
isejeoloji. inşaat-ı umümiyye, köprüler 
ve i'malat-ı nafia muallimliğinde bulun
muştur. 

Başlangıçta Hendese-i Mülkiyye yedi 
yıl olarak planlandı. İlk üç yıl idadi, geri 
kalan dört yıl ise mühendislik sınıfları idi. 
Ancak 1888'deki ilk mezunlar dört yıl ye
rine beş yıllık bir mühendislik eğ itimin

den geçtikleri gibi daha sonraki yıllarda 
da mühendislik öğretimi beş yı l . 1887'
den sonra yedi yıl oldu. 1888'deki ilk me
zunlar on üç kişiydi. 1889'da ise yirmi beş 
öğrenci mezun oldu. Sonraları eğitim Al
man sistemine daha yakın bir şekilde de
vam etti. 

Mektebin yedi yıllık ders programı Av
rupa'daki emsallerinin aynıydı. Bu okul
da cebir. logaritma. geometri. coğrafya. 
Fransızca, trigonometri, analitik geomet
ri. tasarı geometri. kimya, fizik, entegral 
ve diferansiyel hesap, jeoloji ve maden
ler. arazi ölçümü, topografya, makine. ya
pı i ş letmesi, yollar. demiryolları. sulama. 
su getirme. deniz ulaşımı. su makinele
ri. köprüler. mimari, limanlar. ekonomi. 
keşif hazırlanması. telgraf. elektrik, tü
neller ve çeşitli projelerin hazırlanması 
gibi inşaat mühendisliğinin alanına giren 
bütün dersler okutuluyordu. 

Hendese-i Mülkiyye Mektebi'nden me
zun olanların hepsi devlette hizmet gö
rüyordu. Serbest mühendislik yapmak 
mümkün değildi. Osmanlı Devleti 'nin çe
şitli bölgelerine dağılan bu mühendisler 
bilhassa yol ve köprü inşaatında çalıştı
lar. Birçok yeni yol ve köprü yapıldı. Dev
letin mali gücünün zayıf olmasına rağ
men eldeki imkanlara göre çok önemli 
işler başarıldı. 1900 yılında ll. Abdülha
mid. matematikçi Maliye Nazırı Vidinli 
Tevfik Paşa . Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü 
Paşa . Ticaret ve Nafia Nazırı Zihni Paşa. 
Mabeyn-i Hümayun ikinci katibi izzet Pa
şa'nın bulunduğu özel bir komisyon ku
rarak Hicaz demiryolunun yapılmasına 
karar verdi. Şam 'da Suriye valisinin baş
kanlığında asker ve sivillerden oluşan ikin
ci bir komisyon teşkil edildi. Mali işleri Zi
raat Bankası memurları idare ediyordu. 
Masraflar devlet bütçesinden karşılana
madığı için maaşlardan % 1 kesilerek ve 
yangın yardımı toplanarak, harçlar ve 
halktan toplanan paralarla inşaat finan
se ediliyordu. Bütün komisyonlar ve ida
reciler hiçbir ücret almadan çalışıyorlar
dı. Ziraat Bankası da ayrıca mali yardım
da bulunuyordu. 

1906 yılında Hicaz demiryolunun bü
yük bir bölümü tamamlandı. Hendese-i 
Mülkiyye'nin 1896 mezunlarından Muh-

Hendese-i 
Mülkiyye 

Mektebi'nin 
r. 1305 (18891 
yılı mezunları 

tar Bey ve diğer Türk mühendisler demir
yolunun işletilmesini sağladılar. Nihayet 
1908 yılında demiryolu Medine'ye ulaştı. 
Çalışanların çoğuna para verilmemesine 
rağmen Hicaz demiryoluna 3.066. 167 al
tın lira sarfedildL Hendese-i Mülkiyye 
mezunları. Osmanlı Devleti'nin bu güç 
devresinde daha birçok işte de çalıştılar 
ve hizmetlerde bulundular. 1909'da Hen
dese-i Mülkiyye askeri idareden alınıp Na
fia Nezareti'ne bağlandı ve Mühendis 
Mekteb-i Allsi adını aldı. 
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li! KAZlM ÇEÇEN 

HENDESEHANE-i BAHRI 

(bk. BAHRİYE MEKTEBİ; 

L MÜHENDiSHANE-i BAHRI-i HÜMAYUN)._j 

L 

L 

HENDESI 
(ı,.s-'~) 

Tezhip ve süsleme sanatının 
ana motiflerinden biri 

(bk. TEZHİP; TEZYİNAT). 

