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Özet

Araflt›rman›n temel varsay›m› Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u’nda aç›lan yabanc› okullar›n ba¤l› bulunduklar› dev-

letin dilini, dinini ve kültürünü yayd›klar› ve ülkelerinin

emperyalist gayelerine hizmet ettikleri noktas›ndan ha-

reketle, bu okullar›n her yönüyle ayd›nl›¤a kavuflturul-

mas›n›n vazgeçilmez önemi haiz bulundu¤udur. Öte

yandan XVIII. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren imparator-

lu¤un çöküfl sürecine girmesi, Avrupa tarz›nda e¤itimli,

teknik bilgi, beceri ve donan›m sahibi gençlere giderek

daha fazla ihtiyaç hissedilmesi, bu sahada baz› ciddi

ad›mlar›n at›lmas›n› kaç›n›lmaz k›lm›flt›r. Tarihsel yön-

tem kullan›larak kaleme al›nan araflt›rmada, Robert Ko-

lej’de aç›lan Mühendislik Okulu’nun imparatorluktaki

teknik bilgi ve deneyim birikimine katk›lar›n›n niteli¤i-

ni anlama amac›ndan hareket edilmifltir. Dolay›s›yla bu

amaç ayn› zamanda çal›flman›n kapsam ve s›n›rlar›n›n

da bir gerekçesi olmaktad›r.

Bugüne kadar Robert Koleji’yle ilgili baflta John Fre-

ely’nin A History of Robert College bafll›kl› iki cilt halin-

de yay›nlanm›fl eseri olmak üzere önemli araflt›rmalar

yap›lm›flt›r. Ancak bu çal›flmalar, genelde Kolej’in uzun

dönem tarihlerini incelemekte, bilhassa Osmanl› döne-

minde yaflanan kimi özel geliflmeler hakk›nda yeterli

düzeyde bilgiyi içermemekte ya da bilimsel bilgiden zi-

yade hat›rata dayanan birtak›m olgu ve olaylardan bah-

setmektedirler. Üstelik konunun Cumhuriyet öncesin-
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deki boyutu, neredeyse yaln›zca, New York’ta bulunan

Robert Koleji Arflivi’nden yararlan›larak kaleme al›nm›fl,

Osmanl› arflivlerindeki belgelerden hiç istifade edilme-

mifltir. Dolay›s›yla Robert Koleji Mühendislik Okulu, ku-

rulufl amac›, ö¤retim eleman ve programlar› aç›s›ndan

aç›kl›¤a kavuflturulmas› gereken bir konu olarak karfl›-

m›za ç›kmaktad›r. 

Anahtar Kelimeler: Robert Koleji, Mühendislik, Osman-

l› ‹mparatorlu¤u, Yerli Mühendis.

E⁄‹T‹M S‹STEM‹N‹N TOPLUMDAK‹ DÖNÜfiÜM-
DEN ba¤›ms›z olarak, tek bafl›na de¤iflti¤i düflünülemez. E¤itim
kiflinin yeteneklerini gelifltiren ve ayn› zamanda toplumun kalk›n-
mas›n› sa¤layan araçt›r.1 Ancak ferdileflmeye önem vermeyen ve
güven telkin etmeyen geleneksel Osmanl› e¤itim sistemi, XIX. yüz-
y›ldan itibaren giderek ivme kazanan misyonerlik faaliyetlerinin
etkisinde kalm›fl ve e¤itim sisteminde d›fl faktörler iç unsurlara
oranla tedricen daha etkili olmufltur. Sözgelimi teflkilat, program
ve zihniyet aç›s›ndan yepyeni, modern e¤itim kurumlar› açma fik-
rini, yaln›zca imparatorluktaki bat›l›laflma sürecinin yahut mo-
dern devlet anlay›fl›n›n bir gere¤i olan kamu hizmetlerinde yay-
g›nl›k ilkesinin do¤al bir sonucu olarak yorumlamak yerine, ya-
banc› devletlerin ülkenin hemen her taraf›na da¤›lan okullar›nda
izledikleri e¤itim politikas›n›n da etkisi oldu¤unu düflünmek ger-
çe¤e daha yak›n bir analiz olmal›d›r. fiuras› muhakkakt›r ki, impa-
ratorluktaki yabanc› okullar, özellikle yabanc› dil ö¤retmeleri,
meslek bilgisi vermeleri, daha az say›da ö¤renciyle daha iyi imkan-
larla e¤itim-ö¤retim yapmalar› aç›s›ndan günümüze kadar etkisi-
ni sürdüren kurumlar olmufllard›r. Bu durumda bütün bunlar›n
önüne geçebilmek, dolay›s›yla yabanc› okullara olan ra¤beti azal-
tabilmek amac›yla Osmanl› hükümetleri, bu kurumlar seviyesin-
de, hatta üstünde e¤itim verecek resmi ve özel modern e¤itim ve
ö¤retim kurumlar›n›n aç›lmas› çabas›na girmifltir.

Robert Koleji’nde bir Mühendislik Okulu/fiubesi’nin aç›lmas›,
imparatorlu¤un ihtiyaçlar›na cevap vermesi planlanan bir tefleb-
büs olman›n yan›s›ra, bu yüksek ö¤retim kurumu, e¤itim ve kad-DDîîvvâânn
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1 E¤itimin toplumdaki dönüflüm süreciyle iliflkisi için bkz. Education in
the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the Nation-
States, ed. Nikos P. Terzis, Publishing House Kyriakidis SA, Thessaloni-
ki 2000, s. 15.



rolar›yla ça¤›n› yakalam›fl, bilhassa ö¤rencilerine atölyelerde ilk
defa gerçek makineler üzerinde çal›flma f›rsat›n› sunmas›yla ben-
zerlerinin hayli ilerisinde, yer alm›fl ve ayr›ca mezuniyetten sonra
ö¤rencilerinin görevlendirilecekleri vazifelerle reformlara önemli
katk›larda bulunmalar› beklentisini de deruhte etmifltir. Yabanc›
mühendislerin2 yerine, imparatorlu¤un teknik ihtiyac› karfl›laya-
bilecek elemanlar›n yurt içinde yetifltirilmelerinin daha isabetli
olaca¤›n›n idrak edilmesi mühendislik okullar›n›n aç›lmas›n› ka-
ç›n›lmaz k›lm›flt›r. 3

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda yabanc› okullar›n aç›lmas›yla ilgili
düzenlemeler 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’yle baflla-
m›flt›r. Hâlbuki 1535’te Fransa’ya verilen kapitülasyonlar çerçeve-
sinde yabanc›lar›n -Fransa- dinî nitelikte okullar açma hakk› ta-
n›nm›flt›r.4 Her ne kadar Tanzimat ve Islahat Fermanlar›’nda bu
okullarla ilgili birtak›m müeyyideler getirilmiflse de bunlar›n ye-
tersizli¤i, baflka bir ifadeyle hukukî yap›daki boflluklar, yabanc›
devlet ve teflkilatlar›n önce okullar›n› açmas›, sonra gerek duyma-
lar› durumunda ruhsat isteme yoluna gitmelerine elveriflli bir ze-
min haz›rlam›flt›r. Sözkonusu yabanc› okullar aras›nda, dinî pro-
poganda5 yan›nda hatta zamanla bunun ötesinde6 Bat›l› de¤erle-
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2 Bat› teknolojisinin Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na transferinde ve bu tekno-
lojinin tatbikat›nda devlet hizmetinde görev alan yabanc› teknisyenler-
le ilgili ayr›nt›l› bilgi için bkz. Rhoads Murphey, “Osmanl›lar›n Bat› Tek-
nolojisini Benimsemedeki Tutumlar›: Efrenci Teknisyenlerin Sivil ve
Askeri Uygulamalardaki Rolü”, Osmanl›lar ve Bat› Teknolojisi, ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›, ‹stanbul 1992, s. 7-19.

3 Devlet görevinde bulunan yabanc› teknisyenlerin Bat›l› teknolojinin
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na naklinde oynad›klar› rol hakk›nda ayr›nt›-
l› bilgi için bkz. Murphey, “Osmanl›lar›n Bat› ...”, s. 7-19. 

4 Nahid Dinçer, Yabanc› Özel Okullar (Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Kül-
tür Yoluyla Parçalanmas›), Er-Tu Matbaas›, ‹stanbul ts., s. 17.

5 Kolej içerisinde ö¤rencilerin kendi dinlerine yönelik bir ö¤retiye asla yer
verilmedi¤i gibi, Protestanl›k esas›na dayal› din derslerine ve ayinlere
istisnas›z kat›l›m zorunlulu¤u getirilmiflti. Bu ba¤lamda bütün ö¤renci-
ler ‹ncil derslerine, flapel ayinlerine, çeflitli bayram kutlamalar›na, y›l-
bafl› etkinliklerine, akflamlar› yap›lan dini toplant›lara ve Genç Hristi-
yan Erkekler Birli¤i (YMCA) gibi gençlik cemiyetlerinin faaliyetlerine
kat›lmaya mecburdular; bkz. Hester Donaldson Jenkins, Robert Kolej’in
K›zlar›. Misyonerlik-Feminizm-Yabanc› Okullar, çev. Ayfle Aksu, Der-
gâh Yay›nlar›, ‹stanbul 2008, s. 21; Keith M. Greenwood, Robert College:
the American Founders, Bo¤aziçi University Press, ‹stanbul 2000, s. 88-
89. Bu uygulamaya yönelik itirazlar ve özellikle Ortodoks ö¤rencilerin
Protestanl›k ö¤retilerine göre e¤itilme mecburiyetine karfl› tepkiler



ri, yabanc› kültürü ve ticarî-siyasî nüfuzu yerlefltirecek bir seçkin-
ler grubu oluflturma hedefini7 tafl›mas› itibariyle Robert Kolej
önemli bir yere sahiptir.   

XVIII. yüzy›l sonlar›nda ba¤›ms›zl›¤›n› kazan›p gelece¤e yönelik

sömürgecilik faaliyetlerinin altyap›s›n› oluflturmaya bafllayan

Amerika, nüfuz sahibi olmak istedi¤i bölgelerde, e¤itim yoluyla

devlet içerisinde kendisini en iyi flekilde temsil edebilecek fertler

yetifltirmenin önemini k›sa zamanda idrak etmiflti. Öyle ki, dünya-

n›n Protestanlaflt›r›lmas› amac›yla 1810’da Boston’da kurulan ve

American Board olarak da adland›r›lan American Board of Com-

missioners for Foreign Missions adl› cemiyetin faaliyetlerinde en

etkin yöntem olarak e¤itim kurumlar›n› kullanmas›, sözkonusu

anlay›fl›n en somut delilidir. 1830 y›l›ndaki Türk-Amerikan Ticaret

Antlaflmas›’n›n 1. ve 4. maddelerine göre “en ziyade müsaadeye

mazhar devlet” kayd› ile Osmanl› ülkesinde bulunan Amerikan va-

tandafllar› için kapitülasyonlardan faydalanma hakk›n›8 elde eden

Amerikan misyonerleri; e¤itimsel, sosyal, t›bbî ve kültürel faaliyet-

lerle9 Osmanl› topraklar›n› âdeta bütünüyle kuflatm›fllard›. Nite-

kim Amerikan okullar›n›n yo¤un olarak kurulu bulundu¤u vilayet-

ler (Adana, Beyrut, Bitlis, Diyarbak›r, Halep, Mamuratülaziz, Si-

vas, Kudüs Sanca¤› ve Cebel-i Lübnan Mutasarr›fl›¤›)10 incelendi-
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6 Öyle ki, Robert Kolej’in bilimsel dersleri içeren, ö¤rencileri yaln›zca
meslek sahibi yapan nisbeten laik program› Board’›n belkemi¤ini
oluflturan muhafazakar isimler taraf›ndan kuruluflundan itibaren
tepki konusu olmufltur. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Jenkins, a.g.e., s. 16;
Freely, A history of Robert College, c. I, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul
2000, s. 56-58. 

