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GELECEĞİN ÜNİVERSİTELERİNDE ÖZDENETİM 

Prof. Dr. Ali Demirsoy, Hacettepe Üniversitesi 

 

Nasrettin Hoca bir okulun kapısının önünde çamurdan insan figürleri ya da heykelcikleri 

yaparak diziyormuş. Yoldan gecen biri merak edip, 

- Yahuu Hoca ne yapıyorsun? 

- İnsan yapıyorum. 

- İyi de bu kadar insanı ne yapacaksın hoca? 

- Yetiştirilmesini ve rızkını düşünmedikten sonra yap yap ortalığa sal, bana ne zararı var? 

 Diyelim ki “Nasıl Bir Üniversite?” adlı yazımda yapmış olduğum önerilerin 

ve birçok öğretim üyesinin aklından geçenlerin hepsi eksiksiz yerine getirildi. 

Üniversitelerimiz yine de önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde başka bir 

denetim mekanizmasını yürürlüğe sokmak zorunda kalacaktır. Çünkü 

küreselleşen dünyada bir insanın bir meslekte kazanmış olduğu bilgi ve 

beceri evrensel olmak yani dünyanın her yerinde geçerli olmak zorundadır. 

Bunun için bir açıklama ile konuya girelim. 

 

BİR MESLEĞİ İCRA ETMEDEKİ YETKİNLİK NEDİR? 

 Tanımlanmış bir mesleğin (örneğin, ormancı, ziraatçı, diş hekimi, doktor, 

mühendis, avukat, öğretmen, kimyacı, fizikçi vs.), icra edilebilmesi, mesleğe 

ait yasal hakların kullanılabilmesi ve buna bağlı olarak sorumluluğun 

taşınabilmesi için, belirli bir bilgi birikimine sahip olunması kaçınılmazdır. 

Örneğin bir inşaat mühendisi olabilmek için, belirli bir bilgiye sahip olmanız 

gerekir. Diyelim ki, evrensel bir tanımlama ile inşaat konusunda, dünyada 

mevcut bilgi toplamı 500.000 birimdir (bittir; bilgisayar diliyle gigabayttır). Bir 
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insanın, inşaat mühendisi olarak, en düşük düzeyde yetkiye ve sorumluluğa 

sahip olması için, bu bilginin en azından 100.000 birimini bilmesi gerekir. 

Nereden mezun olursa olsun, siyasi iradeden bağımsız, özerk ve teknik 

bilgiyle donatılmış bir merkezce, bilgisinin denetlenip, yeterli olup olmadığı 

konusunda yetki belgesi verilmesi gerekir. Herhangi bir üniversiteden mezun 

olmak, bir insana doğal yetki ve birçok şey için hak kazandırmamalıdır. 

Hatta üniversitelerden diplomayı da kaldırabilirsiniz. Eğer üniversiteler 

istiyorlarsa, diploma verebilirler. Bu, sadece sembolik bir değer ve kişinin o 

üniversitede bulunduğunun kanıtı olarak kullanılabilir. 

 Bir mesleğin verdiği hak ve yetkinin kullanılması isteniyorsa, o zaman, 

eğitim aldığı yer ne olursa olsun, kişinin o gün o meslek grubu için geçerli 

olan belirli bir bilgi birikimine ve beceriye sahip olmasını kanıtlaması gerekir. 

Buna "Devlet ya da Meslek Standardı" diyebiliriz. Asıl ilginç olanı, bir 

çekicin, bir borunun ya da bir ambalaj kutusunun standardının saptanmış 

olmasına karşın, toplumun bulunduğu andaki durumunu ve geleceğini 

etkileyecek kararlara imza atan ve yönlendiren kesimin (teknik ya da idareci) 

standardı özellikle geri kalmış ülkelerde saptanmamış olmasıdır. 

Dolayısıyla, toplumun her kesimi, idarecilerin ve daha sonra özelliklerine 

geniş olarak değineceğimiz politikacıların, bilgisizliklerinden, 

yeteneksizliklerinden ve basiretsizliklerinden şikâyet eder. Ortaya çıkan 

olumsuzlukların, bu bilgi ve beceri eksikliğinden ileri geldiğini bile bile, 

düzeni devam ettirirler. Tarihimiz ve günümüz, bunun sayısız örnekleriyle 

doludur. En çarpıcı olan örnekler de her deprem olayından sonra verilir. 

Yerel yöneticisinden inşaat ruhsatı verenlere kadar herkesin bilgisizliğinden, 

çıkarcılığından, olabilecekleri kavrama yeteneğinin eksikliğinden dem 

vurulur… Yakınmalar gittikçe azalır; bir sonraki depreme kadar… 

 Değindiğimiz bu 100.000 birimlik bilgi, gerçekte, bir mesleğin ilişkin en 

düşük düzeydeki hakkın ve yetkinin kullanılması için gerekli olan bilgidir. 
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Örneğin inşaat mühendisi için, bu yetki, daha önce planı yapılmış bir 

inşaatın sürdürülmesi için, sadece denetim ve yürütme yetkisi olabilir. Eğer 

belirli bir ölçekte, basit düzeyde plan yapma hakkını da elde etmek istiyorsa, 

150.000 birimlik bilgiye, orta çaplı bir plan yapma hakkını elde etmek 

istiyorsa, örneğin 200.000 birimlik bilgiye, eğer dev bir çalışmanın dibine 

imza atma hakkını elde etmek istiyorsa, o zaman, örneğin 300.000 birimlik 

bilgiye sahip olması gerekir. Tüm bu bilgilerin ölçülmesi de, yukarıda 

değindiğimiz, bağımsız, özerk ve teknik bir merkezin, bilinebilen en uygun 

ve karmaşık ölçme teknikleriyle, insan etkileşimine kapalı olarak bilgisayar 

ortamında gerçekleşmelidir. 

 Bir insanın bir okulu bitirirken aldığı toplam bilgi, o okulda verilen tüm 

bilginin yaklaşık %80'ni ise, bu bilginin, eğer öğrenme sürdürülmezse, 

mezuniyetten bir yıl sonra %40‘a, 2-5 sene sonra da %10‘a kadar düştüğü 

birçok araştırmadan bilinmektedir. Bu süre içerisinde, mezun olduğu alana 

yeni eklenen bilgilerden haberdar olmadığı için, toplam bilgi dağarcığı, 

olması gerekenin, örneğin %5'lerinin altına düşmüş olur. İşte, birçok ülkede 

ve özellikle bizim ülkemizde, temel sorun budur. Okuldan mezun olup da, 

devletin herhangi bir çarkına tutunmuş olan herhangi birini, ömür boyu 

denetleyecek herhangi bir ciddi kuruluş yoktur. Bu boşluğu, çok defa, 

bilimden ve izandan yoksun siyasi istismar doldurarak, sorunları çok daha 

ağır hale getirir. Bilgisine artık güvenemeyen kişi, politik istismara boyun 

eğmek zorunda kalır. Bu nedenle, bir kişi, devlet çarkında ya da özel 

girişimde, ömrü boyunca, aynı yetkiyle çalışma hakkına sahip olamamalı; 

zaman zaman bilgisi denetlenerek olması gereken çizgiye taşınmalıdır. 

