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ğindebunlardağılmaktaydı.BasımişlerininhakkıylaüstesindengelecekdeneyimlibirkadronunoluşmasındaveyetişmesindebaşlıcaetkenolarakgörülenbudurumMayıs1800tarihinekadardevametti.ButarihteAbdurrahmanEfendi’ninteklifiylematbaadadevamlıçalışmaküzereikimusahhih,sekizmürettip,ikiustabaşı,ikibasmacı,biriFrengîikimürettip,birdebasmahizmetindeçalışacaktoplamonbeş işçialındı,kendilerineverilecekmaaşlartesbitedildi.Bunlarındışındagravürlüeserlerbasımındaistihdamedilmeküzereayda100kuruşmaaşlabakırsayfalarıhakkedecekbirressamkadroyadahiledildi.Bukişinin,dahayetişmişolanıbulununcayakadarressamLikaradlıbirFrenkolduğubelirtilmektedir.Böylecekadroyaverilecekaylıktutarı755kuruşaulaşmaktaydı.Hazırlanannizamnâmebaşmuhasebeyekaydedilipyürürlüğegirdi(11 Tem muz 1800).

1802’dematbaa,bulunduğuyerindargelmesisebebiylebaşkayerenakledildi.Önceİstanbul’daSultanahmet’teDârüssaâdeAğasıMehmedAğaMedresesi’ninbulunduğu,ÇemberlitaşbölgesindeKapalıfırınsemtindekibiryeretaşındı.AncakburanındayeterliolmadığıgörülüncedahafaaliyetegeçmedenaynıyıliçindeÜsküdar’a,SelimiyeKışlasıyakınlarındaHaremİskelesiarkasındayeralanSelimiyeVakfıarazisiüzerindebirbinayanakledildi;yenibirkimlik,hukukîyapıveisimkazanarakbasımfaaliyetlerinedevametti
(bk. ÜS KÜ DAR MAT BA ASI).BöyleceMühendishâneMatbaası’nınfaaliyetinesonverilmişoldu(Aralık1802).MühendishâneMatbaası’ndabasılaneserlerintoplamsayısıondokuzkalemibulmaktadır.MahmudRâifEfendi’nin,NizâmıCedîdhareketinitanıtmakamacıylaotuzaltıgravüriçerenyirmiyedilevhailebirlikte200adetbasılanTab le au 

des no uve aux règle mens de l’Em pi re 

ot to manadlıeseriburadabasılaneserlerinendeğerlisidir.AskerîyenilikleriveyapılanreformlarıyabancılaratanıtmaamacıgüdüldüğündeneserFransızcakalemealınmıştır.BunlardanReîsülküttâbÂtıfEfendi’ye100adetteslimedilmişolmasıyabancıdevletelçiliklerinedağıtılmasınınöngörüldüğüneişareteder.BasılandiğereserleriniçindeMühendishâneeğitiminehitapeden,derskitabıolarakkullanılacaklaryanındalugatlarındaçoğunluktaolduğugörülmektedir.BuhaliyleMühendishâneMatbaası’ndakiilkyayınlarlaâdetaeğitimiçingerekliolaneserlerin

1806ve1808tarihliMühendishânekanunnâmelerindeyerverildi.Buradaaskerîteknikeğitimiçinihtiyaçduyulacakkitaplarınbasılmasınınzaruretitekrardilegetirilmekteydi.MatbaaMühendishânebinasınınzemin katında yer alacağından buradabirtakımtâdilâtagidildi,inşaateksikleritamamlandı,kapılarsağlamlaştırıldı,pencerelerecamvedemirşebeketakıldı.Bumekânbeşodavebiravludanmeydanagelmekte,toplam269metrekarelikbiralankaplamaktaydı.Basmahâneodasıolaraktanıtılanenbüyükoda(126,5
m°)matbaayaayrıldı,içimaksadauygunbiçimdedonatıldı.Kâğıtdolaplarıvebasımtezgâhlarınınüzerineoturtulmasıiçin75cm.yükseklikte25m°’liksağlambirplatformyapıldı,gereklimüstahdemtayinedildi.Diğerdörtodadanbiridepovemutfakşeklindekullanıldı.Râşid Efendi’den satın alınan malzemelere ilâvetenyeni“hurderakamvekalıplar”ındökümmasrafıolarak4000kuruşverildi,dahasonraikikalemhalindekiödeneklerlemevcutmalzemenintamiriveyenirakamdökümü,hurufatkalıplarıvetezgâhlarıimaliiçintoplam10.741kuruşharcandı(a.mlf.,Türk Bi lim 

