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Çaðdaþ anlamda eðitim vermek üzere
1775 yýlýnda açýlan mektep.

˜ ™

Türk eðitim tarihinde modern anlamda
ilk defa kurulan bu mektebin açýlmasýnda
1768’de baþlayan Rus savaþýnda Osmanlý
ordusunun teknik açýdan zafiyet içinde bu-
lunmasýnýn önemli rolü vardýr. Savaþ sýra-
sýnda topçuluðun çaðdaþ hale getirilme-
si çalýþmalarý ehemmiyet kazanmýþ ve bu
arada bir yýl kadar hizmet veren bir top-
çu mektebi açýlmýþ olmakla beraber (Re-
ceb 1186 / Ekim 1772) bunun savaþýn seyri
üzerinde etkisi görülmemiþti. 1770 Çeþ-
me olayýndan sonra donanmanýn yeniden
yapýlanmasý giriþimleri de kalýcý ve seme-
reli olmamýþtý. Eðitilmiþ kadrolara duyu-
lan ihtiyaç bir deniz mühendishânesi açýl-
masýný kaçýnýlmaz kýlmýþtý.

Okulun açýlýþ tarihi 1187 (1773) olarak
kabul edilmekle beraber Toderini’nin be-
lirttiði bu tarih yanýltýcýdýr. Baron de Tott’un
hâtýratýnda konuyla ilgili anlatýmýn tahlili
neticesinde bunun doðru olamayacaðý or-
taya çýkarýlmýþ bulunmaktadýr (Beydilli, s.
23). Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun’un
açýlýþý Fransýz arþiv belgelerine göre 29 Ni-
san 1775 tarihindedir. Mühendishânenin
ilk hocalarýndan Cezayirli Seyyid Hasan Ho-
ca da yazmýþ olduðu bir risâlenin önsözün-
de bu hususu teyit etmekte ve açýlýþýnýn
I. Abdülhamid zamanýnda ve Sadrazam
Derviþ Mehmed Paþa’nýn üçüncü sadâre-
ti döneminde olduðunu (Cemâziyelevvel
1189 / Temmuz 1775) belirtmektedir. Hat-
ta az sayýdaki talebeyi gayrete getirmek
üzere 15 Temmuz’da bunlara birer niþan
verildiði tesbit edilmiþtir (Kaçar, Osmanlý
Devleti’nde Bilim ve Eðitim Anlayýþýnda-
ki Deðiþmeler ve Mühendishânelerin Ku-
ruluþu, s. 96-97). Bu son araþtýrmalar ýþý-
ðýnda okulun açýlýþýnýn 1187 (1773) yýlý için-
de ve III. Mustafa zamanýnda deðil halefi I.
Abdülhamid döneminde ve 1189’da (1775)
olduðu kesinlik kazanmaktadýr.

Fransýzca kaynaklarda “Ecole de Théorie”
veya “Ecol de Mathématiques”, Türkçe
kaynaklarda “Hendesehâne” yahut “Hen-
dese Odasý” olarak geçen ve Tersane’de ge-
milerin çekildiði boþ bir hangarda açýlan
okul, içlerinde ileri yaþlarda olanlarýn da
bulunduðu az sayýda talebeyle eðitime
baþladý. Baron de Tott’un imtihandan ge-
çirerek seçtiði ilk öðrenciler genelde ibti-
daî riyâziye bilgisine sahip eski kaptan-

lardan, bunlarýn veya yüksek rütbeli bazý
memurlarýn çocuklarýndan oluþuyordu. Ge-
rekli bazý kitaplar ve aletler Paris’ten ge-
tirtilmiþti. Ýlk aylarýnda Fransýz hocalarýn-
dan Gilles Jean-Marie Brazzer de Kermo-
van tarafýndan matematik aðýrlýklý bir eði-
tim verilmekte olan okulda kýsa bir zaman
sonra devletin eðitilmiþ denizcilere olan ih-
tiyacýndan dolayý ve Cezayirli Gazi Hasan
Paþa’nýn da isteðiyle ders müfredatýnda
deniz mühendisliði, hendese ve coðrafya
bilimlerine aðýrlýk verilecek þekilde deði-
þiklik yapýldý (a.g.e., s. 97-98). 1190 (1776)
yýlý baþlarýnda okulun nizamnâmesi hazýr-
lanarak yürürlüðe konuldu. Bir hoca ve yar-
dýmcýsýyla bir alet muhafýzýndan oluþan üç
kiþilik maaþlý bir kadro tayini yapýlan okula
on talebe kaydedildi. Daha sonralarý ter-
sane kâtiplerinden ve diðer hevesli olan-
lardan oluþan ve dersleri dýþarýdan takip
eden elliye yakýn müdaviminin de bulun-
duðu anlaþýlmaktadýr.

