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T

ürkçe literatürümüzde, Üniversite Reformu ile birlikte, Nazi Almanya’s›ndan kaçarak ‹stanbul Üniversitesi’ne gelen ço¤unlu¤u Yahudi kökenli bilim
adamlar› ile ilgili çok say›da, yeterli araﬂt›rma ve yay›n vard›r.
Oysa yak›n zamana kadar, I. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda Darülfünun’a gelmiﬂ olan Alman Müderrisler üzerine, ilgili disiplinlerin tarihçelerinde geçen k›sa bilgi pasajlar›n›n ve Türk-Alman e¤itim iliﬂkilerinin genel tarihi ile ilgili kitaplar›n d›ﬂ›nda derli toplu ve ayr›nt›l› bilgi bulunmamaktad›r. Marmara
Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi ö¤retim üyeli¤inden emekli
olan kimya profesörü ve bilim tarihi uzman› Emre Dölen’in
haz›rlad›¤› “‹stanbul Darülfünunu’nda Alman Müderrisler
1915-1918” adl› kitap bu konudaki büyük eksikli¤i gideriyor.
Kitap; kimya, zooloji, botanik, jeoloji ve mineraloji, co¤rafya, edebiyat, felsefe, psikoloji, filoloji, tarih, hukuk, iktisat
ve maliye alanlar›nda Darülfünun’a Müderrris olarak atanan
yirmisi Alman ve biri Avusturya-Macaristan uyruklu 21 bilim
adam› ile Muavin olarak atanan Alman uyruklu beﬂ teknik
yard›mc›n›n, üç y›ll›k süre içinde Türkiye’deki faaliyetlerini,
Türkiye ve Almanya’da yapt›klar› yay›nlar› ve geride b›rakt›klar› olumlu ve olumsuz izleri konu ediniyor.
Yazar›n önsözünde teﬂekkür etti¤i yirminin üzerinde akademisyenin deste¤i ile Türkiye ve Almanya’da elde edilen ve
çözümlenen çok say›daki belge ve yay›na dayanarak haz›rlanm›ﬂ olan 935 sayfal›k bu kitap, foto¤raf ve belge görüntülerini içeren 319 adet ﬂekil ve tablonun yan› s›ra belgeler ve aç›klamalar›ndan oluﬂan 322 sayfal›k Ekler bölümü ile birlikte
zengin bir kaynak niteli¤ini taﬂ›yor. Kitapta 16 sayfal›k kaynakça ve 11 sayfal›k dizin yer al›yor.
Öyküsü 25 y›l kadar önce Baﬂbakanl›k Osmanl› Arﬂivi’nde
Alman Müderrislerin atanma belgelerinin taranmas› ile baﬂla-

m›ﬂ olan kitap, Ekler bölümü d›ﬂ›nda dokuz bölümden oluﬂuyor. Birinci bölümde 19. Yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren
giderek geliﬂen Türk-Alman iliﬂkileri ve Darülfünun’a Almanya’dan Müderris getirme konusundaki giriﬂimler konu
ediliyor. ‹kinci bölümde Alman Müderrislerin atanmalar› ele
al›n›yor. Üçüncü bölümde “Osmanl› ‹mparatorluk Üniversitesi” ad›ndaki ilk Türk-Alman Üniversitesi giriﬂimi anlat›l›yor. Sonraki dört bölümde ise alanlar›na göre Alman Müderrisler ve yard›mc›lar› ayr›nt›l› biyografileri ile tan›t›l›yor. Dördüncü bölümde Edebiyat Fakültesi, beﬂinci bölümde Meteoroloji Teﬂkilat›, alt›nc› bölümde Hukuk Fakültesi ve yedinci
bölümde Fen Fakültesi Alman Müderrisler çerçevesinde ele
al›narak inceleniyor. Bu dört bölümde de ilgili alanlar›n Türkiye’deki tarihi kapsaml› bir ﬂekilde özetleniyor. Sekizinci bölümde ise özel bak›ﬂla Kimya Enstitüsü ele al›narak yazar›n
as›l uzmanl›k alan› ve uzun y›llar›n birikimi olan Türkiye’de
kimya ö¤retiminin tarihine yer veriliyor. Son olarak dokuzuncu bölümde Alman Müderrislerin, Mondros Mütarekesi’nin hükümleri uyar›nca 30 Ekim 1918 itibariyle Türkiye’den ayr›lmalar› ile birlikte geride b›rakt›klar› etki ve izleri
konu ediliyor.
“‹stanbul Darülfünunu’nda Alman Müderrisler 1915-1918”
zengin bir belge arﬂivi olarak araﬂt›rmac›lara sunulmuﬂ, ayn› zamanda arka planda Osmanl› ve Alman bürokrasisinin politik ve
stratejik mücadelelerinin ve iliﬂkilerin bugüne uzanan izlerinin
lezzetine var›lan, önemli bir kaynak niteli¤ini taﬂ›yor.
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