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ONSOZ 

Ulkemizde yiiksekogretimin sevk ve idaresi ve ozellikle universite 
ozerkligi ile akademik hurriyet kavramlari uzerinde bazi gevrelerce 
sistematik ve bilingli olarak kavram karga^asi yaratilmi^tir. Bu ga!i§manin 
amaci, soz konusu kavramlara tarihsel bir perspektif ve uygar ulkelerdeki 
uygulamalar agisindan i§ik tutmaktir. Dort bolCimluk bu gali^manin birinci 
bolumij yuksekogretimin Bati'daki tarihgesinin bir ozetini, ikinci bolumu ileri 
ulkelerdeki universite yonetim sistemlerini, u^uncu bolumu Turk 
yijksekogretiminin tarihge ve geli§imini kapsamaktadir. Dorduncu ve son 
bolum ise gene! bir degerlendirmedir. Bu gali^mada sunulan bifgiler 
onyargisiz olarak degerlendirildiginde, universite yonetimi, ozellikle rektor 
atamalan, akademik hurriyet ve universite ozerkliQi ile demokrasi arasindaki 
iii§kiler konusundaki yanilgilann ortadan kalkacagina inaniyorum. 

Turk yuksekogretim sistemini duzenleyen mevzuatta koklu yeni 
duzenlemelere ihtiyag bulundugu, bu duzenlemelerin ne yonde olmasinm 
gerektigi onbe§ yildan beri tarafimdan agik ve net bir §ekilde dlle getirilmi§ ve 
bu alanda hazirlanmi? kapsamli rapor ve taslaklar kamuoyuna ve 
hukumetlere sunulmu§tur. Ancak, uzulerek ifade etmeiiyim ki, yuksekogretim 
konusundaki tarti§malar ya son derece basite indirgenmi§, ya ki^isel 
beklentiler dogrultusunda §ekillenmi§, ya da siyasi ve ideolojik gikar hesaplari 
iginde bogulup gitmi§tir. Pek az insan i§in kuramsai ve felsefi yanlanna egilmi§ 
ve diinyadaki geli^meleri yansitmi§tir. Bugiin de ayni durumla kar^i kar§iya 
bulunmaktayiz. Boyle bir ortamda gala kalem yapilacak yasal duzenlemelerin 
Lilke ve millet agisindan son derece vahim sonuglar doguracagi kesindir. 

Unutulmamalidir ki, universite artik basit yapili bir ogretmen-
ogrenci toplulugu degil, bllgi ekoncmisinin beyni niteliginde bir bilgi 
fabrtkasi ve fevkalade karma§ik yapiya sahip bir i§letmedir. UIke 
yuksekogretim sisteminin giktilari, uIke ekonomtsinin en onemli girdileri 

r e f < ^ b e t . g " c i i n u belirleyen ba§lica unsurlar arasindadir. 
Yuksekogretim sistemi mutlaka ulkenin genel sosyoekonomik 
politikaian kapsaminda ele aiinmaiidir. 

Universite ozerkligi ve akademik hurriyet bir iki basit cumie ile ifade 
edilebilecek kavramlar deQildlr. Universite ozerkligi, bu kurumun ihtiyaci olan 
mali kaynaklan saQlayan toplumun kurum uzerindeki hesap sorma ve denetim 
hakki lie, bilimsel ara^tirma ve e§itim- ogretim faaliyetlerinin gerektirdigi 
ho§g6rij ve ozgurluk ortami arasindaki ince ve hassas bir dengeye dayanir. 
Bu dengenin bir ucunda toplum (ve serbest pazar), bir ucunda devlet 
(burokrasi), bir ucunda ise ogretim uyeleri{akademik oligar§i) vardir. Denge, 
eskiden birgok Kita Avrupasi ulkesinde oldugu gibi, Egitim Bakanligi (Devlet)-
ogretim uyeleri ekseninde kurulduQu takdirde, bir tek denge noktasi vardir. 
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Devletin agir basmasi durumunda "Burokratik Yonetim", ogretim uyelerinin 
agir basmasi durumunda ise, "Polit ik Yonetim" ve 90k daha dejenere bir 
hal olan "Diizenli Karma§a" durumlari ortaya Qikabilir. Universite tarihi 
buniann ornekleri ile doludur. Buna kar^ilik, Anglo-Sakson ulkelerinde, 
ozellikle Amerika Birle§ik Devletteri'nde, bir olgude de 1981 'den beri 
ulkemizde oldugu gibi, denge, Devlet-ogretim uyeleri- toplum ve pazar uggeni 
i^inde arandigi takdirde, yonetimde dejenere durumlarin ortaya Qikmasini 
onleyecek Qe^itli dengeler kurmak mumkundur. Bu nedenlerle, diinyanin en iyi 
universitelerin buyuk goguniugu Amerika Birle^ik Devietleri'ndedir. Yine bu 
nedenlerledir ki 1981'den bu yana yuksekogretimin ulkemiz sathina 
yayilmasi buyuk 6l9ude tamamlannni§, 1981 'de 300 civarinda olan 
uluslararasi bilimsel yaym sayimiz bugiin 5000 civanna uia^mi^, 
yakla§tk 200.000 olan ogrenci sayimiz bugiin 1.500.000'a, yakla§ik 20.000 
olan ogretim elemani sayimiz ise bugiin 65.000 civanna yUkselebilmi^tir. 
Bu geli§melere ili§kin sayisal aynntilar bu gali§manin ugiincu bolumunde 
sunulmu§tur. 

Yukarida kisaca ozetledigim universite yonetim felsefesi Kita Avrupasi 
ulkelerinde de giderek yayginla?maktadir. Fransa, Ispanya, Isvlgre, Hollanda, 
Isveg, Norvep, Avusturya gibi ulkelerdeki universite yonetimlerinde, 0 
universitenin mensubu olmayan, kendi mesleklerindeki ba§arilari ile toplumda 
temayuz ederek sayginlik kazanmi? ki^ilere ge^itli diizeylerde yer verilmi^tir. 
Bu egilim giderek artmaktadir. Devletin yuksekogretimdeki i?levi suregleri 
diizenlemeden girdi ve giktilan degerlendirmeye donCi^urken, universite 
yonetim sistemleri de Devlet-ogretim uyeleri ekseninden toplum ve pazartepe 
noktasina dogru yakia^maktadir. Bunun yaninda, modern i§letme teknikieri 
universite yonetiminde geni§ bir §ekilde kullanilmaktadir. 

Yiiksekogretimin kamusal degil, yari kamusal bir hizmet oldugu ve 
bu nedenle tamamen kamu kaynaklarindan degil, kismen kamu 
kaynaklarmdan, kismen de bu hizmetten yararlanan ogrenciler ve 
i§verenler tarafindan flnanse edilmesinin gerekliligi, bunun yaninda, bu 
alanda rekabet ve kalite denetiminin gerekli oldugu, artik t i im ileri 
iilkelerde kabul edilmi§ ve buniann gerektirdigi yapilar kurulmaya 
baflanmi^tir. 

Agikga goruldiigii gibi, ileri ulkelerdeki yuksekogretim gtindemi 
iilkemizdeki giindemden tamamen farklidir. Sadece ve tamamen kendi 
segtigi organlar eliyle yonetilen universite, ozerklik ve demokrasinin 
vazgegilmez on ko§ulu degildir. Eger bu sav dogru ise, ba§ta ABD ve 
ingiltere olmak iizere, t i im Anglo-Sakson iilkelerini, Fransa, Almanya, 
isveg, Hollanda, isvigre, israil gibi ulkeleri de antidemokratik kabul 
etmek gerekir ki, bunun dogru olmadigi agiktir. 

Yukarida ozetledigim t i im bu nedenlerden dolayi rektorlerin 
segimie i§ba$ina gelmelerine ve yetkilerinin kisitlanmasina muhallfim. 
Muhtagve ba?aril! ogrenciler igin kar^iliksiz burs ve du^uk faizli kredilerle 



desteklenmek kaydi ile parali ogretime gegilmesini, Yuksekogretim Kurulu'nun 
genel gozetim ve denetimi altinda Devlet universitelerinde de muteveili heyet 
benzeri "Sevk ve Idare" kurullannin kurulmasini, universitelerin kaynak 
yaratmalannm onundeki turn engellerin kaldiniarak torba butge ve torba kadro 
sistemine gegilmesini, universitelerin turn kaynaklanni birle^tirerek kendi gider 
butgelerini kendiierinin yapmalanni, akademik performansa bagli ek iicret 
takdir edebilmelerini ve Tiirkiye'nin dunyaca taninmi§ biiim insanlari ile 
dunyayi biien sanayici ve i§ insanlarinin agirlik ta§tdigi bir akademik kalite 
denetim sistemi kurulmasini savunuyorum. Bazi dar g6ru§lulerin ha§in 
tepkilerini gekecegimi bile bile, ileri ulkelerdeki terminolojiyi aynen 
benimsiyor ve bu modeli "Mute^ebbis Universite Modeli" diye 
adiandiriyorum. 

Yirmi yildan beri bu goru^leri savunuyorum. Seksenii yillarin sonu ile 
doksanli yillann ba^inda, "Ozgun Universite" modelinin kanun ve 
yonetmelikterinin hazirlanmasinda aktif gorev yaptim. Yasa gikti, 
yonetmeiikler Resmi Gazete'de yayimlandi, ancak uygulamaya gekmek igin 
gereken siyasi irade maalesef o donemde gosterilmedi. Gegtigimiz dort yil 
zarfinda ise, yukaridaki hususlann birgogunu igeren yasa taslaklari 
Yuksekogretim Kurulu'nca hazirlanarak hukOmetlere sunuldu. Ancak, ozellikle 
akudemik degerlendirme ve kalite kontrol mekanizmalari konusunda g6ru§ 
birligi saglanamadi. Muteveili heyet benzeri kurullarm kurulmasini 
savunuyorum. Ancak, muteveili heyet iiyelerinde aranacak nitelikler ve 
bunlari kimin, nasil atayacagi gibi konularda gorii^ birligi saglanmasinin 
90k zor oldugunu goriiyorum. Ogretim uyelerine mutlaka akademik 
performansa bagli ucret odenmeli, sozle§meli personel istihdamina gegilmeli, 
bagi§laria finanse edilen ara§tirma profesdrlukleri ihdas edilebilmelidir. Tijm 
ileri ulkelerde, ozellikle Anglo-Sakson lilkelerinde bu tur uygulamalar vardir. 
Ama, bu gibi konularda da nihai kararlarin hangi kriterlere gore ve kimier 
tarafindan verilecegi uzerinde g6ru§ birligine varmak ulkemizde hig kolay 
degildir. Bu zorluklarin tumunu bizzat ya§ami§ bir ki^iyim. 

