoktur".
"Kendisi Türki, Arabi, Farisi lisanlar~ndan maada Rumca, Yahudice, Frans~zca, Lâtinceye bihakk~n vak~f idi." diye yazmaktad~r.
Bursal~~Tahir Bey de' kendisinden bahsederken evvelki kaynaklar~n men~ei ve ilmi hüviyeti hakk~ nda verdikleri bilgileri tekrar etmekle beraber, II. Abdülhamid'in Saray Kütüphanesi Memurlar~ndan
~smet Bey'in 8, ~shak Hoca'n~n Karloval~~bir Müslümanzade oldu~u
hakk~ndaki rivayetini de kay~ t ve lüzumlu tafsilât için yukar~ da sözü
geçen "Kamus-t Riyaziyat"a müracaat~~tavsiye etmektedir.
Matematik Profesörlerimizden Hüsnü Hamit Sayman da 1924
de yay~mlad~~~~bir makalesine 9 koydu~u bir dipnotta "Osmanl~larda Gelenbevi (~smail, 1730-1790) ile kapanan ve son devirleri
pek sönük olan ~ark Mekteb-i Riyazisi yerine" Garp Mekteb-i
Riyazisini, o s~ralarda yeti~en Hoca ~shak Efendi'nin koydu~unu
kaydetmektedir.
Ord. Prof. Fuat Köprülü de, Hoca ~shak Efendi hakk~nda
1928'de yay~mlad~~~~bir makalede "" :
"Karlovah bir Türk olan ~ shak Efendi'nin nerede ve kimlerden
okudu~u lay~kiyle bilinmiyor. Hayat~n~ n bir dakikas~n~~bile bo~~geçirmiyerek mütemadi surette okumak ve yazmakla me~gul olan bu adam,
~ark lisanlar~ndan ba~ka ~brani, Lâtin, Yunan, Frans~z lisanlar~na da
Istanbul Cniversitesi Merkez Kütüphanesinde sakl~~ve bas~lmam~~~olarak
cilt halinde tasnif edilmi~~müsveddeler. s. 299.
Osmanl~~Müellifleri, C. 3, S. 254, Istanbul, Hicri 1342.
8 a) Ayn~~eser, C. 3, S. ~~ o9, b) Ibnülemin Mahmut Kemal (Inal), Kemal ül-isme~stanbul 1328.
9 Hüsnü Hamit (Sayman), Asr-~~Haz~r Riyaziye Tarihine bir Nazar - Muallimler
Mecmuas~, say~~19, s. 446, Mart 1924.
10 Cumhuriyet Gazetesi, ~ o Mart 1928.
ii
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vak~ft~. Bu vukufu sayesinde muhtelif ilim ~ubelerinde ihtisas kazanarak, Mühendishanedeki dersleriyle ve müteaddit telifatiyle, bütün
bir nesil üzerinde müessir oldu" diye bahsetmekte ve eserlerini sayd~ktan sonra "Türkçede bütün bu mevzulara ait Avrupa'dan muktebes hiç bir ~ey yokken, mütemadi bir sây ile memlekette bu yeni
ilimlerin temelini kurmak, medresenin fikri tahakkümüne kar~~~
"müsbet tefekkür"e bir yol açmak, kurun-~~vustai dü~üncelere kar~~~
aksülamel, bir ink~lap haz~rlamak demekti" sözleriyle de onun Garbe
yönelmi~~ilim hayat~m~= geli~mesindeki öncülü~üne ve önemli
rolüne i~aret etmektedir. Prof. Avram Galanti ise ayn~~sene yay~nlanan bir kitab~nda n, islamiyeti kabul ettikten sonra temeyyüz eden
musevilere ay~rd~~~~bahiste, Mir'at-~~Mühendishane'den iktibas etti~ini
söyliyerek, Hoca ~shak Efendi'nin biyografisini özetledikten sonra,
hiç bir kaynak göstermeden "Eski mezhepda~lar~~ile ho~~geçinerek
kendilerine elden gelen muaveneti diri~~etmemi~tir. Yahudilerce
Tersane Haham~~ namiyle maruf idi" demektedir.
~shak Hoca'n~n ilim hayat~m~zdaki yerini büyük bir isabetle
tayin ve tavsif eden Prof. Doktor Adnan Ad~var ise 12 , onun
Kitabi ~smet Bey'in ortaya att~~~~Karloval~~bir Türk olmas~~ihtimalini
~üpheli buldu~unu belirttikten sonra, Nardal~~bir Musevi ailenin o~lu
olarak tan~nan, Arapca ve Farscadan ba~ka Frans~zca ve belki Lâtinceye de vak~f kabul etti~i bu zat~n, babas~ndan bahsedilmemesine ve
bildi~i diller aras~nda bir de ~branice bulunmas~na dayanarak Musevi
mühtedisi olmas~n~~akla çok yak~n bulmakta ve kendisini memleketimizde yeni ilim zincirinin ilk halkasnu te~ kil eden, hürmet ve dikkate
lay~k bir hoca olarak de~erlendirmektedir.
Bunlardan ba~ka, yeni biyografik sözlüklerle Türkçe ansiklopedilerde bu zata tahsis edilen ve ayn~~bilgileri tekrar eden maddeler
d~~~nda, son zamanlarda Hoca ~shak Efendi hakk~nda yaz~lm~~~ve
yap~lm~~, yine bilinenlerin tekrar~ ndan çok ileri gidememi~~iki derleme 13 daha vard~r ki, bunlar~n birincisi ~shak Hoca'n~n Mühendishaneye Arabi de~il, Matematik ö~retmeni olarak intisab~~tarihini
1816 olarak belirtmekte, ikincisi ise bu vesileyle ortaya ç~km~~~
II Türkler ve Yahudiler, ~stanbul 1928, S. 126-7.
Osmanl~~Türklerinde ilim, s. 196-197, Istanbul 1943.
a) M. ~akir tYlküta~~r, Hoca ~shak Efendi (Ülkü, üçüncü seri No. 27) s.
9- ii. Mart 1949. b) Ça~atay Uluçay ve Enver Kartekin, Yüksek Mühendis Okulu
(Yüksek Mühendis ve Yüksek Mimar yeti~ tiren müesseselerin tarihi), s. 73-76, 84,
Istanbul 1958.
12
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bulunan 3 Mart 1836 tarihli bir belge ile 14 , Hoca ~shak Efendi'nin
Mühendishanede sadece Ba~hoca olmay~p ayn~~zamanda ek görev
halinde üzerinde bir de . "Mühendishane Mütercimli~i" s~fat~n~n
bulunmu~~oldu~unu, ölümünden sonra bu i~e Ba~hocal~ktan ayr~~
olarak müstakilen ba~ka birinin tayin edilmesi gere~inin duyuldu~unu
göstermektedir.
~shak Hocan~n ihtida etmi~~bir Musevi oldu~undan, Mühendishane'deki hocal~~~ndan ve ilmi çal~~malar~ ndan bahseden ilk yabanc~~
yazar~n da, 1831-32 y~llar~nda Türkiye'de yapt~~~~seyahatin intiba'lar~n~~yay~mlam~~~bulunan ve bizzat ~shak Hoca ile görü~mü~~olan
Amerikal~~J. de Kay oldu~u görülmektedir." ~shak Hoca'n~n musevl
as~ll~~oldu~unu nakleden eski, yeni ba~ka bat~l~~ eserlere de rastlanmaktad~r."
Ba~l~calar~n~~böylece gözden geçirdi~imiz bütün bu kaynaklar~n
ortak olarak üzerinde durduklar~, ~shak Efendi'nin nerede ve ne suretle
ö~renim görmü~~oldu~unun kesin olarak bilinmedi~i hususudur. Ailesi
ve do~du~u yer hakk~ nda nakledilenler de birbirine benzemekte,
yaln~z Kitabi ~smet Bey'in Karloval~~ bir Türk oldu~u hakk~ndaki
iddias~ , sadece Prof. Fuat Köprülü tarafindan benimsenmi~~bulunmaktad~ r. Mehmet Süreyya ve Mehmet Arif Beylerin kendisinin Tersane tercümanl~~~nda da bulunmu~~oldu~una dair verdikleri bilginin
di~erlerinde yer almam~~~olmas~, gerçekli~inden ~üphe ettirecek bir
tan~k say~lamaz. Bu itibarla ~shak Efendinin, hangi tarihte bu göreve
atanm~~~bulundu~unu ve bu i~te hangi tarihe kadar kalm~~~oldu~unu
henüz ö~renememekle beraber, Mühendishane ö~retim üyeleri aras~na
14 Ba~bakanl~k Ar~ivi, Cevdet tasnifi, Maarif k~sm~, No. 2946 (13 üncü notta
sözü geçen ikinci eser, s. 513).
15 Sketches of Turkey in 1831 and 1832, by an American, New York 1833. [Bu seyahatnamenin ~shak Hoca'ya ait bölümünün (XV, s. 139) tercümesi, Hocam~z~n
pek lehinde olmamakla beraber, ~ahsiyet ve karakteri hakk~nda oldu~u kadar o
tarihte Mühendishane'nin durumunu ve memleketin irfan hayat~n~, bir yabanc~~
göziyle de olsa, az çok canland~ ran mü~ahedeye müstenit bir belge say~ labilecek
nitelikte oldu~undan, makalemize eklenmesi faydal~~ görülmu~tür.]
16 a) Moise Franco, Essai sur l'Histoire des Israilites de l'Empire Ottoman - Paris
1897, S. 141-2. [Burada özetlenmi~~olan biyografinin kayna~~n~~da Mir'at-i Mühendishane'nin te~kil etti~i görülmektedir. Gerek bu eserde, gerek buna dayand~~~~anla~~lan a~a~~ ki kitap ta 1774 olarak gösterilen do~um tarihinin kayna~~~meçhul ve
do~rulu~u ~üphelidir]. b) Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London 1963, S. 85.
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kat~lmadan önceki dönemde, ~shak Bey adiyle uzunca bir süre Tersane tercümanl~~~nda bulunmu~~oldu~unu kabul etmek gerekm.ekte
ve onun ~ngiliz donanmas~ mn Istanbul'a geldi~inde yap~lan siyasi görü~melerde önemli bir rol oynad~~~ndan da ~üphe olunam~yaca~~~anla~~lmaktad~r'''. Nitekim Netayic ül-Vuku' at" ~nda, Mustafa Nuri Pa~a da
bu olaydan bahsederken "Tersane tercüman~~ olan me~hur riyaziyat
hocas~~ ~shak Efendi ~ngiltere donanmas~ na izam olunup
üç gün miihlet al~ narak Efendi-imumaileyh avdet eyledi" demek
suretiyle bu konudaki bilgimizi teyit eylemektedir.
Tersane tercüman~~ ~shak Bey'in kimli~ine ve bu s~fatla gördü~ü
i~lere, onun daha önceki hayat~n~~da ayd~ nlatan izler, üzerinden yürümernize hizmet edecek bilgiler çok olmamakla beraber, Hoca ~shak
Efendi'nin biyografisini tamamlamak, yönünden i~e yarar bir nitelik
göstermektedirler. ~ htifalci Ziya Bey (1865-1927), III. Selim zaman~nda ( ~~789- ~ 8o7) Tersanede yap~lan ~slâhattan bahsederken 19 herhangi
bir kaynak göstermeden "müddet-i medide Avrupa'da bulunup avdet
eden ve Kapdan-~~Deryal~~~~zaman~ nda (1792-1803) Küçük Hüseyin
Pa~ a'ya dest-i muavenetini uzatarak az zaman zarfinda yirmi k~ta
harb sefinesiyle on be~~f~rkateyn, on korvet in~a ettirerek Tersane
limarum tezyin eden ve Kaptan Pa~a ile birlikte hirnmeti buna münhas~ r kalmay~ p bir de Bahriye Mektebi tesisine delâlet etmi~~bulunan"
bir ~shak Bey'den bahsetmektedir ki, bu zat~ n da Tersane tercüman~~
olan ~shak Bey'den ba~kas~~olamayaca~~~zann~~kuvvetle uyanmaktad~ r.
Ord. Prof. ~smail Hakk~~Uzunçar~~h'n~n Frans~zlar~n ~~8o ~~'de M~s~r'~~
tahliyelerini sa~layan 27 Haziran tarihli Kahire teslim sözle~mesi
müzakeresi s~ras~nda te~ kil edilen muhtelit heyetteki Türk delegeler
aras~nda yer ald~~~n~, "Tarih-i Cevdet" 2° teki bu i~e dair kayd~~teyiden
nakletti~i Kaptan Pa~a'n~n temsilcisi ~shak Bey'in de, yine aym ~shak
Bey olabilece~i hemen akla gelmektedir. 21 ~shak Beyin o dönemde
Istanbul'da bulunan yabanc~ lar tarafindan da, sözü geçen i~lerde yer
ald~~~n~~ tesbit eden ça~da~~kay~tlar da vard~ r ki, bunlardan birisi
17 a) Yusuf Akçura, Osmanl~~Devletinin Da~~lma Devri, S. 129. b) E. Driault Fuat Köprülü, La politique Orientale de Napoleon, (Selim-i Salis ve Napolyon) s. 0711 2. Asl~ : Paris 1904, Türkçesi : Istanbul 1329 (1913).
18 C. IV. s• 44
-5.
19 Mehmet Ziya. ~stanbul ve Bo~aziçi - Ikinci kitap, s. 232, ~stanbul 1928.
20 Tarih-i Cevdet (Tertib-i Cedit), C. 7, s. 125, ~stanbul 1309.
21 Belleten, say~~ 5/6, s. 209, Ocak - Nisan 1938.
