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Matematik ve ‹stanbul
Rum Az›nl›¤›
Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr
onumuz Rum az›nl›¤›n 1922’den sonraki
dönemde matematik alan›nda varl›¤›. Az›nl›k liselerindeki matematik e¤itimi ve Türk
üniversiteleri ve yüksek okullar›nda ö¤renim gören
Rumlar bu makalenin konular›d›r.

‹kinci bölüm k›saca az›nl›k liselerindeki matematik e¤itimi üzerine. Üçüncü bölüm Türk üniversiteleri ve teknik okullar›ndaki az›nl›¤a mensup
matematik ö¤rencileriyle ilgili. Dördüncü bölüm
Bo¤aziçi bölgesinin matematik gelene¤i üzerine ve
beflinci bölüm özellikle Bebek semtiyle ilgili. Son
olarak alt›nc› bölüm, Robert Kolej baflta olmak
üzere, bölgedeki Amerikan okullar›yla ilgili, ki bu
okullar sadece matematik e¤itimine de¤il Türk
toplumu ve az›nl›k aras›nda karfl›l›kl› anlay›fl›n geliflmesine büyük katk›da bulunmufltur.

K

1. Girifl
Daha giriflte, çat›flman›n efli¤ine gelindi¤i dönemlerde bile Türk ve Yunan matematikçilerin
uyumlu birlikteli¤ini vurgulamak istiyorum. Matematik, iki toplum aras›nda dostlu¤un sürdü¤ü ortamlardan biri olmufltur. Bu vesileyle, bilimin ve
bilim aflk›n›n ulusal problemleri bile aflaca¤› kan›s›
bir kez daha do¤rulanm›fl görünüyor.
Bu makale 1923 sonras›na, yani Türkiye ile
Yunanistan aras›nda mübadele ad› verilen nüfus
de¤iflimi gerçeklefltikten sonraki döneme odaklan›yor. Rumlar›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde
matematik alan›ndaki varl›klar› mübadeleden dolay› hiçbir flekilde azalmam›flt›r. Bu yaz›da, Lozan
anlaflmas›n›n getirdi¤i yeni koflullar ve sebep oldu¤u tarihsel gerçekler alt›nda az›nl›¤›n matematik
alan›ndaki varl›¤›n› incelemek istiyorum.

2. Az›nl›k Liselerinde Matematik
Bu bölüm temel olarak Zo¤rafyon ve Zapio
(Zapyon) liseleriyle ilgilidir. Bu okullar Rum diasporas› taraf›ndan ba¤›fllanm›fl, flehir merkezinde bulunan görkemli binalardayd›. Fen programlar›nda oldu¤u kadar, özellikle iflletme alan›nda çal›flacak veya biraz matematik temeline ihtiyac› olan ö¤renciler
için tasarlanm›fl, ekonomik konularda da uzmanlaflm›fl bölümler vard›.

 
Mübadele

Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararas› arenada kurulufl ve tan›nma belgesi olarak da nitelendirilebilecek 1923 Lozan Anlaflmas›’na göre,
Türkiye’deki ortodoks Rumlarla Yunanistan’daki müslüman Türkler “orijini olduklar› ülke”ye
göç ettirilecekti. Müslümanl›¤› seçmifl ya da ‹stanbul ve Gökçeada’yla Bozcaada’da oturan
rumlarla, h›ristiyanl›¤› seçmifl ya da Bat› Trakya’da yaflayan Türkler bundan muaf tutulmufllard›r. Her iki tarafta da bugün dahi izleri silinemeyen çok büyük kiflisel trajedilere neden olan
ve eskitürkçede de¤iflim anlam›na gelen
ad›yla an›lan bu zorunlu göç, iki ülkeyi de ekonomik olarak 20 y›l boyunca etkilemifltir.

Zo¤rafyon Lisesi

Matematik program› tipik bir liseden çok farkl› de¤ildi. Tek sorun, Türkiye ve Yunanistan aras›ndaki iki tarafl› anlaflmadan dolay›, çok geç gelen
veya hiç gelmeyen kitaplard›. Ö¤retmenler dersleri
için ayn› seviyedeki Türkçe kitaplara baflvururlard›. Politik ortam oldukça gergin ve fanatizmin kolayl›kla ders kitab› seçimini bile etkileyecek seviyede olmas›na karfl›n, ö¤retmenler derslerinde Türk-

* Rodos Turizm Akademisi. Bu makale 2003’te 3. Akdeniz
Matematik E¤timi Konferans›’nda sunulmufltur.
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Zo¤rafyon Lisesi matematik ö¤retmenlerinden
Profesör Gregory Gregoriades buna kaydade¤er
bir istisna oluflturuyordu.
Tak›nt› derecesinde yads›namaz bir matematik
sevgisi besleyen Profesör Gregoriades çoklu kitap
kullan›m› taraftar›yd›. Befl farkl› matematik kitab›n› birlefltirmesiyle dönemin öncülerinden ve zaman›n›n ötesindeydi: ‹ngilizce, Almanca, Frans›zca,
Türkçe ve Yunanca. Zaman›n›n ço¤unu ö¤retece¤i
konular› s›ralamaya ve ortalama bir ö¤rencinin konunun özünü kavrayabilmesi için uygun al›flt›rmalar› belirlemeye ay›r›rd›. Bir profesyonelin mesle¤ine duydu¤u sevgi, mesle¤ini icra ederken – d›flardan
bakanlara dinsel bir ritüel gibi görünebilecek – hareketlerine bile yans›rd›. Ö¤rencilerine göre, bu
adam ders anlat›rken sahnedeki bir orkestra flefine
benzerdi. Matemati¤e olan tutkusunun ö¤rencilerini etkiledi¤i, ve bu insanlar›n farkl› kariyerler seçmifl olsalar da hâlâ matemati¤e karfl› özel bir ilgi ve
sevgi duyduklar› düflünülürse onu bir orkestra flefine benzetmekte çok abartmad›klar› kesindir.