Ogrenciler bllgili ve ehil olduklar konularda, ozellikle kultiirel 
faaliyetlerin duzenlenmesinde, mutlaka yonetime katilmalidir. Degi§ik 
goru§lere saygi gosterme, segme ve segilme mekanizmalarini ogrenme ve 
belirii amaglar igin kendilerine tahsis edilen mali kaynaklan basiretle kullanma 
yeteneklerini kazanma, ogrencilerin egitimlerinin onemli bir pargasidir. 
Gegtigimiz dort yil zarfinda, birgok devlet iiniversitesinde ogrenci 
konseylerinin kurulmasi saglanarak bu yonde onemli biradim atilmi§tir. 

Gelelim fikir ozgurlugu ve akademik ozgurluk konusuna. Akademik 
hurriyet mevcut kanunlar gergevesi iginde kalmak ve evrensel akademik 
normlara uymak kaydi ile, i§ini kaybetme tehlikesine maruz kalmaksizin, 
bllinenleri sorgulama, yeni ve hatta ihtilafli konularda gorii^ier ortaya 
koyabilme hiirriyetidir. Goruldiigu gibi, akademik hurriyet, diger kamu 
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gorevlileri veya kamu ajanlannin sahip olmadi§ty sadece ogretim 
uyelerine ozgu bir ayricaliktir. Akademik hurrlyetin bilimsellik ve Dike 
kanunlan lie smirli oldugu unutulmamalidir. 

Bilmemek degil, ogrenmemek ve bilmeden, kafa yormadan, konulari 
derinlemesine incelemeden sloganlarla konu§mak ayiptir. Hele, hakli veya 
haksiz, bilim insani olma iddiasinda olanlara bu tur davrani^lar h\gt ama hig 
yaki^maz. Ben bu konuda demagoji yapanlarta asia polemige girmedim. 
Bunun yerine, ara§tiima yaparak edindigim bilgileri ve bu bilgilerden 
gikardigim sonuglan kamuoyu ile payla^mayi tercih ettim. 

Bu gali^mada size sundugum bligller. benim literaturden derleyerek 
oQrendigim bllgilerdir. Yanli? anladigim veya eksik biraktigim, hatta farkihda 
olmadan hatali olarak aktardiQim hususlar olabilir. Zira, konu 90k boyutlu, 
oldukga derin, birgok ba§ka konuyla yakindan ili^kili ve dolayisiyla epey 
karma^iktir. Hatalanm varsa, lutfen bildirin; yanli$ yaptigim kanitlandigi 
takdirde, bunlari hemen duzeltmeye hazinm. 

Kemal GURUZ 
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I. BOLUM 

YUKSEKOGRETiMiN BATIDAKi TARiHQESi* 

LI GiRi§ : TARiHSEL KOKENLER, 1100-1500 DONEMi 

Yuksekogretimin kokenlerini Eflatun'un Academia'sma (M.6.400). 
Aristo'nun Lyceum'una {M.6.387) ve hatta bir ara^tirma kurumu niteligini de 
ta§imasi nedeniyle, Iskendehye Muzesi'ne (M.O.330-200) kadar goturmek 
mumkundur. Eflatun ve onun ogrencisi olan Aristo'nun felsefe okullarinin 
uzerinde herhangi bir politik veya dini baski olmamasi sonucunda bu 
okullarda olu§an spekulatif du^unce ve arayi^lan te§vik edici ortam, gok daha 
sonra ortaya gikan ijniversitenin yapisini onemli olgijde etkiiemi§tir. 

Efiatun'a gore egitlmin amaci, bireyleri mutlu kilmak suretiyle onlan 
Ideal toplumda birbirleriyle uyum iginde ya§ayan vatanda§lar olarak 
yeti§tirmekti. Aristo ise, egitlmin amacini herhangi bir hedefe yonelik 
olmaksizin gergegi aramak olarak goruyor ve meslekl egitlmin hiir bireylere 
yaki^ir bir faailyet olmadi^ini du§unuyordu. Aristo'nun bu g6ru§u Avrupa 
universitesini asirlar boyunca derinden etkiiemi§tir. 

Eski Yunan'da politikaci ve tuccar olmak isteyenlerin gezgin allmierden, 
isiam alemlnde din ogrenlml gormek isteyenlerin camilerdekl hocaiardan, 
HIndlstan'da kendilerini yetl§tlrmek isteyenlerin Brahmin alimlerinden para 
odeyerek ders aidiklan bilinmektedir. 

Ust duzey devtet gorevlilerlnin yetl§tlrilmesl gereglnin ortaya gikmasi, 
egltim igin yeni yapiiarin kurulmasini da beraberlnde getirmi§tlr. Roma 
Imparatorlugu'nda M.S.I00-200 yillarinda bu amagia hukuk ogretimi 
ba§lami§tir. Qin'de M.0.124'de kurulan Imparatorluk Akademisi'nin ogrenci 
sayisi M.S.250,de 30.000,e ula§mi§tir. Daha sonraki yillarda sayisi 300'e 
ula§an Qin'deki akademllerde, edebi gali§malar yaninda, devlet memurluguna 
giri§ igin yapiian imparatorluk Smavi'na haziriik ogretimi de yapilmaktaydi. 

Katolik mezheblnin manastir okullan, Hristiyan Ortodoks mezhebinin 
din adamlarini yetl§tlren semlnerleri (seminary), MusevI din adamlarini 
yetl§tiren Yeshiva okullanni da bir olgude eski yuksekogretim kurumlan 
olarak nitelendirmek mumkundur. 

Bizans imparatoru 2.Theodoslus M.S.425'de istanbui'da Yunan ve 
Latin edebiyati, hukuk ve felsefe egitimi yapan bir kurum kurmu§ ve o giine 
kadar kabul edilml§ tum yasalari butunle§tlrerek tek bir metin haline getirmi§tir 
(Codex Theodosianus). 

Herblr bolumun derlenmesinde yararlanilan kaynaklar o bolumiln sonunda 
verilmi^tir. 



11, yuzyila de^in Islam aleminde e^ltim cam! ve mescltlerde yapiliyordu. 
Din a§irlikli bu e^itimin temelini Kuran, fikih, hadis ve tefsir dQretimi 
olu§turuyordu. Islam devletlerinin gell§mesl sureclnde temel bilimlerin de 
onemsenmeye ba^lamasi, e^itim kurumlarinda de^i^ikliklere yol a?ti. Buyuk 
SelQuklu Sultani TugnjI Bey (1038-1063) ilk resmi medreseyi Ni^abur'da agti. 
Medreselerin kuaimsal yapisi Ise Vezir NIzamuimulk'un uygulamaya koyduQu 
statuler ve S^retlm programlan lie olu5tu. lOeT'den itibaren, BaQdat'tan 
ba§layarak Nizamiye medreseleri adi ile birdizi ogretim kurumu kuruldu. Fikih 
ile llgilenen bilginlerin ̂ oQalmasi medreselerin onemini artirdi ve 12. yOzyildan 
15. yuzyila kadarki zaman diliml Iginde medreseler OrtadoQu, Misir, Kuzey 
Afrika ve Endulus'te yayginla§ti. Buralardaki 5ali$malar Eski Yunan 
medeniyetinden gelen bilimsel biriklminin korunup yayginla^tinlmasina ve 
temel bilimlerle 9e§itll uygulamali bilimlere onemli katkilarda bulundu. 

Gunumuzdeki aniami He bir ulkenin yuksekogretim sisteminin en 
6nem!i unsurunu oiu§turan universite ise, yukarida zlkredilen ogretim 
kurumlarindan farkli bir sure9 l^inde ve farkli biryapida gell§ti. Universitenin 
ortaya giktiQi coQrafi bolge Bati Avrupa, ozellikle Italya, Fransa ve Ingiitere'nin 
kentle§ml5 bolgeleridir. Bu bSlgelerde 11. yuzyil sonlari He 12. yuzyil 
ba§lannda ba^layan bir sure? Iginde, ge§itli siyasl, dini, sosyal ve ekonomlk 
etmenlerin oIu^turduQu ortamlarda Qniversitenin kurumsal yapisi §ekilienmeye 
ba^ladi. 

Yunan, Roma ve Islam medeniyetleri tabii ki Oniversiteyi etklledi. 
Ancak, bu etki kurumsal yapida degil, dQretimin igeriQi Ozerinde kendini 
g6stemrii9tir. Islam, Latin ve Yunan medeniyetlerinin kesi^tlQi bolgeler olan 
Guney Italya (Salerno ve Sicilya), Venedik, Ispanya (ozellikle Toledo) ve 
istanbul'da Yunanca, Ibranice ve Arapga'dan tercOme edilen, Efiatun, Aristo, 
Euclid, Pisagor, Hipokrat, Galen, Ptolemaus, Ei Harezmi, El Razi, Ibn-i 
Sina, El Biruni ve ibn-l Ru§t gibi bilim adamlan ve du^unurlerin yazdigi, tip, 
felsefe, mantik, ahlak, metafizik, psikoloji, kozmoloji, astronomi, cografya, 
aritmetik, geometri, matematik, cebir ve optik kitaplan ba^Iica oQretim 
materyalierini oiu^turdu. 

Qniversitenin onculeri tip, iiukuk, "sanat" (ars, arte) ve teoloji 
okuliandir. Bu noktada sanat kelimeslnin OrtagaQ Avaipasi'ndaki aniami 
Ozerinde ktsaca dumiakta yarar vardir. Zira, daha sonra fakultelere d6nu§en 
bu okuilar,universitenin yapisini derinden etkiiemi^tir. Sanat, daha doQrusu 
beceri kelimeslnin Latince kar§ili9i arsveya arte'dir. Bu kelimenin o devirdeki 
aniami bugunkunden 90k farklidir. Buna gore, arte kelimeslne 0 ddnemde 
okul bagiaminda yuklenen aniam, bugunku bilim, oQretim alani ve beceri 
kellmelerinin IgeriSine daha yakmdir. Boyle olmakia birilkte, universitenin 
kuruiuf doneminin ele alindiQi bu bSlumde arte kelimeslnin kar^iliQi olarak 
sanat keiimesi kullanilmi^tir. Kaldi ki, bugunkQ aniami lie bilim kavraminin 
oIu§masr, universitenin doQu^undan 90k sonradir. 