7 ‹mparatorluktaki yabanc› okullar›n hedefleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi
için bkz. Kaz›m Karabekir, “Misyonerlerin Faaliyetleri”, Yeni Sabah
Gazetesi, 11 Kanûn-› Sânî 1939, s. 4; ‹lknur Polat, “Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’nda Aç›lan Amerikan Okullar› Üzerine Bir ‹nceleme”, Belleten, c.
II, sy. 203 (Ankara, 1968), s. 627-652; Metin ‹flçi, Kültür Sömürgecili¤i
ve E¤itim, Turan Yay›nlar›, ‹stanbul 1995.

8 Haluk Ülman, Türk-Amerikan Diplomatik Münasebetleri (1939-1947),
Ankara Üniversitesi Yay›nlar›, Ankara 1961, s. 4.

9 Amerikan faaliyetleri için bkz. Uygur Kocabaflo¤lu, Anadolu’daki Ame-
rika. Kendi belgeleriyle 19. Yüzy›lda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndaki
Amerikan Misyoner Okullar›, ‹mge Kitabevi, Ankara 2000.

10 William E. Strong, The Story of the American Board (An Account of the
First Hundred Years of the American Board of Commissioners for Fore-
ign Missions), Pilgrim Press, Boston 1910, s. 80-85. Ayr›ca bkz. BOA.,
Y.A.-RES., 122/88.



¤inde bu kadar çok okul açmakla Amerika’n›n neyi hedefledi¤i bir

soru iflareti olarak durmaktad›r.  

Resmî aç›dan American Board’dan ba¤›ms›z olarak yap›land›r›-

lan, ancak gerek kurucular›11 gerekse ö¤retim kadrosunun bu ce-

miyetin üyesi bulundu¤u Robert Koleji’nde, Amerika’daki iki y›ll›k

yüksek okula denk bir müfredat benimsenmiflti.12 E¤itim dili ‹ngi-

lizce olan Kolej’de, bafllang›çta dil ve ekonomi ö¤retimine a¤›rl›k

verilmiflken,13 1912 y›l›ndan itibaren mühendislik ö¤retimine de

bafllanm›flt›. Böylece Kolej 1934 y›l›na kadar e¤itim-ö¤retim faali-

yetlerini (i) Mühendislik fiubesi (ii) ‹fl ‹daresi fiubesi, (iii) Fen ve

Yabanc› Diller fiubesi olmak üzere üç bölüm halinde sürdürmüfl

ve imparatorluktaki klasik e¤itim müesseselerinden farkl› yeni bi-

lim anlay›fl›na uygun bir e¤itim gelene¤ini devam ettirmiflti.14

Esasen imparatorlukta devlet eliyle fen ve teknik eleman yetifl-

tirmek amac›yla at›lan ad›mlar›n yan›s›ra az›nl›k-yabanc›lar›n

kendi insiyatifleriyle yapt›klar› giriflimler noktas›nda sözkonusu

Mühendislik Okulu ilk teflebbüsler aras›nda yer almamaktad›r.

Nitekim mühendis Agop Boyac›yan taraf›ndan Fenn-i Mimari

ad›yla 1894’te aç›lan özel teknik okul, bir taraftan imparatorlukta-

ki yerli mimar ve mühendislere daha fazla bilgi kazand›rmak üze-

re bir nevi uzmanl›k okulu karakterini tafl›m›fl, di¤er taraftan bu

suretle Avrupa’dan yabanc› mimar ve mühendis getirilmesinin

önlenmesi amaçlanm›flt›. Teknik derslerin baz›lar›n›n Frans›zca

okutuldu¤u, paral› e¤itim veren bu özel okulun ne kadar devam

etti¤i ve kaç mezun verdi¤i belli de¤ildir.15

Öte yandan Robert Koleji’nin hikâyesinin Dr. Hamlin, Dr.

Washburn, Dr. Patrick ve Mr. Robert adlar›nda, tüm dikkatlerini
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11 Okulun kurucusu Hamlin’in döneme iliflkin hat›ralar› için bkz. Cyrus
Hamlin, My Life and Times, Pilgrim Press, Boston 1924.

12 May N. Fincanci, The Story of Robert College Old and New (1863-1982),
Redhouse, ‹stanbul 1983, s. 30.

13 Ders program› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Greenwood, a.g.e., s.
101-102.

14 Polat, “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda...”, s. 634 [627-652]; ‹lknur Haydar
Polato¤lu, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Yabanc› Okullar, Ocak Yay›n-
lar›, Ankara 1993, 125-127.

15 Ça¤atay Uluçay-Enver Kartekin, Yüksek Mühendis Okulu: Yüksek Mü-
hendis ve Yüksek Mimar Yetifltiren Müesseselerin Tarihi, ‹stanbul Tek-
nik Üniversitesi Yay›nlar›, ‹stanbul 1958, s. 126-127; Osman Ergin, Tür-
kiye Maarif Tarihi, c. III-IV, Eser Matbaas›, ‹stanbul 1977, s. 1026-1027. 



Amerika d›fl›nda yüksek ö¤retim seviyesinde e¤itim veren ilk okul

olma unvan›n› tafl›yacak ve 1863’te aç›lacak olan bu e¤itim kuru-

munun benzersizli¤ine odaklayan dört Amerikal›yla bafllad›¤› ke-

sin olarak bilinmektedir.16 Sermayedar›n›n ismiyle an›lan Kolej’in

kurulufl amac›; kendi özgür iradeleriyle karar verebilen, nitelikli,

Protestan, ‹ngilizce bilen gençler yetifltirmekti.17

Her ne kadar Kolej tüzü¤ünde; kurumun ‹ncil’in ilkeleri do¤rul-

tusunda yap›land›r›laca¤› ve idare edilece¤i belirtilmifl, din dersle-

rinin hergün bütün ö¤rencilerin kat›l›m›yla yap›laca¤› vurgulan-

m›flsa da,18 program daha ziyade 1840’dan itibaren ABCFM’in

Türkiye Misyonu’nda e¤itim faaliyetlerinde bulunan Cyrus Ham-

lin’in bireysel tercihlerine göre flekillenmiflti.19 Hamlin’in Kolej’in

misyonuyla ilgili görüflleriyse mütevelli heyetinin di¤er üyeleriyle

çelifliyordu. fiöyle ki, gerek Boston’dakiler gerekse Hamlin’in di¤er

misyoner dostlar›; Robert Kolej’in yerli Protestan hizmetkârlar ye-

tifltirmek amac›na önem verirken, Hamlin kurumda, Osmanl› ‹m-

paratorlu¤u’ndaki modernleflme sürecine katk› sa¤layacak, hatta

bu süreci flekillendirecek nitelikli elemanlar yetifltirmeye yönelik

bir müfredat›n takip edilmesi gerekti¤i inanc›yla, fen bilimleri ve

‹ngilizce derslerinin a¤›rl›kta olmas›n› savunmufltu.20 Ancak Bos-

ton, ö¤rencileri seküler bir zihniyete kavuflturaca¤› ve dünyevî

amaçlara yöneltecek alanlarda istihdamlar›n› kolaylaflt›raca¤› dü-

flüncesiyle bu görüflten hiç hofllanmam›flt›.21 Hamlin’in Kolej’in

bir nev’i sanayi mektebi olmas› hususundaki ›srar›; onun böyle bir

kurumla ayn› anda hem bir yüksek ö¤retim ve kolej e¤itimi ver-

mek, hem de ilahiyat fakültesi ve ticaret meslek okulu ifllevlerini

gerçeklefltirmek iste¤inden kaynaklanm›fl22 ve bütün muhalefete

ra¤men “malumat-› s›naiyye” derslerini müfredata koymay› ba-

flarm›flt›. Ancak Boston ve Kolej’in tüm idare heyeti böyle bir müf-

redat›n, ö¤rencileri fazla Avrupal› (too Europeanized), fazla flehirli
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16 Neyzi, a.g.e., s. 16.
17 Neyzi, a.g.e., s. 19.
18 Minutes of the first meeting of the board of trustees of Robert College,

March 9, 1864, at the rooms of the American Home Mission Society in
the Bible House, New York City, Archives of the Near East College As-
sociation: Greenwood, a.g.e., s. 26.

19 George Washburn, Fifty Years in Constantinople and Recollections of
Robert College, Houghton Mifflin, Boston 1909, s. 36.

20 Hamlin, a.g.e., s. 211; Greenwood, a.g.e., s. 50.
21 Hamlin, a.g.e., s. 265-266.
22 Greenwood, a.g.e., s. 61, 63.



(too cityish), fedakârl›¤› sevmeyen, ömrünü Anadolu’nun ücra kö-

flelerinde misyonun amaçlar›n› gerçeklefltirmeye adamak yerine

baflkentin kalabal›k merkezlerinde ifl peflinde koflan bireyler hali-

ne getirdi¤i iddias›yla Hamlin’i suçlam›fllard›.23

Bu sefer 1912 y›l›na gelindi¤inde Mühendislik Okulu’nun aç›l-
mas› fikri, Kolej’in mütevelli ve idare heyetleri taraf›ndan sempa-
tiyle karfl›lanmam›fl ve vaktiyle din d›fl› derslerin müfredata ek-
lenmesinde oldu¤u gibi benzer bir muhalefete yol açm›flt›. Fakat
o dönemde nas›l Hamlin’in azimkâr tavr› bu muhalefetin etkisiz
kalmas› neticesini vermiflse, Meflrutiyet sonras›nda da Gates’in
›srar ve çabalar› Mühendislik Okulu’nun aç›lmas›nda bafll›ca et-
ken olmufltu. 1903’ten itibaren idareyi eline alan Dr. Gates, yöne-
timi s›ras›nda bir taraftan Kolej’deki teknik, linguistik ve liberal
e¤itimin artmas› yönünde giderek ço¤alan taleplerin, di¤er taraf-
tan kurulufl amac›ndan uzaklafl›larak dinî hedeflerden vazgeçildi-
¤i do¤rultusunda yükselen itirazlar›n bask›s› alt›nda kalm›flt›. An-
cak Gates bütün bu bask›lardan s›yr›l›p, XX. yüzy›l ilerlemecili¤i-
nin entelektüel gereksinimlerini Kolej program›na yans›tma yolu-
nu tercih etmifl ve Mühendislik Okulu’nun aç›lmas› karar›n› ver-
miflti. Böylece Gates, hayat›n› pratik ihtiyaçlara yönelik uygula-
mal› fen derslerini müfredata koydurmaya adayan Kolej’in kuru-
cusu Hamlin’in24 isteklerine uygun davranm›fl ve bir nevi kuru-
mun raison d’~etre’sine sad›k kalm›flt›. 

Caleb Gates* Mühendislik Okulu’nun aç›lmas›n›, yeni yüzy›l›n
de¤iflen gereksinimlerinin yan›s›ra, kendisine her zaman yak›nl›k
gösteren Talat Pafla’n›n kuruculu¤unu ve önderli¤ini yapt›¤› ‹tti-
hat ve Terakki Partisi’nin iktidara gelmesiyle oluflan özgürlük ve
aç›l›m ortam›n›n da do¤al bir sonucu olarak yorumlam›flt›.25

Gates Mühendislik Okulu’nun aç›l›fl hikâyesini flu flekilde anlat-
maktad›r: 

“Bu y›l baflar›l› ö¤rencilerden birkaç› ekonomi ve ticaret okumak

amac›yla Avrupa’ya gitti. Kolej’in bu gibi ö¤rencilerin gereksinimleri-

ni karfl›lamak üzere ders program›nda ekonomi derslerinin say›s›n›

art›r›p art›rmayaca¤› art›k bir mesele olarak karfl›m›za ç›km›flt›r. Yeni

çal›flma alanlar›n› belirlemek üzere bir komite görevlendirilmifl, böy-

lece ö¤rencilerin kendi istedikleri alanlarda ö¤renimlerini sürdürme DDîîvvâânn
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23 Greenwood, a.g.e., s. 65.
24 Greenwood, a.g.e., s. 224.

