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Ozet: Bu 9all~mada TUrkiye'de modernle~me hareketi, Osmaniliann klasik Dogu
tarzi devlet yapls1I11 bll'akarak Batl tarzi yeni bir yaptya gec;me gayretlerine
kurumlar aC;lsmdan bakl~a l1llk tutmaya 9ah~tlml~tIr. Osmanh modernle~mesinde
Batl dillerinden yapllan tercUmeler, Avrupa'ya gOnderilen tlgrenciler, Avrupal1
uzmanlarm imparatorlukta istihdamlun ve seyyahlarm etkili oldugu tarih
ara~ttrmalanndan anla~11maktadlr.

Ancak TIlrkiye'de sistemli ve kahct te~ebbUsler
modern yapJda kurulmu~ ve te~kilatlanml~ kurumlar sayesinde gerc;ekle~mi~tir.
Makalede Osmanh Modernle~mesi MUhendishaneler ekseninde tartt~llmaktadtr.
Anahtar Kelimeler: Osmanlt imparatorlugu, MUhendishane, DarUlfUnun,
modernle~me, Franslz mUhendisler
Abstract: In this article. were held on the movement of modernization in Turkey
in the light of institutions that were established in the form of western. as well as
neglected the classical type of Eastern state politics. In this movement the major
role played by the translation of text books from European languages, the student
whom sent to Europe capital cities. European experts and adventures, the studies
give us many information about its and their impact. But systematically and
permanently innovations took place grace the establishing and organizing
institutions with modern style in Turkey. The first example of these institutions is
the Corps of Bombardier and the Geometry Room that organizing inside of these
corps which established in the beginning of 18 th century. The Muhendishane
which established in 1775, within the superintendent of French experts was
followed. The establishing and developing of the school of medicine, the other
technical schools and finally university were the symbol of -the indicating of the
point of the modemization in a short period in Turkey. And rapidly, the new
education intuitions were established in the variously branches of the technical
and professional education. The first modern Ottoman university namely
"DarUlfUnun" was established, and was the nucleus of the all universities of the
Turkey.
Key Words Ottoman Empire, Imperial School of Engineering, Ottoman
University
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Ortadogu devletlerinin gelenege dayalt formlillerine baglmhhklanm uzun Yillar
devam ettiren Osmanhlar, hlzla degi~en §artlara her donemde uyum saglamaya
9ah~ml§, ancak Yenidllnya'nm ke~fi ile degi~en toplu durum ile Avrupa'da
ortaya 9lkan, giderek biiWn dlinyaYI kaplayan modern ekonomik problemlerle
ba§ etmekte g1l9111k gekmi§lerdir. Osmanh ordusunun zaYlfhgl Temmuz
1683'teki Viyana bozgunu SIrasmda ortaya 91ktl. 1699 yilmda imzalanan
Karlof9a anla~masl Osmanh ordusunun Avrupa' da ilerlemesini durdurdu ve bu
tarihten sonra Osmanhnm Avrupa'daki nllfuzu azalmaya ba§ladl. Bunu
mUteakiben Osmanhlar, istemeyerek de olsa bir90k konuda BatI'nm
llstlinlUglinU kabul etmeye ba§ladl. Avrupa'nm ekonomik ve asker! llsWnlUgli
kar~lsmda Osmanhlar kendi te§kilat ve klasik mllesseselerinde bir reform
yap maya ihtiya9 duydu.
imparatorlugun kurulu~undan bed Avrupa kaynakh asker! ve teknolojik
yeniliklere yakm ilgi gosteren Osmanhlal', yeniliklerin se9imini titizce yaparak
kabul ettiler. Onsekizinci aSlfda Avrupa' daki sllratli geli~melerden ve Osmanh
ordulannm yenilgiye ugramasmdan dolaYI (Osmanh-Batl mllnasebetlerinde)
bazl problemlerin 90zlimlinUn Batl'da arandlgl yeni bir donem ba§ladl.
Osmanhlar yeni harp tekriiklerini ogrenmek i9in imparatorlugun kurulu~undan
beri tatbik ettikleri eskimi§ bilgi transferi yollanndan kurtulmamn geregine
inandllar.
Onsekizinci asrm Oltalanna dogru, klasik Osmanh egitim geleneginden bazl
noktalarda aynlabilen ve Avrupa ile temaslar neticesinde elde edilmi§ olan yeni
bir formasyon ortaya 9Ikml~tIr. "Yenile§me donemi" diyebilecegimiz bu
devrede, a911an yeni tip egitim kurumlan, ba~langl9ta klasik egitim kurumlan
yamnda ve birbirine paralel ~ekilde devam etmi§tir ve Avrupa bilimi ve
teknolojisinin Osmanlt dllnyasma giri~i bu ~urumlar yoluyla olmu§tur.
Osmanh imparatorlugu'nda Batl bilim ve teknolojisinin transferinde ortaya
91kan meseleleri ve bunlann incelenmesine ge9meden once, modern asker!
teknik egitimin Avrupa'da, daha 'ziyade, Osmanhya etkisi sebebiyle Fransa'da
nasll geli~tigi konusunda klsa bilgiler vermenin, Osmanh dUnyasmda asker1
teknik egitimin geli~mesinde bazl ipu91an bulmamlza yardimci olmasl
baklmmdan faydalt olacagl kanaatindeyiz. Zira ara~tIrmalanmlz gostermi§tir ki,
onsekizinci aSlrda Fransa'da kurulan mllhendis okullarmda veya asker1 teknik
egitim verilen kurulu~larda (Paris, Ecole Royale d' Artillerie kurulu~u 1748)
okutulan ders kitaplan klsa bir zaman fasllasmdan sonra Osmanh dllnyasmda
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tercUme edilerek ders kitabl olarak okutulmu§tur. Ozellikle Fransa'nm bUyUk
okullannda matematik hocahgl yapml§ olan Jacques Ozanam, Bernard Forest de
Belidor gibi matematik~iIerin kitaplanmn da Osmanh mUhendishilnelerinde
bulunmasl, Osmanh askeI'1 teknik egitiminde Fransa'nm etkisini gostermektedir.
Franslzlar, Ronesans ~agmda, yeni istihkam sanatlanm italyan mUhendislerden
ogrenmi§lerdir. 1600'IU Yillarda durum tersine donmU§ ve Franslzlar
istihkamclhk sahasmda daha ileri giderek, XIII. Louis ve onun ~ocuklannm
kralhgl doneminde Franslz mUhendisleri bUWn Avrupa'ya yaYllml§hr.
Portekiz'de, italya prensliklerinde, Venedik'te, Polonya'da, Almanya'da ve
ingiltere'de bir~ok Franslz mUhendis gorev alml§tlr. Bunlar arsmda ferdi olarak
~agnlan mUdafaa ve hUcum sanatlannda usta olan pratisyenler (ki bunlara da
mUhendis denmekteydi) yer aldlgl gibi, istihkam kuvvetlerine giri§ imtihamm
kazanarnayanlar da bulunmaktaydl. Artarak devam eden Franslz etkisi, altlk bir
model halini alml§ ve Portekiz, Prusya, daha sonralan Napoli, Amerika Birle§ik
Devletleri gibihtiktimetler, Franslz modelinde mUhendis birlikleri te§kil
etmi§lerdir. Onsekizinci aSlt boyunca da devam eden bu hareket bUWn dUnyada
Franslzlar lehine bir hayranhk uyandlrml§tlrl.
Diinemin tanmml§ askerf miihendisi ve modem miihendisligin babasl olarak
kabul edilen Franslz Mare§al Sebastien Le Prestre de Vauban (1633-1707),
sava§ taktiklerinde, savunma ve hUcum imlaYI§lannda, istihkamclltk, top~uluk
ve laglmclhk sahalannda bUyUk yenilikler getirmi§tir. Mesela hlicumda tUfek
ucuna sUngli takma usOltinli ilk defa uygulayarak taarruzda yeni hir kuvvet
olu§turmu§tur. Vauban bliWn hayatml sava§ meydanlannda ge~irmi§, halta
Franslz kanunlanna muhalif olarak, hi~ sava§ yiinetmedigi halde kendisine
sembolik olarak mare§al rlitbesi verilmi§tir. Fakat astl eserlerini omrlinlin
sonlanna dogru vermi§tir. Bunlardan en mUhimlerinden biri olan "Traite de
I'Attaque et de la Defense des Places" adlt taarruz ve mevkilerin mlidafaasl
lizerine olan bu eseri, bir~ok Avrupa dili yanmda Sultan III. Selim'in istegi
Uzerine Konstantin ipsilanti tarafmdan Darben ve Def'an Muhtlsara ve
Muhtlrese-i Kzla' ve Husun-I MU$eyyede (Usul-I Harbiye) adlyla Ttirk~e'ye
~evrilmi§ ve 1209/1794'te istanbul'da basllml§ttr2• Vauban, asked
mUhendisligin yalmzca Fransa'da degil, aym zamanda Avrupa'da da
yaYllmasmda etkili olmu§tur. Harp sanah Uzerine kli~lik hacimli saYlslz eser
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yazan Vauban'm sosyal konularda da 9ah~malannm bulundugu goriiliiyor3•
Vauban, Fransa'da askeri miihendislik egitiminin kurulmasmda da onciiliik
etmi~tir.