Ortagag'daki aniayi§a gore, serbest sanatiar Cartes liberales) ve 
mekanik sanatiar (artes mecanicae) olmak uzere iki tur sanat vardi. Mekanik 
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sanatlar, insanin vucudunun ihtiyagianni kar§i!amak uzere dogayi taklit 
etmesine yarayan sanatlardi. Yani, mekanik sanatlar, bugunku anlami ile tip 
(ozellikle cerrahlik), mOhendislik, mimarlik, tarim, eczacilik, di§gilik, veterinerlik 
gibi disiplinleri kapsiyordu. Buna kar§ilik, serbest sanatlar, mantik, retorik, 
gramer, aritmetik, geometri, astronomi ve muzikten olu§maktaydi ve bugunku 
anlami ile temel fen bilimleri, teme! sosyal bllimler ve bir olgude de guzel 
sanatlari kapsiyordu. Ba§ka bir ifade ile, mekanik sanatlar, entellektuel 
merak (veya ogrenme ve bilme a§ki, amor sciendi) sonucu bilgi 
uretmeye degil, pratik bir amaca yonelik oldugundan, insanin serbest 
olmayan kismina, yani akiina ve ruhuna degil, vucuduna hitap ediyordu. 

Tip, hukuk ve teoloji okullannin kurulmasinin nedenleri agiktir. Sagiikli 
ya§am ve olCim korkusu tarih boyunca insanoglunun ba§lica be§eri zaafi 
olmu§tur. Kilisenin ihtiyag duydugu din adamlarinin yeti^tirilmesi ve bu 
alandaki istihdam imkanlari teoloji okullannin ortaya giki§ nedenleridir. Hukuk 
okullannin agilma nedeni ise, Kilisenin ihtiyaci olan dini hukuk (canon law) 
yaninda, sivil devlet yapisinin geli§mesine paralel olarak kamu gorevlilerine 
olan ihtlyacin artmasi, kentle^me ve ticaretin geli§mesiyle birlikte de yargi ve 
noterlik gibi yeni hizmet ve istihdam alanlannin ortaya gikmasidir. 

Buna kar§ilik, mOhendislik, mimarlik ve diger teknik alantardaki 
okullann agilmamasi iki nedenle agiklanabilir. Bunlardan birincisi, bu 
donemlerde guglenen meslek kurulu^larinin (loncalar), bu alanlardaki yeti§mi§ 
eleman arzini denetim altinda tutarak ucretlerin du§meslni onlemedeki 
ba^arilan olabilir. Ikinci bir neden ise, o devirlerdeki degeryargilarini etkileyen 
Eflatun ve Aristo felsefelerinin zenaat ve meslek egitimini hiir vatanda§lara 
layik gormemesi olabilir. El becerisine dayali olan cerrahlik universitelerde 
de§il, loncalarda usta-girak ili§kisi iginde ogretiliyordu; hatta bir gok berber 
ayni zamanda, cerrahiarin §iddetli muhalefetine ragmen, cerrahi mudahaleler 
yapiyordu. Cerrahlik gok sonralan tip ogretimi igine girmi§tir. 

Nedenleri ne olursa olsun, okullann "sanat", tip, hukuk ve teoloji 
alanlari ile sinirli kaldigi bir gergektir. Onemli olan diger bir husus Ise, bu dort 
okul turii arasindaki hiyerar§ik ili^kidir. O donemde, ilk, orta ve yuksekogretim 
duzeyi olmak (izere, egltim kademeleri henuz olu§madigi igin, sanat okullan 
bir aniamda ilk ve ortaogretim i^levi de goruyordu. Ancak bu okullan bitirenler 
hukuk, tip ve teoloji alanlarindaki ust okullara kaydolabiliyorlardi. "Sanatlar" 
ve okullar arasinda yukanda ozetlenen bu ayinm, universitenin yapisini gok 
onemli olgOde etkilemi§tir. Bu etki gunumuzde de bir olgude surmektedir. 
Bunun gunumuzdeki en garpici ornegi, hukuk ve tip egitiminin ABD'nde 
lisansustu duzeyde olmasi ve bu diizeydeki egitimi tamamlayanlara "doktor" 
unvaninm verilmesidir {J.D., Doctor of Jurisprudence ve M.D., Doctor of 
l\/ledicine gibi). Yine ABD'nde, bu tur lisansustu egitime ba§layabilmek igin 
bitirllmesi gereken lisans duzeyindeki programlara tip oncesi (premed) ve 
serbest sanatlar (liberal arts) denmesinin kokenleri de ortagag okullan 
arasindaki bu hlyerar§ik ili§kidir. 
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Dunyanin en eski dort universitesi olarak kabul edilen Bologna, Paris, 
Montpelller ve Oxford Oniversitelerinin oncu kurumlari, bu kentlerde 11. yuzyil 
sonlan ile 12. yuzyil ba$Iannda kunjimu? olan okullardir. Bologna, Paris ve 
Montpelller o donemlerde bolgelerinin siyasl, iktisadi ve dini merkezi olma 
niteligine sahip metropollerdl. Buna kar§ilik, kuguk bir katedral kasabasi olan 
Oxford, kraliyet Idaresi ile dini mahkemeleri banndirmaktaydi. 

Bologna hukuk, Paris Notre Dame Katedrali igindeki teoloji, 
Montpelller tip, Oxford ise hukuk okullan ile laninmakta ve Avrupa'nrn her 
tarafindan bu kentlere oQretmen ve ogrenci gelmekteydi. Bu merkezlerde tabll 
ki ogrenclleri ust okullara haziriayan sanat okullan da bulunmaktaydi. Okuilar, 
yapilari itiban ile bir ogretmenden para kar^tligi ders alan kuguk ogrenci 
topluluklarindan olu^maktaydi. 

Bu 5ehlrierdeki okullann geli§ip yayginla§masi, beraberinde 
beslenme, bannma ve asayi§ sorunlanni da getirdi. Beslenme ve ozellikle 
bannma kar§ili9i odenecek Ocretler, disiplln ve asayl$, ogretmenler ve 
ogrencilerle kent halkini, yerel yonetlmi ve o yoredeki dini otorlteleri kar§i 
kar§iya getirmeye ba§ladr. Bunun Ozerine, dgretmenler ve ogrenciler zaman 
iglnde gell§erek guglenml? olan mesiek loncalanna benzer bir yapi iginde 
orgutlenerek, uhrevi otoriteyi temsll eden Papa (veya onun yere! temsilcisl) 
veya, daha az siklikia, dunyevi otoriteyi temsll eden Imparator, Krai veya 
Prens nezdlnde haklanni aramaya ve bu otorltelerin himayesine siginmaya 
ba5ladilar. Omegin, Kutsal Roma Imparatoru I. Frederick tag giymek uzere 
geldlgi Italya'da, Bologna okullannin ogretmen ve ogrencllerinin §ikayetlerinl 
dinledlkten sonra, 1155'de yayimladigt Authentica Habita adii ferman/yasa 
ile egitim ve blllmin oneminin altini glzdi, ogretmen ve ogrencilere tanidigi 
ge§ltli imtlyaz ve muaflyetlerin yanrnda, serioest doIa§im hakki da verdl. Diger 
bir omek. Papa III. Alexander'in yayimlami5 oldugu fermania Fransiz 
piskoposlannm okullardaki ogretmenlere ogretme yetkisi (licentia docendi) 
verniek igln ucret almalanni yasaklamasi ve bu yetklnin verilmesini kidemli 
ogretmenlerce yapilacak sinavlara baglamasidir. Papa III. Lucius'un llSS'de 
Bologna PIskoposu'nu, ogretmen ve ogrencllerin haklanni kapsayan Ex 
resciripto adii karamameyi her ogretim yilinin ba§inda bu topluluga 
okumakla gdrevlendlnnesi diger bir omektlr. 

Lonca kelimeslnin Latince kar§iligi universitas olup, bunun aniami, 
bagimsiz ve tuzel ki$ilige sahip ve ortak ^ikarlari clan ki^iler 
toplulugudur. BugOnku universite sozcugunun kokeni buradan gelmektedlr. 
Bu baglamda, loncayi ogrencilerin veya ogretmenlerin kurmasina gore, 
bunlara ^ universitas scholarium veya universitas^ magistrorum et 
schoiarium isimleri verildi. Bunlardan birincisi Bologna Universitesi Modeli, 
ikincisi Ise Paris Oniversitesl Modeli olarak billnmektedlr. 

Ogrenci loncasi niteligindeki Bologna'da Sgretmenlerin ucretleri 
ogrenciler tarafindan odenmekteydi. Rektor ogrenciler tarafindan kendi 

- 4 -



aralarindan segilmekte ve universite idari, mail ve disiplin hususlari bakimindan 
ogrenci rektor tarafindan yonetilmekte, ancak, egitim-ogretim ogretmenlerin 
inhisannda bulunmaktaydi. Bu model pazar §artlarina duyarli ve laikti. 

Ogretmen loncasi niteligindeki Paris'te ise, rektor ve fakulte 
dekanian ogretmenter tarafindan segilmekte ve, ogrencilerin burada da iicret 
odemelerine ragmen, universite, rektor, dekanlar ve ogretmenlerin 
olu§turdugu kurullar tarafindan yonetilmekteydi. Paris'teki ogretmen ve 
ogrencilerin gogunlugu ruhban sinifindandi; dolayisiyia, universite biiyuk 
olgude Kiliseyle ig igeydi. 

Bologna, Paris ve Oxford universitelerinin kurulu§ tarilnleri, bu 
universitelerce, sirasi ile 1088, 1160 ve 1167 olarak kabul edilmektedir. 
Ornegin, Bologna Universitesi 1988'de biiyuk bir torenle 900. Kurulu§ 
Yildoniimiinu kutlami§tir. Butarihier muhtemeien bu iiniversiteierin onculeri 
olan okullarda ilk derslerin verildigi yillardir. Gergek olan ise, bu iig ?ehirdeki 
ogretim kurumlannin 1200-1215 yillari arasinda iiniversitele§tigidir. Bu ug 
universite, yakla§ik olarak ayni donemlerde §ekillenen Montpellier, Padua, 
Orleans ve Cambridge universiteleri ile birlikte, halen faaliyetini surdtiren en 
eski yedi universitedir., 

Universitenin onemi, her biri igin farkli nedenlerin gegerii olmasina 
ragmen, Papalik, Imparatorluk, Krallik, prenslerve kentyonetimleri tarafindan 
kavranmi§, iiniversiteler ozellikle Italya, Fransa ve Ispanya'da kisa sCirede 
hizia yayilmi§tir. Yeni kurulan iiniversiteler genellikle daha onceki 
universitelerden ge§itli nedenlerle gog eden ogretmenlerden etkilenmi§ veya 
bunlar tarafindan kurulmu§tur. OrneQin, Oxford, Paris yerel yonetimi ile 
1229,da anla§mazliga dii§en ogretmenlerin Ingiliz Krah'nin daveti uzerine bu 
ulkeye gog etmeleri ile §ekillenmi§, Cambridge ise, 1209-1215 yillan arasinda 
Krai ve Belediye Ba^kani'nin emirleri ile bazi ogrenciierin asilmasi iizerine 
Oxford'dan gog eden ogretmenlerce kurulmu§tur. Orleans (1235) ve Angers 
(1250) universiteleri bazi ogrencilerin Krahn muhafizlannca oldiirulmesi 
iizerine Paris'ten kagan ogretmen ve ogrenciler tarafindan kurulmuftur. 
Bologna'da kent yonetimi ve Imparatorla anla^maziiQa du§en o^retmenler 
1222'de Padua'ya gog ederek bu §ehirdeki iiniversiteyi kurmu§lardir. 