* 1903-1932 y›llar› aras›nda Robert Kolej’in müdürü.
25 Freely, a.g.e., c. I, s. 172.



kapasiteleri art›r›lm›flt›r. Bir müddet sonra tüm binalar›m›z› elektrikle

ayd›nlatmak üzere yeni bir proje akl›m›za geldi.26 Ben de bu çerçeve-

de mühendis olmak isteyen ö¤rencilerin teknik e¤itimi için Kolej’e

ufak-tefek baz› aletlerin al›nmas›n› önerdim. Son y›llarda giderek ar-

tan bir flekilde ö¤rencilerimizin makine ve elektrik mühendisli¤i alan-

lar›na yöneldi¤ini görüyoruz. Esasen bu geliflme ülkede yaflan›lan dö-

nüflüm süreciyle de son derece anlaml› bir paralellik arzetmekte ve bu

bölümlerden mezun olan ö¤renciler için rahatl›kla istihdam alanlar›-

n›n bulunmas›na imkân vermektedir. fiayet bizler de ö¤rencilerimize

alet kullan›m› ve mekanik-teknik süreçlerin temel prensiplerini ö¤re-

tirsek, onlar›n ayakta durmalar›n› kolaylaflt›raca¤›m›z gibi, ülke ihti-

yaçlar›n›n karfl›lanmas›na da katk›da bulunaca¤›m›za flüphe yoktur.”27

Gates’in bu aç›klamalar›ndan anlafl›laca¤› gibi, Kolej müfredat›-
na teknik ve mühendislikle ilgili konular›n dâhil edilmesi ülkenin
e¤itim sisteminde yaflanan geliflmelere paralel olmufltur.28 Sözge-
limi XIX. yüzy›lda imparatorlukta teknik alandaki geliflmelerin ön-
cülü¤ünü mühendislik okullar› yapm›fl, mühendislik e¤itimi teo-
rik ve pratik ö¤renim sa¤layan okullar›n kurulmas›yla verilmeye
bafllanm›flt›r.29
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26 Kolej’in gaz lambalar› yerine elektrikle ayd›nlat›lmas› için gerekli do-
nan›m›n sa¤lanmas›na 1909 y›l› sonunda bafllanm›flt›r: Freely, a.g.e.,
c. I, s. 180.

27 Freely, a.g.e., c. I, s. 172-173.
28 XVIII. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren bafllang›çta orduya teknik bilgilere

sahip eleman yetifltirmek, orduyu Bat›’daki benzerleri gibi yenilefltir-
mek ve düzenlemek amaçlar›na yönelik olmak üzere gerçeklefltirilen
teknik-mühendislik e¤itimi zamanla inflaat, imar, yol, demiryolu vb.
her türlü yap› ifllerinde çal›flt›r›lacak yerli eleman ihtiyac›n›n artmas›
ile mühendisli¤in bütün kolllar› için ayr› bir uzmanl›k e¤itimine gerek
oldu¤una dair bilincin oluflmas›, pozitif bilimlerin okutuldu¤u çok sa-
y›da ö¤retim kurumunun aç›lmas›na yol açm›flt›r. Ayr›nt›l› bilgi için
bkz. Uluçay-Kartekin, Yüksek Mühendis Okulu, s. 4 vd. Yine çok say›-
da Türk ö¤rencinin Fransa baflta olmak üzere Avrupa ve Amerika’n›n
muhtelif flehirlerine ticaret ve mühendislik okumalar› amac›yla gön-
derilmesi de bu kapsamda de¤erlendirilmelidir. Bu konuda bkz. BOA.,
14 N 1332 (7 A¤ustos 1914), MF. ALY., 68/2; BOA., 11 L 1332 (2 Eylül
1914), MF. ALY., 68/61; BOA., 3 Za 1332 (24 Eylül 1914), MF. ALY.,
69/50; BOA., 4 Za 1332 (25 Eylül 1914), MF. ALY., 69/51; BOA., 6 Za
1332 (27 Eylül 1914), MF.ALY., 69/67; BOA., 5 N 1332 (29 Temmuz
1914), MF. ALY., 70/1; BOA., 16 L 1333 (28 A¤ustos 1915), MF. ALY.,
83/6; BOA., 4 L 1333 (16 A¤ustos 1915), MF. ALY, 83/91.

29 ‹mparatorluk’ta mühendislik e¤itiminin bafllamas› ve ilk örgün e¤itim
kurumlar›n›n kurulmas›yla ilgili ayr›nt›l› bilgi için bkz. Mustafa Kaçar,
Osmanl› Devleti’nde Bilim ve E¤itim Anlay›fl›ndaki De¤iflmeler ve Mü-
hendishanelerin Kuruluflu, Yay›nlanmam›fl Doktora Tezi, ‹stanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü, ‹stanbul 1996.



Kolej’de Mühendislik Okulu’nun aç›lmas› fikri ilk defa Mütevel-

li Heyeti Baflkan› John S. Kennedy’nin ölümüyle (31 Ekim 1909)

gündeme gelmifl ve Caleb Gates, Kennedy’nin okula ba¤›fllad›¤›

yüklüce miras›n bu yönde kullan›lmas›n›n do¤ru olaca¤›n› savun-

mufltur. Gates’in Amerika’da gerçeklefltirdi¤i temaslar›n netice-

sinde Mühendislik fiubesi’nin aç›lmas› kesinleflmifl ve binan›n in-

flaat›ndan program›n haz›rlanmas›na kadar tüm sorumluluk ken-

disine verilmifltir. Mütevelli Heyeti’nin fazla tart›flmaya gerek

duymadan böyle bir projeyi desteklemesindeki gerekçeyi Gates

flu ifadelerle aktarm›flt›r: 

“Herkes Kennedy’nin son derece yüklü miras›n›n, Kolej’in Ortado-

¤u’daki etkinli¤ini art›rmak yönünde kullan›lmas›nda hemfikirdi. Bu

ba¤lamda iki görüfl öne ç›k›yordu; ya ö¤retmenlerin pek de tatmin

edici olmayan maafllar›n› art›rmak, donan›mdaki eksiklikleri tamam-

lamak, yani mevcut ifller için destek sa¤lamak, yahut yepyeni bir yat›-

r›ma girmekti. Heyette ikinci alternatiften yana olanlar a¤›rl›ktayd›.

Ben de bafl›ndan beri yeni bir projeden yana oldu¤umdan bunun ne

olabilece¤i konusundaki görüfllerimi aç›klamakta hiç zaman kaybet-

medim. Hukuk ya da t›p bölümlerinin aç›lmas› bana göre beyhudey-

di, çünkü Türk hükümetinin bu e¤itimleri verdi¤i çok say›da okullar›

vard›.30 fiayet Kolej böyle bir teflebbüse kalk›fl›rsa bir de bunlarla ya-

r›flmak zorunda kalacakt›. Hâlbuki Türkiye’nin ihtiyac› olan mühen-

dislik e¤itimi veren kurumlard›. Ülkede demiryollar›n›, yollar›, köprü-

leri infla edecek, madenleri tetkik edip iflletmelerini gelifltirecek, ta-

r›mda modern sulama tekniklerini yayg›nlaflt›racak, hijyen kurallar›n›

gelifltirecek ve elektrik enerjisinden yararlanacak mühendislere ge-

reksinim vard›.” 

Bu aç›klamalar›ndan Mühendislik Okulu’nun tesisini elzem gör-

dü¤ü aç›kça anlafl›lan Gates, mesele hakk›nda Talat Pafla’yla dahi

konuflmufl ve kendisinin onaylad›¤› izlenimini edinmiflti. Gates’in

yapt›¤› teklif, tavsiye ve izahat etkili olmufl olmal› ki, uzun uzad›ya

tart›flmaya gerek duymaks›z›n Heyet, Mühendislik Okulu’nun

aç›lmas›n› hemen onaylam›flt›. Yine bu ifadelerden Mühendislik
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30 Gayrimüslimler Tanzimat’tan sonra T›bbiye, Mülkiye gibi devlet okul-
lar›na al›nmaya bafllam›fllard›. Devlet okullar›n›n gayrimüslimlere
aç›lmas› ve ayn› zamanda kendi okul ve benzeri kurumlar›n› da iste-
dikleri gibi kurup idare etmeleri keyfiyetiyle ilgili olarak bkz. Ergin,
a.g.e., c. I-II, s. 726-734, 755; Roderick H. Davison, “Turkish Attitudes
concerning Christian-Muslim Equality in the Nineteenth Century”,
American History Review, LIX (1953-1954), s. 844-864.



Okulu’nun aç›lmas›ndan, imparatorlu¤un yeniden yap›land›r›l-

mas›nda ifllerin devam›n› sa¤layacak bilgi ve donan›ma sahip yerli

mühendislerin yetifltirilmesinin hedef al›nd›¤› anlafl›lmaktad›r.31

Sözgelimi onay karar›ndan sonra Caleb Gates, yeni okul için yap›-

lacak binan›n mimar›n› bulmak amac›yla Amerika’ya gitmifl ve

orada Michigan Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü’nde

ö¤retim üyesi olan Doç. Dr. John R. Allen’la tan›flm›flt›. Projeden

etkilenen Allen, üniversitesinden ald›¤› izin neticesinde, 1910 y›l›n-

da ‹stanbul’a gelmifl ve yap›m› iki y›l sürecek olan yeni binan›n in-

flaat›na bafllam›flt›.32 Allen ayr›ca bu süre boyunca sözkonusu Okul

için mühendislik dersleri vermeyi tasarlam›flt›. Ancak toplam üç y›l

olarak planlad›¤› bu e¤itimden önce, Kolej’in fen ve sanat bölü-

mündeki ö¤rencileri, seçmeli dersler alarak Mühendislik Oku-

lu’ndaki teknik konulara haz›rl›k aflamas›ndan geçeceklerdi. Ko-

lej’in Fizik Bölümü’nün baflkan› Dr. Manning’in 1910 y›l›ndaki ra-

poruna göre, son zamanlarda Fizik Laboratuar›’ndaki çal›flmalara

duyulan ilgi, bilhassa Mühendislik Okulu’na devam etmek isteyen

ö¤renciler taraf›ndan, ciddi oranda art›fl göstermiflti.33 1911 y›l›

mezunlar› aras›ndan dört ö¤renci okul idaresine, ö¤renimlerine

Mühendislik Okulu’nda devam edeceklerini bildirmifllerdi.34

Mühendislik fiubesi’nin Allen’in çabalar› neticesinde 11 ö¤ren-
ciyle e¤itim faaliyetine bafllad›¤› y›l,35 Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun Balkan Savafllar›’nda tarihinin en büyük hezimetlerinden
birini ald›¤› döneme tesadüf etmektedir. Bu da Kolej’in s›n›rs›z
gelir kaynaklar›n›n önemine delalet etmektedir. Zira ayn› dönem-
de Osmanl› hükümeti, ö¤rencileri yaflama haz›rlay›c› yeni alanla-
r› açmay› flöyle dursun,36 savafl koflullar› nedeniyle harcamalarda
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31 Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda mühendislik ve mimarl›k uzmanl›k alan-
lar›nda yabanc›lar›n istihdam edilmesinden rahats›zl›k duyulmas› ve
bunun men’i için sivil devlet okullar› açmak ihtiyac› esasen 45 y›l ön-
cesinden hissedilmeye bafllanm›flt›r. Bu konuda bkz. BOA., BE-
O.AYN.d., 1070, 20 Za 1286.

32 Freely, a.g.e., c. I, s. 174-175. Mühendislik fiubesi binas› kampüsün ço-
¤u yap›lar› gibi Cyrus Hamlin’in o¤lu ve Columbia Üniversitesi Mi-
marl›k Fakültesi Dekan› olan Alfred Hamlin taraf›ndan dizayn ve infla
edilmifltir. Freely, a.g.e., c. I, s. 175. 