çe kitaplar› kullanmakta tereddüt etmediler ve
böylece ö¤rencilerinin matematik e¤itiminde boflluk oluflmas›n› önlediler. Profesyonellik bir kez daha siyasi anlaflmazl›klar› ve önyarg›lar› aflm›fl, öncelik e¤itime verilmiflti. Bu durum daha do¤ru bir
flekilde e¤itim tutkusu olarak nitelendirilebilir.
Yunanca kitaplar›n›n tekrar tekrar kullan›ld›klar› için baz› sayfalar›n›n eksik olduklar›n› belirtmekte fayda var. Rum ö¤renciler gene de Yunanca
kitaplar› tercih ederlerdi; y›rt›k p›rt›k da olsa Yunanca kitaplar›n sürekli kulan›mda olmas› bunun
bir delilidir. Örne¤in Hatzidakis (Hadjidakis) ve
Barbastathis taraf›ndan 1938’de yaz›lm›fl olan
Düzlem Geometrisi kitab› 1970’te hâlâ ö¤renciler
aras›nda popülerdi.
Bu noktada, t›pk› ö¤rencileri gibi, Avrupa dillerine hakim olan ö¤retmenlerin neden Yunancadan sonra Türkçe kitaplar› tercih etti¤i tart›fl›labilir. Bu soruya cevap olarak Türkçe kitaplar›n yabanc› dillerde yaz›lm›fl kitaplar›n çok iyi tercümeleri oldu¤u ve Türkçenin az›nl›¤›n içinde yaflad›¤›
sosyal çevrenin kulland›¤› dil olmas› verilebilir.

Zo¤rafyon Lisesi
17’nci yüzy›l›n sonlar›na do¤ru, Beyo¤lu s›rtlar›nda birbiri ard›na büyükelçilik binalar› yükselmeye bafllar. Avrupal›lar›, Galatal› zengin Rum
banker ve tüccarlar›n aileleriyle Fenerli köklü aileler izler. Zamanla Beyo¤lu’nda nüfusu artan
Rum cemaati, çocuklar›n›n e¤itim görebilece¤i
okullara gereksinim duymaya bafllar. 1808’de
Fermeneciler (fermene = nak›fllarla ifllemeli, önü
kavuflmayan yelek benzeri giysi) Locas› bir okul
kurarak iflletim giderlerini üstlenir. Fermeneciler
Okulu ad›yla an›lan bu okul, 1831’deki büyük
yang›nda yan›p kül olur. Okul 1835’te, Eisodion
Kilisesi’ni flimdiki ‹stiklâl Caddesi’ne ba¤layan sokaktaki bir binaya tafl›n›r. Cemaat 1845’te okul
olarak kullanmak üzere, Turnac›bafl› Soka¤›’nda
iki bina sat›n al›r. 1846’da okul buraya tafl›narak
“Eisodion Cemaat Okulu” ad›yla faaliyete bafllar.
Zamanla okul binas› ö¤renci ve ö¤retmenlerin yaflam›n› tehdit edecek derecede y›pran›r.
Okulun Yönetim Kurulu üyeleri yeni bir okul infla etmek üzere para toplamaya bafllar. Ba¤›fllar
arzu edilen miktar› toplamada yetersiz kal›rken,
uzun y›llar önce Paris’e yerleflen Galata bankeri
Hristakis (Hristo) Zo¤rafos 10.000 alt›n lira ba-

¤›fllar. Ba¤›fl miktar›n›n büyüklü¤ünü kavramak
için o zamana kadar sadece 5.000 lira topland›¤›n› vurgulamak gerekir.
Zo¤rafos bu büyük ba¤›fl›n›n karfl›l›¤›nda sadece tek bir flart koflmaktad›r: Kurulacak okul Fen Lisesi olmal›d›r. Atina Metsovion Teknik Üniversitesi’nin profesörlerinden oluflturulan bir heyet, sunulan projeler aras›ndan genç mimar Periklis Fotiyadis’in projesini seçerek okul inflaat›nda onu görevlendirir.
26 Ramazan 1309 tarihli ferman uyar›nca
1892’de inflaata bafllan›r. Yeni okulun aç›l›fl töreni
dönemin patri¤i 8’inci Neofitos huzurlar›nda
1893’te yap›l›r. Zo¤rafyon Lisesi’nin ö¤rencileri
zaman içinde artarak 1960–61 ö¤retim y›l›nda
712’ye ulafl›r. 1962–63 y›l›nda okul 21 s›n›f ve flubeyle faaliyet gösterir. Zo¤rafyon Lisesi bu tarihten itibaren ‹stanbul Rum cemaatinin yazg›s›n› izleyerek ö¤renci say›s›n›n sabit bir ivmeyle günden
güne azalmas›na tan›k olur. ‹lkokul bölümü
1973’te, 1981’de Edebiyat Bölümü kapan›r.
1998’da karma e¤itime geçilir. Zo¤rafyon Lisesi
2008–09 ö¤retim y›l›nda 6’s› lise son s›n›fta okuyan 52 ö¤rencisiyle faaliyetini sürdürmektedir.
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l›yorlard›. ‹kinci durumda ise, daha iyi haz›rlanm›fl
ve ana dillerinde s›nanacak olan Türk ö¤rencilerle
rekabet etmek durumunda olduklar› için az›nl›k
ö¤rencilerin aleyhte durumu aflikârd›r. Öte yandan, benzer sorunlar›n, yabanc› liselerde okuyan
ve illa az›nl›k olmayan ö¤rencilerin de yaflad›klar›n› belirtmemek olmaz.
Az›nl›k okullar›ndan mezun olanlar›n en
olumsuz koflullarda bile Türk okullar›ndaki baflar›lar›, ilk ve ortaö¤retimde ald›klar› yüksek seviyeli e¤itimin delilidir. Bu okullardaki ö¤retmenler
K›br›s meselesi yüzünden Yunanistan ve Türkiye
aras›nda artan gerilime ra¤men görevlerine sad›k
kalarak ola¤anüstü bir ifl baflard›lar. Herfleye ra¤men, ö¤rencilerin ço¤u Türk üniversitelerine girifl
s›nav›na girip baflar›l› oldular.
Bu noktada kaydade¤er bir fleyden bahsetmek
zorunday›m. Tarihin zorlu dönemlerinde, nereden
gelirse gelsin, bu kötü niyetli davran›fllara karfl›
koymak aç›kça profesyonellik göstergesidir. Yaz›lmam›fl bir toplumsal kurala göre herhangi bir az›nl›¤›n (Yahudi, Ermeni ya da Rum) hiçbir üyesi
Türk bölgesine giremezdi. Bu yapt›r›m Birinci
Dünya Savafl› s›ras›nda geliflen tarihi düflmanl›k
yüzünden oluflmufltu. Örne¤in Rum az›nl›ktan gelen biri bir Türk okulunda ö¤retmenlik yapmay›
hayal bile edemezdi. Buna ra¤men Zo¤rafyon’un
ünlü hocalar› birkaç defa Türk liselerine s›nav yapmak için davet edilmifllerdi. (Örne¤in Beyo¤lu’nda
Atatürk Lisesi’nde.) De¤erlendirmeleri Türk meslektafllar›n›nki kadar kabul görmüfltü.