 

 Bir üniversiteden alınan diploma, o meslek grubunun hak ve 

yetkilerinden yararlanmak anlamına gelmemelidir. Bir kişi, ister devlet 

sisteminde, ister özel kuruluşlarda çalışsın, bu yetkileri ve mesleğinin 
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unvanını kullanabilmesi için, meslek standardı dediğimiz, bilgi birikimine ve 

becerisine ulaştığını sınavlarla kanıtlamalıdır ve bu denetim, mesleğini icra 

ettiği sürece, belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır. 

  

SORUMLULUĞU VE YETKİSİ OLAN HERKESİN KALİBRE EDİLMESİ GEREKİR 

 Toplumu idare etmek, uygar ve çağdaş anlamda bir bilim olduğuna göre, 

idare edenin gerekli bilgiyle donatılması, toplumun selameti ve başarısı 

açısından kaçınılmazdır. Burada karşımıza bir daha "gerekli bilgi nedir" 

sorusu çıkmaktadır. Az önce verdiğimiz örnekte, bir insana, mesleğini icra 

ederken, sadece teknik bilgi birikimi yeterli olabilir. Fakat bu mühendisin, 

örneğin, genel müdür olma isteği varsa, 300.000 birimlik bilgi dağarcığını 

400.000 bine çıkarmanın ötesinde, belki (örneğin 50.000 birimlik) bir 

yabancı dil bilgisine, muhakkak (örneğin 50.000 birimlik) iş planlaması ve 

sevk ve idare bilgisine ve çevre bilimine ayrıca gereksinmesi olacaktır. Eğer 

bu kişi müsteşar olmak istiyorsa, 500.000 birimlik meslek bilgisinin ve 

deneyiminin haricinde, belki ikinci bir yabancı dili (30.000 birimlik), sevk ve 

idare bilimini (örneğin 100.000 birimlik), yöneylemi, idare hukukunu, halkla 

ilişkileri ve siyaset bilimini belirli oranlarda bildiğini kanıtlamak zorundadır. 

Unutmamak gerekiyor ki, her makam yükselişinde, etki edeceği toplum 

kesiminin kapsamı biraz daha artmaktadır. Bu nedenle, bu kapsama uygun 

bilgi ve beceriye sahip olması gerekir. Hâlbuki görebildiğimiz kadarıyla, bu 

makamlar, politikacıların elinde, tam anlamıyla bir arpalık ve oyuncak 

olmuştur. Dolayısıyla, sorunlarımızı çözmek kural olarak olanaksız duruma 

gelmiştir. Bu yaklaşım, hastane başhekimi olmak isteyen bir doktor için de, 

genelkurmay başkanı olmak isteyen bir subay için de geçerlidir. 

 Birçok meslekte, alınabilecek her kıdem (ücret baremi) böyle bir sınavın 

sonucunda verilmelidir. Bunun için, karşılığı alıcı tarafından ödenmek 

kaydıyla, meslekteki yeni bilimsel gelişmeleri öğreten föyler, dergiler sürekli 
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olarak (örneğin haftalık ya da aylık) ülke çapında dağıtılmalı ve bu bilgilerin 

ışığı altında, kişinin bilgisini yenileyip yenilemediği saptanmalıdır. 

 Kaldık ki zamanımızda dergilere ve kitaplara da eskisi gibi bağımlı kalma 

artık gerekmiyor. Çok daha etkili ve ucuz bir yol, internet aracılığıyla yeni 

bilgileri ilgili kesime iletmedir. Üniversite bu aşamada dünyadaki 
yenilikleri mezun ettiği kesime aktarmak görevini de üstlenmelidir. 

 Bu sınavları kazanamayan ya da bilgisinin sürekliliğini, verilen makul bir 

süre içerisinde kanıtlayamayan hiçbir kimse, özel teşebbüste dahi, o 

mesleğin yetkisini kullanamamalı ve o mesleğin alması gereken statüden 

ücret ya da maaş alamamalıdır. Belirli bir bilgi birikimine, belirli bir süre 

(örneğin üç sınav sonucu) ulaşamayanlar ya bir alt kademeye indirilmeli ya 

da yetkileri elinden alınmalıdır. 

 

 Ülkede yapılan birçok yatırım, özellikle plan aşamasında, teknik 

kadronun yan bilgiye sahip olmamasından dolayı, beklenilmeyen ya da 

gözden kaçan birçok olumsuz sonuçlara ulaşmıştır. Bunun en tipik örneği, 

Gökova Santrali’nde yaşanmıştır. Bu santralı yapan, onaylayan merciler, 

kendi konularında yeterli teknik bilgiye sahip olmalarına karşın, yeterince 

çevre bilincine sahip olmadan bu yetkili makamlara tırmandıkları için, 

doğada büyük tahribatlara yol açmışlardır. Buradaki eksiklik, sadece kişinin 

(ya da kişilerin) bilgi eksikliği değil, neyi kime soracaklarının dahi bilincinde 

olmamalarıdır. Günümüzde yine bu husus dikkate alınmadan hızla 

yapılmakta olan HES (hidroelektrik santralleri) gelecekte büyük sorunlar 

doğuracaktır. 

 

 Bu yöntem, meslek olarak tanımlanmış her yerde (ister ilkokul mezunu, 

ister orta eğitim, ister yüksek okul mezunu olsun, ister meslek okulu mezunu 
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olsun) belirli ölçüde yapılmalıdır. Yani bir duvarcı ya da motor ustasının da 

eğitimi ve yeterliliği, belirli bir standarda ve derecelenmeye bağlanmalıdır. 

 

 Bu dünyada, başarının, kazanmanın ve etkin duruma geçmenin temel 

koşulunun bilgi ve beceri olduğu düşüncesi egemen olmadığı ve bu kural 

uygulanmadığı sürece, toplumun önemli bir kısmının, çocuklarının eğitimi 

yerine, araba, ev ve ziynete yatırım yapmasını önleyemezsiniz ve 

toplumun, çağın dışında kalmasına neden olursunuz. 

 

ÜNİVERSİTENİN YETKİNLİĞİ İÇ DENETİMLE NASIL SAĞLANACAK? 