Gog eden ogretmen ve ogrencilerin kurdugu iiniversiteierin yaninda, 
Papa'nin, Imparatorun veya Kralin dogrudan kurdugu universiteler de bu 
kurumlann yayilip geli§mesine katkida bulunmu§lardir. Imparator II.Frederick 
1224'de Bologna'ya rakip olarak Napoli Oniversitesi'ni, Papa IV. Innocent ise 
1245'de Vatikan Oniversitesi'ni (Studium Curiae) kurmu§tur. Toulouse 
Oniversitesi ise, Hristiyanliga aykiri du§uncelerin o yorede yayilmasini 
onlemek amaciyla Papa'nin gorevlendirdigi bir Kont tarafindan 1229'da 
kurulmu§ ve finanse edilmi§tir. 

Iberya Yanmadasi'ndaki ilk universiteler olan Salamanca (1218) ve 
Lisbon (1290, 1537'de Coimbra'ya ta§inmi§tir) dogrudan Ispanya Krali 
IX.Alfonso ve Portekiz Krali Denis tarafindan, dini otoritelerin de i§birliQi 
saglanarak kurulmu^lardir. 
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14.yOzyil ortalanna kadar, Oxford ve Cambridge di^indaki 
universitelerin tamami Italya, Ispanya ve Fransa'daydi. Bu bolgeler di§!nda 
kurulan Ilk universiteler, Kutsal Roma Imparatorlannin do^rudan kurdu^u Prag 
(1347) ve Krakow (1364) universiteleridlr. Bu yayilma 14. yuzyi! sonlan He 15. 
yuzyilda hizlanmi?, omegin, bugunku Avusturya (Viyana 1365), Almanya 
(Erfurt 1379, Heidelberg 1385, Koln 1388, Wurzburg 1402, Leipzig 1409, Trier 
1454, Freiburg 1457, Ingolstadt 1459, Tubingen 1476, Mainz 1476, Frankfurt 
1489), Macaristan (Budape§te 1395), Iskogya (St.Andrews 1411, Glasgow 
1451, Aberdeen 1495), Belgika (Louvain 1425), Isvigre (Basle 1459), 
Slovakya (Bratislava 1465), Danlmari<a (Kopenhag 1475) ve Isveg'te (Uppsala 
1477) universiteler agilmi§tir. Agilan universitelerin bir kismi ge$itli 
nedenlerle daha sonra kapanmi^, ancak faaliyette olan universite sayist 
surekli artmi$tir, Bu say/ 1378fde 28 iken, 1400'de 3Ve, ISOO'de Ise 65'e 
yuk$elmi§tir. 

OrtagaQ Avrupasi Oniversitelerinin orgutlenme modeli olarak onlerinde, 
ogrenci loncasi (Bologna Modeli) veya ogretmen loncasi (Paris Modeli) 
olmak Ozere, ikI prototip bulunuyordu. Iberya yanmadasindaki Oniversltelerie 
Prag ve Krakow unlversiteleri ba§ta Bologna Modell'ne gore 6rgutlenml§tl. 
Ancak, bu model Bologna'da dahl 14. yuzyil ortalanna kadar sunmu§, bu 
donemden Itibaren ogretmenlerin ucretlerinln kent yonetimlnce odenmeye 
ba§Iamasiyla birilkte, ogrenci loncasi (universitas scholarium) bu nltellginl 
kaybederek zaman Iglnde yok olmu§tur. 15.yuzyil ba§ina gellndlglnde, 
Bologna'dakI 24 hukuk profesorunOn maa§lan kent yonetimlnce ddenmekteydl. 
Bunlari atama yetklsl kent mecllslndeydi. Bu sayi zamanla giderek artmi5trr. 
Ancak, Sgrenci rektSr sembolik bir gelenek olarak 17. yuzyila kadar 
surmu^tur. 

Bu donemdekl Qnlversitelerin bazilan Ise, Paris ve Bologna 
modellerinin kan^tmr $ekllnde drgOtlenml^tl. 

Kalici olan model, ogretmen loncasi _ (universitas magistrorum) 
niteligindeki Paris Modeli olmu^tur. Paris Unlversltesi'nde, 1260 yilina 
gelindlglnde, rektoriuk makaminm yaninda, fakulte dekanliklan, Dgretmenlerden 
olu§an senato ve fakulte kurulu niteligindeki konseyler ihdas edilml§tl. 

Ortagag Avrupasi Onlversiteleri, uzun bir sure Oniverslte adini 
ta§imami§, bu kurumlara studium generate veya studium particulars adi 
verilmi§tir, Birinci adi ta§iyan kurumlarheryoreden, Ikincl adi ta§iyan kurumlar 
Ise sadece bulunduklari ydreden ogrenci kabul etme hakkina sahlptl. Bir 
kuruma studium generate statusunOn verilmesi genelllkle Papalik fermani 
veya nadlren Imparatoriuk veya Krallik fermani ile oluyordu. Bu statunun 
beraberinde getirdlgi en Onemli yetkilerden bin, kurumda yapilan sinavlar 
sonunda taninan ogretmenllk yetklsinin evrensel gegerilligini gosteren lus 
ubique docendi belgeslnl de verme yetkislydi. Diger bir onemli yetki, 
6gretmen ve ogrencllerin her turiu asayi§, disiplln ve ceza i§lerinin universite 
Iginde rektSrun ba5kanligindakl mahkemede gorOIerek karara baglanmasiydi. 
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Yukanda da belirtilmi^ oldugu gibi, o donemlerde universiteler uzerinde 
etl<ili olma gucune sahip ijgotoritevardi. Bunlar, uhrevi otoriteyi temsil eden 
Papalik (veya onun yerel temsitcisi) ile dunyevi otoriteyi temsil eden 
imparatorluk, Krallik veya Prenslerin yaninda, yerel yonetimlerdi. En eski 
universiteler olan Paris, Bologna, Montpellier, Padua, Orleans, Oxford ve 
Cambridge, yukanda da agiklandigi gibi, 11. yuzyilin sonlarindan ba§layip 
13. yiizyil ortalarina kadar suren bir sijreg iginde oncu okullann 
reorganizasyonu veya ogretmen gogleri ile bir aniamda kendiliklerinden 
olu§mu§tu. Bu bakimdan, bu yedi universiteye daha sonralan geleneksel 
universite (studium genera/e ex conseL/f/d/ne^ sifati yaki§tirilmi§tir. Ancak, 
bu universiteler dahi, ilerleyen zaman iginde, yukanda sozu edilen ug otorite 
iginde tek ekumenik (evrensel) otorite olan Papalik tarafindan onaylanma 
geregini duymu§lardir. 

14. ve 15. yuzyillarda kurulan universitelerin tamami ya laik devlet 
ba§kanlari (Imparator, Krai, veya Prens), ya da yerel yonetimler tarafindan 
kurulmu§ ve daha sonra bu kurumlara Papalik fermanlan ile studium 
generals statusu taninmi§tir. Bu amaglarla Papa, imparator, veya Krai 
tarafindan yayimlanan fermanlarda ogrencilerin ve ogretmenlerin 
beslenme ve barmma Ihtiyaglarina, ogretmenlerin yetkilerlne, kiituphanelere, 
disiplin ve asayif sorunlarinin gozumiinde kimlerin yetkili olduguna yer 
verilmek suretiyle, bir yandan universitenin yonetim ozerkligi teminat 
altina alinirken, diger yandan da devletin iiniversiteyi belirii olgude 
kontrol etmesinin yolu agilmi§tir. Ne var ki, bu tiir fermanlar universiteyi 
yerel yonetimlerin ve o yorelerdeki dini otoritelerin miidahalelerine kar^i 
korumu^ ve bu suretle universite ozerkliginin temelleri atilmi^tir. 

llging olan diger bir husus, bu fermanlarin bazilarinda gegen 
universitas sozciigiinCin, zaman iginde evrilerek, studium generale 
ibaresinin yerine gegip, giiniimuze iiniversite olarak gelmesidir. Ilk 
donemlerde yer yer kullanilan alma mater (kendi eviadi gibi yeti§tiren anne) 
ise, gunumuzde mezun olunan universite aniaminda kullanilmaktadir. 

Giinumuze i§ik tutma bakimindan, Ortaga§ Avrupasi universitelerinin ig 
yapilanna, mufredat programlarina, ogretmen ve ogrencilerinin niteliklerine 
kisaca goz atmakta yarar vardir. 

Tam te§ekullii bir universite, sanat, hukuk, tip ve teoloji fakultelerinden 
olu§maktaydi.Sanat fakultesi, oncii okullarda oldugu gibi, bugunku anlami ile 
lisansiistu duzeyde mesleki egitim veren hukuk, tip ve teoloji fakiiltelerine 
hazirlik niteliginde serbest sanatlar egitimi yapilan fakulteydi. Bu fakultede 
esas olarak iig sozel disiplin (trivium) olan gramer, retorik ve mantik ile dort 
matematiksel disiplin (quadrivium) olan aritmetik, geometri, astronomi ve 
muzik okutulmaktaydi. 
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Sanat fakultelerindeki eSitimin felsefi ve bilimsel temelleri Arapga, 
Yunanca veya Ibranice tercumelerden turetilen Aristo manti^i, temel S^retim 
materyalleri ise Aristo, Euclid ve Ptolemaus'un l<itaplanydi. Eflatun'un etkisi 
Aristo'ya ktyasia 50k azdi. Putperest olarak niteiendirilip dogmatik Hristiyan 
oQretisi ile baQdajmadr^t du5unulen eski Yunan ve Roma klasiklerine 
mufredatta yer yoktu. Oncu okullarda olduQu gibi. ancak sanat fakuitesini 
bitirenler hukuk, tip ve teoloji fakultelerine kaydolabiliyordu. 