Fransa, miihendislik sahasmdaki onciilligiinii miihendislik okullannm
kurulmasmda da gostermi~tir. Fransa'da askeri teknik egitim, 1720 Ylhnda
askeri birliklerde teorik ve pratik egitim veren okullarm kurulmaslyla
ba~laml~tlr. Bu okullar, gerek Paris'te gerekse diger biiyiik ~ehirlerindeki asked
birliklerde olu~turulmu~ ve her birinin ba~ma yiiksek maa~larla bir matematik
hocasl ve ona yardlmcl olarak dersleri tekrar etmekle vazifeli bir yardlmcl hoca
tayin edilmi~tir. Ozellikle tOP9U birliklerinin egitimi i9in kl~lalarmda kurulan ve
"Salle de Mathematique" denilen matematik odalan ~ekIindeki bu okullarda,
haftada ii9 sabah saat sekiz ile on bir arasmda "aritmetik, cebir, geometri, koni
kesitleri, trigonometri, mekanik, hidrolik, istihkam, laglmclhk, taarruz ve
mevkilerin miidafaasl ve tOP9uluk iizerine dersler verilmi~,. buna ilaveten dans,
eskrim, yiizme ve hareket Gimnastik) gibi spor faaliyeUeri de yer alml~tlr.
Subay olarak yeti~tirilme~ iizere ve 90gu asilzade olan gen9 talebeler, bu
okullara onceleri imtihanslz olarak almml~, ancak 1751 yilmdan itibaren bu
okullara giri~ i9in imtihan konmu~tur4.
Fransa'da askeri miihendislik egitimi, 1748'de kurulan Ecole Royal du Genie de
Mezi<~res'de ba~laml~tlr. Bu okulun prensipleri Fransa'daki diger asked okullara
da te~mil edilmi~ ve egitimde yeni bir "uniform" sistem getirilmi~tir. Burada
aritmetik, geometri, trigonometri, mekanik, hidrolik, gibi bilimlerin
prensiplerini, aynca, harita, plan, 9izimlerin hazlrlanmasl gibi pratik
uygulamalar ve resim, mesaha 9ah~malan ogretilecektir. Bunlann yanmda
proje, projelerin fiyatlandmlmasl, i~9ilerin ve malzemelerin hazlrlanmasl gibi
miihendislik i9in gerekli olan biitiin bilgilerin verilecegi talimatta yer alml~tlr.
Bu talimattan anla~lldlgl iizere dersler hem teorik hem de pratik olarak
gosterilecektir. Talimatnamenin ii9iincii maddesi, okulun egitim diizeni ile ilgili
olup, talebeler, pazar giinleri hari9, haftamn altl giinii okula devam edeceklerdir.
Bunun dort giiniinde smlf i9inde teorik ve 9izim derslerini takip edecekler, kalan
iki giinde de arazi iizerinde pratik ders goreceklerdir. Pratik dersler sabahlan;
matematik, geometri gibi teorik dersler ise ogleden sonralan verilecektir. Bu
Anne Blanchard, Vauball, Payard, 1996, 502 507.
Roger Hahn. "L'cnseignement Scientifique nux Ecoles Militaires et d'Artillcrie", Enw!igllemellt et
Dij,u.vion de,~ Sciences ell France au XVllIe Siec:le. Ed. Rene Taton. Paris. Edition Herman, 1986. 513
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derslerin bUtUn mUhendisler tarafmdan iyice ogrenilinceye kadar tekrar edilmesi
saglanacaktJr'.
Franslzlar kurmu~ olduklan bu sistemle klsa zamanda ~ok say Ida asked
mUhendis yeti~tirmeyi ba~arml~lardlr. Sadece yeti~mi~ elemanla degil aym
zamanda mUhendislik konusundaki yaymlanyla da diger devletlere bUylik
tesirde bulunmu~lardll·. Bunun neticesi Mlihendislik sanatl Fransa'dan dUnyaya
yaYllml~tlr. Bu yayilmada ferdi olarak ~agnlan Franslz mlihendisler yanmda,
Fransa hiiklimetinin bizzat gonderdigi mUhendisler de rol oynaml~tlr.
Fransa'mn yabanci devletlere mUhendis gonderme uygulamasmm iyi bir ornegi
de Osmanh imparatorlugu olmu~tur.
Osmanhlann tarihi boyunca Avrupa ile sUrekli ah~-veri~ i~inde oldugu sahalarm
ba~mda harp teknikleri gelmektedir. Ondokuzuncu asra kadar da OsmanhAvrupa ili~kilerinin temelinde hep harp teknolojisinin teknikleri ve sanayiinin
transferi yatml~tlr. Osmanhlann ate~1i silahlar teknolojisini elde etme yollan,
ba~ta top~uluk ve diger ate~1i silahlarda olmak Uzere, ya sava~ ganimeti olarak
veya satm ahnarak elde edilen silahlann, bir mUddet sonra aym tarzda
Osmanhlar tarafmdan bUyUk miktarlarda imal edilmesi ~eklinde geli~mi~tir.
Diger taraftan, harp sanayiinde Avrupa'dan gelen uzmanlar; ilk donemlerde
Hlristiyan Bosnah ve Slrplar daha sonralan Avrupa'mn uzak bolgelerinden
gelen italyan ve Alman uzmanlar ve i1eri tarihlerde saYllan artan Franslz, ingiliz
ve Hollandah (Felemenk) teknisyenler Osmanh hizmetine girmi~tir. BUtlin
bunlarm yanmda Saray'da "Taife-i Efrenciyan" admda bir de teknisyen slmfl
bulunmaktadlr. ileri teknolojinin tatbikatmda \,e~itli asker. ve sivil projelerde
Osmanhlara hizmet eden, Avrupah olduklan anla~i1an teknisyenlerin kimlikleri
hakkmda geni~ bilgi bulmak zordur6 • Bununla birlikte Osmanh
imparatorlugu'da harp sanayiinin tamamen Avrupah elemanlar vasltaslyla idare
edildigi de dU~UnUlmemelidir. Osmanh, yabanci teknik elemanlar yanmda kendi
elemanlannm yeti~mesine dikkat etmi~tir. Teknik eleman kullanma slk\,a
kar~lIa~lIan bir durum olmakla beraber onsekizinci asnn ba~lanna kadar asker!
dam~man niteliginde bir yabancmm Osmanh ordusunda istihdam edilmedigi
gorlilmektedir.

Anne Blanchard. us lllgellielll~\, du Roy de LOllis XIV a LIJ/li.\' XVI, II, These Pour Ie Doctorat d'Etat
Presentee al'Universite Paris IV, 1976,814-817.
Rhoads Murphey, "Osmanhlann Bau Tcknoiojisini Benimsemedcki Tutumlan: Efrenci Teknisyenlerin
Sivil ve Asked Uygulamaiardaki RaUl", Osmalll,lar ve Ball Tekfloiojisi, 7-19.
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Osmanhda Avrupah uzmanlarm istihdaml konusundaki en erken te~ebbiis
olarak 1716'da Osmanh ordusunda yeni bir egitim formasyonu projesini
hazlrlayan Franslz subaylanndan Rocherfort'u gormekteyiz. Yine aym donemde
istanbul'da tulumba te~kilaltm kuran ve Miisliiman olup, Gergek Davud ismini
alan David adlt diger bir Franslz'l sayabiliriz'.
Onsekizinci asnn ba~lanna kadar Osmanh'nm Avrupa ile miinasebetlerini
degerlendirecek olursak, ilk 6nceleri Osmanltlar kendilerini Balt'dan iistiin
gormekteydi. Aym ~ekilde onsekizinci aSlrda da Osmanh kendini iistUn kabul
ederken, Bait altlk kendi iistiinliigiine inanmaktaydl ve bunu her flrsatta, her
sahada Osmanhya hissettirmekteydi. Ancak onsekizinci asra gidldiginde,
Osmanlt diinyasmda bazl degi~ikliklerin vukua geldigi g6riilmektedir. Bir90k
tarih9inin Osmanlt tarihinde duraklama devri olarak gordiigii bu devrenin,
Avrupa'nm hlzla ilerledigi ve OsmanltYI ge9tigi devre olarak kabul edilmesi
gerekir. Bu aSlrda Osmanlt idarecileri, kendi dl~mda Avrupa'da meydana gelen
hlzlt geli~menin farkma vararak, devlet organizasyonunda birtaklm Islahatlar
yapma yoluna gitmi~lerdir'.
1721 senesinde Fransa'ya giden Osmanlt el9isi Yirmisekiz Mehmed ~elebi,
hayran kaldlgl Avrupa'daki giinliik hayatl ve Osmanhda bulunmayan
geli~meleri Osmanh sarayma ve devlet adamlanna aktanrken, Avrupa nizaml ve
Avrupa'mn yonetim tam, ibrahim Miiteferrika tarafmdan tamltlml~tlr. ibrahim
Miiteferrika, kendi matbaasmda 1731'de bastlgl UsUlu'Z-Hikem fi Niziimii'Z()mem adlt telif eserinde Avrupa dii~iince sistemlerini a91klarken, aym zamanda
Avrupa ordulannm Osmanhya gaJip gelmesinin sebeplerini de sorgulayarak
ortaya koymaya 9alt~ml~ltr. Yeni padi~ah I. Mahmud'a takdim edilen kitabm
hedefi, Batt kar~lsmda Osmanlmm yeniden gii9lenmesinin yollanm
gostermektir. Aym zamanda bu kitabmda, MUteferrika medeniyetleri izah
ederken, Osmanlt yazmmda ilk defa ~ehirle~me manasl dl~tnda farklt kiiItiirleri
kastederek "medeniyet-i be~eriye" tabirini kullanml~ltr9.