 Böyle bir denetim sisteminin, en önemli sonuçlarından biri de, eğitim-

öğretim kurumlarının, özellikle üniversitelerin, siyasi istismardan kurtarılarak, 

hocaların sürekli ek ders peşinde koştuğu gelir kapısı görünümünden 

çıkarılarak, daha ciddi kurumlara dönüşmelerinin sağlanması olacaktır. Bu 

sistem, ayrıca, bir oda ve bir hoca ile bir üniversite kurma modasının ya da 

anlayışının sonunu hazırlayacaktır. Çünkü: 

 Bir meslek grubunda bir kişinin mesleğini asgari düzeyde icra edebilmesi 

için temel olarak neler öğrenilmesi gerekeceği, hemen hemen bilinir. 

Bunların haricindeki öğretiler, o kuruma farklı kimlik kazandıran, o kurumun 

özel yönlenmesi ve tercihi ile ilgilidir. Dolayısıyla bir insanın bir mesleği icra 

edebilmesi için, nereden mezun olursa olsun, en azından, belirli bir temel 

bilgiye sahip olması gerekecektir. Buna, eğitim-öğretimde konuların 

ağırlıkları denir. Örneğin, dünyanın en iyi üniversitelerinde örneğin inşaat 

mühendisliklerinde, zemin mekaniği, okutulan derslerin, saat olarak %10'u 

ise; örneğin diş hekimliğinde, protez, %20'si ise; edebiyatta, (Türkiye için) 

yakın Türk edebiyatı %40'ı ise, ders programı ona göre düzenlenmiş olmalı 

ve bu okullardan mezun olacak kişilere de bilginin ölçülmesini öngören 
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merkezi sınavda sorulacak soruların ağırlıkları da buna göre saptanmalıdır. 

Yani diş hekimliğinde 1000 soruluk bir testte, öğretimde protezin ağırlığı 

%20’i olduğuna göre, çıkacak soruların %20’si protezle ilgili olmak 

zorundadır. Böyle bir sınavda 200 soru protezden gelecek demektir. 

 Diyelim ki, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden sınava girenler, üç yıl 

boyunca, gözle ilgili soruları yanıtlayamıyorlarsa ya da Hacettepe 

Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden gelenler, örneğin hayvan fizyoloji 

sorularını yanıtlayamıyorlarsa ya da Gazi Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi'nden gelenler zemin mekaniğini yanıtlayamıyorlarsa, merkezi 

sistem, üniversitenin dikkatini çekerek ya o dersi yürüten hocanın dikkatinin 

çekilmesini sağlar ya da belirli bir uyarıdan sonra o hocanın görevine yine 

merkezi sistem aracılığıyla son verilerek, bir çeşit oto kontrol ile "kalitenin 

yükselmesi" sağlanır. Bu yol izlendiğinde bu denetim bir anlamda ülke 

ölçeğinde değil, uluslar arası ölçekte yapılmış olacaktır. Yani evrensel beceri 

ve bilgi birikimine ulaşmış insanlar yetiştirme olanağına kavuşmuş 

olacaksınız. 

 Olası bir eşitsizliği en aza indirmek için, üniversitelerde verilmiş olan 

eğitimin (derslerin) yazılı ve görsel biçimi, internet aracılığıyla öğrencilerinin 

hizmetine sunulmalıdır. Gerekirse üniversiteler arası bir uzlaşma ile birçok 

konuda (bir üniversitenin tüm alanlarında ya da bir mesleğin tüm alanlarında 

yetkin olması beklenilmediği için) aynı ya da benzer eğitim içerikli internet 

sunumları hazırlanarak, belirli bir konuda eğitilecek öğrencilerin tümünün 

kullanımına sunulabilir. Böyle bir uygulama ile aynı zamanda üniversiteler 

arasındaki olası bir eşitsizlik de bir nebze giderilmiş olur. 

 Üniversitelerin ilgili birimlerinin halka dönük seminer, çalıştay, konferans 

ve uygulamaları ödüllendirilir ve senelik faaliyetler listesinde yer alması 

sağlanır. Belki daha ileri bir aşamada, üniversite bünyesinde, yöneticilerin, 

halka yönelik uygulamalarda çalışan öğretim üyelerinin temsilcilerinin, yerel 
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ve devlet yönetiminin o ildeki yöneticilerinden ve bölgedeki sanayi, tarım, 

işletme temsilcilerinden oluşan bir danışma kurulu kurularak senede bir ya 

da iki defa kendi birimlerine iletilmek için bir faaliyet-bilgilendirme raporu 

hazırlanması sağlanır. Böyle bir bilgilendirme, kurumların o andaki işlevleri 

ve gelecekteki planları hakkında bilgi akışını hızlandıracağı için, eşgüdümle 

daha verimli çalışabilmeleri sağlanmış olur. 

 Her üniversite hangi yıl hangi dersi hangi hocanın verdiğinin (ve 

vereceğinin) merkezi sınav birimine iletmesinden dolayı, sınava giren her 

öğrencinin hangi dersi kimden aldığı belirlenmiş olur. Bir üniversiteden gelen 

öğrenciler, örneğin bir meslek dalının belirli bir alanındaki soruların örneğin 

%70’ine, üç yıl boyunca doğru yanıt verememişse, merkez sınav sistemi, o 

üniversitenin o alanda ders verenlerinin bir daha geriye dönüşü olmamak 

üzere ve benzer işlerde çalışmamak kaydıyla görevine son verir. Burada 

üniversite yönetimlerinin ya da siyasi iradenin bir tercih hakkı da söz konusu 

olmamalıdır. Karar elde edecek sayılara göre verilmelidir. İnsan etkisinden 

arındırılmış bir yol olmalıdır. 

 Diploma almakla hiçbir hakka sahip olmayacağının bilincinde olan ve 

devlet sınavının kazanılmasının gerekli olduğunu bilen bir öğrenci, 

üniversitedeki kendi müfredatının dışındaki bilgileri de öğrenme 

zorunluluğunu duyacağı gibi, ders aldığı hocalarını, çağdaş bilgiye 

ulaşmaları, kendilerini yenilemeleri ve en önemlisi, dersleri çok daha ciddi 

(bir çeşit yarışma duygusu içerisinde) yapmaları için zorlayacaktır. Bugünkü 

eğitim sistemi içinde, birçok yerde dersi basit ve sığ anlatan hocalar tercih 

edilmektedir. Bu sistem hem hocayı hem öğrenciyi sıkıştıracaktır. Sonuçta 

her kesim bu özdenetimden karlı çıkacaktır. 

 Bütün bunlar üniversite özerkliğini zedelemeden gerçekleşeceği için, 

üniversite tanımı ve kavramına da zarar gelmeyecektir. 
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Geçmişte üniversiteler nasıl denetlendi? 

 1933 Üniversiteler Reformundan 1946’ya kadar üniversiteler mali ve 

yönetsel olarak Milli Eğitim Bakanlığını bağlıydı. Özerklik söz konusu değildi. 

