MÜHENDİSHÂNE-i BERRÎ-i HÜMÂYUN

Mühendishâne-i
Berrî-i
Hümâyun
kütüphanesinin
mührü

elerden satýn alýnerilmiþtir. KütüpRâtib Efendi’nin
sayýdaki kitap, haatla zenginleþmiþrî Kütüphanesi’nedilmeye baþlanan otuz beþ ciltlik
edisine de (Ency-

raissoné des scitiers) yer verilmiþ
a.g.e., s. 279).

e-i Berrî, daha iyi
k amacýyla Humý bünyesinden ayum haline getirilatla Eyüp’te Hanýndý. Ayný tarihte
bir kanunnâme
bir bina yapýlmasý
rlikte III. Selim’in
nden bu gerçekne 1808 yýlý baþeri döndü (a.g.e.,
ce geçici bir süre
ýndaki Kapalýfýrýn
kledildi (1802), iþmiye Kýþlasý yakýbir binaya taþýndý
1824’e kadar faü. Mühendishâne
etlerin III. Selim’in
li derecede zaafa
III. Selim’in tahtm-ý Cedîd faaliyethendishâneye da1808’de IV. Musanatýnda yeni bir
Ancak dönemin
ýn iþlerine son veesinden saðlanan
ilgasýndan ötürü
meler oldu ve mayýllar çözülemedi.

