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Tevfik Sağlam’ın İki Mektubu
ve
Bir Raporu Işığında
1933 Üniversite Reformu

Cafer GÜLER*

I. Giriş
Bu makalede Türk Eğitim Tarihi’nin, Türk Üniversite Tarihi’nin önemli bir
dönüm noktası olan 1933 Üniversite Reformu’na, önce bu reformun önemli
bir aktörü ve sonrasındaysa mağduru olan Tevfik Sağlam’ın penceresinden
bakılacaktır.
Tevfik Sağlam1 “1933 Üniversite Reformu”ndan önce Darülfünun Tıp Fakültesi’nde Emraz-ı Dâhiliye Müderrisi idi. 1933 Reformu esnasında ÜniversiAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü
Tevfik Sağlam 1882’de İstanbul’da doğdu. 1903’te Askeri Tıbbiyeyi bitirdi. Mezuniyetinden
sonra bir yıl süreyle Gülhane’ye devam etmiş ve burada Süleyman Numan ve Alman
Deycke’nin yanında iç hastalıkları kliniği ve laboratuvarında görev almıştır. 1905’te
Gülhane’ye Süleyman Numan’ın asistanı olarak girmiş 1906’da ise iç hastalıklarında muallim
muavinliği (doçent), 1909’da Haydarpaşa’da tıp fakültesinde ikinci iç hastalıkları kliniği
laboratuvar şefi olmuştur. 1912’de Balkan Savaşı’na katılmış 1914’te Tıp Fakültesi’nden
ayrılarak askeri hizmete dönmüş, Birinci Dünya Savaşı başlayınca 1915’te ikinci ordu
başhekimi olmuş, yine aynı yıl Üçüncü Ordu Sıhhiye Reisi olmuştur. Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra mütareke döneminde Gülhane’ye başhekim ve müdür olarak atanmış,
daha sonra ise 1919 Nisanında Tıp Fakültesi Mebadi-i Emrazı Dahiliye hocalığına getirilmiş,
Milli Mücadeleye katılmak üzere İnebolu yoluyla 1921’de Ankara’ya gelmiş Sıhhıye Müfettişi
Umumiliği’ne getirilmiştir. Daha sonra Ankara hastaneleri dahiliye ve intaniye şefi olmuş,
1923’te ise Gülhane Hastanesi dahiliye kliniği profesörü olmuştur. 1924’te ise Tıp
Fakültesinde Mebadi-i Emrazı Dahiliye hocalığına getirilmiştir. Aynı yıllarda sıtma savaş
*
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te Reformu hakkında rapor hazırlayan daha sonra ıslahat müşaviri olarak görevine devam eden Albert Malche’nin2 başkanlığındaki Islahat Komisyonu kurulmuştur3. Bu komisyon her fakülte için kimin kalıp kimin gideceğini belirlemeye yönelik olarak resmi bir hüviyeti olmayan Eksper Heyeti’nin görüşünü
alacaktır4. Tıp Fakültesi bünyesindeki Eksper Heyeti’nin üç kişilik üyesinden
komisyonu üyesi olmuştur. 1925’te I. Milli Türk Tıp Kongresi Genel Sekreterliği’ne seçilmiş,
1926’da ise Türk Kodeksi komisyonuna üye olmuş, yine aynı yıl Tıp Fakültesi Emrazı
Dahiliye Müderrisliği’ne (Ordinaryüs Profesör) getirilmiştir. 1927’de Milli Savunma Bakanlığı
Sıhhiye Daire Reisi olmuş, aynı yıl mirliva (general) rütbesini almıştır. 1928’in başlarında ise
askerlikten emekliye ayrılmıştır. Tevfik Sağlam Darülfünun Tıp Fakültesi’ne geri dönmek
istemişse de Tıp Fakültesi kendisini askeri hizmette iken Tıp Fakültesinden istifa etmiş
saydığından bu eski görevine dönememiştir. Tevfik Sağlam 1931’de Gureba Hastanesi’nde
dâhiliye uzmanı olmuş, yine aynı yıl Tıp Fakültesi Emrazı Dahiliye kürsüsüne atanmıştır.
1933 Üniversite reformundan sonra Tevfik Sağlam Tıp Fakültesi Dekanlığı’na getirilecek
ancak 1934 yılı Haziran ayında kürsüsü (II. İç Hastalıkları Kliniği) kaldırılarak dekanlıktan ve
üniversiteden ayrılmak zorunda kalacaktır. Tevfik Sağlam 1936’da Haydarpaşa Numune
Hastanesi’ne iç hastalıkları uzmanı olarak tayin edilecektir. 1940’da ise Yüksek Sıhhat Şurası
üyeliğine getirilecek, 1942’de ise İstanbul Tıp Fakültesi’nde III. İç hastalıkları kliniği
kurulunca Tevfik Sağlam bu kliniğin başına getirilecektir. Böylelikle Tevfik Sağlam’ın sekiz
yıllık üniversiteden uzak kalma dönemi sona erecektir. 1943’te ise İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü’ne tayin edilecek ve rektörlüğü 1946’ya kadar devam edecektir. 1946’dan 1952’ye
kadar ise III. İç hastalıkları kliniğinde eğitim öğretim faaliyetine devam eden Tevfik Sağlam
1952’de yaş haddinden emekli olacaktır. Tevfik Sağlam emeklilik yıllarında da boş
durmayacak özellikle Türkiye’de verem savaşının en önemli kişisi olacak ve verem savaş
derneklerinin çoğalması yönünde gayretler sarf edecektir. Sağlam ayrıca UNESCO’da
Türkiye’yi temsil eden heyette de görev almaya devam edecektir. Tevfik Sağlam 1963’te vefat
etmiştir. Tevfik Sağlam hakkındaki biyografik bu not için bkz: (Sağlam,,1981:.IX-XXI).
Ayrıca Tevfik Sağlam hakkında ayrıntılı üç ciltlik bir derleme eser Tevfik İsmail Gökçe ile
Neşati Üster’in hazırladıkları Tevfik Sağlam (1882-1963) başlığını taşımaktadır. (Gökçe ve
Üster,1966), (Gökçe ve Üster,1968), (Gökçe ve Üster 1971), C. I’de Tevfik Sağlam hakkında
meslektaşlarının, öğrencilerinin anıları, görüşleri yer almakta, C. II’de ise Tevfik Sağlam’ın
Askeri Tıbbiye’den mezun olmasından Mütareke Dönemi’ne kadar geçen sürede kendi
yazdığı anılarına yer verilmekte, C. III’te de Tevfik Sağlam’ın mektupları, konuşmaları, açılış
derslerinin metinleri yer almaktadır.
2 Albert Malche’ın müşavir olarak nasıl bulunduğu ve sonraki faaliyetleri için bkz. (Dölen,
2010c:81-89)
3 Islahat Komisyonu için bkz: ( Dölen, 2010c:.241); (Arslan, 1995:.331-334).
4 Islahat komisyonunda yer alan Osman [Horasan] her fakültede kurulan ve resmi bir
hüviyeti olmayan bu eksper heyetleri hakkında şu bilgiyi vermiştir: “Biz, bütün ıslahatı ve
kadroları iki ay içinde yaptık. Gördüğümüz iş pek büyüktür. Bu hususta birçok itirazlar
serdedilebilir. Müderrisleri kadrodan ayırırken istinad ettiğimiz deliller, müderrislerin sicilleri,
yaşları, şimdiye kadarki mesaileri ve bundan sonra çalışma kabiliyetleri olup olmadığı vesaire
hakkında yaptığımız tahkikattı. Bundan başka profesör Malş hocalarla ayrı ayrı görüşmüş,
her fakültede bu işle meşgul olmak üzere üçer kişilik bir eksper heyeti seçilmiştir. Mesela Tıp
Fakültesi’nde eksper heyet Tevfik Salim Paşa, Neşet Ömer ve Akil Muhtar beylerden
müteşekkildi. Profesör Malş heyetlerdeki zevatla resmi olarak değil, hususi olarak
görüşmüştür. Çünkü resmi görüşmede bu hocalar arkadaşları hakkındaki nokta-i nazarlarını
bitaraf olarak söylemezlerdi. Bizde medeni cesaret yoktur.’’ ( Dölen, 2010c:274, 541–542);
Eksper Heyeti hakkında ayrıca o günlerin genç bir doçenti Sadi Irmak da anılarında şu
bilgileri vermektedir: “Kadro kurma alanında bu zatın [Albert Malche] ilk girişimi bütün

296

GÜLER

Tevfik Sağlam ve 1933 Üniversite Reformu

birisi de Tevfik Sağlam idi5. Tevfik Sağlam yeni kurulan İstanbul Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi dekanlığına o günlerin Maarif Vekili Reşit Galip tarafından atanacaktır6. 1934’ün Haziran ayında ise zamanın Maarif Vekili Hikmet
Bayur’un inisiyatifiyle Tevfik Sağlam’ın kürsüsü kaldırılacak ve Tevfik Sağlam
üniversiten uzaklaştırılacaktır.
1933 Reformu’ndaki yapılan tensikatta görüşü alınan kişilerden olan Tevfik
Sağlam daha sonra Tıp Fakültesi’ne dekan olmuştur. Ancak bir yıl geçmeden
kürsüsü kaldırılarak 1934’te hem dekanlıktan hem de üniversiteden uzaklaştırılmıştır. 1942’de ise üniversiteye kendisi için bir kürsü kurulması yoluyla
dönmüş, 1943’te ise İstanbul Üniversitesi’ne rektör olarak atanmıştır. Ne olmuştur da 1933 tasfiyesinde görüşü alınan Tevfik Sağlam daha bir yıl geçmeden üniversiteden uzaklaştırılmıştır. Yine ne olmuştur da Tevfik Sağlam sekiz
yıl sonra, fakültesinden uzaklaştırılıp yine aynı fakülteye dönen tek kişi olabilmiş7 ve dahası aynı üniversiteye rektör tayin edilmiştir. İşte bu sorulara verilecek cevaplar Tevfik Sağlam’ın bu çalışmada incelenecek olan mektup ve raporunda saklıdır.
Türk eğitim tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi şüphesiz 1933
Üniversite Reformu’dur. Bu reform hakkında ayrıntılı araştırmalar yapılmıştır:
Ali Arslan’ın Darülfünundan Üniversiteye adıyla basılan doktora tezi8, Emre
Dölen’in Türkiye Üniversite Tarihi adlı beş ciltlik eserinin üçüncü ve dördüncü
ciltleri9 1933 Reformu’na ilişkin ayrıntılı çalışmalardır. Ayrıca Ersoy
Taşdemirci’nin belgelere dayalı Belgelerle 1933 Üniversite Reformunda Yabancı
Bilim adamları10 adlı eseri ile Horst Widmann’ın Türkçeye Atatürk Üniversite
Reformu11 başlığıyla çevrilen eseri de önemli araştırmalar arasındadır. Arnold
Reisman’ın Nazizmden Kaçanlar ve Atatürk'ün Vizyonu başlıklı eserini de eklemek gerekir.12

hocalara yazılı bir anket açmak olmuştu. Bu ankete öğrenim durumumuz, yayınlarımız,
yabancı dil bilgimiz sorulmuştu. Sonradan anladığımıza göre tercih unsurları olarak araştırma
özellikle yabancı dergilerde yayınlanmış olanlar, yabancı dil bilgisi, yabancı ülkelerde lisans
veya doktora yapmış olmak bir de yaş ele alınmıştır. Profesör Malche ile beraber kadro
kurmada Neşet Ömer [İrdelp], Profesör Akil Muhtar [Özden], Prof. Tevfik Sağlam, Prof.
Tahir Taner’in oylarına başvurulduğu anlaşılıyordu. “(Dölen, 2010c: 284).
5 (Dölen, 2010c: 274); (Arslan, 1995: 333).
6 Maarif Vekili Reşit Galip tarafından Tevfik Sağlam’ın Tıp Fakültesi Dekanlığına atanma
yazısı için bkz: (Taşdemirci, 1992: 73).
7 Gerçekten 1933 Reformundan sonra İstanbul Üniversitesi kadrolarına alınmayan öğretim
üyelerinin bazıları daha sonraları üniversiteye dönebilmişlerse de (İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
DTCF’ye, Şevket Aziz Kansu DTCF’ye, Fazıl Nazmi Örkün DTCF’ye alınmıştır)
uzaklaştırıldıkları fakültelerine dönen Tevfik Sağlam dışında kimse yoktur.
8 (Arslan, 1995).
9 (Dölen, 2010c); (Dölen, 2010d).
10 (Taşdemirci, 1992).
11 (Widmann, 1981).
12 (Reisman, 2011).
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Tevfik Sağlam Üniversite rektörü ve profesörleri ile.
Soldan sağa: Hamit Ongunsu, Tevfik Sağlam, Sıddık Sami Onar, Ebülula Mardin, Hıfzı
Veldet Velidedeoğlu