 1946 yılında 4936 (12 Haziran) sayılı Üniversiteler Kanunu ile ilk defa 

üniversitelere özerklik ve tüzel kişilik kazandırıldı; bunun yanı sıra o güne 

kadar sadece eğitimle yükümlü olan üniversitelere bundan böyle araştırma 
yapma, toplumsal sorunlara yönelme görevi verildi. Belki de ilk defa bir 

anlamda özdenetim yapacak, üniversiteler arasında eşgüdümü, 

dayanışmayı ve ortak hareket etmeyi ve sorunlarına kendi içinde çözüm 

bulamayı sağlayacak Üniversitelerarası Kurul bu yasayla kurumsallaştı. 

 1750 Sayılı Üniversiteler Yasası’nda denetim konusunda fazla bir 

değişiklik yapılmadı. Arkasından çıkarılan 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Yasası ile denetim büyük ölçüde YÖK olarak bilinen Yüksek Öğretim 

Kurulu’na verildi. Her ikisinde de üniversitelerin rutin denetimi –yine ahbap 

çavuş illetimizden dolayı- gerektiği gibi yapılamadı (çünkü YÖK rektörleri 

kendi atıyordu ve kendi atadığı rektörleri de yıpratmak istemiyordu) ve 

yükseltme-atama için çıkarılan yönetmelikler de başlangıçta son derece katı 

koşullar içermesine karşın, zaman içerisinde sulandırıla sulandırıla 

ciddiyetten uzak kimliklere ve uygulamalara büründü. Normalde en azından 

öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, kişi başına düşen yayın sayısı, 

yaptırılan tez sayısı, ekonomiye dönük buluşlar, alınan patent sayısı gibi 

ölçülebilir kıstaslarla üniversiteler denetlenmeliydi. Bunların hiç biri ciddi 

olarak yapılmadı, yapılamadı. Denetim, sadece o günkü yönetime dikleşen 

üniversitelerin yöneticileriyle sınırlı kaldı… 

 

Özdenetime nereden başlayabiliriz? 
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 Kurumları ayakta tutan, geliştiren, saygın kılan, kapıdaki güvenlik 

görevlisinden, en üsteki yöneticisine kadar olan kadronun yetkinliğidir. 

Üniversitedeki kadronun diğer kurumlardan çok daha özenle seçilmesi 

gerekir; çünkü bu kurumlar insan yetiştiren kurumlardır. Burada, diğer 

kurumlarda olmayan bir özellik söz konusudur: Hem kendine gerekli olan 

insanı yetiştirir, hem başka kurumlara gerekli olanları yetiştirir; denetimi de 

(özellikle bilimsel denetimi) yine kendi içinden olmak zorundadır. Bu nedenle 

özdenetim tanımı kullanılmıştır. 

 Belli ki üniversitelerde başından bu yana her dönemde her yasada bir 

türlü önleyemediğimiz, özellikle genç akademisyenlerin şevkini kıran bir 

olumsuzluk daha yaşanıyor. Bunun bilimsel adı mobbingtir. Latincesi 

psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme, sıkıntı verme; 

Türkçesinde ilave olarak zorbalık, yıldırma ve bezdirmedir. Yetkiyi ele 

geçirenler ya da karar verme makamında olanlar bir önceki cümlede 

saydığımız baskıları şu ya da bu şekilde daha alttakilere 

uygulayabilmektedirler. Mobbing’in birçok çeşidinin üniversitelerimizde 

yaygın olarak yaşandığı bilinmektedir. Özellikle tez danışmanları ile 

öğrenciler arasındaki ilişkiler –olabildiğince- daha saydam bir yapılanmaya 

dayandırılmalıdır. Bu sonuncu sorunun (bizim ve dünyanın) en gelişmiş 

üniversitelerinde bile tümüyle çözüldüğünü söylemek zordur.  

 Katkısı olmadan yayınlara ad koyma, hatta hiç ilgisi olmadığı alanlardaki 

yayınlarda yazar olarak yer alma üniversitelerimizde neredeyse 

gelenekleşmiş bir uygulamaya dönüşmüştür. Örnek verdiği için, 

laboratuarındaki aleti kullandırdığı için ya da yayının yabancı dildeki 

yazımına katkısı olduğu için birçok makalede yazar olarak yer almış ve bu 

makalelerle unvan kazanmış, ödül almış; hatta bu makalelerin ilgili olduğu 

alandaki doçentlik jürilerine girerek birçok insanın geleceği konusunda karar 

vermiş çok sayıda öğretim üyesi bulunmaktadır. Üniversiteler öncelikle bu 
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sıkıntıları önlemelidir. Bunun ilk aşamada önlenebilmesi, yönetimden 

bağımsız, yine öğretim üyelerinin tercihi ile içinde hukukçu, psikolog, 

psikiyatris de içeren bir komisyonun oluşturulması ile giderilebilir. 

 

 Bir üniversite ya da üniversiteler özdenetimi nasıl yapabilir? İlk akla 

gelen jüri ya da komisyon kurarak. Dünyanın birçok üniversitesinde ve en 

saygın olanlarda bile herhalde bu sistem başarıyla yürütülmektedir. Ancak 

bunun için bilimi, bilimsel ahlakı, analitik düşünceyi, bağımsız ve özgür 

düşünmeyi içselleştirmiş (yaşam tarzı yapmış) bir kadro gereklidir. 

 Siyasi düşüncelerin bilimsel düşüncelere egemen olduğu, din, mezhep, 

cemaat taraflarının parsellediği, yaşamının hiçbir döneminde ciddi bilimsel 

bir eğitimden geçmemiş insanların egemen olduğu kurumlarda bu seçmenin 

doğru ve tarafsız olması beklenilemez. Türkiye üniversitelerinin büyük bir 

kısmının çıkmazı buradadır. Ankara’nın göbeğinde dahi siyasi görüşlerin ön 

plana alınarak atamalar yapıldığı bilinmektedir. Yeni kurulan üniversitelerde 

ve siyasi baskının, yandaşlığın, akrabalık ilişkilerinin çok daha yoğun olduğu 

periferik üniversitelerde bu durum daha da vahimdir. 