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ayru zamanda Ishak Beyin mazisini de ayd~nlatma bak~m~ndan ayr~~bir
önem ta~~maktad~r. Ingiliz donanmas~ = Istanbul'a geldi~i s~rada,
memleketimizde Napoleon Fransa'snun Büyük Elçisi s~fatiyle faal bir
rol oynam~~~bulunan General Sebastiani'nin, Fransa Hariciye Naz~r~~
Talleyrand'a yazd~~~~3 Mart ~~8o7 tarihli mektupta ~shak Bey'den
bahsetti~i 22 görülmektedir. Bu s~ rada Istanbul'da sefaret müste~ar~~
olan ünlü ~arkiyatc~~Ruffin'in hat~rat~ na dayamlarak yaz~lm~~~olan
bir eserde 23, onun bu olaylara temas eden ve daha eski tarihlerde
tan~m~~~oldu~u ve kendisine bir müddet hocal~k da etmi~~bulundu~u ~shak Bey'e ait sat~ rlar ise, ayn~~zamanda ~shak Hoca'mn
kimli~ini de belirtmeye yar~yacak ip uçlar~~vermektedir. Ruffin'in kaydetti~ine göre 21 ~ubat 1807 ak~am~~ Frans~ z Büyükelçili~i binas~ nda Sebastiani'yi Sadrazam ad~na ziyarete gelen ve Osmanl~~hükümetinin Ingiliz donanmas~~ kar~~s~nda sars~lan mâneviyat~~
ve tutaca~~~yol hakk~ nda bilgi veren ~shak Bey, ~~776'da Osmanl~~
hükümeti tarafindan Divan~, Rum tercümanlar~ ndan kurtarmak karar~~
ile yeti~ tirilmek üzere, ö~renim için Fransa'ya gizlice gönderilmi~~olan
ve Fransa hükümeti tarafindan da kendisinin e~itimine verilmi~~fakat
orada çok kalm~ yarak on ay sonra Tunus Bey'inin Paris'e yollad~~~~
bir sefearet heyetiyle Afrika'ya dönmü~~bulunan gençtir. 24
Tersane tercüman~~ ~shak Beyin çok önceleri Fransa'ya gizlice
gönderilmi~~ve orada uzunca bir müddet kalm~~~bulundu~unu teyit
eden ba~ ka bir gelge de Topkap~~Saray~~Ar~ivinde 25, Osmanl~~Sefirleri
ve Sefaretnameleri adl~~eserimizi haz~ rlarken inceledi~imiz kaynaklar
aras~ nda dikkatimizi çekmi~~bulunmaktad~ r ki, fotokopisi yaz~m~za
ekli bulunan ve sureti a~a~~ya naklolunan bu belge, ~shak Hoca
olarak sonradan sahneye ç~kan zat~ n, gençlik ve ö~renim hayat~~ hakk~ ndaki meçhulleri de oldukça ayd~nlatm~ ya ve biri ilim ve ö~retim
hayat~m~zda, di~eri d~~~münasebetler tarihimizde yer alm~~~ ~shak
adl~~iki önemli ki~inin ayn~~~ah~s oldu~u gerçe~ini desteklemeye yetecek bir nitelik ta~~maktad~r.
Tarihsiz olan fakat padi~ah~n yak~nlar~ ndan ve mutemet mü~avirlerinden bir iki zat tarafindan yaz~l~ p o s~ rada Reis-ül Küttab bulunan
22 E. Driault, La politique Orientak de Napoleon - p. 97-98, Paris 1904 (Türkçe
tercümesi : Fuat Köprülü, Selim-i Salis ve Napoleon- s. 105, Istanbul 1329).
23 Henri Deherain, La aie de Pikr~e Ruffin, C. 2.3. Paris 1929.
24 Ayn~~ eser. C. I, S. 56-57.
25 Maslahatgüzar Galip Efendi dosyas~, No. E. 340.
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Mehmet Galip Efendi'nin de yaz~l~~ mütalâasiyle birlikte padi~aha
sunulmas~~iradesini tebli~~eden bu muht~ran~ n, Seyit Mehmet Vahid
Efendi'nin Napoleon nezdine sefaretle yola ç~k~~~~ tarihi bulunan
29 Aral~k ~ 8o6 dan 26 önce yaz~lm~~~oldu~u ve belki de Napoleon'un
Poznan'dan 27 III. Selim'e gönderdi~i mektubu, Sebastiani'nin padi~aha 16 Aral~kta Kâ~~ thane'deki Ça~l~ yan Kasr~ nda bizzat sunmas~ndan ve sava~~ilân~ na karar verilen Bab-~~Fetva'daki 2 ~~Aral~k ~ 8o6
tarihindeki toplant~ dan sonra kaleme al~nd~~~~pek muhtemel bulunmaktad~ r. Ancak Galip Efendi'nin yaz~l~~bir mütalâas~~ ba~l~~
olm~yarak dosyas~ nda kalm~~~bulundu~u görülen bu iradeye uyularak,
~shak Beyin böyle bir i~le görevlendirilmemi~~oldu~u ise, olaylar~n
seyrinden anla~~ lmaktad~r.
Sözü geçen belgenin metni, derkenar~~ile ~udur:
"~u dahi malûm olsun ki Fransalû ~shak Begin masebakta
memur oldu~u ve tekid-i hulûs ve meveddete ikdam eyledi~i
maddeleri ketm ve ihfa eyleyip gerek fetret galeyanlar~~
esnas~ nda ve gerek M~s~ r bürudetlerinde hiç kal ve kaleme
almarp lisana getürümedikleri ve daima zat-~~hümayuna izhar-~~vüsuk ve itimat eyledikleri maceray-~~sab~ka mebni
olup elyevm kendini sühuletle i~fal mümkündür daiyesinde
olmalariyle i~bu te~ ebbüs olunan usûle bu daiyeleri evfak
göründü~ü ve min el-amud ilel-amud ferec 28 kaziyesine medar
Oldu~u ve her halde Cenab-~~Hayr-ül Hafizine s~~~nmaktan
gayri çare kalmad~~~~ilâve-i mütalâa-i sab~ ka olunsun deyu
buyuruldu.
Ber muktezay-~~vakt-i hal Fransa ~ mparatoriyle Zat-~~Hümayun
beyninde hafi bir ittifak akd~~Meclis-i ~ûrada 29 istisvap olunmu~~ve
ancak a~yardan ketmi ve vakt-ü zamaniyle icray-~~ ~urutu mültezem
olma~la tarafeyn vükelâs~~bilmiyerek hatm ve imza olundu~u surette
ketm ve setri mümkün olaca~~~mülâhaza buyurulmu~~olma~la ve
Mecliste Vahid Efendi bu hususa memur buyurulmak tasmim olunma~la zahiren dahil-i meclis olan havas Vahdi memur bilip havastan
28 Vahid Efendi Sefaketnaminde hareket gününü, efrenci tarihle 17 Aral
~k
göstermi~se de, bunun Julian takvimine göre oldu~u, hicri kar~~l~~~ndan anla~~lmaktad~r (Sözü geçen Sefaretnam~, s. 5, ~stanbul 1304.)
27 Driault'nun yukar~
da sözü geçen eseri, s. 73 (Türkçe tercümesi, s. 8o).
29 Bir direk ten öt~kine aral~k vard~r anlam~
na bir Arap ata sözü.
29 Tarih-i Cevdet (Tertib-i Cedit), C, 8, s. ~~oo.
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maada hiç kes buna dair bir serri~te alm~yarak Vahid'in azimetinden
evvel i~bu ittifak maddesinin ruhsat~~ve memuriyeti taraf-~~hümayundan birine ihale bine gayet hafi irsal olunsa. Badehu akabinde Vahid
alenen gidip muhalifine Muhib'in yerine irsal olundu denilse. Valua
bu surette Paris'de Nfuhib'in dahi bir maslahat~~olmama~la celbolunsa
deyu mütalâa buyurulup taraf-~~hümayundan imparatora gidecek
kim olsa elbette bu surette baya~~~bir âdem olmak iktiza eyler. ~shak
Bey eski Frans~z 3° oldu~undan maada zat-~~hümayunun Efendilikte
Françc'ye elçisi olup y~llarca Paris'de taraf-~~hümayundan ikamet
eylemi§ ve devlet vükelâs~ndan hafi "~ehzade Elçisi" olmu~~ve zat-~~
hümayunla Françe mabeyninde otuz seneden beru istihdam olunmu~~
oldu~unu bildiklerinden sözüne itimad bine bu makule neveda bir
ittifak-~~teneffüsiye medar-~~küllisi olurdu. Lâkin ~shak Beyi Françelu
bildi~i gibi muhalifin dahi bilip Ruffin maceray-~~sab~kada nas~l müstahdem ise Fonton dahi olzaman i~lere vak~f, hususa Françe hükûmeti
tebeddülünde Asitanede elçileri olup ~shak Bey'in ayakda~~~olan
Choiseul, Petreburg'a gitmi~~olma~la zat-~~hümayunun bu maslahatlarda ~shak Bey otuz senelik emekdan oldu~unu frenklerden bilmez
nadir oldu~undan ~shak Beyi Asitaneden kaç~rmak mü~kil. Gerçi
sadr-~~sab~lun 31 azlinden beru inziva eyleyüp göründü~ü yok. Lâkin
velev Asitaneden kaybolmu~~Frengistanda hususa imparatorun nezdinde oldukça ~öhret-i ~ayias~na binaen tevatür ve eracifi gazete evralum
memlû eyliyece~i a~ikâr olma~la hodbehod memur olsun buyurulamayup Reis Efendiyle bu husus hafice isti~are ve ~shak Bey bu hususa
elverip elvermedi~ini istifsar iktiza eyledi. Zira Bab~âli'ye ~shak Bey'e
dair ~ey yaz~lmak ve kadimden beru istihdam olundu~unu if~a eylemek
münasip görülmeyüp ancak Reis efendiyle müzakere ve muhaberenin mahzuru olmad~~~ ndan bu babda Reis Efendi lâyih-i hât~nru
kaleme alup mütalâa-i hümayun buyurulmak için hafice bu kâ~~tla
beraber takdim eylemesi en~r ü ferman buyuruldu.
3° O devirde memlekette dil bilen ve bu memleketlerde ya~am~~~olan ve pek
az say~ da bulunan Türklere, bildikleri dile ve gidip geldikleri memlekete izafeten
Frenk, Frans~z veya ~ngiliz lâkaplar~n~n tak~ld~~~~ve ça~da~' Mahmut Raif Efendi'ye "~ngiliz", daha sonra ya~am~~~olan Hoca Tahsin Efendi'ye "Frenk" denildi~i gibi, ~shak Bey'e de böylece "Frans~z" denildi~i anla~~lmaktad~r.
31 Bostanc~ba~~~Haf~z ~smail Pa~a. Bu zat~n Sadrazam olmadan önce bir müddet Kapdan-~~Deryal~kta bulunmu~~olmas~, Tersane tercüman~~ ~shak Bey'in, mutemetleri aras~nda yer alm~~~olmas~n~n nedenini de aç~kl~yabilir.
B~lleten C. XXVIII, 7
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Bu belgenin ~~~~~~alt~nda mazisi aç~ kca beliren o günlerin Tersane
tercüman~~Hoca ~shak Efendi'nin, ~ehzade Elçisi s~ fatiyle 1787-1789
y~llar~~aras~ nda gizlice Fransa'ya gönderilen ~shak Bey'den bir
ba~kas~~olmad~~~~gerçe~i kar~~s~nda, bu zat~n hayat~ mn ilk safhalar~~
hakk~nda elde mevcut di~er bilgileri de k~ saca gözden geçirmek, hiç
~ üphesiz konunun tamamlanmas~~ve görü~ ümüzün desteklenmesi bak~m~ndan gerekli bulunmaktad~r.
Elde edebildi~ime göre ~shak Beyin Fransa'ya gidi~~ ~ekli ve
maksad~~hakk~nda ilk aç~ klama, Besançon Üniversitesi Modern Tarih
Profesörü Uonce Pingaud tarafindan, Frans~z D~~i~leri Ar~ivindeki
belgelere dayanmak suretiyle yaz~lan ve 1887 de yay~ mlanan ve ~shak
Beyi "Garpli bir Türk" diye vas~fland~ ran bir eserde olmu~tur 32 .
Yazar olay~~yeteri kadar ayd~nlatacak bilgi vermekte ve baz~~dayanaklann~~dipnotlarda göstermektedir. Rahmetli yazar Ahmet Rasim
Bey de, 1911 de bas~ lan dört ciltlik Osmanl~~Tarihi'nden (C. III, s.
1225) III. Selim'den "Frans~z tarihlerinin rivayetlerine göre Hakan-~~
nü~arünileyh henüz Veliahd-i saltanat iken Fransa K~rall~~~~ile
tesis-i münasebat etmi~~ve hatta nüdemas~ ndan ~shak Bey nam~ nda
birini Fransa umur~~idare ve askeriyesini tetkik etmek üzere Paris'e yollam~~t~ r diye bahsetmekte ve bu s~rr~~Türk umumi efkarma
ilk aç~ klayan tarihcimiz olarak görülmektedir.
Bunu II. Abdülharnid devrinde Paris Büyükelçimiz bulunan
Salih Münir (Çorlulu) Pa~a'n~n, ~shak Beyi, "Deli Hüseyin Pa~a
ahfad~ ndan Safiye Sultan-zade" diye tan~tan ve yapm~~~oldu~u gizli
görev hakk~ nda bilgi veren makalesi 33 takip etmektedir ki, yazar
bu incelemesini Frans~ z D~~i~leri Bakanl~~~~ar~ivindeki belgelere dayanarak yapm~~~bulunmaktad~ r. Bu makalenin k~sa bir özetle Türk ilim