Niyazi Berkes, The Development (~,. Secularism ill Turkey, Montreal 1964, 31·32; MOUJad Wahba,
"Influences of Occidental Ideologies on the Ottoman Empire", E('(Jllomie et SoC'ietes dalls L'Empire
Ottoman (Fill d" XVlIIe-Debut du XXe ,vih-le), ed. Jean·Louis Bacque-Grammont et Paul Dumont. Paris

1983,167.
E.lhsanoglu, "Tanzimat Oncesi..", 343-344
Ibrahim M{lteferrika, Usfl.lil'I-Hikl!lIl.fi Niztimii'[-Omem, Dal'll't-ubaatll'J-Amil'e, 114211731, 2b, aYrica
bk. Ibrahim Mliteferrika, Milletlerili Dllz(!lIillde Ilmf UsQUe,., Milli Ea,itim Bakanhgl yay., TUrk Klasikleri
nr. 32, Istanbul 1990, 114 s; Niyazi Berkes, a.g.e, 42.
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Yine bu devirde, Avrupa'mn ihracatml yasakladlgl harp malzemelerinin tedariki
i~in ve imalat kalitesinin yUkseltilmesi i~in tedbirler ahndlgl gorUlmektedir.
Orduda Avrupah subay istihdaml ger~ekle~mi~tir. Aym zamanda Avrupahlar,
aSlrlardlr glpta ve hayranhkla bakttklan Osmanh idaresini 10 daha once
kaydettigimiz gibi artlk zaYlf gormeye bu aSlrda ba~laml~lardlr. Asnn sonlarma
dogru, Avrupah uzmanlarm da etkisiyle, daha ~ok kendi bUnyesine uygun ama
klasik egitim mUessesesi olan medreselerden farkh bir tarzda egitim veren
mUesseselerin kurulmasl, yenile~me sUrecinin en onemli
merhalesini
olu~turmu~tur.

Osmanhlar onsekizinci asra Edirne Vakasl'yla ll girmi~ ve 1703 Ylhnda Saltanat
degi~ikligiyle Sultan II. Mustafa'nm (vefatt 1704) yerine Sultan III. Ahmed,
Osmanh tahtma oturmu~tur. Gerek imparatorluk slmrlan i~erisindeki
huzursuzluklar, gerekse Batt'da Avrupa'da hem-hudut kom~ulan olan Rusya ve
Avusturya, Dogu'da iran tarafmdan yapllan- tecavUzlerin oldugu bir donemde
iki biiyiik cephede sava~mak durumunda kalml~ttr. Bu sava~larda ber ne kadar
eski devirlerdeki ihti~amh zaferlere ula~amlyorsa da, Osmanh ordularmm
dU~manlan kar~lsmdaki maglubiyeUeri mahduttu ve ~ogu zaman galip
gelmekteydi: 1699 Karlof~a antla~maslyla elinden ~lkan Azak Kalesi ve Mora
Adasl gibi mUhim topraklan, asnn ba~lannda Ruslardan ve Venediklilerden geri
alml~lardl. 1711-12 Purut zaferi Ruslara kar~l kazamlml~ mUhim bir galibiyet
idi. Fakat Osmanh ordulanmn maglubiyetleri daha ziyade ehliyetsiz
kumandanlann taktik hatalarmdan kaynaklandlgl bir degerlendirme olarak kabul
edilecek olursa muvaffakiyetsizliklerin sebebi devletin zaYlfhgmda degil sava~
taktiklerinin kOtii olmasmda aranmahdlr. 1784'te Due de Luxembourg' un,
Osmanh asker! te~kilatlanmasma dair vermi~ oldugu reform planmda Osmanh
askerinin Avrupahlar tarafmdan egitilmesi teklifine kar~l oldugunu belirten
Tarih~i Ahmed Vas If Efendi, Avrupa ordulannm silah ve te~hizat baklmmdan
daha onceleri de Osmanhlardan kuvvetli oldugunu, ancak Osmanhlann daima
Avrupa ordulanndan daha UstUn oldugunu soylemi~tirl2.
Onsekizinci yUzYlhn ba~lannda Osmanhlar, iran ve Rus ordulanna ve Batt'da
Venedik ordulanna kar'll zaferler kazandl ve mUteakiben "Lale Devri" adl
verilen uzunca bir ban~ donemine girdiler. Sultan III. Ahmed (1703-1730) ve
10

II
12

Luici Ferdinando Marsigli, L'Etat Mililaire de ['Empire Ottomall, KISlln II, Amsterdam 1732, hpkl baslm
Graz Austria 1972, 33; TlIl'kr;esi ir;in bk. M. Kaymakan Nazmi, O.wl/anlt imparator/ugullIlI! ZIt/utl've
Taakki.~jlldell illhilall Zamallflla Kadar Askal Vaziyeti, Ankara 1934, 165.
I.H. Uzunr;ar$lh, O.l'lIIalill Tari"', IV/I. 29-46.
Ahmed Vaslf Efendi, Mehll.'1illil'l-Asllr ve llakaYlkij'I-Aflbllr, haz. MUctebe IIglirel, Istanbul 1978, 147.
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Sadrazam Nev~ehirli Damat ibrahim Pa~a zamamna rastlayan bu donem,
1730'daki Patrona Halil isyanma kadar devam etti. Bu donemde BaU tarzl hayat
ve Avrupa'daki geli~meler ~ok ilgilerini ~ekti ve Osmanlt-Avrupa kiiltiir
ili~kilerinde yeni bir donem ba~ladl, yiiksek devlet memurlan yabanci sefirlerle
daha yakm ve dostane ili~kiler i~ine girdi. Bu meyanda matbaa ve itfaiye
tulumbasl gibi Avrupa'dan aktanlan yenilikler uygulanmaya ba~landl.
1730 Yllmdan itibaren Osmanlt idarecileri askerl geli~meleri de yakmdan takibe
aldllar. Subaylan ve erleri modern harp usulleriyle egitmek ve orduyu
Avrupa'daki ordulann kullandlgl daha etkili silahlarla donatmak suretiyle,
askerl dengeleri kurmaya ~ah~tllar. Bu ama~la orduda kt~lalarda yilriltillen usta~Irak usulii egitim yerine, yeni bilgi ve teknik geli~melerin ogretildigi asken
teknik egitim veren milesseseler kurdular ve boylece Osmanh egitim sistemde
bir geli~me ortaya ~Ikml~ oldu.
1730 Ylltnda Lale Devri'ni kapatan Patrorla Halil isyam, Osmanh devletinin
klasik gelenegini yenile~me (Batlllla~ma) zincirine baglayan bir halka olmu~tur.
1730 Yllmda Sultan III. Ahmet' in yerine Osmanlt tahtma ge~en oglu I. Mahmut,
daha once Nev~ehirli Damat ibrahim Pa~a tarafmdan ba~latllml~ olan orduda
yenile~me hareketini daha radikal tedbirlere yeniden ele alrm~tlr. Sultan. I.
Mahmut'a gore Avrupa ordulanna kar~1 koyabilmek ve galip gelmek i~in
ordunun yenilenmesi gerekmekteydi ve bunun referansl ise "mukabele-i bi'lmisl" dilsturunca yine Avrupa'nm kendisi olmaltydl. Bunu saglamak ilzere
dii~iinillen ilk ve tek yol ise Avrupalt harp uzmanlanm ve generallerini
istanbul'a ~aglrmak olmu~tur.
Avusturya imparatoru'nun emrinde iken bir anla~mazltk sebebiyle bu illkeden
aynlan Avrupa'nm ilnlil generallerinden Franslz aSlllt Claude Alexandre Comte
de Bonneval'in (1675 Fransa Limousine-1747 istanbul) 1729 Ylhnda Sosna'ya
gelerek Osmanh Devleti'ne iltica etmi~ ve akabinde de islamiyeti kabul ederek
Ahmet adml ahm~tlr. Osmanh tarihinde Bonneval Ahmet Pa~a veya Humbaraci
Ahmet Pa~a, olarak bilinen bu zat, 1731'de istanbul' a ~agnlml~ ve ~ok
ge~meden yapllmasl dil~ilnillen askeri yenile~me hareketinde onemli gorevler
tistlenmi~ hatta bu konuda oncil olmu~turl3.