Hanri Matalon (1908 Selanik - 1983 ‹stanbul), Rum matematik
ö¤retmenlerinin en ünlülerinden ve en iyilerinden biriydi.
‹stanbul Saint Joseph ve Notre Dame de Sion okullar›nda
yar›m as›r boyunca ö¤retmenlik yapm›flt›r. Bkz. MD-2010-III.

Genel olarak e¤itim yüksek seviyede sürdürülüyordu ama zorluklar da günlük hayat›n gerçekleriydi. Bu zorluklardan biri az›nl›k ö¤rencilerin e¤itimlerinin nereye yöneldi¤ini kestirememesinden
kaynaklan›rd›. E¤itimlerine bir Yunan üniversitesinde mi devam edecekler, yoksa bir Türk okulunun girifl s›navlar›na m› kat›lacaklard›? Birinci durumda kitap eksikli¤i hayatiydi. Ö¤renciler e¤itim
geleceklerinin hangi ülkede oldu¤unu tam olarak
bilemedikleri için Yunan ö¤rencilere göre eksik ka-

Zo¤rafyon K›z ‹lkokulu
‹stanbul’un en ilginç binalar›ndan biridir. Yeniköy’dedir. Beyo¤lu’ndaki Zo¤rafyon Lisesi’ne
önemli katk›s› olmufl olan banker Hristo Zo¤rafos
Efendi’nin ba¤›fllar›yla yap›lm›flt›r. 19’uncu yüzy›l›n son 30 y›l›nda ‹stanbul mimarisinde etkili bir iz
b›rakan Rum mimar Konstantinos Dimadis’in ilk
eserlerinden biridir. 1950’lerde Yeniköy’lü tan›nm›fl mimar Vasil Vingas’›n öncülü¤ünde restore
edilmifltir. Bu restorasyonda, Rum halk› bedenen
çal›flarak ve malzeme ve para ba¤›fllar›yla örnek
bir toplumsal dayan›flma göstermifllerdir.
Cumhuriyet döneminde karma e¤itim vermeye bafllam›flt›r. Ö¤renci bulamayan okul ne yaz›k
ki 1970’lerin sonunda kap›lar›n› kapatm›flt›r.

www.yvik.org.tr/index.asp?pg=kh&newID=881
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%60 ve yan derslerin a¤›rl›¤› %40’t›r. Örne¤in bir
matematik mezununun ald›¤› derslerin%60’› matematik ve %40’› fizik ya da jeoloji gibi yan alanlardan olurdu. Bu sayede bir matematikçi, e¤itim
sektöründe çal›flmas› durumunda matematik ö¤renimini yan alanlarda yapt›¤› ö¤renimle birlefltirebilir veya endüstri sektöründe çal›flmas› durumunda
e¤itim ald›¤› temel alanla yan alan› birlefltirmesi
yüksek öneme ve uygulanabilirli¤e sahiptir.
Az›nl›klar herhangi bir ayr›mc›l›k problemi yaflamadan Türk üniversitelerinde okuyabiliyordu.
Bu durum Yunanistan ile Türkiye aras›ndaki ikili
iliflkilerin olumsuz geliflti¤i dönmelerde de geçerliydi. Az›nl›k ö¤rencilerin hakettikleri notlar› alabileceklerinden flüphe etti¤i dönemler oldu ama ald›lar. Profesörler az›nl›k mensubu ö¤rencilere karfl›
profesyonel bir tutum içerisindeydi, bütün ö¤rencilere hiçbir önyarg› olmaks›z›n eflit davran›rlard›.
Hatta az›nl›¤›n yüksek kültür seviyesi, en do¤u
bölgelerden gelenleri bile kapsayacak flekilde y›¤›nlarla kendini belli ederdi. Yunan isimleri yayg›n
Türk isimlerinden çok farkl› oldu¤undan az›nl›k
mensuplar›n› ay›rdetmek çok kolayd›.
Limit tan›m›nda oldu¤u gibi Yunan harflerinin
bol kullan›lmas› gereken matematik derslerinde
az›nl›k mensuplar›n›n bu harfleri düzgün tellaffuz

3. Türk Üniversiteleri ve Teknik Okullar›ndaki
Rum Ö¤renciler
‹hmal edilemeyecek say›da az›nl›k lise ö¤rencisi Türk üniversitelerine gitmeye hevesliydi. Bu ö¤renciler sadece ‹stanbul’da evlerinde kalma düflüncesi çekici geldi¤i için de¤il, Türk üniversitelerindeki e¤itim kalitesinden dolay› böyle bir tercihte bulunmufltu.
Modern Türkiye’nin kurucusu Kemal Atatürk,
yeni kurulmufl bu cumhuriyette e¤itime özellikle
a¤›rl›k vermiflti. Geliflmekte olan Alman-Yahudi
toplumu Naziler Almanya’da iktidara geldi¤inde
k›s›tlamalar alt›nda yaflamaya zorlanm›flt›. Atatürk
tan›nm›fl Alman Yahudisi bilim adamlar›n›n Türkiye’ye göç etmesine olanak sa¤lam›flt›. Bu bilim
adamlar›n›n bilimsel katk›lar› ve yöneticilik deneyimleri Türk üniversitelerinin imaj›n› dünya çap›nda gelifltirdi. Ayn› zamanda Türk akademisyenler
de yanlar›nda yetiflti; böylece akademik gelenek
bozulmadan sürdürülebildi.
Alman e¤itim modeli tavizsiz uyguland›. Hemen her alanda, bilgisini etraf›ndakilere sunabilecek yetkin en az bir profesör vard›. Bu profesörler
genellikle araflt›rmalar›yla u¤rafl›rlar, dersleri ve laboratuvar çal›flmalar› iyi organize olmufl asistanlar› taraf›ndan yap›l›rd›. Ana alan derslerinin a¤›rl›¤›