Mektebin ilk hocasý olan ve birkaç ya-
bancý dile hâkim olduðu bildirilen Ceza-
yirli Seyyid Hasan Bey, Rus savaþý sebe-
biyle okuldan kaptan olarak ayrýlmýþ, Kýl-
burun deniz muharebesinde uðranýlan ye-
nilgiden sorumlu bulunarak idam edilmiþ
(1 Safer 1202 / 12 Kasým 1787) ve içlerin-
de kitaplarýnýn da bulunduðu mal varlýðýna
el konulmuþtur (Taylesanizâde Hâfýz Ab-
dullah Efendi Tarihi, s. 237-239). Daha son-
raki yýllarda hocalýk vazifesi devrin riyâziye-
cilerinden Seyyid Osman, Gelenbevî Ýsmâil,
Palabýyýk Mehmed, Ali Bahar, Mehmed Sâ-
lih efendiler tarafýndan sürdürülmüþtür.

Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun 1195
(1781) yýlýnda Mühendishâne-i Tersâne-i
Âmire adýyla anýlmaya baþlandý ve 1198’-
de (1784) Halil Hamîd Paþa’nýn sadâreti
esnasýnda yeniden düzenlendi. Önce yer
darlýðý sorununun giderilmesine çalýþýldý ve
mektep, Tersane Zindaný yanýnda üç am-
barlý kalyonlarýn yapýldýðý mahal civarýnda
yeni inþa edilen birkaç odalý bir binaya ta-
þýndý. Bu binanýn 1797 tarihli tamiratýnda
verilen bilgilerden hareketle 189 m² ol-
mak üzere iki kat halinde yapýldýðý anla-
þýlmaktadýr (Beydilli, s. 24). Bu vesile ile
ders programlarý da yeniden ele alýndý,
eðitim kadrosu Fransa’dan getirtilen La-
fitte-Clavé ve Monnier gibi mühendisler-
le takviye edildi. Bunlar aslýnda kara mü-
hendisleri olup hizmete alýnmalarý bu sa-
hadaki boþluðun doldurulmasý amacýný ta-
þýmaktaydý. Böylece burada istihkâm, tâ-
biye ve hendese dersleriyle 1210’da (1795)
açýlacak Mühendishâne-i Berrî-i Hümâ-
yun’un ilk adýmlarý atýlmýþ oluyordu. Hen-

zîd b. Mühelleb’in torunu Süfyân b. Muâ-
viye de Abbâsî kumandaný Humeyd b. Kah-
tabe tarafýndan Basra üzerine gönderildi
(132/750).

Abbâsî halifeleri, Mühellebîler’in deste-
ðini unutmadýlar ve ilk yýllardan itibaren
ailenin ileri gelenlerini valiliklere ve diðer
önemli görevlere getirdiler. Seffâh, Süf-
yân b. Muâviye’yi Basra valiliðine, Mansûr
da ayný aileden Amr b. Hafs Hezârmerd’i
Hâricî isyanlarýný bastýrmak üzere Ýfrîkýye
valiliðine tayin etti. Hezârmerd’in ardýn-
dan Ýfrîkýye’nin en baþarýlý valilerinden sa-
yýlan Yezîd b. Hâtim, Kayrevan’ý zapteden
Ebû Hâtim el-Ýbâzî liderliðindeki Hâricî-
ler’i aðýr bir yenilgiye uðrattý ve isyanlarý
bastýrýp bölgede Abbâsî hâkimiyetini ye-
niden tesis etti. Yezîd’in yerine önce oðlu
Dâvûd, ardýndan kardeþi Ravh b. Hâtim,
daha sonra da onun oðlu Fazl getirildi. An-
cak Fazl b. Ravh’ýn sert tutumu yüzünden
çýkan bir isyan sýrasýnda öldürülmesiyle Ýf-
rîkiye’de yirmi sekiz yýl süren Mühellebî va-
liler dönemi sona ermiþ oldu. Büveyhî Sul-
taný Muizzüddevle’nin veziri Hasan b. Mu-
hammed el-Mühellebî de bu aileden çý-
kan en önemli devlet adamlarýndan biri-
dir. Abbasî döneminin âlim ve þairlerin-
den nahivci Ebû Saîd es-Sükkerî, Ebû Ab-
dullah Niftâveyh en-Nahvî, Fâtýmî Halife-
si Muiz-Lidînillâh’ýn saray þairi Ýbn Hânî,
Eyyûbîler devrinin tanýnmýþ þairi Bahâ Zü-
heyr ve Þâfiî kelâmcýsý Ebû Bekir el-Hu-
cendî gibi birçok ünlünün de yine Mühel-
lebî ailesine mensup olduðu bilinmekte-
dir.
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Cenazesi Baðdat’ýn Nevbahtiye Kabrista-
ný’nda Kureyþliler’in medfun bulunduðu
kýsma gömüldü.