dünyas~ na çok geçmeden rahmetli Halil Ethem Eldem tarafindan
haber verilmi~~bulundu~u da görülmektedir. "
Bu yay~ ndan bir hayli zaman sonra Topkap~~Saray~~Ar~ivindeki
belgelerin tanzim ve tetkiki s~ras~ nda ele geçen ve ~shak Bey'in
sözü edilen gizli memuriyetine ait bulunan bir k~s~m evralun, Ord.
33 Uonce Pingaud, Choiseul-Gouffier (La France en Orient sous Louis XVL)
s. 75, 82-89, Paris 1887.
33 Salih Münir, Louis XVI et le Sultan Selim 111 (Rezn~e d'Histoire diplomatique),
Paris 1912.
34 Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuas~, say~~: 25, 5. 62-63, ~~Nisan 1330 (14. Nisan
1914).
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Prof. ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~~tarafindan incelenerek gün ~~~~~na
konuldu~unu görmekte ve III. Selim'in ~ehzadeli~i zaman~ndaki
politik faaliyetleriyle kendisini iktidara haz~rlarc~~cabalar~~hakk~nda
tarihimize yeni bilgiler kazand~nld~~~na ~ahit olmaktarz. 35 Uzunçar~~l~'mn yarmlad~~~~belgelerden XVI. Louis'ye ait mektubun
Frans~zca asl~~da bir müddet sonra ele geçmi~~ve Say~n Tahsin
Öz taraf~ndan faksimilesiyle birlikte yarmlanm~~t~r. 36
Bu yaz~m~z~n ortaya ç~kt~~~~günlerde, bu konuyu oldukça geni~~
bir yer ay~rmak suretiyle aç~klayan yeni bir Türkçe eser daha, Türk
Tarih Kurumunu tarafindan yarmlanm~~~bulunuyor." Frans~z
kaynaklar~ndan da faydalan~lmak suretiyle XVIII. yüzy~l sonlar~nda Türkiye - Fransa aras~ndaki diplomatik münasebetlerin tarihini
yeni bir görü~le izah eden tarihçi diplomat~m~z, kitab~nda ~shak
Beyin misyonu üzerinde de durmu~, bu konuda evelce memleketimizde yap~lm~~~olan yay~nlar~~ele~tirrni~~ve kitab~n~n sonuna ekledi~i
ba~l~ca ~ahsiyetlere ait aç~klamalar aras~nda onun biyografisi ile ilgili
bir hayli bilgi de vermi~tir.
Ilk iki inceleme, ~shak Bey'in hayat~n~~III. Selim'in tahta
ç~k~~~ndan sonra memlekete dönü~ü olay~na kadar devam ettirmekte ve ondan sonra izini kaybederek, kimli~i hakk~ndaki tereddüt
veya hükümleri belirtmekle yetinmektedirler. Say~n Uzunçar~~l~,
~shak Bey'in geçmi~i hakk~nda vermi~~oldu~u bilgiyi münhas~ran
Çorlulu'nun makalesine dayand~rmakta, ancak nesebini ortaya ç~karmak için yapm~~~oldu~u ara~t~rman~n ise Safiye Sultan-zadeler aras~nda ~shak Bey ad~nda birine rastlanamam~~~oldu~unu gösterdi~ini
yazmaktad~r.
~smail Soysal'~n yukanda sözü geçen eserinde de, ~shak
Beyin ikinci Fransa seyahatine ait olarak gösterilen tarih, yaz~m~za
dayanak te~kil eden di~er bat~l~~kaynaklara uymad~~~~gibi, kendisinin
Limni adas~na sürülmesi olay~n~n tarih ve kayna~~~gösterilmerni~~
oldu~undan, gerçeklik derecesini tart~~maya da imkân görülmemektedir.
35 Belleten, Say~~ : 5/6, Selim III. 'ün veliaht iken Fransa Kral~~Lüi XVI ile mitabereleri, Ocak - Nisan 1938.
38 Türk Tarih Vesikalart, Say~ : 3, s. 198-202, Ekim 1941.
37 Ismail Soysal, Frans~z ~htilli ve Türk-Frans~z Diplomasi Münasel~etleri (17891802), s. 55-61, 341-2. - Ankara 1964,
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Maslahatgüzar Galip Efendi dosyas~nda bulunan ve yaz~m~za
temel te~ kil eden belgede de, ~shak Bey'in aile ve nesebi hakk~nda
herhangi bir kayda rastlanmamaktad~r. Kendisini ~~773 de Istanbul'da
bulundu~u s~rada Baron de Tott vas~ tasiyle tan~m~~~bulunan ve 17761777 y~llar~ nda on ay kadar da Paris'te e~itimiyle me~gul olmu~~
bulunan Ruffin de, hât~ rat~nda ~shak Bey'den bahsetti~i yerler de,
böyle adl~~sanh bir intisaba de~il, sadece kendisinin "Hanedanla
s~hriyeti bulundu~una ve eski bir iço~lan~~oldu~una" i~aret etmi~tir. 38 Bu itibarla Salih Münir Pa~a'n~n inceledi~i dosyalar aras~nda
her halde sarahate dayanak te~kil edecek baz~~ kay~tlar bulunmas~~
gerekmektedir ki, yazar konuya girerken ~shak Bey'i ~öyle tan~tmaktad~r : 39
"Bir kap~c~ba~~n~ n o~lu ve taht~~ i~gal eden Sultan~n k~z karde~i
Safiye Sultanla evlenmi~~bulunan me~hur Sadrazam Deli Hüseyin
Pa~a'n~n torununun o~lu olan ~shak Bey, "Safiye Sultan-zâde" unvar~m gururla ta~~rd~. Babas~n~ n ölümünde karde~i Ismail gibi o da
saraya iço~lan~~olarak kabul edilmi~~ve ~ 769'da Pe~kira~as~~olmu~tu".
~unu da derhal belirtmek lâz~md~r ki, Salih Münir Pa~a'n~n
makalesinde, baz~~belgelefrden naklolunmak suretiyle yer alan bir çok
dayanaklar~ n tarihleri ve kaynaklar~~gösterilmemi~~oldu~u gibi,
tarihli belgeler de 1787-1789 y~llar~~aras~ndaki yaz~~ malara inhisar
etmektedir. Halbuki ~shak Bey'in gizli memuriyetini aç~kl~yan ar~iv
belgemizde sarih ifade edildi~i gibi, ~shak Bey ~~8o6 tarihinden
tam otuz y~l önceden, yani 1776-77'den beri bu gibi hizmetlerde
bulunmu~ tur. Nitekim Ruffin de hât~rat~ nda bunu teyit etmekte
ve Istanbul'da Fransa Büyükelçisi olarak bulunan de Saint-Priest'in
o zaman Hariciye Naz~r~~bulunan Comte de Vergennes'e, Bab~âlinin
Rum Divan tercümanlar~ ndan kurtulmak için Frans~zca ö~retilrnek
üzere ~shak Bey ad~ nda bir Türk gencini Saray ileri gelenlerinin
Paris'e göndermek üzere yola ç~kard~klar~n~~bildiren 17 Nisan 1776
tarihli mektubunun suretini de vermektedir 40.
38 23 üncü dipnotta ad~~geçen eser, c. I, s. 56, [Bu ibareyi Uonce Pingaud
taraf~ndan Ch. Gouffier'nin Frans~z D~~i~leri ar~ivindeki yaz~~ma dosyalar~ndaki
belgelere göre diplomatik hayat~~hakk~nda yaz~lm~~~olan eserde de aynen görmekteyiz. Choiseul Gouffier (la France en Orient sous Louis XVI.)., Paris 1887, s. 83.]
39 33 üncü dipnotta ad~~geçen makale. s. 4.
4° 23 üncü dipnotta sözü geçen eser. C. T s. 56-57.
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III. Selim'in Osmanl~~devlet bünyesini yenilemek konusundaki
dü~ünce ve i~leri hakk~ nda önemli yarmlarda bulunmu~~olan Ord.
Prof. Enver Ziya Karal'~n da, Uzunçar~~l~'mn yukar~da sözü geçen
yaz~s~na ve yay~mlad~~~~belgelere dayanarak ~shak Bey'in misyonu
üzerinde durmu~~oldu~u görülmektedir."
III. Selim'in, babas~~öldü~ü vakit (1774) 13 ya~~nda oldu~u ve
~shak Bey'in ilk Paris'e yolland~~~~1776 y~l~nda ise ancak 15 ya~~nada
bulundu~u dü~ ünülecek olursa, ~shak Bey'in Fransa'ya ilk seferi
konusunda onun fazla ve ~uurlu bir tesiri olaca~~~dü~ünülemez. Bu
ihtiyac~ n Comte de Vergennes'in Istanbul'da büyük elçi bulundu~u
s~ rada (1755 - 1768) III. Mustafa'ya yapm~~~oldu~u te~vik ve telkinlerin etkisi alt~nda," o s~ rada sadarette bulunan Dervi~~Mehmet
Pa~a (6 Temmuz 1775 - 5 Ocak 1777) ve Amedci bulunan Halil
Hamid Bey, (Pa~a)" in deste~i ile yeni padi~ah~n yak~n mü~avirleri
tarafindan duyulmu~~oldu~una ve te~ebbüse geçilmi~~bulundu~una
hükmetmek daha do~ru olur. Bunun Kapdan-~~Derya Gazi Hasan
Pa~a'dan saklanm~~~olmas~~da mümkündür. ~shak Bey ile ~ehzade
Selim aras~ ndaki münasebetin ise daha sonraki, ~ehzadenin az
çok yeti~mi~~bulundu~u y~ llarda yine devletin hayr~na çal~~anlar
tarafindan kurulmu~~olmas~~ akla daha yak~ n gelmektedir.
~shak Beyin Fransa'ya ilk gidi~ini tarihiyle bize tesbit ve nakleden
Ruffin, 1772-1774 y~llan aras~nda ve ~shak Bey'in Fransa'ya gidi~ine
delâlet eden Comte de Saint Priest'in Büyükelçili~i s~ras~nda Sefaret
tercümam olarak Istanbul'da bulundu~una ve ~shak Beyi Baron
de Tott'un bir ö~rencisi olarak da tan~m~~~oldu~una göre, aile durumu
ve nesebi hakk~ nda az çok bir bilgiye sahip bulunmas~~akla gelirse de,
bu zata izafe edilen Sultan-zâdelik s~fat~~ile, nisbeti üzerinde pek
sarih bir bilgiye sahip olmad~~~~veya buna de~er vermedi~i dü~ünülebilir. Nitekim Say~ n Uzunçar~~l~~da, onu Deli Hüseyin Pa~a'ya
ba~layamad~~~~gibi Safiye Sultan-zâdeler aras~nda da bulamam~~t~ r.
Çorlulu'nun yaz~s~ nda bu konudaki sat~rlardan baz~lar~n~ n üzerinde
a) Selim 111.'zin Hatt-: Hiimayunlart, s. 8-17, Ankara 1942; b) Selim IlL'iin
Hatt-~~Hiimayuntan, s. 14-19, Ankara 1946.
42 32 inci dipnotta ad~~geçen eser, s. 84.
42 Bu zat~n Sadrazamli~~~s~ras~nda (31.XII.1782 - 31.111.1785) istanbuPda
Frans~z Büyük Elçisi bulunan Choisseul-Gouffier ile Paris'e ö~renim için otuz
Türk genci göndermek üzere bir anla~ma yapm~~~oldu~undan da, 32 inci dipnotta
ad~~geçen eserde bahsolunmaktad~r (s. 83).
41
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durmak suretiyle bu cihetin do~rusuna yakla~ma yollar~n~~aram~ya
çal~~ mak mümkün görülüyor. O tarihte "taht~~ i~gal eden" diye kendisinden bahsolunan Sultan~ n, yani I. Abdülharnid'in k~ z karde~leri
aras~ nda Safiye Sultan isminde birinin mevcut olmay~p, Saliha Sultan ad~nda birinin var oldu~u, bunun da Deli Hüseyin Pa~a'n~n
(Colm. 1658) o~lu Sar~~Mustafa Pa~a (01m. 1731 ) ile evlenmi~~
bulundu~u 44 ve Hatice ismindeki k~zlar~n~ n da, Nev~ehirli Damat
Ibrahim Pa~a'n~ n Fatma Sultanla izdivac~ndan do~mu~~bulunan
yine Fatma Sultan ad~ndaki k~zlar~n~ n (01m. 1765) Mustafa Bey
ad~nda bir zatla evlenmesinden do~an ve Fatma Han~m Sultan-zâde
Mehmet Bey diye an~lan birinin çocu~u olmas~~ mümkün say~lan
Ishak Bey'in, Deli Hüseyin Pa~a ahfad~ndan, Çorlulu'nun dedi~i gibi,
"torununun o~lu" olabilece~i dü~ünülebilir ki, bunun da babas~n~ n
ölümü üzerine Enderun'a karde~i ile 45 birlikte al~nm~~~olabilece~i ve
burada yeti~erek 1769 da III. Mustafa'n~ n pe~kir gulamlar~~aras~nda
yer alabilece~i ihtimalden uzak tutulamaz. Safiye Sultan-zadeli~e
gelince, bunun da, Çorlulu'nun inceledi~i Frans~z ar~iv dosyalar~ndaki Türk kad~n adlar~n~n, do~ru yaz~lamamas~ ndan veya okunamamas~ndan ileri gelmi~~bir yanl~~~olarak kabulü mümkündür.
Bu tahminlerin ne dereceye kadar tam gerçek olabilece~i kestirilemezse de, aksi sabit oluncaya kadar Ishak Bey'in soy kütü~ü,
kar~~~sahifede gösterilen ~ekilde var say~labilir :

