Önsöz

u kitab›n ortaya ç›k›ﬂ›n›n oldukça uzun bir öyküsü vard›r. Türkiye’deki kimya ö¤retiminin tarihini araﬂt›r›rken zorunlu olarak bunun ortaya ç›kt›¤› kurum olan ‹stanbul Üniversitesi’nin tarihi ile de ilgilendim. Bu çal›ﬂmalar›m s›ras›nda 1980’li y›llar›n sonunda 1933’te Ankara’da kurulmuﬂ olan Yüksek Ziraat
Enstitüsü’nü yeniden keﬂfettim. ‹stanbul Üniversitesi’nin kuruluﬂu için Maarif Vekiline yetki veren 2252 say›l› kanun 31 May›s 1933 günü ve Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kuruluﬂ kanunu da 10 Haziran 1933 günü TBMM’nde kabul edilmiﬂtir. Ayn› zamanda kurulmuﬂ olan bu iki yüksek ö¤retim kurumunu karﬂ›laﬂt›rd›¤›mda bunlar›n örgütleniﬂleri, yönetimleri, akademik yap›lar› ve akademik unvanlar›n kazan›lmas› gibi temel akademik nitelikleri bak›m›ndan birbirinin bütünüyle z›dd› oldu¤unu gördüm. Bunun üzerine Yüksek Ziraat Enstitüsü’nü daha
yak›ndan incelemeye, bu konuda belge ve bilgi toplamaya ve aradaki z›tl›¤›n nedenlerini araﬂt›rmaya giriﬂtim. Bunun yan›nda ‹stanbul Üniversitesi’nin kuruluﬂunu veya yayg›n ad›yla “1933 Üniversite Reformu”nu ve bu s›rada yap›lan tasfiyeyi çok daha derinlemesine araﬂt›rmaya baﬂlad›m. Bu konuda vard›¤›m ilk sonuçlar› 1995’te ‹stanbul’da yap›lan “Bilim, Bilim Politikas› ve Üniversiteler Kongresi”nde sundu¤um “1933 Üniversite Reformu: Ne kadar› reform, ne kadar› tasfiye” baﬂl›kl› bildiride ortaya koydum, ancak konunun yeterli olgunlu¤a ulaﬂmad›¤›n› düﬂündü¤üm için bunu bildiri kitab›nda yay›nlamad›m. Bundan bir süre
sonra 1998’de Ankara’da yap›lan “Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti’nin
75 Y›l›na Toplu Bak›ﬂ Uluslararas› Kongresi”ne “1933’te kurulan ‹stanbul Üniversitesi ile Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kuruluﬂlar›n›n ve akademik yap›lar›n›n
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karﬂ›laﬂt›r›lmas›” baﬂl›kl› bir bildiri sundum. Bu bildiriyi yay›nlanmas› s›ras›nda
getirilen kelime say›s› s›n›rlamas› nedeniyle nerdeyse yar› yar›ya k›saltmak zorunda kald›m. Bunun sonucunda anlatmak istediklerimi tam anlam›yla ifade edemeyen bir metin ortaya ç›kt› ve bu durum karﬂ›s›nda bildiriyi daha da geniﬂleterek
baﬂka bir yerde yeniden yay›nlamay› düﬂündüm. K›rk y›ll›k dostum Fahri Aral ile
bu konular› konuﬂup tart›ﬂ›rken kendisi bunu uzun bir makale yerine bir kitap
haline getirmemi ›srarla istedi ve böylece bu kitab›n serüveni baﬂlad›. Baﬂlang›çta
hedef ‹stanbul Üniversitesi’nin tarihinin yaz›lmas› iken konunun içine girdikçe
bunun dar bir çerçeve içinde yap›lamayaca¤› ortaya ç›kt› ve konu giderek geniﬂleyip derinleﬂti. Bunun sonucunda ‹stanbul Üniversitesi tarihinin ana eksenini
oluﬂturdu¤u 19. yüzy›l ortalar›ndan baﬂlayan ve 1981’e kadar gelen bir “Türkiye
Üniversite Tarihi” ortaya ç›kt›. Bu kitap k›rk y›ll›k bir birikimin ve son beﬂ y›l›
çok yo¤un bir çal›ﬂma ile geçen on y›ll›k bir çaban›n ürünüdür.
