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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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dese aðýrlýklý dersler için Gelenbevî ve Ka-
sabbaþýzâde Ýbrâhim efendiler vazifelen-
dirilmiþti. Fransýz mühendislerinin hazýr-
ladýðý dersler ise Ermeni tercüman Miran
tarafýndan Türkçe’ye aktarýlmaktaydý. Da-
ha sonraki Nizâm-ý Cedîd döneminin ön-
der simalarýndan ve o sýrada defterdar olan
Mustafa Reþid Efendi okulun nâzýrlýðýna
getirildi. Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâ-
yun’daki eðitime katkýda bulunmak dýþýn-
da harita çýkartan, müstahkem mevkile-
rin takviyesiyle uðraþan ve diðer askerî sa-
halarda da teknik hizmet veren Fransýz
mühendis ve subaylarý, 1787-1788 Os-
manlý -Rus / Avusturya Savaþý sebebiyle
bu devletlerin karþý çýkmalarýndan ötürü
Fransa’ya geri çaðrýldý. Gelenbevî’nin ve-
fat etmesi ve yerine tayin edilen Palabýyýk
Mehmed Efendi’nin iki yýl sonra ayrýlmasý
gibi sebepler eðitim kadrosunda önemli
bir zayýflamaya yol açtý. Yaþanan tecrü-
beler ýþýðýnda savaþ sonrasý, Tersane’de
olan Mühendishâne gibi özellikle yapýmýna
1207’de (1793) baþlanan Humbaracý ve La-
ðýmcý ocaklarý efradýnýn eðitilmesiyle gö-
revli olmakla beraber Harp Okulu olarak
hizmet verecek olan yeni bir mühendisha-
nenin kurulmasý kaçýnýlmaz hale geldi ve
burasý Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun
adýný aldý (1210/1795).

1791-1792 Ziþtovi ve Yaþ antlaþmala-
rýndan sonra bilhassa serhad kalelerinin
takviyesi, istihkâmlarýn Avrupa tarzýnda
elden geçirilmesi gerektiðinden buna da-
ir bilim dalý olan “kýlâ‘ hendesesi” önem
kazanmýþtýr. Öte yandan Avrupa’daki gibi
gemi inþa edilerek bir donanma oluþtu-
rulmasýna da öncelik verilmek istenmek-
teydi. Özellikle bu son ihtiyacý karþýlamak
amacýyla 1207’de (1793), gemi yapýmý sa-
hasýnda hizmet verecek ve usta mimar-
mühendisler yetiþmesinde emeði geçecek
olan baþta Jacques Balthasard le Brunn
olmak üzere bazý Fransýz mühendisler hiz-
mete alýnmýþtýr. Böylece J. B. le Brunn’ün
himmetiyle Mühendishâne-i Tersâne-i
Âmire’de gemi inþasý kýsmý kurulmuþtur.
Ýleride hoca ve gemi yapým mühendisi ola-
rak hizmet verecek olan Büyük Seyyid Mus-
tafa ve Ahmed Hoca, J. B. le Brunn tara-
fýndan yetiþtirilmiþ ve yabancý mühendis-
lerin memleketlerine dönmeleri halinde iþ-
lerin yürütülmesi bir dereceye kadar te-
min edilmiþtir. Nitekim bu defa da J. B. le
Brunn, Fransa’nýn Mýsýr’a saldýrmasý üze-
rine (Temmuz 1798) memleketine dönmek
zorunda kalmýþtýr. Diðer Fransýz mühen-
dislerden Benoît gemi inþasý derslerine
devam etmiþtir. J. B. le Brunn tarafýndan
düzene sokulan Mühendishâne-i Bahrî’-

deki eðitimin ikinci önemli dalý olan hari-
ta ve coðrafya fenni dersini Seyyid Osman
Efendi ve Ahmed Hoca sürdürmüþtür.
Derslerin tatbikî kýsmý Fransýz mühendis-
lerinden Parale tarafýndan verilmiþ ve bu
arada donanmadaki hoca, reis ve hizmet-
lilerin çocuklarýndan oluþan yirmi kiþilik bir
talebe grubu eðitime alýnmýþtýr. Parale’in
de memleketine dönmek zorunda kalma-
sý üzerine bu yeni talebeler gemilerdeki
uygulamalý derslere katýlmýþtýr. 1212’de
(1797) Mühendishâne-i Bahrî’deki dersler
dört ana grup halinde tanzim edilmiþ ola-
rak sürdürülmekteydi: Harita ve coðraf-
ya, seyr-i sefâin, gemi inþasý, istihkâm ve
kýlâ‘ hendesesi. Nihayet 1797’de kalyon in-
þasý ve derya fenleri Mühendishâne-i Bah-
rî’ye, istihkâm ve hendese üzere kale in-
þasý ve kara askerliðiyle ilgili savaþ bilim-
lerinin öðretilmesi Mühendishâne-i Berrî’-
ye tahsis edilerek iki mühendishânenin