A. D. Alderson, 77te Structure of tIze Ottoman Dynasty, Table XLI, Oxford 1956.
~shak Bey'in mektuplar~nda karde~inin ad~~ ~smail olarak geçmekte, ~shak
Hoca'n~n Rumeli ordusu Defterdarl~~~~görevinde bulunmu~~olan karde~inin ad~ndan
da Mir'at-~~Mühendishane'deki biyografisinde, Esat olarak bahsedilmekte ise de,
hayat~~hakk~nda fazla bilgi edinilemiyen bu zat~n ad~n~n ~smail mahlas~n~n da
Esat olmas~~ve sonradan k~saca kendisinin bu ikinci isimle an~lmas~~da mümkün
dü~ünülebilir.
44

45
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III. Ahmet
Deli Hüseyin
Pa~a
(01m. 1658)
Fatma — Nev~ehirli Saliha Sultan
Sultan Ibrahim Pa~a (01m. 1778)
(01m. 1733) (01m. 1730)

Sar~~ Mustafa
Pa~a
(01m. 1731)

L Ku~ak

I. Abdül- II. Ku~ak
hamid

Fatma -- Mustafa Bey
(01m. 1765)
Mehmet Bey
(Fatma Sultanzade)

Hatice
I
~shak Bey
(Do~. 1748 ?)