Diğer yandan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Türkiye’de
Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961) başlığıyla düzenlenen toplantıya Türk
Üniversite Tarihi kapsamında 1933 Üniversite Reformun’a ilişkin bildiriler
sunulmuş ve bu toplantının bütün bildirileri TÜBA tarafından kitaplaştırılmıştır.13 Ayrıca konumuz bakımından Doğan Üvey ile Ayşenur Gökçe’nin “1933
Üniversite Reformu ve Prof. Dr. Tevfik Salim Sağlam” başlıklı bir makalesi bulunmaktadır.14 Ancak belirtilmeli ki bu çalışmalarda Tevfik Sağlam’a ait mektup
ve raporlar kullanılmamıştır. Emre Dölen Türkiye’de görev alan mülteci Alman bilim adamlarından Philipp Schwartz’ın 1951’de Türkiye’den ayrılırken
hazırlamış olduğu ve ‘‘İstanbul Üniversitesi’nin Bugünkü Hali ve İstikbali’’ başlıklı
raporunu şöyle tanıtmaktaydı: ‘‘Schwartz bu raporunda 1933 Reformu’nun
(Aras, Dölen, Bahadır, 2010)
(Gökçe ve Üvey, 2001: 106–109). Bu makale sadece Tevfik Sağlam’ın kronolojik bir
biyografisini içermektedir. Tevfik Sağlam’ın 1933 Reformundaki rolü ve kısa bir süre sonra
üniversiteden uzaklaştırılması üzerinde hiç durmamaktadır. Ayrıca bu kronolojik biyografide
tarih hataları da bulunmaktadır. Örneğin Tevfik Sağlam’ın 1934’te üniversiteden
uzaklaştırıldıktan sonra üniversiteye geri dönüş tarihi olarak 1939 (doğrusu 1942 olacak),
yine Tevfik Sağlam’ın İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne tayin tarihi ise 1942 (doğrusu 1943
olacak) olarak verilmiştir ve nihayet bu makalenin bibliyografyasında Tevfik İsmail Gökçe ile
Neşati Üster’in üç ciltlik Tevfik Sağlam derlemesine herhangi bir atıf yapılmamıştır.
13
14
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Başarısız olduğunu nedenleri ile ortaya koyduktan sonra ileriye yönelik önerilerde bulunmaktadır. Bu rapor çok uzun süre bilinmeden kalmış, geniş bir
özeti 1968’de Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmış olmakla birlikte gereken
ilgiyi görmemiştir. Oysa bu raporda olayın içinde yaşamış bir yabancı profesörün önemli saptamaları bulunmaktadır. Bu saptamaların çoğu aradan geçen
uzun süreden sonra günümüzde de önemini korumakta ve tartışmaya açılması
gerekmektedir.’’15 Oysa Schwartz’ın raporundan on yıl önce yine olayları yaşayan bir Türk bilim adamının yani Tevfik Sağlam’ın İnönü’ye sunduğu rapor da
en az Schwartz’ın raporu kadar ilgiyi hak etmektedir ve önemini korumaktadır.

II. Tevfik Sağlam’ın Mareşal’e Birinci Mektubu
1933 Üniversite Reformu’nun önemli bir sonucu İstanbul Darülfünunu
hocalarından bazılarının yeni kurulan İstanbul Üniversitesi kadrolarına alınmayarak tasfiye edilmeleriydi. 1933 Üniversite Reformu denince ilk akla gelen
konulardan birisi de işte bu tasfiye idi. Bundan dolayı 1933 Reformu’na ilişkin
araştırmalarda bu tasfiyeye ayrı başlıklar ayrılmıştır.16 Ancak 1934 yılında aralarında Tevfik Sağlam’ın da bulunduğu sınırlı sayıda öğretim üyesinin tasfiyesi
üzerinde yeterince durulmamıştır.17 T.B.M.M.’de 29 Mayıs’ta çıkan ve 2467
numaralı “İstanbul Üniversitesi’nin Muvazene-i Umumiye’ye alınmasına dair kanun”18
ile 6 Kasım 1933 tarihinde açıklanan İstanbul Üniversite’sinin Muvakkat Kadrosu19
dönemi kapanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı nihai kadroları İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne 11 Haziran 1934 tarihinde bildirecektir. İşte bu nihai kadroda Muvakkat Kadro’da olan bazı isimler yer almayacak yani tasfiye edileceklerdir.20
İşte 1934 yılındaki bu sınırlı tasfiye sonucu Tevfik Sağlam da 1 Haziran
1934 tarihinde, kürsüsü (II. İç Hastalıkları Kürsüsü) kaldırıldığı için hem üni-

(Dölen, 2010e: 206).
1933 Üniversite Reformu ve bununla bağlantılı olarak 1933 Tasfiye’si için şu iki ayrıntılı
çalışmayı örnek olarak gösterebiliriz.(Arslan, 1995); Emre Dölen’in ayrıntılı ve beş ciltlik
Türkiye Üniversite Tarihi eserinin üçüncü cildi (Dölen, 2010c), 1933 Reformu’na ayrılmıştır.
17 Emre Dölen Türkiye Üniversite Tarihi, adlı eserinin dördüncü cildinde 1934 tasfiyesini kısa
bir şekilde anlatmıştır. Bkz. (Dölen, 2010d: 96).
18 Bu kanunun metni için Bkz. (Dölen, 2010d: 529–533).
19 1933 Üniversite Reformu’ndan sonra 6 Kasım 1933 tarihinde açıklanan İstanbul
Üniversite’sinin Muvakkat Kadrosu için bkz. (Dölen, 2010c: 555–562).
20 Nihai kadroda kendilerine yer verilmeyen isimler şunlardı: Hukuk Fakültesi’nden Mehmet
Ali Bey, Deniz Ticaret Hukuku ile Kara Ticaret Hukuku kürsülerinin birleştirilmesiyle Ali
Kemal [Elbir], Edebiyat Fakültesi’nden İslam Tetkikleri Enstitüsü’nden Mehmet Ali Ayni,
Şevket Bey, Tıp Fakültesi’nden Parazitoloji Kürsüsü’nün kaldırılması sonucu İsmail Hakkı
Bey, İkinci İç Hastalıkları Kürsüsü’nün kaldırılması sonucu Tevfik Sağlam. Emre Dölen bu
isimlere, ismini vermediği Hukuk Fakültesi’nden bir doçent ile İslam Tetkikleri
Enstitüsü’nde lektör olan Abdülbaki Bey’i de eklemektedir. Bkz. (Dölen, 2010d: 96)
15
16
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versiteden hem de dekanlıktan ayrılmak zorunda kalmıştır21. 1934’te gerçekleştirilen ve Tıp Fakültesi Dekanı Tevfik Sağlam’ı da kapsayan sınırlı tasfiye şimdiye kadar sadece mülteci Alman Profesörlerden Philipp Schwartz’ın anılarındaki anlatıma22 dayanılarak açıklanmaya çalışılmıştır.23
Kadrosu kaldırılan ve dekanlıktan uzaklaştırılan Tevfik Sağlam, konu hakkında kendisinden bilgi isteyen Mareşal Fevzi Çakmak’a bir mektupla durumu
kendi penceresinden anlatmıştır.24 Tevfik Sağlam’ın bu mektubu aynı zamanda
1934 sınırlı tasfiyesinin birinci elden tanıklığıdır. Mareşal Fevzi Çakmak ile
Tevfik Sağlam arasında -biyografisinde (bkz. Dipnot 1) gördüğümüz üzereaskerlik hizmeti, özellikle cephelerdeki görevleri sırasında yakınlık kurulmuş

21 Tevfik Sağlam 1934’ten önce de iki kere üniversiten ayrılmak zorunda kalmıştı. 1914’ün
başlarında Tıp Fakültesi’nde “Şefler Hadisesi” diye bilinen bir tasfiye hareketinin kapsamına
Tevfik Sağlam da alınmıştı. Bu konuda bkz: (Dölen, 2010a: 423-432). Tevfik Sağlam’ın ikinci
tasfiyesi ise yukarıda biyografisini verirken anlattığımız gibi 1928’de askerlik görevinden
emekliye ayrılıp Tıp Fakültesi’ne dönmek isteyince o günkü Tıp Fakültesi yönetiminin
kendisini müstafi kabul ettiğinden Tevfik Sağlam bir anlamda tasfiye edilmiştir. Bu konuyla
ilgili olarak, daha sonraki yıllarda Tevfik Sağlam’ın kürsüsünde yer alacak olan Ekrem Şerif
Egeli’nin anlatımı için bkz: (Gökçe ve Üster, 1966: 117–118).
22 Philipp Schwartz Türkçe’ye Kader Birliği 1933 Sonrası Türkiye’ye Göç Eden Alman Bilim
Adamları başlığıyla çevrilen anılarında Üniveriste Reformu’yla birlikte Tıp Fakültesi Dekanı
olan Tevfik Sağlam ile Üniversite Rektörü Neşet Ömer İrdelp’i şöyle değerlendirmekte idi:
“Zamanında Ordu Sağlık İşleri Şefliği yapmış, yeni kurulan tıp fakültesinin Tevfik Salim
(Sağlam)’ın da reformların yürütülmesi hakkında kendine özgü fikirleri vardı. Yine de ilginç
şahsiyet şüphesiz Rektör ve Cumhurbaşkanı’nın doktoru Neşet Ömer Bey idi. Üstün’ün her
türlü sırrına ortak, öncelikli bir ‘’güven adamı’’ olarak biliniyordu. Üniversitenin rektörü olarak
ise gölge bir varlık sürdürüyordu. Onunla bir araya gelmek imkansız gibiydi. Meslektaşlarıyla
uyuşmayan bazı planlar peşinde olduğu izlenimi veriyordu. Reformları yürütmekle sorumlu
olanlardan bazıları birbirinden nefret ediyorlar ve karşıdakinin dediğinin tam tersini yapmaya
hazır bir izlenim yaratıyorlardı.’’ (Schwartz, 2003: 77) Schwartz anılarının ilerleyen
sayfalarında Tevfik Sağlam ile Neşet Ömer İrdelp’in ayrılmalarından sonra Tıp Fakültesi’nin
yeni Dekanı Nurettin Ali Berkol ile yeni Rektör Cemil Bilsel’in göreve başlamalarından
sonraki atmosferi anlatırken daha açık konuşmuştur: “Kış ve yaz dönemleri arasındaki
tatilde, Tıp Fakültesi’nin Rektörü ve dekanı da görevlerinden çekildiklerini açıkladılar.
Hukukçu ve yetenekli bir yönetici olan yeni rektör Cemil Bey, Ankara’dan reformlarla ilgili
hiçbir tereddüt ve soruna göz yummama gibi açık ve sert bir emir alarak gönderilmişti. Kısa
sürede doğru adam olduğunu kanıtladı. Adil, keskin zekalı ve enerjik biriydi. İnsanları iyi
tanıyordu büyük bir politik gücü vardı, hedefleri için sonuna kadar savaşıyordu ve bilime
saygısı sonsuzdu. Bu özellikleri sayesinde çalkantılı durumu birkaç hafta içinde normale
döndürdü, yönetimi yozlaşma ve yolsuzluktan temizledi ve yabancı profesörlerin yetkilerini
geliştirecek ortamı sağlayabilmek için gerekli önlemleri aldı. Karşı çıkışların Tıp
Fakültesinden kaynaklandığını biliyordu… Tıp Fakültesi’nin yeni dekanı Anatomi profesörü
Nurettin Ali (Berkol) Cemil Bey’in sadık destekçilerindendi.’’ (Schwartz, 2003: 87-88).
23 Örneğin (Widmann, 1981: 199), Emre Dölen ‘’Yeni kurulan İstanbul Üniversitesi’ni kısa
sürede çıkmaza sürükleyen başlıca sorunları’’ sıralarken Rektör Neşet Ömer İrdelp ile Tıp
Fakültesi Dekanı Tevfik Sağlam’ı reforma inanmayan kişiler olarak nitelemekte ve
Schwartz’ın anılarındaki ilgili pasajı aktarmaktadır. (Dölen, 2010d: 36, 52).
24 Birinci mektubun metni için bkz: (Gökçe ve Üster, 1971: 185–191).
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olduğu anlaşılmaktadır.25 İşte Tevfik Sağlam’ın biyografisinde verdiğimiz bu
görevleri dolayısıyla Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’la tanışıklığı
doğmuş olmalıdır.26 Mareşal ordudaki hizmetlerinden tanıdığı Tevfik Sağlam’ın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgilenme gereği duymuştur. Ayrıca Tevfik
Sağlam Mareşal Fevzi Çakmak’ın küçük kızını mütareke döneminde tedavi
etmiştir. Zaten mektubun başındaki “…. Muazzez’den malumat talep buyurduğunuzu duydum” cümlesinde geçen Muazzez, Tevfik Sağlam’ın mütareke
döneminde tedavi ettiği Mareşal’in küçük kızıdır.27
Tevfik Sağlam mektubunda öncelikle üniversiteden uzaklaştırılmasını anlatmaktadır. Sağlam 1934 Mayıs ayının sonlarına doğru İstanbul’a gelen Sağlık
Bakanı Vekili Refik Saydam’la bir görüşme yaptığını, bu görüşmede Saydam’ın
kendisine o günlerin Milli Eğitim Bakanı olan Hikmet Bayur’un iki iç hastalıkları kürsüsünü birleştirerek28 Tevfik Sağlam’ı kadro dışında bırakacağını söylemektedir. Bayur ayrıca Atatürk’ün de Tevfik Sağlam’ı sevmediğini eklemiştir.
Refik Saydam, Bayur’un söylediğinin aksine Atatürk’ün Tevfik Sağlam hakkında olumsuz bir görüşü olmadığını belirtmiştir. Ayrıca Başbakan İsmet İnönü’nün de böyle bir durumdan haberi olmadığını Saydam’a söylemiştir.29 Sonuçta Tevfik Sağlam üniversiteden uzaklaştırıldıktan sonra Milli Eğitim BaTevfik Sağlam’ın orduda geçen hizmeti için bkz: (Gökçe ve Üster,1968); ayrıca bkz:
(Sağlam, 1981: X-XII).
26 Mareşal Fevzi Çakmak I. Dünya Savaşı’nda Tevfik Sağlam’ın bulunduğu Doğu
Cephesi’nde görev almıştı. (Külçe, 1953: 11), (Gökçe ve Üster, 1968: 282).
27 “Beşiktaş’ta Valide Çeşmesi’nde iki odalı kiralık bir eve sığınan aile efradı bin bir heyecan
içinde yaşadıkları sırada küçük kız Muazzez menenjit hastalığına tutuldu. Hastaya bakmak
için bile doktorlar eve gelmiyorlardı. Nihayet Paşa’nın hürmetkârlarından Profesör Dr.
Tevfik Salim Paşa haberdar edilmiş ve kızın tedavisine o başlamıştı.” (Külçe, 1953: 20).
28 1933 Üniversite Reformu’ndan sonra 6 Kasım 1933 tarihinde açıklanan İstanbul
Üniversite’sinin Muvakkat Kadrosu başlıklı belgeye göre Tıp Fakültesi bünyesinde üç adet Dahili
Hastalıklar ve Seririyatı( Klinik) vardı. Birinci Dahili Hastalıklar ve Seririyatı Ord. Prof. Neşet
Ömer [İrdelp], İkinci Dahili Hastalıklar ve Seririyatı ise Ord. Prof. Tevfik Salim [Sağlam]
yönetiminde oluşturulmuştur. Üçüncü Dahili Hastalıklar ve Seririyatı’nda ise Ord. Prof.
sıfatıyla kürsünün başına ecnebinin getirileceği ibaresi vardır. Bkz. (Dölen, 2010c: 561). O
halde Neşet Ömer İrdelp’in kürsüsüne dokunulmuyor; Tevfik Sağlam’ın başında bulunduğu
İkinci İç Hastalıkları Kliniği muvakkat kadroda yer alan Üçüncü İç Hastalıkları kliniği ile
birleştirilecek ve kürsünün başına Alman Erich Frank getirilecektir. Erich Frank için bkz.
(Widmann, 1981: 249–250).
29 Tevfik Sağlam’ın verdiği bu bilgiler 1933 Reformu’yla birlikte yapılan tensikatta ve yeni
üniversitede görev almada başta Cumhurbaşkanı Atatürk, Başbakan İsmet İnönü, Sağlık
Bakanı Refik Saydam ve bu mektubun ileriki sayfalarında ismi geçen TBMM Başkanı Kazım
Özalp’in de bir şekilde müdahil olduklarına bir örnektir. Emre Dölen Hamdi Suat Aknar’ın
üniversiteden uzaklaştırılmasını anlatılırken Atatürk’ün bu konuyla ilgili tavrını da şöyle
aktarmıştır: “Olayı öğrenen Atatürk’ün görevine dönmesinin sağlanmasını istemesi üzerine”
(Dölen, 2010c:349) Emre Dölen Başbakan İsmet İnönü’nün ve Sağlık Bakanı Refik
Saydam’ın üniversite reformuna müdahil olmaları ise Akif Şakir Şakar örneğini vermiştir.
“1933’de Tıp Fakültesi’nin kürsüleri arasında Ortopedi’ye yer verilmediği için [Akif Şakir
Şakar] kadro dışı kaldı. Sıhhat vekili Dr. Refik Saydam’ın Ortopedi’nin önemi konusunda
İsmet İnönü’yü ikna etmesi üzerine tekrar kadroya alındı.” (Dölen, 2010c: 360).
25
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kanlığı’ndan bir yazı almıştır. Bu yazıda Sağlam’ın kürsüsünün kaldırılması ve
üniversite dışına çıkarılmasının “zarureti maliye sebebiyle” olduğu gerekçesine
sığınılmıştır.
Tevfik Sağlam, Refik Saydam’la yaptığı konuşmasında tasfiyesi hakkında
Saydam ve İnönü’nün bilgisi ve onayı olmadığı sonucunu çıkardığını belirtmektedir. T. Sağlam TBMM Başkanı Kazım Paşa [Özalp]’nın tasfiye konusunu Milli Eğitim Bakanı’na sorduğu zaman şu cevabı aldığını aktarır:
“Malche’nin raporunda iki dâhiliye seririyatı vardı. Üçünden birini lağvetmek
icap etti. Neşet Ömer Bey’in seririyatını kaldıramadık. Tevfik Sağlam’ınkini
kaldırdık.”30
Üniversiteden uzaklaştırılmasında Milli Eğitim Bakanı Hikmet Bayur’un
inisiyatifinin belirleyici olduğunu Tevfik Sağlam, gerekçeleriyle izah etmektedir31. Bütçede tasarruf etme gerekçesinin anlamsız olduğunu rakamlarla kanıtlayan Sağlam, üç tane iç hastalıkları kliniğinin fazla olmadığını savunur. Sağlam’a göre mevcut iki iç hastalıkları kliniğinin iş yükündeki ve öğrenci sayısındaki artış, üçüncü bir iç hastalıkları kliniğini gerekli kılmaktaydı. Malche’nin
raporunu okumadığını söyleyen Tevfik Sağlam, üniversitelerde genellikle üç
veya dört iç hastalıkları kliniğinin olduğunu zikretmekte ancak hiçbir üniversitede iki fizyoloji hocası olmadığı üzerinde durmakta ve Milli Eğitim Bakanlığı
Fizyoloji kürsüsü açısından neden tasarruf yapmadığını sormaktadır32.
Mektubun sonraki kısımlarında Tevfik Sağlam, Milli Eğitim Bakanı Hikmet
Bayur ile Vekâlet bürokratlarının Üniversite Reformu gibi önemli bir
“inkılâb”ın anlamını kavrayamadığını, yetersiz kaldıklarını vurgulamaktadır.
Bakanlığın üniversiteye Genel Sekreter göreviyle yolladığı Müfettiş Besim
Bey’in33 üniversitede acil yapılması gereken işleri sürekli engellediğini vurgu-