Kaynaklar Mühellebî’den sabýrlý, mert,
cömert, âlim dostu, iyi bir þair, seçkin bir
kumandan ve devlet adamý olarak söz
eder. Muizzüddevle onun ölümünden son-
ra bütün mal varlýðýna el koymuþ, ailesi-
ni, arkadaþlarýný, hatta hizmetinde bulu-
nan kiþileri dahi tutuklatmýþtýr. Bu durum
halký galeyana getirmiþtir (a.g.e., II, 197-
198). Kaynaklar, Mühellebî’nin zulme uð-
rayan insanlarý bulup haklarýný geri ver-
mek için bizzat þehir þehir dolaþtýðýný be-
lirtir. Muizzüddevle, 351 (962) yýlýnda Bað-
dat’taki camilerin kitâbelerini kazýtýp yer-
lerine Þiî inancý içerikli yazýlar koydurmak
istediðinde Mühellebî yeni yazýlacak yazý-
larda Ehl-i beyt’e zulmedenlerin genel bi-
çimde lânetlenmesi ve þahýs isimlerine
yer verilmemesi, sadece Muâviye’nin adý-
nýn yazýlmasý tavsiyesinde bulunmuþ, o
da bunu kabul etmiþtir (Ebü’l-Fidâ, II,
110). Mühellebî, vezirliði zamanýnda dev-
letin hazine açýðýný gidermek için bir dizi
reform gerçekleþtirmiþ, bu sayede Büvey-
hîler’in ekonomik hayatý canlanmýþtýr. Ül-
kede ve özellikle anarþi merkezi Basra’da
huzur ve adaleti hâkim kýlmýþtýr. Muiz-
züddevle’nin üzerinde büyük bir nüfuzu-
nun olduðu, idare merkezini Baðdat’a ta-
þýma ve ünlü sarayýný burada inþa etme
hususunda onu etkilediði bilinmektedir.
Mühellebî ayrýca Abbâsîler’in ve Büvey-
hîler’in merkezi Baðdat’ta her iki devletin
vezirliðini yapýyor, hem kýlýç hem kalem
erbabýndan olduðu için “Zülvizâreteyn”
lakabýný taþýyordu.

Mühellebî devlet adamlýðý yanýnda ayný
zamanda birçok þairi ve edibi etkileyen,
onlara ilham kaynaðý olan bir edebiyatçý
idi. Ýbnü’n-Nedîm, onun Kitâbü Resâßil ve
tevš¢£ât adlý bir eseriyle küçük bir divaný-
nýn olduðunu belirtir (el-Fihrist, s. 149). Gü-
nümüze ulaþan þiirleri Câbir Abdülhamîd
el-Hâkanî tarafýndan yayýmlanmýþtýr (el-
Mevrid, III/2 [Baðdat 1394/1974], s. 145-
170). Mühellebî’nin meclisinde bulunan çok
sayýdaki edip ve âlim arasýnda Ebû Ali et-
Tenûhî’nin babasý kadý ve þair Ali b. Mu-
hammed et-Tenûhî, þair Ýbnü’l-Haccâc, kül-
tür tarihçisi Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, dilci ve
tarihçi Ebû Ýshak es-Sâbî, Ebü’n-Necîb ez-
Zâhir Þeddâd b. Ýbrâhim el-Cezerî, Ýbn Ma‘-
rûf, þair Ebü’l-Verd ve þair Müneccim ailesi
ilk akla gelenlerdir.
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Emevîler ve Abbâsîler zamanýnda
yetiþtirdiði devlet adamý,

âlim ve þairlerle tanýnan aile.
˜ ™

Ezd kabilesinin Atîk kolundan gelen Mü-
hellebîler (Mehâlibe) adlarýný Emevîler’in
Horasan valisi Mühelleb b. Ebû Sufre’den
alýr. Sahâbî Ebû Sufre’nin oðlu olan Mü-
helleb, beþ yýl süren valiliði sýrasýnda ku-
mandanlarýný ve diðer idarecilerini baþta
oðullarý olmak üzere yakýnlarý arasýndan
seçerek Ezd’i Horasan’da hâkim duruma
getirdi. Temîm ve Kays kabilelerinin tem-
sil ettiði Kuzey Araplarý’nýn gücünü kýra-
rak Güneyliler’in Ezd-Rebîa ittifakýný güç-
lendirdi. 82 (702) yýlýnda ölen Mühelleb’in
kaynaklarda on dokuzu hakkýnda bilgi ve-
rilen çok sayýda oðlu bulunuyordu. Bunla-
rýn baþýnda kendisinden önce vefat eden
Merv’deki vekili Mugýre, babalarýndan son-
ra peþ peþe Horasan valiliði yapan Yezîd ve
Mufaddal gelmektedir. Babasýnýn yerine
Horasan valiliðine getirilen Yezîd b. Mühel-
leb, kýz kardeþiyle evli olan ve kendisine
büyük bir kin besleyen Haccâc b. Yûsuf es-
Sekafî’nin ýsrarlarý sonucu görevinden alý-
nýp tutuklanmýþsa da dört yýl sonra hapis-
ten kaçarak sýðýndýðý Süleyman b. Abdül-
melik tarafýndan Irak genel valiliðine ve
ayný zamanda Horasan valiliðine tayin edil-
miþti. Ancak yaptýðý bir suistimal sebe-
biyle Ömer b. Abdülazîz tarafýndan tekrar
tutuklandý ve Irak valiliði esnasýnda Hac-
câc’ýn yakýnlarýna yaptýklarý yüzünden ken-
disine intikam besleyen II. Yezîd’in halife