eðitimi ve hoca kadrosu birbirinden ayrýl-
mýþtýr (a.g.e., s. 33-36).

Hocalarýnýn maaþ durumundaki yeter-
sizlik yüzünden Mühendishâne-i Bahrî’-
deki eðitimin durma noktasýna geldiði ve
özellikle Nizâm-ý Cedîd devrinin sona er-
mesiyle (1807) baþlayan yeni dönemde ta-
mamen ihmal edildiði görülmektedir. “Mü-
hendis lâzým deðildir” diyerek Mühendis-
hâne-i Berrî’de bazý hocalarýn iþten çýkarýl-
dýðý bu dönemde Mühendishâne-i Bahrî
hocalarý da zor günler geçirmekteydi. Du-
rumu aksettiren resmî kayýtlara göre ge-
çim sýkýntýsý çeken hoca ve talebelerin ba-
zýlarý vazifeden ayrýlmýþ, bezginlik ve ümit-
sizlik içinde baþka iþ tutmak zorunda kal-
mýþtýr. Bu duruma bir son verilmesi ve
eðitimin tekrar istenilen düzeye getirilme-
si, Koca Hüsrev Paþa’nýn ikinci kaptan-ý
deryâlýðý esnasýnda kaleme aldýðý 1824 ta-
rihli bir raporda açýkça dile getirilmiþtir.

Mühendishâne-i

Bahrî-i

Hümâyun’la ilgili

Küçük

Hüseyin Paþa

tarafýndan

hazýrlanan

lâyihanýn

ilk iki sayfasý
(5 Þâban 1211 /

3 Þubat 1797,
BA, MD, nr. 8882,

s. 120-121)



514

MÜHENDİSHÂNE-i BAHRÎ-i HÜMÂYUN

515

MÜHENDÝSHÂNE-i BAHRÎ-i HÜMÂYUN

dese aðýrlýklý dersler için Gelenbevî ve Ka-
sabbaþýzâde Ýbrâhim efendiler vazifelen-
dirilmiþti. Fransýz mühendislerinin hazýr-
ladýðý dersler ise Ermeni tercüman Miran
tarafýndan Türkçe’ye aktarýlmaktaydý. Da-
ha sonraki Nizâm-ý Cedîd döneminin ön-
der simalarýndan ve o sýrada defterdar olan
Mustafa Reþid Efendi okulun nâzýrlýðýna
getirildi. Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâ-
yun’daki eðitime katkýda bulunmak dýþýn-
da harita çýkartan, müstahkem mevkile-
rin takviyesiyle uðraþan ve diðer askerî sa-
halarda da teknik hizmet veren Fransýz
mühendis ve subaylarý, 1787-1788 Os-
manlý -Rus / Avusturya Savaþý sebebiyle
bu devletlerin karþý çýkmalarýndan ötürü
Fransa’ya geri çaðrýldý. Gelenbevî’nin ve-
fat etmesi ve yerine tayin edilen Palabýyýk
Mehmed Efendi’nin iki yýl sonra ayrýlmasý
gibi sebepler eðitim kadrosunda önemli
bir zayýflamaya yol açtý. Yaþanan tecrü-
beler ýþýðýnda savaþ sonrasý, Tersane’de
olan Mühendishâne gibi özellikle yapýmýna
1207’de (1793) baþlanan Humbaracý ve La-
ðýmcý ocaklarý efradýnýn eðitilmesiyle gö-
revli olmakla beraber Harp Okulu olarak
hizmet verecek olan yeni bir mühendisha-
nenin kurulmasý kaçýnýlmaz hale geldi ve
burasý Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun
adýný aldý (1210/1795).