Neşet Ömer İrdelp, Atatürk’ün özel doktoru idi. Bkz: (Şehsuvaroğlu, 1981: 12, 59–60).
Öyle görünüyor ki Maarif Vekili Hikmet Bayur Neşet Ömer yerine Tevfik Sağlam’ı tasfiye
etmeyi uygun bulmuştur. Hikmet Bayur kendisiyle yapılan bir söyleşide yalnızca Dr. Reşit
Galip’ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na getirilmesini anlatmış ancak bakanlık makamına
geldikten sonra üniversite reformuyla ilgili yaptıklarından bahsetmemiştir. Bkz: (İnan, 1997:
329–330). Arı İnan’ın bu söyleşi kitabında Hikmet Bayur ile ilgili kısımda Milli Eğitim Bakanı
olduktan sonra Bayur’un icraatına dair bir şey yoktur.
31 1933 Üniversite Reformu ve beraberinde yapılan tasfiyeler için büyük ölçüde dönemin
Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip sorumlu tutulmuştu. Bkz. (Dölen, 2010c: 256–258).
Tevfik Sağlam’ın Mareşal’e yazdığı bu mektuptan çıkarılabilecek sonuçlardan birisi de
Hikmet Bayur’un da Milli Eğitim Bakanı olarak 1934 sınırlı tasfiyesinde bir rol oynamasıdır.
32 1933 Üniversite Reformu’nda Kemal Cenap Berksoy yeniden kadroya alınmış fakat
fizyoloji kürsüsüne Alman bilim adamlarından Hans Winterstein yerleştirilmiştir. O halde ilk
aşamada Kemal Cenap Berksoy’un tasfiye edilerek üniversite dışında bırakılmak istendiği
fakat sonra bu girişimden vazgeçildiği sonucuna varmak yanlış olmayacaktır. Bkz: (Dölen,
2010c: 330).
33 Tevfik Sağlam’ın mektubunda çok olumsuz bir portresini çizdiği Besim Bey’in
üniversitede kısa süren umumi kâtipliği için bkz: (Dölen, 2010d: 14).
30
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lamakta ve üniversitenin ihtiyacı olan malzeme alımı konusunda tasarruf gerekçesiyle önemli gecikmeler yaşandığını da eklemektedir34.
Tevfik Sağlam, Milli Eğitim Bakanı Hikmet Bayur’un başta Atatürk ve
İnönü olmak üzere devleti yönetenlerin hassas oldukları “üniversitede israf ve
sefahat vardır” propagandasını yaptığını ancak bu işi önlemekle görevli Rektörlük Genel Sekreteri Besim Bey ile üniversitenin ihtiyacı olan malzemenin
alımıyla görevli Ziya Bey’in olumlu bir iş göremedikleri ortaya çıkınca Milli
Eğitim Bakanı’nın bu sefer kendisi hakkında “Tıp Fakültesi Reisi çalışmıyor,
hariçte hekimlikle meşgul oluyor” söylentisini yaydığını eklemektedir. Tevfik
Sağlam bu iddianın da doğru olmadığını ama doktorların dışarıda çalışarak çok
para kazandıkları yönünde kamuoyunda bir algı olduğunu, bu sebeple kamuoyu doktorlara tepki gösterdiğinden Milli Eğitim Bakanı’nın böyle bir iddiaya
sarıldığını savunmaktadır.
Tevfik Sağlam’ın İsmet İnönü’ye aşağıda anlatılacak olan 1941 tarihli raporu ile Philipp Schwartz’ın anılarında Tevfik Sağlam’a yönelik üstü kapalı eleştirileri birlikte okunduğunda Tevfik Sağlam ile özellikle Tıp Fakültesi’ndeki
mülteci Alman bilim adamları arasında bir anlaşmazlık olduğu anlaşılmaktadır.
Tevfik Sağlam 1941 tarihli İnönü’ye sunduğu raporda İstanbul Üniversitesi
kadrosuna alınan mülteci Alman bilim adamlarından bazılarının bilimsel yetersizliği üzerinde ısrarla durmuştur.35 Üniversite Reformu’ndan sonra yaklaşık
Tevfik Sağlam’ın bu yöndeki eleştirilerinin gerçekleri yansıttığını Emre Dölen’in
Başbakanlık Arşivi’nde bulduğu bir belge ispatlamaktadır: “Cemil Bilsel atanmasının hemen
ardından Başvekil İsmet [İnönü] Paşa ile Yalova’da görüşmüş, üniversitenin en acil işinin
yeni ders yılı için alet edevat ve kitap sağlanması olduğunu anlatmıştır. Bunun üzerine İsmet
Paşa 6 Ağustos 1934 günü Ankara’ya bir telgraf çekip bunları ihale yoluyla sağlanmasının
uzun süreceğini ve ders yılına yetişmeyeceğini belirterek satın almanın pazarlık yoluyla
yapılması hususunda Maarif, Sıhhiye ve Maliye vekillerini konuyu görüşmesini ve gerekirse
kararnamesinin imzalatılarak çıkartılmasını istemiştir.” bkz, (Dölen, 2010d: 68, 527).
35 ‘’İlk seçim iyi olmamıştır. Prof. Malche ile birlikte ve Yahudi hocaların adeta bir mümessili
gibi çalışan Prof. Schhwartz bu seçimde üniversitenin hakiki ihtiyacından ziyade Yahudilerin
menfaatini düşünmüş ve o zamanlar büyük bir kriz geçirmekte olan Yahudi ilim
adamlarından mümkün olduğu kadar fazlasını yerleştirmeye çalışmışlardır. Filhakika intihap
edilen hocalar arasında pek kıymetli ve vazifelerinin hakikaten ehli olanlar eksik olmamakla
beraber, birçokları da sırf kayrılmak ve yerleştirilmek için getirilmişlerdir. Bu sonuncuların
bir kısmı az çok müddet sonra veya kontratları bitince geri gönderilmişler, fakat bir kısmı
el’an vazifeleri başında durmaktadırlar.’’ Tevfik Sağlam yine bu raporunda Prof. Obrndorfer
örneğini şöyle vermiştir ‘‘Tıp Fakültesinde genel ve eksperimental patoloji hocalığına
getirilen Prof.Obrndorfer iyi bir patolojik anatomimi mütehassısıdır, fakat hayatında genel
patoloji ile hiç uğraşmamıştır. Bu tayin adeta teşrih hocasının fizyoloji dersine tayini gibi bir
şeydi. Bu güne kadar işinin başında kalan Obrndorfer vazifesinde muvaffak olamamış ve
mesaisini daha ziyade patolojik anatomi tarafına kaydırmak mecburiyetinde
kalmıştır.’’(Gökçe ve Üster, 1971:85-86) 1933 Reformu’ndan sonra Tıp Fakültesi’nde bir
süre çalışan Mülteci Alman profesör Rudolf Nissen’in 1945 yılında Vatan gazetesinde çıkan
bir yazısına Tevfik Sağlam cevap verirken Nissen ile aralarında geçen ilginç bir anıyı
aktarırken, aynı zamanda kendisi ile Alman bilim adamları arasındaki bir başka anlaşmazlığa
da ışık tutmaktadır. Bu anlaşmazlık bazı mülteci Alman bilim adamlarının kendilerinin
Türkiye’ye gelmelerini bir milat olarak görmeleridir. Nissen Vatan gazetesindeki ‘‘İstanbul
34
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bir yıl süre ile Tıp Fakültesi Dekanlığı’nı yapan ve bu arada yeni gelen mülteci
Alman bilim adamları hakkında asgari bir kanaate varmış görünen Tevfik Sağlam ile mülteci Alman bilim adamlarının seçiminde en önemli rolü oynayan
Philipp Schwartz36 ve diğer bazı mülteci Alman bilim adamları arasında bazı
anlaşmazlıkların ortaya çıktığını söylemek çok da yanlış olmayacaktır.
1933 Üniversite Reformu’yla birlikte Tıp Fakültesi’nin Haydarpaşa’daki
yerleşkesinden İstanbul’un Avrupa yakasına taşınması ortaya ciddi sorunlar
çıkaracaktır. Bu sorunlarla Tıp Fakültesi uzun yıllar uğraşmak zorunda kalacaktır.37 Tevfik Sağlam Tıp Fakültesi Dekanı olarak Üniversite Reformu’nun
önemli bir ayağını oluşturan Tıp Fakültesi’nin Haydarpaşa’dan taşınmasının
olumsuz sonuçlarıyla da uğraşmak zorunda kalmıştır. Bundan dolayı da bu
taşınmanın ortaya çıkardığı olumsuzluklar ve eleştiriler Tevfik Sağlam’ın yıpratılmasında önemli bir etken olarak kabul edilmelidir.
Tevfik Sağlam’ın 1941 tarihli İnönü’ye sunduğu raporda Türk bilim adamlarına yönelik eleştirileri dikkatle okunacak olursa 1933’te kadroya alınan genç
öğretim üyelerinin akademik yükseltilmelerde aceleci tavırlarını da belirtmek-