‹stanbul Üniversitesi’nde Alman hocalar denetiminde bir laboratuvar çal›flmas›.
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ekonomik hem de kültürel aç›dan geliflmekte olan
Tuna vilayetlerinde valilik yapm›fllard›r.
Orada bulunan Yunan halk› bu ailelerden gelen valilerin himayesinde çok yüksek bir yaflam kalitesine ulaflm›flt›r. E¤itim bu insanlar›n refah›nda
önemli bir role sahipti, genel olarak esnafl›kla geçindiklerinden ö¤retimde bu alanla ilgili konular
di¤er konularla en az›ndan eflit a¤›rl›kta olmal›yd›.
Bu yüzden düzgün bir matematik e¤itimi, en az›ndan finans alan›nda gerekli matematik e¤itimi, bir
gereklilikti ve yeni e¤itim anlay›fl› Yunanl›lar›n faaliyet gösterdikleri bütün alanlarda kendini göstermiflti. Bu yenilik Methodios Anthrakitis, Sevastos
Leontiadis ve Balanis kardefller gibi ünlü Yunan
e¤itimciler aras›nda, matematik ve pozitif bilim
e¤itiminin önemi konusunda anlaflmazl›klar›n

etmeleri yüzünden yaflad›klar› s›k›nt›lar› ufak tefek
sorunlar olarak nitelendirmek gerekir.
Matematiksel yetenek, bir az›nl›k mensubunda
bile kabul görürdü. Maçka’daki ‹stanbul Teknik
Üniversite’de ve ayn› zamanda bir askeri yüksek kurumda ö¤retmen olan Profesör Alap›narl› Rum ortodoks az›nl›¤a mensup olan bir ö¤rencisinin matematiksel olarak yetenekli oldu¤unun fark›na varm›flt›. Bu yüzden bu ö¤renciyi derslerinde asistan
olarak görevlendirmekten ve zor bir analiz sorusunu
çözmesi için tahtaya kald›rmaktan imtina etmezdi.
Profesörlerin ulafl›lmazl›¤› denilen ve etnik kökeni ne olursa olsun bütün ö¤rencilerin uymas› gereken kural, kat› bir flekilde uygulanan Alman e¤itim modelinin sonucuydu. Bu prensibe göre bir
profesöre derslerle ve bilimle ilgili olmad›¤› sürece
ö¤renciler taraf›ndan ulafl›lamazd›. Bu durumda
ö¤renciler asistanlarla bafllayan ve yard›mc› doçent vs. diye devam eden bir hiyerarflik süreç sonucunda profesörlere ulaflabilirdi. Bu modelin
Turkiye ve Yunanistan gibi ülkelerde uygulanmas›n› hakl› k›labilecek bir sebep de sözde Akdenizlilik mizac›n›n kontrol edilmesi olarak öne sürülebilir; ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerle tan›fl›kl›¤› kolayca istismar edecek bir mizaç. Bugünlerde ö¤retim elemanlar› ve ö¤renciler aras›nda daha yak›n
iliflkiler kurulmas›n› destekleyen Amerikan e¤itim
modeli iki ülkede de daha yayg›n durumdad›r.
Bir zaman sonra, matematikte s›rad›fl› bir baflar› gösteren ö¤renciler Yunan, Amerikan veya Türk
üniversitelerinde kaydade¤er birer kariyere sahip
oldular. Özellikle Bo¤aziçi Üniversitesi (eski Robert
Koleji) baz› az›nl›k mensuplar›n› profesör olarak
atayarak bu duruma önemli bir katk›da bulundu.

1870’lerde ‹stanbul Bo¤az›

meydana geldi¤i bir dönemi iflaret eder (18’inci
yüzy›l). Modern e¤itim müfredat›nda matemati¤in
önemini küçümseyen ve karfl› görüflü savunanlara
çamur atmaktan çekinmeyen bir grup hâlâ mevcuttur. Bu görüfl Anthrakiti ve Leontiadi’nin Kozani
okulundan geçici olarak ayr›lmalar›na sebep olmufltu. Bu ayr›l›¤›n sonucu olarak sözkonusu okuldaki e¤itim süreci hayalk›r›kl›¤› yaratacak kadar
gerilemiflti.
Ne mutlu ki yukar›da bahsi geçen ailelerin büyük etkisi alt›nda olan Bo¤aziçi bölgesi matemati¤in önemini belirten yeni e¤itim anlay›fl›n› kolayl›kla kabullenmifltir. Bölgedeki okullar - kilise kökenli olanlar bile - matematik müfredatlar›na büyük önem vermifller ve özel matematik bölümü
olan kütüphanler oluflturmufllard›r. Özellikle, Chios ve Arta gibi ulusumuzun en önemli okullar›n›n
kütüphanlerine büyük katk›larda bulunan Kuruçeflme’de yaflayan Kastoria’l› Manolis’ten bahsetmek zorunday›m. Bu okullar›n önemi kütüphane-

4. Bo¤aziçi, Arnavutköy, ve Bebek’in
Matematiksel ve Bilimsel geçmifli
Yunan ruhunun yeniden canlanmas›na çok
katk›s› olan büyük Fanaryot (Fenerliler) hareketi
de Bo¤aziçi’ni etkiledi.
Arnavutköy’de Mourouzis, Soutzos, Mousouros ve Caratheodory gibi yüksek sosyal ve ekonomik statü sahibi ailelerin yazl›k evleri vard›. Bu
aristokratik evlerin ço¤u dönemin mimarisinin örnekleriydi. Bugüne kadar korunmufl olan bu evler
hâlâ çevrelerini güzellefltiriyor. Bu ailelerin atalar›
ve onlardan sonra gelenler Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda genellikle önemli pozisyonlarda bulundular
ve pafla unvan›na sahip oldular. Hatta baz›lar› hem
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Burada, bu ailenin matemati¤e olan yetene¤inin ne kadar do¤al oldu¤unu gösteren politik bir
olaydan bahsedece¤im. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda bay›nd›rl›k ve hariciye bakan› ve valilik gibi baflka yüksek pozisyonlarda bulunmufl olan,
Carathéodory’nin kay›npederi Aleksandro Karatodori Pafla (1833-1906) 1878’de Berlin Konferans›’nda Sultan› temsil etmifltir. Bu konferans Do¤u
ülkelerinin tarihî geliflimini bir dereceye kadar belirlemifltir. Yunan delagasyonuna ünlü romantik
flair ve gene ‹stanbul do¤umlu ve hatta Karatodori
Pafla gibi Fenerli Alexander Rizos Ragaves (18101892) baflkanl›k etmifltir. Görüflmelere ara verildi¤inde bu iki adam bir araya gelip fikir al›flveriflinde bulunurlar, ana dillerinde birbirleriyle flakalafl›rlar. Karatodori Pafla, baflka bir kariyer seçmifl
olmas›na ra¤men, matemati¤e merakl›d›r ve Ragaves’in iflleri üzerine bir gözlem yapar. Ragaves Yunan sessiz harfleri ro ve lambday› harmonik bir
frekansla fliirlerinde o kadar s›k kullanm›flt›r ki sesli olarak okundu¤unda akan suyun sesini and›rmaktad›r. Bu gözlem matematiksel olarak incelen-