33 Freely, a.g.e., c. I, s. 176-177.
34 Freely, a.g.e., c. I, s. 178.
35 Freely, a.g.e., c. I, s. 181; Frank A. Stone, Acedemias for Anatolia, Uni-

versity Press of America, New York 1984, s. 262-263.
36 Faik Reflit Unat, Türkiye E¤itim Sisteminin Geliflmesine Tarihi Bir Ba-

k›fl, Milli E¤itim Bas›mevi, Ankara 1964, s. 46-47, 68-70.



ve yönetimde karfl›lafl›lan zorluklar neticesinde böyle okullar› bi-
rer birer kapatmak zorunda kalm›flt›. Öte yandan ö¤rencilerin
milletlere göre da¤›l›m› Kolej’in kozmopolit yap›s›n› yans›tmak-
tayd›. Okulun ö¤rencilerinden 4’ü Rum, 5’i Türk, 1’i Musevi ve 1’i
Ermeni’ydi. 

1912 Eylül’ünde aç›lan bu okula,37 John R. Allen’›n izin süresi-
nin dolmas›n› müteakip, Purdue Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi’nde Profesör Lynn A. Scipio, bir yandan inflaat›n tamamlan-
mas› di¤er yandan program›n düzenlenmesi ifllerinden sorumlu
olmak üzere idareci olarak atanm›flt›. Gerek Allen gerek Scipio flu-
benin, Kolej diplomas›na sahip ö¤rencilerin, ö¤renime devam
edebilecekleri bir yüksek ö¤retim kurumu olmas›n› tasarlam›fllar-
d›. Bu amaçla Sultan V. Mehmet Reflad’dan okulun üniversite se-
viyesinde bulundu¤unu ve bu özellikteki okullara kat›lan ö¤renci-
lerin istihdamda ayr›cal›k sahibi olacaklar›n› dile getiren bir irade
al›nm›flt›.38 Ancak ifller planlad›¤› gibi gitmemifl ve hükümet ira-
deye karfl› ç›km›flt›. Scipio’ya göre hükümetin bu tavr›, Kolej’e gi-
rifl flartlar›n›n Avrupa’daki üniversitelere göre bile a¤›r olmas›n-
dan ve Kolej’in imparatorluktaki benzersiz niteli¤inden kaynak-
lanm›flt›. Zira ona göre, yüksek ö¤renim düzeyinde e¤itim vermek
üzere flubelerinin aç›lmas› Kolej’i,39 imparatorluktaki bütün mek-
teplerin en son merhalesi haline getirecekti.40

Scipio Kolej’e ilk geldi¤inde mühendislik binas›yla ilgili izle-
nimlerini My Thirty Years In Turkey adl› eserinde flu flekilde ifade
etmifltir:

“1912 y›l›nda Kolej’e ilk geldi¤imde trafo binas›n›n tamamlanmak

üzere oldu¤unu ve mühendislik binas›n›n da neredeyse yar›s›n›n biti-

rildi¤ini gördüm. Gelir gelmez yapt›¤›m ilk ifl Profesör Allen’in ihmal

etti¤i ö¤retmenler toplant›s›n› ayarlamak oldu. Öte yandan s›n›flar›n

e¤itime haz›r hale getirilmesine, ders kitaplar›n›n ayarlanmas›na ve

materyallerin tamamlanmas›na çal›fl›yordum. Okulda ö¤renim gör-

mek isteyen ö¤rencilerin en az lise mezunu olmas› flartt›, ancak as›l

kafam› meflgul eden mesele, bu ö¤rencilerin ‹ngilizce bilmemeleri

durumunda mühendislik derslerini nas›l ‹ngilizce olarak verebilece-

¤imiz hususuydu. Öte yandan ö¤retmen bulmak ifli çok zor olmaya-
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37 BOA., 14 L 1331 (16 Eylül 1913), MF. ALY., 46/62.

38 BOA., MF. ALY., 46/62.

39 BOA., 18 Z 1333 (28 Ekim 1915), MF. ALY., 84/1.

40 Lynn A. Scipio, My Thirty Years in Turkey, Richard R. Smith Publishers,
Rindge 1955, s. 34; Freely, a.g.e., c. I, s. 183.



cakt›, çünkü hem henüz kay›t say›s› bir s›n›f› aflacak oranda de¤ildi

hem de idareden kimi ö¤retmenleri yar› zamanl› olarak okulda çal›flt›r-

ma izni alm›flt›m. Bu s›n›fta ilk aflamada 5 teknik dersin okutulmas›na

karar vermifltim, ancak ö¤retmenlerin pek az› bu dersleri verebilecek

nitelikteydi. Matematik, Fizik ve Kimya derslerini Profesör Barnum,

Manning ve Ormiston ile atölye derslerini Tompkins, Geiger ve Gau-

lin’in vermesi kararlaflt›r›lm›flt›. Ben ise Teknik Resim, Aç›klamal› Geo-

metri ve Makine derslerini verecektim. Kadere bak, ö¤rencilikte en

sevmedi¤im ders olan Aç›klamal› Geometri’yi y›llar sonra ö¤rencileri-

me ben okutacakt›m. Ayr›ca ‹ngilizce dersleri Allen’›n Amerika’dan

beraberinde getirdi¤i ekipten J. Gray Scott taraf›ndan verilecekti.”41

Mühendislik derslerine özellikle Türkiye’de uzun y›llar yaflam›fl

olan Kolej’in k›demli elemanlar› taraf›ndan bafllang›çta pek sem-

patiyle bak›lmad›¤›n› söyleyen Scipio, bu yaklafl›mla ilgili bafl›n-

dan geçen bir olay› flöyle nakletmektedir: 

“Bir gün teftifl amac›yla demir atölyesine u¤rad›m, tam bu s›rada Er-

meni Bölümü’nün baflkan› Profesör Hagopian da odaya geldi ve bura-

da olup bitenle çok ilgilenmifl görünerek  ne yap›ld›¤›na dair bilgi al-

mak istedi. Ben de atölyenin amac›n› epeyce anlatt›m. Ancak Profesör

gülerek, «fiayet ö¤rencilere bu tip fleyler ö¤retiyorsan›z size tavsiyem

bir an önce eflyalar›n›z› toplay›p Kolej’den ayr›lman›zd›r» karfl›l›¤›n›

verdi ve bunun bir nevi amelelik oldu¤unu söyleyerek “Bu çocuklar›n

ne dedeleri, ne de babalar› çal›flt›, muhtemelen kendileri de hayatlar›

boyunca ifl nedir bilmeyecekler” dedi. Bunun üzerine Profesöre «Ben

üzerime düfleni yapay›m, gerisi onlara kalm›fl art›k» yan›t›n› vermifl-

tim. Okul’un faaliyete geçmesinden birkaç hafta sonra yine demir atöl-

yesine tetkike gitti¤imde bütün atefllerin yand›¤›n› ve her oca¤›n ba-

fl›nda bir ö¤rencinin k›zg›n demirleri dövdü¤ünü görmüfltüm. Baz› ö¤-

renciler beyaz önlük ve kravatl› bir halde baz›lar› ise ifl önlükleriyle,

ama hepsi ter içerinde canla baflla çal›fl›yorlard›. Rum ö¤retmen onla-

r› teflvik ediyor, cesaretlerini yitirmelerine engel oluyordu. Bu atölye-

deki çal›flmalar k›sa bir sürede Kolej’deki bütün uygulamal› dersler

aras›nda en ilgi çekeni ve tan›nan› haline gelmiflti.” 

Yukar›daki ifadelerinden bafllang›çta Türk ö¤rencilerin müspet

bilimlerde ve bilhassa atölyedeki uygulamal› derslerde göstere-

cekleri baflar›dan pek fazla emin olmad›¤› anlafl›lan Scipio, son-

radan bu ö¤rencilerin mühendislik prati¤ine karfl› da yüksek ilgi

gösterdiklerini ve derslerde baflar› kazand›klar›n› görmüfl, çaba-

lar›n›n bofla gitmedi¤ini göstermek için Hagopian’› atölyeye tek-
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41 Scipio, a.g.e., s. 35-36.



rar ça¤›rm›flt›r: “Profesör her ö¤rencinin yapt›¤› ifli hiç küçümse-

meden, o s›cak günde kan-ter içerisinde k›zg›n demirlere, önle-

rindeki flablonlarda yer alan resimlere göre flekil vermeye çal›fl-

t›klar›n› görünce hayretler içerisinde kalarak, flimdiye kadar hiç-

bir ö¤retmenin ö¤rencileri bu denli çal›flt›rabildi¤ine flahit olma-

d›¤›n› söyledi.”42

Atölye çal›flmalar›ndaki verimi bu flekilde ortaya koyan Profe-

sör Scipio’nun ayn› baflar›y›, teorik derslerin iflleyiflinde ve ö¤-

rencilerin ulaflt›klar› nazarî bilgi mükemmelli¤i düzeyinde de

göstermesi flartt›. ‹lk defa Profesör Allen taraf›ndan haz›rlanan

programa göre, ö¤renciler toplam üç y›l inflaat, elektrik ve maki-

ne mühendisli¤i alanlar›nda ders göreceklerdi. Allen bu kanaate,

Kolej’in fen derslerini tetkik ettikten ve lise müfredat›nda fizik,

kimya ve matematik derslerinin yeterli düzeyde bulundu¤unu

gördükten sonra varm›flt›. Ö¤renciler ayr›ca çok iyi derecede ‹n-

gilizce de bilmeliydiler. Mühendislik Okulu yüksek ö¤retim ola-

rak tasarlanm›flt›, bu nedenle Kolej d›fl›ndan kay›t olmak isteyen

ve yafllar› muhtemelen 16 ilâ 18 aras›nda de¤iflen ö¤rencilerin li-

se mezunu olmalar› flartt›. Scipio program üzerinde; ö¤renim sü-

resini dört y›la ç›karmak ve ilk iki y›lda ortak-temel dersler oku-

tulduktan sonra 3. ve 4. senelerde ö¤rencilere inflaat, elektrik ve

makine mühendisli¤inden birini seçme f›rsat› vermek gibi birta-

k›m de¤ifliklikler yapm›flt›.  Scipio’nun flubeyi 4 y›la ç›karmas›,

Kolej d›fl›ndan gelen ö¤rencilerin ço¤unun ‹ngilizcesinin yeterli

olmamas›ndan kaynaklanmaktayd›. Bu durum alan derslerinde

ilerlemeyi engelliyordu. Dört y›ll›k e¤itimin ö¤rencilere kazand›-

raca¤› mühendislik bilgisini de yeterli seviyeye ç›karmas› plan-

lanm›flt›. Esasen, askerlik mecburiyeti nedeniyle ö¤renim süresi-

ni daha fazla uzatma imkân› yoktu. Bu süre mühendis olarak

mezun olacak ö¤rencilerin genel kültür seviyelerini yükseltmele-

rini sa¤layacakt›.43 Ayr›ca Kolej ö¤rencilerine, lisede ‹ngilizce, fi-

zik ve matematik ald›klar›ndan, kredili sistemi ihlal etmemek

flart›yla yüksek ö¤retim bölümünde ders takip etme hakk› tan›n-

m›flt›.44 Ancak yüksek ö¤retim bölümünden ders görmek isteyen

ö¤renciler bunun için Kolej’in kay›t iflleri bürosundan izin almak

zorundayd›lar. DDîîvvâânn
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Scipio’nun sözkonusu düzenlemeleri, genelde bu türdeki bir

müessese için uygulanan standart müfredattan baflka bir fley de-

¤ildi ve Bat› örne¤inde kurulan bir teknik okulun da benzerlerine

uygun olarak ayn› ders ve ö¤retim program›n›45 benimsemesi ka-

dar do¤al bir fley düflünülemezdi. Bu anlamda ‹ngilizce dâhil ol-

mak üzere mühendislik e¤itiminin tüm dersleri birbirleriyle tam

bir uyumluluk halindeydi. fiüphesiz Scipio program üzerinde bu

düzenlemeleri yaparken, Kolej’in bir taraftan ilim ve fence di¤er

taraftan baflar› ve disipliniyle di¤er okullardan üstünlük halini

perçinlefltirece¤ine inanmaktayd›. Netice olarak bu hususun ta-

hakkukunu sözkonusu okul için gerekli makine ve teçhizat al›m›-

na ba¤l› görmekteydi ki, bu noktada yaln›zca al›m iflini halletmek

yeterli olmad›¤› gibi, bu aletlerin okula nakliyat› meselesiyle de

u¤raflmak zorunda kalm›flt›. Ancak sözkonusu al›mlar›n denet-

lenmesi için hükümet müfettifllerinin ›srarl› tutumlar› iflleri daha

da yavafllatmaktayd›. Sözgelimi modern nakliyat teknikleri bilin-

medi¤inden kimi zaman tonlarca a¤›rl›ktaki makinelerin Rumeli-

hisar›’ndaki Kolej’e tafl›nmas›nda ciddi s›k›nt›lar yaflanm›flt›. Bu-

nun yan›s›ra Amerika’dan siparifl edilen aletlerle ilgili vergi ve tef-

tifl konular› vard›, Scipio’nun u¤raflmas› gereken. Sözgelimi e¤i-

tim amaçl› al›nan teçhizat›n gümrük vergisinden muaf olundu¤u

bilinmekteydi.46 Ancak bu karar her seferinde müfettifllerin tefti-

flinden sonra kaleme ald›klar› rapora ba¤l› olarak uygulan›yordu.