Sanat fakultesinde, mesleki egitim yapan O5 Ost fakulteye hazirlik 
niteliQinde genel eQitim verilmekle birlikte, bu fakultede ogretiien okuma-
yazma, mantiga dayali du^unme, hesaplama ve 6lgme becerileri mezunlari 
ayni zamanda Killse veya sivil yonetimlerde ge§itli i5lere de hazirlamaktaydi. 

Hukuk fakultelerinde sivil veya dini hukuk veya ikisi birlikte 
oQretiliyordu. Sivil hukuk mufredatmin temelleri, 1112-1125 yillari arasinda 
Bologna'daki hukuk okullannda ders veren Irnerius'un Roma hukukunu 
sistemalize etmesiyle atilmi§ti. Dini hukuk mufredatmin temelleri Ise, yine 
Bologna'daki dini hukuk okulunda ders veren Gratian adii ke§i§in IMO'da 
yayimladiQi Decreft/madli kitapta, dini hukuku akilci birtemele oturtmasiyla 
atilmi^ti. 

Tip egitiminin temelleri, yukanda da belirtilmi§ olduQu gibi, Hipokrat, 
Galen ve Ibn-i Sina'nin {Avicenna, 980-1037) Arapga ve Yunanca'dan 
tercume edilen eserieri ve bunlara dayanilarak 11. yOzyilda Salemo'daki tip 
okulunda ba5latilan dgretime dayaniyordu. Yukanda da belirtildi^i gibi, tip 
fakultelerinde cerrahi okutulmuyordu, anatomi de mufredatta yer almiyordu. 
llag, perhiz ve hijyen, oQretilen baslica tedavi ydntemleriydi. Ilaglar eczacilar 
tarafindan ge^Itli bitkllerden (materia medica) hazirlaniyordu. Eczacilik da el 
becerisine dayandiQi igin, aynen ccn-ahlarda olduQu gibi, kapali loncalarda 
usta-girak ill§kisi iginde dQretiliyor ve nesilden neslle gegiyordu. 

Temel oQretim materyalinin sanat fakultesinde Aristo, Euclid ve 
Ptolemaus'un, tip fakultesinde Hipokrat, Galen ve Ibn-i Sina'nin eserieri, 
hukuk fakultesinde ise Roma hukuku olmasina kar§ilik, teoloji fakulteslnin 
temel SQretIm materyali Incil'di. Oncu teoloji okullarindaki dQretIm de esas 
olarak kutsal kitabin tefslrine (exegesis) dayaniyordu. Bu nedenle, 12. 
yuzyilin ortalanna kadar teoloji kelimeslnin yerine, kutsal sayfalar ^sacra 
pagina) ve kutsal doktrin (sacra doctrina) tablrieri kullaniliyordu. Inang ve 
Insan akiinin baQda^tinlarak teoloji 6§retimlnin sistematik bir temele 
oturtulmasinin ba§langici, Paris'teki Notre Dame Katedral Okulu 
oQretmenlerinden Abelard'in 1142'de yazdigi Theoiogia schoiarium adii 
kitaptir. Bu kltap ayni zamanda teoloji kelimeslnin Ilk kez kuIlanildiQi yazili 
metlndir. Felsefenin mufredatta yer almasi gok buyOk mucadeleler sonunda 
olmu^tur. Aristo'nun doQa felsefesi ve buna dayali bilim tanimi, Hiristiyan 
du§uncesindeki yaradili§la uyu§mamaktaydi. Bu nedenle, Aristo'nun 
kitaplannin Paris teoloji okulunda okutulmasi 1210'da dini otoriteler tarafindan 
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yasaklanmi§tir. Nitekim, Paris'teki bazi ogretmenlerin 1229,da gog ederek 
Oxford'a gitmeierinin bir nedeni de Aristo'nun libris naturales adii kitabinin 
Ingiltere'de yasaklanmami§ oinnasidir. 

13. yuzyila gelene kadar Hristiyan dunyasinin temel ders kitaplari incil 
ile Paris Piskoposu ve Notre Dame Katedral Okulu'nun muduru Peter 
Lombard'in (1100-1160) yazmi? oldugu Sentences adii kitapti. Bu kitap 
HristiyaniiQin temel doktrinleri olan yaradili?, teslis ve yeniden dogu§ gibi 
konuiarin soru-cevap ^eklindeki agiklamasiydi. Feisefe, hukuk, doga bilimleri, 
mantik, edebiyat diye ayri kavramlar yoktu; hepsi dinin dogmatik butunlijgu 
igindeydi. Her §eyln cevabi Incil'in kutsal sayfalarinda (sacra pagina) ifadesini 
buian Tann'nin iradesiydi. Ornegin, hukuk Tanri iradesinin insanlar arasindaki 
ili§kilere yansimasinin ifadesiydi. 

Hristiyan dunyasi bu donemde Ibn-i Sina'nin ve ozellikle Ibn-i Ru§t On 
(Averroes 1126-1198) Aristo'nun metafizigini yorumladigi eserleri vasitasiyla 
Aristo'yla tani§ti. Aristo'ya gore bilim, kendi tanimlayici like ve sonuglari olan 
dOzenli bilgi kOmesiydi. Felsefe, dogal olaylarve kozmoloji bu bOtOnOn genel 
gergevesi igindeydi. TOm bu konulan matematiksel olmayan gene! ifadeierve 
sadece metafizik madde ve §ekil kavramlari ile nitel olarak anlatmak 
mumkundu; Aristo metafiziginde nicelik (miktar) kavrami yoktu. Metafizik, 
kendinden ba§ka amaci olmayan ve insanin dogai merak gudOsunden 
kaynaklanan tek serbest bilim daliydi; hem butun varlik turlerinin, hem de tOm 
incetemelerin temeliydi. Her varligin ve bunun gegirdigi degi^imlerin bir nedeni 
ve tum nedenlerin de hareket etmeyen bir ilk nedeni vardi. Ibn-i Ru§t Aristo'ya 
dayanarak. ruhun olOmsuzlOgO, dOnyanin sonsuzlugu ve aklin biitun insanlar 
igin birligi gibi kavramlari ortaya koymu§ ve dinin halk igin basitle§tirilmi§ bir 
felsefe oldugunu one surmO§tur. 

Ne var ki, Ibn-i Ru§t'un Aristo yorumu, yer yer Hristiyanligin temel 
doktrinleri ile geli§mekteydi. Buna ragmen, Aristo'nun her§eyi agiklayici genel 
metafizik yakla§iminin bir bakima Tanri iradesinin her^eyin cevabi olmasina 
benzemesi, o dbnemin Hristiyan dufunurleri igin gekiciydi. Paris teoloji okulu 
oQretmenlerinden Dominikan ke§i§ Thomas Aquinas (1224-1274), Summa 
theologicaadii eserinde metafizigin Aristo felsefesi ile vahiy arasindaki koprO 
oldugunu ve bilimin temel ilkelerinin olduguna benzer bir §ekilde. teolojinin de 
temel inang unsurlarina dayandigini one surerek, teolojiyi felsefeden ayirdi. 
Ne var ki, 16. yuzyila gelene kadar, Ortagag Avrupasi iiniversitesine 
hakim olan du§unce tarzi, Aristo felsefesi ile Hristiyan dogmasmtn, yani 
kutsal vahiyin bagda§tirilmasina dayanan skolastisizmdi. Bu dO§unce ve 
Aristo'nun eserleri sanat fakOltelerinin trivium kismindaki oQretimin temel 
araglariydi. Eski Yunan ve Roma doneminin edebiyat eserleri, kafir 
putperestlerin du§Oncelerini yansittiklan igin yasakti. Bunun tek istisnasi, 
retorigin temel ders kitabi olan Cicero'nun De Inventione adii kitabiydi. 
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Ozetle, felsefenin teoloji ve sanat fal<uitelerinin mufredat programlannda 
yer almasi, teolojiyi Aristo'nun bilim tanimi ile uyumlu bir §el<ilde yeniden 
tanimlayan Thomas Aquinas gibi du^Onurlerin Paris Oniversitesi'nin sanat ve 
teoloji fakultelerindeki radikailere kar§i verdikleri mucadeleler sonunda 1240-
1270 yillari arasinda gergekle^miftir. I§te bu mucadeleler sonucunda, bir 
yandan bilimsel baQimsizlik ve akademik hurriyet kavramlari geli5irken, bir 
yandan da bu ayncaliklar Ozerinde bazi kisrtlamalar olabileceQi ortaya 
Qikmi§trr. CmeQin, Paris Oniversitesi sanat fakultesinin "mantiksal ve doQal 
bilirnler^ oQretmenleri dahl, Hristiyan dogmasmin en finemli unsurlan olan 
teslis (trinity) ve Isa'nin yeniden dogu^u gibi teoloj'ik konulann 
tarti5ilamayaca9ina dair bir bildiri yayinlami§lardir. Onbe§inci yuzyil sonlarina 
gelindiQinde, Thomas Aqulnas'in ba5latti9i du^unce akiminin Dominikan ve 
Franslskan gibi dilenci ke§i§ tarikatlarinin mensuplarinca kurulan teoloji 
fakultelerinde dahi hakim oldugu, hatta bazi fakultelerde skoiastitclerin 
humanistierie ban? iginde gorev yaptiklari gSrulmektedir. 