IIL Kusak
IV. Ku~ak

Not: Kimlikleri hakk~nda fazla bilgi edinilemiyenlerin yaln~z adlar~n~n ve nisbetlerinin
gösterilmesiyle yetinilmi~tir. Bu ~ernaya göre ~shak Bey'in Deli Hüseyin Pa~a ahfadtndan olu~u ve Sultan-zâdelikle münasebeti daha makul bir aç~klama bulmaktad~r.

Bu duruma göre, Enderunlu ~shak Beyin yirmi bir ya~lar~nda ve
1769 tarihinde III. Mustafa'n~ n yak~n~nda Pe~kir Gulam~~ olarak
hizmet ald~~~~günlerde, ~ehzade Selim'in henüz sekiz ya~~nda bulundu~u anla~~ lmakta ve Çorlulu'nun verdi~i bilgiye göre de ~shak Beyin
saray~ n bu iç hizmetlerinden ho~lanm~yarak o s~ralarda devam eden
Osmanl~~- Rus sava~~~vesilesiyle orduya ç~ kma izini ald~~~~ve Hotin
(Chokzim) muharebesinde yaraland~~~~ve ~~770'de Istanbul'a gelerek
iyile~ tikten sonra donanma hizmetine girdi~i, Çe~me deniz sava~~nda
yararl~k gösterdi~i ve böylece Kapdan-~~Derya Gazi Hasan Pa~a'ya
intisap etti~i görülmektedir. Bu hususu teyit eden malümata 23 üncü
dipnotta ad~~verilen eserde de rastlanmaktad~r.
Esir Rus Binba~~s~~Zorich'in de~i~ik k~l~ kla Ayasofya camiine
girmesini sa~lama hususunda gösterdi~i ciddiyetsizli~in, Amiri Gazi
Hasan Pa~a'y~~ pek çok k~zd~rmas~~üzerine bir süre izini kaybetme
zorunda kalm~~~olan ~shak Bey, her halde aile yak~nlar~~ tarafindan korunmu~~ve tutulm~~~olacak ki, 1776'da hükümet tarafindan
Paris'e yollan~lm~~~ve böylece Bat~~dünyas~~ve kültüriyle ilk defa
temas imkan~n~~bulmu~ tur. Bu yeni muhite ~s~nam~yarak on ay
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sonra memlekete dönmek üzere Marsilya'dan gemiye binerken, Istanbul'dan gelen bir Ermeninin, Gazi Hasan Pa~a'ya atfen vermi~~
Oldu~u korkunç haber 46, e~er do~ru ise, Kapdan Pa~ a tarafindan o
s~rada af olunmam~~~bulundu~una bir delil say~ labilirse de, sonralar~~
Pa~as~n~ n tekrar güvenini kazand~~~~anla~~ lmakta ve onu 29 May~s
1787 tarihli mektubiyle 47 ~ehzade Selim'e tavsiyeyi, kendisini korumu§ ve yeti~ tirmi~~bulunan zata kar~~~bir minnet borcu besledi~ini
göstermektedir.
~shak Bey'in Veliaht ~ehzade Selim'in mutemedi bir adam s~fatiyle ve "Düvel-i Avrupa'n~ n keyfiyet-i ahvali ve birbiriyle muvafakat
ve yahut mugayeretleri ve sinin-i vefireden beru icadolunan fünun-~~
harbiye ve maarifi-i bahriye"yi taallürn etmek üzere ~~ 786'da Fransa
hukûmeti nezdine, Büyükelçi Choiseul Gouffier'nin ( 785- ~~792) delâletiyle gönderildi~i tarihte, padi~ah~ n kendisinden "sadakat ve ubudiyeti
nezd-i hümayunumuzda her veçhile mücerrep olan sad~k ve emin
mutemed adamlar~m~ zdan izzetlü, sadakatlü mir ~shak" ve XVI.
Louis'nin 23 May~s ~~ 787 tarihli cevabi mektubunda da ~shak Bey'den
"Maslâhatgüzarlar~ " diye bahsedi~lerini 48, ~shak Bey'in o tarihte art~k
önemlice bir ~ahsiyet say~ lm~ya ba~lad~~~= aç~ k birer delili kabul
edilmek icabeder. Selim'in Fransa Ba~ vekili Mösyö De Vergennes'e
yollad~~~~28 Haziran ~~786 tarihli mektubunda 49 ~shak Bey hakk~nda
"bundan akdem Frengistan'da seyr ve seyahat" etti~inden bahsedi~i,
~shak Bey'in önceki seyahatleri hakk~ nda da m.üstakbel Osmanl~~
hükümdar~n~ n bilgi sahibi bulundu~unu aç~ klamaktad~ r.
~ shak Bey'in 1776-1777'deld on ayl~ k seyahatinden sonra, Istanbul'a ne vakit döndü~ü, nerede ve ne i~ lerle me~gul oldu~u, Rusya'ya
ne suretle ve ne vakit gidip ne kadar kald~~~~ve oradan Almanya ve
~ ngiltere'den geçerek tekrar Paris'e gidi~i hakk~ ndaki bilgiler az çok
karanl~ k kalmakla beraber, ikinci defa 1783'de Paris'te bulundu~u 50
ve ~~784'de Büyükelçi olarak Istanbul'a gönderilen Ch. Gouffier ile
birlikte memlekete döndü~ü ve tekrar 1787'de Paris'e yollan~ncaya
kadar Istanbul'da ve Frans~ z Büyükelçisi ve mensuplariyle s~k~~
23 uncu dipnotta ad ~~ geçen eser, C. I, S. 58.
Belleten, Say~~: 5/6, s. 235-236.
48 Belleten, Say~~ : 5/6, s. 229 ve 233.
48 Ayn~~ yer, s. 226.
50 Ondokuzuncu dipnotta ad~~ geçen eser, C. I, S. 59 (Bu tarihte Ruffin
Fransa Kral~n~ n tercüman sekreteri olarak Versailles'da bulunmaktad ~ r).
44
47
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temas~n~~muhafaza etti~i ve Paris'e son hareketinden önce de Frans~z
Büyükelçisi ile bizzat görü~mü~~bulundu~u, konumuzu ayd~nlatan
belgede geçen "Choiseul'ün ayakda~~ " tâbirinden ve Gouffier'nin
~ehzade Selim'e gönderdi~i, Ishak Bey'in adeta bir ö~renim program~n~~ana hatlariyle çizen mektubundan kolayl~kla anla~~lmaktad~r 51.
~shak Bey'in Avrupa'daki ö~renim hayat~~bak~m~ndan, as~l önemli
olan safhan~n, "~ehzade Elçisi" gizli s~fat ve unvaniyle ~ehzade
Selim'in her bak~mdan olgun ve yeti~mi~, memleket davalar~na kendini
vererek hükümdarl~ k haz~rl~klar~na ba~lam~~~oldu~u 1787-1789 y~llar~na rastlayan dönem oldu~unda hiç ~üphe yoktur. Bununla beraber
~ shak Bey'in gerek bundan önceki iki Fransa ve bir Rusya, Almanya
ve Ingiltere seyahati s~ras~nda, gerek Kapdan-~~ Derya Gazi Hasan
Pa~a'n~n mutemet bir yak~n~~ s~fat~~ile, Donanmada uzman olarak
çal~~t~r~lan Frans~ z deniz subaylariyle birlikte bulundu~u ve Istan,
bul'da Frans~z elçili~i çevreleriyle temasa aç~k veya gizli vas~ta oldu~u, yabanc~~çevrelere pervas~zca girip ç~kt~~~~52 y~llarda Frans~zcas~n~~yeteri kadar kuvvetlendirrni~~; denizcilik ve gemi yap~c~l~~~~
alanlar~nda gerekli teknik vukufla buna dayanak te~kil eden temel
bilgilerini geli~tirmi~~oldu~undan da ~üphe edilemez.
Ishak Bey, 31 Temmuz 1786 da Istanbul'dan gizlice yola ç~km~~~
ve Versaille'da 53 ve ilk garpl~~hocas~~ Ruffin'in de genel nezareti
alt~ nda, "tahsil-i ulüm-i nafia ve kesb-i maarif-i lazime" etmek üzere 54
müstakbel metbuunun hizmeti için, "tahsil-i istidat z~mn~ nda iktiza
eden enva-~~fünun ve maarif talim ve telkin olunarak", "Françe devletinin Ba~vekili yan~ nda meks ve ikamet edip düvel-i Avrupa'n~n
keyfiyet-i ahvali ve birbirleriyle muvafakat veyahut mugayeretleri
ve sinin-i vefireden beru icadolunan fünun-~~harbiye ve maarif-i
bahriye ana tarif ve talim" edilerek; "Françe devletinin en muteber
Belleten, Say~~: 5/6, s. 21 7-219.
1786 senesi yaz mevsiminde Choiseul-Gouffier'nin misafiri olarak ~stanbul'da bulunan Elisabeth Craven (Milady)'in seyahat mektuplar~nda ~shak Bey'le
tan~~mas~ndan ve kendisinden gördü~ü nazik alâkadan bahseden sat~rlar, bu bak~mdan bilhassa dikkati çekmekte ve yay~ mlanan belgedeki "ChoiseuPtin ayakda~~" deyiminin anlam~n~~ oldukça aç~klamaktad~r. [ Voyage de Milady Craven â Constantinople
par la Crimie en 1786 (~ ngilizceden tercüme), Lettre LIX, s. 163-164, Paris 1789].
53 23 üncü dipnotta sözü geçen eser, C. I, s. 59.
54 Fransa Ba~vekili Comte de Montmorin'in 23 May~s 1787 tarihli mektubundan (Belleten, say~~: 5/6, S. 231).
51