11

Bonllcval Ahmed Pa,$a ve Istanbul'daki faaliyetleri hakklllda bk. M. Ka~ar. "Osmanh Imparatorlug,unda
Asked Salmda Ycni1e~me Hal'cketinin Ba$langlcl", o.mlflfll, mlimi Ara~(mnltl(ln (1), Yay. Haz. Feza
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Modern asker! teknik egitim verme te~ebbUsU, ilk olarak Ulufeli HumbaraCI
Ocagl 'nda ger~ekle~mi~tir, Ulufeli HumbaraCl Ocagl, 1735 Ylhmn ilk
gUnlerinde DskUdar'da Ayazma SaraYl'nda her odasmda degi~ik gorev ve
rUtbede 25 zabit (subay) bulunan U~ oda halinde kurulmu~tur, idar!, askerl,
egitim ve saghk i~leri zabitler arasmda bolUnmU~tUr, Ocagm idaresi dogrudan
sadrazama bagh bir Alayba~I'nm nezaretine blrakllml~tlr, Yeni bir mall
dUzenlemeye tabi tutu Ian ocak mensuplanmn maa~lan "irad-I cedid" adlyla
olu~turulan ayn bir fondan Odenmi~tir, MUlaZlmhk usfilu getirilerek maa~lar,
~ahlslara degil i~gal ettikleri vazifelere tahsis edilmi~tir, Aynca, humbaracllarm
emeklilik haklan garanti altma almml~tlr,
Bonneval Ahmet Pa~a, emri altmda ~ah~an Avrupah U~ subay ve birka~
Osmanh mUderrisi ile birlikte istanbul'da DskUdar Dogancllar semtindeki
Ayazma SaraYI'nda (Topta~I'ndaki Eski Bimarhane binasl) yeniden in~a edilen
bir kl~lada faaliyetlerine ba~laml~l1r, Burada Bosna'dan getirtilen U~ yUz
humbaraclYl Avrupa metotlanyla teorik ve daha ~ok pratik olarak sava~a
hazlrlama ve Osmanh ordusunun organizasyonu i~in bir model olu~turmaya
vah~ml~tlr. Boylece MUslUman olmu~ bir Avrupah generalin idaresi altmda
olu~turulmu~ bir askeri te~kilat, ilk defa Avrupa sava~ teknik ve taktiklerinin
egitimini gormeye ba~laml~tlr,
Ocak'taki egitim programl ve hocalan tam olarak bilinmemekle beraber, ar~iv
kaYlllanndan burada Osmanh mUderrisleri ile FranSlZ ve iskov aSllh hoc alarm
beraber ders verdigi anla~lImaktadlr, MUderrisler arasmda hendese hocasl
Yeni~ehr! MUftUzade Mehmed Said Hoca; aritmetik, geometri, istanbullu
ibrahim Hoca vizim ve irtifa dersleri vermekte, aslen Avrupah olan Cenk
Mimarba~1 Selim Aga istihkitm, top~uluk ve mekanik ogretmekteydi. Klasik
Osmanl! deI's kitaplan ile aym and a Avrupa kaynaklanndan tercUme edilmi~
kitaplar da okutulmaktaydl. Humbaraci Ocagl'nm kurulmaslyla daha onceleri
medreselerde veya ozel hocalar vasltaslyla yapllan matematik egitiminde yeni
bir kurum daha ortaya ~Ikml~tll',
Ozellikle Ocagm Hendese muallimi olan Bey~ehir MUfttisU-Zade Mehmed Said
Efendi'nin 1149(1737) yllmda telif ettigi ve humbaracllann al1~ Sll'asmda
mesafe tayinleri i~in icad etmi~ oldugu "dUrbUnlU rubu' mUceyyebi zU'Ikavseyn" adml verdigi bir aletin kullamlmasmdan bahseden Rubu Miiceyyeb
Zii'l-kavseyn Aleli ve istimali Risalesi adh TUrk~e bir eseri vardlr 14 , Bir kenan
14

Bserin bi .. ntishasl Topkapi SaraYI MUzesi KlItliphancsi (TSMK). Hazine, RI'. 1753/3, talik, 18b-35b.
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ve iki a91s1 bilinen bir ii9genin U9UncU a91smm ve diger iki kenannm
uzunluklarmm hesaplanmasmda kullamlan bu ateti, Said Efendi zamanm
$eyhUlislaml Piri-zade Mehmed Efendi'ye gostermi~, 0 da aleti Sultan Birinci
Mahmud'a takdim etmi~tirI5.
1747'de Humbaracl Ahmed Pa~a'nm olUmUnden sonra Humbaracl Ocagl,
kendisi gibi mUhtedi olan evlathgl SUleyman Aga tarafmdan idare edilmi~ ancak
kIsa bir mUddet sonra lagvedilmi~tir. Osmanh idarecilerin orduya yeni asked
teknikleri bilen subay yeti~tirme hedefi 17701i Yillarda yeniden ele almml~tlr ve
bu donem bu kurumlann daha uzun omUrlU olmasl i9in yeni te~ebbUslere sahne
olmu~tur.

Miihendishane-i Hiimayunlarm

Kurulu~u

Osmanh imparatorlugu'nda Avrupa tarzl modern asker! fenlerin gIrl~1 ve
egitimi, 1770 <;:e~me faciasmdan sonra ele alman asker! reform 9ah~malan ile
yeni bir hlZ kazanml~tJr. Bu donemde Baron de Tott adh bir Franslz uzman
subay ba~ta olmak Uzere bir90k yabancmm ozellikle Franslzlann Osmanh
Devleti hizmetinde, degi~ik proje ve in~aat 9ah~malannda dam~man olarak
gorev aldlklan gorUlmektedir.
1770'de KIrlm'dan istanbul'a geldikten sonra Osmanh Devleti hizmetine girmi~
olan Baron de ToU, once <;:anakkale istihkamlannda gorev alml~tJr. 1772'de
kurulan ve Franslzlann "ecole d'artillerie veya ecole de cannoniers" dedikleri ve
Tiirkgeye tOP9u mektebi olarak gevirebilecegimiz bir mUessesenin kurulu~unda
etkili olmu~tur. TOP9u Mektebi, sUrekli olmaYlp devreler halinde tOP9ulara yeni
top tekniklerinin ogretildigi bir kurs mahiyetinde kurulmu~tur. Burada 17721773 arasmda dokuz ayhk bir donemde ii9-dort kur'a halinde 90k saylda tOP9u
egitim gormU~tUr. Buradaki egitim 173S'te kurulan Humbaracl Ocagl'ndaki gibi
yeni teknik ve silahlann kullamlmasmm ogretimine yonelik olmu~tur. 1774'te
kurulan SUrat TOP9ulan (SUrat9iler) Ocagl ile bu egitimin geni~ bir kesime
yayIlmasma 9ah~llml~tJr.
Donanma-i HUmayun'a asker'i teknik egitimli, ozellikle geometri ve cografya
bilen zabit yeti~tirmek amaclyla kurulmu~ olan Hendesehane, "Hendese Odasl"
olarak da adlandIrllml~tJr. Bu kuruma, Franslz belgelerinde "Ecole des

1S
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Theories" veya "Ecole des Mathematiques" denmi~tir. Talebeler 10 ki~ilik
s~kin gruplar halinde asker! teknik konulannda egitim gormekteydi. Franslz
teknisyen Sr. Kermovan ve aslen isko~yah bir mUhtedi olan Campbell Mustafa
Aga, EylUl 1775 tarihine kadar burada matematik dersleri vermi~lerdir. Bu
tarihte Sr. Kermovan'm Ulkesine donmesi ile dersler eski onemini kaybetmi~ ve
artlk Baron de Tott da bu mUessese ile ilgilenmez olmu~tur.
1776'da Hendesehane'nin Batl kaynaklanna uygun yeni teori ve metotlarla
matematik ve istihkiim egitimi veren ilk Osmanh mUessesesi oldugunu
belirleyen nizamnamesi hazlrlanml~ttr. Baron de Tott'un istanbul' dan
aynlmasmdan sonra (Haziran 1776), Donanma-i HUmayun'da ikinci kaptan
olan Cezayirli Seyyid Hasan Hoca, Hendesehane'ye hoca olarak tayin
edilmi~tir. KIsaca bu mUessese i~in, Avrupah uzmanlann idaresi altmda
kurulmu~ fakat donemin Osmanh bUrokratik yapIsmda te~kilatlanml~ oldugunu
soylemek mUmkUndUr.
Hendesehane 1781 Yllmdan itibaren Miihendishane adl ile de antlmaya
ba~lanml~

ve on ki~ilik talebe kadrosuyla egitim faaliyetlerini sUrdUrmU~tUr.
Reformcu vezir olarak bilinen Halil Hamid Pa~a'ntn sadareti (1782-1785)
slrasmda 1784 Ylhnda Fransa 'ntn Osmanh ile olan ittifakl ~er"evesinde asker!
yardlm ve istihkamlann gU~lendirilmesi i~in istanbul' a gondermi~ oldugu
Lafitte-Clave ve Monnier adh iki Franslz istihkam subaYI ayrtca
Miihendishane'de ders vererek, top~uluk, seyrUsefer ve istihkamclhk dallarmda
zabit yeti~tirmi§lerdir.
1735'te kurulmu~ olan HumbaracI Ocagl'nda oldugu gibi burada da medrese
hocalannm gorev aldlklanm gormekteyiz. Onsekizinci asnn sonlanna kadar
klasik Osmanh deI's kitaplan yanmda ozellikle matematik, astronomi,
istihkamclhk, ate~li silahlar (cenk mimarhgl), ve sava~ teknikleri ve seyrilsefer
konulannda, ba~ta Franslz olmak Uzere, Avrupa kaynakh ders kitaplanndan
istifade edilmi~tir. 1788 de biiWn ecnebi uzmanlar istanbul'u terk edince,
Miihendishane'deki dersleri yine Osmanh medrese hocalan devam
ettinni~lerdir.