OrtagaQ Avrupasi Oniversitelerine ogrenci olarak kaydolabilmek Igin, 
yeterii mali kaynaklara sahrp olma, ogretim dili olan Latince bilme ve Hristiyan 
erkek olma di^inda bir §art yoktu. Kaldi kJ, Ilk donemlerde dgrencilerin buyOk 
goQunlugu ruhban sinifindandi. Ogretim yontemi, belirii yazili metinlere dayali 
bilgl nakll (lectio), belirii sorular Ozerinde yapilan tarti^malar (disputae) ve 
buniann ozetlenmesinden (summa) olu5uyordu. Yazili sinavlar yoktu. 
Mezuniyet, ogretim suresince ogretmenlerce yapilan izleme ve 
degeriendinmelerle, belirii sOrelerie derslere devam etmi§ olma ve oQretimin 
en son a§amasinda yapilan, uzun sozlu sinavlarda ba§anli olma §artlanna 
bagiiydi. Yazili metinler gok pahali oldugu ve kisitli kutuphane imkanlanndan 
sadece oQretmenler ve mezunlar yararlanabildiQi igin, derslere devam ve not 
tutma bOyuk 6nem tagimaktaydi. Bazi Oniversitelerde ise. 13. yuzyildan 
Itibaren exempiar-pecia adi verilen, ucuz bir teknikle kitaplan bir olgude 
goQaltmak mumkundu. Bu tekniQin kullanilmasi bir aniamda universite 
basimevlerinin ba^langici olarak kabul edilebillr. Bu durum matbaanin icadina 
(1454) kadar surmu§tOr. 

ogrencllerin go^u ruhban sinifindandi ve orta gellr gruplanndan 
gelmekteydi. Sanat fakOltelerinln ogrenclleri arasinda az sayida aristokrat 
gocuklan ve gergekten fakir ogrenciler vardi. Fakir dgrenciler Igin gesitii burs 
ve destek mekanizmalari vardi. Bunlardan en llging ve gunOmuzdekl Qniverslte 
yapisi bakimindan da onem ta5iyani kolejierdi (domus scholarium). Paris'teki 
ogrenci sayisinin giderek artmasinin yarattigi bannma sorunlanna bir gdzum 
olarak fakir dgrenciier igin yurtlar (hospitae, bursa) in§a edilmesine 1180'de 
ba§lanmi§tir. Teoloji ogrencilerinln gogu dilenci ke§i§ tarikatlanna mensup 
oldugu igin, ilk kolejierin esin kaynagi manastiriardi. Bu tur kolejler daha 
sonralari sivil (laik) ogrenciler Igin de in?a edildl ve Paris'te buniann sayisi 
1300'de 19'a, 1400'de 37'ye yOkseidi. Dini otoriteler, prensler, aristokratlar ve 
Ost duzey devlet gorevlileri tarafindan kurulan kolejler, vakfiyeler yoluyla 
sagiam gelir kaynaklanna sahipti. Zamanla kolejierin kutuphaneleri zenginle§ti 

- 1 0 -



ve bu mekanlar, barinma i^levinin yaninda ve giderek artan bir agirlikia, kendi 
yatili ogretmenleri olan egitim ortamlari haline geldi. O kadar ki, 
universitenin temel i§levi neredeyse sinavlari diizenleme ve diploma 
vermeye indirgendl. 

Fakir ogrencilere bannma imkani saglama amaciyla ba§!ayan kolejier, 
zaman iginde elit ogrenci kitlesine, ozellikle zengin hukuk ogrencilerine hitap 
eden egitim kurumlanna donu^tu. Paris'teki kolejierin en taninmi§i olan La 
Sorbonne 1257'de kurulmu§, daha sonra bu universiteye adini vermi§tir. 
Paris Modeline gore kurulan Oxford ve Cambridge'deki kolejierin en esklleri 
olan Merton (1263), Balliol (1266), University College (1280) ve Peterhouse 
(1284) gunumuzde de bu universitelerin bunyeleri iginde daha sonralan 
kurulan kolejierle birlikte egitim kurumlan olarak faaliyetlerini surdiirmektedir. 

Fransa'nin Paris dt§indaki bolgelerl ile Kuzey italya'daki ogrenciler 
muhtemeien daha ya§li ve nispeten daha zengin olduklan igin, bu bolgelerde 
gok sayida kolej kurulmami§tir. ispanya'da Salamanca. Valladolid ve 
Alcala'da fakir ogrenciler igin kurulan kolejier (colegios mayores), ileriki 
donemlerde elit kamu gorevlilerini (letrados) yeti§tiren yijksekogretim 
kurumlanna d6nu§mu§tur. Iskogya ve Almanya'da kurulan kolejierde istihdam 
edilen ogretim uyeleri bulunduklari universitelerin ogretim kadrolannin buyuk 
bolijmunu olu§turmu§tur. 

Kolejierin Paris, Oxford, Cambridge ve Iskog universitelerinin yapilari 
ijzerinde kalici etkileri olmu^tur. Buna kar§ilik, diger ulkelerdeki kolejier 
zaman iginde belirii alanlarda egitim yapan kompakt universite veya 
yuksekogretim kurumuna d6nu§mu§tur. Bazilari ise, esas olarak ogrenci 
yurdu halinde faaliyetlerine devam etmi§tir. Gunumuzde faaliyetlerini surduren 
taninmi§ universitelerin bir gogunun kokleri kolejiere dayanmaktadir. Kolejier, 
ileride de gorulecegi gibi, Avrupa universitelerinin tarihinde gok onemli rol 
oynami§lardir. 

ister Bologna, ister Paris modeline gore kurulmu§ olsun, Ortagag 
Avrupasi universitenin yapisina bakildiginda gorulen en onemli ortak nokta, 
universitenin belirii serbestlik ve muafiyetlerden olu§an ayricaliklara sahip 
olmasidir. Bunlarin ba§inda geleni bagimsizlikti ('autonomy^.Universitenin 
bir kurum olarak kendi di§indaki kurum ve kurulu^larla dogrudan ili^kiye 
gegebilmesi, kendi ogretmen ve ogrencilerini segebilmesi ve kendi ig 
i§leyi§inde izlenecek usul ve esaslari tespit ederek bunlan uygulamasi, tum 
mensuplarinin disiplin, asayi§ ve ceza i§lerine kurum iginde bakabilmesi, 
bagimsizlik veya bugunku tabirle ozerkligin ba§lica unsurlariydi. 

Ogrenciler ve ogretmenlerin ki§isel imtiyaz ve muafiyetleri Authentica 
Habita gibi Imparatorluk veya Krallik fermanlan ile destektenen ge§itti dini 
fiukuk hukumleri ve Papalik ferman ve kararlari ile teminat altina alinmi|ti. 
Ornegin, ogrencilerin, aynen Kilise mensuplarinda oldugu gibi, silah ta§imalan 
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ve evienmelerinin genellikle yasak oimasina kar§ilik, gerek ogrenciler gerekse 
ogretmenler, yine aynen Kilise mensuplarinda oldugu gibi, vergi ve askerlik 
hizmetinden muafti. Sivil otoritelerin universite mensupiarini tutuklama veya 
mallanna el koyma hakki yoktu. Din adamlarinin sahip oldugu bunlara benzer 
imtiyaz ve muaflyetlerin de otesinde, ogretmen ve ogrenciler dogrudan 
Papa'ya ba§vurma ve mensubu olmalan gerekli olmaksizin dini vakfiyelerin 
gelirlerinden maa§, yardim ve bagi^ alma hakkina sahipti. Kaldi ki, ogretmen 
ve ogrencilerin gogu zaten din adamiydi. Ogretmen ve ogrenciler sivil ve 
yerel dini mahkemelerde yargilanamiyor, disiplin i^leri universitenin kendi 
organlarinca soru§turulup karara baglaniyordu. Ozerklik ve akademik 
hurrlyetin temelindeki du§uncenin neredeyse 800 yillik bir gegmi§e sahip 
oldugunu goriiyoruz. Esasen dini otoritenin teminati altinda olan bu tur 
ayncalik ve muaflyetler, bu otoritenin universite uzerindeki yeryer mufredat ve 
ogretim yontemlerine mudahale §eklinde ortaya gikan etkisinin artmasina yol 
agmakla birlikte, universite ozerkligi ve akademik hurriyet uzerindeki esas 
kisitlamalar, Orta^ag'in sonlarina dogru sivil otoritenin (imparatoriuk, 
Kraliyet, Prenslik veya yerel yonetim) bashca mali kaynak haline gelmesi 
ile ortaya gikmi^tir. 

Hristiyanligin ilk donemlerinden beri piskoposlann kendi bolgelerindeki 
(diocese) kiliseleri ziyaret ederek (visit) denetleme hakki vardi. Ke?i§ 
Gratian'in dini hukuku sistematize etmesiyle bu tur denetim yasal bir 
gergeveye oturtuldu. Buna gore, ba§piskoposlann piskoposlan, piskoposlann 
da kendi bolgelerindeki kilise ve manastirlan ziyaret ederek denetleme haklan 
bulunmaktaydi. 7.Gregory'den itibaren de Papa, Hristiyan aleminin turn 
kurumlan uzerinde denetim hakkina sahip oldu. 

Kilise, Oniversiteyi kendine bagli bir kurum olarak gordugu igin, 
visitation denen bu ziyaret ederek denetleme hakki universiteye de te^mil 
edildi. Ilk donemlerde, piskoposlar kendi bolgelerindeki kiliseleri ve 
universiteler! uygun gordukleri zamanlarda ziyaret ederek denetliyorlardi. 
Zamanla bu tur denetim yetkisi, sadece Papa tarafindan atanan mufetti§ler 
(visitors) tarafindan kullanilmaya ba§ladi. Bu tur ziyaretgi mufetti§ler 
genellikle Kilise'nin ust duzey yetkilileri arasindan ataniyordu. Ornegin, Papa 
3. Innocent Paris Universitesi'ni denetlemek uzere Cardinal Curzon'u visitor 
olarak atami§ti. Nitekim, Paris Oniversitesi Cardinal Curzon'un 1215'de 
kaleme aldigi statuden sonra, universite statusu kazanmi§ti. Papa, daha 
sonra, Iki piskopos ve bir katedral muduriinden (vicar) olu§an ug ki§ilik bir 
visitors heyetini atayarak Paris Oniversitesi'ni denetlettirmi§tir, Bu denetimi 
takiben, universitelerin, kurulu^una ili§kin Papalik fermanina uygun bir §ekilde 
i§leyip i§lemedigini denetlemek uzere. Papa tarafindan Court of 
Conservation adii bir kurul olusturulmu^tur. 

Visitors ye ziyaretle denetim CWs/faf/on,) zamanla universitenin kalici 
ve kurumsal bir unsuru haline gelmi§ti. Ingiliz krallan bu kurumu, bu ulkede 
gegerii olan orf ve adet hukuku (common law) kapsamina aldirmiflar ve 
Oxford ve Cambridge ile buralardaki kolejieri zaman zaman bu yolla 
denetlettirmi§lerdir. 
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Ortagag Avrupasi universitesinin ig yapisi ve i§leyi§i boylesine ge§itli 
guglerin zaman zaman etkiti oldugu 1100-1500 yillari arasinda, ogrenci 
sayisina, kurucu ve destekleyici giicun beklentilerine ve uygulama ile ilgili 
turiu mulahaza ve pratik gozumiere gore §ekillenmi§tir. Sonugta ortaya gikan 
yapilar ve i§teyi§e ili§kin mekanizmalargunumuze kadar gelmi§tir. 

Genelde bir studium generale, fakulteler (facultas), kolejier ve 
"milletler" olmak lizere ug ana alt birimden olu§maktaydi. Bunlardan kolejiere 
yukanda deginilmi§tir. 