 Bu durumda insan seçiminde ve atamalarında olabildiğince insan 

faktörünü sınırlamak gerekiyor. Bunun ilk adımı doğru dürüst araştırma 

görevlisi atamayla başlamadır. Üniversiteler hangi alanlarda araştırma 

görevlisi alacaklarsa (kadrolu ya da kadrosuz) senede iki defa merkezi sınav 

sistemine bildirir, adaylar yeterince sayıda sorularla hazırlanmış sınava 

girer, alan bilgisi; eğer isteniyorsa ayrı bir sınavla da yabancı dil bilgisi 

ölçülür. Yabancı dil sınavını alma koşul olarak başlangıçta konmasa bile, 

atandıktan sonra makul bir süre içerisinde dil sınavını geçme zorunluluğu 

getirilebilir. Merkezi sınav sistemi, sonuçları açıklar, adaylar aldıkları puana 

göre üniversiteleri seçme hakkına sahip olur. İyi bir üniversiteye girmenin 

koşulu iyi bir puan almadan geçer. Ancak herhangi bir üniversiteye 
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girebilmek için bile belirli bir sınırı aşma zorunluluğu getirilebilir. Böylece ilk 

aşamada subjektif değerlendirmeden kaçınılmış olur. Sınavı kazanma 

akademisyenlik için yeterli olamayacağı için, bir yıl içinde, bu aday hakkında 

çalıştığı birimce bir çeşit asaleti onaylanıyormuş gibi “olumlu ya da olumsuz” 

rapor düzenlenir ve kişinin akademik çalışmasına devamına bu rapordan 

sonra karar verilmiş olur. Bu kademelerin hiç birinde mülakat ya da sözlü 

sınav yapılmaz. Çünkü birçok yerde adaylara yazılı sınavlarda en yüksek 

puanı almalarına karşın, mülakatta ya da sözlü sınavda –kasıtlı olarak- en 

düşük not verilmiş olması, sınavların tarafsız yapıldığına ilişkin görüşlere 

gölge düşürmektedir. 

 Üniversitede daha sonraki akademik atamalarda da aynı yolun izlenmesi 

gereklidir. Bunun bugünkü uygulamada çok kolay bir yolu da bulunmaktadır. 

Üniversitedeki atamalar ve yükseltmeler kural olarak sadece belirli 

dergilerdeki yayınlara endekslenmiştir. YÖK ve üniversitelerimiz, doğru ya 

da yanlış, çalışmaların yayınlandığı dergiye göre kişinin akademik 

yükseltme ve atama için alabileceği puanları önceden belirlemektedir. Bu 

durumda gerek yardımcı doçent atamalarında gerekse doçentlik 

atamalarında gerekse profesörlük atamalarında kişinin sunduğu dosya, bu 

puantaja göre değerlendirilir ve kim ki en yüksek puanı alır, o atanır. 

 Üniversiteler günümüzde ve şu andaki uygulamalarda bir kişinin 

akademik yeterliliğini bu tip yayınlara göre değerlendirdiğine göre, doçentlik 

sınavları da aslında gereksizdir. Çünkü kişiye yüksek puan kazandıran 

bilimsel dergilerdeki yayınları, aslında herkes tarafından kendi alanında 

yeterliliği benimsenmiş, dünyaca tanınmış bir hakemler denetiminden 

geçtiğine göre, burada derme çatma kurulmuş doçentlik jürilerinin 

söyleyeceği bir şey olmaması gerekir. Bu jüriler bu hakemlerden daha çok 

mu o alana hâkimler? Keskinlikle değil. Bu durumda doçentlik sınavlarının 

da bir anlamı yok; jüri üyeleri için hem zaman kaybı hem mali kayıplar söz 
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konusu olmaktadır. Kaldı ki –en azından kendimizi aldatmayalım- akademik 

yaşamımızın en az birkaç döneminde, tanıdıklarımız, öğrencilerimiz, şu ya 

da bu nedenle yakınlık duyduğumuz insanlar için yakinen tanıdığımız jüri 

üyelerine sınava girecek öğrenciler için bir şeyler söylemedik mi? Hangimiz 

tarafsızlıktan ve torpil yokluğundan bahsedebiliriz? 

 Üniversiteler gerek duyduğu yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük 

kadroları, buna ilaveten bilimsel çalışmanın yapıldığı alandaki yöneticilikler 

için ilana çıkar ve başvuruları bu ölçütlere göre –herkesin denetleyebileceği 

ve öğrenebileceği bir saydamlıkla- değerlendirir, sonucu ilan eder ve atar. 

Bölüm başkanına, dekana, rektöre yaranma davranışları da bu uygulamayla 

daha aza indirilir. Bilime, bilim adamlarına, kurumuna ve yöneticilerine 

güven artar. 

 Şu itiraz yükselebilir: Bir adamın bilimsel birikimi bu kadrolar için yeterli 

değildir. Uyum gibi tam tanımı olmayan koşullar ileri sürülebilir. Üniversite 

herkesin aynı düşüncede ve görüşte olduğu kurumlar değildir. Farklı 

insanların farkı düşüncelerin tartışıldığı yerlerdir. Bu nedenle buraya 

atanacak kişilerin en az bu koşulu (başka fikir ve düşüncelere açık olma gibi 

bir koşulu) yerine getirecek erdeme ulaşması gerekir. O zaman bu 

unvanların yanı sıra öğretim üyeliği gibi sıfatların en kutsalını ve onurlusunu 

kullanmaya hak kazanabilir. 

 Yükseltme ve atama için başka bir yol daha vardır. Üniversite 

yükselteceği ve atayacağı kişileri kendi koyduğu ölçütlere göre seçer; 

değerlendirmeye yayın, makale, dergi, kitap, beceri, üretime katkı, şu anda 

burada sayılamayan özellikleri alır, onlara önceliklerine göre belirli bir puan 

biçer ve ona göre seçerek atar. Böyle bir seçimin denetimi nasıl olacaktır? 

 Atamada kendi ölçütlerini serbest kullanan, hatta bütçesini fasılsız 

(bağımsız) kullanan ve böyle bir atama sistemi getiren üniversitelere 

performans koşulu getirirsiniz. Yani mezun ettiği öğrencilerin, öğrenci 
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başına merkezi sınavda ulaştıkları başarı (yani öğrencilerinin yüzde kaçı bu 

sınavı hangi derecelerde başarıyor) ve çıkardığı yayın, ekonomiye katkı, 

kamuya yönelik yürüttüğü projelerin başarısı bu performansın değerlendirme 

kriteri olur ve her yıl o üniversiteye devlet tarafından verilen yatırım, 

araştırma giderleri ve elamanlarına verilecek ücret, o yılkı performansa göre 

azaltılır ya da yükseltilir. Birinci durumda, sadece –kimsenin çok defa arayıp 

sormadığı- yayına göre değerlendirme söz konusu olurken, ikinci durumda 

birçok kesim tarafından denetlenebilen daha aktif bir özdenetim 

gerçekleşmiş olur. 

 

Üniversite yöneticileri nasıl seçilmeli ve nasıl denetlenmeli? 

 1863 kurulan, doğa ve sosyal bilimlerle ilgili halka açık konferanslar 

vermeyle eğitime başlayan Darülfünun (üniversite), orta eğitimin yetersizliği 

ve tutucu çevrelerin baskısıyla Meşrutiyet’e kadar ciddi bir atılım 

yapamamıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında getirtilen Alman bilim 

adamlarının bilimsel ve mali özerklik talepleri yerine getirilmediği için 

beklenen gelişme yine gerçekleşememişti. Cumhuriyet kurulduktan sonra 

Darülfünun-u Osmaniye adını alan ülkemizin biricik üniversitesi, tıp, hukuk, 

edebiyat, fen ve ilahiyat fakültelerinden oluşmuştu; kâğıt üzerinde kalsa da 

tüzel kişiliğe ve katma bütçeli bir yapıya kavuşturulmuştu. Ancak 1933 yılına 

kadar, bu üniversite hiçbir varlık gösteremediği gibi, Milli Kurtuluş Savaşında 

karşı cephede yer almış; daha sonraki dönemlerde de Cumhuriyetin getirdiği 

ve getirmeye çalıştığı devrim ve yeniliklerin hiç birine düşünsel anlamda bir 

katkıda bulunamamıştır.     

