
Tfirktyenin İlk Maciea Mühendisi
İbrahim Edhem

Ibrahim Paşanın biografisini? siyasî hayâtını ve bu vadideki ça-
lışmalarını bir çok mütehassıslar uzun uzadlıya yazmışlardır (1,2,3).
.Biz dse Edhem paşayı avrupada müsbet alimleri tahsil eden ve ilk
Türk maden mühendislerinden olması dolayısıyla, daha- ziyade bu.

-cihetten tetkik etmeğe ve eserlerini) incelemeğe çalışacağız.

1818 (H* 1284) 'de Sakız'da doğan Edhem paşa Hiisrev paşanın
..Konağına getirilmiş, büyütülmüş, yetiştirilmiş ve 1330 (4) da (R.
.1246) Hüseyin, Rıfkı, Ahmet ve- Abdüllatif ismindeki çocuklarla be-
-raber, o zaman Istanbulda' bulunan Fransız müsteşriklerinden
.Amédée Jaubert'in refakatinde, yelkenli gemi ile, Pa/ise gönderil-
.mi§ ve lisan öğrenmesi için Institution Barbet'ye yerleştirilmiştte.
.1835 yılında. Paris maden mektebine girmiş ve 1839 da sınıfın birin*.
•ci si (5) * olarak • diploma almıştır, Fransa, Belçika, Almanya ve îs-
viçrenin bir çok maden ocaklarında incelemeler yapdıkdan ve gördü™
-günü anlattıktan sonı"a Istanbula gelmiştir» Bu zamanlarda maden
.lerin bulunduğu yerler ekalliyetler tarafından "bilinmekte ve işle-
tilmekte idi. Durumun böyle olduğunu . anlamak için Türkiyenin
önemli olan ve hattâ daha aşağı kalitede bulunan madenlerin bir
ilân edilmiş olması? Avrupa kültür ve tekniğinin, yurda yayılması-
...kaçının tarihçesine bakmak kâfidir. Halbuki memlekette tanzimatın
na çalışılması ancak böyle münevver1 gençlerle mümkün olabileceği
.kanaati besleniyordu«
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Avrupadan yeni gelen ve memleket madenlerinde çalışmak iste-
yen genç Edhem efendi şûrayı askeri'ye memur olmakla beraber
1840 yılında İstanbul boğazı civarındaki Sarıyer madenine müdür
olmuştur.

Buranın önemli olmadığı anlaşıldığından maden kapatılmış ve
iki yıl sonra 1842 de Amasyadaki Gümüşhacı köyü madenine gön-
derilmiştir. Burada üç yıl çalışan Edhem efendi 1845 (1261) de o za-
manın en önemli maden yataklarından olan Keban ve Ergani ma-
denlerine başmühendis tayin edilmiş (6) fakat çok fazla kalmadan
1847 de yeni teşkil olunan erkânı harp zabitliğine geçirilmiştir. Bu
suretle yedi sekiz yıl maden ocaklarında çalışarak pratik bilgisini
artıran ve tam istifade edilecek, memleketin iktisadî kalkınmasında
işe yarayacak tesisleri yapabilecek bir hale gelen Edhem bey mes-
lekini bırakıp idarî ve siyasî hayata atılmıştır. Bundan sonra hari-
ciye, ticaret, maarif, nafıa, dahiliye, aJdliye nazarlıklarında bulunmuş
ve Midhat paşanın yerine sadrazam olmuştur.

Tanzimat, meclisi vâlâ azalığı, meclisi maarif,. şu'rayı devlet aza
ve reisliklerinde, sefirliklerde bulunmuş ve bir çok konferanslara
murahhas olarak iştirak etmiştir. 1893, (2 ramazan 1310) da
vefat etmiş, Usküdardaki Mihrima sultan (iskele camii) camimin

avlusundaki türbeye götürülmüştür, (7)

İbrahim Edhem paşanın biografisinden bahsedenler kendisinin
siyaset sahasında pek muvaffak olmadığını fakat müspet ilim ala-
nında büyük hizmetlerde bulunduğunu kabul ederler. Meselâ oğlu
Halil Edhem, babasının hal tercümesinde (8) "İbrahim Edhem pa-
şa siyasette muvaffak olmuş vüzeradan sayılmaz. Fakat Türk hars
ve irfanına hizmeti büyük ve müteaddiddir" der.

Sicilli osmani'de de "Rumca ve Fransızcaya aşina ve ulûm«
Mkemîyeye vâkıf" olduğu yazılıdır. (9) Paşanın sağlığında vücuda

(6) Edhem paşanın maden ocakliarundalki çailıışımalannıdaın ve 'burattıaında yap-
tığı işüerıden ancak ••saLhaımeHer vaısııtasilyıle foilllgi eıdiinmekıteyiiz. Meselâ
Efaziz s&linıaımeıSiiinld'e Keban m aid enimin önemkiiden ve Edhem beyin :.nü-
d üırllıiiğüınlien kils aoa baırs eıtaıaktedik.

(7) Bu csmiliın avlusunda bfuGiunan türbe meınmerıdec yapılmış olup hailen
çocuk bakımevi cilan medrese ile camii1 aıra'sınıdaıdır. Türbenin tavan ve
tabanı çiöikımüiş, s livaları dıöıküülmlüş bilr vaziyette olup içinde ailesine
aut beş mezar vardır.