lerin (matematik ve muhasebe gibi) finansal çal›flmalara yönelik özel bölümleri olmas›d›r. Ço¤unlu¤u Bo¤aziçi’nde yaflayan Kastoria’l›lar ve Bükrefl
özel bir ilgiyi ve övgüyü hakediyor. Ancak bu makalenin amac› de¤ildir.
Kürk üreticileri ve sat›c›lar› olarak günlük tecrübelerinden matematik yönünden zengin bir e¤itimin önemini çok çabuk kavrad›lar. Bu sebeple ‹stanbul’daki az›nl›k toplumunun refah›n› sa¤lamaya ve geldikleri flehrin refah›n› sa¤lamaya yönelik
ba¤›fllar›n›n yan›nda e¤itimle hedeflere ulaflmak ve
ve yeni e¤itim anlay›fl›na olan inanc› sa¤lamlaflt›rmak için de ba¤›fllarda bulundular.
Bu bölümü Arnavutköy’den bahsederek bitiriyorum. Matematik camias›nda zaten meflhur olan
Caratheodory ailesine de¤inmeden geçemeyece¤im. Matematik alan›nda bir deha olan Constantin
Caratheodory termodinami¤in temellerini oluflturan makalesini Arnavutköy’üne yak›n olan Kuruçeflme’de yazm›flt›r. Ayr›ca meflhur Osmanl› paflas›
Aleksandro Karatodori Pafla’n›n k›z›yla Kuruçeflme’de evlenmifltir.

Constantin Carathéodory (1873-1950)
Berlin’de do¤mufl ama çocuklu¤u Belçika’da
geçmifl Rum as›ll› matematikçi. Analizden ölçüm
kuram›na, termodinamikten görelilik kuram›na
kadar matemati¤in birçok alan›na önemli katk›lar› olmufltur.
Babas› Stephanos Carathéodory ‹stanbul aristokrasisinden say›labilirdi. Berlin’de hukuk okumufl ve 25 y›l boyunca Osmanl› ‹mparatorlu¤unun
elçisi olmufltur. Osmanl›’da bakanl›k yapm›fl bir
baflka akrabas› Aleksandro Karatodori Pafla’n›n
ad› metinde geçiyor. Carathéodory ailesinin on kadar üyesi Osmanl›’da önemli yerlere gelmifltir.
Constantin, Brüksel askeri okulundan mezun
olup mühendis olmufl ama daha sonra, 1900’de
Berlin Üniversitesi’nin matematik bölümüne kaydolmufltur. Hocalar› aras›nda Frobenius, Schwarz,
Hilbert ve Klein say›labilir.
Yaflad›¤› tarihler ve Alman oluflu göz önüne
al›nd›¤›nda Caratheodory’nin hayat›n›n savafllar
ve zorluklar içinde geçti¤i anlafl›l›r.
Yunanca ve Frans›zca ana dilleriydi. Almancas› edebi say›lacak kadar mükemmeldi. ‹ngilizce,
‹talyanca ve Türkçe bilirdi. Ayr›ca eski Yunanca
ve Latince bilirdi.

Baba o¤ul Carathéodory’ler
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geliflmeler için ideal bir çokkültürlü ortam oluflturmufltur. Amerikal›lar 1863’de meflhur Robert Kolej’i Yunanl›lardan sat›n ald›klar› bir araziye, her
sene belli bir oranda Yunanl›’n›n ö¤renci olarak
kabul edilmesi kofluluyla kurdular. Frans›z rahibeler bo¤aza bakan bir tepeye bir katolik kilisesiyle
birlikte kendi okullar›n› kurdular. Almanlar›n kendi okulu yoktu ama etkili kültürleri bölge sakinlerinin e¤itime olan meyiliyle birleflince Bebek’in manevi ortam›na de¤erlerine katk›da bulundu. Bunun
yan›nda aristokratik Türk ve Yunan aileleri de
komflular›n›n büyük etkilerini sorgulamadan benimseyerek kendi yaflamlar›n› kurdular.
Bebek’in Yunan sakinleri e¤itim alan›ndaki
beklentilerini karfl›lad›¤› için bu bölgede kendilerini ayr›cal›kl› görürlerdi. Baflka uluslardan ailelerle
beraber yaflamak özellikle de matematik konusunda bir avantaj sa¤lar. Sa¤lam matematik temeli
olan ülkelerin e¤itim anlay›fllar›na göre yaz›lm›fl ve
temek kaynak olarak kullan›labilecek çok çeflitli
yabanc› matematik kitab› seçenekleri aras›ndayd›.
Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin bir mezunu ve
kendisini ifline adam›fl bir jeolog olan N. Damianides böyle bir manevi ortamda yaflaman›n ve üç
farkl› dünyan›n en iyi e¤itimini alman›n önemi üzerinde duruyor. Bebek’te yaflad›¤› sürede edindi¤i
matematik temeli sadece bir üniversite mezunu olmas›n› sa¤laman›n ötesinde ‹stanbul’da çok uluslu
Unilever flirketini yönetecek donan›m› da sa¤lam›fl.
Bebek’in tan›nm›fl sakinleri aras›nda, iyi bilinen
iki aileden özel olarak bahsetmeliyim. Kültüre olan
sevgileri ve katk›lar›n› takdir etmek için bu yaz›da
ne desem azd›r. Türk armatör Sad›kzâde kültürel,
sosyal ve ekonomik alanlardaki en iyi kiflileri bahçesinde toplard›. Düzenledi¤i resepsiyonlarda kozmopolitleri biraraya getirmenin yan›nda, sanat ve bilim
de içeren farkl› sektörlerden insanlar›n birbirleriyle
fikir ve görüfl al›flveriflinde bulunmalar›n› da sa¤lar-

‹ki Fenerli: Ragaves ve Karatodori Pafla.
‹ki düflman ülkenin temsilcisi...