binasý 1809’da eldildi. Ancak Yeni-

çeri Ocaðý’nýn ilgasýna kadar (1826) geçen
zaman içinde mühendislik eðitimi aðýr bir
ihmale uðradý. Yeniçeri Ocaðý’nýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan çaðdaþ düzeyde eðitilmek üzere kurulan yeni ordunun ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla mühendislik eðitimi tekrar önem kazandý. Verimsiz geçen
uzun yýllar, yeni ordunun özellikle ihtiyaç
duyduðu mühendislik hizmetlerinin yerine getirilmesinde büyük sýkýntýlarla karþýlaþýlmasýna yol açtý. Nizâm-ý Cedîd’in sona ermesiyle baþlayan dönemde mühendislik ilminin ihmal edildiði, okulun kanunlarýna uyulmamasýndan ötürü mühendishâneyi cehalet sardýðý, geliþme kaydetmemiþ olarak âdeta yerinde saydýðý ve sarfedilen büyük meblaðlarýn heba olduðu hususunu II. Mahmud’a arzeden serasker
Koca Hüsrev, Sadrazam Selim Sýrrý paþalarýn ve Seretibbâ Abdülhak Molla’nýn takrirlerinde dile getirilir (a.g.e., s. 74). Bu durumda Mühendishâne-i Berrî’nin, 1826’dan sonra baþlayan II. Mahmud devri reformlarý çerçevesinde ciddi bir þekilde ele
alýnmasý kaçýnýlmaz olmuþtu. Yeni orduda
“mansûre mühendisi” ismiyle binbaþý rütbesinde sermühendis, kolaðasý ve yüzbaþý rütbelerinde mühendis halifesi istihdamý ve her tabura iki mühendis tahsisi kararlaþtýrýldý ve bunlara ayyýldýzlý pergel iþaretli apolet takýldý. 1841’de Damad Mehmed Ali Paþa’nýn Tophâne ferikliðinde humbaracý ve laðýmcý askeri alaylar halinde tertip edilerek bunlara “mühendis alayý” adý
verildi.
Siyasî istikrarsýzlýklarda yeni ve eski düzen taraftarlarý arasýndaki mücadelelerden
etkilenmiþ olarak sarsýntýlar geçiren kurum, yine de ilk mühendislerin yetiþmesini ve ilerideki dönemlerde mühendislik
hizmetlerinin yabancý mühendislerin hizmete alýnmasýna ihtiyaç kalmadan karþýlanmasýný büyük ölçüde saðladý. Böylece
ordunun mühendis ihtiyacýnýn yerine getirilmesi, serhad kalelerinin çaðdaþ savaþ
bilimi doðrultusunda inþa ve tahkimleri,
çeþitli yerlerin haritalarýnýn çýkarýlmasý, yeni yerleþim semtleri oluþturularak geniþleyen baþþehrin kadastrosunun hazýrlanmasý, su yollarýnýn ve yeni açýlan þoselerin
yapýmý, çeþitli bina ve mâbedlerin inþa ve
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tamiri, sýnýrlarýn tesbiti, Sakarya - Sapanca gölü - Ýzmit körfezi kanalý projesi gibi
sahalarda önemli hizmetlerde bulunabilecek mühendisler yetiþtirilmiþtir. Ayrýca
dönemin mühendislerinin farklý iþlerde de
kullanýldýðý dikkati çeker. Meselâ 1821 Rum
isyaný sebebiyle Rum tercümanlarýnýn iþten çýkarýlmasý esnasýnda resmî tercüme
hizmetlerinin aksamamasý için Fransýzca
bilmeleri sebebiyle mühendishâne hocalarý devreye sokulmuþtur.
1845’te Mühendishâne-i Berrî nâzýrý olarak tayin edilen Bekir Paþa zamanýnda okul
geniþletilmek üzere tamir ve yeniden tanzim edildi. Mühendislik eðitimi 1864 yýlýna kadar eski binasýnda sürdürüldü, ayný
yýl topçu kýsmý idâdî talebeleri Galatasaray’a nakledildi. Burada Harbiye, Bahriye
ve Týbbiye mekteplerinin idâdî kýsýmlarýyla
Mekâtib-i Ý‘dâdî-i Umûmî adý altýnda birleþtirildi. 1867’de Galatasaray’daki mektep
kapatýlarak talebeleri eski binalarýna iade
edildi ve mühendislik eðitimi tekrar Hasköy’deki eski yerine alýndý. 1871’de Mühendishâne-i Berrî talebelerinin harbiye
sýnýflarý Harbiye’ye, topçu idâdîsi sýnýflarý
Maçka’daki kýþlaya nakledildi; böylece Mühendishâne-i Berrî topçu ve istihkâm subayý yetiþtirecek hazýrlýk okulu haline getirildi. Hasköy’de boþalan bina 1877-1878
Osmanlý - Rus Savaþý’nda hastahane olarak
kullanýldý. Savaþ sonunda bina tamir edilip geniþletildi ve nâzýrlýðýna Vidinli Hüseyin Tevfik Paþa getirildi. Harbiye Mektebi’ndeki topçu ve istihkâm kýsýmlarý idâdî
sýnýfý talebeleri getirilerek eðitime burada
devam edildi. 1883’te kurulan Hendese-i
Mülkiyye Mektebi, Mühendishâne-i Berrî’ye baðlýydý. 1908’de sivil bir kurum olmak
üzere Mühendis Mektebi açýldý. Cumhuriyet’ten sonra 1928’de Nâfia Bakanlýðý’na
baðlý olarak Yüksek Mühendislik Mektebi
kurulmasý kararlaþtýrýldý. 1933’te Ýstanbul
Dârülfünunu’nun laðvedilmesi üzerine yeni oluþturulan Ýstanbul Üniversitesi’ne Yüksek Mühendis Mektebi bir fakülte þeklinde ilâve edildi ve 1941’de Millî Eðitim Bakanlýðý’na baðlanarak adý Yüksek Mühendis Okulu oldu. Nihayet 1944’te de Ýstanbul Teknik Üniversitesi kuruldu. Mühendishâne-i Berrî, Ýstanbul Teknik Üniversi-