(8) Osman Nuri : İstanbul Şeforemiiınferi. S: 260, 1928, îsitıanbuill.
(9) M. Süreyya : Sioîl'ili Osmanî. Cult: 4, S; 845, İstanbul
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getirilen büyük ansiplopedi'de bilhassa maden işlerinde ihtisas yap-
dığuu ve bilgisini artırmak için Fransa, İsviçre ve Almanya'nın
muhtelif bölgelerinde dolaştığını ve ehemmiyetli, madenlerde bulun-
duğunu yazmaktadır, (10)

Edhem paşanın müspet ilimler' alanında yaptığı işlerin başında :
1872 yılında İstanbul rasathanesinde, reisliği altında yapılan tecrü-
belere nazaran yerçekimi kıymetinin 980, 24 cm/sec2 ve bir met-
relik pandülün periodu'nuri da 0, 99 319 m, olduğu ilk defa tesbit
edilmiş (11) ve bu buluşlar rasathanenin 1873 yılına mahsus neş-
rettiği salnameye yazılmıştır

Bundan başka o zamanlarda memleketde kullanılmakta olan Öl-
çülerin değiştiriliş bu gün kullanılan metrik -sistemin kabul edil-
mesini ilk defa ileri sürmüş ve bu vadide ' kitap ve nizamnameler ya-
yınlamıştır« (12) Heriîedense bu nizamnameler tatbik edilmemiş ve
ancak cumhuriyet devrinde bu sistem kullanılmıştır;

Türkiyenin ilk ilmi cemiyetlerinden olan (13) ve Münif efendi
(paşa) tarafından kurulan "cem'iyeti ilmiye''nin yayınlamış olduğu
"mecıftuai fûnûn'aa" "medhali ilmi jeoloji ve ilmi maadin" (14) is-
mile bir seri makale neşretnıiştir. Yeni ilimlerin memlekette yayıl-
masına ve gelişmesine büyük hizmeti olan bu mecmuanın- 2-34 sa-
yıları arasında, madenlere ve jeolojiye dair, toplamı 185 sayfa tutan.

(10) Grand. Dlkltioninaire Universel du XIX'e Siècle, V: 7, P: 190, 1870 Paırds.
(11) Rasıaıthane müdürü saiynn H. Keım-all EBKiMAN'dam aldığiım. malûmata.

na.ziair.am : bugün- yapıllan ölllçüllere göre yarçeki'mii : 980,295 cm/ısec2 ve.
bir metnelillk pacıidüllün pemlodu (da : 0?995 (baıftunmiişıtur. Ralkaımllaına dik-
kat -edilecek cillir'sıa. ziaimiainima göre . neftiiic elerin çok iıyli oldıuğu kolliaıyca
aınlaşılır.

(12) Mesafhait ve eikyâl ve evzanı asgarîye (65 s-ayfa 261).
(13) Türfkiye'niın. iillk iümî cemiye tir İsmail Fer'rulh, Şanizade Âıtâuilllah

efendililerde Melekpaışakaide Abdüllkaıdiir bey taırafıiınidan ' kuruflan
c c B eşifetaş C eîmıisy e.ti î lmiyesidir '?. likıiınıoiısi, y uk ardıa (kiisaca- bahs ©tltjiği -
aiîii'z, "Ceımliıyeti İlimıiyeyii O:sm.aıniye" ve üçücıcüsü de "Cemiyet i Teıdıri-
siiıyei â'Silâımlllye^ dir« (Taihiir Ö L G Ü N ve Mehmet Ïzzeıt'in Bilgi
yimrîdtiî mec/Saiy i : 1-3, 1936, î'SitadbuiİL) Bana bu malûımıaltı verlmek
lütfiunıldia (bul'unan (muht er em 'hocam T,a(Mr O L G U N'a sonsuz teşekkür
ebmıek bemiım l'ç'in bir vıaızilfediır.

(14) T-anız'imalttenı evveli ve sonra ve Shaıtltâ yalkın zıamanllara kaidar arz fcabu-
ğıuiîidan telhis elden, ilme, "irimi:! ualbalkia(tlülalr:z" aidi verıiıliırıdii. Bıı güra ise
"jeolıoji" detniillımeikıtediır. Aıynı kelH^menin bugün kuılilaınıllıan şekillide, Ed-
hem paşa taraflımdan o zaımıaffiTlaır İkıullllla'nıllimı̂  alması, iliım dili ve terim»
İleri- bakım ıradan ömemlîıdiır.
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enteresan makaleler yazmıştır. 1862/1284 yıllan arasında 47 sayı
çıkan bu mecnlllâda tabiî ve sosyal ilimlere aid, o zaman için yeni,
bir çok konular (15) basit bir şekilde ve açık bir dille anlatılmış-
tır. (16)

Bunlardan başka Abdülmecid zamanında açılan encümeni dâ-
niş'a âza seçilmiş ve 1279 yılında darülfünunda halka mahsus ol-
mak üzere verilecek derslerin tertip heyeti reisliğinde bulunmuş-
tur. (17)

Memleketde müsbet ilimlerin yayılmasına yazı ile yardım ettiği
gibi ilk açılan Darülfünuna ve Darülşaf akaya (18) jeoloji dersleri
için lüzumlu olan numune ve koleksiyonlar hediye etmekle de mad-
deten hizmet etmekten geri kalmamıştır.
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