ve Mat ba acı lık Ta ri hin de Mü hen dis hâ ne, 
s.121).Türkçeolarakbazıaskerîteknikeserlerinde(1201/1786-87’deLafitte-Cla-
ve’nin“Usû lü’l-maârif fî tertîbi’l-or du” ve 

1202/1787-88’deDeTruguet’nin“Usû lü’l-

maârif fî vec hi tasfîfi sefâin-i do nan ma”)basıldığı Fransa elçiliğindeki matbaamevcudatı,buülkeninMısır’asaldırmasıüzerineilânedilensavaşdolayısıyla(2
Eylül1798)müsadereedilerekdökümüçıkarıldıve3095kuruşlukbirdeğerbiçildi.Bunlar,MühendishâneyanındamatbaayadabaşkanlıkedenAbdurrahmanEfenditarafındanincelendivebeğenildi,ardındanMühendishâneMatbaası’nataşındı,mevcutolanikiadetbasmatezgâhı
25kuruşmasraflatamiredildi.SavaştansonrayapılanbarışantlaşmasıuyarıncabumalzemeelkonulanbazıkitaplarlabirlikteFransızelçiliğinintalebiüzerine
(Ey lül 1803)iadeedildi(dökümüiçinbk.
a.g.e.,s.126).MasraflarıhazinedenkarşılanmışbirkamuişletmesiolanMühendishâneMatbaası’nın 1797’de kurulmuş olmasınarağmenmüstakilbirnizamnâmesiyoktu,maaşveücretleribelirlenmişdevamlıbirkadroyasahipdeğildi.Herhangibireserinbasılmasıicapettiğindegerekliişçilertedarikedilmektevebasımişlerisonaerdi

şu£arâß (nşr.F.Krenkow), Bey rut 1402/1982, s. 

248; EbûZeydelKureşî, Cem he re (Fâûr), s. 458-

461; Bekrî, Mu£ cem, IV, 1362-1363; ay rı ca bk. 
tür.yer.; Yâk†t, Mu£ ce mü’l-büldân (nşr.F.Wüs-
tenfeld), Tah ran 1965, I, 77; IV, 880-881; ay rı ca 
bk. tür.yer.; İbnü’lEsîr, el-Kâmil, I, 523-539; İbnNübâteelMısrî, Ser ¼u’l-£uyûn (nşr.M.Ebü’l-Fazl
İbrâhim), Bey rut 1419/1998, s. 92-102, 152-154, 

408-409; Süyûtî, Şer ¼u şe vâ hi di’l-Mu³ nî, Ka hi re 

1322, s. 224-225; AbdülkådirelBağdâdî, ƒi zâ-
ne tü’l-edeb (Bulak), I, 300-304; MahmûdŞükrîelÂlûsî, Bu lû ³u’l-ereb (nşr.M.Behcetel-Eserî), 
Bey rut, ts. (Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye), II, 149-157; TâhâHüseyin, Fi’l-Ede bi’l-Câ hi lî, Ka hi re 1927, s. 

266-275; HasanesSendûbî, AÅ bâ rü’l-Me râ šı sa, 
Ka hi re 1959, s. 231-303; L.Şeyho, Şu£a râßü’n-
Na½ râ niy ye, Bey rut 1980, I, 151-158; Blachère, 
Tâ rî Åu’l-edeb, s. 282-283; ÖmerFerruh, Tâ rî-
Åu’l-edeb, I, 110-111; Ziriklî, el-A£lâm (Fethul-
lah), IV, 220.
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1797’de Hasköy’deki
Kara Mühendishânesi bünyesinde

kurulan matbaa.
˜ ™

1795’teHasköy’deaçılanMühendishâneiBerrî’nineğitimebaşlamasıüzerineRâşidEfendi’ninelindekimatbaatakımlarıdevlettarafından7500kuruşasatınalınarak(bk. RÂŞİD EFEN Dİ MAT BA ASI)MühendishânebinasınınzeminkatındahazırlananmekânayerleştirilmişvereisliğineMühendishânebaşhocasımüderrisAbdurrahmanEfendigetirilerek25Şubat1797’dekendisinegerekliberatteslimedilmiştir(Beydilli,Türk Bi lim ve 

Mat ba acı lık Ta ri hin de Mü hen dis hâ ne, s. 

