
Kılıççızade lshak Çelebi'nin Selimname adlı eserinin ilk 
sayfası (Nuruosmaniye Ktp., nr. 3941) 

makla beraber dönemi içinde inşa gele
neğinin güzel örneklerinden biri sayılmış
tır. Eserin bir özelliği de ayet. hadis, dua, 
şiir ve darbımesellere sıkça yer verilme
sidir. İshak Çelebi'ye daha kendi çağından 
itibaren büyük şöhret kazandıran Selim
name, sonraki yıllarda Osmanlı tarihçile
ri tarafından güvenilir bir kaynak olarak 
kabul edilmiştir. Nitekim Hoca Sadeddin 
Efendi Tacü't-tevarih adlı eserinde man
zumelerine varıncaya kadar İshak Çele
bi'den faydalanmıştır. Günümüz tarihçi
lerince de güvenilir ve orüinal bir kaynak 
sayılan Selimname'nin Türkiye'de ve 
Türkiye dışındaki kütüphanelerde birçok 
nüshası bulunmaktadır (Levend, Gaza

uatnameler; s. 24; Tekindağ , sy. 1 119701, 
s. 201) 

İshak Çelebi'nin bunlardan başka Arap
ça dört müstezaddan oluşan Müstezad 
li-İsJ:ı{ı~ Çelebi (Süleymaniye Ktp., Lale
li, nr 3707/7) ve kırk bir beyitlikyine Arap
ça bir kaside olan Kaşide-i FaşiJ:ıa (Sü
leymaniye Ktp., Halet Efendi , nr. 799/20) 
adlı risaleleri vardır. Bazı beyitlerini Aşık 
Çelebi'nin iktibas ettiği Hiciv ve Hezli
yat'ının (Levend, Türk Edebiyat Tarihi, s. 
154) nüshası bilinmemektedir. 
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İSHAK EFENDi, Başhoca 
(ö. 1836) 

Mühendishane-i 
Berri-i Hümayun'un başhocası, 

Türkiye'nin 
modern ilim öncülerinden. 

_j 

Bugün Yunanistan sınırları içinde kalan 
Yanya'nın N arda (Arda) kasabasında doğ
du. "Hoca" ve "Başhoca" unvanıyla tanı
nır. Aslen MOsevi bir aileye mensuptur; 
babasının ölümünden sonra kardeşi Esad 
Efendi ile birlikte (sonraları Rumeli Ordu
y ı Hümayun defterdan ı islam'a girmiş ve 
istanbul'a gitmiştir. İlk ve orta öğrenimi 
hakkında bilgi bulunmamakla birlikte aile 
çevresinden gelen çeşitli Batı dillerinin 
yanında Arapça ve Farsça'yı da bilmesi ve 
daha sonraları Mühendishane-i Serri-i 
Hümayun'da Eslrüddin ei-Ebherl'nin isa
güci adlı kitabını akutması onun küçük 

iSHAK EFENDi, Başhoca 

yaşta medrese öğrenimi gördüğün ün de
Iili sayılabilir. Mühendishane-i Serri-i Hü
mayun 'un terfi listelerinden 1806 -181 s 
yılları arasında bu okulda okuduğu ve sı
nıf geçmenin. yapılan imtihanı kazanma
nın yanında bir üst sınıfın kadro mevcu
dunda münhal bulunması şartına bağlı 
olmasından dolayı okulun son iki sınıfını 
yaklaşık dokuz yılda bitirdiği anlaşılmak
tadır (İh sa noğlu, s. 9). 

Öğrenciliği sırasında zekası, bilgisi ve 
çalışkanlığıyla Başhoca Hüseyin Rıfkı Ta
manl'nin dikkatini çeken İshak Efendi, 
onun yardımcılığına tayin edilerek Me
dine'deki kutsal sayılan yerlerin tamir ve 
inşaat işleriyle görevtendirildi ( 1816) . Er
tesi yıl Hüseyin Rıfkı Tamani'nin Medi
ne'de vefatı üzerine yetkililerce Babıa