tesi’nin ilk nüvesini oluþturmuþtur. Ayrýca Mühendishâne-i Berrî, Humbaracý ve
Laðýmcý ocaklarýnýn (Topçu ve Ýstihkâm
Okulu) eðitim kurumu olduðundan Harbiye Mektebi’nin de (Kara Harp Okulu) ilk
nüvesini teþkil eder.
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Allah’ýn isimlerinden
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Sözlükte “bir þeyi gözetimi altýna alýp
korumak ve onu yönetmek” mânasýndaki
heymene kökünden türeyen müheymin
“kâinatýn bütün iþlerini idare eden” demektir. Müheyminin “baþkalarýný korku ve
endiþeden emin kýlmak” anlamýndaki îmân
masdarýndan türeyip hemzenin “hâ”ya dönüþmesiyle ortaya çýkmýþ olmasý da mümkündür. Bu takdirde “kendisine güvenilen,
baþkalarýný korku ve endiþeden koruyup
güvenlerini saðlayan” mânasýna gelir. Ebû
Zeyd el-Belhî, Zeccâc ve Ýbn Manzûr gibi
müellifler ise müheyminin türemiþ bir kelime olmadýðýný, kadîm semavî kitaplarda
da Allah’ýn isimlerinden biri olarak yer aldýðýný ileri sürmüþtür. Belhî’ye göre kelime
müheyminâ þeklinde Süryânîce kökenli olup
Kur’an’ýn nüzûlünden önce de Arap dilinde bulunuyordu (Lisânü’l-£Arab, “hymn”
md.; Zeccâc, s. 33; Fahreddin er-Râzî, s.
201).
Müheymin, Haþr sûresinin on altý kadar
ilâhî ismi içeren son âyetleri içinde yer almaktadýr (59/23). Bir âyette de Kur’an’ýn
kendisinden önceki kitabý onaylayýcý ve muhafaza edici olduðu beyan edilirken Kur’an’ý nitelemektedir (el-Mâide 5/48). Müheymin, Ýbn Mâce ve Tirmizî’nin rivayet ettiði esmâ-i hüsnâ listelerinde yer almýþtýr
(“Du.â,”, 10; “Da.avât”, 82).

Mühendishâne-i
Berrî-i
Hümâyun’un
cümle kapýsý
üzerindeki
kitâbesi
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zetimi altýna alýp
mek” mânasýndaki
eyen müheymin
idare eden” deþkalarýný korku ve
anlamýndaki îmân
mzenin “hâ”ya döþ olmasý da mümndisine güvenilen,
diþeden koruyup
ânasýna gelir. Ebû
Ýbn Manzûr gibi
in türemiþ bir kesemavî kitaplarda
biri olarak yer allhî’ye göre kelime
yânîce kökenli olup
nce de Arap dilin-

ü’l-£Arab, “hymn”

reddin er-Râzî, s.

sinin on altý kadar
tleri içinde yer alette de Kur’an’ýn
onaylayýcý ve muan edilirken KurMâide 5/48). Mümizî’nin rivayet etrinde yer almýþtýr
82).