O nedenle Scipio gümrükte bekletilen baz› makinelerin denetimi

ve vergiden muafiyeti için Maarif Nezareti’ne baflvurmufl, nezaret

bir müfettiflini bu amaçla görevlendirmiflti. Müfettiflin olumsuz

rapor verdi¤ini duyan Scipio, bu karar›n nereden kaynaklad›¤›n›

sorunca, sözkonusu aletlerin çok büyük oldu¤u yan›t›n› alm›flt›.

Ö¤rencilerin derslerde, ileride karfl›laflacaklar› gerçek makineler-

le çal›flt›rd›klar›n› söyleyen Scipio, müfettiflin bu ülkedeki teamü-

lün böyle olmad›¤›, genel ve yayg›n uygulaman›n model aletler

üzerinde ö¤rencileri çal›flt›rmak oldu¤u yönündeki cevab›ndan

dolay› hayrete düflmüfltü. Hadiseyi gümrük vergisini ödemekle

çözen Scipio, makinelerin okula tafl›nmas› ve çal›flt›r›lmas›ndan

sonra, ödedi¤i paray› tazmin etmek amac›yla ikinci bir müfettiflin

daha görüflüne baflvurmufltu. fiayet bu sefer aletlerin e¤itim

amaçl› oldu¤u ispat edilirse para geri al›nabilecekti. Nitekim mü-
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fettifl ö¤rencilerin makinelerle nas›l çal›flt›¤›na flahit olduktan
sonra olumlu rapor yazm›fl, böylece para geri ödenmiflti.47

‹lk y›l ö¤renciler inflaat faaliyetlerinin hâlâ tamamlanamama-

s›ndan, kampusün her yerinde merkezî ayd›nlatma ve ›s›tman›n

temini için kaz› çal›flmalar›n›n devam etmesinden dolay› hayli s›-

k›nt› çekmifllerdi. Her taraf toz ve gürültü içerisindeydi,48 ancak

bu ortam di¤er taraftan ö¤rencilere, Mühendislik Okulu’ndaki

teorik e¤itimlerine ek olarak mesleklerinde karfl›laflabilecekleri

sorunlar› pratikte nas›l çözmeleri gerekti¤ini ö¤renmeleri nokta-

s›ndan da bulunmaz bir imkân olmal›yd›.

Ermeni, Arnavut, Türk, Bulgar ve Rumlardan vs. çok say›da

farkl› ›rk, din ve dilin bir uyum atmosferi oluflturdu¤u Kolej’in

Mühendislik Okulu’nun, 1915’ten 1934’e kadar verdi¤i 185 mezu-

nun etnik kökenleri flu flekildeydi: 40 Türk, 39 Ermeni, 32 Rum, 7

Yahudi, 4 ‹ngiliz, 1 Amerikal›, 1 ‹sviçreli, 3 Arnavut, 25 Rus, 2

Frans›z, 11 Yunan, 10 Irakl› ve 4 Bulgar.49 Bu rakamlarda Türk ö¤-

renci say›s›n›n Meflrutiyet öncesine göre yüksek50 oldu¤u anlafl›l-

sa da, okuldan mezun Türk ö¤renci say›s› yabanc› ö¤renci topla-

m›ndan hayli düflüktü. 

Mühendislik Okulu’nun sabit bir ders program› bulunmamakla

birlikte afla¤›da 1913-1914 e¤itim-ö¤retim y›l› için geçerli olan

müfredat cetveline yer verilmifltir.

Birinci Y›l51

Bütün Bölümler ‹çin Ayn›

Birinci Sömestr Kredi ‹kinci Sömestr Kredi

Atölye çal›flmas› 1 (Demir oca¤›) 3 Atölye çal›flmas› 2 (A¤aç iflleri) 4

Mühendislik Fizi¤i 3 Uygulamal› Mekanik 4

Teknik ‹ngilizce 3 Makine 4

Temel çizim 3 Mühendislik Fizi¤i 3

Ölçme 3 Elektrik ölçümleri 4

Aç›klamal› Geometri 4

19 19
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Makine Mühendisli¤i

‹kinci Y›l

Birinci Sömestr Kredi ‹kinci Sömestr Kredi
Atölye 4 Atölye 4

Strüktürel Mekanik 4 Makine Dizayn› Teorisi 5

Buhar makinesi 4 Termodinamik 4

Elektrik Mühendisli¤i 4 Buhar Laboratuar› 2

Metalurji 2 Hidrolik 3

18 18

Seçmeli Dersler

Kredi Kredi

Mineraloji 2 Is›tma ve Havaland›rma 2

Elektrik Mühendisli¤i 2 Elektrik Mühendisli¤i 2

‹kinci Y›l

Birinci Sömestr Kredi ‹kinci Sömestr Kredi

Elektrik santrali ve elektrik 3 Elektrik Santrali iletimi 3
Tasar›m›

Elektrik Mühendisli¤i 3 Makina Dizayn› 3

Gaz makineleri 3 Mühendislik Semineri 2

Makina Dizayn› 3 ‹ktisat Bilimi 3

Buhar Laboratuar› 3 Tez 5

15 16

Seçmeli Dersler

Kredi Kredi

‹nflaat Mühendisli¤i 2 ‹nflaat Mühendisli¤i

Elektrik Mühendisli¤i 4 Elektrik Mühendisli¤i 4

6 6

Elektrik Mühendisli¤i

‹kinci Y›l

Birinci Sömestr Kredi ‹kinci Sömestr Kredi

Atölye 4 Atölye 4

Strüktürel Mekanik 4 Buhar Laboratuar› 2

Buhar Makineleri 4 Makine Dizayn› Teorisi 5

Elektrik Mühendisli¤i 4 Elektrik Mühendisli¤i 4

Metalurji 2 Elektrik Makinesi Tasar›m› 3
18 18

Seçmeli Dersler

Kredi Kredi
Gaz Makinesi ve Buhar Termodinamik 3
Türbinleri 3

Hidrolik 3
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Üçüncü Y›l

Birinci Sömestr Kredi ‹kinci Sömestr Kredi

Elektrik Tasar›m› 3 Elektrik Laboratuar› 3

Buhar Laboratuar› 3 Tenvirat 2

Elektrik Demiryollar› 2 Elektrik sanralleri ve trafolar 3

Elektri¤in Da¤›t›m› 3 Telefonlar ve Telgraf 3

Elektrik Laboratuar› 3 Tez 5
14 16

Seçmeli Dersler

Kredi Kredi

‹nflaat Mühendisli¤i 4 ‹nflaat Mühendisli¤i 4

Makine Mühendisli¤i 4 Makine Mühendisli¤i 4

Makine Mühendisli¤i

‹kinci Y›l

Birinci Sömestr Kredi ‹kinci Sömestr Kredi

Atölye 4 Atölye 4

Strüktürel Mekanik 4 Hidrolik 3

Buhar makinesi 4 Yap›lar›n Analiz ve Teorisi 3

Elektrik Mühendisli¤i 4 Ölçme 5

Metalurji 2 Mineraloji 2

18 17

Seçmeli Dersler

Kredi Kredi

Jeoloji, 2 saat Termodinamik 4

Elektrik Mühendisli¤i 3 Elektrik Mühendisli¤i 3

Üçüncü Y›l

Birinci Sömestr Kredi ‹kinci Sömestr Kredi

Yap› Tasar›m› 3 Bay›nd›rl›k Hizmetleri 
Tasar›m› 3

Duvar bölmesi ve Beton 2 Demiryolu ‹nflaat› 4

Bay›nd›rl›k Hizmetleri ‹nflaat› 2 Bay›nd›rl›k Hizmetleri ‹nflaat› 2
Sulama 2 Tez 5

Materyallerin Kontrolü 2 14

Ölçme 3 14

Seçmeli Dersler

Kredi Kredi

Makine Mühendisli¤i 3 Makine Mühendisli¤i 3

Elektrik Mühendisli¤i 3 Elektrik Mühendisli¤i 3
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Ders program› incelendi¤inde bu flube ö¤rencilerinin mühen-

dislik bilimini teorik ve pratik aç›lardan ö¤renmeleri hizmetine ce-

vap verebilecek nitelikte oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca derslerin,

tam da Gates’in ifade etti¤i gibi, devletin teknik ihtiyaçlar› netice-

sinde ortaya ç›kan zafiyetlerinin giderilmesine yönelik olarak tan-

zim edildi¤i aç›kt›r. Mühendislik Okulu’na kaydedilen ve yeni bafl-

layan ö¤rencilerin e¤itimine öncelikle ö¤renim dili olan ‹ngiliz-

ce’nin yan›s›ra Matematik ve Geometri ö¤retilmesiyle bafllanmak-

tayd›. Bu arada okulun en iddial› oldu¤u alanda, yani mühendislik

e¤itiminin amelî tahsiline yönelik atölye çal›flmalar› kredisi yüksek

dersler aras›nda yerini alm›flt›r. Birinci y›ldan sonra ö¤rencilerin,

seçecekleri Makina, Elektrik yahut ‹nflaat Mühendisli¤i alanlar›n-

da art›k gerekli e¤itime tam olarak intikal ettirildi¤i ve bariz bir ih-

tisaslaflmaya gidildi¤i görülmektedir. Böylece geçmifl dönemler-

deki “bir mühendisin hemen herfleyi bilmek durumu”52 art›k bu

devirde kalmam›flt›.

Okula yaln›zca ‹ngilizce bilen talebeler kabul edilmekle birlikte,

ö¤rencilere biri Özel (Special English) di¤eri Teknik ‹ngilizce ol-

mak üzere iki ayr› ders verilmeye devam edilmiflti. Özel ‹ngilizce

dersleri bafll›¤› alt›nda; bilhassa anlama ve konuflma düzeyinde dil

bilgisi yetersiz ö¤rencilere okuma, gramer ve konuflma hususla-

r›nda temel bilgiler okutulmaktayd›. Herhangi bir kredi de¤eri bu-

lunmayan bu derse ek olarak, üç kredili Teknik ‹ngilizce dersinde,

tamamen meslek ‹ngilizcesi, yani makine ve aletlerin isimleri, üre-

tim aflamas›nda kullan›lan terimler ö¤retilmekteydi. 

Profesör Scipio’nun kontrol ve denetimindeki resim dersleri, Te-

mel Çizim (3 kredi) ve Aç›klamal› Geometri (4 kredi) olmak üzere

iki bafll›k alt›nda toplanm›flt›. Temel Çizim derslerinde ö¤rencile-

re alet kullan›m›, harflerle iflaret yapmak, bir nesnenin do¤ru bi-

çimde yans›t›lmas›, kopya etmek, boyutlar›n do¤ru alg›lanmas›

ö¤retilmekte; Aç›klamal› Geometri dersindeyse noktalar›n do¤ru

tasar›m›, çizgiler, uzayda düzlem ve üç boyutluluk, üç boyutlu re-

simlerde kesiflme noktalar›, grafik projeksiyonlar›, gölge, karanl›k

ve perspektif gösterilmekteydi.