memifltir. Bu hikâyeyi anlatt›m çünkü Markov da
Puflkin’in Eugene Onegin fliirindeki sessiz ve sesli
harflerin da¤›l›m›n› incelerken Markov sürecini tan›mlam›flt›r1.
Bu matematiksel gelene¤in içinde bulunmalar›ndan dolay› Arnavutköy ve Bebek sakinlerinin yak›n
zamana kadar iyi sunulmufl bir matematik e¤itimimine yatk›n olmalar› ve Yunan toplumunun finansal matematik gibi matemati¤in çeflitli alanlar›nda
uzmanlafl›lmas›na öncülük etmeleri kaç›n›lmazd›.
5. Bebek
Afla¤› Bo¤aziçi bölgesinde Arnavutköy’ün yan›nda bir tablo gibi olan Bebek bulunur. Üç as›r
önce bir bal›kç› mahallesi olan Bebek, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun merkezinde çal›flan Avrupal› ve
Amerikal›lar›n yazl›klar›ndan oluflan çok fl›k ve
aristokratik bir mahalleye dönüflmüfltür. Nüfusu
Amerikal›lar, ‹ngilizler, Almanlar, Frans›zlar,
Türkler, Yunanlar ve az say›da ‹talyandan oluflmaktayd›. Bu bölgede yaflayanlar›n ço¤unun sosyo-ekonomik seviyesi ortalaman›n üzerindedir,
bölgede aristokratlarla beraber yaflayan orta s›n›f›n bu beraberli¤in etkilerinden kaç›nmas› olanaks›zd›r. Az nemli olan güzel ve sa¤l›kl› iklimi Amerikal›lar› ve Avrupal›lar› çekmifltir. Amerikan ve
Avrupa elçilikleri yazl›k resepsiyonlar›n› burada
yapmak için âdeta birbirleriyle yar›flm›fllard›r.
Uluslar›n gelece¤ini belirleyen politik konulardaki
kifliflel görüfller ve fikirler ve yeni geliflmelere olanak sa¤layan bilimsel görüfller hep bu resepsiyonlarda oluflmufltur.
Üç farkl› Bat› kültürü, Amerikan, Alman ve
Frans›z, yerel kültürle kar›flarak sosyal ve e¤itimsel
1 Editörün Notu: Bu konuda daha fazla ayr›nt› için bkz. Tosun
Terzio¤lu, Zor Zamanlarda Matematik: Constantin Cara-theodory, MD-2011-I, sayfa 67-75.

Bebek’in eski günlerinden bir manzara
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1937’de ‹stanbul Üniversitesi’ne girmifltir. 19371941 bekârl›k y›llar›n› Bebek’te geçirmifltir. 1942’de
kendisi gibi matematikçi olacak olan o¤lu Tosun
Terzio¤lu do¤mufltur. 1954’ten sonra aile tekrardan
Bebek’e tafl›nm›flt›r. Nâz›m Terzio¤lu Alman e¤itim
modelini ve felsefesini benimsemiflti. Bu ayn› zamanda ‹stanbul Üniversitesi’nde Matematiksel Analiz
kürsüsünün ruhu ve Türk üniversitelerinde Alman
modelinin en seçkin temsilcilerinden biri olmas›n›n
da sebebidir. Karl Zubert’in bir ö¤rencisi olan, fizikçi Prof. Dr. Cavid Ener, Nâz›m Terzio¤lu’nun görüfllerini paylafl›yordu, ve ders kitaplar›n› yazmak
için Bebek’in muhteflem ve ilham veren ortam›n› tercih ediyordu (Denel Fizik, Bebek 1969). Nâz›m Terzio¤lu ayr›ca Konrad Knopp’un, öncü bir çal›flma
olan ve derslerine kat›lan matematikçilere ilham veren kitaplar›n› Fonksiyonel Teorisine Girifl ve Fonksiyonel Analiz isimleriyle oldukça aç›klay›c› ve çarp›c› bir flekilde çevirmifltir.
Bir baflka dünya çap›nda ünlü Bebekli matematikçi Cahit Arf’t›r. 1946’dan 1997’deki ölümüne kadar Bebek’te yaflam›flt›r. Selanik’te do¤an Arf,
Balkan savafllar›n›n patlamas›yla ‹stanbul’a göç etmifltir. Paris’te Ecole Normale Supérieure’de üniversite e¤itimi görmüfl ve Göttingen’de Helmut
Hasse’nin ö¤rencisi olarak doktoras›n› alm›flt›r.
Naz›m Terzio¤lu ile Cahit Arf, Türk Matematik
Derne¤i’nin kurucular›ndand›r ve her ikisi de uzun
y›llar derne¤in baflkanl›¤›n› yürütmüfllerdir. Y›llar
sonra Tosun Terzio¤lu da derne¤in baflkanl›¤›n› 19
y›l boyunca yürütmüfltür.

d›. Bu anlamda bu resepsiyonlar, Almanlar›n – asl›nda daha çok edebi ve ve felsefi olan – meflhur Rahel Varnhagen sosyal toplant›lar›n› hat›rlat›yor2. Bir
Yunan komflusuna göre bu entellektüelleri sadece izlemek, yaratt›klar› havay› gözlemlemek bile bilime
hevesli orta halli bir kimseye ilham vermeye yeterdi.
Benzer flekilde Ermeni Narl›yan da bilime ve sanata
de¤er veren bir zengindi. Onun evi de bu çevreler
için bir baflka buluflma noktas›yd›. Kar›s›n›n Arnavutköy’den olmas› sebebiyle Narl›yan’›n Rum az›nl›kla yak›n iliflkileri vard›. Hem kendisi hem de kar›s› e¤itime karfl› sonsuz bir tutkuya sahiplerdi, özellikle de matematik alan›nda; bu sebeple o¤ullardan
birisi bu alanda e¤itim gördü.
Önemli bir matematikçi olan Nâz›m Terzio¤lu’ndan bahsetmemek çok büyük bir kay›p olur.
Rum az›nl›k mensuplar› taraf›ndan Türk Kappos3
olarak nitelendirilen Nâz›m Terzio¤lu kendisini ifline adam›fl bir matematikçiydi. Caratheodory’nin
doktora ö¤rencisi olan Nâz›m Terzio¤lu’nu hâlâ,
derin matematiksel düflüncelere dalm›fl bir flekilde

6. Bo¤aziçi’ndeki Amerikan Okullar›
Robert Koleji
Bo¤aziçi, Asya’y› Avrupa’dan ay›ran, ‹stanbul’un bu ola¤anüstü k›y›s› s›rad›fl› bir güzelli¤e ve
iki yüzy›l önceye dayanan kültürel gelene¤e sahiptir. Ço¤u elçilik yazl›k ofislerini bu güzel k›y›da,
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun merkezinde kurmufltur. Bu durum flehrin bu bölgesinin bat›l›laflmas›na
büyük olanak sa¤lam›fl, kültürel aktivitelerin geliflimine katk› sa¤lam›fl ve e¤itimin geliflimine de az
ya da çok katk›da bulunmufltur.
E¤itimdeki iki kutup olan, iyi bilinen Amerikan kolejlerinin oluflmas›na olanak sa¤lam›flt›r;
Arnavutköy’deki lise ve hemen komflu mahalle Bebek’teki e¤itim süresi dört y›l olan Robert Kolej. ‹stanbul’un bu iki mahallesinde muhteflem bir do¤a
içinde ve mükemmel bir akademik kadroyla ve