99vd.).Bumatbaa,Hasköy’deoluşturulanHumbaracıveLağımcıOcağı’nabağlıolarakaskerîmühendislikeğitimivermeyiamaçlayanbirokulunbünyesindekurulanosıradadevletinyegânematbaasıdır.Teknikkitapların,özellikleiçlerindetablolar,harita,resimvehendesîşekillerbulunanlarınınelleçoğaltılmasısakıncalıgörüldüğündenbunlarınhatasız,tektipvebirbirininaynıolmaküzereçoğaltılmasınınmatbaailemümkünolabileceğidüşünüldü.Böyleceburadaaskerîmühendislikeğitimiyle(fenn-ihendese
üzerehumbaraatmak,lağımkazmak,ka 
le,tabyaveköprüyapmak,metrisalmak)ilgiliolarakderskitapları,logaritmacetvelleri,Türkçe,ArapçaveFransızcatelifvetercümeeserler,Fransızlar’ınMısır’asaldırmasımünasebetiyleyineTürkçe,ArapçaveFransızcaolarakhazırlananbeyannâmelerbasılmayabaşlandı(a.mlf.,
Mü hen dis hâ ne, s. 33-35). MatbaanınMühendishâneileolanbünyevîbağına
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Lübnan,Küveyt,Karaçi,Tahran,Şîraz,Meşhed,YeniDelhi,Paris,Moskova,Münih,Tübingen,Cambridgegibiülkeveşehirleregitmiştir.
Eser le ri.Müneccidulusalveuluslararasıbirçokdergideyüzlercemakaleyazmıştır.Telifvetahkikolarakbasılmışkitaplarınınsayısıda150’yibulmaktadır.EserleriniyayımlamakiçinBeyrut’taDârü’lkitâbi’lcedîdisimlibiryayınevikurmuş,kitaplarınınbirkısmıTürkçe,Fransızca,İngilizce,İspanyolca,İtalyanca,FelemenkçeveFarsçagibidillereçevrilmiştir.Müneccid’inbazıeserlerişunlardır:Te lif: Fî Æu ½û ri’l-

Åulefâß (Beyrut1944); Vülâtü Dı maşš 
fi’l-£ah di’s-Selcûš¢: Nu½û½ müs taÅ ra ce 
min TârîÅi Dı maşš el-kebîr li’l-¥â fı¾ 
İbn £Asâkir (Dımaşk1949); Vülâtü Dı-
maşš fi’l-£ah di’l-£O¦mânî (Dımaşk1949); 
Eş he rü’l-Åa¹¹âtîn fi’l-İslâm: Yâš†t el-
Müs ta£½ımî, eş-ŞeyÅ ¥am dullåh el-
Amâ sî, İbn Mušle (Beyrut1950); Ce mâ-

lü’l-merße £in de’l-£Arab (Beyrut1957); 
A£lâmü’t-târîÅ ve’l-co³râfiyâ £inde’l-
£Arab: el-Belâ×ürî, Yâš†t, İbn ƒal li-
kân (Beyrut1959); el-Kitâbü’l-£Ara biy-
yü’l-maÅ¹û¹ ile’l-šar ni’l-£âşi ri’l-hic rî: 
en-Nemâ×ic (Kahire1960); Mu£ce mü’l-

maÅ¹û¹âti’l-ma¹bû£a (I-V,Beyrut1962-
1982); Æavâ£idü ta¼š¢ši’l-maÅ ¹û ¹ât (Bey-
rut1964,Ttrc.MehmedHatiboğlu,“Arap-