Vinton Douglas Tompkins’in sorumlulu¤undaki Ölçme ve Plan-

lama dersleri; Alet Kullan›m› (3 kredi), Alan Çal›flmalar› (3 kredi) ve
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Konferanslar (5 kredi) olmak üzere toplam üç bafll›k alt›nda tasnif

edilmiflti. Bunlardan Alet Kullan›m›’nda ölçme ve planlama iflle-

mi için gerekli tüm aletlerin kullan›m› ve ayarlanmas›, özellikle

‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencilerine verilen Konferans-

lar’da ölçme ve planlama prosesi ve Alan Çal›flmalar›’nda ise de-

miryolllar› gibi ittisal hatlar›n›n ölçümünü yapmak, ayn› zaman-

da ölçümlerle ilgili detayl› kay›tlar tutma, profiller çizme ve hari-

talar haz›rlama konular› ö¤retilmekteydi.

Mekanik konusu Uygulamal› ve Strüktürel olmak üzere iki ayr›

ders halinde okutulmufltu. 4 kredili Uygulamal› Mekanik’te re-

simli ders kitaplar› ve Laboratuar çal›flmalar› eflli¤inde poligon

cebiri, momentler, a¤›rl›k merkezleri, sürtünme, ya¤lanma, h›z,

ivme, atalet gücü, esnek olmayan cisim istatistikleri, atalet mo-

mentleri, temel çizgesel statik, merkezkaç kuvveti okutulmaktay-

d›. Ayr›ca Strüktürel Mekanik’te (4 kredi) bas›nç, direnç, elastiki-

yet miyar›, ›s› ve ›fl›k flarj›, ›s› ve ›fl›k yüklemelerinde madde davra-

n›fllar›, bükme ve e¤me özellikleri, strüktürel tasar›m›n prensiple-

ri konular› ifllenmekteydi.

‹nflaat Mühendisli¤i’nin temel dersleri olan Yap› Analizi ve Teori-

si’nde (3 kredi) konferanslar verilmekte, resim çizdirilmekte ve re-

simli ders kitaplar› takip edilmekte iken, Hidrolik ve Hidrostatik (3

kredi) derslerinde boru ve deliklerden akan sular, su enerjisi ve te-

mini, suyun dinamikleri, su çarklar› ve türbinleri ifllenmekteydi.

Yap› Tasar›m› (3 kredi) dersi çat›lar, köprüler, binalar ve bunlar›n

detayl› çizimleri üzerine temellendirilmekte, Duvar Örme ve Beton

Dökme (2 kredi) dersindeyse duvar yapman›n bütün incelikleri,

beton dökme yöntemleri ve beton yap›lar›n sa¤lamlaflt›r›lmas› ko-

nular› ö¤retilmekteydi. ‹nflaat Mühendisli¤i’nin alanda teorik di¤er

dersleri olan Demiryolu Yap›m›’nda (4 kredi) iskân, infla ve muha-

faza hususlar›, Bay›nd›rl›k Hizmetleri Tasar›m›’nda (2 kredi) yol ya-

p›m›, kanalizasyon, su iflleri ve sa¤l›k tesisleri, Bay›nd›rl›k Hizmet-

leri Yap›m›’nda (2 kredi) sözkonusu hususlar›n tüm ayr›nt›lar›, Su-

lama (2 kredi) dersinde ya¤›fl miktar›, kaçak sular, toprak çeflitleri,

tarla ve otlaklar›n su ihtiyaçlar›, kanallar, ayarlanma düzeni oku-

tulmuflken; Materyallerin Denenmesi (3 kredi) dersinde de mü-

hendislikte kullan›lan çok say›da materyalin Laboratuarda farkl› fi-

ziksel özelliklerini tespit etmek üzere çal›flmalar yapt›r›lm›flt›.

Profesör Allen ve Profesör Scipio’nun baflkanl›¤›n› yapt›¤› Maki-

ne Mühendisli¤i’nin teorik alan dersleri ile bu derslerin kapsam

ve içerikleriyse flöyleydi:
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Makine (4 kredi): Resimli ders kitaplar› ve çizimler eflli¤inde; de-
vinimler, sal›n›mlar, diflli çarklar, h›z oranlar›, manivela düzenleri,
kasnaklar, kay›fllar, diferansiyel çarklar, diflli tak›mlar› ve paralel
devinimler.

Buhar Makineleri ve di¤er Is› Makineleri (4 kredi): Buhar›n özel-
likleri, kazanlar, buhar makineleri, gaz makineleri, buhar tribünle-
ri, elektrik santralinin ekonomik ve ifllevsel kullan›m ilkeleri.

Termodinamik (4 kredi): Temel denklemler, tam ve tam olma-
yan gazlar, izotermal büyüme, entropi ve buhar içeren s›cakl›k,
hava bas›nc›, buhar makineleri, gaz makineleri ve so¤utma.

Makine Tasar›m› Teorisi (5 kredi): Resimli ders kitaplar› ve çi-
zimler eflli¤inde; flaft›n direnci, çarklar, diflli tak›mlar›, kerterizler,
perçinlefltirilmifl ekler.

Buhar Laboratuar› (2 kredi): Ölçü ayarlar›, termometreler, gös-
tergeler, nem oran›n› tespit etmek.

Makine Tasar›m› (3 kredi):  Resim; makinelerin tüm parça ve di-
¤er unsurlar›n› detayl› çizmek.

Gaz Makineleri (3 kredi): ‹ki ve dört devirli gaz makineleri, dizel
motor, gaz üreticileri, yap›m ve uygulama teorisi.

Makine Tasar›m› (3 kredi): Çizim ve ders kitab›; makine ve ka-
zanlar›n detayl› tasar›mlar›.

Buhar Laboratuar› (3 kredi): Buhar makinesi valf donan›m›, ge-
rek gaz gerekse buhar makinelerinin ekonomik ve etkili çal›flma-
s›ndaki unsurlar› belirlemek, hava kompresörünün fonksiyonlar›
ve elektrik santralinde deneysel çal›flmalar.

Elektrik Santrali ve Güç ‹letimi (3 kredi): Elektrik santraline uy-
gun yerleri belirlemek, motor ve jeneratör ölçüleri, santral tasar›-
m›n›n prensipleri, tasarruf tedbirleri ve güç iletim sistemleri.

Elektrik Santrali Tasar›m› (2 kredi): Elektrik Santrali Tasar›-
m›’nda da herhangi bir santral binas›n›n yap›m›na dair tüm ince-
likler ve ilkeler okutulacakt›r.53

Bütün bu derslerin d›fl›nda, ö¤rencilerin iki kredilik Mühendislik
Semineri dersinde; belirlenmifl mühendislik konular›nda bir su-
num haz›rlamak üzere ulaflt›klar› bilgi düzeyini ve niteli¤ini gös-
termeleri gerekmekteydi.

Profesör Manning ve Profesör Scott’un baflkanl›¤›ndaki Elektrik
Mühendisli¤i Bölümü’nde okutulan derslerle kapsam ve içerikleri
de flöyleydi:

DDîîvvâânn
2009/1

222

Arzu M. NURDOĞAN

53 BOA., MF. ALY., 46/62.



Elektrik Ölçümleri (4 kredi): Ders kitab› ve Laboratuar deneyle-

ri eflli¤inde; rezistans›n ölçümü, ak›m›n ölçümü, elektrik ak›m›

sa¤layan güç kaynaklar› ve ölçümleri, güç ve elektriklenme.

Do¤ru Ak›m Mekanizmas› (4 kredi): Dinamolar, motorlar, da¤›-

t›m tablolar›.

Elektrik Mekanizmalar›n›n Tasar›m› (3 kredi): Do¤ru ak›m üre-

ten jeneratör ve motorlar›n›n tasar›mlar›yla ilgili tüm detaylar

gösterilmektedir.

Elektrik Mekanizmalar›n›n Tasar›m› (3 kredi): Dalgal› ak›m

üreten dinamolar›n, motorlar› ve transformatörlerin detayl› tasa-

r›mlar› yapt›r›lmaktad›r.

Elektri¤in Da¤›l›m› (3 kredi): Dalgal› ve do¤rusal ak›mlar›n ile-

tim sistemleri, iç ve d›fl elektrik tesisat›.

Elektrik Laboratuar› (3 kredi): Do¤rusal ak›m üreten farkl› mo-

tor ve dinomolar üzerinde ayr›nt›l› deneysel çal›flmalarla bu alet-

lerin de¤iflik test yöntemleri.

Elektrik Laboratuar› (3 kredi): Dalgal› ak›m üreten farkl› motor

ve dinomolar üzerinde ayr›nt›l› deneysel çal›flmalar ve bu aletle-

rin özellikleri, ifllevselli¤i.

Elektrik Hatlar› (2 kredi): Farkl› tipteki do¤rusal ve dalgal› ak›m

hatlar›n›n yap›m›, muhafazas›, elektrik hatlar›n›n süreç özellikleri.

Ayd›nlatma ve Ifl›k Ölçümü (2 kredi): Ders kitab› ve Laboratuar

çal›flmalar› eflli¤inde; tüm ayd›nlatma sistemlerinin çal›flma özel-

likleriyle ilgili deneysel faaliyetler ve de¤iflik lamba formlar›n›n

özellikleri.

Elektrik Santralleri ve Trafolar (3 kredi): Elektrik santrali tasar›-

m›, da¤›t›m tablosu yap›m›, akümülatör flarj›.

Telefonlar (3 kredi): De¤iflik türlerdeki el ve otomatik telefon

aletleri, da¤›t›m tablosu ve telefon hatlar› üzerine laboratuarda

deneysel çal›flmalar yap›lmaktad›r.54

Ders program›nda bilhassa matematik ve fen bilimlerine a¤›rl›k

verilen Mühendislik Okulu mezunlar›n›n, ülkenin özellikle sana-

yileflme alan›nda yap›lmak istenen hizmetleri yürütecek mühen-

disler olmalar› amaçlanm›flt›.

Yukar›da sayd›¤›m›z teorik derslerin yan›s›ra, Mühendislik

Okulu’nun benzerlerinden en ay›rt edici özelli¤i; son derece zen-
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gin donan›ml› atölyelerde ö¤rencilere uygulama yapma imkân›-

n›n sunulmas›yd›. Atölyelerdeki çal›flmalar›n amac›, ö¤rencileri

fabrikalardaki temel faaliyetler konusunda e¤itmekti. Atölyelerin

denetiminden sorumlu en önemli kifli olan Mr. Tompkins, bu fa-

aliyetleri Mr. Geiger ve Mr. Gaulin’le beraber yürütmüfltü. Meslek

hayat›ndaki uygulamalar›n bire bir benzeri olan atölyelerdeki pra-

tik dersler, konferanslar ve okul çal›flmalar›yla da desteklenmiflti. 