Türk matemati¤ine büyük emekleri geçmifl olan
Nâz›m Terzio¤lu

Bebek iskelesinde vapur beklerken hat›rl›yorlar. Nâz›m Terzio¤lu Kayseri’de do¤mufl, liseyi ‹zmir’de
okumufl, yetiflti¤i ortam›n çok kültürlü atmosferini
solumufl, tutkulu bir bilim adam›yd›. Terzio¤lu Münih’te Caratheodory’nin ö¤rencisi olarak 1936’da
doktoras›n› ald›ktan sonra Türkiye’ye dönmüfl ve

2 Çevirenin Notu: Rahel Varnhagen, 1771-1833 aras›nda yaflam›fl pek tan›nmam›fl bir Alman yazard›, entellektüeller, sosyal,
siyasi ve politik elitler aras›nda düzenledi¤i toplant›lar›yla bilinir. Yazar bu toplant›lara gönderme yap›yor.
3 Editörün Notu: Demetrios Kappos, Nâz›m Terzio¤lu’nun da
doktora dan›flman› olan Caratheodory’nin doktora ö¤rencisiydi. Terzio¤lu doktoras›n› 1936’da alm›flt›r. Terzio¤lu,
kendisinden birkaç yafl büyük olan Kappos’la Münih’te ö¤rencilik y›llar›nda tan›flm›flt›.
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zaman›n çok ötesinde, matemati¤in birçok alan›nda uluslaras› yar›flmalar düzenledi. Baz›lar› bu yar›flmalar›n bugün bizim matematik cemiyeti taraf›ndan haz›rlanan yar›flmalar› and›rd›¤›n› söyleyebilir. Bu adam›n ve e¤itime yönelimi olan Rumlar›n himayesinde, sayg›l› bir bilimsel yar›flma okulu
daha çekici k›lm›flt›.
1922’den sonra bu e¤ilim, Birinci Dünya savafl›
neticesinde meydana ç›kan yeni verilerle k›yaslanabilecek bir flekilde devam etmektedir. Orta halli
az›nl›k aileleri kadar aristokratik olanlar› da, soylar›na en iyi e¤itimi sa¤lamak hevesiyle çocuklar›n› bu
okullara göndermeye devam ediyorlar. Baz›lar› finansal olarak ellerinden gelen bütün fedakârl›¤›
yapmaya haz›rd›. Bunu, e¤itime yönelik do¤alar› gere¤i oldukça verimli bir yat›r›m olarak görüyorlard›.
Bu kolejlerde matematik e¤itimi, mezunlar›n›n
akademi içinde ya da d›fl›nda sayg›n alanlarda çal›flmas›n› sa¤layacak kadar yüksek seviyededir. (Nitekim Tosun Terzio¤lu Robert Kolejlidir.) Matematik
e¤itimi ve özellikle kullan›lan kitaplar üzerinde durmal›y›m. Kitaplar, ortalama okurun tan›mlar›n ve
teoremlerin özünü anlayabilmesine dikkat edilerek
yaz›lm›flt›. Ö¤retmenlerine göre özellikle Rum ö¤renciler matemati¤e oldukça yatk›nd›, ald›klar› kaliteli matematik e¤itiminin avantaj›n› kullan›yorlard›.

Amerikan e¤itim sisteminin gerektirdi¤i düzgün
yönetimle iki okul da farkl› uluslardan ö¤rencilerin
beraber yaflamalar› ve dayan›flmalar› için sa¤lam
bir temel oluflturmufltur.
Robert Kolej, 1863’te Sultan Abdülaziz döneminde infla edilmifltir ve Türk topraklar›ndaki ilk
yabanc› üniversite olmufltur. Bulundu¤u arazi, Yunanl›lar taraf›ndan, her sene belli bir say›da Yunan
ö¤rencinin ö¤renim ücreti ödemeden ve hatta gerekirse bar›nma ücreti ödemeden burada e¤itim almalar› konusunda bir anlaflma karfl›l›¤› sat›lm›flt›r.
Amerikan humaniter doktirini okulun s›ralar›na bile yans›m›flt›: “‹nsanl›k bütün uluslardan üstündür”.

Robert College (lise)

Yunanl›lar›n Küçük Asya’da Amerikan e¤itim
modeline olan güçlü e¤ilimleri Amerikan kolejlerine yüksek kay›t oran›ndan aç›kça görülebilmektedir. Ortalaman›n üstünde sosyal ve ekonomik duruma sahip aileler taraf›ndan oldukça yo¤un ilgi
gösterilmesini nerdeyse bir moda olarak yorumlayabiliriz. Sunulan e¤itim kalitesinin yüksekli¤i ve –
en az›ndan o dönemde – yeni say›labilecek olan ö¤retmen ve ö¤renciler aras›ndaki s›cak ve yak›n iliflkiler Rum kökenli ö¤rencilerin bu okullara kay›t
olmas› için yeterince teflvik ediciydi. Amerikan hükümetinin Kapadokya’da bir kolej kurmak istemesinin sebebi de buydu, müslüman ço¤unlu¤un tersine Rum ortodoks az›nl›k bu kolejde ö¤renci olabilirdi. Küçük Asya felaketi bu plan› radikal bir flekilde etkiledi.
20’li y›llarda sadece e¤itim süreciyle de¤il, kültürel etkinliklerle de ilgili en az 80 dolay›nda Rum
ö¤renci vard›. Kendi konferanslar›n› düzenlediler,
güzel bir elyaz›s› ile yaz›lm›fl tutanaklar›n› tuttular,
ama üzerinden y›llar geçmesinden dolay› mürekkep solmufl ve tan›nmayacak haldedir. Hünerli
profesör Loizos Iliou bu etkinliklerin ruhuydu ve