li'ye onun yerine getirilmesi tavsiye edii
diyse de istanbul'dan başka bir mühen
dis gönderildi ve İshak Efendi onun yar
dımcılığına verildi. Medine'deki görevi
ni tamamladıktan bir süre sonra tek
rar Mühendishane-i Serri-i Hümayun'a 
dönen İshak Efendi, hocalardan Bulga
rizade Yahya Naci Efendi'nin ölümünün 
ardından mühendishanedeki kariyeri
ne halel gelmernek kaydıyla onun yeri
ne Divan-ı Hümayun tercümanlığına ge
tirildi (Temmuz 1824). 1829 yılının sonla
rına doğru Balkan sahilterindeki istihkam
ların kontrol ve tamiriyle görevlendirildi. 
Bu görevlendirmenin asıl sebebi, şahsı
na karşı güven duyulmaması ve Divan-ı 
Hümayun tercümanlığından uzaklaştırıl
mak istenmesiydi. Ancak çok geçmeden 
hakkında gösterilen tereddüt ve şüphe
terin yersiz olduğu ve kendisinin Relsül
küttab Pertev Paşa'nın bir tertibine ma
ruz kaldığı anlaşılarak geri çağrıldı ; 1830 
yılının son ayında Mühendishane-i Serri-i 
Hümayun'un başhocalığına tayin edildi. 
1834'te yine kutsal binaların tamiri için 
Medine'ye gönderildi ve dönüş yolculuğu 
sırasında İskenderiye'de vefat etti (Şu
bat 1836). Öğrencileri hatırasına hürme
ten Hasköy Mezarlığı'na, üzerinde "DI
van-ı Hümayun sabık serhalifesi ve Mü
hendishane-i Serri-i Hümayun başhacası 

Başhoca 

lshak 
Efendi 'nin 

temsili 
yağlı boya 

resmi 
(Kandilli 

RasathZmesi) 
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İSHAK EFENDi. Başhoca 

el-Hac Hafız İshak Efendi" ibaresi bulu
nan bir taş diktiler. 

İshak Efendi, çok çalışkan ve vaktini 
hiçbir zaman boşa geçirmeyen bir kimse 
olarak isim yapmış. güçlü şahsiyetiyi e 
çevresindeki insanların takdir ve hayran
lığını kazanmış ileri görüşlü bir bilim ada
mıdır. Fakat devrin kaynaklarından ve ba
zı olayların tahlilinden aynı zamanda onun 
hırslı . paraya ve şöhrete karşı zaaf sahibi 
bir kişi olduğu ve bu yüzden ll. Mahmud 
ile önde gelen devlet adamlarının tam bir 
güvenini kazanamadığı. ayrıca kendini çe
kemeyenlere fırsat verdiği anlaşılmakta
dır. İshak Efendi'nin hırs ve şöhret tut
kusuna bir örnek olarak 1830 yılında baş
hocalığa getirildikten sonra kendisine 
özel bir nişan takılmasını istemesi ve 
hatta madalyanın resmini bizzat hazırla
yıp sunması gösterilebilir. Ancak bunun 
asıl sebebinin. Divan-ı Hümayun tercü
manlığından uzaklaştınlmak amacıyla 

Balkanlar'a gönderilmesinin üzerine dü
şürdüğü gölgeyi kaldırmak ve bir anlam
da şahsından özür diletmek olduğu şüp
hesizdir: bu durum onun güçlü kişiliğinin 
de bir ifadesidir. Nitekim padişah isteğini 
kabul etmiş. fakat onun hazırladığından 
daha az gösterişli bir madalya ile gönlü
nü almıştır. İshak Efendi'nin hizmetle
rinin başında, daha önce öğrencilerinin 
yerde oturup dizleri üzerinde not tuttuk
ları Mühendishane-i Berrl-i Hümayun'u 
disiplin ve tedrlsatıyla Batı'nın askeri 
okulları seviyesine çıkarmış olması gelir. 
Başhocalığı sırasında eğitimlerini üst
lendiği son sınıf öğrencilerine günde beş 
derslik bir program uyguladığı ve ilk 
derste Etienne Bezout'nun Fransızca 
matematik kitabından ( Cours de mathe
matiques) kısa bir metin tercümesi yap
tırdıktan sonra kitabın hidrolik bahsi
ni, ikinci derste kendi eseri Mecmua-i 
UlCım-i Riyaziyye'den mekanik (ilm-i 
cerr-i es kal) bahsini. üçüncü derste man
tığa dair isagüci'yi, dördüncü derste yi
ne kendi telifi olan Usulü 's-siyaga'yı 
okuttuğu ve beşinci derste tatbikat yap
tırdığı bilinmekte, bu programın, benze
ri Batı okullarının programiarına paralel 
nitelikte olduğu görülmektedir. Onun 
basılmış kitaplarının tamamı kendinden 
sonra da Mühendishane-i Berrl-i Hfıma
yun'da ders kitabı olarak okutulmuştur. 
İshak Efendi'nin hizmetlerinin en önem
lilerinden biri de hakkında yazdığı ilim 
dallarını ve Batı dillerini çok iyi bilmesi se
bebiyle birçok terimin Türkçe karşılığını 
bulmasıdır. 
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lshak 