Sultan III. Selim'in (1789-1807) tahta ~Ikmasmdan U~ ytl sonra 1792 Ylhnda
"Nizam-I Cedid" hareketi ~er~evesinde deniz ve kara mUhendislik
egitimi de ele almml~ttr. 1793 Ylhnda Tersane-i Amire'de bulunan ''Tersane
Miihendishanesinde" gemi in~asl, seyrUsefer, haritaclhk, ve cografya dersleri
verilmek Uzere haZ11'hklar yapllml~tlr. Ba~ma Franslz bahriye milhendisi J.
ba~latttgl
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Balthasar Le Brun getirilmi~tir, Le Brun'lin Fransa'ya donli~linden sonra onun
yerine, egitmi~ oldugu Osmanh bahriye zabitleri tayin edilmi~tir,
Humbaracllann, laglmcllann ve top9ulann egitimini saglamak amaclyla da yine
1793 Ylhnda "Mlihendishane-i Cedide" adl ile ikinci bir Mlihendishane daha
kurulmu~tur,

Yeni mlihendishanede dersler, 1794 senesinde ba~laml~ur, B urada on YII kadar
once Tersane Mlihendishanesi'nde Franslz uzmanlardan istihkiim teknikleri
dersleri gormU~ olan yeni nesil Osmanh mlihendis hocalar ders vermeye
ba~laml~lardlr, Bunlar araslOda sonralan Mlihendishane-i Hlimayun'un ilk
ba~hocahglOa getirilecek olan Hliseyin Rlfkl Taman! de bulunmaktadlr,
Mlihendishane-i Cedide'nin nizaml da onceki mlihendishane gibi bir hoca, dort
halife, on talebe ve diger gorevlilerden olu~maktadlr, But'ada humbaraci ve
lagimci ocaklarllllll mensuplanna geometri, trigonometri, ittifa allllmasl ve ke~if
konulan ogretilmeye 9ah~llml~tlr,
1801-1802 Yillannda HumbaracI, Lagimci Ocaklan ve Mimar Ocagl'ndan
se9ilen 100 kadar aday Mlihendishane-i Cedide'ye allOml~ ve ogretim kadrosu
bir hoca ile be~ halifeye 9lkarttlml~tlr, 1806 Ylhnda Sultan III. Selim tarafllldan
91kanlan bir kanunname ile MUhendishane-i Cedide'nin adl Miihendishane-i
Berri-i Hiimayun olmu~tur,
Bu yeni kanun ile Avrupa-Osmanh kan~lml bir yaplya kavu~an MUhendishane-i
Ben'i-i Hlimayun'da kirk ki~ilik bir talebe kadrosunun her on ki~isinin bir slmf
itibar olunarak dort slmfh ve biri ba~hoca olmak Uzere dort hocah yeni bir
sistem kurulmu~tur, MUhendishiine'de dordlincli slOlf ba~langl9 slmfl birinci
slmf ise son (mezuniyet) slmft olarak kabul edilmi~tirl(,:
DordUncU slOlf dersleri: Resm-i hatt, imla, arkam (aritmetik), sanat-I ressamiye
(teknik resim), Arap9a, mukaddemat-I hendesiye (geometriye giri~), hesap,
Franslz lisam,
D9lincli Slllif dersleri: Nihayet-i ilm-i hesap ve hendese (aritmetik ve geometri),
cografya, Arabiyat ve Franslz lisam dersleri gosterilecektir,

16
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ikinci smlf dersleri ~oyle olacaktlr: Cografya, i1m-i mUsellesat-l mUsteviye
(dUzlem trigonemetri), cebr ve'l-mukabele (cebir), tahtit-i arazi, fen-i tevarih-i
harbiye.
Son smlf olan birinci smlfm dersleri ~oyle olacakttr: Fenn-i mahrutiyat (koni
kesitleri), hesab-l tefazUl! (differansiyel), hesab-l tamaml (integral), ilm-i cerr-i
eskal (mekanik), ilm-i heyet (astronomi), ameliyat-l fenn-i remi ve laglm, talimi asker!, ilm-i istihkamat. Slmf ge9me esaSl klasik Osmanh bUrokrasisinde
oldugu gibi "silsileye" tabi tutulmu~ ve buna gore her smlfta bulunan on
talebenin ancak bir Ust derecede bo~luk vuku buldugunda smlf ge9me veya
derece atlamasl mUmkUn olabilmi~tir.
1808 MUhendishane kanunnamesi dahil 0 gUne kadar egitimi verilen derslerin
bir degerlendirmesini yapacak olursak, bu derslerin Osmanh bilim dUnyasmm
hi9 de yabancisl olmadlgl bilim dallanm ihtiva etmektedir. DolaylSlyla Osmanh
yenile~me doneminde bilim a91smdan geli~me yeni bilim dallanmn ihdasl ile
olmaYlp, aSll degi~en bilimlerin egitiminde (formasyonunda) askerlik
egitiminde ve dolaYlslyla Osmanh matematik egitiminde Avrupa (Franslz)
egitim sistemi ile ortaya 91kan ve smlf sistemine dayah olu~an yeni bir anlayl~m
meydana gelmi~ ve uygulanml~ olmasldlr.
Talebe saYlsmm daima on-on iki ki~i ile slmrh tutulmasl, MUhendishane'deki
egitimin imparatorlukta yaygmla~masma mani te~kil etmi~tir. Bunun ba~hca
sebebleri arasmda mUhendishane talebelerinin aym zamanda devlet
hazinesinden maa~ ve tayinat alan bir nevi "zabit" gibi kabul edilmesidir.
MUhendishane'deki ~akirtligi aym zamanda talebenin ge9imini sagladlgl
vazifesi oldugundan on be~ Ylla kadar varan uzun egitim mUddeti, terfi ve
tayinlerin silsileye tabi olmasl mUhendislik egitiminin Avrupa'daki gibi her Yll
90k say Ida talebe yeti~tirilmesine mani olmu~tur. Kanaatimizce bu durum
Osmanhnm egitim anlaYl~mdan ve asker!, idar! ve mall yaplSlmn bOyle yeni bir
olu~uma imkan tammamasmdan kaynaklanmaktadlr.
Onsekizinci asnn sonlanna dogru, zabitlere modern bilimleri ogretmek i9in
kurulmu~ olan MUhendishane-i HUmayun hocalan, Battdaki asker! teknik
okullarda okutulan del'S kitaplan arasmdan se9ilen bilim kaynaklarmdan
tercUme ve adaptasyon yoluyla kitaplar hazlrlamaya ba~ladllar. Ondokuzuncu
asnn ba~lanndaki ilk ilm! yaymlar HUseyin Rlfkl Tamani'nin (0.1817)
astronomi, matematik ve cografya konusunda telif ve tercUme yoluyla
haZlfladlgl on cilt kitap olmu~tur. Bunu Tamanl'nin talebesi ve mUhendishane
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ba~hocahgmda halefi olan ishak Efendi'nin (0.1836) Batl ve ozel\ikle Franslz

kaynaklanna dayah olarak telif ve tercUme ettigi J3 ciltlik yaymlan takip
Bunlar arasmda, dort ciltten olu~an Mecmua-l Ulum-l Riyaziye'nin ozel
bir yeri vardlr. ~UnkU bu eser, Osmanh dUnyasmda bir~ok bilim dahm ihtiva
eden bir ders kitabmm hazlrlanmasmdaki ilk geni~ kapsamh te~ebbUstur. ihtiva
ettigi konular arasmda, matematik, fizik, kimya, astronomi, biyoloji, botanik ve
mineraloji saydabilir.17
etmi~tir.

Osmahlarm Batthla~ma serUveninde bilim, egitim hayatl yanmda toplumsal
sembolU olarak gorUlmelidir. Batldaki orneklerini goz onUnde
bulundurdugumuzda Osmanh idarecilerinin adeta icat ettikleri bu YUksek egitim
kurumunu, kendine has ozel\ikleri i1e "Osmanh Dniversitesi" olarak
adlandlrabiliriz.
degi~imin

Osmanhda degi~imin, devlet adamlarmm ufuklan, tee rUbe ve birikimleriyle
yonlendirilecek bir olgu olmaktan' ~ok, toplumun kabulleri ile
ger~ekle~ebilecegi ancak uzun bir sUre~te anla~llml~tlr. Devletin ba~mdakiler ki
buna Padi~ah da dfihildir; ongordUkleri, hatta uygulamaya ~ah~ttklan, ugrunda
bUyUk paralar harcadlklan reformlarm iyi bir netice vermemesi bu sUre\,te farkh
a\,lhmlan beraberinde getirecektir.
3 Kaslm 1839'da GUlhane'de okunan "Tanzi mat Fermam", Osmanh tebaasmm
(MUslUman ve gayri MUslim) can, mal, Irz ve namusunun emniyete ahnmasl;
vergilerin adiMne toplanmasl; askerlik hizmetinin diizenlenmesi; herkesin adilce
muhakeme edilmesi ve mal\annm mUsadere edilmemesi gibi halkm temel hak
ve hUrriyetlerini devlet adma teminat altma alan maddelerden olu~maktadlr.
Tanzimat'm gayesi sadece din ve devleti degil, mUlk ve milleti ihya ~eklinde
a~lklamrken halkm devlet i~in degil, devletin halk i~in var oldugu prensibi
kabul edilmi~tir.18 Ancak Tanzimat Fermam'nda a~lk ~ekilde egitim ve bilim ile
ilgili herhangi bir hedef ongorUlmemi~tir. Ancak Tanzimat hareketinin yol
a~tlgl degi~imin i~inde egitim hayatmda modernle~me yolunda onemli
geli~meler olmu~tur.