HEPER, Sadettin 
(1899-1980) 

Bestekar ve kudümzenbaşı. 

_j 

_j 

1 O Mayıs 1899'da İstanbul ' un Eyüp 
semtinde doğdu . Babası Eyüp Sultan Ca
mii kayyumbaşısı Halid Efendi. annesi 
Zehra Hanım'dır. Rüşdiye öğrenimini ta
mamladıktan sonra devri n tanınmış üs
tatlarından müsiki dersleri almaya baş-

HEPER, Sadettin 

!adı. Komşuları Zekaizade Hafız Ahmed 
Efendi'den (lrsoy) Mevlevi ayinleri de da
hil olmak üzere dini ve din dışı formlarda 
1 O QO' in üzerinde eser meşketti. Galata 
Mevlevihanesi neyzenbaşısı ve hattat 
Mehmed Emin Efendi'den (Yaz ı c ı ) Ham
parsum notasını. on yıl kadar derslerine 
devam ettiği Rauf Yekta Bey'den Batı no
tasını. Galata ve Bahariye mevlevihane
leri neyzenbaşısı Hakkı Dede'den ney üf
lemeyi öğrendi. Ayrıca bestekar ve mu
tasawıf Ahmet Avni Bey'in (Konuk) müsi
ki sohbetlerine de devam ederek kendi
sini yetiştirdi. Bu arada hıfzını tamamla
dı. Bir süre Eyüp Sultan Camii 'nde imam
lık yaptı. 1923 yılında M üzeyyen Hanım'
la evlendi. 1932'de Eyüp'ten Kızıltoprak'a 
taşındı. 

Çeşitli kademelerinde görev yaptığı 
Maliye Vekilieti'nden 1940'ların sonunda 
emekliye ayrılan Sadettin Heper. bir süre 
sonra istanbul Radyosu'nda sözleşmeli 
olarak çalışmaya başladı. On yıl kadar ça
lıştığı bu kurumda Hamparsum notasıy
la yazılmış koleksiyonların Batı notasma 
çevrilme çalışmalarına katılmak suretiy
le Türk müsikisi repertuvarının tesbitin
de büyük katkılarda bulundu. Aynı ku
rumda 1967-1968 yıllarında repertuvar 

Sadettin 
He per 

(Nurettin 

He per 
arşivi) 
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HEPER, Sadettin 

kurulu üyesi ve müşavir olarak görev yap
tı. Tarihi Türk MOsikisi Eserlerini Thsnif 
ve Tesbit Heyeti üyesi olarak uzun yıllar 
çalıştığı İstanbul Belediye Konservatu
varı'ndaki görevinden 1970'te ayrıldı. 
1976'da öğretime başlayan İstanbul Türk 
MOsikisi Devlet Konservatuvarı 'ndaki öğ

retim üyeliği görevini vefatma kadar sür
dürdü. 11 Mayıs 1980'de otuz yıldan beri 
ikamet ettiği Kuzguncuk'taki evinde ve
fat etti. Ertesi gün Eyüp Sultan Camii'n
de kı lınan cenaze namazının ardından 
Eyüp'teki aile mezarlığına defnedildi. 