Türk Darülfünun ve Üniversite tarihine bak›ld›¤›nda bu kurumlarda “›slahât” ve “tensîkât” yap›lmas› isteklerinin sürekli olarak gündemde oldu¤u görülür. Sözlük anlamlar›na bakt›¤›m›zda “›slahât”›n düzeltme veya iyileﬂtirmeler
ve “tensîkat”›n da düzen verme veya düzenlemeler anlam›na geldi¤i görülür. Ancak, Darülfünun veya Üniversite söz konusu oldu¤unda bu iki masum kelimenin
anlam› “tasfiye”dir. Tasfiyenin gerekçesi olarak ilginç bir görüﬂ üretilmiﬂtir. Buna göre, bu kurumlar iyi iﬂlememekte olup yetersizdirler ve bunun nedeni ö¤retim üyelerinin iyi olmamas› ve yetersizli¤idir. Bu kurumlar›n d›ﬂ›nda ise çok iyi ve
yeterli kiﬂiler vard›r ve mevcut kadro tasfiye edilerek onlar›n yerine d›ﬂar›dakiler
getirilirse sorun çözülecektir. Do¤al olarak bütün tasfiyelerde tasfiye edileceklerin listeleri kapal› kap›lar ard›nda haz›rlanm›ﬂ, bunlara hep bilimsel k›l›flar geçirilmek istenilmiﬂ ise de öncelikle siyasal nedenler ve ikinci s›rada da kiﬂisel çekiﬂmeler etkili olmuﬂtur. Bu bak›mdan Türk üniversite tarihi ayn› zamanda siyasal
tasfiyelerin de tarihidir. Sürekli tasfiyeler bir akademik gelene¤in yerleﬂmesini engellemiﬂ ve üniversite mensuplar›n› sürekli olarak güvensizlik içine itmiﬂtir.
1933’te Darülfünun mensuplar›n›n önemli bir bölümü tasfiye edilerek bunlar›n
yerine kadroya al›nanlar bu kez ironik bir biçimde 1960’ta tasfiye edilmiﬂlerdir.
Özellikle son k›rk y›l içinde iki hipotezden yola ç›k›larak ve bunlar›n tart›ﬂ›lmas› adeta tabulaﬂt›r›larak sloganlaﬂt›r›lm›ﬂ görüﬂlere dayanan bir “Üniversite Tarihi” ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu hipotezlerden birincisi 1933’te kurulan ‹stanbul
Üniversitesi’nin mükemmel bir yap› oldu¤u ve tart›ﬂ›lamayaca¤› ve ikincisi de
buraya gelen mülteci Alman profesörlerin modern bilimi Türkiye’ye getirmiﬂ oldu¤udur. 1933’te Darülfünun’un ilga edilerek yerine ‹stanbul Üniversitesi’nin
kuruluﬂu önceleri “1933 Üniversite Reformu” olarak an›l›rken daha sonra “Ata-
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türk Üniversite Reformu” olarak an›lmaya baﬂlanarak tabulaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Öncelikle yap›lan bir reform de¤il bir “devrim”dir ve “1933 Üniversite Devrimi” olarak adland›r›lmas› çok daha do¤ru olacakt›r. Kitapta da ortaya koydu¤um gibi
di¤er devrimler do¤rudan Atatürk’ün eseri iken bu do¤rudan Atatürk’ün yönlendirdi¤i bir devrim de¤ildir ve Maarif Vekili Dr. Reﬂit Galip’in eseridir. Dr. Reﬂit
Galip burada maksad› çok aﬂm›ﬂt›r ve ‹stanbul Üniversitesi’nin kuruluﬂundan on
üç gün sonra istifa etmek zorunda kalmas› da bunu kan›tlamaktad›r. Günümüzde Türkiye’deki üniversite sisteminin içinde bulundu¤u durum sürekli tart›ﬂma
ve eleﬂtiri konusu olurken ve ç›k›ﬂ yollar› aran›rken baﬂlang›çta var olan “mükemmel” üniversite yap›s›ndan nas›l bugünlere gelindi¤i veya baﬂlang›çtaki yap›n›n “mükemmel” olup olmad›¤› tart›ﬂ›lmamaktad›r. Çözüm olarak asl›nda ne
oldu¤u pek bilinmeyen ve “alt›n ça¤” olarak adland›r›lan baﬂlang›ç dönemine
geri dönülmesi önerilmektedir. Modern bilimi Türkiye’ye getirdi¤i varsay›lan
mülteci Alman profesörlere toplumsal özgüven eksikli¤i nedeniyle geleneksel Bat› ve yabanc› hayranl›¤› kapsam›nda adeta tap›lmakta ve üniversitedeki gerileme
onlar›n ayr›lmas›na veya daha uzun süre Türkiye’de tutulamam›ﬂ olmalar›na
ba¤lanmaktad›r. Yabanc› profesörlerin gerçekten Türkiye’ye modern bilimi getirip getirmedikleri veya bilimsel bir ortam›n oluﬂmas›na katk›lar›n›n olup olmad›¤› gibi konular objektif olarak tart›ﬂ›lmamaktad›r.
Bu çerçeve içinde üniversitelerde yap›lan araﬂt›rma ve tezler genel olarak
birinci elden kaynaklar› yok sayarak kabul görmüﬂ görüﬂleri tekrarlamaktan
öteye gitmemekte ve bunun do¤al bir sonucu olarak eleﬂtirel olamamaktad›rlar.