1791-1792 Ziþtovi ve Yaþ antlaþmala-
rýndan sonra bilhassa serhad kalelerinin
takviyesi, istihkâmlarýn Avrupa tarzýnda
elden geçirilmesi gerektiðinden buna da-
ir bilim dalý olan “kýlâ‘ hendesesi” önem
kazanmýþtýr. Öte yandan Avrupa’daki gibi
gemi inþa edilerek bir donanma oluþtu-
rulmasýna da öncelik verilmek istenmek-
teydi. Özellikle bu son ihtiyacý karþýlamak
amacýyla 1207’de (1793), gemi yapýmý sa-
hasýnda hizmet verecek ve usta mimar-
mühendisler yetiþmesinde emeði geçecek
olan baþta Jacques Balthasard le Brunn
olmak üzere bazý Fransýz mühendisler hiz-
mete alýnmýþtýr. Böylece J. B. le Brunn’ün
himmetiyle Mühendishâne-i Tersâne-i
Âmire’de gemi inþasý kýsmý kurulmuþtur.
Ýleride hoca ve gemi yapým mühendisi ola-
rak hizmet verecek olan Büyük Seyyid Mus-
tafa ve Ahmed Hoca, J. B. le Brunn tara-
fýndan yetiþtirilmiþ ve yabancý mühendis-
lerin memleketlerine dönmeleri halinde iþ-
lerin yürütülmesi bir dereceye kadar te-
min edilmiþtir. Nitekim bu defa da J. B. le
Brunn, Fransa’nýn Mýsýr’a saldýrmasý üze-
rine (Temmuz 1798) memleketine dönmek
zorunda kalmýþtýr. Diðer Fransýz mühen-
dislerden Benoît gemi inþasý derslerine
devam etmiþtir. J. B. le Brunn tarafýndan
düzene sokulan Mühendishâne-i Bahrî’-

deki eðitimin ikinci önemli dalý olan hari-
ta ve coðrafya fenni dersini Seyyid Osman
Efendi ve Ahmed Hoca sürdürmüþtür.
Derslerin tatbikî kýsmý Fransýz mühendis-
lerinden Parale tarafýndan verilmiþ ve bu
arada donanmadaki hoca, reis ve hizmet-
lilerin çocuklarýndan oluþan yirmi kiþilik bir
talebe grubu eðitime alýnmýþtýr. Parale’in
de memleketine dönmek zorunda kalma-
sý üzerine bu yeni talebeler gemilerdeki
uygulamalý derslere katýlmýþtýr. 1212’de
(1797) Mühendishâne-i Bahrî’deki dersler
dört ana grup halinde tanzim edilmiþ ola-
rak sürdürülmekteydi: Harita ve coðraf-
ya, seyr-i sefâin, gemi inþasý, istihkâm ve
kýlâ‘ hendesesi. Nihayet 1797’de kalyon in-
þasý ve derya fenleri Mühendishâne-i Bah-
rî’ye, istihkâm ve hendese üzere kale in-
þasý ve kara askerliðiyle ilgili savaþ bilim-
lerinin öðretilmesi Mühendishâne-i Berrî’-
ye tahsis edilerek iki mühendishânenin

eðitimi ve hoca kadrosu birbirinden ayrýl-
mýþtýr (a.g.e., s. 33-36).

Hocalarýnýn maaþ durumundaki yeter-
sizlik yüzünden Mühendishâne-i Bahrî’-
deki eðitimin durma noktasýna geldiði ve
özellikle Nizâm-ý Cedîd devrinin sona er-
mesiyle (1807) baþlayan yeni dönemde ta-
mamen ihmal edildiði görülmektedir. “Mü-
hendis lâzým deðildir” diyerek Mühendis-
hâne-i Berrî’de bazý hocalarýn iþten çýkarýl-
dýðý bu dönemde Mühendishâne-i Bahrî
hocalarý da zor günler geçirmekteydi. Du-
rumu aksettiren resmî kayýtlara göre ge-
çim sýkýntýsý çeken hoca ve talebelerin ba-
zýlarý vazifeden ayrýlmýþ, bezginlik ve ümit-
sizlik içinde baþka iþ tutmak zorunda kal-
mýþtýr. Bu duruma bir son verilmesi ve
eðitimin tekrar istenilen düzeye getirilme-
si, Koca Hüsrev Paþa’nýn ikinci kaptan-ý
deryâlýðý esnasýnda kaleme aldýðý 1824 ta-
rihli bir raporda açýkça dile getirilmiþtir.
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(5 Þâban 1211 /

