
1933 Üniversite Reformu

ve «Tematik Üniversite» İhtiyacı

Durmuş Demir

İYTE Fizik Bölümü 



 1 Haziran 1453: 

Sultan Mehmed,  Ayasofya ve Pontokrator manastırlarını medreseye çevirtir; önde 
gelen bilim insanları ve sanatçıları İstanbul’a davet eder.

 1846:

Sultan Abdülmecid’in Darülfünun (Fenler Yeri) adıyla bir «yüksek öğretim kurumu» 
oluşturma çabası Sultan Abdülaziz tarafından 1869’da gerçekleştirilir (450 öğreci ile). 
1873’de kapanır.

 1900:

Sultan Abdülhamid, 25. saltanat yılında Darülfünun’u tekrar açtırır (Fen, Edebiyat, 
İlahiyat, Tıp). Almanya’dan 8 öğretim elemanı katılır (1918’de dönerler). 1919’da bilimsel 
özerklik verilir.



 1924: 

Cumhuriyet Hükümeti,  Darülfünun’a tüzel kişilik ve 
katma bütçeyle yönetim hakkı verir. (Ücretler 
iyileştirilir.)

 1930:

Atatürk, Darülfünun’u habersiz ziyaret eder,  
fakültelerdeki derslere katılır, öğretim üyelerinin 
görüşlerini alır. Kurumu «ilim timsali» olarak tanımlar. 

 1931:

Hükümet, Cenevre Üniversitesi’den pedagog Albert 
Malche’yi Darülfünun hakkında bir rapor hazırlamak 
üzere davet eder.  Malche 1932’de raporunu sunar.

(Feza Günergun, Sevtap Kadıoğlu, Osmanlı Araştırmaları (2006))









Malche’ın raporunu okuyan Atatürk notlar düşer:

 İstanbul Darülfünunu lağvolunmuştur; yerine İstanbul Üniversitesi tesis olunacaktır.

 Memurlar, müstahdemler adedi çoktur (355). Bu vazifeleri muhtaç talebeye

 Emin’in en mühim vazifesi ilmî meselelere taalluk eder; idare işleri için, bir memur lâzım

 Darülfünunun en büyük zaafı, şahsî mülâhaza ve araştırmaya sevkeder tarzda tedris yok. Ansiklopedik 

malûmat veriliyor

 Darülfünun hocaları! yoktur. Şimdilik hariçten getirmek lâzımdır. Ondan sonra da, kendi çocuklarımızı ecnebi 

üniversitelerinde yetiştirmek lâzım

 “İnsaniyetin umumî fikrî sermayesine, Türkiye’nin verebileceği ve vermekle mükellef olduğu” şeyler ne 

büyüktür. “Şarkî Avrupa ile Anadolu’daki büyük medeniyetler, burada (Türkiye) değilse nerede tetebbu 

edilecektir?”

(Utkan Kocatürk, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı)



(31 Temmuz 1933)

«... Türkiye gibi baştan başa yeniden teşekkül eden bir memlekette bu icabat ve 
ihtiyacat her taraftan fazla ilmî alakayı celp etmelidir. Türkiye’nin jeolojisi, tabii ve 
iktisadi coğrafyası, iklimi, çiçekleri ve nebatları, kara ve deniz hayvanları, 
antropolojisi, mazisi, sanayii, kültürü, yani suret-i umumiyede her şeyi, bütün bu 
şeyler Türkiye’nin Darülfünun tekmil kürsüleri ile alakadardır. Her şeydir.»

Atatürk: 



Darülfünun’dan
gelenler (61/143)

Yurt dışında 
okutulmuş 
olanlar

Nazi’lerden 
kaçan bilim 
insanları (190)





Kütüphaneler oluşturdular (getirdikleri veya 

satın aldıkları kitaplarla)

Laboratuvarlar kurdurlar (hurdacıdan, 

tamircilerden toplanan malzemelerle)

Gerçek anlamda üniversite eğitimi verdiler 

ve araştırmacı yetiştirdiler

Başbakandan bile fazla maaş aldılar 

(ancak enflasyon onları da ezdi)

Çoğu Türk akademisyen onlara kıskançlık 

ve nefret  ile yaklaştılar ve işbirliği yapmak 
yerine onları kaçırtmak için çabaladılar.

Türkiye’ye gelen Yahudi bilim insanları:

(Arnold Reisman, Hürriyet Gazetesi, 07/12/2008)

Amerika’ya giden Yahudi bilim insanları:

 Amerika’nın en iyi üniversitelere sahip 
olmalarını sağladılar,

 Amerikan Uzay Programını gerçekleştirdiler,

 New York’un kültürüne büyük katkı verdiler.

 Amerika’da eğitim ve araştırmayı en üst 
seviyelere taşıdırlar (Nobel ödülleri 
getirdiler)

 Amerikalı akademisyenlerce dışlanmak 
veya kaçırtılmak gibi bir durum 
yaşamadılar.

(Burak Yılmaz, Gazete Bilkent, 15/02/2017)



 Malche raporundan anlamlı dersler çıkartıldı mı?

 Atatürk’ün notları ne kadar dikkate alındı?

 İstanbul Teknik Üniversitesi (1944) 

 Ankara Üniversitesi (1946)

 Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü (1956)

 Karadeniz Teknik Üniversitesi (1955)

 Atatürk Üniversitesi (1957)

 Ege Üniversitesi (1955)



Genel Üniversiteler Tematik Üniversiteler

Üniversiteler 

Mevcut üniversiteler

Evrensel eğitim/araştırma yerleri

Bilimin yapıldığı yerler

Ekonomik/Kültürel odaklı üniversiteler

Belli amaca dönük eğitim yerleri

Bilimin uygulandığı yerler



Pazarlama/Ticaret 
Fakültesi

Ürün Fakültesi
(balık, süt, bal, taş,...)

İşletme 
Fakültesi

TEMATİK ÜNİVERSİTE

Üretici Birliği



Teşekkürler