Efendi'nin 
mührü 

Eserleri. 1. Rekz ve Nasbü'l-hıyam 
(İstanbul ı 242) Harp sanatları konusun
dadır. z. Tuhfetü'l-ümera ii hıtzı kıla' 
(İstanbul ı 243). Yine harp sanatiarına da
irdir. 3. Medhal fi'l-coğrafya (İstanbul 
ı 24 7) . Hocası Hüseyin Rıfkı Tamani'nin 
astronomi konusundaki kitabının coğraf
yaya dair olan kısmının özetidir. 4. Usu
lü's-siyaga (İstanbul, ts.). Fransızca ki
taplardan aktarma -adapte yoluyla hazır
ladığı top dökümü hakkında bir çalışma 
olup Osmanlıca hazırlanmış ilk basılı eser
dir. s. Mecmua-i Ulum-i Riyaziyye (I-IV. 
istanbul 1247-1250; 1-IV, Bulak 1257-1261). 
Dönemin Avrupa fen kitaplarından fay
dalanarak hazırladığı en büyük eseridir. 
İshak Efendi'nin şöhretini borçlu olduğu 
kitap Osmanlıca literatürde ilk defa ma
tematik, fizik, modern astronomi. biyolo
ji. botanik, zooloji ve mineraloji gibi ilim
lere ait bilgileri bir arada sunmasıyla ve 
modern kimya konusunda basılmış ilk 
Türkçe makaleyi ihtiva etmesiyle dikkat 
çeker. İlml muhteva bakımından Avru
pa'da yayımianmış olan benzerlerine ya
kın bir seviyededir. 6. Usul-i İstihkdmat 
(İstanbul 1250) . Fransız matematikçisi 
Gulliaume Leblond'un EJements des 
fortifications (Pari s I 776) adlı kitabının 
tercümesidir. Kalın bir ciltten oluşan eser 
üç bölüm halinde düzenlenmiştir. Bunla
rın birincisinde harp sanatı, muharebe, 
orduların kurulması, ikincisinde hafif is
tihkamlar ve üçüncüsünde ağır istihkam
lar ele alınmıştır. 7. Aksü'l-meraya ii ah
zi'z-zevaya (İstanbul ı 250) Üç bölümlük 
eser oktant. sekstant ve daire-i in 'ikas 
(cercle achromatique) gibi yükseklik ve 
uzaklık ölçmeye yarayan mühendislik 
aletlerinin kullanımıyla ilgili bilgileri içe
rir. 8. Kavaid-i Ressamiyye (İÜ Ktp., TV, 
nr. 6829). Arazi ölçme kuralları ve uygu
laması hakkındadır. 9. Risale-i Ceyb (İÜ 
Ktp., TY, nr. 714). Zaman tesbiti konusun
da olup tercüme-adaptasyon yoluyla ha
zırlanmıştır. 10. er-Risaldtü'l-berkıyye 

ii alati'r-ra'diyye ( Kandilli Rasathanesi 
Ktp., nr. 168/2, vr. 2lb-49b). Buharlı gemi
lerin ve uskurlu denizaltının mucidi Ame
rikalı gemi mühendisi Robert Fulton'un 

Torpedo War and Submarine Explo
sions adlı eserinin Fransızca'sından ter
cüme olup torpiller hakkındadır. 
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İSHAK EFENDi, Ebfiishakzade 

(ö. 1147/1734) 

L 
Osmanlı şairi ve şeyhülislamı . 

_j 

1 090'da (1679) İstanbul'da doğdu. Ba
bası, 1128-1130 (1716-1718) yılları ara
sında şeyhülislam olan Ebfıishak İsmail 
(Naim) Efendi, dedesi Rumeli vilayetleri
nin birçoğunda kadılık yapan Alanyalı İb
rahim Efendi'dir. İlk derslerini babasın
dan alan İshak daha sonra çeşitli ilimleri 
tahsil etti, An karavi Mehmed Efendi'den 
mülazım oldu ve 1111'de (1699) Şeyhü
lislam Feyzullah Efendi'nin de hazır bu
lunduğu bir imtihan da başarılı olarak mü
derrislik payesini aldı. İstanbul'un çeşitli 
medreselerinde müderrislik görevleri sı
rasında teftiş ve kısmet* hizmetlerinde 
de bulundu. Ardından kendisine İzmir 
mevleviyeti, Edirne ve Mekke-i Mükerre
me payeleri verildi. 1135'te ( 1723) yakın 
arkadaşı ve tezkire müellifi Salim Efen
di'nin yerine İstanbul kadısı oldu. İshak 
Efendi'nin İstanbul kadısı oluşu. lll. Ah
med'in saltanatı ve Nevşehirli Damad İb
rahim Paşa'nın sadrazamlığı yıllarına rast
lar. İbrahim Paşa'nın bu dönemde etra
fında topladığı alim, şair ve ediplerden 
müteşekkil heyetle yer alan İshak Efen
di, bu encümende iken bizzat gerçekleş
tirdiği iki kitap tercümesiyle. İbrahim Pa
şa'nın isteği üzerine başlayan ve birçok 
önemli kitabın Türkçe'ye kazandinlma
sıyla sonuçlanan tercüme faaliyetine gö-