 Alman modeli: Türkiye 1933 Üniversiteler yasası ile benimsediği Alman 

üniversiteler sistemini, 1970’li yıllarda çıkarmış olduğu 1750 yasayla belirli 

ölçüde, 1981 yılında çıkarmış olduğu 2547 nolu yasayla da tümüyle Alman 
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üniversite sistemini bırakıp, Amerikan Üniversite sistemine geçmiştir. Bir 

anlamda kapitalin denetlediği bir sisteme… 

 Eski sistemimizde rektörü üniversite öğretim üyeleri, dekanı fakültedeki 

doçent ve profesörler seçerlerdi. Dekanların bugünkülere göre çok önemli 

yetkileri vardı. Devletin üniversiteler üzerindeki denetimi ancak mali 

bakımdan olabiliyordu. Rektörler karar verme yetkileri ve alanları 

güçlendirilmiş üniversite yönetim kurulları ve özellikle senatoca, dekanların 

yetkileri de fakülte yönetim kurulları ve fakülte kurullarınca sınırlanıyordu. 

Üniversite bu yıllarda en özerk yıllarını yaşadı. Ancak siyasi kargaşalığın kol 

gezdiği 1960’ların sonu ve 1970’li yıllarda üniversite özerkliği bazı öğretim 

üyelerince bilimsel özerkliğin dışına da taşırılmaya çalışınca, fırsat arayan 

siyasiler “bu elbise bol geldi” diyerek kısıtlamaya başladılar. 

 Alman üniversite Modeli, aslında 1767 -1835 yılları arasında yaşamış 

olan ünlü dil bilimci ve diplomat Wilhelm von Humboldt’un 1810 yılında bir 

üniversite nasıl olmalıdır ve nasıl yönetilmelidir ilkelerini ortaya koymasıyla 

şekillenmiştir. Bu görüşe göre: 

 Üniversite eğitim-öğretim etkinliği ile birlikte bilimsel araştırmaların 

birlikte yapıldığı kurumlardır. Bu yaklaşımla ilk defa bilimsel araştırma 

üniversitelerin asli görevleri içine sokulmuştu. 

 Üniversite mesleki ve teknik yüksek okullardan farklı olarak bir mesleğe 

yönelik adam yetiştiren kurumlar olmamalıdır. Üniversitelerde insanı 

geliştiren eğitim yapılmalı, öğretim üyeleri uygun gördükleri konuları 

anlatmalı, öğrenciler de istedikleri konuları seçebilmeliydi. Bilim için bilim 

yapılmalıydı. 

 Üniversitelerin sahibi devlet değil toplum olmalı. Devletin görevi öğretim 

üyelerini atama, bunların maaşını ödeme ve verimli çalışabilmeleri için 

gerekli özgür ortamı sağlama olmalıdır. 
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 Bu yaklaşım Almanya’yı temel bilimlerde zirveye taşıdı. Çünkü temel 

bilimlerin kısa vadede getirisi yoktu; ancak uzun vadede çok önemli getirileri 

vardı. Böylece Almanya 1900 yüzyılın birinci yarısında bilimde zirveye 

tırmandı. Fen Bilimleri ve Sosyal ve Beşeri Bilimler diye iki ana hat üzerinde 

üniversiteler yapılandırıldı. Programlanmış bilimsel çalışmalar (projeler) ve 

doktora tez çalışmaları bu yaklaşımla üniversitelere sokuldu. 

 Bu sistemin denetimi ilk defa bu yaklaşım ile oluşturulan yetkisi fazla, 

katı kurallarla donatılmış kürsü sistemi ile yapılıyordu. Kürsü başkanı en 

yetkili yöneticiydi. Bu sistem bizde özellikle 1970 yılına kadar, ondan sonra 

da 1981 yılına kadar bu ya da şu şekilde devam ettirildi. 

  

 Yeni model arayışları: 2547’nolu YÖK yasası ile özgürlük alanı iyice 

daraltıldı. Başlangıçta rektörler sadece YÖK’ün teklifi ile cumhurbaşkanınca 

atanıyordu. Her işimizde olduğu gibi bu atamalar da ahbap çavuş seçimine 

dönünce, doğan tepkileri giderebilmek için, tekrar öğretim üyelerinin oylarına 

başvuruluyormuş gibi bir sisteme geçildi. Öğretim üyeleri üniversitelerinde 

altı rektör adayını seçiyor, ancak kimin atanacağına bunların arasında ikinci 

kademede YÖK Kurulu, daha sonra da Cumhurbaşkanı karar veriyor. Yani 

tarafsızlığını bir yana bırakıp da siyasi iradenin yanında yer alan tek bir oy 

almış kişi, rektör olabiliyor. Öğretim üyelerini –hatta yeterince oy almadığı 

halde atanan rektörü- aşağılayan; üstekileri de yandaşçı yapan maskara bir 

sistem doğdu. Dekan ve müdür seçimi de ya yasa gereği rektörce atanıyor; 

ya da fakültede oylama yapılarak rektörün istediği aday atanıyor. 

 Hem eski yasalarda hem yeni yasalarda öğretim üyelerinin oylarıyla 

yapılan seçimler ne yazık ki üniversiteleri kliklere ayırdı. Adayların özel 

yaşamları da dâhil bu seçimlerde malzeme olarak kullanılmaya başlandı. 

Suçlamalar, iftiralar, makam için söz vermeler öğretim üyelerinin kimliklerini 

zedeledi. Çünkü bu seçimde oy kullanacaklar ve aday olacakların önemli bir 
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kısmı unvanları ne olursa olsun demokrasiyi dillerine dolamış olsalar bile, 

hem demokrasiye hem de bilimsel yaşam tarzını içselleştiremedikleri için 

seçim doğruyu bulmamıza yardımcı olamadı. Üniversiteler yöneticilerini 

öğretim üyeleri, hatta belirli oranda memurları ve çalışanlarının katılımı ile –

gerçekten demokratik yolla- usulüne uygun seçebilselerdi, devletin denetimi 

de üniversitenin üretimi –yani verilen ile alınan- arasındaki ilişkinin masaya 

yatırılması şeklinde olsaydı, örnek olabilirdik. Seçim listelerinin alt 

sıralarından atananlar hariç bu sistemden memnun kalan kimse olmadı… 

 Amerikan modeli: Kişiliksizlik ve yetersizlikten kendi modelimizi 

yaratamayıp, Amerikan hayranları ve işbirlikçileri ile 34 yıldan bu yana 

Amerikan modelini yerleştirmeye çalışıyorsak bari onun gereğini doğru 

yapalım. 