Ortagag Avrupasi universitelerinin ig yapilanmalannda onemli rol 
oynayan diger bir orgutlenme bigimi de "mil lef ' t i (nations). O donemdeki 
anlami ile millet kelimesi, ayni cografi bolgeden gelen ogrenci veya 
ogretmenler grubunu ifade ediyordu. Bologna Modeli'nde ogrenci, Paris 
Modeli'nde oQretmen milletleri, kan§ik modellerde ise ogretmen ve ogrenci 
miiletleri vardi. Bologna'da 30 civannda ogrenci milleti vardi. Her bir millet 
kendine bir ba§kan (proctor, procurator veya consiliari) segmekteydi. 
Ba§kanin temel gorevleri, milletin gelir ve giderlerini idare etmek ve bir olgude 
de disiplin i§lerini karara baglamakti. ilk donemlerde bagimsiz tuzel ki§ilige 
sahip olan milletlerin her birinin ba§kani tarafindan atanan veya mensuplar 
tarafindan segilen kendi disiplin gorevlileri (bedelli), kutuphanecileri, sayman 
ve veznedariari (receptores) ve mensuplan ile aileler arasinda iicret 
kar§iliginda haber ve para ta§iyan yeminli postacilan (nuntii volantes 
minores veya ordinarii) vardi. Postacilar daha sonraki yillarda universitenin 
paralanni nemalandirma gorevlerini de ustlenmi§tir. Her bir milletin kendine 
ozgu amblemi, kayit defterleri, gelir ve giderleri vardi. Milletlerin universite 
igindeki giig ve etkileri universiteden universiteye farkliliklar arzetmekteydi. 
Bazi milletlerin yurtlan ve kutuphaneleri vardi. Millet ba§kanlan hemen 
hemerj her universitede bu sifatlari ile rektorun dani§manlan olarak gorev 
yapmakta ve ge§itli kuruilara katilmaktaydi. Iskogya'daki iig universitede ise, 
St.Andrews (1411) Glasgow (1451) ve Aberdeen (1495), rektor ogrenci 
milletlerinin ba§kanlari tarafindan segilmekteydi. Ogrencilerin sembolik bir 
rektor segmeleri gunCimuz iskog universitelerinde bir gelenek olarak 
surdiirulmektedir. Millet ^eklinde orgutlenmenin kolejier gibi kalici 
olmamasina ragmen, gunumuzde bir gok bati universitesinde gorulen ozei 
yurtlar, ornegin ABD'ndeki fraternities ve sororities, ogrenci birlikleri ve 
ogrenci dekanliklan, hatta universitenin bazi idari ve mali gorevlilerlnin i^lev 
ve unvanlarinin kokenlerini muhtemeien Ortagag Avrupasi universitelerindeki 
milletlerin yapisi iginde bulmak mumkundur. 

Fakulte, sanat, hukuk, tip ve teoloji gibi, belirii bir disiplinde ogretim 
yapan birimdi. Fakulte, iki prototipten kalici olan Paris Modeli'nin ana birimiydi. 
Zaman iginde esasen yok olan Bologna Modeli ise, milletlerden olu§an 
universiteler konfederasyonu halinde orgutlenmi§ti. 

Bir kurumun studium generale statusunu kazanabilmesi igin biinyesinde, 
sanat fakuitesine ilaveten, tip, hukuk ve teoloji fakultelerinden en az birini 
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bulundurmasi gerekliydi. Onlu Salemo Tip Okulu, 1231lde diploma verme 
yetklsini aldiQi halde, bu yuzden studium generale statusunu kazanamami§tir. 
GoruldOgO gibi, sanat fakultesinde esasen ust fakiiltelere hazirlik mahiyetinde 
ogretim yapilmasina kar§ilik1 bu fakulte OrtapaQ Avrupasi universitesinde 
kendine ozgu bir konuma sahipti. Paris ve Oxford Qniversltelerindeki sanat 
fakultelerinin dekanlarinin (decanus) ayncalikli konumlari oldugu gibi, bir gok 
universitede rektor sanat fakultesinin SQretmenler! arasindan se^ilmekteydi. 

Gunumuzde temel fen ve sosyal bilim alanlarmda faaliyet 
gosteren fen-edeblyat fakultesi turu birimlerin universitenin akademik 
omurgasi olarak mutalaa edilmesinin temelinde yatan du§uncenin 
neredeyse bin yillik bir ge^mi^i oldugunu gormekteyiz. 

Burada bir parantez a9arakI muhendisllk, mimarlik cerrahlik ve 
eczacilik gibi mekanik sanatlara dayali ogretim disiplinlerinin, aynen oncu 
okullarda olduQu gibi, OrtagaQ universltesinin bunyesinde de yer almadigini 
belirtelim. 

Bologna'daki studium generale aslinda ug fakulteden olu^uyordu. 
Universitas tegistarum hukuk fakultesi, universitas artistarum et medicorum 
ise serbest sanat ve tip fakultesiydi. Biri dini hukuk, diger! sivil hukuk olmak 
Ozere iki ayri hukuk fakultesi vardi. Dolayisiyla, Bologna'da aslinda ug fakulte 
vardi. Burada gegen universitas keiimesi ise, bugunku aniami Oniversite 
degil, hukuk ve tip ogrencilerinin olu§turdugu ogrenci loncalanni ifade 
ediyordu. Her iki fakultenin ogrenciler! kendi iglerinde aynca iki^er loncaya 
b6lunmu§tu. Italyan yarimadasindan gelen ogrenciler universitas 
citramontarum, Alp daglannin kuzeyinden gelen Ogrenciler ise universitas 
ultramontarum loncalanna kayitliydi. Her ug fakultedeki iki§er ogrenci 
loncasi mllletlere b61unmu§tu. Her iki fakultenin ayn birer ogrenci rektoru 
vardi. Rektorler ogrenci milletlerinin ba^kanlari (consiliarii) tarafindan 
segiliyordu. 

Teoloji fakultesi ise dilenci ke§i5 tarikatlannin elindeydi ve aslinda tam 
aniamiyla Bologna'daki sfud/i/mgenera/e'nin bunyes! iginde degildi. Bologna 
bu bakimdan 6nemli Slgude Kilise'nin etki alani di§indaydi. 

IS.yuzyil sonuna gelindiginde, iki hukuk fakultesinin genel kunj! 
toplantilari mu§tereken yapiliyor ve rektorler toplantilara sirasiyla ba^kanlik 
ediyordu. Tip fakultesi rektorunun satusu ancak 14.yu^il sonlanna dogru 
hukuk fakultesinin rektorierine e^it hale gelmi^ti. Rektor iki yilligina segiliyor ve 
protokolda Bologna piskoposunun ardinda, ikinci sirada geliyordu. 

Rektorun ba§lica gorevleri universitenin mali, idari, ve disiplin i§lerini 
yurutmekti. Egitim-ogretim ile ilgili hususlar tamamen ogretmenlerden oIu§an 
collegium doctorum adii akademik kurulun yetkisindeydi. Ancak, turn 
dgretmenler rektOre baglilik yemini etmek zorundaydi. 
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Ogrenci ve ogretmenlere verilen para cezalannin yansi rektore maa§ 
olarak odeniyordu. Ancak bir sure sonra ogrenci rektorun maa§i da kent 
yonetimince odenmeye ba^ladi ve boylece Bologna Universltesi'nin 
yonetiminin kent meciisine gegmesi yonundeki ilk adim atilmi§ oldu. 

Bugijnku anlami ile ilk olarak Paris Universitesi'nde ihdas edilen 
rektorun segilmesine ili§kin usul ve esaslar ve rektorde aranan nitelikler ile 
segiciler kurulunun terkibi ve rektorun yetklleri universiteden universiteye 
farkliliklar arzetmiftir. 

Paris Universltesi'nin o donemdeki yapisi gok ilgingtir. Bu universitenin 
sanat fakultesinin ogretmenleri Fransiz, Ingiliz-Alman, Norman ve Picard 
olmak uzere 4 millet halinde organize olmu^tu. Universitenin ogrencilerinin 
yakla§ik olarak ijgte ikisi sanat fakuitesine kayitli oldugu igin, universitenin 
genel kurulu yukanda sozu edilen 4 milletin ba§kanlari ile 3 ust fakultenin birer 
temsilcisinden olu^uyordu. Dolayisiyia, rektor sanat fakultesinin ogretmenleri 
arasindan segiliyordu. Orleans Universitesi'nde rektor ogrenci milletleri 
tarafindan, fakat ogretmenler arasindan segiliyordu. Toulouse Universitesi'nde 
ise, rektorun ust fakultelerden birinin mezunu oimasi §artti ve rektor 
universitenin tum profesorleri ile hukuk fakultesinin tum ogrencilerinden 
olu§an genel kurul tarafindan segiliyordu. Buna kar§ilik, Montpellier 
Universitesi'nde rektor unvanli ki§i hukuk fakultesinin ba§iydi ve bu fakultenin 
ogrencileri arasindan segiliyordu. Universitenin ba§i ise yorenin piskoposu 
tarafindan ataniyordu ve iig ogretmen temsllcisi ile birlikte, bu universitenin 
ana fakultesi olan tip fakultesini yonetiyordu. 

Ilk donemlerde universitenin akademik, idari ve temsili bakimdan en 
yetkili organi, yonetmelikleri gikarma yetkisi olan genel kuruldu (congregatio 
gen era I is, plena congregatio, generale concilium, consilium). Genel kurul, 
rektorun ba§kanliginda ogretmenlerden olu§maktaydi. Bazi universitelerde 
ogrenciler de genel kurulun uyesiydi. Genel kurulun yaninda, universitelerin 
alt birimleri olan fakulte, kolej ve milletlerin de ayri kurullari (convocatio, 
conventus, coetus, cetus) vardi. Zaman iginde genel kurulun iiye sayisi 
azaltilmi^ve terkibi degi§tirilerek, bu kurul dekanlar, kolej mudurleri ve millet 
ba§kanlari gibi, universitenin ust duzey yoneticilerinden olu§maya baf lami§tir. 
Bu degifiklige paralel olarak, rektorlerin yetklleri artmi§ ve rektor universitenin 
akademik ve idari lideri haline gelmi§tir. Universitelerin buyumesi ile yeni 
hizmetler ortaya gikmi§ ve uzmanlik gerektiren bu hizmetleri gormek uzere 
ogretmen olmayan yoneticiler de idarede gorevalmaya ba§lami§tir. Bunlardan 
bazilanna milletlerin aniatildigi kisimda deginilmi§tir. Bugunku genel sekretere 
tekabul eden makam, ilk kez Bologna'da ve daha sonra Paris'te notarius 
unvani ile ihdas edilmi§tir. Bu makamdaki ki§inin Louvain Universitesi'ndeki 
unvani d/cfafor'du. Bu ki^ilerin ba§lica gorevleri ogrenci kayitlanni tutmak ve 
kurullarm kararlarini yazmakti. Gunumuz ingiliz universitelerinde yetki 
bakimindan §ansolye (chancellor) ve rektorden (vice-chancellor) sonra 
uguncu sirada gelen registrar makami ilk kez 1447'de Oxford'da ihdas 
edilmi§tir. Bu tur makamlara atanan ki§ilerde, universite mezunu ve noter 

- 1 5 -



yetkisine sahip olma, Latince blime ve guzel yazi yazabilme ^artlan 
araniyordu. Zamanla hukuk mu^avirleri, muhasebecller, kOtOphaneciler ve 
ciltgiler universitenin ust duzey gorevlileri arasinda yer almi? ve buniann 
bazilanna kOgultulen genet kurulda yer verilmeye ba^lanmi^tir. Gunumuz 
Kita Avrupasi Oniversitelerinin senatolarinda ogretim uyelerinin 
temsilciierinin yanmda, Idari personel ve ogrenci temsilciierinin de yer 
almasmin kdkenlerinin de Ortagag Avrupasi universlteierinde oldugunu 
goruyoruz. 