Üniversitesine ait bir iki düşünce’’ (Nissen,1945) başlıklı yazısında Türkiye’den ayrıldıktan sonra
Tıp Fakültesi bünyesindeki Birinci Hariciye kiliniğinin yeni binasının açılışında kendisinden
söz edilmemesine kırıldığını vurgulamıştır. Tevfik Sağlam ise ‘‘Profesör Nissen’in bir yazısı
münasebetiyle’’ (Sağlam, 1945) başlıklı cevabi yazısında Nissen’in 12 sene önce açılış dersinde
Türk seleflerinden bahsetmediğini ve hatta Tıp Fakültesi Haydarpaşa’dan taşınırken Türk
seleflerine ait 23 yıllık klinik arşivinin çöpe atılmasını istediğini ancak kendisinin buna karşı
çıktığını açıklamıştır. Bu ilginç polemik gösteriyor ki bazı mülteci Alman bilim adamları
Türkiye’deki bilimsel geleneği önemsememekte hatta yok saymaktadırlar. Tevfik Sağlam’ın
bu yaklaşıma itiraz ettiği görülmektedir. Bu da bir başka çatışma ve anlaşmazlık sebebi olarak
görülmelidir.
36 ‘’İstanbul Üniversitesi ve diğer kurumlarda çalıştırılacak yabancı profesörlerin seçiminde
hiçbir kıstas söz konusu değildir. Bunların özgeçmişleri, bilimsel düzey ve yetenekleri,
hocalık özellikleri gibi niteliklerine bakılmadığı gibi Üniversite ve ya Maarif Vekâleti
yetkilileri tarafından kendileriyle bir mülakat bile yapılmamıştır. Bu konuda bütün yetki Prof.
Schwartz tarafından yapılmıştır. Doğal olarak, açıkta kalmış profesörlere çalışacak yer arayan
Schwartz’ın yaptığı bu görüşmeler çalışma koşulları ile sınırlıdır. Zaten sözleşme koşulları da
Prof. Malche ile Prof. Schwartz tarafından belirlenmiştir. Sonuç olarak, gelecek kişilerin
seçimi kendisinin kabul etmesi ve Malche ile Schwartz’ın onayı ile gerçekleşmiştir.” Bkz.
(Dölen, 2010c: 448).
37 Tıp Fakültesi’nin Haydapaşa’dan Avrupa yakasına taşınması tartışmaları çok eski tarihlere
uzanmaktaydı. 1933 Üniversite Reformu öncesinde Albert Malche’ın raporunda Tıp
Fakültesi’nin taşınmasının gerekliliğine işaret edilmekteydi. Nihayet 1933 Reformu’yla
birlikte Tıp Fakültesi’nin Avrupa yakasına geçirilme işlemi de yaşama geçirilecektir. Ancak
taşınmayla birlikte Tıp Fakültesi’nin klinikleri uzun yıllar dağınık bir şekilde kalacak, mekan
ve bina sıkıntıları yine uzun yıllar devam edecek ve son olarak Tıp Fakültesi öğrencileri
kliniklerin dağınık bir şekilde bulunmasından dolayı mağduriyet yaşayacaklardır. (Dölen,
2010c: 153-167), (Dölen, 2010d: 38-60), Philipp Schwartz da anılarında taşınmadan sonraki
Tıp Fakültesi kliniklerinin içinde bulunduğu olumsuz fiziki şartlarına değinmiştir. (Schwartz,
2003: 83-84)
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ten çekinmediği görülüyor.38 Bu rapor gösteriyor ki Tevfik Sağlam sadece
Alman bilim adamlarını değil aynı zamanda genç Türk akademisyenleri de
özellikle akademik yükselmelerdeki aceleci tavırlarını eleştirmekten çekinmemiştir. Dolayısıyla Tıp Fakültesi’ndeki genç ve hırslı Türk bilim adamlarıyla
Tevfik Sağlam anlaşmazlıklar yaşanmıştır. Bundan ötürü Tevfik Sağlam aleyhine adeta yeni bir cephe açılmış gözükmektedir. Alman bilim adamlarının ise
bu anlaşmazlığı Atatürk’e yakın isimlere Tevfik Sağlam’ın reforma bir direnişi
olarak gösterdikleri anlaşılıyor.39 Son olarak dönemin Milli Eğitim Bakanı
Hikmet Bayur ile Tevfik Sağlam arasında çıkan anlaşmazlıkları eklemek gerekiyor. Bakan’ın Üniversite Reformunu ilgilendiren kimi konulardaki kararları
ve tasarruflarını ise Tevfik Sağlam onaylamamakta ve yanlış bulmaktadır. İşte
bütün bu anlatıların bir bileşkesi olarak Tevfik Sağlam adeta günah keçisi olarak
görülmüş ve tasfiye edilmiş gözükmektedir.

III. Tevfik Sağlam’ın Mareşal’e İkinci Mektubu
Tevfik Sağlam’ın Mareşal Fevzi Çakmak’a ikinci mektubu Neşet Ömer
İrdelp’in 1 Mart 1935’te milletvekili seçilmesi üzerine kaleme alınmıştır.40 Neşet Ömer milletvekili olmadan önce I. İç Hastalıkları Kürsüsü başkanıydı.
Bundan dolayı Tevfik Sağlam’ın Mareşal’e yazdığı ikinci mektup Neşet Ömer
İrdelp’ten boşalan bu kürsüye kendisinin atanma ihtimali hakkında Mareşal’in
bilgi istemesi üzerine yazılmış görünmektedir.
Tevfik Sağlam bu ikinci mektubunda 1933 Üniversite Reformundan sonra
Tıp Fakültesi bünyesinde üç iç hastalıkları kliniği kürsüsünün ihdas edildiğini,
birincisinin başına Neşet Ömer İrdelp, ikincisine kendisi ve üçüncüsünün
başına ise bir Almanın [Erich Frank] getirildiğini dile getirmiştir. Ancak Tevfik
Sağlam’a göre E. Frank ancak 10 ay sonra gelmiş ve Milli Eğitim Bakanı Hik38 Tevfik Sağlam raporun bu kısmında diyor ki: “Filhakika, 1933 senesinde ilk kadroların
tebliği akabinde bir kısım doçent ve profesörler unvanlarından memnun kalmamışlar ve
bütün tayinlerin henüz başka bir formaliteye tâbi olmaksızın yalnız Maarif Vekâleti’nin
yapılabilmesinden istifade etmek maksadıyla ilerlemek için hemen teşebbüse girişmişlerdir.
Bu suretle, kadroda bir yer açılmadan ve ne tedrisatta bir lüzum ve ne de şahsa yapılmış bir
haksızlığı tamir gibi bir ihtiyaç olmadan kısa bir zaman içinde Dr. Fahrettin Kerim,
Burhaneddin ve Tevfik Remzi ve bilâhare diğerleri doçent vazifesini görmek üzere Prof.
unvanını almışlardır. Bunun yanlışlığını ve ileride doğuracağı sakat neticeleri o zaman gayet
sarih olarak Maarif Vekâleti’ne bildirmiş, meselâ Mayıs 1934 aylık raporumda aynen şöyle
yazmıştım: “Kendilerini yeni profesörlerden daha küçük görmeyen doçentler bir yandan
hocalarına tesir yapmakta ve bir yandan da arzularını terviç için her taraftan vasıta
aramaktadırlar. Bunun neticesi, bir müddet sonra doçentlerin büyük bir kısmının hoca
olması, hocalığın büyük bir enflâsyona uğraması, doçentliğin de asistanlık menzilesine inmesi
olacaktır. Üniversite için pek tehlikeli addettiğimiz bu ilimden gayri yollardan ikbal arama
yarışının önüne geçmek zarureti karşısında olduğumuzu zannediyorum. Yapılacak Üniversite
kanununda ilmî unvanların şahsın mı, yoksa makamın mı malı olduğu kestirilmeden evvel
her türlü unvan tevcihinden sarfı nazar etmek lâzımdır.’’ (Gökçe ve Üster, 1971: 91).
39 Ali Fuat Cebesoy (Schwartz, 2003: 87) ile Celal Bayar gibi. (Schwartz, 2003: 91).
40 Bu ikinci mektubun metni için bkz: (Gökçe ve Üster, 1971: 192-194).
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Tevfik Sağlam’ın Mareşal Fevzi Çakmak’a ikinci mektubu
(Gökçe ve Üster, 1971: 192-194)

met Bayur bu Alman bilim adamı için ayrıca bir masraf yapmamak için kendisini üniversiteden uzaklaştırmıştır. Bunun anlamı ise Alman bilim adamına
hazır bir kürsü vermektir41.
Mektubun ilerleyen satırlarında Sağlam, Neşet Ömer İrdelp’in ayrılmasıyla
iki iç hastalıkları kürsüsünün bir hoca tarafından (yani mevcut Alman bilim
adamı Frank) yönetilebileceği yönündeki Tıp Fakültesindeki Alman bilim
adamlarının önerisinin uygulanamaz olduğunu, onların böyle düşünmekle
Türk bilim adamlarının rekabetinden çekindiğini söylemektedir.
Tevfik Sağlam, Neşet Ömer İrdelp’in kürsüsü için dışarıdan yabancı bir bilim adamının getirilebileceğini, mevcut Alman hocaların bu yönde girişimde
bulunmak isteyeceklerini belirtmektedir. Tevfik Sağlam ikinci bir olasılık olarak Akil Muhtar Özden’in iç hastalıkları kürsüsüne naklinin olabileceği üzerinde durmaktadır.
Akil Muhtar Özden’in naklinin gerçekleşmesi durumunda Müfredat-ı Tıp
ve Farmakodinami (Farmakoloji) Kürsüsü için de asıl mesleki formasyonu
Farmakoloji olan ancak o günlerde Tıp Fakültesi’nde Biyokimya Kürsüsü

Tevfik Sağlam’ın üniversiteden uzaklaştırılmasından sonra II. İç Hastalıkları Kürsüsü’nün
yöneticiliğine Alman bilim adamlarından Erich Frank getirilecektir. Erich Frank için bkz:
(Widmann, 1981: 70–71, 249–250).