52
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olan kalelerine ve tophanelerine ve tersanelerine ve sair kârhanelerine
irsal olunup eüz'i ve külli üstazl~klar~~ve tertip ve nizamlar~" kendisine tefhim k~l~narak 56 "laz~m olan âmme-i ulüm ve maarifi cem
ve tahsil etmi~~56 bir halde, Efendisinin tahta geçmesini (7 Nisan 1789)
mütaakip vatan~na dönerek, görgü ve bilgisinden memleketini ve
hükümdann~~faydaland~nmya ba~lam~~t~r.
Prof. Karal'~n çok isabetli olarak belirtti~i 67 ve yukanki sat~rlarda k~s~m k~s~m özetlenen ö~renim plan~nda görüldü~ü gibi,
~shak Bey'in Fransa'da geçirdi~i bu y~llar~~Osmanl~~Veliaht~n~n Fransa
hükümeti nezdinde gizli bir temsilcisi veya irtibat memuru olmaktan
daha çok, istikbal için yeti~tirilmesi maksadiyle ö~renim için gönderilmi~~bir mutemedi saymak ve onu Bat~~memleketlerinde yeti~mi~~
Türk gençlerinin ilki ve ayn~~zamanda Bat~~bilim ve kültür çevreleriyle memleketimiz aras~ndaki ba~lant~mn öncüsü ve yüksek ö~retim
kurumlanm~zda görev alm~~~ça~da~~bilim profesörlerimizin en ludemlisi kabul etmek yanl~~~bir görü~~say~lamaz.
~shak Bey'in memlekete döndükten sonra III. Selim'in önem
verdi~i Osmanl~~Donanmas~mn kuvvetlendirilip, yenile~tirilmesi i~lerinde ve Cezayirli Gazi Hasan Pa~a'mn halefleri, özellikle Küçük
Hüseyin Pa~a'n~n maiyetinde uzunca bir devre çal~~t~nld~~~, Tersane
Ba~~Tercümanl~~~na kadar yükseldi~i, fakat ~~8o7 Kabakç~~Isyan~~üzerine uzunca bir süre izini kaybederek, kendisini "Tersane Haham~"
diye benimseyen Hasköy Musevi muhitinde gizlendi~i ve bir mühtedi huviyeti tak~nd~~~, hatta kendisine uydurma bir nesep buldu~u,
bu s~rada ibranice de ö~rendi~i ve mazisi az çok unutulduktan
sonra da, üstün bilgisinden faydalan~lmak üzere II. Mahmud zaman~nda, 1816'da Mühendishane-i Berri-i Hümayuna Matematik Hocas~~tayin edilmek suretiyle ö~retim mesle~ine girerek, buradaki
gayret ve mesaisiyle de bilgisini geni~letip derinle~tirerek, Bat~~bilim
ve kültürünün canl~~bir hazinesi haline geldi~i kabul edilebilir.
Ancak, kendisinin ça~da~lar~~tarafindan zaman~nda çok iyi
bilinmesi gereken gençli~i ve yeti~me safhalar~n~n hemen hemen
35 Oh. Goulfier'nin ~ehzade Selim'e yazd~~~~tarihsiz mektubundan (Belleten,
Say~~: 516, S. 217-219).
58 XVI. Louis'nin ~shak Bey memlekete dönerken III. Selim'e yollad~~~~
18 Eylül 1789 tarihli mektubundan (Belleten, Say~ : 5/6, s• 243)•
57 Tanzimat L S. 25 (Enver Ziya Karal, Tanzimattan evvel Garpltla~ma Hareketleri)
Istanbul 194.0.
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tamamen unutularak, men~ei hakk~nda ortaya ç~km~~~ve bugüne
kadar ya~am~~~bulunan yanl~~~bilginin yay~l~~~sebeplerini aç~klaman~n
da özel güçlü~ü ve önem ta~~yan bir dü~üm olarak önümüzde durdu~u da bir gerçektir. Bu konuda kendisinin ilim hayat~m~zda kazand~~~~parlak ~öhreti, gördü~ü itibar~~ve bir çok yabanc~~dillere
vukufunu k~skanan ve hatt ~~küçümseyen Medreselive Enderunlu
rakiplerinin, onun müspet ve yarat~c~~kafas~~ kar~~s~nda, hissettikleri
bir nevi a~a~~l~k duygusunun etkisi alt~nda, kendisini halk ve ö~rencileri önünde, de~erden dü~ürmek gibi baya~~~ve manas~z bir
dü~ünce ile, bu rivayetleri ç~karm~~~olduklar~, ~shak Hoca'n~n da bunlar~, hayat~n~n son safhas~nda fazlas~~ ile olgunla~an ~ahsiyet ve
vekar~~nisbetinde artan tevazuuyla ho~~görerek, ilgilenip düzeltrniye
lüzum bile duym~yarak, hizmetlerine ve ilmi çal~~malar~na devam
etti~i, hatta bunu bir bak~ma, lehinde gördü~ü de dü~ünülebilir.
Ba~hocam~z~n böylece bütünlen~ni~~görünen biyografisini tamamiyle ayd~ n bir hale getirmek için, daha yap~ lacak bir çok inceleme ve çal~~maya lüzum bulundu~u da muhakkakt~r. Bilhassa
ar~ivlerimizde ve Frans~z ar~ivlerinde yeniden yap~lacaklara ilaveten ~ngiliz ve Rus ar~ivlerinde ve kaynaklannda da yap~lacak
ara~t~rmalar~ n bu konudaki eksikleri tamamhyacaklan ~üphesizdir.
Bununla beraber, tarihimizde biri gençli~inde gizli siyasi faaliyetlere at~lm~~, yabanc~ larla olan temaslarda memleketi hesab~na vazife görmü~, fakat sonradan ne oldu~u bilinmiyen; di~eri ileri ya~lar~nda irfan hayat~m~z~n geli~mesinde hizmetleri ve memlekette modern
fimin ilk olumlu eserlerini vermi~~olmas~~yönlerinden ilim tarihimizde
unutulmaz bir ad yapm~~, fakat nas~l ve nerede yeti~mi~~oldu~u meçhul
kalm~~~ iki ~ahsiyetin ayn~~kimseler olmas~~gerçe~i, yay~nlad~~~=
belgenin tuttu~u ~~~k sayesinde yapt~~~m~ z bu ara~t~rma ile yeteri
kadar belirmektedir san~s~nday~m.

EKLENTI

Salih Zeki Bey'in yazd~~~~ve ancak 208 sahifelik bir bölümü
1340 (1924)'da Maarif Vekaleti yay~nlar~ndan olmak üzere bas~lan ve
geri kalan müsveddeleri bir k~sm~~ dizilrni~~sahife provalar~~halinde
olmak üzere ~stanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde sakl~~
bulunan "Ka,nus-~~Riyaziyat"~ndan: (Dipnotlar taraf~mdan ekl~mmi~tir).
~shak Efendi (Hoca) :
Müteahhirin-i ulemayi osmaniyenin e~heri bulunan bu zat, Yanya
vilayeti dahilinde Narta kasabas~~sakinlerinden bir musevi mühtedinin mahdumudur. ~shak Efendi'nin nerede tahsil etmi~~oldu~u katiyen
mali~m de~ildir. Mamafih Mühendishane-i Berri-i Hümayunda ikmali
nevak~s etmi~~oldu~una, veyahut hiç olmaz ise, vas~l oldu~u mertebe-i
kemali orada idrâk eylemi§ bulundu~una ~üphe yoktur.
Ata Tarihi 2 "Sultan Selim Han-~~Salis Hazretleri, Ramiz Pa~a'y~~
mektep nezaretine tâyin etti~i zaman ~shak Efendi'yi de Arabi Muallimli~ine
buyurmu~tur" diyor ise de, mü~arünileyhin mektebe
tâyini Sultan Mahmut Han-~~Sani Hazretlerinin ahd~~hümayunlar~nda
vukua geldi~i muahharen tahakkuk etmi~tir.
Hoca, tarih-i hicretin 1232 senesinde 3 ve daha sonralar~~muallimlik vazifesi üzerinde oldu~u halde hudud-~~hakaniyedeki istihkâm
vesairenin in~a ve tamirine memur olarak bir kaç kere Rumeli ve
Anadolu taralarma gidip gelmi~tir.
Mü~arünileyh 1239 tarihinde 4 muallimlik hizmeti ude-i kemalat~nda kalmak üzere Bab~ali Divan~~Hümayun tercümanl~~~na tayin
edilmi~~ve bir aral~ k Atina maslahatgüzariyle mükâlemeye de memur
olmu~tur 3. Fakat ~shak Efendi'nin derecei fazl ve kemali ve iktidar-~~
1449 - 1881 y~llar~~aras~nda Osmanl~~idaresindeki Epir'de bulunan ve ~imdi
Arta ad~~ile tan~nan Ambracia adl~~eski yunan ~ehri.
C. III, s. 78.
3 21. VI. 1816 — ~ o. XI. 1817.
4 7. IX. 1823 — 25. VIII. 1824.
Yunanistan ile çizilen hudut üzerinde has~l olan baz~~~üphe ve tereddütleri
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alülali her nas~ lsa ol vakit Reisülküttap (Hariciye Naz~r~ ) bulunan
Pertev Efendi'nin rekabetini mucip oldu~undan baz~~bahaneler ile
hace-i mü~arünileyhi Divan~~Hümayun tercümanl~~~ ndan azlettirme~e
muvaffak olmu~~ve Rumeli sahilinde in~as~~derdest olan istihkâmata
nezaret etmek üzere ol canibe memuren izam ettirmi~tir.
Gariptir ki, hoca, Bab~ali tercümanl~~n~da bulundu~u esnada
haiz oldu~u "hacegân" rütbesine mahsus ni~an~~ bir iki defa Bab~~
Asafi'den istida eylemi§ ise de rükabas~~buna da hail olmu~lard~r.
Tarihi hicretin 1246 senesinde 6 Mühendishanenin Ba~hocas~~ Seyit
Ali Efendi'nin azli üzerine mektebi mezkûre Ba~hoca tayin buyurulmu~~ve bu esnada baz~~gayretsiz ve malûmats~ z muallimlerin tebdiliyle yerlerine dirayetlilerinin tayini gibi mektebe cidden mühim
hizmetlerde bulunmu~tur. Fakat ~ shak Efendi'nin fazl ve kemali ne
derecede ise Mühendis hane esbak Ba~hocas~~Seyit Ali Efendinin
ricali devlet nezdindeki nüfuz ve itibar~~da o nisbette idi. Binaenaleyh
Ba~hocal~~~~her ~ eye tercih eden Seyit Ali Efendi, ~shak Efendiyi
Mühendishane riyasetinden tebaut ettirmek hususunda her türlü
vesaiti istimalden geri durmam~~~idi.
I~te bu s~ rada Medinei Münevvere ebniyei âliyesi için bir
muktedir mühendisin canibi Hicaza izam~na lüzum görüldü~ü
cihetle, Ba~hocal~ k memuriyeti uhdesinde kalmak ~artiyle, ~shak
Efendi 1249 senesinde ikinci defa olarak bu hizmeti celileye memur edilmi~tir.
Hayfâ ki memuriyeti celilei mezkûreyi badelifa avdet ederken
Süvey~'te 1251 senesinde ° az~m-i dür-~~karar olmakla oraya defnolunmu~tur.
Bu güzergahl fenada mümkün mertebe nam-~~ ba-ihtiram~~feramu~~olunmamak ve celbi duay~~hayra sebep olmak için Mühendishanenin biraz yukar~s~ ndaki kabristanda mü~arünileyhin kabrine
yerinde gözden geçirerek hal etmek üzere memuren Atina'ya gönderilmi~~oldu~u
da görülmektedir ki, burada söz konusu olan mükalemenin bu i~~olmas~~muhtemeldir. (Takvim-i Vekayi, D. 85, 25 safer 1250 (3 Temmus 1834).
22. Vi. 1830 - II . Vi. 1831.
21.
V. 1833 — 9. V. 1834. (5 numaral~~ notta görüldü~ü gibi Temmuz
7
1834 te Istanbul'dan Atina'ya memuren gidi~i bu ikinci Hicaz memuriyeti için
verilen tarihin do~rulu~unda ~üphe uyand~rmaktad~r).
8