Robert College (Bo¤aziçi Ü.), Gould Hall,
muhteflem mor salk›mlar›yla

Okullarda iyi düzenlenmifl laboratuvarlar da bulundu¤undan konunun uygulanabilirli¤i hakk›nda da
fikir sahibi olabiliyorlard›. Matematik oldukça soyuttur, ayn› zamanda oldukça uygulanabilirdir de.
Kolejlerde kural olan iki alana da gerekli önemi vermek konular›n derinden anlafl›lmas› için hayati bir
öneme sahiptir. Ayn› anlay›flla, matematiksel konuflmalardan dolay› ö¤rencilerde oluflabilecek hoflnutsuzluk da asgari seviyedeydi. Hatta ö¤renciler,
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Kapan›fl
Bu makaleyi yazarken tamamen objektif kalmakta oldukça zorland›m. A¤›r politik ortam ve
kiflisel duygular sebebiyle oluflan duygusall›k afl›r›
uçlardan birinde yer alan sonuçlara ulaflmam› sa¤layabilirdi. Bir baflka deyiflle, bu durumun yaratt›¤› imaj bir bütün olarak görüldü¤ünde, önyarg›lar›n doru¤a ulaflt›¤› bir biçimde tamamen olumlu ya
da tamamen olumsuz olarak görülebilir.
Nüfus verileri elbette hayal k›r›kl›¤›na u¤rat›yor. Ö¤rencilerin sesleri ve kahkahalar›yla dolan,
etraflar›nda geliflmekte olan Rum toplumunun
canland›rd›¤› okullar art›k neredeyse bombofl. Bu
durumdan bahseden, bu durumun ilgilendirdi¤i taraflar› sorumluluk almaya ça¤›ran makalelere yayg›n olarak rastlan›yor. ‹ki ülkede de gazeteciler genellikle az›nl›¤›n problemlerine de¤inirken, ulusal
bak›fl aç›lar›n› temsil etmekten çekinmiyorlar.
Benim hedefim insanlar›, politik durumlar› ve
bu durumlar karfl›s›nda benimsenen stratejileri
elefltirmek, var olan gerçekleri görmezden gelmek
ve bu sayede oluflacak karfl›tl›klar› hemen bertaraf
etmek de¤il. Sadece objektif olmaya ve olabildi¤ince ilk elden edinilmifl bilgilere yer vermeye çal›flt›m.
Sadece K›br›s meselesi yüzünden iki ülke aras›nda
yaflanan, dayanmas› zor, neredeyse bo¤ucu zor zamanlar› yaflam›fl kiflilerin sunduklar› bilgilere itimat ettim. ‹yi matematikçilerin zor tarihî dönemlerde nas›l profesyonelliklerini koruduklar›n› ve
ayn› zamanda baz› kiflilere ve görüfllere haks›zl›k
etmekten kaç›nd›kar›n› anlatmaya çal›flt›m.
Bana göre, profesyonelli¤in ve bilim aflk›n›n
–bizim durumumuzda matematik– politik durumun zorlad›¤› talihsizlik ne kadar vahim olursa olsun bast›r›lamayaca¤› bir kez daha kan›tlanm›flt›r.
Gerçek bilim ›rk, ulusal köken, din ve insanî de¤erlere dair daha baflka birçok etkene göre ayr›mc›l›k
yapmamal›d›r, yapm›yor da. Kendini bilimci – matematikçi sayan herkes yukar›daki doktrini en
az›ndan mesleki durumlar için kan›tlamal›d›r.
Bu makalede bu do¤rultuda hareket etmeye çal›flt›m. Ülkemizin de d›fl politika olarak destekledi¤i uzlaflmac› tavr› benimsedim, ve görüfllerim hakk›nda iyi niyetle yap›lacak her türlü yoruma aç›¤›m. ‹nsanlar›n, kendi ç›karlar› ve ilerlemeleri pahas›na bile, bazen yatk›n olabilece¤i fanatikli¤i önlemek için özellikle iyi niyetli diyorum. ♣

uzun ders saatlerinde ve okul d›fl›nda birbirleriyle ifl
birli¤i yapmalar›na olanak sa¤lad›¤› için bu e¤itim
anlay›fl›ndan memnundular. Geliflmifl yard›mlaflma
ve iflbirli¤i anlay›fl› uyumlu e¤itim ve çal›flma ortam›yla beraber sözde farkl›l›klar›n ve anlaflmazl›klar›n s›n›f›n d›fl›nda b›rak›lmas›na yard›m etmifltir.
Robert Kolej’in matematik gelene¤i kurulufluna dayan›r. Zengin kütüphanesinde bulunan matematik kitaplar› aras›nda dönemin öncü kitaplar›ndan biri olan, daha sonra psikopos olacak olan ve
patrikhanenin ortodoks paskalya bayram›n›n zaman›n› matematiksel olarak belirlenmesinden sorumlu olan, vaiz Pagratius taraf›na yaz›lm›fl “Sarkaç ‹çin Matematiksel Formüller” kitab› bulunurdu. Kilise etkisindeki matematik hakk›nda bir makale yaz›labilir ama bu baflka bir makalenin ilgi
alan›. Kolejin kurucular› aras›nda yer alan Alman
kökenli Yunan Karl Terzaghi’nin (Terzaki) tan›nan çal›flmas› Erdbaumekanik’te (1919 – 1925)
düzgün matematik e¤itimine de¤inmesi bile bu gelene¤in aç›k göstergelerinden birisidir. Hem Türkçede hem de Yunancada zemin mühendisli¤i terimini ilk kullanan bu özel mühendis bugün özel bir
kolon sayesinde an›lmaktad›r. Bu tarihi de¤erlendirmeyi bitirirken, kolejin e¤itim anlay›fl›n› derinden etkilemifl olan çok özel bir kimseden bahsetmeden geçemeyece¤im; tan›nm›fl Alman matematikçi Forchheimer. O zamanlarda iyi bir e¤itimciyle iyi bir araflt›rmac›n›n aras›ndaki fark› bilen bir
kifli. ‹kisinin birlikte bulunmas›na her zaman rastlanmaz. Bu e¤itim anlay›fl› ve gerektirdi¤i didaktik
yaklafl›m kolej için bir devrim niteli¤inde olmufltur.
Son y›llarda matematiksel bilimciler ve yetenekli ö¤retmenler kolejin matematik alan›ndaki
prestijinin artmas›n› sa¤lad›lar. “Strolling Through” gezi kitaplar› serisiyle ünlü olan teorik fizikçi
ve matemati¤e karfl› sonsuz bir sevgi duyan John
Freeley, Bebek’te yaflayan matematikçi Fikret Kortel, Göttingen’den doktoral› tan›nm›fl say›lar kuramc›s› Orhan ‹çen, yetenekli matematik ö¤retmeni Nesert Ay›rman vs.
10 Eylül 1971’de Robert Kolej statü de¤ifltirerek Bo¤aziçi Üniversitesi’ne dönüfltü. Matematik
bölümünün oldukça iyi bir ad› vard›r ve uluslararas› alanda da oldukça aktiftir. Az›nl›k için bu bölümün baflkan yard›mc›l›¤›n› kendilerinden birinin
yapmas› ayr›ca önemlidir: Dr. ‹rini Dimitriyadis.

Teflekkür: Düzeltmeleri ve katk›lar› için Tosun Terzio¤lu’na
çok teflekkür ederim.
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