 Rektörü öğretim üyeleri seçmesin; rezil olmasınlar. Ya hükümetler atasın 

ya da üniversitenin içinden ya da dışından (başka üniversitelerin öğretim 

üyelerinden) alınan katkılarla akil adamlardan oluşmuş bir seçme jürisi 

kurulsun, o seçsin. Ancak her iki durumda da çoğunluğu öğretim üyeleri 

tarafından seçilmiş üniversite yönetim kurulları ile senatoları yetki 

bakımından rektöre karşı güçlendirilsin. Bu kurullara hükümetler temsilci de 

verebilir; onlara akademik kararların dışındaki işler için veto yetkisi de 

tanıyabilir; böylece dolaylı olarak devletin denetimi –üniversitenin akademik 

özgürlüğü zedelenmeden- gerçekleştirilebilir. Akademik denetim ise 

güçlendirilmiş kurullarca yerine getirilmiş olur. 

 Bütün bunların doğru yürüyebilmesi için akademik personelin –akademik 

özgürlüğü zedelemeden- sadece ve sadece akademik olarak denetlenmesi 

ile mümkündür. Üretmeyen, çalışmayan; belirli unvanları aldıktan sonra yan 

gelip yatan; üniversiteyi ticarethane olarak gören; siyasi görüşlerini, etnik 

görüşlerini, ırka dayalı görüşlerini, dini görüşlerini karar verme 

mekanizmasına aktaran insanların olduğu yerde üniversite olmaz. Çünkü 
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böyle bir kurum, kelimenin asıl anlamı olan universal (evrensel) niteliğini 

yitirmiş, sadece bir görüşe hizmet eder duruma düşmüştür. Bu durumu 1933 

yılında Üniversite Reformu Danışmanı Prof. Dr. Alfred Malche görmüş 

olmalı ki, ne yazık ki bugün de aynen geçerli olan şu açıklamayı yapmıştır: 

“Alakadarlar fena hâkimdirler. Onların görüşleri alınmalı, fakat karar 

başka makamlarca verilmelidir ”(Bir Rektörün Bakış Açısından, Üniversite 

Olabilmek’ten alıntıdır). 

 Bütün bu eksikliklerimizi ve kusurlarımızı demokrasi ve akademik 

özgürlük kavramını gündeme getirerek gideremeyiz. Hesap vermenin de 

demokrasinin temel bir öğesi olduğunu göz ardı edemeyiz. 

 Birimlerin yöneticilerini tek başına seçme yetkisi olan, doçent kadrosuna 

atama jürilerini tek başına, yardımcı doçent atama jürilerini dekanları 

aracılığıyla kurabilen, üniversiteye tahsis edilmiş olan akademik kadroları 

istediği birime ve bu bağlamda istediği kişiye kimseye danışmadan 

verebilen, araştırma fonundan projelerin desteklenmesi ve diğer destekler 

için istediğine olanak sağlayabilen, yurt dışı seyahatler için gerekli fonları 

denetleyebilen, döner sermaye konusunda ödeme yapabilen, bir haftadan 

daha uzun izinler için yetkili olan hatta istediğinde bir öğretim elamanını 

kıdemi ne olursa olsun “denenmek üzere” başka bir üniversiteye sürülmesi 

için YÖK’e teklif götürebilen, akademik personeli unvanı ne olursa olsun 

üniversite içinde bir birimden alıp başka bir birime geçirebilen (çoğunlukla 

sürebilen) üniversitelerde demokrasinin yürüyeceğine, kişilerin çekinmeden 

özgür iradeleriyle oy kullanabileceğine hatta yönetimi karşı fikir 

açıklayabileceklerine inanıyor musunuz? Bu yetkiler hükümetlerce atanmış 

bir rektörün elinden alınıp kurullara ve öğretim elamanlarınca seçilmiş 

komisyonlara verilirse denge kurulmuş olacaktır. Böylece rektör 

seçimlerinde öğretim üyeleri bir şeylerin peşinde koşan delege durumundan 

kurtulacaklar; ancak hakları da kendilerince oluşturulan kurul ve 
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komisyonlarca güvenceye alınmış olacak; rektör de bir yanıyla 

akademisyenlerin bir yanıyla da devletin yetkilisi gibi bir konum 

kazanacaktır. Üniversitelerin bu günkü idare şekli monarşidir. Öğretim 

elemanlarının tek yapabildikleri ders müfredatını hazırlama (onu da rektör 

isterse ilgili kurula sokma yetkisini elinde tutar) ve istediği konuda araştırma 

yapabilme özgürlüğüdür. Çoğumuz bunun akademik özgürlüğe saygı olarak 

yapıldığına inanır. Aslında bu özgürlük, verilen derslerin niteliği ve içeriği, 

yapılan bilimsel çalışmaların konusu, sonuçları ve neye yarayıp neye 

yaramadığı özdenetimli bir akademik değerlendirme süzgecinden 

geçirilemediği ve masaya yatırılamadığı için öyle görünmektedir. 

 Bu yazıyı okuyanlar belki şu andaki bulundukları konumu öğrenmek 

isteyebilirler. Benim yaptığımı yapmalarını öneririm: Önce aynaya bakarım, 

sonra verdiğim oya, sonra verilen sözlerin yapılıp yapılmamasına, bize 

verilen değere, çalıştığımız üniversiteden son birkaç on yılda çıkan toplum 

ile ilgili açıklamalara, tepkilere; atananların doğru seçilip seçilmemesine, 

verilen derslerin niteliğine ve akademik çevrenizde çocuklarınıza örnek 

gösterecek ve onlar gibi olmasını istediğiniz öğretim üyesi sayısına bakarım. 

Eğer gerçekten mutlu iseniz, bu yapılanmanız ile ülkemizin özlediği başarıyı 

yakalayacağına inanıyorsanız siz kurum olarak sorunlarınızı çözmüşsünüz 

demektir. 

 Sonuçta Türkiye Alman Üniversite Modelini bırakıp son yasayla Anglo-

Sakson sistemine geçti. Bu sistemin aslı kapitalist idare sistemine destek 

sağlamaydı. Yani yapılacak her yatırım para olarak sisteme geri dönmeliydi. 