Mühendislik Okulu’ndaki atölye faaliyetlerinin kapsam ve içeri-

¤i afla¤›daki gibiydi:55

1. Demir Atölyesi

Basit metal dövme ifli, kaynakç›l›k, demirin tavlanmas› ve
kat›laflt›rmas› ve metal alet yap›m› 3 Kredi

2. A¤aç ‹flleri ve Model Yap›m›

S›ra yap›m›, birlefltirmek, tornalamak, model yap›m teknikleri 4 Kredi

3. Makine Atölyesi

E¤elemek, kaz›mak, çevirmek, rendelemek, flekillendirmek, 
frezelemek, ö¤ütmek, boru döflemek 4 Kredi

4. Dökümhane

Islak ve kuru kumu kal›plama, dolgu yap›m›, modelleri kal›plamak. 
Dökme ifllemi hem demir hem prinçten yap›lmaktad›r. 4 Kredi

Ö¤rencilerin amelî tecrübelerini art›rmak üzere tasarlanan bu

atölye çal›flmalar›ndaki esas hedef, modern mühendislik bilimi

hakk›nda kazand›klar› teorik bilgileri, pratikte gerçek makineler

üzerinde tatbik ederek kesb-i maharet eylemeleriydi. Bu amaçla,

kampusün güney yamac›nda dört kat olarak infla edilen mühen-

dislik binas›n›n dördüncü ve en üst kat›na marangozluk ve kal›p

atölyeleri yerlefltirilmiflti. Bafltan aya¤› elektrik tesisat› döflenmifl

atölyede yine elektrikle çal›flan son model a¤aç iflleme makineleri

mevcuttu. Çal›flmak için özel yap›lm›fl s›ralar ve aletlerin ö¤renci-

lerin kullan›m›na haz›r bulundu¤u atölye içerisinde; 1 adet 76.2’lik

planya, bir adet 40.64 cm.lik planya tezgah›, bir adet 50.8’lik yarma

ve çapraz kesme makinesi, bir kombine biçimlendirici, do¤rama-

zincir delme-delik açma makinesi, bir 91.44 cm.lik flerit testere, iki

adet torna, bir flerit makinesi, bir alet bileyici ve bir adet küçük

matkap yer almaktayd›. Üçüncü katta bulunan makine atölyesi
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son derece hassas metal iflleme aletlerini içine almakta ve bir adet
Reed marka 35.56 cm.lik torna tezgâh›, bir adet Putman marka
91.44 cm.lik yar›k tornas›, bir planya, bir adet Gould ve Eberhard
biçimlendirici, bir adet Browne ve Sharpe freze tezgâh›, bir yük-
sek devirli torna, bir büyük matkap, bir küçük hassas matkap, bir
bileyici vb. makine ö¤retiminde gereken di¤er tüm aletleri bulun-
durmaktayd›. ‹kinci katta yer alan dökümhanede; prinç kazan,
dolgu oca¤›, dar boyunlu flifleler, üfleme cihaz› ve di¤er bütün fle-
kil verme aletleri mevcuttu. Burada ayr›ca çok büyük a¤›rl›klar›n
kal›ba dökülebildi¤i tak›m da tamd›. En alt katta bulunan demir
atölyesinde ö¤retmene ait bir adet, ö¤rencilere tahsis edilmek
üzere alt› adet ocak yer almaktayd›. Her oca¤a zararl› gazlar›n
uzaklaflmas›n› ve hava ak›m›n› sa¤layan elektrikli vantilatörler ek-
lenmiflti. Atölyede ayr›ca delgi ve makas da bulunmaktayd›.56

S›hhi tesisat atölyesi Kolej’in tüm tesisat ifllerini yapmak üzere
donat›lm›fl, içerisinde boru kesme makineleri, kal›plar, musluk-
lar, aç›c›lar, civata anahtarlar›, eritme f›r›n› ve di¤er gerekli edevat
mevcuttu. Atölye, ‹ngiliz S›hhi Tesisatç›lar Resmi Sertifikas› olan
James Albion Watson’›n sorumlulu¤undayd›.

Laboratuar binas›yla yanyana bulunan kazan dairesinde; iki
adet 150 beygir gücünde 150¥450g. bas›nca dayan›kl› Babcock ve
Wilcox su borusu kazanlar› (water-tube boiler) vard›. ‹çme sular›
300 beygir gücündeki Cochrane termostat›nda kaynat›l›yordu.
Makine dairesinde; bir adet 20 kw.l›k, 60 devirli 30 beygir gücün-
de dikey makineyle çal›flan 220 valtl›k bir jeneratör ile bir adet 60
kw.l›k, 60 devirli, 90 beygir gücünde yatay 4 valfl› makineye ba¤l›
220 voltluk bir jeneratör daha bulunmaktayd›. Elektrik jeneratör-
lerin da¤›t›m tablosu makinlerin rand›manlar›n› denetleyebilme-
leri için ö¤rencilerin kullan›m›na uygun olarak düzenlenmiflti.
Elektrik santrali ise Kolej’in bafl iflletme mühendisi olan ve ‹ngiliz
Devlet Deniz Kuvvetleri’nin en iyi dereceli sertifikas›na sahip Al-
fred Fisher’in kontrolündeydi.

Sözkonusu alet ve edevat›n tamam› Amerika’dan sat›n al›n-
makta olup,57 Mühendislik Okulu ö¤rencilerinin kazanlar›, maki-
neleri, elektrik jeneratörlerinin iflleyiflini ve di¤er süreci ö¤renme-
leri amac›yla kullan›ma sunulmufltu. Ayr›ca Kolej’de 40 beygir gü-
cünde lokomotif tip bir kazanla, 71/2 beygir gücünde bir Otto ma-
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kine ve yine makinelerin verim-güç analizlerinde kullan›lan gös-
terge ibareleri, sayaçlar, elektrikli aletler mevcuttu. Bu atölye ve la-
boratuar›n d›fl›nda ö¤renciler için fizik ve kimya laboratuarlar› da
vard›. Elektrik Mühendisli¤i Bölümü’nün ortak teorik dersleri için
de fizik laboratuar› kullan›lm›flt›.58

Mühendislik fiubesi’nin ö¤retim kadrosu ile uzmanl›k alanlar›
ise flöyleydi:59

John Robins Allen Makine Mühendisi alan›nda Profesör ve 
Makine Mühendisli¤i Bölümü’nün dekan›

William Thomas Ormiston Kimya, Mineraloji ve Jeoloji Profesörü

George Lincoln Manning Fizik Profesörü

Frederick Wilhelm Kunick Alman Dili ve Edebiyat› Profesörü

Harry H. Barnum Matematik Profesörü

Lynn Adolphus Scipio Makine Mühendisli¤i alan›nda Doçent

John Gray Scott Elektrik Mühensili¤i alan›nda Doçent

______________ ‹nflaat Mühendisi¤i alan›nda Doçent

Vinton Douglas Tompkins Atölyelerden, binalardan ve 
topraktan sorumlu birinci kifli

John Gottlob Geiger A¤aç iflleri ve model yapma derslerinde 
ö¤retmen

Frank William Gaulin Makine Atölyesinde ö¤retmen

________________ Dökümhane ifllerinde ö¤retmen

________________ Metal dövme ifllerinde ö¤retmen

Haluk H. Fikret Bey ‹ngilizce ve Teknik deneyimlerde ö¤retmen

Yukar›daki aç›klamalardan anlafl›laca¤› üzere, ders program› ol-
dukça zengin bir çeflitlilik gösteren Okul’da, bilhassa ilk iki y›l oku-
tulan temel derslerin hemen her mühendislik alan›nda ihtiyaç du-
yulan nitelikte olmas›na özen gösterilmiflti. ‹lk y›l yaln›zca ortak
dersleri alm›fl ve baflar›yla tamamlam›fl ö¤renciler, ikinci y›ldan
itibaren üç bölümden birini seçme hakk›na kavuflmufllard›. Ö¤-
rencilere bu teorik bilgileri atölye çal›flmalar› vas›tas›yla pratikte
nas›l kullanacaklar›n› ö¤renme imkân› da verilmiflti. Okul, impa-
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ratorlu¤un yenilenmesi ve yeniden yap›lanmas› sürecinde en çok

ihtiyaç duydu¤u mühendislik alanlar›na göre Makine, ‹nflaat ve

Elektrik bölümlerine ayr›lm›flt›. Ö¤rencilere, bir sömestrde 22

saati aflmayacak flekilde istedikleri seçmeli dersi alma imkân› su-

nulmufltu. Makine, ‹nflaat ve Elektrik Mühendisli¤i bölümlerin-

den Fen Fakültesi Mezunu diplomas›n› alabilmeleri için toplam

129 krediyi tamamlamalar› flartt›. Bu kredi ö¤rencilerin iste¤ine

ve flartlar›na ba¤l› olarak üç ya da dört y›l içerisinde tamamlan-

mak zorundayd›.

Okula kay›t olmak isteyen ö¤rencilerin öncelikle Robert Kolej’in

lise diplomas›na denk bir diplomaya sahip olmalar› gerekti¤i gibi,

e¤itim-ö¤retim y›l›n›n bafllamas›ndan evvel okudu¤u dersleri,

kredileri vs.yi içeren bir transkripsiyonu dekana sunmalar› isten-

miflti. Transkripsiyonu yeterli bulunmayan ö¤renciler; ‹ngilizce

Gramer ve Kompozisyon, Matematik, Denklemler ve Cebir, Düz-

lem Geometrisi, Uzay Geometrisi, Düzlem Trigonometrisi, Anali-

tik Geometri, Diferensiyal ve ‹ntegral, Fizik –Fizik’te makine, ses,

›fl›k, ›s›, manyetizma ve elektrik konular›-, ‹norganik Kimya ve Al-

manca (iyi derecede okuma becerisi aranm›flt›r) derslerinde ye-

terliliklerini ispatlamak zorundayd›. Kolej ö¤rencileri aras›nda

Mühendislik Okulu’na devam etmek isteyenlerin ise; Almanca,

Frans›zca, Fizik, Kimya, Cebir ve Matematik, Geometri, Diferansi-

yel ve ‹ntegral dersleri gibi yüksek ö¤retim düzeyindeki bir (ya da

birkaç) dersi baflar›yla tamamlamalar› flartt›. Bu derslerin bir ya

da ikisinde baflar›s›z olan ö¤rencilerin okulda okumas›na izin ve-

rilmifl, ancak bunlardan hem mühendislik derslerini hem de eksik

olduklar› alanlar› baflar›yla tamamlamalar› istenmiflti. Mühendis-

lik Okulu’ndaki ö¤retim dili ‹ngilizce oldu¤undan, tüm ö¤rencile-

rin çok iyi düzeyde ‹ngilizce bilmeleri flartt›. Kolej’in Amerika ile

s›k› bir iliflki içerisinde bulunmas› göz önüne al›nd›¤›nda, uzman-

l›k e¤itiminin dahi ‹ngilizce verilmesi kaç›n›lmaz olmufltu. Di¤er

taraftan kimi kolejlerin diplomas› ileri düzeyde kabul edilmifl ve

ö¤rencileri  herhangi bir s›nava gerek duyulmaks›z›n okula kay-

dedilmiflti. Bu ö¤renciler bir taraftan transkriplerinde yer alan

mühendislik derslerinden kredi alabildikleri gibi bir taraftan da

hiç görmedikleri alanlarda ders seçme flans›na sahiptiler. 

Okulun, farkl› mühendislik alanlar›nda eski ve yeni yay›nlar›n

yan›s›ra Amerika, ‹ngiltere, Almanya ve Fransa’da bas›lan mü-

hendislik dergilerini içeren son derece zengin bir kütüphanesi

bulunmaktayd›. Kütüphanede bas›l› eserlerin d›fl›nda çok say›da
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foto¤raf, buhar kazanlar›na ait detayl› projeler, buhar makineleri,

gaz makineleri, motorlar, jeneratörler ve santraller yer almaktayd›.