Mâtürîdî müheymin isminin “emin, musallat, þahit” anlamlarýna gelebileceðini
belirtmiþ, fakat bunlar arasýnda herhangi
bir tercihte bulunmamýþtýr. “Güven veren”
mânasýna aldýðý emini “her söylediði ve her
yaptýðýnda güvenilen ve asla zulmetmeyen” þeklinde yorumlamýþtýr. Musallat “kahir”le eþ anlamlý olup “bütün kullarýný hükmü altýna alan” demektir. Þahit ise hem
olan biten her þeyden haberdar olma hem
de peygamberine
Peygamber’in indirdiði
doðrulude
indirdiği vahyin
vahyin doğruluðuna tanýklýk etme nitelemesine dayalýdýr
(Âyât ve süver, s. 52). Gazzâlî ise müheymine “yaratýklarýn amelleri, rýzýklarý ve
ömürlerinin idaresini elinde bulunduran”
mânasýný vermiþ ve bunun Allah’ýn her þeye vâkýf olmasý, hâkimiyeti altýnda bulundurmasý ve korumasýyla gerçekleþtiðini belirtmiþtir. Müheyminin etkisini icra etmesi
ilâhî ilim, kudret ve fiilin kemal mertebesinde bulunmasý sayesindedir. Bu niteliklerin tamamý sadece Allah’ta bulunmaktadýr. Bundan dolayý müheyminin kadîm ilâhî kitaplarda da Allah’ýn isimlerinden biri
olduðu ifade edilmiþtir (el-Maš½adü’l-esnâ, s. 76). Gazzâlî müheymin isminin kulda görülebilecek tecellilerini de þöyle anlatmaktadýr: Kiþi iç gözlem yoluyla gönül
hayatýnýn sýrlarýna vâkýf olduðu, bunun yanýnda kendi gidiþinin doðruluk üzerinde
seyretmesini saðlayabildiði ve buna süreklilik kazandýrdýðý takdirde kendi kalbine
hâkim olma durumuna ulaþýr. Eðer kalbinin derinliklerine vukuf ve hâkimiyetinin
sýnýrlarý geniþler de bu sayede Allah’ýn bazý
kullarýný istikamet halinde tutmayý baþarýrsa müheymin isminin tecellilerine daha
çok mazhar olabilir. Bu husus, ancak sezgi sahibi olmak ve dýþ görünümlerle istidlâlde bulunmak suretiyle insanlarýn derunî
birikimlerine muttali olduktan sonra gerçekleþebilir (a.g.e., s. 77). Allah’ýn fiilî sýfatlarý grubu içinde yer alan müheymin mü’min, rakýb, hafîz, hâlik ve þehîd isimleriyle
anlam yakýnlýðý içinde bulunur.
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Þâfiî fýkhýnýn temel kitaplarýndan biri
olup müellifinin yetiþtiði çizgideki mezhep
birikimini yansýtan el-Mühe××eb’de bazý
tasarruflar dýþýnda Müzenî’nin el-MuÅta½ar’ýndaki konu sýralamasý esas alýnmýþtýr. Telif amacý eserin giriþinde, “Þâfiî’nin
mezhebindeki temel hükümleri delilleriyle ve bunlara baðlý olarak ortaya çýkan ihtilâflý meseleleri gerekçeleriyle açýklamak”
þeklinde ifade edilmiþ, bu açýklama doðrultusunda Ýmam Þâfiî’nin son dönem görüþleri (kavl-i cedîd) esas alýnarak Þâfiî fýkýh
doktrini ortaya konulmaya çalýþýlmýþtýr. Bunun yanýnda mezhep içi ihtilâflara da temas edilmiþtir. el-Mühe××eb’in telifine,
müellifin fýkhî birikimini iki imam arasýndaki hilâf mesâiline irca eden Ýbnü’s-Sabbâð’a ait, “Þâfiî ve Ebû Hanîfe’nin anlaþtýklarý yerde Þîrâzî’nin ilmi biter” sözünün yol
açtýðý yönündeki bilgiyi (Sübkî, IV, 222) ihtiyatla karþýlamak gerekir. Zira bu açýklama, Baðdat Nizâmiyesi gibi dönemin en
ünlü medresesinde uzun yýllar fýkýh okutan
bir kiþi için pek inandýrýcý gelmemektedir.
Þâfiî sonrasý dönemde fürû alanýnda öðrencisi Müzenî’nin el-MuÅta½ar’ý merkezî
bir yer iþgal etmiþtir. Ebü’l-Abbas Ýbn Süreyc bu çalýþmanýn mezhep içinde telif edilen kitaplarýn temelini oluþturduðunu, sonrakilerin konularý ona göre düzenlediklerini, ifadelerini tefsir ve þerhettiklerini belirtir (Ýbn Hallikân, I, 217). Pek çok âlim tarafýndan bu esere þerhler yazýlmýþ, ihtiva
ettiði görüþler diðer kanallardan gelen bilgilerle uzlaþtýrýlmaya çalýþýlmýþ ve yeni meselelere bu birikim çerçevesinde çözümler üretilmiþtir. Mezhep çevrelerinde biri
sadece mezhep içi rivayet ve ictihad farklýlýklarýyla sýnýrlý, diðeri baþka mezheplerin görüþ ve ictihadlarýna da yer veren iki
ana telif metodu geliþmiþtir. Ýlk tarzýn bir
örneði sayýlan el-Mühe××eb, on dört yýllýk
(1063-1077) bir gayretin ürünü olup (Nevevî, Teh×îb, II, 174) müellifin fýkhî çözümleri temellendirme ve üretmede genellikle Ýbn Süreyc’in yöntemini izlediði söylenebilir (a.g.e., II, 173; Sübkî, IV, 216).
Her kýyasý, her dersi bin defa tekrarladýðýný, bir meselede istiþhâda elveriþli bir
beyit bulduðunda kasidenin tamamýný ezberlediðini söyleyen müellifin (Nevevî, Teh×îb, II, 173; Sübkî, IV, 218) mevcut el-Mü-