Bilim için bilim von Humboldt’un üniversitelerinde kalmıştı. Akademik 

özgürlük ancak sisteme yarar sağlayacak araştırma alanları arasındaki 

tercihlerde olabiliyordu. Bilim adım aldığı her kuruşun hesabını, parasal 

destek verenlere açıklamak zorundaydı. Bu nedenle hükümetlerce atanan 

yetkileri genişletilmiş rektörler ya da kapitalist sistemin kurumlarını temsilen 
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belirli çevrelerin üyeleri ile oluşturulan mütevelli heyetlerince idare 

edilmeliydiler. Bugünkü geldiğimiz nokta bu sonuncudur. 

 Türkiye’nin çıkmazı, üniversite öğretim üyelerinin hala kendilerini “hesap 

vermeyen, istediği gibi araştırma yapan, her yönüyle özgür” Alman Modeli 

üniversitelerde yaşadıklarını zan etmeleridir. Çoğu öğretim üyesi Anglo-

Sakson sistemine geçildiğinin farkında değildir. Bu sistem bulunduğu ülkeye 

ekonomik getirisi olan konularda eğitim ve araştırma yapma serbestîsi 

tanımaktadır. Hâlbuki kürsüye çıkan her öğretim üyesi hala akademik 

özgürlükten, çalışılacak konuların özgünce seçilmesinden, istenen dilden 

yayın yapma özgürlüğünden dem vurmaktadır. Belli ki öğretim üyeleri hangi 

model ya da sistem içinde çalıştıklarının henüz farkına varmış değillerdir. 

Eğer anlamış olsalardı, çalışmalarını toplumun bugünkü gereksinmelerini 

göz önüne almayan konularda yapamaz, yayınlarını da halkının anlamadığı 

dilden ve sadece yabancıların “aferin diyeceği” konularda yapamazdı. 

 

Üniversite iki önemli asli görevini bir arada yaşatması gerekir 

 Üniversitelerin ortaya çıkış mantığı açısından bakarsak iki önemli görevi 

vardır. Birincisi, dünyaya ve bulunduğu topluma belirli bir alanda bilgisiyle 

katkıda bulunacak bireyler yetiştirmektir. Bunun nasıl yetiştirileceği ve 

denetleneceği yukarıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Aslında bu görevin yine 

yukarıda anlatıldığı yöntemlerle denetlenebilir tarafı vardır. Bir adamın 

öğretildiği-eğitildiği bir konuda bilgili olup olmadığını ölçebilirsiniz. Bir 

hekimin, mühendisin, biyologun, fizikçinin alan bilgisini ölçebilir; buna 

dayanarak eğitildiği üniversite hakkında belirli bir bilgi sahibi de olabilirsiniz. 

 Üniversitelerin ikinci önemli görevi çoğumuzun görmezlikten geldiği 

örtülü eğitimdir. Bu eğitimin aslında alan bilgisini güçlendirmeyle yakından 

bir ilişkisi yoktur. Dünya görüşü, olayları değerlendirme yetkinliği, evrensel 

değerleri içselleştirmesi, analitik düşünceye yatkınlığı, tarafsız ve çıkarsız 
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düşünebilme yeteneği, doğru bilgileri seçerek doğru yargılara varabilme 

yeterliliği ve buna benzer onlarca insanı insan yapan değerler açısından 

eğiterek, üniversitenin giriş kapısından A olarak aldığı insanları çıkış 

kapısında B’ye döndürerek, yani yeni bir kimlik kazandırarak çıkaran 

kurumlardır. Bunun doğrudan derslerle ilgisi de bulunmamaktadır. O 

üniversitenin giriş kapısındaki mimariden tutun, çevre düzenlemesine, 

binadaki estetiğe, yürüdüğü koridorlardaki tezyinata, eğitim kadrosunun 

sosyal faaliyetlerine, üniversitenin yıl boyunca yapmış olduğu etkinliklere, 

üniversite olarak gerek dünya işlerine ve gerekse ulusal sorunlara bakış 

açısına ve bunlara olabilecek katkılarına ya da tepkilerine göre şekillenir. 

Yani böyle bir kurumdan geçmiş bir kişi evrensel kimliğin ötesinde o 

kurumun kendine özgü kimliğini ve davranış biçimini de kazanmış olur. O 

kişinin davranışlarının tümünde bu eğitimin izlerini görebilmelisiniz. Açık bir 

ifade ile: Üniversite yetiştirdiği gençlerine kendi kimliğini damgalamış olur; 

olmalıdır. 

 Ne yazık ki örtülü eğitimi belirgin biçimde, sayısal olarak ölçebilecek 

araçlardan yoksunuz. Belki toplum buna karar verebilir. Ancak şu anda 

bulunduğumuz toplum yapısı, üniversiteden çıkan öğrencilerin sadece alan 

bilgisine bakarak karar veriyor. İyi yetişmiş ya da iyi yetişmemiş diyor. 

Buradaki iyi ifadesi, alan bilgisinin derecesi oluyor. 

 Aslında alan bilgisinin yanı sıra kazanılmış olan davranış biçimi o kişiyi 

değerli kılacaktır. Toplum böyle bir ölçütü kullanmadığı için, üniversiteler de 

bu yönde bir çaba göstermiyor. Sabahtan akşama kadar verilen derslerle 

yetiniyor; alacağı öğretim elemanlarının da sadece yayın sayısına bakıyor; 

sonuçta düğmeye bastığınız zaman belirli bilgileri tekrarlayan robotlar 

üretiyor. Düğme kimin elindeyse robotları o idare ediyor. 

 En başarılı robotlar ne zaman üretilmeye başlandı diye merak 

edebilirsiniz: 6 Kasım 1981, yani YÖK’ün kuruluş gününde tezgâh kuruldu. 
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Bir derneğe üye olma, bir konuda fikir açıklama hükümetlerin organları 

tarafından atanmış olanların (başta rektörlerin) iznine bağlandı. O günden 

bu yana herhangi bir üniversiteden dünya ya da ülke sorunları ile ilgili, 

kurulu düzene ters gelebilecek dişe gelir bir açıklama ya da tepki anımsıyor 

musunuz? Örnek davranış gösteremeyen kişi ve kurumlardan örnek kişiler 

yetiştirilmesini bekliyoruz. 

 Çözüm olabilir mi? Milletvekillerine verilmiş olan kürsü dokunulmazlığı, 

yasaları çiğnememek kaydıyla öğretim elamanlarının düşüncelerini 

açıklamasına da getirilebilir. Çünkü onlar da, taşıdıkları unvanların 

gereklerini yerine getirmişlerse, bilimin vekilleri sayılırlar. 
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Sayın Kardeşim 

Bugüne kadar bir türlü saydamlaştırılamayan ve kronik bir yapıya dönüşmüş 

üniversitelerimizi acaba hangi yapılanma ile akademik özgürlüğünü ve 

üniversite bağımsızlığını bozmadan- denetleyebiliriz ve yetiştireceğimiz 

öğrencileri küresel niteliğe kavuşturabiliriz. 

Büyük bir olasılıkla bunu bugün bebek olan çocuklarınız ya da torunlarınız 

görecektir. 
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