41
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Başkanı olan Werner Liepschitz’in42 düşünülmektedir. Liepschitz’in halen
bulunduğu Biyokimya Kürsüsü’ne ise başka bir yabancı bilim adamının getirilmesi olasılığı üzerinde durulmaktadır. Tevfik Sağlam diğer bir ihtimalin
kendisinin tekrar göreve çağrılarak Neşet Ömer İrdelp’in kürsüsünün başına
getirilmesi olduğunu belirtmektedir. Tevfik Sağlam bir başka zayıf ihtimalin
kürsünün genç bir elemana emanet edilmesi olduğunu eklemektedir. Ancak
yetişmiş bir elemanın mevcut olmadığını da vurgulamaktadır.
Sağlam’a göre, Neşet Ömer İrdelp’in milletvekili seçilmesinden sonra
İrdelp’ten boşalan Tıp Fakültesi bünyesindeki birinci İç Hastalıkları kliniği
yönetimini üstlenmek için mülteci Alman bilim adamlarının kulis faaliyetini
yürütmüşlerdir. Mülteci Alman bilim adamları İrdelp’ten boşalan kürsü yöneticiliğini elde etmeye çalışarak Tıp Fakültesi’ndeki nüfuzlarını giderek artırmaya çalışmışlardır.43
Tevfik Sağlam, Neşet Ömer İrdelp’in milletvekili olduğu halde “konferansçı” sıfatıyla kürsüyü yönetmesini, ders vermesini eğitim ve öğretim kalitesi
bakımından yetersiz ve sakıncalı bulmaktadır. Tevfik Sağlam bu noktada Türk
Üniversite tarihinin ilginç bir uygulamasına parmak basmaktadır. Türkiye’de
1946 yılında yeni Üniversiteler Kanunu çıkıncaya kadar milletvekilliği ile üniversitede hocalık konferansçı sıfatıyla bir arada yürütülebilecektir.44

IV. Tevfik Sağlam’ın İsmet İnönü’ye Verdiği Rapor
27 Şubat 1941 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün isteği
üzerine “İstanbul Üniversitesi’nin Bugünkü Durumu Hakkındaki” görüşlerini bir
rapor halinde sunmuştur. Şimdiye kadar Türk Üniversite tarihine dair araştırmalarda gözden kaçan bu rapor hayli ayrıntılıdır.45
Werner Lipschitz için bkz: (Widmann, 1981: 262-263).
Mülteci Alman bilim adamlarının bu tavırları I. Dünya Savaşı yıllarında Darülfünun’a gelen
Alman bilim adamlarının üniversitede nüfuz kazanma çabalarının bir devamı gibi
görünmektedir. 1919’da Darülfünun’a bağlı Edebiyat Fakültesi’nden İsmail Hakkı
Baltacıoğlu Alman bilim adamlarının 1915-1918 yılları arasındaki çalışmalarını
değerlendirirken şu noktaya dikkati çekmişti: ‘’Gelen müderrisler ihmal edilemeyecek bir
yekun tutuyordu. Esasen bir milletten olan bu zatlar bir rey ile intihap edilmiş kimselerdi.
Türkiye’de, bir Türk darülfün’unda, bir Türk Heyet-i Tedrisiyesine karşı vaziyetlerini takdir
ediyorlar, idari, fikri, bütün mesailde müttehiden hareket etmeyi biliyorlardı. Bu suretle
Darülfünun içinde yeni ve ecnebi bir teşekkül etti. B u kuvvet vazifesini münhasıran Alman
kalmak ve Alman görünmek ve Almanca çalışmak noktasında hülasa etti. O suretle ve o
derecedeki ilmi münakaşalarda bile aralarında şayan-ı dikkat denebilecek, bir fikir ve meslek
itilafı görülmedi. (Dölen, 2010f: 100-101).
44 Önce 1925’te açılan Ankara Hukuk Mektebi (daha sonra Fakülte olacaktır)’nde milletvekili
olan bazı kişiler ders vermişler daha sonra 1936’da Ankara’da DTCF’de aynı zamanda
milletvekili olan Hikmet Bayur, Fuat Köprülü, Şemsettin Günaltay ve diğer bir grup insan
“konferansçı” sıfatıyla ders vermişlerdir. Buna Mülkiye’nin 1935’te Ankara’ya taşınması ile
birlikte yine milletvekili olan bazı isimlerin, örneğin Hasan Saka gibi ders vermelerini
ekleyebiliriz.
45 Bu raporun metni için bkz. (Gökçe ve Üster, 1971: 80–99).
42
43
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A. İsmet İnönü ve Tevfik Sağlam
Tevfik Sağlam ile İsmet İnönü’nün tanışıklığı tıpkı Mareşal Fevzi Çakmak’ta olduğu gibi her ikisinin askeri görevleriyle ilgili olarak başladığını söylemek mümkündür. Cumhuriyetin ilanından sonra İsmet İnönü başkanlığında
kurulan hükümetlerin önem verdikleri bir konu da toplum sağlığını ilgilendiren ve acil çözüm bekleyen sıtma, frengi, trahom ve verem gibi hastalıklarla
mücadele idi. Bu mücadelede hükümet İstanbul Darülfünun’u Tıp Fakültesi’nden de bilgi birikimi anlamında destek aramıştır. Sağlık Bakanlığı Teşkilatı’yla Darülfünun Tıp Fakültesi’nin işbirliğiyle düzenlenen Milli Türk Tıp Kongreleri Tıp Fakültesi için Hükümete ülkenin acil çözüm bekleyen bu sağlık sorunları hakkında katkısını sunduğu önemli bir platform haline dönüşecektir.
Bu kongrelerin ilki 1925 yılında toplanmış olup, daha sonraları her iki yılda bir
düzenli olarak toplanmaya devam edecektir. 1925’te toplanan I. Milli Türk Tıp
Kongresi’nin hazırlıklarında Tevfik Sağlam’ın önemli bir rolü olacak, bu ilk
kongrenin Genel Sekreterliği’ni yürütecek ve daha sonraki kongrelere de katkısını sunmaya devam edecektir.46 Başbakan İsmet İnönü de bu Milli Türk Tıp
Kongrelerine ilgi ve desteğini eksik etmemiş, kongrelere katılmış ve açılış konuşmalarını yapmıştır.47 Bundan dolayı Milli Türk Tıp Kongreleri Başbakan
İsmet İnönü’nün Tevfik Sağlam’ı daha yakından tanıdığı bir zemin olmuştur.
Atatürk’ün ölümünden sonra İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçilmiş, kısa
bir süre sonra ise başbakanlığa Dr. Refik Saydam tayin edilmiştir. Bu yeni
dönemde Atatürk döneminde siyasi hayattan uzaklaşmak zorunda kalan Rauf
Orbay, Kazım Karabekir, Hüseyin Cahit Yalçın gibi sembol isimler bir anlamda İade-i İtibar Politikası’nın bir sonucu olarak tekrar aktif siyasi hayata dönme
imkânına kavuşacaklardır. Ayrıca İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi 1933 Reformu’nda kadro dışı kalan önemli bir isim de üniversiteye bu dönemde dönecektir. Atatürk’le anlaşmazlığa düşüp yurtdışına çıkan Dr. Adnan Adıvar ve eşi
Halide Edip Adıvar da Türkiye’ye dönecekler, Halide Edip Adıvar İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filoloji Kürsüsü’ne atanacak, Dr. Adnan Adıvar ise İslam Ansiklopedisi’nin Türkçede basılmasıyla sorumlu heyetin
başkanlığına getirilecektir. İşte geçmiş dönemde değişik nedenlerle bulundukları mevkilerden ayrılan, siyasetten uzaklaşmak zorunda kalan, ülke dışına
çıkan insanlar 1939’dan itibaren siyasete ve üniversiteye yeniden döneceklerdir. Tevfik Sağlam bu yeni dönemde sadece İsmet İnönü’yle geçmişten bir
tanışıklığa sahip değildir. Tevfik Sağlam’ın halen görevde olan Mareşal Fevzi
Çakmak’la da iyi bir ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca Başbakan ve aynı zamanda
CHP Genel Başkan Vekili olan Dr. Refik Saydam da Tevfik Sağlam’ı üniversiteden 1928’de ayrılmak zorunda kaldığı zaman Gureba’ya ve 1934’de ise uzaklaştırıldığı zaman ona yine yardım elini uzatarak Haydarpaşa Numune Hasta46Cumhuriyetin ilk yirmi beş yılında düzenlenen Milli Türk Tıp Kongreleri’ni gündem
maddeleri ile bildiri verenlerin isimleri için bkz. (Dirim, 1949a: 80, 1949b: 81–82).
47 İsmet İnönü’nün Milli Türk Tıp Kongreleri’nde açış konuşmaları bkz.(Rıza, 1933: 87-91,
132-133, 252-253, 389-393).
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nesi’ne uzman olarak tayin etmişti.48 Diğer yandan o tarihlerde CHP Genel
Sekreterliğini yürüten Dr. Ahmet Fikri Tuzer, Tevfik Sağlam’ın I. Dünya Savaşı’nda Doğu cephesinde III. Ordu Sıhıye Reisliğini yaptığı günlerden mesai
arkadaşı idi.49 Görülüyor ki genel planda İnönü’nün Cumhurbaşkanı olmasından sonra, geçmiş dönemde bir şekilde mevkilerinden makamlarından ve siyasetten uzaklaşanlara bu yeni dönemde geri dönüşlerinin imkânının sağlandığı
bir atmosfer söz konusudur. Buna ilaveten İnönü, Çakmak , Saydam ve Tuzer
gibi devletin ve partinin en üst yöneticilerinin Tevfik Sağlam’la geçmişe dayanan iyi ilişkileri bulunmaktadır. Bundan dolayı İnönü’nün Tevfik Sağlam’dan
1933 Reformu’nun sonuçlarına dair bir rapor istemesi anormal karşılanmamalıdır.

B. Rapor
Söz konusu raporun girişinde Üniversite Reformu’nun üzerinden yaklaşık
yedi yıl geçtiği, bu yedi yılın ise “bu inkılâpta ne dereceye kadar muvaffakiyet
elde edilebilmiş olduğunu incelemek ve üniversitenin bugünkü durumu hakkında bir hüküm vermek için kâfi bir zaman sayılabilir” denilmiştir. Daha
sonra 1933 Reformu’nun gerekliliği ve zorunluluğu şöyle ifade edilmişti: “devleti eski Darülfünun’un lağvına ve yeni üniversitenin tesisine sevk eden sebep
eski müessesenin her sahada büyük hamlelerle ileri atılan Yeni Türkiye’nin
ihtiyaçlarına kâfi gelmediğine ve bunu küçük bazı değişikliklerle düzeltmek
kabil olmadığına kanaat getirilmiştir olmasıdır.” Tevfik Sağlam’a göre mensubu bulunduğu Tıp Fakültesi dahil Darülfünun’a bağlı fakültelerin “meslek
mektebinden başka bir şey” olmadığına bundan dolayı bu fakültelerde “yüksek
bir alim, büyük ölçüde bir araştırmacı yetişemedi… Eksik olan bu âlimleri
yetiştirecek muhit idi.” Tevfik Sağlam bu şartlarda devleti yönetenlerin üniversite Reformu’ndan beklentilerini şöyle özetlemekteydi. “Üniversite Reformu’ndan gaye, birer meslek mektebi seviyesinden yukarı çıkamamış
müteaddid fakültelerin gayri mütecanis bir halitasından ibaret olan eski Darülfünun yerine hem daha yüksek meslek adamı yetiştirecek ve hem de bilhassa
Türkiye’de ilim için ilim yapan, mütefekkir araştırıcı insan yaratacak bir müessese, bütün dünyadaki manasıyla hakiki üniversite kurmak idi.” Ancak Tevfik
Sağlam’a göre 1933 Üniversite Reformu’ndan beklenen ve umulan sonuçlar
sağlanamamıştır: “En mühim nokta bugünkü üniversitenin de, eskisi gibi ancak bir meslek mektepleri mecmuası mahiyetini muhafaza etmekte ve bütün
dünyadaki manasıyla tam bir üniversite ruhunun ve gidişinin teessüs etmiş
olmasıdır.” Tevfik Sağlam’a göre ortaya çıkan bu olumsuz tablonun birçok
sebebi bulunmaktaydı. Raporun sonraki kısımları bu sebeplerin anlatımı ve
48 Dr. Refik Saydam Sağlık Bakanı iken 1933 Reformu’yla birlikte Tıp Fakültesi’nde kadro
dışı kalan Hamdi Suat Aknar’ı da Gureba Hastanesi’ne Patolog olarak tayin etmişti (Dölen,
2010c: 350). R. Saydam’ın 1928 ve 1934’de açıkta kalan Tevfik Sağlam Gureba ve
Haydarpaşa Hastanesi’nde Uzman Hekim olarak görevlendirmesi hakkında bkz. (Gökçe ve
Üster, 1971: 247).
49 (Gökçe ve Üster, 1968: 283).
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analizine ayrılmıştır. T. Sağlam öncelikli olarak eğitim ve öğretim kadrosundaki yetersizliğe “Tedris Heyeti” başlığı altında ele almış yabancı hocalar ile Türk
hocalar ayrı ayrı incelemiştir.
Yabancı hocalar başlığı altında şu görüşlere yer verilmiştir: öncelikli olarak
yabancı hocalardan istenilen verim alınamamıştır. Bunun da önemli bir nedeni
yabancı hoca seçiminin iyi yapılmamasıdır. Şöyle ki Albert Malche ile Philipp
Schwartz50 siyasi mülteci konumunda olan Alman bilim adamlarını bir an
evvel ve olabilecek en fazla sayıda yerleştirmek istemişlerdir.51
Bundan dolayı da nitelik ve kaliteye pek dikkat edilmemiştir. Bu niteliksiz
ve kalitesiz Alman bilim adamlarının bir kısmı üniversiteden ayrılmışsa da bir
kısmı hâlâ üniversitede görevleri başında çalışmaktadırlar. Tevfik Sağlam bu
niteliksiz bilim adamlarının İstanbul Üniversitesi’nde görevlendirilmelerine
ilişkin şu örneği vermiştir: Ünlü Alman Tıp Profesörü Sauerbruch52 yeni üniversitenin kurulma aşamasında İstanbul’a gelmiş, Hitler rejimine muhalif gözükerek kendisinin de İstanbul Üniversitesi’ne gelme ihtimalinden bahsetmiştir. Eğer kendisi gelemezse öğrencisi olan Nissen’in53 yeni üniversiteye alınmasının uygun olacağını belirtmiş ve kendisinin de her sene İstanbul Üniversitesi’ne gelerek konferanslar vereceğini söylemiştir. Tevfik Sağlam’a göre
Sauerbruch’nin İstanbul Üniversitesi’ne gelmesi olanaksızdı. Bundan dolayı
Sauerbruch’nin bu girişimi Nissen’i yerleştirmek için yapılan bir taktik idi.
Tevfik Sağlam Nissen’in İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrosun alınmasından sonra Sauerbruch’nin İstanbul’a hiç uğramadığını eklemiştir. Tevfik
Sağlam bu gelişmeden bir süre sonra Sauerbruch’nin bir dergide Nazi RejiPhilipp Schwartz, Nazilerin işbaşına gelmesinden sonra Almanya’dan kaçan, ayrılmak
zorunda kalan Alman bilim adamlarının kurduğu Yurtdışındaki Alman Bilim Adamları Yardım
Cemiyeti’nin İsviçre’nin Zürih kentinde kurulmasına öncülük etmiştir. 1933 Üniversite
Reformu’nda Türk Hükümetine danışmanlık yapan Albert Malche ile bu cemiyet adına
Schwartz temasa geçmiş ve mülteci durumundaki Alman bilim adamları için Türkiye’de
hocalık yapma imkânı ortaya çıkmıştır. Bu konuda bkz. (Schwartz, 2003); (Widmann, 1981:
41-43).
51 Gerçekten de Albert Malche ile Philipp Schwartz mülteci konumundaki Alman bilim
adamlarının seçiminde adeta tek karar mercii gibi hareket etmişlerdir. “İstanbul Üniversitesi
ve diğer kurumlarda çalıştırılacak yabancı profesörlerin seçiminde hiçbir kıstas söz konusu
değildir. Bunların özgeçmişleri, bilimsel düzey ve yetenekleri, hocalık özellikleri gibi
niteliklerine bakılmadığı gibi Üniversite ve ya Maarif Vekâleti yetkilileri tarafından
kendileriyle bir mülakat bile yapılmamıştır. Bu konuda bütün yetki Prof. Schwartz tarafından
yapılmıştır. Doğal olarak, açıkta kalmış profesörlere çalışacak yer arayan Schwartz’ın yaptığı
bu görüşmeler çalışma koşulları ile sınırlıdır. Zaten sözleşme koşulları da Prof. Malche ile
Prof. Schwartz tarafından belirlenmiştir. Sonuç olarak, gelecek kişilerin seçimi kendisinin
kabul etmesi ve Malche ile Schwartz’ın onayı ile gerçekleşmiştir.” Bkz. (Dölen, 2010c: 448).
50