he××eb metni ortaya çýkýncaya kadar eseri
defalarca yazdýðý, fakat beðenmediði için
Dicle’ye attýðý (Sübkî, IV, 222), son metin
için, “Bu kitap Hz. Peygamber’e arzedilseydi ümmetime emrettiðim þeriat iþte
budur derdi” deðerlendirmesini yaptýðý
belirtilmektedir (a.g.e., IV, 229).
Diðer mezheplerin görüþleri kadar mezhep içi ihtilâflarýn ayrýntýlarýndan da imkân
ölçüsünde uzak duran Þîrâzî’nin bu kitabý
kýsa sürede mezhebin temel metinlerinden biri haline gelmiþtir. Mezhep çevrelerinde ikinci Þâfiî olarak nitelenen Nevevî,
el-Mühe××eb ile Gazzâlî’nin el-Vasî¹’ine
bu çevrelerde büyük önem verildiðini belirtir. Þâfiî medreselerinde ders kitabý olarak okutulan, ezberlenen ve inceleme konusu yapýlan bu iki eser üzerine pek çok
þerh yazýlmýþtýr. el-Mühe××eb’i mezhep
içindeki iki ana çizgiden biri olan Irak çizgisinin, el-Vasî¹’i ise Horasan çizgisinin
zirve metinleri olarak görmek mümkündür. Abdülkerîm b. Muhammed er-Râfiî ve
Nevevî sonrasý dönemde özellikle Nevevî’nin eserleri ve bunlar üzerine yapýlan þerhlerin Þâfiî muhitlerinde önem kazanmasý
üzerine el-Mühe××eb artýk eski önemini
yitirmeye baþlamýþsa da mezhep fýkhýnýn
geliþim sürecinde önemli klasiklerden biri olarak kalmaya devam etmiþtir.
el-Mühe××eb’de mutlak olarak geçen
Ebü’l-Abbas künyesiyle Ýbn Süreyc kastedilir; ayný künyeyi taþýyan Ýbnü’l-Kas söz
konusu olduðunda ilâve bir kayýt yer alýr.
Ebû Ýshak künyesiyle kastedilen Ýbrâhim
b. Ahmed el-Mervezî’dir; ayný künyeye sahip Ebû Ýshak el-Ýsferâyînî bu eserde hiç
geçmez (Nevevî, Teh×îb, II, 169). Ebû Saîd
künyesiyle Hasan b. Ahmed el-Ýstahrî kastedilir. Ebû Hâmid el-Merverrûzî ve Ebû
Hâmid el-Ýsferâyînî ise birincisinin künyesinin baþýna “Kadî”, ikincisininkine “Þeyh”
getirilerek birbirinden ayýrt edilir. Osman
b. Saîd el-Enmâtî, Abdülazîz b. Abdullah
ed-Dârekî, Ýbn Kec ed-Dîneverî ve Abdülvâhid b. Hüseyin es-Saymerî’nin taþýdýðý
Ebü’l-Kasým künyesi bunlarýn karýþtýrýlmamasý için yalýn olarak geçmez. Ebü’t-Tayyib künyesi de Ýbn Seleme el-Baðdâdî (Muhammed b. Fazl) ve müellifin hocasý Ebü’tTayyib et-Taberî’de ortak olduðu için yalýn biçimde anýlmaz. Sahâbeden Abdullah
ismi mutlak olarak zikredilince Abdullah
b. Mes‘ûd kastedilir. Rebî‘den maksat Þâfiî’nin öðrencisi Rebî‘ b. Süleyman el-Murâdî, Atâ diye anýlan Atâ b. Ebû Rebâh’týr. Tek bir yerde geçen Kaffâl ise Muhammed b. Ali el-Kaffâl el-Kebîr eþ-Þâþî’dir.
Zira “es-Sagýr” diye bilinen ve Horasan çiz517

gisinin temeli ola
Kaffâl el-Mervezî
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Hakkýnda birde
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mi tercihlerde de
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Üzerinde Yapýla
1. Yahyâ b. Ebü’

yân fî me×hebi
Kasým Muhamme
1421/2000). Eser
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