29. IV. 1835 - 17. IV. 1836.
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ni~âne olmak üzere mektep taraf~ ndan bir ta~~dikilmi~~ve üzerine
"Divam Hümayun sab~ k Halifesi ve Mühendishane-i Hümayunun
Ba~hocas~~Elhac Hafiz ~shak Efendi ruhuna" ibaresi hâkkettirilmi~tir.
~shak Efendi daima tedris, tercüme ve telif ile me~gul olmu~tur.
Nargile içmesini pek ziyade sevdi~inden arkas~n~~bir yast~~a dayad~~~~
halde hem nargilesini çeker, hem dizi üzerine koydu~u kitab~~mütalaa eyler imi~.
Kendisi Türki, Arabi, Farisi lisanlar~ndan maada Rumca,
Yahudice, Frans~zca, Lâtinceye bihakk~n vak~f idi.
Ulüm-~~garbiye ve fünun-~~cedideyi lisan~m~za nakil hususunda
Hoca ~shak Efendi'nin pek büyük himmeti görülmü~tür. Mü~arünileyh fünun-i cedide ~st~lahat~ndan Türkçe ve Arapçada mukabilleri
olm~yan bir çok tabirata isim vaz'etmi~tir ki, bu kamusta tesadüf
olunan ~st~lahat~n bir k~sm~~Hocan~n eseri himmetidir.
~shak Efendi'nin dershane-i fazl ve kemalinden pek çok zevat
yeti~mi~~tir. Ezcümle me~ahir-i riyaziyun-~~Osmaniyeden Emin Pa~a 9
mü~arünileyhin ahass-~~telâmizindendir.
Hoca merhum, ders esnas~nda talebenin kü~ad~~zihnini mucip
olmak üzere derse dair k~sa k~sa fikralar nakleder ve hele dersi pek
ne~eli takrir eyler imi~.
~shak Efendi zaman~n~~asla bo~~geçirmemi~tir. Gece yata~~nda
bile uykuya varmazdan evvel o~lu Sami Efendi'ye" Frans~zca tarih
okutturur ve bunu dinliyerek uyur imi~. Hattâ bir defa ol~lu
babas~n~n gözlerini kapad~~~m görerek uyumu~tur zanniyle okumay~~
kesmesi üzerine Hoca yine gözü kapal~~oldu~u halde "o~lum Sami,
daha uyurnad~m, oku dinliyorum" dedi~i me~hurdur.
Hocarun büyük mahdumu Sami Efendi Mühendishaneden ne~etle pederlerine baz~~derslerin tedrisinde muavenette bulunmu~~
ve vefat~ndan sonra irtihal eylemi~tir. Di~er bir mahdumu daha
var idiyse de henüz pek genç iken vefat etmi~~idi.
9 Mühendis Mehmet Emin Pa~a (S. O. I, 432, Mir'at-i Mekteb-i Harbiye,
s. 19 ve 32-39).

10 Biyograf~sini ayd~nlat~c~~bilgilere henüz rastlanamam~~t~r.
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~~~
Slsetches of Turkey
in 1831 and 1832

XV. BÖLÜM
S. 138-144

Muhterem arkada~~ m Rahip Mr. Goodel ile birlikte, son dört
sene içinde memlekette yer alan önemli de~i~ikliklerin meyvelerinden,
bir Türk yüksek okulunu (Kolejini) ziyarete gittim. Okul, Haliç'in
yukar~s~na do~ru, Hasköy mahallesinde tesis edilmi~. Bina, geni~~bir
sahay~~kapl~yor. Dahili taksimat~~da tahsis maksad~na uygun bir ~ekilde
tertiplenmi~. ~lk defa, ak~ll~~fakat bahts~z Selim taraf~ndan tesis edilmi~~
olan bu müessese, Selim'in ölümünden sonra saltanat~~ s~ras~nda
cömertce verdi~i ferasetli kararlar~n~n alubetinden pay~n~~ alm~~t~.
Bu günkü hükümdarm cültisundan sonra restore edilerek, ald~~~m
bilgi do~ruysa, bolca tahsisata mazhar olan okul, her sene hayat~n
aktif faaliyetlerine giri~ ebilecek ehliyette bir çok genci mezun etmekteydi. Ö~renim süresi üç y~l olan müessese, ecdad~n~ n dinini terkederek ihtida etmi~~bir Musevi olan, ~shak Efendi'nin idaresinde
bulunuyordu. Musevilikten islâmiyete olan bu dönü~, yahudilerin
fikirlerine büyük bir ~iddetle tesir etmez, zira her iki din de bir tek ve
hakiki Tanr~'ya tapmay~~icab ettirmekte ve her ikisinin merasimleri
~ayan~~hayret bir benzerlik göstermektedir.
Müdürü sordu~umuzda bizi, yüksekçe bir kundura y~~~mn~n
üzerinden atlayarak geçti~imiz bir kap~dan, geni~, hal~~ ile dö~eli,
bizim kolejlerimizdeki konferans salonlar~na benzer, bir salona buyur
ettiler. Muhterem ~shak Efendi geni~~bir divan üzerine kurulmu~,
bir taraftan a~~zl~~~~kehribardan yap~lm~~~ çubu'~unu fas~lalarla
tüttürürken, önünde bulunan büyük boyda el yazmas~~ bir kitab~~
hafif sesle cümle cümle okumakta idi. Arkada~~m~n tan~d~~~~olmas~na
ra~men bizi oldukça so~uk kar~~lad~ , hatta en fakir Türk'ün dahi
ziyaretçisine ikramdan asla geri kalmad~~~~çubuk ve kahveyi ikram
etmeyi de unuttu. Çok uzak yoldan gelmi~~olma~n~za ra~men
sayg~s~zl~k etmek korkusuyla, ö~retmenin belirsiz daveti üzerine
odadaki iki iskemleye oturduk. ~shak, Türkler aras~nda çok takdir
edilen bir adam. Senelerce sarayda tercümanl~k mevkiinde bulunmu~~
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ve ~imdi de bu mevkie damad~~1 tayin edilmi~. Ishak'~n bariz kabal~~m~n sebebini bir türlü anlayamad~ ksa da, arkada~~m en muhtemel
sebebin, ziyaretimizi kendisine önceden haber verilmemi~~oldu~unu
tahmin etti. Bu olay~, okuyucular~m~za sayg~s~zl~k olarak gelece~i
bir vak~a olmas~na ra~men, burada söz konuusu etmi~~bulunmam~z,
ba~~m~za ilk defa gelmi~~olmas~ndand~r. Zira Türkiye'de ikamet
etti~imiz süre içinde maruz kald~~~= biricik kabal~k veya hürmetsizlik bu olmu~tur.
Etrafim~ zdaki manzara çok ilginç bir özellik gösteriyordu.
Odada elli altm~~~kadar ö~renci vard~. Bunlardan baz~lar~~görünü~e
göre yirmi ile yirmi be~~ya~~aras~nda genç adamlardan ve baz~lar~~
da onbe~inde delikanhlardan müte~ekkildi. Bir ço~unun üniformalar~ndan ordunun muhtelif s~mflar~na mensup subaylar olduklar~~
anla~~llyordu. Hepsi de de~i~ik ~ekillerde yere oturmu~lar ve hocan~n
takririni dinliyor, önlerinde bulunan ka~~tlara söylenenleri yaz~yorlard~. ~ark usulüne göre yaz~~yazmak bizimkine nazaran o kadar
de~i~iktir ki, buna k~saca bir göz atmak pek faydas~ z say~lmaz.
Kulland~klar~~ ka~~t sert ve sa~lam yap~ n olup en az bir yüzü son
derece parlakt~r. Ö~renci, ka~~d~, e~er büyük bir tabaka ise ikiye
katlayarak, k~smen sol elinin ayas~ nda tutar ve bu elini de genel olarak
sol dizi üzerine dayar. Kalemler bir nevi kanu~tan yap~lm~~~olup
uçlar~~geni~çe kesilmi~tir. Pek iyi bilindi~i gibi ~arkl~lar~n yaz~~~tarz~~
sa~dan sola do~ru ve tabiatiyle bizimkinin aksi do~rultudad~r. Yaz~~
yazan~n görünü~ teki gayritabii vaziyetine ve ellerindeki malzemenin
iptidaili~ine ra~men harfler, ö~renciler tarafindan gayet muntazam
ve bariz bir ~ ekilde resm edilmekte idi ve hatta yaz~lardan baz~lar~,
güzel yaz~~nümunesi olarak te~ hir dahi edilebilirdi. Kullanmad~klar~~
kalemleri de içerisinde muhafaza ettikleri tek gözlü bir hokka ku~aklar~~ aras~na sokulmu~~bulunuyordu. Yazd~klar~~muhtelif yaz~larda
sat~rlar~ n birbirlerine paralel olmalar~na ra~men yatay olmay~p sayfan~n sol kö~esine do~ru bir meyille ç~ kmaktayd~. Bunu her ne kadar
bir fantazi olarak kabul etti isem de, sat~rlar~n ayn~~e~ik istikametlerini
mezar ta~lar~ndaki yaz~larda da mü~ahede ettim. Biz içeri girdi~imiz
zaman okul müdürü ö~rencilerine böllük ve taburlar~ n tertip ve tanziBu s~rada Divan~~Hümayun Tercümanl~~~ nda Halil Esrar Efendi (S. O.
L 330) 'nin bulundu~u görülmekte ve bu vesile ile bu zat~n da ~shak Hocan~n
damad~~ oldu~u anla~~lmaktad~r.

E. R. Unal
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Ba~hoca ~shak Efendi
(Bu resmin orijinalinin nerede ve ne oldu~u bilinmemekle beraber
zaman~nda yap~lm~~~oldu~u tahmin edilmektedir. ~ lk defa 1912 de Tarih
Profesörü Mehmet Arif Bey (1873 - 1919) taraf~ndan yay~mlanan ferman
metni ile bas~lm~~t~r).
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Ba~hoca ~shak Efendi
(Astronomi Profesörü ve Kandilli Rasathanesi eski Müdürü Fatin Gökmen
(1877 - 1955) taraf~ ndan Rasathane için ressam Nazmi Ziya Güran'a
( ~ 881 - 1937) yapt~r~lm~~t~ r).