Sauerbruch 1933 Reformu’nun yapıldığı günlerde (Ağustos 1933) Türkiye’ye gelmiş ve
Nazi Almanya’sının çıkarları ve istekleri doğrultusunda Üniversite Reformu’nu etkilemeye
çalışmış ve Nazi Rejimi’yle barışık olan bilim adamlarını Türkiye’ye göndermek için
girişimlerde bulunmuştu. Bu konu hakkında bkz. (Dölen, 2010c: 450-452).
53 Rudolf Nissen 1939 yılında Türkiye’den ayrılarak ABD’ye gitmiştir. Nissen için bkz.
(Widmann, 1981: 266-267).
52
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mi’ni öven bir açık mektup yazdığını da belirtmiştir. Tevfik Sağlam ikinci örnek olarak fizik alanında dünyaca ünlü ve Nobel Ödülü kazanan Prof.
Franck’ın54 şu girişimini anlatmaktadır: Bu bilim adamı da tıpkı Sauerbruch
gibi önce İstanbul Üniversitesi’ne gelme ihtimali olduğunu ileri sürmüş ancak
daha sonra damadını tavsiye etmiştir. Prof. Frank’ın damadı yetersiz görülmüş
olacak ki bir süre sonra görevine son verilmiş ve bu konuda Malche bile engel
olamamıştır.

Tevfik Sağlam’ın İsmet İnönü’ye sunduğu rapor
(Gökçe ve Üster, 1971: 80-99)

Tevfik Sağlam’ın üçüncü örneği ise Prof. Werner Liepschitz’dir.55 Prof.
Liepschitz Almanya’da iken Farmakodinami hocası idi. Ancak İstanbul Üniversitesi’nde Farmakodinami Kürsüsü yerine Biyokimya Kürsüsü’nde görev
James Franck’ın Türkiye ziyareti hakkında bkz. (Dölen, 2010c: 248,448, 454-455).
Werner Liepschitz 1939’da Türkiye’den ayrılarak ABD’ye gitmiştir. Werner Liepschitz
hakkında bkz. (Widmann,1981: 66, 262-263).

54
55
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almıştır. Burada bir parantez açmak gerekiyor. Darülfünun’dan İstanbul Üniversitesi’ne geçişte yapılan tasfiyeler esnasında Alman bilim adamlarının yer
almadığı nadir kürsülerden birisi de Akil Muhtar Özden’in başında bulunduğu
Farmakodinami ve Tedavi Kliniği Kürsüsü idi. İlave olarak Akil Muhtar’ın
yukarıda bahsettiğimiz tasfiyeler yapılmadan önce kurulan “Islahat Komitesi”nin görüşlerine başvurduğu “Eksper Heyeti” içinde yer aldığını anımsayacak olursak aslında formasyonu farmakodinami olan Prof. Liepschitz’in başka
bir kürsüye mecburen kaydırıldığını da anlamış oluruz. Tevfik Sağlam’ın dördüncü örneği ise “Tıp Fakültesi genel ve eksperimental patoloji” hocalığına
getirilen Prof. Obrdorfer’dir.56 Tevfik Sağlam’a göre bu hoca formasyon olarak genel patoloji ile hiç uğraşmamıştır. Bundan dolayı da Obrdorfer “patolojik anatomi”ye çalışmalarını kaydırmıştır.
Tevfik Sağlam’ın Tıp Fakültesi bünyesindeki Alman hocalara yönelik tespitlerinin yanında Fen Fakültesi’ndeki Alman hocalar hakkında da gözlemleri
vardır. Sağlam’a göre nitelikli Alman hocalar İstanbul Üniversitesi’ndeki görevlerini “daha iyisi bulununcaya kadar, katlanmak zaruretinde bulundukları ve
nasıl olsa geçiştirebilecekleri zoraki bir iş gibi” algılamışlardır. Örnek olarak
astronomide Alman hoca Freundlich’in57 Prag’daki kürsüye cazip bir öneri
üzerine dönmüş olmasıdır. Sağlam bu konuda ikinci örnek olarak matematik
profesörü Von Mises’i vermiştir.58 Von Mises de 1939’da Amerika’ya gitmiştir.
Tevfik Sağlam Alman hocaların daha iyi bir yer bulmaları ve gitmeleri halinde yerlerine yine yabancıların gelmesini sağlamak için kürsülerindeki Türk
asistanların ve doçentlerin yetişmelerine engel oldukları gözleminde bulunmuştur. Tevfik Sağlam bu konuda üç örnek vermektedir. Bunlardan birincisi
Tıp Fakültesi’nde Liepschitz’in kürsüsünde doçent olan Saip Ragıp Atademir’i
ayrılmaya zorlamasıdır. İkinci örneği ise Fen Fakültesi’nde botanik hocası
Heilbron’un59 yanında asistanlık yapan Fuat Baykal’ın kürsüsünü değiştirdikten sonra bilimsel alanda kendisini göstermiş olmasına dikkati çekmiştir.
Üçüncü örnek yine Fen Fakültesi’nden Brauner’in60 yanında asistan olan ReSiegfried Obrdorfer hakkında bkz.( Widmann, 1981: 64, 267).
Erwin Findlay Freundlich 1937’de Türkiye’den ayrılacak ve Çekoslovakya’daki Alman
üniversitesine gidecektir. Erwin Findlay Freundlich hakkında bkz. (Widmann, 1981: 79, 250).
58 Richard Edler von Mises 1939’da Türkiye’den ayrılacak ve ABD’ye gidecektir. Richard
Edler von Mises hakkında bkz. (Widmann, 1981: 78, 264–265).
59 Alfred Heilbron hakkında bkz. (Widmann, 1981: 82-83, 254). Tevfik Sağlam’ın
Heilbron’un yanında çalışıp daha sonra kürsü değiştirdiğini söylediği Fuat Baykal’a
Widmann, Heilbron’un Türk öğrencileri listesinde yer vermemiştir. Fuat Baykal daha sonra
1936’da Jeoloji Mineraloji Paleontolji Kürsüsüne naklini yaptıracak ve bu kürsüde akademik
hayatını sürdürecektir. Bu konuda bkz. (İshakoğlu-Kadıoğlu, 1998: 192-194).
60 Leo Brauner hakkında bkz. (Widmann, 1981: 82, 246). Tevfik Sağlam’ın Brauner’in
yanında çalışıp daha sonra kürsüden ayrılmak zorunda kaldığını söylediği Recep isimli
asistana Widmann, Brauner’un Türk öğrencileri listesinde yer vermemiştir. Bu asistan
hakkında Sevtap İshakoğlu-Kadıoğlu’nun İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nin tarihçesine
dair eserinde yalnızca soyadının dışında bir bilgiye rastlanmamaktadır. (İshakoğlu-Kadıoğlu,
1998: 136, 252).
56
57
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cep daha sonra Hollanda’ya gitmiş ve orada nitelikli bir doktora tezi hazırlamıştır.
Tevfik Sağlam Tıp Fakültesi’nde klinikle ilgili kürsülerde Alman hocalarında Türk hocalar gibi dışarıda mevzuata aykırı olarak iş yaptıklarını söylemektedir.
Yabancı hocaların bir kısmının hâlâ başlangıçtaki mukavele hükümlerine
aykırı olarak yabancı dilde ders vermeye devam ettiklerini bundan dolayı da
derslerin veriminin düştüğünü belirtmektedir.
Yabancı hocalar ders kitabı yazmayı da ihmal etmişler ve çoğu öğrenciye
henüz bir ders kitabı verememiştir. Bu da öğrenci için büyük bir eksikliktir.
Tevfik Sağlam yabancı hocalar bahsinde bu eleştirilerinin sonunda şu yargıya varmıştır: yabancı bilim adamlarının seçiminde Milli Eğitim Bakanlığı ile
üniversite yönetimi büyük bir hata işlemiştir. Ancak niteliksiz oldukları anlaşılan yabancı bilim adamlarının gönderilmesi gerekiyordu. Onların yerine nitelikli bilim adamları getirtilmeliydi. Fakat bu konuda da her hangi bir adım
atılmamıştır.
Tevfik Sağlam’ın, İnönü’ye sunduğu bu raporun Türk Üniversite Tarihi ile
ilgili araştırmalarda gözden kaçması ilgili araştırmacılar tarafından kimi eksik
ve hatalı yorumlar yapmalarına neden olmuş görünmektedir. Örneğin Horts
Widmann Türkçe’ye de çevrilen eserinde Tevfik Sağlam’ın 1943 yılında İstanbul Üniversitesi’nde yaptığı açılış konuşmasında ki bazı ifadeleri “Mültecilerin
çalışmaları hakkında herhalde en önemli övgü” şeklinde nitelendirmektedir.61
Oysa Widmann’ın sözünü ettiği Sağlam’ın 1943 konuşması, İnönü’ye sunduğu
raporun bir ölçüde yumuşatılmış halidir.62 Nitekim Emre Dölen de Sağlam’ın
1943 konuşmasını 1933 Üniversite Reformu’na yönelik eleştirel bir konuşma
metni olarak değerlendirmektedir.63 Ancak Emre Dölen 1943 konuşmasını
sağlam bir şekilde yorumlamışsa da İnönü’ye sunulan Sağlam’ın raporunu
görmediği için 1933 Reformu’nun sonuçlarını değerlendirirken yorumları eksik kalmıştır. Dölen, bu reformun başarı derecesinin Türk kamuoyunda tartışılmasına yönelik girişimler olarak 1939 yılındaki “I. Maarif Şurası”ndaki tartışmaları64, 1943’te Üniversite Reformu’nun 10. Yılı dolayısıyla dönemin ilgilerinin konuşmalarını65, Philipp Schwartz’ın Türkiye’den ayrılırken üniversite
hakkında hazırladığı raporu66 sıralamış ve ayrıca 1943 yılı yazında dönemin
Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in İstanbul Üniversitesi’ne bağlı fakültelerin dekanları ile yaptığı toplantıda mülteci Alman bilim adamlarının durumlarını görüşülmesini de eklemiştir.67
(Widmann, 1981: 169).
Tevfik Sağlam’ın 1943 konuşması için bkz. (Gökçe-Üster, 1971: 100-114).
63 (Dölen 2010d: 365-370).
64 (Dölen 2010e: 207-233).
65 (Dölen 2010d: 363-370).
66 Raporun tam metni için bkz. (Dölen 2010e: 399-423).
67 (Dölen 2010c: 469-470). Ayrıca bkz. (Dölen 2010f: 124-125).
61
62
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Sağlam’ın bu raporundaki Alman bilim adamlarına yönelik gözlemleri ve
eleştirileri, Türk kamuoyunda daha sonraki yıllarda oluşan, Alman bilim adamlarına yönelik olumlu yorumların68 dışında farklı bir yaklaşımı açıkça sergilemektedir. Emre Dölen’in Türkiye Üniversite Tarihi adlı eserinin dördüncü cildinde kimya ve kimya mühendisliği alanında Alman bilim adamlarının katkılarını irdelemesi69 dışında Almanların görev aldığı her bilim dalına ilişkin derinlikli çalışmalar yoktur70.
Tevfik Sağlam siyasi mülteci konumundaki Alman bilim adamlarına dair bu
tespit ve gözlemlerinden sonra yeni üniversitede görev alan Türk hocalara
ilişkin şu gözlem ve eleştirilerde bulunmuştur:
Tevfik Sağlam 1933 Reformu’ndan sonra kadroya alınan Türk hocaların
seçiminde fazla bir hata yapılmadığını söylemiştir. Ancak sayıları az da olsa
yetersiz bazı unsurların da üniversiteye alındığını belirtme gereği duymuştur.71
Yeni üniversitenin genç unsurları olan doçentler hocalarından teşvik görmeyince çoğu zamanını geçiren bir memur haline dönüşmüştür.
68Emre