Ayr›ca, üniversite mensubu olan veya mensubu olmak için umut besleyen genç
araﬂt›rmac›lar›n kabul görmüﬂ resmî tarihe karﬂ› ç›kmalar›n›n kendi gelecekleri
için olumsuz sonuçlar do¤urabilece¤i korkusunu taﬂ›d›klar› da kuﬂkusuzdur.
Türkiye’deki üniversitelerin hemen tümü ‹stanbul Üniversitesi’nden do¤muﬂtur ve onun hastal›klar›n› genetik olarak taﬂ›maktad›r. Günümüzdeki üniversite tart›ﬂmalar›n› do¤ru bir temele oturtabilmek için sorunlar›n geçmiﬂteki
kökenlerine inmek ve geçmiﬂle hesaplaﬂmak gereklidir. Oysa, geçmiﬂin tart›ﬂ›lmas›n› bir tabu haline getirip onun bir “alt›n ça¤” oldu¤unu ileri sürerek sa¤l›kl› sonuçlara varabilmek mümkün de¤ildir. Bu kitapta Türk üniversite tarihini
bütünüyle birinci elden belge ve bilgilere dayanarak yeniden yazarak yorumlad›m. Bunu yaparken akademik yaﬂam›n›n sonuna yaklaﬂm›ﬂ bir kiﬂi olarak genç
akademisyenlerin duyduklar› kayg›lar› duymam söz konusu olamazd›. Zaten bu
tür kayg›lar› asistan oldu¤um dönemde de duymad›m ve kendime güven duyarak sürekli mücadele ettim. Yeri gelmiﬂken, akademik yaﬂam›n baﬂlang›c›nda
olan gençlere hiçbir kayg›ya kap›lmadan gerçekleri ortaya koymaya çal›ﬂmala-
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r›n› tavsiye ederim. Çünkü, kiﬂilik sahibi olmadan gerçek bir akademisyen olmak mümkün de¤ildir. Bu kitapta ortaya koydu¤um al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›ndaki bilgi
ve yorumlar›n çok kiﬂiyi rahats›z edece¤ini ve tart›ﬂma yarataca¤›n› biliyorum
ve bekliyorum.
Kitapta II. Meﬂrutiyet’in ard›ndan törenlerde çal›n›p söylenen Darülfünun
Marﬂ›, Maarif Nâz›r› Emrullah Efendi taraf›ndan Haziran 1912’de haz›rlanan
“Tedrisat-› Âliye Kanunu” tasar›s›, 1916’da Alman müderrisler taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olan “Osmanl› ‹mparatorluk Üniversitesi Nizamnâmesi”, Prof. Dr. Albert Malche’›n raporuna ek olarak haz›rlam›ﬂ oldu¤u “‹stanbul Darülfünunu
Hakk›nda Teﬂkilât Kanunu Projesi” gibi bugüne kadar bilinmeyen veya araﬂt›r›lmam›ﬂ olan birçok konu ilk kez ve ayr›nt›l› bir biçimde ortaya konulmuﬂtur.
1933’te Darülfünun’dan tasfiye edilenler ile ‹stanbul Üniversitesi’nin kadrosuna
al›nanlar konusundaki birbiriyle çeliﬂen listeler arﬂiv belgelerine dayan›larak düzeltilmiﬂ ve tam listeler do¤ru bir biçimde verilmiﬂtir.
Bunlar›n yan›nda, çok say›da yanl›ﬂ bilgi ve tarih belgelere dayan›larak
düzeltilmiﬂtir. Örne¤in, hep 1912’de Emrullah Efendi taraf›ndan ç›kart›lm›ﬂ oldu¤u tekrarlanan Darülfünun Talimat›’n›n 26 May›s 1913 tarihli oldu¤u kan›tlanm›ﬂ, 1909’da T›p Fakültesi ile Eczac› ve Diﬂçi Mekteplerinin kuruluﬂlar›n›n
bir gecede olmad›¤› arﬂiv belgeleri ile ortaya konulmuﬂ, 1922’deki Darülfünun
Grevi’nin sonucunda istenmeyen hocalar›n görevden al›n›ﬂlar› bu konuda ileri
sürülen çeliﬂkili bilgileri ortadan kald›racak biçimde belgeleri ile ortaya konulmuﬂ ve ilgili belgelerin tümü görülmeden üzerinde çok spekülasyon yap›lm›ﬂ
olan Einstein’›n Atatürk’e yazd›¤› mektup gibi konular tüm belgeler ortaya konularak ayd›nlat›lm›ﬂt›r. ‹stanbul Üniversitesi’ne gelen yabanc› profesörler ve
yard›mc›lar›n›n tama yak›n bir listesi ortaya konulmuﬂ ve bunlar›n katk›lar› da
tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Belki de mühendis kökenli olmamdan kaynaklanan nedenle konular›n daha kolay anlaﬂ›labilmesini sa¤lamak amac›yla kitapta çok say›da çizelge kulland›m ve özellikle örgütsel yap›lar› ﬂemalarla gösterdim. Ayr›ca, 68 kuﬂa¤›n›n önde gelen mensuplar›ndan biri olmam›n da etkisiyle ö¤renci kavgalar›na ve olaylar›na oldukça geniﬂ bir yer ay›rd›m.