ça Yaz ma la rın Ne şir Ka ide le ri”, AÜ İFD,XIV
[1966],s.245-262); Fih ri sü’l-maÅ ¹û ¹â ti’l-
£Ara biy ye fî mek te be ti Fer rûc Se lâ ¹i-
yân (Beyrut1965); et-TaŠ lî lü’l-iş tirâkî 
(Beyrut1965); Dı maşš in de’r-ra¼¼âlîn 
ve’l-co³râfiyyîne’l-müs limîn (Beyrut
1967); el-MuÅtâr mi ne’l-maÅ¹û¹âti’l-
£Ara biy ye fi’l-Âsitâne (Beyrut1968); 
Di râ sât fî târîÅi’l-Åa¹¹i’l-£Ara bî mün×ü 
bi dâ ye tih ilâ nihâye ti’l-£a½ ri’l-Ümevî 
(Beyrut1969,1972); Fih ri sü’l-maÅ ¹û ¹â-
ti’l-£Ara biy ye fî Mek te be ti’l-Kon cres 
bi-Va şin tın (Beyrut 1969); Mu£ce mü 

Benî Ümey ye müs taÅrec min târîÅi 
İbn Ke ¦îr (Beyrut1970); Em ¦â lü’l-merße 
£in de’l-£Arab (Beyrut1973); Æa vâ£idü 

feh re se ti’l-maÅ¹û¹âti’l-£Ara biy ye (Bey-
rut1973); el-Mün tešå min dirâsâ ti’l-
müs teş riš¢n: Dirâse muÅ te li fe fi’¦-¦e-
šå fe ti’l-£Ara biy ye (2.bs.,Beyrut1976); 
el-Müs teş riš†ne’l-Al mân: Te râ ci mü-
hüm vemâ es hemû bih fi’d-di râ sâ ti’l-

£Ara biy ye (Beyrut1978); Mu£cemü’l-

müßer riÅîne’d-Dı maş šıy yîn ve â¦â ru-
hü mü’l-maÅ¹û¹a ve’l-ma¹bû£a (Beyrut
1398/1978); Mu£cem mâ ül li fe £an Resû-

lil lâh ½al lal lå hü £aley hi ve sel lem mi-
ne’l-ma¹ bû£ât ve’l-maÅ¹û¹ât ve emâ ki-
ni vü cû di hâ (Beyrut1980,1982).

amacıylabunlarınbulunduğuhemenbütünkütüphaneleridolaştı,birçokeserinnüshalarınıaldı.Yazmaeserlerintahkikivekataloglanmasıçalışmalarındaizlenecekyöntemlerleilgilieserlerkalemealdı.TelifçalışmalarınaondokuzyaşındagazetevedergiyazılarıylabaşlayanMüneccid’inmakaleleriMe cel le tü’r-risâle, 
Me cel le tü’¦-¦ešåfe, Me cel le tü’l-Mec-
ma£i’l-£il miy yi’l-£Arabî bi-Dı maşšgibidergivegazetelerdeneşredildi.EskiArapedebiyatınaaitüçtiyatroeserindenoluşanİblîs yu³annîadlıilkkitabınıyirmiüçyaşındaikentelifetti.Kendisininyazmaeserlerintahkikineyönelmesinde1940yılındatanıdığıMuhammedKürdAli’ninbüyüketkisioldu.OnuntelkinleriyleŞamZâhiriyyeKütüphanesi’ndekiyazmaeserleriinceleyerekçalışmalarınabaşladıvezamanlayazmaeserleritahkikkonusundaenyetkinşahsiyetlerarasındayeraldı.Müneccid19Ocak2010’daRiyad’davefatetti.EbûYa‘lâelFerrâ’nın(ö.458/1066) 
Ru sü lü’l-mülûk ve men ya½lu¼u li’r-ri-
sâ le ve’s-sifâreadlıeserinitahkiketmesimünasebetiylekendisineŞamArapBilimAkademisiödülüverilmiştir.Müneccid,KahireMecmau’llugati’lArabiyye, elMecmau’lilmiyyü’lIrâk¢,HaydarâbâdCem‘iyyetüdâireti’lMaârifi’lOsmâniyye İstişareHeyeti,elMecmau’lilmiyyü’lHindî,UluslararasıŞarkiyatAraştırmalarıDerneği,AlmanArkeolojiEnstitüsügibikuruluşlarınüyesiydi.AyrıcaBerlinAlShaybaniSocietyofInternationalLaw’ınbaşkanyardımcılığınıyapmıştır.AmerikanBrinstonveAlmanFrankfurt üniversiteleri, Kahire’dekiMa‘hedü’ddirâsâti’lArabiyyeti’lulyâ,TahranÜniversitesi,RiyadMelikSuûdveİmamMuhammedb.Suûdüniversiteleri,CiddeMelikAbdülazîzveBeyrutAmerikanüniversitelerigibikurumlardaöğretimüyesiolarakçalışmış,birçokkongrevesempozyumakatılmış,buamaçlaİstanbul,Riyad,Bağdat,Tunus,Amman,