Dölen, İstanbul Üniversitesi’nin özellikle 1933–1939 dönemi hakkında 1970’li
yıllardan itibaren bir “altın çağ” deyiminin benimsendiği gözlemini yapmaktadır. Elbette bu
“altın çağ”ın yaşanmasında Alman bilim adamlarının katkılarının da abartılı bir şekilde öne
çıkarıldığı görülmektedir. Bkz: (Dölen, 2010d: 403–405).
69Emre Dölen kimya ve kimya mühendisliği alanında Alman bilim adamlarının katkısının pek
de olumlu olmadığını söylemektedir. Bkz: (Dölen, 2010d: 423–481). Emre Dölen’in bu
ayrıntılı değerlendirmesine karşılık Horst Widmann kitabının Alman bilim adamlarının
katkılarına ayırdığı 9. bölümünde “Kimya Örneği” başlığı ile Alman bilim adamlarının
Türkiye’deki kimya ve kimya mühendisliğine yaptığı katkıyı, Alman bilim adamlarına Türk
asistanları tarafından yapılan övgüleriyle anlatmayı tercih etmiştir. Bkz: (Widmann, 1981:
177–179). Emre Dölen’in somut ve kanıtlar eşliğinde ortaya koyduğu Alman bilim
adamlarının Türkiye’de kimya ve kimya mühendisliğine katkılarının ne olduğu sorusuna
verdiği cevabın yanında Widmann’ın yaptığı sadece anılardan bir demet şeklindedir. Birçok
soruyu ve cevabını boşlukta bırakmaktadır.
70Emre Dölen bir önceki dipnotta verdiğimiz Alman bilim adamlarının Türkiye’de kimya ve
kimya mühendisliğine yaptığı katkıları irdelerken bizim de katıldığımız şu görüşü
savunmuştur: “Kimya örneğinin yakından incelenmesi yabancı ve özellikle de Alman
profesörlerin topluca değerlendirilmesinin ne kadar yanlış olduğunu göstermektedir. Bütün
Almanları Türkiye’ye çok büyük katkı yaptılar diye değerlendirmek ne kadar yanlış ise bunun
karşıtı değerlendirmelerde aynı oranda yanlıştır. Bunlar tek tek ele alınarak yaptıkları katkılar,
yetiştirdikleri insanlar ve verdikleri zararlar açısından objektif bir biçimde değerlendirilmelidirler.” Alman araştırmacı Horst Widmann Türkçeye Atatürk Üniversite Reformu adıyla
çevrilen eserinin 9. bölümünü Alman bilim adamlarının katkılarına ayırmıştır. Ancak Horst
Widmann, Emre Dölen’in Türkiye’de kimya ve kimya mühendisliği alanında Alman bilim
adamlarının katkısını ayrıntılı şekilde irdelemesi yoluna gitmeyerek daha ziyade Alman bilim
adamlarının Türk asistan ve öğrencilerinin onlar hakkındaki övgü dolu anma yazılarını
iktibas ederek konuyu anlatmaya çalışmıştır. Bkz: (Widmann, 1981: 169–181). Bu yaklaşımın
ise yetersizliği ortadadır.
Tevfik Sağlam yukarıda anlatıldığı üzere 1933 tasfiyesinde görüşü alınan ve her fakültede
oluşturulan Eksper Heyeti’nin bir üyesi idi. Dolayısıyla Tevfik Sağlam raporunun Türk
hocalar kısmındaki 1933 Reformu’nda kadroya alınan hocalar bahsinde bir ölçüde kendisini
savunmaktadır.
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Türk hocalara ve doçentlere verilen maaşın az olması sonucu bu insanlar
üniversite dışında ikinci bir iş bulmaya çalışmışlar üniversitedeki faaliyetlerini
en alt seviyeye indirmişlerdir.
Tıp Fakültesinde “pratik hekimlik” kürsülerine mensup hocalar ve doçentler üniversitedeki faaliyetlerini an aza indirip dışarıda mesleklerini icra etmeye
başlamışlardır. Bundan dolayı da bilimsel araştırmaya zaman kalmayacaktır.
1933 Reformu’ndan hemen sonra bazı doçent ve profesörler unvanlarından memnun kalmamışlar ve bir üst unvana yani profesörlüğe ve ordinaryüs
profesörlüğe yükselmek için Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmuşlardır. Çünkü o günlerde “bütün tayinlerin henüz başka bir formaliteye
tabi olmaksızın yalnız Maarif Vekâleti’nin yapılabilmesinden istifade” edilebiliyordu. Tevfik Sağlam’a göre bu imkân sayesinde “kadroda bir yer açılmadan
ve ne tedrisatta bir lüzum ve ne de şahsa yapılmış bir haksızlığı tamir gibi bir
ihtiyaç olmadan kısa bir zaman içinde Dr. Fahrettin Kerim [Gökay],
Burhaneddin [Toker] ve Tevfik Remzi [Kazancıgil] ve bilahare diğerleri doçent vazifesini görmek üzere prof. unvanını almışlardır.”72 Tevfik Sağlam bu
durumu 1934 Mayıs ayında yani kendisi tıp fakültesi dekanı iken ve üniversiteden uzaklaştırılmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’na yolladığı raporunda
eleştirdiğini eklemektedir.
Üniversitede yükselmek için ciddi, bilimsel, orijinal eserler ortaya koymanın kriter olmaktan çıktığı gözlemini yapan Tevfik Sağlam, işin belli bir süre
dahilinde adeta otomatiğe bağlandığını, belli bir süre geçirdikten sonra profesör olunduğunu belirmiştir. Fakat bu yükselmeler herhangi ciddi bir bilimsel
araştırmaya, eserlere dayanmamakta sadece belli bir zamanın geçmesi yeterli
olmaktadır.
Tevfik Sağlam üniversitede ders programlarının önemi üzerinde durmakta
ve şu gözlemleri yapmaktadır. Sağlam’a göre “fakülteler bir yandan bir meslek
mektebi işini görmekte bir yandan da memlekete inisiyatif sahibi, araştırıcı,
mütefekkir insan yetiştirmek vazifesiyle mükellef bulunduğundan programların bu iki maksadı temin etmesi lazımdır.” Sağlam’a göre yeni üniversitede
oldukça yüklü ve yoğun bir ders programı mevcuttur. Öğrenci bu yoğun program içinde “pasif bir halde dersten derse sürüklenmektedir.” Sağlam’a göre
bundan dolayı öğrenci bir düşünme zamanına sahip olamamakta, talebenin
inisiyatifi azaltılmaktadır. Sağlam’a göre oysa öğrenciye biraz okuma ve çalışma fırsatı ve zamanı vermek gerekir.
Sağlam derslerin işleniş tarzı üzerinde de durmuş ve şu değerlendirmede
bulunmuştur: büyük bir kısmı “nazari dersler” şeklindedir ve bu da hocanın
anlatması şeklindedir. Ülkemizde zaten öteden beri “ameli ve tatbiki tedristen
ziyade” nazari dersler hep ağırlıklı olmuştur. Ayrıca öğrenci sayısının fazla
olması eğitim araç ve gereçlerinin yetersizliği sonucu eğitim nazari ders anla72 Burada Fahrettin Kerim Gökay ile Tevfik Remzi Kazancıgil’in 1933 Reformu’nun ve
Doktor Reşit Galip’in ateşli destekçisi olduklarını hatırlatmak gerekiyor. Bkz: (Dölen, 2010c:
248–250).
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tımı şeklinde sürdürülmekte. Sağlam bu nazari ders konusunun Tıp Fakültesi’nde bile ağırlıkta olduğu gözlemini yapmakta ve bu durumun tıp eğitimi için
olumsuz yönleri olduğuna dikkati çekmektedir.
Tevfik Sağlam yeni üniversitede önemli bir sorun olarak da öğrencilerin
yabancı dil konusundaki yetersizliklerine işaret etmiştir. Oysa Sağlam’a göre
yabancı dil bilmek üniversite öğrencisi için çok gereklidir.73
Üniversite hocalarının faaliyetlerinin önemli bir kısmını üniversite dışındaki
işlere ayırdıklarını bunun da en önemli nedeninin maaşlardaki düşüklük olduğunu vurgulayan Sağlam, ayrıca yaz tatillerinin bilim adamları için araştırma ve
incelemeleri açısından önemli fırsatlar yarattığı halde bu imkânın kullanılmadığını söylemiştir.
Tevfik Sağlam’a göre bir üniversitenin enstitü, laboratuvar, klinik gibi çalışma yerleri doçent ve asistanları yetiştirmek içindir. Ancak bu imkânlar yeterince iyi kullanılmamaktadır.
Eleştiri dozu yüksek gözlem ve değerlendirmelerinden sonra Sağlam Türk
öğrencisinin potansiyelinin yüksek olduğunu ortaya eğer iyi sonuçlar çıkmıyorsa bunun öğrencilerden ziyade onların yetiştirilmesinde sorumlu olan hocalarda olduğunu savunmuştur.
Raporunun son kısmında Sağlam “Tedris Heyeti, Program ve Çalışma, Tesisat” başlıkları altında bazı öneriler sıralamıştır. Bu öneriler üniversitede akademik yükselme ve kariyerle ilgilidir. Tevfik Sağlam raporunun Tedris Heyeti
başlığı altında Türk ve yabancı hocaları anlatırken bazı şikâyetlerde bulunmuştu. İşte bu yaptığı önerilerle bu şikâyetlerin kısmen ortadan kalkabileceğini
düşünmektedir