Belirten C. XXVIII

F. R. Unal

!.
••00~

—4~

Ba~hoca ~shak Efendi
(Güzel Sanatlar Akademisi ö~retmenlerinden Ressam Edip Hakk~~ Köseo~lu
taraf~ndan yap~lm~~~ve 31 Ekim 1943 de aç~lm~~~olan Be~inci Devlet Resim ve
Heykel sergisinde te~hir edilerek birincilik mükâfat~~alm~~~bulunan bu tablonun
orijinali, Istanbul'da Resim ve Heykel Müzesinde, bir kopyesi de Istanbul
Teknik Üniversitesi Mimarl~k Fakültesindedir).
Belleten C. XXVIII

BA~HOCA ~SHAK EFENDI

113

mini anlatmaktayd~. Ara s~ra dikkat etmeyen bir ö~renciyi kald~rmakta ve son söyledi~i cümleyi tekrar etmesini istemekte idi. E~er ö~renci en tatminkâr bir ~ekilde cevap N, eremeyecek olursa, ~iddetle azarlan~yordu. Ö~retmen bazan bu azarlama ile birlikte ö~rencinin yüzüne
tükürür gibi bir harekette de bulunuyordu. Bu, Türkler aras~nda nefret
hissinin en baya~~~ifadesidir. Ben bunu, hareketin muhatabat~~olan
genç dehalar~n daha ~iddetli bir cezaya müstahak olduklar~n~n dü~ünüldü~ü ~eklinde kabul ettim. Ö~retmenin tekdir ve tehditlerini, bayatlam~~~bir okul ~akas~~gibi tebessümle kar~~lamalar~na ra~men, ö~renciler umumiyetle takdire ~ayan derecede dikkatli ve intizaml~~
idiler.2 Kendisi bize Istanbul'daki matbaadan yeni gelmi~~dört ciltlik
kendi yazd~~~~bir eserini gösterdi. Sonradan anla~d~~~ma göre bu
Frans~zcadan kurnazca derlenmi~~ve iptidai mahiyette ilmi girizgâhlar~~ihtiva eden bir cins Türk ansiklopedisi idi 3 ki, ö~rencilere ders
kitab~~vazifesi görüyordu. Okulda bulundu~umuz s~rada ya~l~ca
iki Türk subay~~odaya girdi. Kendileri ö~retmen tarafindan son derece
büyük bir hürmetle kar~~land~lar ve mümkün olan sür'atle kahveleri
ile çubuklar~~ikram edildi. Her ikisinin de hocan~n takriri ile pek
ilgilenmedikleri, fakat buraya vakitlerini rahatça geçirmek için geldikleri anla~~llyordu. Ö~retmenin Türkçe, ~talyanca ve Frans~zca
kar~~~ m~~dilinden anlayabildi~im kadar bu subaylardan biri bir
müfetti~~ve di~eri de Humbarac~ba~~~idi.
2 69 Numaral~~ ve 7 Cemaziyelevel 1249 (22 Eylül 1833) tarihli Takvim-i
Vekayi'de ~shak Efendi'nin ö~retim usulü ve takip etti~i ders kitaplar~~hakk~ndaki,
zaman~nda yaz~lm~~~bendi de bu vesile ile hat~rlatmak faydal~~görülmü~tür.
3 Mecmua-i UlC~m-~~Riyaziye. Birinci ve ikinci ciltlerin 1831, üçüncü cildin 1832
sonlar~nda bitti~i, dördüncü cildin yaz~lmas~n~n 1833 Ekiminde tamamland~~~~ve
bu cildin bas~m i~inin ~~834 Temmuzunda arkas~n~n al~nd~~~~ciltlerin sonlar~ndaki
aç~klamalardan ve kitaplar~n Tabl'hane-i Amire'de bas~lm~~~oldu~u da Li4fi
Tarihi (c. III, s. ~ 67)ndeki f~kradan anla~~lmaktad~r. Sözü geçen eserin
birinci cildindeki bask~~ yanl~~lar~~için tertiplenen cetvelin matbaadan bedelsiz
al~nabilece~i hakk~ nda Takvim-i Vekayi'de ç~kan bir ilânda da ~shak Efendi'nin
ad~na eklenen vas~flar aras~nda "Kâtib Çelebi-i Sani" s~fat~n~n da kullan~lm~~~
oldu~u görülmektedir [Def. 38, 7 Rebiülevel 1248 (4 A~ustos ~~832)]. ~shak Efendi
suret-i ifade esasen, kitab~n ilk cildinin ba~~na koydu~u önsözde görülen "
deleri Avrupa usulü veçhile muhtasar ve müf it ve kestirme olmak üzre kütüb-i
" ifadesiyle, eserinin bir telif olmaktan
efrenciyeden tercüme ve tenkihiyle
çok, Garb eserlerinden tercüme yolu ile vücuda getirilmi~~bir derle~tirme ( campilation) oldu~unu aç~kça ifade atmektedir. Bu itibarla eser hakk~nda verilmi~~olan
bilgi ve bu pe~in hükmün tam isabet derecesi çok ~üphe konusudur.
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Saat on ikide s~n~f tatil edildi ve biz de Avrupa'n~n geri kalan
k~sm~nda barbarlardan bir üst seviyede olduklar~~kabul edilen bu
insanlar aras~nda, böyle yüksek seviyede akademik müesseselerin
bulundu~unu görmekten do~an büyük bir memnuniyetle izin isteyerek ayr~ld~k.
S~n~ftan ayr~ld~ktan sonra gençlerden biri, bizi, ayn~~ kattaki
geni~~bir bölükte bulunan ve 800 ila ~~000 cilt ihtiva eden kütüphaneye
götürdü. Kitaplar umumiyetle Frans~zca idi. Hakikaten her hangi
ba~ka bir Avrupa dilinde yaz~lm~~~eser görmedim. Bunlar esas itibariyle askerlik san'atiyle ilgili mühendislik ve di~er konulardaki ilmi
risalelerden müte~ekkildi. Bu arada bir hayli el yazmas~~kitap ve bir
mikdar da Farsça, Arapça ve Türkçe bas~l~~matematik kitab~~mevcuttu.
Bize refakat eden gencin verdi~i bilgiye göre müessesede iki yüz
ö~renci bulunmakta, bunlar~n ekserisi orduya girmek için yeti~tirilmekte ve ö~renim müddeti de üç sene bulunmakta idi 4. Ö~rencilerin
hangi ders kitaplar~n~~okuduklar~n~~sordu~um zaman kendisi bana
Müdürün dört ciltlik eserini gösterdi ve bize, bu kitaplar~~ tam manasiyle ö~rendikleri takdirde dünyada mevcut bütün bilgiyi elde
etmi~~olacaklar~na dair büyük bir safiyetle teminat verdi. Muhtelif
vesilelerle ~ahidi oldu~um genç Türklerin temiz karakterleri, mütevazi
tav~rlar~~ve ö~renme hususundaki ihtiraslar~~bana çok tesir etti. Milli
s~k~lganhklar~~ve ihtiyatkarl~klar~~sür'atle bilgi edinmelerine yegane
ciddi engeli te~kil etmektedir. Frans~zca ve ~talyanca ~imdi yüksek
okullarda umumiyetle okutulmakta, eskiden bir kusur olarak kabul
edilen yabanc~~ dil bilme, bu gün Türkiye'de bir temayüz sebebi
say~lmaktad~r. Kütüphanede iki tane mücessem küre, faydal~~ makinalara ait muhtelif modeller ve bir çok aletler de mevcuttu.
Duvarlar, Prag ve o zamana ait ba~ka muharebeleri gösteren renkli
~ngiliz basmas~~adi resimlerle kapl~~idi.
Türkler maarife ehernmiyet vermemekle itham edilemezler.
On alt~~sultani camiden her birine ba~l~~birer medrese veya yüksek
okul bulunmakta ve bunlar~n her birindeki ö~renci say~s~~üç ile
be~~yüz aras~nda de~i~mektedir. Bundan ba~ka civarda serbest
okullar de vard~r ve bunlar k~smen camilerin verdi~i paralarla
4 Mir'at-i Mühendishane'nin (s. 44, 45) ilgili rüus belgelerinin suretlerini de
göstermek suretiyle verdi~i bilgiye göre, okul bu tarihlerde de kuruldu~u zamanda oldu~u gibi dört s~n~f halinde bulunmakta idi.
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idare edilemektedir. Istanbul'un hemen her soka~~nda bir ilk okulun
bulundu~unu ifade etmem lüzumsuzdur. Zira nas~l olsa burada yap~lan takririn yüksek sesle tekrar~~dikkatinizi çekecek ve küçük yaramazlar~n ritmik hareketlerle ve beste ile yapt~klar~~bu tekrar, bizim
köy okullar~m~z~~hat~rlatacakt~r. Elli y~l önce yaln~z Istanbul'da
bulunan okul say~s~n~n be~~yüzü geçti~i ve bu gün ise binden fazla
okul bulundu~u teyid edilmektedir. Asillerin ve zengin s~mfm çocuklar~~umumiyetle evlerinde okumaktad~rlar.
Bu ö~retim yerlerinden ayr~~olarak bir hayli genel kütüphane
de mevcut olup bunlar aras~ nda saray kütüphanesi en mühim olan~d~r.
Her sultani camiin ve tekkeler veya zaviyelerden ço~unun kendilerine ba~l~~birer kütüphanesi bulunmakta ve ifadeye göre bunlar~n
en büyü~ü alt~~bin cilt ihtiva etmektedir. Bu küçük bir say~~olarak
mütalâa edilebilir ise de ~ark literatürünün bizimkine k~yasla çok
mahdut oldu~u ve çok az ecnebi eser ihtiva etti~i de hat~rdan ç~kanlmamal~d~ r. Abdülhamid kütüphanesinin bunlar içersinde en iyi tanzim
edilmi~~ve en kolay istifade edilebileni oldu~u söylenmektedir. Gerekli
makama yap~lan müracaat üzerine bütün kitaplar~~tetkik için derhal
müsaade verilmektedir.

Düzeltme:
108 say~l~~ve Ekim 1963 tarihli Belleten'de yay~ mlanan
"Atatürk'ün Ö~renim Hayat~" ba~l~kl~~yaz~mda 616 nc~~sahifenin 19 uncu sat~r~ndaki ve ekli belgeler aras~nda 621 inci
sahifede bas~l~~künye foto-kopisi alt~ndaki tarihlerin 13 Mart
1899 olarak düzeltilmesini rica ederim.
F. R. U.