Mevlevl mOsikisinin son devirdeki 
önemli birkaç simasından biri olan Sa
dettin Heper ayrıca bestelediği eserler, 
yetiştirdiği talebeler ve bu konudaki te
lifleriyle tanınmıştır. Hemen her fırsatta 
bestekar olmadığını söylemesine rağmen 
Mevlevl ayini , ilahi , peşrev, beste. semai 
ve şarkı formlarındaki eserleri onun bes
tekarlık kudretini açıkça ortaya koymak
tadır. Bend-i büselik adlı birleşik bir ma
kam terkip eden ve bestekarlıkta klasik 
üsiQbu benimseyen Heper'in eserlerinde 
Zekai Dede tavrı sezilir. Besteleri arasın
da hi sar- büselik ayini ile güftesi Şeyh Ab
dül baki Efendi'ye (Baykara) ait "Sevelim 
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Hazret-i Mevlana 'yı " mısraıyla başlayan 

müstear ilahisi çok tanınmıştır. 

Sadettin Heper, 1954'ten beri Konya'
da yapılagelen Mevlana'yı anma ve sema 
törenlerini kudümzenbaşı olarak uzun 
yıllar yönetmiş. ayrıca yurt içi ve yurt dı

şında birçok dini ve klasik mOsiki toplu
luğunda aynı görevi icra etmiştir. Diğer 

taraftan çeşitli yayın organlarında neş
redilen yazı ve araştırmalarıyla Türk mQ
sikisine hizmetini sürdürmüştür. 1962-
1963 yıllarında Milliye t, 1971-1972 yıl
larında Tercüman gazetesinde, Musiki 
Mecmuası ile Musiki ve N ota adlı mec
muada mOsiki tarihi , nazariyatı ve mOsi
ki meseleleriyle ilgili makaleler yazmıştır. 

Konya Thrizm Derneği tarafından belirli 
aralıklarla yayımlanan M evlô.nô. Güldes
tesi adlı eserlerin bazılarında Mevlevl 
mOsikisine dair makalelerin yanı sıra yine 
aynı derneğin teşebbüsüyle kırk üç adet 
Mevlevl ayininin notasını güfteleriyle bir
likte Mevlevi Ayinleri adıyla neşretmiş
tir (Konya 19 74) . Son derece mütevazi 
kişiliğiyle tanınan Sadettin Heper tale
belerine. mOsikiyle uğraşanların uM duy
gularla donanmış kimseler olması gerek
tiğini. mOsikinin iyi ile kötü arasında çok 

(1) 

Sadettin 
Heper'in 
beste l ed iğ i 

bir ilahinin 
kendi 
el yaz ısı ile 
notası 

Sadettin 
Heper'in 

gençlik 
yıllarına ait 

bir fotoğraf ı 

(Nurettin 

Heper 
arşivi) 

hassas bir nokta oluşturacak nazik bir ko
numu olduğunu söylerdi. Yetiştirdiği ta
lebeler arasında Kani Karaca özellikle zik
redilmel idir. 
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liJ N uRi ÖzcAN 

HERAKLEİOS 

Bizans imparatoru 
(610- 641)_ 

_j 

575'te doğdu . Kartaca Valisi (eksarkhos) 
Herakleios'un oğludur : babasıyla aynı adı 

taşır. İmparator Phokas'ın (602-6 10) ted
hiş rejimine karşı ayaklanan Herakleios, 
Mısır eyaleti de kendisine katılınca oğlu 
Herakleios'u Kuzey Afrika birliklerinden 
oluşan bir filonun başında İstanbul üze
rine gönderdi. 3 Ekim 610'da İstanbul'a 
ulaşan Herakleios, patrik Sergios ve Ye
şiiler Partisi'nin desteğiyle halk tarafın
dan sevinç gösterileriyle karşılandı ve 
kurtarıcı olarak selamlandı . İki gün son
ra da patriğin elinden imparatorluk ta
cını giyerek Bizans tahtına çıktı. Phokas 
idam edildi. Hipodrom'da bulunan hey
keli yıkılıp hatırası lanetlendi. 

Herakleios idareyi ele aldığı sırada dev
let ekonomik açıdan çökmüştü: hazine 
bomboştu . Para olmadığı için ücretli as
ker toplamaya dayanan ordu sistemi de 
işlemiyordu . Batıda Slavlar ve Avarlar 
devletin Balkan eyaletlerine girmişler, 

her tarafı yağmalıyorlardı. Sasaniier, 
Anadolu içlerine kadar uzanan akınlarla 