C. Rapordan Sonra
Tevfik Sağlam İsmet İnönü’ye yolladığı bu rapordan bir yıl sonra 1942’de
İsmet İnönü’nün isteği ve emri ile kendisi için kurulan İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi III. İç Hastalıkları Kliniğine kürsü başkanı sıfatıyla akademik
dünyaya dönüş yapacaktır.74 Tevfik Sağlam, 1933 Reformu’nda kadro dışında
Tevfik Sağlam öğrencilerin yabancı dil yetersizliğini rektör olduktan sonra da gündemde
tutmaya devam etmiştir. Bkz: (Gökçe ve Üster, 1971: 105–106).
Tevfik Sağlam 1942’nin Kasım ayında 3. İç Hastalıkları Kliniği Açış Dersi’nin başında İsmet
İnönü’nün rolünü şöyle açıklamıştı: “Cumhur Reisimiz ve büyük Milli Şefimiz İsmet İnönü
bu sene Üniversite’mizi ziyareti ile şereflendirdikleri vakit Tıp Fakültesi’nin ve bilhassa klinik
sınıflarının talebe sayısına nisbetle öğretim vasıtalarının yetmez bir halde olduğunu, her vakit
ki kesin ve şaşmaz görüşleriyle, takdir ve buna acil bir çare bulunmasını ve bu arada yeniden
bir iç hastalıkları kliniğinin kurulmasını emir buyurmuşlardı. Milli Şef’imizin yüksek emirleri
pek kısa zamanda yerine getirildi.” Bkz: (Gökçe ve Üster, 1971: 195). Yine Tevfik Sağlam
1952’de emekliye ayrılırken yaptığı konuşmada şunları söylemiştir: “1942 senesinde tekrar
Üniversite’ye girdim ve Üçüncü İç Hastalıkları Kliniği hocası oldum. Üçüncü İç Hastalıkları
Kliniği’nin kurulması ve benim bu kliniğin başına getirilmem Sayın İnönü’nün emir ve
telkinleri ile olmuştur. İnönü olmasaydı, daha uzun seneler bu klinik kurulmayacak ve ben de
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kalıp da yeniden fakültesine dönebilen tek akademisyendir.75 Böylelikle raporun Sağlam açısından doğrudan ilk olumlu sonucu ortaya çıkmıştır.
Emre Dölen, o zamanlar İstanbul Fen Fakültesi Dekanı olan Fahir
Yeniçay’ın anılarından yararlanarak 1943 yazında dönemin Milli Eğitim Bakanı
Hasan Ali Yücel’in İstanbul Üniversitesi ziyaretinde üniversiteye bağlı fakültelerin dekanlarıyla yaptığı bir toplantıda Alman bilim adamlarının durumunu da
görüştüğünü anlattıktan sonra Hasan Ali Yücel’in bu konudaki tavrını şöyle
belirtmiştir: “Hasan Ali Yücel’in yabancı profesörler konusunda bazı gerçekleri görmüş olduğu ve farklı düşündüğü anlaşılmaktadır. Yücel’in üzerinde durduğu konulardan birincisi bazı profesörlerin “çalışkan” olmadığı yani yanındaki Türkleri yetiştirmediği, bunların sözleşmelerinin yenilenmeyip az sayıda
fakat “çalışkan” profesörle çalışıp bunların yanına yetişmeleri için daha çok
sayıda asistan ve doçent verilmesidir.”76 Anlaşılıyor ki Tevfik Sağlam’ın İnönü’ye vermiş olduğu bu rapor dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’e
İnönü tarafından iletilmiştir. Rapordaki Alman bilim adamlarına yönelik saptamalar Hasan Ali Yücel tarafından da paylaşılmaktadır. Dolayısıyla bu rapordan yaklaşık iki buçuk yıl sonra Hasan Ali Yücel’in İstanbul Üniversitesi’ne
bağlı fakültelerin dekanlarıyla yaptığı toplantıda Alman bilim adamlarının durumlarını gündeme getirmesi şaşırtıcı değildir. Bu toplantıyı da Sağlam’ın raporunun doğrudan ikinci sonucu saymak yerinde bir yorum olacaktır.
1943’ün Ağustos ayında ise emekliye ayrılan Cemil Bilsel’in yerine ve yine
İsmet İnönü’nün direktifiyle İstanbul Üniversitesi rektörü olarak atanacaktır77.
Bu görevinde 1946 yılına kadar kalacaktır. Tevfik Sağlam’ın İstanbul Üniversitesi’ne 1943’te rektör olarak atanması, İnönü’ye sunduğu raporun doğrudan
üçüncü bir sonucu olsa gerektir.
Tevfik Sağlam’ın rektörlüğünün süresinin bitmesine az bir süre kala Türk
üniversite tarihinin önemli bir kilometre taşı olan 1946 Üniversiteler Kanunu
çıkacaktır. Bu kanunun geçmişi 1942 tarihine kadar inmektedir. Bu tarihte
içinde on sene üniversiteye ve memleketime hizmet fırsatı bulamayacak ve bugünkü mesut
günümü idrak edemeyecektim.”(Gökçe ve Üster, 1971: 247).
Bu yargımız Emre Dölen’in ayrıntılı olarak hazırlamış olduğu listeye dayanmaktadır. (Dölen
2010c: 321-444).
76 (Dölen 2010c: 469-470). Ayrıca bkz. (Dölen 2010f: 124-125).
77 Tevfik Sağlam İnönü’nün bu rolünü 1943’te rektör olduktan sonra İstanbul Üniversitesi On
Birinci Ders Yılına Girerken başlığı adı altında yaptığı konuşmada açıkça ortaya koymuştur:
“Söze başlarken beni yurdumuzun en yüksek bilim müessesesinin başına getiren büyük Milli
Şefimiz İsmet İnönü’ye…” bkz: (Gökçe ve Üster, 1971: 100). Cemil Bilsel yaş haddinden
emekli olmuş gözükse de, o günlerin mevzuatına göre hükümet istediği takdirde Bakanlar
Kurulu kararıyla görev süresi birer yıl süreyle toplam beş yıl daha uzatılıp rektörlükte
kalabilirdi. Dolayısıyla Cemil Bilsel’in rektörlükte kalması uygun ilgililerce uygun
görülmemiştir. Cemil Bilsel’in sürekli olarak üniversiteye dair olumlu tablolar çizmekte ve
sorunları dile getirmemektedir. (Dölen, 2010d: 370) İsmet İnönü’nün Tevfik Sağlam’ın
kendisine sunduğu raporu dikkate aldığının bir başka göstergesi de sürekli pembe tablolar
çizen Cemil Bilsel’i yasal imkanı varken rektörlük görevine devam etmesini uygun
bulmamasıdır.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kısa bir “Üniversite ve Yüksekokul Öğretmenleri Kanun Layihası” metni hazırlanmış ve İstanbul Üniversitesi’ne de
görüşü alınmak üzere gönderilmiştir. Tevfik Sağlam’ın rektör olmasından
sonra bu layiha İstanbul Üniversitesi tarafından incelendikten sonra yeni bir
karşı tasarı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulur. Bu yeni metnin esası
akademik kariyerin temel ilkelerini ortaya koymasıydı. Daha sonra ise bu yeni
tasarının yanında Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir üniversiteler kanunu hazırlamak için çalışmaya başlar ve ortaya çıkan metin İstanbul Üniversitesi ve Ankara’da bulunan fakültelerin yanında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin temsilcilerinin katılımıyla olgunlaştırılır. Akademik kariyerle ilgili tasarı da üniversiteler
kanunu ile ilgili bu tasarı metnine eklenir. Sonuçta 13 Haziran 1946 tarihinde
üniversiteler kanunu T.B.M.M’nde kabul edilir.78 Bu kanunla akademik kariyere ilişkin sağlam esaslar belirlenmiş ve üniversite özerkliği kabul edilmiştir.
Tevfik Sağlam’ın üniversiteden özellikle 1934’te Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir
tasarrufu ile uzaklaştırıldığı hatırlandığında Sağlam’ın bu yeni kanunda özerklik için girişimlerde bulunduğu kuşkusuzdur.79 Diğer yandan Sağlam’ın İnönü’ye sunduğu raporunda Türk bilim adamlarının 1933 Reformu’ndan hemen
sonra bazı donanımlara sahip olmadan dönemin o günkü mevzuata göre tek
yetkili ismi olan Milli Eğitim Bakanı nezdinde girişimlerde bulunarak hızlı bir
şekilde akademik unvanları almalarını eleştirdiğini anımsayacak olursak, yeni
üniversiteler kanununda akademik kariyere ilişkin sağlam esasların bulunmasında Sağlam’ın etkisini yadsınmamalıdır.
II. Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra, Türkiye’de bulunan mülteci Alman bilim adamlarının büyük bir kısmı Türkiye’den ayrılacaktır. Bu bilim
adamlarının Türkiye’den ayrılmalarında değişik nedenler söz konusudur.80
Sağlam’ın İnönü’ye sunduğu raporda Alman bilim adamlarına yönelik olumsuz
eleştirileri, sonrasında ise Hasan Ali Yücel’in İstanbul Üniversitesi’ne bağlı
fakültelerin dekanları ile yaptığı toplantıda Sağlam’ın eleştirilerini göz önünde
tutan diyalogların yaşandığı anımsanacak olursa Türk tarafının, Alman bilim
adamlarının II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’de kalmaları yönünde heves(Dölen 2010e: 47-60).
Nitekim Tevfik Sağlam’ın anılarının 3. Baskısını yayına hazırlayan Aykut Kazancıgil ile
Hüsrev Hatemi 1946 üniversiteler kanunu ile özerkliğin benimsenmesinde Tevfik Sağlam’ın
üniversiteden 1934’te Milli Eğitim Bakanı’nın kişisel bir kararı ile uzaklaşmak zorunda
kalmasının etkisi olduğunu vurgulamışlardır: ‘’O zamanki 2252 sayılı Üniversiteler Kanunu
ile bu kuruluş M.E.B.’na bağlı olduğundan bakan istediği zaman kadroları veya kürsüyü
toptan lağvedilebilirdi. Nitekim 1933 Üniversite Reformu’nda kadroya alınan T. Sağlam 1 yıl
sonra bir şekilde işten uzaklaştırılmıştır. (O dönemde Reşit Galip’ten sonraki bakan Hikmet
Bayur’du.) Bu tecrübesini yıllar sonra rektör olarak T. Sağlam hatırlamış kendi döneminde
çıkan 4936 sayılı ünlü Özerklik Kanunu’nda bu konuda önlemler koydurmuştur.’’ Bkz.
(Sağlam 1981:XII) Tevfik Sağlam rektör olduktan sonra o günkü mevzuata göre üniversite
üzerinde geniş yetkileri olan Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ile uyumlu bir çalışma
dönemi geçirmiş ve Sağlam’ın anlatımına göre Bakan Yücel birçok yetkisini kullanmamış,
üniversite yönetimini aldığı kararlarda serbest bırakmıştır (Gökçe ve Üster, 1971:135-136).
80 Bu konuda bkz. (Widmann 1981: 152-157).
78
79
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kâr tutum içine olmamalarını yorumlarken Sağlam’ın raporunun izleri göz ardı
edilmemelidir.

V. Sonuç
1933 Üniversite Reformu’nun önemli bir ayağını Hitler Almanyası’ndan
kaçmak zorunda kalan mülteci Alman bilim adamlarının İstanbul Üniversitesi’nde istihdam edilmesi oluşturmaktaydı. Dolayısıyla Türk üniversite tarihi
bakımından, günümüze kadar bu bilim adamların Türk üniversitelerinin gelişimlerindeki rollerinin ne olduğu sorulması gereken en önemli sorudur. Bu
soruya somut örnekleri ile ilk cevabı Tevfik Sağlam vermiştir. Duygusal ve
yüzeysel değerlendirmelerin bir kenara bırakılıp mülteci Alman bilim adamlarının görev aldıkları değişik kürsülere dair yapmış oldukları katkıları, tıpkı
Emre Dölen’in Türkiye’de Kimya eğitimi ve öğretiminde mülteci Alman bilim
adamlarının rollerini araştırdığı gibi, ayrıntılı bir şekilde incelemek gerekir.
Tevfik Sağlam’ın özellikle İnönü’ye sunduğu raporda, 1933 Üniversite Reform’undan sonra görev alan genç Türk bilim adamlarının özellikle almış oldukları akademik unvanlar konusunda bir takım eleştirilerde bulunmuştur.1946 Üniversiteler Kanunu’nun hazırlık çalışmaları 1942 yılına kadar inmekteydi. O tarihte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öncelikli olarak bir akademik kariyerin esaslarını ortaya koyan bir tasarı hazırlanmıştı. Dolayısıyla
Sağlam’ın raporunda genç Türk bilim adamlarının 1933’te elde ettikleri akademik unvanlar hakkındaki eleştirilerinden yola çıkarak, 1933-1946 arasında
sağlam bir akademik kariyer ilkelerinin yokluğunun neden olduğu sonuçlara
dair ayrıntılı bir çalışmaya ihtiyaç vardır.
Tevfik Sağlam’ın özellikle Mareşal’e yazdığı ikinci mektubun ortaya koyduğu önemli bir gerçeklik mülteci Alman bilim adamlarının İstanbul Üniversitesi’nde nüfuzlarını genişletmek arzusu içinde olduklarıdır. Bu ise 1915-1918
arası Darülfünun’da görev alan Alman bilim adamlarının davranışları ile örtüşmektedir. Bu durum ister istemez Türk bilim adamlarıyla mülteci Alman
bilim adamları arasında sürtüşmeye yol açmıştır.
Tevfik Sağlam’ın 1941’de İnönü’ye sunduğu rapordan sonra üniversiteye
dönmesi ve İstanbul Üniversitesi’ne rektör olması İnönü’nün Sağlam’ın görüşlerine önem verdiğini gösterir. Tevfik Sağlam İnönü’nün güvenini kazanmıştır.
Bu durum ise 1946 Üniversiteler Kanunu ile özerkliğin sağlanmasında kolaylaştırıcı bir etki yapacaktır. Tevfik Sağlam akademik yaşamında üniversiteden
defalarca uzaklaştırılmasının acısını çeken bir bilim adamı olarak özerkliğin
elde edilmesinde İstanbul Üniversitesi Rektörü ve İsmet İnönü’nün güvenine
sahip olarak biri olarak çaba göstermiştir.
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Öz: Tevfik Sağlam 1933 Üniversite Reformu’yla birlikte Tıp Fakültesi Dekanlığı’na tayin
edilecek, ancak daha aradan bir yıl geçmeden kürsüsü kaldırılarak hem üniversiteden hem
de Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan uzaklaştırılacaktır. Tevfik Sağlam’ın Mareşal Fevzi Çakmak’a yazdığı iki mektup işte bu uzaklaştırma olayıyla ilgilidir ve bu olayın perde arkasını
anlatmaktadır. Tevfik Sağlam’ın 1941 yılında zamanın Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün
isteği üzerine yazdığı rapor ise 1933 Üniversite Reformu’nun sekiz yılına ilişkin bir değerlendirmesidir. Ayrıca bu raporun yazılmasından kısa bir süre sonra Tevfik Sağlam’ın yeniden üniversiteye dönmüş ve İstanbul Üniversitesi Rektörü olarak tayin edilmiştir. Bundan
dolayı bu raporun önemi bir kat daha artmıştır.
Anahtar sözcükler: Türk eğitim tarihi, Türk üniversite tarihi, 1933 Üniversite Reformu,
Tevfik Sağlam
The University Reform of 1933 in the Light of Tevfik Sağlam’s Two Letters and A
Report
Abstract: Tevfik Sağlam was appointed as the Dean of the Faculty of Medicine after the
University Reform of 1933. Nevertheless, in a year he was dismissed from Dean’s Office
and the university upon the annulment of his Department. These two letters written for
Marshall Fevzi Çakmak by Tevfik Sağlam deal with the matter of his dismissal and explain
the background of the problem. In addition, the report he prepared in 1941 upon the
request by President İsmet İnönü presents an evaluation of the eight years of the
university reforms. The importance of this report doubled by the fact that soon after its
dispatch, Tevfik Sağlam returned to the university and was appointed, this time, as the
Rector of Istanbul University.
Keywords: History of Turkish education, history of Turkish university, the University
Reform of 1933, Tevfik Sağlam.
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