3 Þubat 1797,
BA, MD, nr. 8882,
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Mühendishânede geniþ bir düzenlemeye
gidilmesi, mevcut hoca ve talebelerin ma-
lî durumunun iyileþtirilmesi ve dolayýsýyla
baþka iþlerle uðraþmalarýnýn önlenmesi,
daha yüksek maaþ verilen Mühendishâ-
ne-i Berrî’ye geçmeye çalýþmalarýna engel
olunmasý için öncelikle maaþlarýnýn yüksel-
tilmesi hususu Koca Hüsrev Paþa’nýn da-
ha ilk kaptanlýðý sýrasýnda da (1811-1818)
gündeme getirilmiþti. Kendisinin bu tek-
lifi o zaman meclislerde görüþülerek tas-
vip edilmiþ olmakla beraber yapýlacak zam-
larýn tutarý olan yýllýk 27.300 kuruþun ne-
reden karþýlanacaðý bilinemediðinden bir
sonuç çýkmamýþtý. Hocalarýn ise maaþlarý-
na en son 1804 yýlýnda bir zam yapýldýðý ve
geçen yirmi yýl içinde hiçbir artýþ görme-
dikleri ifade edilmektedir. Raporda ayrýca
eðitimin düzenlenmesi konusu ele alýn-
mýþtýr. Baþhoca olan Gelenbevîzâde Meh-
med Emin Efendi’nin maaþýnýn azlýðý (yýl-
da 1200 kuruþ) ve rahatsýzlýðý sebebiyle
okula her gün gelemediði, baþhalife Halil
Efendi’nin de baþhocalýðý üstlenecek ye-
tenekte olmadýðý belirtilmektedir. Uygun
bir hoca aranmasý gözlerin Mühendishâ-
ne-i Berrî’ye çevrilmesine yol açmýþ, bura-
da ikinci hoca olan, hendesede mahare-
tiyle dikkati çeken ve Fransýzca bilen Meh-
med Rûhuddin Efendi’nin Mühendishâ-
ne-i Bahrî’ye tayini gündeme gelmiþ ve yýl-
lýk 3500 kuruþ maaþla buraya alýnmýþtýr
(a.g.e., s. 56-59).

Yeniçeri Ocaðý’nýn ilgasýndan sonra as-
kerî kurumlardaki yeniden yapýlanma aþa-
masýnda Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun
1830’da Heybeliada’ya nakledilmiþ, 1838’-
de Tersane’de Paþa Konaðý’nýn bulundu-
ðu tepe üzerine inþa edilen bir binaya ta-
þýnmýþtýr. Bu dönemde de kayýtlý kýrk ta-
lebesine raðmen bunlarýn ancak yarýsýnýn
derslere devam ettiðinden ve hâlâ eðiti-
min yetersizliðinden þikâyet edilen okul
1846’da kalýcý olarak tekrar Heybeliada’ya
taþýnmýþtýr. Mühendishâne-i Bahrî bugün-
kü Deniz Harp Okulu’nun nüvesini teþkil
etmektedir.
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III. Selim devrinde yeniden yapýlanma-
nýn (nizâm-ý cedîd) en önemli kurumlarýn-
dan biri olarak 1210’da (1795) Hasköy’de
açýlmýþtýr. 1189’da (1775) kurulan Mühen-
dishâne-i Bahrî-i Hümâyun’dan sonra im-
paratorluðun ikinci mühendishânesidir. Ör-
neklerini, Fransa’da Mouradgea D’Ohs-
son’un ve özellikle Viyana’da Ebûbekir Râ-
tib Efendi’nin gözlemlediði (1792) asker-
lik ve mühendislik akademilerinden almýþ-
týr. Kuruluþ sebebi Nizâm-ý Cedîd ordusu-
nun teþkil edilmesiyle baðlantýlýdýr. Ýlk dö-
nemiyle ilgili belgelerde Fünûn-i Harbiyye
Tâlimhânesi, Mekteb-i Fünûn-i Harbiyye
veya Mühendishâne-i Sultânî gibi isimler-
le, ardýndan da Mühendishâne-i Berrî(-i
Hümâyun) olarak anýlmýþtýr.