II. Mahmud devrinde kamu egitimi konusunda ba~layan yeni arayl~lar hareketi,
AbdUlmeciddevrinde (1839-1861) de devam etmi~tir. Gen\, ya~ta tahta ge\,en
Sultan AbdUlmecid, babasmm tam bir takip~isi olmu~tur. Tanzimat doneminde
17
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ele alman kamu egitimi meselesi ile bizzat ilgilenmi~tir. 12 Ocak 1845 tarihinde
Meclis-i Vfila'YI ziyaretinde huzurunda okunan hatt-I hUmayununda,
memleketin iman i~in ahnmasl gereken Islahat tedbirlerini -vezirlerini sert bir
Uslupla ikaz ederek- ortaya koymu~ ve amme egitiminin devletin temeli
hUkmUne girmi~ oldugunu vurgulaml~tlr.
Sultan AbdUlmecid oncelikle "sivil Islahat i~in, ne yapllmasl icap ediyorsa
bUWn vUkelfinm tek bir dU~Unce etrafmda birle~erek mUzakere ve mUtalaa
etmelerini" ifadesiyle Tanzimat ricalinin fikir ihtilafma dU~memelerini
istemi~tir. Daha sonra bu meramm, arzu edilen seviyeye gelebilmesinin, her
hususta cehaletin ortadan kaldmlmasma bagh olmasl sebebiyle, "ilim ve
fenlerin membal ve sanayinin kaynagl olacak mekteplerin icadl ve in~asl ilk
i~lerinden addolundugundan, memleketin mUnasip mahallerine kurulmasl
gereken mekteplerin tanzim edilmesini ve halk egitiminin ~aresine bak!lmasml"
emretmi~tir.19 Hatt-I hUmayunda ifade edilen bu gorU~lerin ve ozellikle egitim
ile modernle~me arasmda padi~ahm emirleriyle kurulan bu bagm Tanzimat
ricalinin ve sonrasmda biltOn Osmanh idarecilerinin temel illkUsil haline
geldigini soylemek yanh~ olmaz.
Osmanh Universitesi bu ortamda dogmu~tur. Sultan AbdUlmecid Rumeli
Seyahatine ~Ikmadan once Meclis'te yapml~ oldugu konu~mamn hemen
sonrasmda 1845'te kurulan Ge~ici Egitim Kurulu, bir Yllhk ~ah~masl
sonucunda DarUlfUnun adh Osmanh Universitesinin ilk sureti ~izilmi~ olur. 1900
Ylhna kadar devam edecek olan 65 ylihk serUven ba~layacaktlr. Temel hedefi,
devletin yeni idare kadrosunu yeti~tirmek olan; Avrupa'daki Universitelerden
farkh bir gorUntU ~izmi~tir. Eski-yeni arasmdaki ~eki~me, ekonomik slkmtllar,
sava~lar ve siyasi istikl'llSlzhklara toplumda sosyal statU onceliklerinin degi~tigi
bu sanclh sUre~te, darUlfUnun 3 ba~anslz te~ebbUsten sonra 1900 y!lmda
kurulmu~tur.

1873 Yllmda donemin Maarif Nazm Safvet Pa~a, Galatasaray'daki Mekteb-i
Sultani mUdUrU Sava Pa~a'YI, hazineye yUk olmamak kaydlyla, yeni bir
dfirUlfUnun kurmakla gorevlendirmi~tir. Kurulmasl tasarlanan dfiriilflinun, bu
sefer, 1868'den beri faaliyette bulunan Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'nin
temeli Uzerine oturtulmaya ~ah~llml~tlr. Boylece bir orta egitim mUessesesinin
govdesine bir yiiksek egitim filizi a~llanmasl hedeflenmi~tir.
19
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Darulfonun-l Sultan? olarak amlan bu yeni mektep, hukuk, fen ve edebiyat
~ubelerinden olu~mu~tur ve bu U9 ~ubeye resmt yazl~malarda mekfitib-i aliye
(yUksek mektepler) denilmi~tir. 1874-75 yilmda egitime ba~landlgl zaman
Edebiyat, Hukuk ve MUhendisln-i Mlilkiye Mektepleri'nden mUte~ekkildi.
MUhendisln-i MUlkiye Mektebi'nin adl birinci ogretim Ylh sonunda Fransa'daki
"Ecole Pontes et Chaussees" ye izafeten Turuk u Maabir Mektebi (yollar ve
koprUler) olarak degi~tirilmi~tir.
Nizamnamesine gore, DarUlfUnfin-l Sultanl'de dort Yllhk ogretim gordUkten
sonra, ilml bir tez hazlrlaYlp bunu ba~anyla savunan ogrenciler doktor
unvamyla mezun olacaklardlr. Mezun olan hukuk9ular Adliye Nezareti'nde,
mUhendisler ise Nafia Nezareti'nde istihdam edileceklerdir. Edebiyat
Mektebi'nden mezun olanlar ise muallim-i edebiyat olarak gorevlendirilecektir.
Tez hazlrlamayan talebeler, doktoradan daha kolay bir imtihandan ge9irilecekler
ve bunlar Hukuk Mektebi'nden mezun ise dava vekili (avukat), Turuk u Maabir
Mektebi'nden mezun ise kondUktOr (makinist), Edebiyat'tan mezun ise ilkokul
muallimi olabileceklerdir.
1875-76 akademik Ylh sonunda yirmi bir talebe Hukuk Mektebi'nin, yirmi altl
talebe ise Turuk u Maabir Mektebi'nin imtihanlanna katllml~ ve ba~anh
olmu~tur. Edebiyat Mektebi'nde ise derslere ba~lamp ba~lanmadlgl hakkmda
bilgimiz bulunmamaktadlr. 1881 Ylhnda Hukuk Mektebi ve Turuk u Maabir
Mektebi biri Adliye Nezareti'ne digeri Nafia Nezareti'ne baglanarak
faaliyetlerini bu bakanhklara bagh mUstakil birer mekteb-i ali halinde ba~anyla
devam ettirmi~lerdir.
Ondokuzuncu aSlr sonlarma dogru ilk ve orta egitim kurumlan saylca artml~ ve
egitim seviyeleri yUkselmi~, bunun yamnda mUlkiye, tip, hukuk, ticaret, sanayi,
mUhendislik ve mimarhk gibi sahalarda ihtisasla~maya yonelik yUksek egitim
okullan devletin ve toplumun ihtiya9larma cevap verebilecek seviyeye
gelmi~tir'°.

Olkenin kalkmmasmda egitim, saghk ve imann bUyUk onem ta~ldlgl ve bu
konularda gerekli altyapmm hazlrlanmasl hususundaki ciddi 9ah~malarm,
Sultan II. Abdlilhamid devrinde yeniden ba~latlldlgl bugUn bir90k tarih9inin
kabul ettigi bir gergektir. Hakikaten kaderine terkedilmi~ gibi gorUnen
MUhendishane-i Berri-i HUmayun, II. AndUlhamid'in bu kurumu tamir ettirmesi
20
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ve 1878'de ba~ma UnlU Osmanh matematik9isi Vidinli HUseyin Tevfik Pa~a'YI
tayini ile adeta yeniden kurulmu~ gibi olmu~tur. Hahcloglu'ndaki eski binasma
ta~man MUhendishane 90k ge9meden sivil mUhendis mektebini de bUnyesine
alml~llr. 1881 Yllmda kurmay slmflan yanmda bir de "mUmtaz slmf' adl altmda
yeni bir slmf te~kil edilmi~tir. DOlt Yll olan ogretim sUresi be~ Ylla 9lkanlml~ ve
her Yll Harbiye Mektebi son slmf talebelerinden daha yUksek tahsil yapmak
isteyen ve yabancl dile yatkm olanlar bu be~inci smlfa almml~lardlr. 1900
Yllmda ogretim sUresi U9 Ylla indirilen MUhendishane TOP9u Mektebi Olarak
tamamen Harbiye Mektebi'ne bagh meslek okulu haline getirilmi~tir.

Miilkiye Miihendis Mektebi'nin (Sivil Miihendis Okulu)

Kurulu~u

MUlkiye MUhendis Mektebi veya Hendese-i MUlkiye Mektebi kurulu~
safhasmda, askeri mUhendishane gibi idaresi Tophane Nezareti'ne baglanml~,
ancak mezunlan Nafta Nezareti'nin (Baymdlrhk Bakanhgl) kontrolUne
blrakllml~tlr. Bu ~ekilde askerl makamlara bagh oldugu halde mezunlannm sivil
sahalarda istihdam edildigi bir mUessese meydana getirilmi~tir. 20 Haziran 1884
tarihli Padi~ah iradesiyle kabul edilen nizamnamesine gore mektebin egitim
sUresi dort ytl olacak ve yallh yUz talebesi bulunacaktlr. Mektep ancak I Kaslm
1884 tarihinde HahclOglunda yukanda belirttigimiz gibi MUhendishane-i Berri-i
HUmayunun bir odasmda egitimine ba~layabilmi~tir. Ancak 90k ge9meden
MUlkiye MUhendisleri i9in yeni bir bina in~a edilmi~ ve sivil mUhendisler bu
yani binada egitimlerini sUrdUrmU~lerdir. Yeteri kadar idadi (lise) egitimi
gormU~ talebe bulunmadlgmdan MUlkiye mUhendis mektebi i9in bir de U9 Yllhk
hazlrhk slmflan a91Iml~llr. Boylece MUlkiye MUhendis Mektebi yedi Yllhk bir
mektep olarak, yine MUhendishane-i Berri-i HUmayun'a bagh, ancak yeni
binasmda hem gUndUzlU hem yallh olmak Uzere 100 ki~ilik kontenjam ile
egitimini sUrdUrmU~tUr.
Fransa'daki Ecole des Pontes et Chaussees ornek alman mektebe Avrupa'dan
bir90k klymetli hocalar getirtilmi~tir. Bunlar arasmda 1889-1891 Yillan arasmda
burada hocahk yapan devrin UnlU hidrolik9ilerinden Avusturyah Prof. Dr.
Philipp Forchheimer de vardl.
Mektep ilk mezunlanm 1888 Ylhnda vermi~ ve 13 ki~i olan bu mezunlann
tamaml Nafta Nezareti tarafmdan Ulkenin sivil bir90k projesinde istihdam
edilmi~tir. 1889 Ylhnda ikinci ytl 25 ki~iden olu~an mezunlanndan baztlan
istanbul'da serbest 9ah~mak i9in bUro a9ml~lar, ancak bu bUro i~ hacminin
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azhgmdan dolayt ktsa zaman sonra kapanmt~ttr. Bu ornek 19. asnn son
ytllannda bile Osmanh toplumunda ozel mUhendislik hizmetine ihtiyacm
azhgmt a~tk~a gostermektedir. Mektep 1909 ythna kadar askeri idarede kalmt~,
ancak bu tarihten sonra tamamen Nafta Nezareti ile Maarif Nezaretine bagh
olarak ve MUhendis Mekteb-i Alisi adtyla yeni bir safhaya girmi~tir21.