olduðunu duyunca yine hapisten kaçtý. Bu
defa devlete isyan eden Yezîd, Ezd ve müt-
tefiki Rebîa’nýn desteðiyle Basra’yý ele ge-
çirdi. Fakat Mesleme b. Abdülmelik ku-
mandasýndaki orduya yenildi ve iki karde-
þiyle birlikte öldürüldü. Onun ilk Horasan
valiliðinin ardýndan yerine getirilen karde-
þi Mufaddal, kendisiyle birlikte kaçan diðer
kardeþleri ve birçok akrabasý da yakalanýp
katledildi (102/720). Bu arada Mufaddal’ýn
esir alýnan çocuklarý da II. Yezîd’in emriyle
öldürüldü; aileden sað kalanlarýn bazýlarý
köle pazarlarýnda satýldý ve ailenin bütün
mallarýna el konuldu.

Emevî Devleti’ne büyük hizmetleri olan
Mühellebîler’in mâruz kaldýðý bu kýyým,
baþta Ezd olmak üzere Horasan ve diðer
merkezlerdeki Yemen kabilelerini yöneti-
me düþman hale getirdi. Tarihçilerin Eme-
vîler devrinin en cömert idarecileri kabul
ettiði Mühelleb ve oðullarý yaptýklarý ihsan-
larla halkýn ve özellikle þairlerin gönlünü ka-
zanmýþtý. Ayrýca Mühelleb, Horasanlý me-
vâlî tarafýndan da çok seviliyordu. Yeni va-
li Ömer b. Hübeyre’nin, Mühellebîler’i des-
tekleyen Yemen asýllý kabilelere düþman-
ca bir tavýr takýnarak makam sahibi olan-
larý iþ baþýndan uzaklaþtýrýp çeþitli cezala-
ra çarptýrmasý ve bütün resmî görevleri
Mudarîler’e vermesi Horasan’daki kabile-
ciliði yeniden canlandýrdý. Hiþâm b. Ab-
dülmelik’in Irak valiliðine getirdiði Hâlid b.
Abdullah el-Kasrî, valiliði sýrasýnda (724-
738) Yemenliler’e iyi davranarak iki taraf
arasýnda dengeyi saðlamaya çalýþtý. Hâlid
el-Kasrî’nin azledilmesi ve birkaç yýl son-
ra yeni vali Yûsuf b. Ömer es-Sekafî tara-
fýndan öldürülmesi Ezd ve Rebîa’nýn bü-
tün merkezlerde yeniden hareketlenmele-
rine yol açtý. II. Velîd’e karþý kinle dolu olan
bu kabileler ona isyan eden III. Yezîd’i des-
teklediler ve tahtý ele geçirmesine yardým-
cý oldular (126/744). Ezd arasýnda Mühel-
lebîler sebebiyle Emevîler’e karþý duyulan
kin asýl etkisini Horasan’da gösterdi. Ezd
liderlerinden Cüdey‘ b. Ali el-Kirmânî üc-
retlerin ödenmesiyle ilgili uygulama yü-
zünden isyan ettiðinde Ezd ve müttefiki
Rebîa kabilelerini etrafýnda toplamak için
Mühellebîler’in intikamý sloganýyla ortaya
çýkmýþtý. Öte yandan bu kin Ezd’i zaman-
la Abbâsî ihtilâlinin en önemli destekçi-
si haline getirdi. Ýhtilâlin Mühellebîler’in
kabilesi Ezd’in güçlü olduðu Horasan’da
baþlamasý ve halkýn çoðunun ihtilâli Mü-
hellebîler’in intikamý þeklinde deðerlen-
dirmesi ihtilâl liderlerinin iþini kolaylaþ-
týrdý. Kabilesiyle birlikte Ebû Müslim’in
saflarýna katýlan Cüdey‘ b. Ali el-Kirmânî
onun kumandanlarý arasýnda yer aldý. Ye-