Kuruluþ yeri olarak Hasköy’ün sapa ve
ücra olmasý sebebiyle özellikle tercih edil-
diði, böylece yeni okulun ve yanýndaki
Humbaracý ve Laðýmcý Ocaðý mensuplarý-
nýn þehirdeki yeniçerilerle bað kurmalarý-
nýn önlenmek istendiði Mühendishâne-i
Berrî binasýnýn inþasýna 5 Zilhicce 1207’-
de (14 Temmuz 1793) baþlanmýþ ve Safer
1210’da (Eylül 1795) tamamlanmýþtýr. Mü-
hendishâne-i Bahrî’de olduðu gibi bu mek-
tepte yabancý hocalar istihdam edilme-
miþtir. Riyâziye ve hendese aðýrlýklý olarak
verilen dersler, okulun idareciliðini ve baþ-
hocalýðýný uzun yýllar üstlenen geometri ve
cebir hocasý Abdurrahman Efendi baþkan-
lýðýnda Türk hocalarý (Hüseyin Rýfký, Ýbrâhim
Kâmi, Hâfýz Seyyid Ýbrâhim Edhem, Elhac Hâ-
fýz Abdullah) tarafýndan yürütülmüþtür. Öð-
retim dört mühendis hoca tarafýndan sür-
dürülmüþ, 1801’de Ýngiliz mühtedisi mü-
hendis Selim’in (Bailey) kadroya alýnma-
sýyla hoca sayýsý beþe yükselmiþtir. Mek-
tepte kullanýlan ders kitaplarýnýn çeþitli çi-

zelgeler (logaritma cetvelleri) ve geometrik
þekiller içermesinden ötürü bunlarýn ha-
tasýz çoðaltýlmasýnýn en iyi biçimde basýl-
masý halinde gerçekleþebileceði ve ders-
lerle ilgili olarak hazýrlanacak telif ve ter-
cüme eserlerin de ayrýca daha ucuz þekil-
de talebenin istifadesine sunulacaðý dü-
þüncesinden hareketle mühendishâne bi-
nasýnýn zemin katýnda bir matbaa açýlmýþ-
týr (1211/1797). Bu durum, o sýrada baþka
bir Türk matbaasýnýn olmamasý sebebiyle
Türk matbaacýlýðý açýsýndan da önemli bir
geliþmeyi gösterir.

Yanýndaki Humbaracý ve Laðýmcý ocak-
larýna baðlý bir kurum olmasý düþünüldü-
ðünden Mühendishâne-i Berrî’nin baþlan-
gýçta müstakil bir kanunnâmesi yoktu ve
nizamýyla ilgili düzenlemeler bu ocaklar
için hazýrlanan kanunnâmede yer almýþtý
(1206/1792). Buna göre hocalar humbara-
cý ve laðýmcý neferlerine humbara atmak
ve laðým baðlamak dersleri, fenn-i hende-
se üzere metris kazmak, tabya inþa etmek,
kale tabyasý yapmak, ordu mahallini tes-
bit etmek, top kundaðý, gülle ve humba-
ra kundaðý, tombaz köprü yaptýrmak, la-
ðýmcýlara hendese dersleri vermek ve bu
konularla ilgili telif ve tercüme risâleler ha-
zýrlamak gibi vazifelerle yükümlüydüler. Bi-
rinci sýnýftaki talebelere öncelikle hat, im-
lâ, hesap ve hendese, teknik resim ders-
leri verilmekteydi. Birinci ve ikinci sýnýflar-
da ayrýca Arapça ve Fransýzca dersleri yer
almaktaydý. Ýkinci, üçüncü ve dördüncü sý-
nýf talebeleri coðrafya, arazi ölçümü, ha-
rita çýkarma, laðýmcýlýk ve müstahkem bi-
nalar inþasý, çaðdaþ askerlik tertibi, isa-
betli ve seri top atýcýlýðý, yüksek matema-
tik bilgisine dayanan koni kesitleri, dife-
ransiyel hesap, integral hesap, mekanik ve
astronomi gibi derslerde öðretim görmek-
teydi (Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacýlýk
Tarihinde Mühendishâne, s. 59-60).

Mühendishânede ayrýca bir kütüphane
oluþturulmuþtur. Ýlk kitaplar ve gerekli
aletler Enderûn-ý Hümâyun Hazinesi’nden
tahsis edilmiþ, bir kýsmý diðer kütüphane-
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