Miihendis Mekteb-i Alisi'nden Teknik Universiteye Uzanan Vol
Osmanh Devleti 20 yUzytla 1908'de II. Me~rutiyet'in ilam ile ba~lamt~ ve bu
yeni donem mUhendisIik egitiminde sivil anlayt~t getirmi~tir. Bu ortam
i~erisinde Hendese-i MUlkiye Mektebi, 1909 ytl1mda Miihendis Mekteb-i Alisi
adtyla askeriyeden ayrtlarak Nafta Nezaretine baglandt ve Refik Fenmen ilk
sivil mUdUrliigUne getirildi22 • Mektep 1913'te Tophane'deki Askeri Sanayi
binasma, I. DUnya sava~t strasmda da Notre Dame de Sion okulunun binasmda
egitim faaliyetlerini sUrdUren Miihendis Mekteb-i Alisi, miitarekeden sonra bu
binadan ~tkrttlarak HahclOglundaki eski miihendishane binasma ta~mmt~ttr.
i~gal strasmda binastz kalan Miihendishane, once bir miiddet Giimii~suyu'nda,
daha sonra da Ytldtz'da kiralanan ~evket Pa~a konagmda faaliyetlerini
siirdUrmeye ~ah~mt~ttr. istanbul' un i~galden kurtulu~u ile Miihendis Mektebi de
adeta g~ebelikten kurtulmu~ ve 1923 ythnda GiimU~suyu'ndaki binaya
ta~mmt~ttr.

Cumhuriyet devrinde mUhendis mektebi iilkenin ihtiya~lartm kar~tlayabi1mek
i~in 1926'dan itibaren ~e~itli ~ah~malar yaptlmaya ba~landt. 24. Mayts 1928
tarihinde kabul edilen 1275 sayth 8 maddelik bir Yiiksek Miihendis Mektebi
kanunu ~tkarttldt. Bu kanunun en onemli maddelerinden bir de okula tUzel
ki~ilik veri1mi~ olmastdtr. Okul her ne kadar Nafta Nezaretine baghhgmt devam
ettirmekte ise de mUlhak bir biit~eyle idare edilmeye ba~lanmt~ttr. Kanunun
altmct maddesi geregince haztrlanan "Yiiksek Miihendis Mektebi nizamnamesi"
12 Haziran 1929 tarihinde kabul edildi. Bu nizamnamenin 31. maddesine gore
de "mektep" miidUrU, "RektOr" unvam aldt23 . Aym ytl Yiiksek MUhendis
Mektebi'nde de Darulflinun'da oldugu gibi "Miiderrislikler" a~tldt ve bu suretle
mektep Istanbul Darulfiinunu'na e~it hale getirildi.

21
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Uzun bir sessizlikten sonra 20, yiizythn ba~mda Sultan II, Abdiilhamid' in tahta
~tkt~mm 25, ytldoniimiinde "Dariilfiinun-t ~ahane" adtyla 5 fakiilteli modern
Avrupa iiniversiteleri benzeri olarak kuruhnu~tur, Tiirkiye'deki iiniversitelerin
niivesini olu~turan DariilfUnun-t ~ahane, 1933 ythnda ger~ekle~en Lrniversite
reformuna kadar 33 ytlhk bit, ba~ka seriiven daha ya~amt~ltr,
Darulfiinun-t ~ahane Mekteb-i Miilkiye binastnda, biiyiik tantana ve debdebe
i~inde bir !Orenle a~tlmt~ttr. Torene Maarif-i Umumiye Nazll'l ZiihdU Pa~a ve bu
nezaretin ileri gelen memurlan da kattlmt~ttr. Darulfiinun-t ~ahane'nin muallim
heyeti, aynca Meclis-i Maarif, Enciimen-i, Tefti~ ve Muayene reisleri ve azalan
ile Mekteb-i Miilkiye, Mekteb-i Sultan! ve Darulmuallimin miidiirleri ve
muavinleri ve daha bir~ok zevat, ni~an ve riitbeleri takth iiniformalanyla biiyiik
salonda haztr bulunmu~lardtr. En son Saray'dan padi~ah maiyetinden Erkan-t
Harbiye Mii~iri ~akir Pa~a'11ln salona girmesiyle !Oren ba~lamt~tIr, ilk olarak
Maarif Nazll'l kiirsiiye gelerek bir konu~ma yapmt~ ve ayakta dinlenilen bu
nutkun akabinde salonda bulunan bir gurup Miilkiye Mektebi talebesi
"padi~ahtm ~ok ya~a" nidalan ile alkt~ tutmu~lardtr.z4
Ziihdii Pa~a geli~mi~ iilkelerin DarulfiinGnlanm (iiniversite) ornek vererek
DarulfiinGn-t ~ahane'de de bir ilahiyat ktsmt kurulmasmm kararla~ttrllmt~
oldugunu belirtmi~tir, But'ada Kuran, Hadis, kelam, islam tarihi gibi derslerin
okutulacagmt zikretmi~tir, Diger iki ~ubede de "edebiyat", "riyaziyat ve
tabiiyat" okl.\tulacagt ve Hukuk ve Ttbbiye'nin de Darulfiiniln-t ~ahane ~ubesi
oldugundan, biitlin ktstmlanyla be~ fakiilteli tam bir iiniversite hiiviyetini
kazanacagmdan bahsetmi~tir, Amacmm ise, bilim ve fendeki geli~melerin fayda
ve menfaatinin biitlin halka yaytlmasmt saglamak oldugunu belirterek sozlerini
tamamlamt~ttr,

Kurulu~u arifesinde yaymlanan ve a~th~ll1dan ii~ hafta once yiiriirliige giren
Dariilfiinun-t ~ahane'nin t~kilat ve pl'Ogramlan11l ihtiva eden nizamnamesi, ii~
boliim halinde 27 maddeden olu~maktadtr,25

Maarif naztrl Zlihdii Pa~a ba~kanhgmda kurulan bir komisyon tarafmdan
se~ilen, Darulfiiniln-t ~ahane'nin ilk hocalan, Macar astlh Profesor Vambery,
Miilkiye Mektebi hocalarmdan Recai Efendi, Maliye Nezareti mii~avirlerinden
Rauf Bey, eski Nafta naztrlanndan Tevfik Pa~a, Divan-t Muhasebat ba~ka11l
Hasan Fehmi Pa~a, ulemadan Manasttrh ismail Hakkt Efendi ve Yusuf Efendi,
24
lS
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Rasathane mUdUrU Salih Zeki Bey, ~ura-I Devlet'ten Ekrem Bey ve Mekteb-i
Tlbbiye profestirlerinden Haci Ali Pa~a bulunmaktadlr. Bu listeye daha sonra
Maarif Meclisi ba~kam Haydar Efendi ve Uyelerinden Zihni Efendi, istanbul
idadisi din dersi hocasl Mustafa ASlm Efendi, Maliyeden Mahmud Esad Efendi,
Me~ihatten Hulusi Efendi, MUze-i ~ahane mUdUrU Hamdi Bey ve muavini Halil
Bey, Meclis-i Maariften Emrullah Efendi, Galatasaray Lisesi MUdUrU
Abdurrahman Efendi, Divan-I HUmayun tercUmanlanndan Eftal Bey,
Darulmuallimin hocalanndan Selim Sabit Efendi ve Riyazi ve Tabii bilimler
klSlmlan i9in birka9 zabit ilave edilmi~tir. Bu komisyon aym zamanda derslerin
her U9 ~ubede hocalann tayininden soma ba~lanmasma ve DarulfUnOn
Nazm'nm ba~kanhgmda bir akademik kurulun olu~turulmasma karar vermi~tir.
DarulfUnOn a9lh~1 i9in ,ah~malar devam ederken T1bbiye ve Hukuk
mekteplerinde de reform yapllmasl gUndeme gelmi~tir.
ZUhdU Pa~a ba~kanhgmda yapllan 20 Agustos 1900 tarihli ikinci bir toplanllda
DarulfUnOn eminligine (rt!cteur) MUlkiye Mektebi mUdUrU Recai Efendi'nin
getirilmesine karar verilmi~tir. Toplanllda Salih Zeki Bey fizik, kimya ve
astronomi egitimi i9in gerekli alet ve edevatm tedariki konusunda aynca bir
rapor sunmu~tur. Yine bu toplanllda kelam dersi hocahgma ulemadan Sml
Efendi, cografya hocahgma ise istanbul idadisi hocalanndan Burhaneddin
Efendi'nin se9ilmesi konu~ulmu~tur.
Komisyonun tarafmdan hazlrlanan U, ~ubede gtirev yapacak muallim ve
hocalann Iistesi, tasdik i9in 24 Agustos 1900'de padi~aha sunulmu~ ve 28
Agustosta tasdik edilerek Maarif Nezareti tarafindan res men ilan edilmi~tir. 26
DarUlfUnun'un a91lacagl haberi Uzerine Ulkenin dtirt bir yanmdan kaylt i9in
DarUlfUnuna 90k saylda mUracat olmu~tur. 1900-1901 tigretim Ylhnda
DarUlfUnunun biltUn ~ubeleri, tigrenci kontenjanlanm doldurmu~lardlr. 30
ki~ilik kontenjam bulunan Ulum-I Aliye-i Diniye ~ubesi'ne onu Mekteb-i
Hukuk-I ~ahane'den nizamname ~artlanna istinaden imtihanslz olarak, yirmisi
ise medrese talebeleri arasmdan imtihanla se9ilenlerden olmak Uzere toplam 30
ki~i ahnml~lIr. Ulum-I Riyaziye ve Tabiiye ~ubesi'ne, allis I YUksek
mekteplerdengeldikleri i9in imtihanslz, digerleri ise idadi mekteplerinden ve bir
klsml da talebe-i ulumdan olmak Uzere imtihanla kabul edilen 25 ki~i kaylt
yapllrml~tlr. Bunlar arasmda biri Trabzon, biri Halep ve biri de Selanik olmak
2{i