Bir kurumun kendisinden bekleneni verip veremedi¤ini tart›ﬂ›rken o kuruma sa¤lanan altyap› ve maddi olanaklar› da göz ard› etmemek gerekir. Konuya bu aç›dan yaklaﬂarak her dönem için Darülfünun ve Üniversite’nin sahip oldu¤u altyap› ve bütçeleri ayr›nt›l› bir biçimde ortaya koyarak tart›ﬂmaya çal›ﬂt›m. Uzun y›llar çeﬂitli düzeylerde yöneticilik yapt›¤›m s›rada edindi¤im bütçe ve
mali mevzuat deneyiminin bu çözümlemelerde büyük yarar›n› gördüm.
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Bu kitapta al›ﬂ›lm›ﬂ ve genel kabul görmüﬂ üniversite tarihinin d›ﬂ›nda ve
ço¤u zaman onu çürüten çok miktarda bilgi ve yorum söz konusudur. Bu nedenle kaynaklar› do¤rudan konuﬂturmak için çok miktarda al›nt› yapt›m ve k›s›m
sonlar›nda da çok say›da ek verdim. Eklerde ilk kez gündeme gelen konular ile
ilgili belgeler, genel kabul görmüﬂ görüﬂleri çürüten ve karﬂ›t görüﬂleri destekleyen belgeler, önemli belgeler ve ulaﬂ›lmas› çok güç olan belgeler tam metin ve tart›ﬂmalar› ortadan kald›rmak için ço¤u kez t›pk›bas›m olarak verilmiﬂtir. Ayr›ca,
‹stanbul Üniversitesi için 1933-1934 döneminde ç›kart›lm›ﬂ olup tümünün bir
araya toplanmas› oldukça güç olan yönergelerin de derlemesi yap›lm›ﬂt›r.
Türk üniversite tarihi söz konusu oldu¤unda ister istemez Osmanl› bilimi
tart›ﬂmalar› da gündeme gelmektedir. Her toplumda oldu¤u gibi Osmanl› toplumunda da bilim vard›r. Ancak, Bilimsel Devrim’in d›ﬂ›nda kalm›ﬂ olan Osmanl›
toplumundaki bilim Ortaça¤ ‹slâm biliminin herhangi bir katk› yap›lmadan tekrar›ndan öteye geçememiﬂtir ve kendine özgü bir “Osmanl› bilimi”nden söz etmek
mümkün de¤ildir. Modern bilimin gecikmiﬂ baz› esintileri 18. yüzy›l ortalar›ndan
itibaren Osmanl› toplumuna girmeye baﬂlam›ﬂ ve modern bilimin aktar›m› ancak
19. yüzy›l ortalar›ndan sonra yavaﬂ yavaﬂ gerçekleﬂmiﬂtir. Türkiye’de bir Darülfünun kurma giriﬂimleri de bunun bir parças›n› oluﬂturmaktad›r.
Bu kitap beﬂ cilt olarak düzenlenmiﬂ olup bir bütün oluﬂturmaktad›r. Ancak her cilt de kendi içinde bir bütündür. Birinci ciltte Darülfünun kurma giriﬂimleri ve Osmanl› döneminde Darülfünun, ikinci ciltte Cumhuriyet döneminde
Darülfünun, üçüncü ciltte Darülfünun’un ilgas› ve yap›lan tasfiye, dördüncü ciltte 1933-1946 döneminde ‹stanbul Üniversitesi ve beﬂinci ciltte de 1946-1981 dönemini kapsayan özerk üniversite dönemi ele al›nm›ﬂt›r.
Her eser gibi bu eserin de eksiklikleri vard›r ve her türlü eleﬂtiriye aç›kt›r.
Belgelere ve birinci elden kaynaklara dayan›larak yap›lacak her türlü eleﬂtiriyi
tart›ﬂmaya haz›r›m. Ancak, sloganlara dayan›larak yap›lacak eleﬂtirileri dikkate
almayaca¤›m ve bunlar›n tart›ﬂmas›na girmeyece¤im. Uzun ve kapsaml› bir eme¤in ürünü olan bu kitab›n okuyucu ve araﬂt›rmac›lara yararl› olmas›n› dilerim.
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