hazırlanmasıamaçlanmıştır(matbaada
basılaneserlerinbirlistesiiçinbk.a.g.e., 
s.254-255).

BİB Lİ YOG RAF YA :
Mah mud Râif Efen di ve Nizâm-ı Cedîd’e Da ir 

Ese ri (nşr.KemalBeydilli–İlhanŞahin), An ka ra 
2001; KemalBeydilli, Türk Bi lim ve Mat ba acı-
lık Ta ri hin de Mü hen dis hâ ne, Mü hen dis hâ ne 
Mat ba ası ve Kü tüphâne si: 1776-1826, İs tan bul 
1995, tür.yer.; a.mlf., Mü hen dis hâ ne ve Üs kü-
dar Mat ba ala rın da Ba sı lan Ki tap la rın Lis te si ve 
Bir Ka ta log, İs tan bul 1997, s. 15-17, 33-35.
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– —MÜNECCÝD, Selâhaddin
( ص�ح الدين المنّجد )

Selâhuddîn b. Abdillâh el-Müneccid

(1920-2010)

Tenkitli neþirleriyle tanýnan
Suriyeli âlim ve edip.

˜ ™

Dımaşk’tadoğdu.BabasıaynışehirdereîsülkurrâolanAbdullahelMüneccid’dir.SelâhaddinküçükyaştaKur’an’ıezberledi. İlkokul öğreniminden sonraMektebüAnber’debaşladığılisetahsilinielKülliyyetü’lilmiyyetü’lvataniyye’desürdürdü.BuradaMuhammedBehcetelBaytârveHalîlMerdemBekgibiâlimlerdendersokudu.ArdındanDârü’lmuallimînelulyâ’yagirdi,enönemlihocalarıKâmilNasrîveHâlidŞâtîlâidi.MezunoluncaEğitimBakanlığı’ndayükseköğretimsekreterliğinetayinedildi.BirtaraftandaHukukFakültesi’nedevamettiveüçyılsonrabufakülteyibitirdi.FakültedeEbü’lYüsrÂbidîn,AbdülkådirAzm,FâyizelHûrî,SâmîelMeydânîveSaîdelMehâsinîgibihocalardandersaldı.ArdındansırasıylaİâşeDivanıbaşkanlığı,eskieserlermüdürlüğüdivanbaşkanlığı,yineeskieserlermüdürlüğü,EğitimBakanlığı’ndakültürilişkileriveheyetlermüdürlüğügibigörevlerdeçalıştı.DahasonradoktorayapmaküzereParis’eSorbonneÜniversitesi’negönderildi.Buradauluslararasıgenelhukukvetarihalanında
en-Nü¾ûmü’d-dib lû mâ siy ye fi’l-İslâmadlıdoktorasınıtamamladı.Aynıdönemdekütüphanecilikvepaleografiderslerinedegirdi.Fransa’dandönüşündeKahire’debulunanArapBirliğiteşkilâtınabağlıMa‘hedü’lmahtûtâti’lArabiyye’yemüdürtayinedildi(1955),ardındanaynıenstitüdedanışmanolduvebugörevi1961yılınakadarsürdü.Esertahkikikonusundakimaharetivehizmetlerindendolayıkendisine“sindibâdü’lmahtûtât”(yaz ma eser

le rin pîri)ve“ebü’lmahtûtâti’lArabiyye”lakaplarıverildi.Yazmaeserleriincelemek Selâhaddin

el-Müneccid