I.e MOlli/t!ur Orientale, 29 Aout 1900, s.3, st 2; ikdam, Dr. 2217,18 Ag;ustos 1316/31 Ag;ustos 1900, s. I,
st. 2·3.

Tlirkiye'de Modernl~menin Onell Kurumlafl

147

iizere istanbul dl~mdan iig ki~i bulunmaktadlr. Edebiyat ~ubesi'ne bUyiik ilgi
gosteren adaylann 15'i degi~ik yUksek mekteplerden, kalan onu ise idadilerden
olmak iizere toplam 25 ogrenci kaYlt yaptIrml~ttr27.

Yiiksek Miihendis Mektebi'nin istanbul Universitesi'ne Baglanmasl
Te~ebbiisii

1932 Yllmda darulfUnun'un Islahl meselesi gUndeme geldiginde, bazl tasarruf
kaygtlan baktmmdan YUksek MUhendis Mektebinin bazl mU~terek klslmlarmda
olkutulan dersler ile Darulflinunun Fen fakUltesinde mevcut benzer derslerin ve
Vine "Mekteb'in" in~aat $ubesi ile OUzel Sanatlar Akademisine ait mimari
~ubelerinin birle~tirilmesi fikri ileri siirUlmU~ ise de, ciizi bir tasarruf elde
edilecek diye, koklu gegmi~e sahip bu iki egitim kurumuna zarar verilecegi
dii~iincesiyle bundan vazgegilmi~tir.
Bu slrada 31.5.1933 tarihinde glkan 2252 saYlh kanunla Darulflinun, bUlUn
kurumlan ve kadrosu ile beraber 31.7.1933'de lagvedildi. Kanunun ikinci
maddesi, "Maarif Vekaleti'nin" istanbul Universitesi adl ile yeni bir yiiksek
egitim kurumu kurmasml amirdi. Vine bu kanunun iigiincii maddesine gore de
YUksek MUhendis Mektebi'nin istanbul Universitesi bUnyesine almmasl
meselesi Bakanlar Kuruluna blrakllml~tIr. Yani YUksek MUhendis Mektebinin
istanbul Universitesinin bir fakUltesi haline getirilmesi dU~UniilmU~lUr. Hatta
Fen fakUltesine bagh Makine ve elektrik EnstilUsii "Elektro Mekanik $ubesi"
adlyla YUksek MUhendis Mektebine ahnml~tlr. Sonunda istanbul Universitesi
aglldl, fakat 2252 say til kanunun Ugiincii maddesi geregince YUksek MUhendis
Mektebi'nin buraya baglanmasl meselesi tatbik edilmemi~tir28.
Daha onceleri kendi ogretim elemanlan tarafmdan segilen mUdiirlerce idare
edilen okul, 1935 Ylhnda bagh oldugu Nafla Nezaretince dogrudan tayin
edilmesi karara baglanml~ttr. Mektebin baglmslzhgmm elinden ahndlgl bu
durum 26. 5. 1926 tarihinde kabul edilen "Konya Ovasl Sulama idaresi ile
YUksek Miihendis Mektebi ve Ankara YUksek Ziraat EnstitUsU'nUn Muvazene-i
Umumiyeye altnmasma dair" 2984 saytil kanun ile mektebin lUzel ki~iligi
kaldtrllml~tlr. MUhendis Mektebinin kurulu~undan beri devam edegelen bu
istikrarslzltgl burada da kar~lmlza glkmaktadlr. Her~eye ragmen TUrk egitim
21

ikdam, say' 2238, 21 Eyllll1900, s. 3

28

<;. U1U9ay, a.g.e, s. 284.

:~

148

Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi. 19. SaYI

tarihinde oldugu kadar TUrk sanayii ve teknolojinin geli§mesine de onemli
katktlar saglamt§ olan MUhendis Mektebi, kurulu§undan beri bagh oldugu ve
mezunlarmm dogrudan bUnyesinde istihdam edildigi Nafta (Baytndtrhk)
bakanhgmdan aynlarak 22. 09. 1941'de 4121 sayth kanunla adl YUksek
MUhendis Okulu olarak degi§tirilmi§ ve Maarif (Milli Egitim) Bakanhgt'na
baglanmt§ttr.
Mektebin bu en hareketli ytllannda 1939'da miidiirlUgUne tayin edilen Ord.
Prof. Dr. Osman Tevfik Taylan zamanmda ogretim siiresi altt ytla vtkanlml§ ve
yatlh ogrenci saytst 566'ya kadar YUkselmi§tir. Bu sayt 1942-43 ogretim ythnda
750'ye kadar yUkselmi§tir. Yine bu donemde okulda Elektrik ve Maine §ubeleri
a9tlmt§; aynea "U9ak MUhendisligi" ile "Deniz in§aat MUhendisligi" ktstmlan
kurulmu§tur.
Nafta Nezaretinden aynlarak, Milli Egitime baglanan okul, daha mUstakil ve
verimli 9ah§malara imza atmt§tlr. Bilhassa donemin "Maarif Vekili" Hasan Ali
YUeel'in, bu hususta mUhim katktlan olmu§tur. <;UnkU Hasan Ali YUeel,
4.2.1943 ytlmda okuldaki bUtUn profesorlerin kattldtgt olaganUstU bir toplantl
yapmt§ ve mektebin geleeegini ve geli§mesini tattt§mt§ttr. Toplanttda iki ana
mesele konu§ulmu§tur: Bunlarm birincisi meveut programlan "tadil ve tashih"
etmek, ikincisi ise okulu rasyonel esaslara gore yeniden yaptlandtrmaktt.
Mektebin uzun ytllar fizik hoeahgtnt yapmt§ olan Ord. Prof. Dr. Salih Murat
Uzdilek, egitimde degil, ogreneilerin sonrasmdaki staj devresinden
mUhendisligi ogrendiklerini ve dUnyada da bUy Uk sanayi kurulu§lannm da
bOyle 9ah§ttgmt ve TUrkiye §artlanna uygun bir mUhendislik egitiminin
yaptlandlfllmast yoluna gidilmesi fikrini ileri sUrmU§tUr.
Toplanttda Hasan Ali YUeel'in "Bunun bize goresi olmaz. ileri memleketler
nastl yaptyorsa ona uymak zorundaytz. Bunun hakiki adl (Politekniktir)."
§eklindeki yakla§tmt ile okulun bir Universiteye donU§tilrUlmesi fikrini ortaya
atml§ ve okulun hoealan da uzun senelerden beri bir Universite fonksiyonunu
yerine getiren mUhendis Mektebi'nin Oniversiteye donU§tUrUlmesi fikrini
benimsemi§lerdir.
Nihayet 1944 ytltnda okul, "Teknik Oniversite" haline getirilmi§tir. 20.7.1944
tarih, 4619 saylh kanunla istanbul YUksek MUhendis Mektebi, bUtUn hak ve
vecibeleriyle birlikte istanbul Teknik Oniversitesi" olarak te§kilatlanmt§ttr.
Kanun geregi mUdUrlUgu sona eren Prof. O. Tevfik Taylan, Teknik
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Oniversite'nin ilk rektOrlUgUne tayin edilmi~tir29. ArtIk istikrarh bir yaptya
kavu~an mUhendislik egitimine GUmU~suyu'ndaki binasmda devam eden
Teknik Oniversite, Ulkemizin bir~ok askeri ve sivil bUyUk kU~Uk projelerinde
vazife almt~ ve dUnyaya mal olmu~ degerli mUhendisler ve bilim adamlan
yeti~tirmi~tir30. BugUn Ayazaga, GUmU~suyu, Ma~ka, Ta~kt~la ve Tuzla'da
olmak Uzere be~ bUyUk kampUste 11 fakUlte, 4 enstitU, 9 uygulama ara~tIrma
merkezi, 4 rektOrlUge bagh hOIUm, 4 yUksek okul ve U~ ara~tIrma merkezi ile
mUhendislik egitimini ba~anyla sUrdUrmektedir".

29

<;. Ulu~ay, a.g.e, s.460-466.

30

K. <;e~en, fl.g.e, s. 40-41.
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