Okulda bir taraftan bu koleksiyonun daha da zenginleflmesi için

çaba gösterilirken, di¤er taraftan son derece donan›ml› Laboratu-

arlar›n olmas›na da dikkat edilmiflti. Öyle ki bu Laboratuarlardaki

faaliyetler adeta bir fabrikadaki üretim kadar devaml›, disiplinli ve

hassast›.60 Tabii bu yüksek nitelikteki e¤itimin karfl›l›¤› olarak da

Kolej’in di¤er bölümlerinde oldu¤u miktarda, her ö¤renci ö¤re-

nim ücreti ödemek zorundayd›. Ayr›ca ö¤rencilerin her Laboratu-

ar dersi için ilave 1 lira ödemesi gerekmiflti.61

Esasen Robert Kolej’de bir Mühendislik Okulu’nun aç›lmas›,
Galatasaray Sultanîsi’nde bundan 37 y›l önce gerçeklefltirilen te-
flebbüsün62 bir benzeri olarak de¤erlendirilebilir. Nitekim 1875 y›-
l›nda sözkonusu okulda Mühendishane-i Mülkiye yahut Turuk ve
Maâbir Mektebi ad›nda lise ö¤renimi üzerine dört y›l olmak üzere
e¤itim veren yeni bir bölüm aç›lm›flt›.63 Bu, imparatorlukta aske-
ri alan d›fl›ndaki çal›flmalar için teknik eleman yetifltirme tefleb-
büslerinin ilki olarak bilinmektedir.64 Ancak program itibariyle de
benzerlik gösteren Mühendishane-i Mülkiye Okulu’na65 gösteri-
len ilgi, Kolej’dekiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda pek önemsiz kalmakta-
d›r.66 Nitekim bu dönemde halk nazar›nda gerekli ilgiyi göreme-
yen okula, Müslüman Osmanl›lardan ziyade Rum ve Ermeni va-
tandafllar kaydolmufltu. Müslümanlar o dönemde devlet kap›s›n-
da çal›flma emniyetini ancak asker oca¤›nda gördüklerinden, sivil
meslek okullar›na gereken ilgiyi göstermemifllerdi. Di¤er taraftan
ders program›nda Trigonometri, Yüksek Cebir, Düzlem Geometri-
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62 Sözkonusu okulun tesisi için bir komisyon oluflturulmas›, derslerin
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A., 8 Ra 1291 (24 Nisan 1874), BEO.AYN.d. No. 1071; 9 M 1293 (5 fiubat
1876), BEO., AYN., d. 1073.

63 BOA., ‹. DH., 1 Ra 1291, No. 47568. 

64 Mahmut Cevat ‹bnü’fl fieyh Nafi, Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i
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Yeni Türkiye Yay›nlar›, Ankara 2001, s. 148-151; Vahdettin Engin, Mek-
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si, Diferansiyel Hesap, ‹ntegreal Hesap, Tasar› Geometri’nin ikin-
ci k›sm›, gölge, prespektif, tafl kesimi, integral ve diferansiyel he-
saplar›n uygulanmas›yla Mimarl›k Bilimi, Kadastro, Fizik, Kimya,
Cisimlerin Çekilmesi, Uygulamal› Makine E¤itimi, Topografya ve
Makine fiekillleri, Subilgisi, Hidrografya, Jeoloji, ‹nflaat malzeme-
lerinin aranmas›, yerden ç›kar›lmas›, haz›rlanmas› ve kullan›lma-
s›, ‹nflaat›n Takviyesi, ‹nflaata Laz›m Olan Malzemenin Yüklen-
mesi, Arazi Üzerinde Uygulama, Yol ve Köprülerin Düzenlenme-
si ve ‹nfla Edilmesi, Setlerin ve Bentlerin ‹nflas›, Demiryollar›n›n
Düzenlenmesi ve ‹nflas›, Batakl›klar›n Temizlenmesi ve Kurutul-
mas›, Her Türlü ‹nflaat›n Keflif Haritas›, Metraj Hesab›, Maliyeti ve
bunlar hakk›nda eksiksiz rapor haz›rlanmas› derslerinin ve tatbi-
kat›n›n yer ald›¤› anlafl›lan bu okulun67 e¤itim-ö¤retim seviyesi-
nin, kendisinden yaklafl›k 40 y›l sonra üstelik s›n›rs›z bir gelir kay-
na¤›yla kurulan Mühendislik Okulu’nun müfredat›ndan pek geri
oldu¤u söylenemez. Ancak 1875’ten 1912 y›l›na gelinceye dek de-
¤iflmeyen tek fley, imparatorlu¤un mühedislik kurumlar›ndaki
e¤itim düzeyini yükseltmek ve etkin bir sivil mühendis kadrosu
yaratmak ihtiyac›n›n zorunlulu¤uydu. Öyle ki, XX. yüzy›l›n ilk
çeyre¤inde imparatorlu¤un mühendis yetifltiren tek sivil mühen-
dis okulunun yerli mezunlar›68 tüm demiryollar›, limanlar, yollar,
altyap› hizmetleri, sulamalar vb. gibi son derece kapsaml› bir hiz-
met alan›n› doldurmak için çal›flm›fllard›.

Sonuç

Modernleflme döneminde Osmanl› idarecileri Avrupa’da mey-

dana gelen h›zl› teknolojik ve bilimsel geliflmenin fark›na vararak,

bu bilgi birikiminin ve teknik uygulamalar›n ülkeye transferinde

bir tak›m ›slahatlar yapma yoluna gitmifllerdir. Bunlar aras›nda

medreselerden farkl› bir tarzda e¤itim veren müesseselerin aç›l-

mas› yenileflme sürecinin en önemli merhalesini oluflturmufltur.  

Mühendislik Okulu’nun tam da bu dönemde aç›lmas›nda kufl-

kusuz okuldan mezun ö¤rencilerin, gördükleri e¤itimle ilgili istih-
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Bay›nd›rl›k ‹fllerine Dair Haz›rlad›¤› Lay›ha”, Belgeler, c. V-VII, sy. 9-12
(1968-1971), s. 156-222; Ç. Uluçay-E. Kartekin, a.g.e., s. 159-165.



dam imkânlar›n›n ve kazan›mlar›n›n tatbiki için gereken flartlar›n

imparatorlukta oluflmufl olmas›n›n da etkisi bulunmaktad›r. Ro-

bert Koleji’nde böyle bir okulun aç›lmas› benzeri okullarda rast-

lanmayan birtak›m avantajlara sahiptir. Sözgelimi belirli bir e¤i-

tim süresi boyunca kendi içinde bütünlük arzeden ve hem ö¤re-

tim kadrosu hem de böyle bir e¤itimi alacak kapasitede ve say›da

ö¤renci düzeyinin bafllang›çtan itibaren haz›r bulunmas› sözko-

nusu avantajlar aras›nda en önemlisidir. Zira yüksek ö¤retim dü-

zeyinde bu türdeki bir teknik e¤itimi takip edebilecek flekilde ye-

tifltirerek mezun veren kurum bizzat Kolej’in kendisidir. 

Mühendislik Okulu’nun aç›lmas›ndaki nedenler aras›nda; Ko-

lej’in imparatorluk içerisindeki nüfuzunun, devletin yeniden yap›-

land›r›lmas› için ihtiyaç duydu¤u teknik e¤itim ve bilgiye sahip

mezunlar› vas›tas›yla artmas›, hatta vazgeçilmez olma iste¤i birin-

ci s›rada say›lmal›d›r. Bu ise Kolej’in iyi, hatta en iyi düzeyde mü-

hendislik e¤itimi vererek faaliyetini sürdürmesiyle mümkündür.

Bu sebepten, ö¤rencilerin teorik düzeyde ö¤renim görmelerinin

yan›s›ra, atölyelerde sahalar›yla ilgili tecrübe ve bilgi mükemmel-

li¤ine eriflmeleri konusunda ideal bir ortam oluflturulmufltur.  

Robert Koleji’nde yüksek ö¤retim seviyesinde bir Mühendislik

Okulu’nun aç›lmas›yla Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda fen ve teknik

bilimlerin kurumlar vas›tas›yla süreklilik kazand›r›lmas› yönünde-

ki çabalar aras›nda do¤rudan bir iliflkinin bulundu¤unun saptan-

mas›, bu çal›flman›n sonucunda ortaya ç›kan en önemli bulgular-

dan biridir. Nitekim ilk defa maketler yerine gerçek makineler

üzerinde atölye derslerini tatbik eden bu okul, Türkiye’de mühen-

dislik e¤itiminin gelifltirilmesi ve de¤ifltirilmesi yönündeki bilincin

oluflmas›nda önemli bir nitelik kazan›yordu denilebilir. Böylece

Osmanl› için kendi mühendislik e¤itimi veren kurumlar›n›n yeter-

sizli¤ini görme ve yeni düzenlemelerle yeniden yap›land›rma im-

kân› ortaya ç›km›flt›r. Mühendislik Okulu’nun önemli bir di¤er

özelli¤i, yeni bir bilim anlay›fl›yla kurulmas›n›n yan›s›ra fen, mate-

matik ve teknik alanlarda uzman kiflilerin özel olarak Amerika’da

yetifltirilmemifl olmas› ve bu elemanlar›n nispeten Osmanl› e¤itim

sisteminin yetifltirdi¤i kifliler olmalar›d›r.

Öte yandan Osmanl› yönetiminin ders programlar› vas›tas›yla

ayr›l›kç› ulusal ideolojilerin yeniden üretilmesine mani olmak

amac›yla yabanc› ve az›nl›k okullar› üzerinde II. Meflrutiyet’e ka-

dar hemen hemen hiçbir denetim mekanizmas›na baflvurmad›¤›

halde, art›k bu dönemde tüm e¤itim kurumlar›n›n Osmanl› bü-
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tünlü¤ünü sürdürmeye dönük bir nitelik kazanmas›na dikkat et-
ti¤i ve okuldaki atölyeler için ithal edilen teknik alet-edevat hak-
k›nda dahi bilgi toplad›¤›, müdahale etti¤i ve belli koflullara ba¤-
lamak istedi¤i anlafl›lmaktad›r.   

Sonuç olarak Kolej’e yüksek ö¤retim kurumu niteli¤i kazand›-
ran Mühendislik Okulu’nda verilen e¤itimin, Kolej’in di¤er k›s›m-
lar›nda oldu¤u gibi ö¤retim kadrosu, ö¤renci ve ö¤renim temelle-
rinde s›k›nt›s› bulunmayan, e¤itimi bütün kademe ve aflamalar›y-
la bir bütün halinde ele alan, Avrupa örne¤indeki istenilen düze-
ye getirilen bir seviyede gerçeklefltirildi¤i söylenebilir. Bunda hiç
flüphesiz Kolej’in ba¤l› bulundu¤u devletin e¤itime verdi¤i öne-
min ve ay›rd›¤› ola¤anüstü bütçenin69 büyük pay› vard›r. Bu nok-
tada benzer okullar açma gayreti göz önüne al›nd›¤›nda Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nda da, devletin esenli¤i ve toplumun ilerlemesi-
nin bilim, teknik vb. alanlarda insan yetifltirmeye ba¤l› oldu¤u
fleklindeki yeni bir maarif anlay›fl›n›n ortaya ç›kt›¤› söylenebilir.
Nitekim kifli ve toplum yaflam› için hayati önemi haiz e¤itimin, bir
ülkede fonksiyonel hale gelebilmesinin onun yayg›nlaflt›r›lmas›y-
la mümkün olabilece¤i yönündeki bilincin varl›¤› itibar›yla Ba-
t›’yla Osmanl› ‹mparatorlu¤u aras›nda hiçbir ay›r›m kalmam›flt›r.
Ancak Osmanl›’y› Bat› ile Amerika’dan ay›ran en önemli husus;
güçlü ve ciddi e¤itim kurumlar› tesisisin yahut intiflar ve inkiflaf-›
maarifin en önemli arac›n›n e¤itime ayr›lan bütçe olmas›d›r ki,
önce Balkan ve Trablusgarp savafllar› ard›ndan Birinci Dünya Sa-
vafl›’n›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu, Bat›’yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
bu konuda pek mütevaz› ya da yetersiz b›rakt›¤› söylenebilir.        

Abstract

Engineering School of Robert College (1912)

The basic assumption of the research is that it has great im-

portance to identify the foreign schools established in the

Ottoman Empire in all respects, from the point of view of

the fact such schools spread the language, religion and cul-

ture of the countries they are affiliated to, and serve for the

imperialist ambitions of such countries. Establishment of

an Engineering School/Department under the Robert Col-

lege, besides being an attempt which was projected to res-

pond the needs of the empire, this educational institution
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has caught its age with its education and staff, and took pla-

ce far ahead its peers particularly by enabling the students

studying on real machines at workshops for the first time,

and furthermore, it has assumed the expectation on that

the students will make important contributions on the du-

ties they will be assigned to after graduation. Hence, the En-

gineering School which may be considered as a part of the

renovation policy in the field of technical education in Ot-

toman after the Tanzimat period appears as a matter which

needs to be identified in terms of intention of foundation,

education staff and programs.

Key Words: Robert College, Engineering, Ottoman Empire,

native engineer.
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