Yer yer deginildigi gibi, 1100-1500 yillan arasinda universite bir yandan 
uhrevi (Papa) veya dunyevi (Imparator, Krai veya Prens) otoritenin himayesine 
siginirken, diger yandan da bu iki otoriteye ve ozellikle yerel yonetimlere ve 
uhrevi otoritenin yere! temsilcilerine kar§i bagimsizlik ve akademik hOm'yet 
mucadelesi verml§tir. 

Vatikan'in ba5piskopos ve piskopos gibi temsilcileri veya buniann 
gonullu sivil yardimcilari (archdeacon, deacon) genellikle yorelerindeki 
universitelerin ^ansdlyesi (canceliarius) sifatini ta^imi^lardir. ^ansdlyenin 
gorevi Italyan ve Fransiz universlteierinde esas olarak ogretmenlerce yapilan 
sinavlar sonunda verilen ogretme yetklsini (licentia docendi) onaylamakla 
siniriiydi. Ispanyol universlteierinde ise, ^ansolyenin yetkileri daha fazlaydt. 

Iskog Oniversitelerinin §ans61yesi yorenin piskoposuydu. Universite 
dgrencileri milletlere bdlunmu^tu ve her bir mllletin kendi segtigi bir ba^kani 
(procurator) vardi. Oniversite hiyerar§isinde §ans61yeden sonra gelen kl§i 
rektordu. Rektor, yukarida da belirtjldigi gibi, milletlerin temsilcileri tarafindan 
segllmekteydi. Omegin, Glasgow Oniversltesi'nde rektSr, her mllletin segtigi 
dorder temsilciden olu§an segiciler kumlu tarafindan segilmekteydi. Rektor, 
kayitli ogrencilerin tumOnOn olu§turdugu genel kurulun (general congregation 
veya comitia) ba§kaniydi ve yetkileri esasen asayi§ ve disiplln konulanndaydi. 
Milletlerin ba§kanlari (procurators) rektorun yardimcilariydi. Rektorun 
karariarina §ans6lye nezdinde itlraz edilebillyordu. StAndrews'da aynca 
conservator unvanli bir Ost duzey gorevll daha vardi. Ogretmenler ise 
fakulteler §eklinde drgutlenmi^ti. FakOlte dekani o fakultenin ogretmenleri 
tarafindan segiliyordu. GoruldugQ gibi, Iskog Qniversltelerindeki model Paris 
ve Bologna modellerinin kari|imiydi. Kolejler esas olarak yurt l§levi 
gormekteydi. 

Ispanyol Onlversiteleri ile Krakow Oniversitesi'nde rektor Ogrenciler 
tarafindan kendi aralanndan, Viyana Oniversitesi'nde ise, ogrenciler ve 
ogretmenler tarafindan segiliyordu. Ne var ki, ogrenci rektorun bulundugu 
Oniversitede, rektorun yetkileri daha ziyade disiplin i§leri ve mali konularia 
smiriiydi. Akademik konular bu tur Oniversitelerde de tamamen ogretmenlerin 
inhisanndaydi. Ancak, 15. yuzyil sonlanna gelindiginde, tum Avaipa 
universlteierinde ogrencllerin ve ogrenci milletlerinin yonetimlerdeki etkisi yok 
olmaya ba§lami§ti. 
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Oxford ve Cambridge ise, kolejier federasyonu §eklinde 6rgutlenmi§ti. 
Kolejier hem yurt, hem de egitim kurumu i§levi goruyordu. f^ezun olarak ders 
verme yetkisini almi§ ogretmenler de (regent masters) ogrencilerle birlikte 
kolejierde ya§iyordu. Kolej muduru, maa^lari o kolejin vakfiyesinin 
gelirlerinden odenen kidemli ogretmenler (fellows), diger ogretmenler (regent 
masters) ve diger mezunlar (non-regents) tarafindan segitiyor ve kolejde 
ya§iyordu. Universitenin temel i§levi mezuniyet sinavlarini yapmak ve diploma 
vermekti. Universitenin §ans6lyesi ilk donemlerde turn mezunlardan o!u§an 
Buyiik Genel Kurul (Oxford'da Convocation veya Congregatio l\/Jagna, 
Cambridge'de senate) tarafindan segiliyor ve Canterbury Ba§piskoposu'nun 
verdigi yetki ile Oxford'da Lincoln Piskoposu, Cambridge'de ise Ely Piskoposu 
tarafindan ataniyordu. Piskoposun ^ansolyeyi gorevden alma yetkisi vardi. 
§ans6lyenin teoloji veya din hukuku doktoru, teoloji fakultesinde ogretmen 
(regent master) ve kolejierde ya§iyor olmasi §artti. Oxford /e Cambridge'in 
bilinen ilk fansolyeleri, sirasi ile, Robert Grosseteste (1221) ve Hugh de 
Hotton (1226) idi. §ans6lye tiim universite ve kolej personeli ile ogrenciler 
uzerinde disiplin ve ceza yetkilerine, hatta gerektiginde Hristiyanlik'tan afaroz 
etme yetkisine sahipti. §ansdlye ilk donemlerde, turn regent masfersdan 
olu§an Akademik Genet Kurula (Oxford'da Congregation veya Congregatio 
Minor, Cambridge'de Regent House) ba§kanlik ediyordu. §ansdlyenin 
kararlanna genel kurul nezdinde, hatta Oxford'da non-regent masters'm da 
katildigi Buyuk Gene! Kurul nezdinde itiraz etmek mumkundu. Cambridge'de 
ders vermeyen tum mezunlardan olu§an Non-Regent House, Regent 
House'un kararlarini veto etme yetkisine sahipti. §ans6lye'nin temel gorevl, 
universite ile Krai ve Ba§piskopos arasinda kopru kurmaKti. Universitenin 
i§leyi§ine ili§kin usul ve esaslan tespit etme yetkisi genel kuruldaydi. 

Kolejier kendi ig i§leyi§lerine ili§kin usul ve esaslan duzenleme 
yetkisine sahipti. Ba§ka bir ifadeyle, kolejierin her biri ayri bir mini 
ijniversiteydi. Kolejierde alinan kararlara yapilan itirazlar, visitor denen 
piskoposun gorevlendirdigi bir Kilise mensubu tarafindan karara baglaniyordu. 

Cambridge'de 14.yuzyil sonlarina dogru Chanceiioi'un ba§kanliginda 
ust fakijitelerin her birinden segilen birer doktor, dini yurtlardan segilen bir 
doktor ile birer regent master ve non-regent masfer temsilcisinden olu§an 
Capi/f Senafiis adii bir kurul olu§turuldu. Ilk donemlerinde bu kurulun ba§lica 
gorevi genel kurulun gundemini hazirlamakti. Ancak, kurul zamania bir 
yonetim kurulu niteligine burundu. 

§ans6lye ilk donemlerde universitenin regent masferlan arasindan 
1 veya 2 yillik gorev siiresi ile segildigi igin, bugunku rektorun muadili idi. 
Ancak, ilerleyen zaman iginde, 15. yuzyilin sonlanna dogru §ansolye 
toplumda temayuz etmi§, universitenin mensubu olmayan ki§iler arasindan 
omiir boyu gorev yapmak uzere segilmeye ba§ladi. §ansolyeler zamanlarinin 
biiyuk kismini universite di§inda gegirdiklerinden, bir §ans6lye yardimcisi 
(vice-chancellor) atayarak giiniiik i§lere ili^kin yetkilerini bu ki§ilere devrettiler. 

- 17-



Vice-chancellor makami Cambridge'de ilk kez 1275'de ihdas ediimi§tir. 
Bu ki§i 15. yuzyihn Ikinci yarisindan itibaren rektoriuk yetkilerini tamamen 
devralmi^tir. Gunumuzde Ingiliz Oniversitelerinin rektorierine vice-chancellor 
denmesinin nedeni budur. 

Universitenin en guglu yoneticileri, sanat fakultesinin regent 
masterlan tarafindan segilen proctor unvanli iki ogretmendi. Bunlar dersleri, 
tarti§malan ve ozetlemeleri denetlemeden, Oniversitenin yonetmeliklerine 
aykin davrananlara dogrudan ceza verme ve hatta §ans6iyenln gorevlnl 
yapamaz duruma dO^mesI halinde, bu ki§lye ait yetkileri dogrudan kullanma 
hakkina kadar uzanan geni§ yetkilere sahiplerdi. 

Esasen kurucularinin vakfiyelerinin gelirleri ile finanse edilen ve 
miidurieri kendi mensuplarinca segilen Oxford ve Cambridge'deki 
kolejler, tam aniamiyla ozerk universitenin tarihteki tek ornegidir. Kolej 
mOdurO (warden, master veya provost), kolej mensuplari (fellows) iginde 
efitler arasinda birinci (primus inter pares) niteliginde bir konuma sahipti. 
Kollegyal yonetim modeli ve e§it dOzeydeki mesiekda§ aniamina gelen 
co//eafift/etabirlerinln kokeni Oxford ve Cambridge'i olu§turan kolejierdeki bu 
yonetim moc'elinden gelmektedir. Ancak, kolejierin fel lowlan kendi kendilerini 
segtikleri Igin ve kolejler Ozerinde, visitor di§inda ba§kaca bir di§ denetim 
olmadigi igin, Oxford ve Cambridge 19.yOzyil sonlanna gelene kadar giderek 
gerilemi§tir. A§agidaki alt bolumlerde gorOlecegi gibi, sivil hukuk ve gergek tip 
egitlmi Ingiltere'de zaten bu iki universite di§inda, mesiek loncalarinda 
yOrutulOyordu. Bu nedenlerle de, Oxford ve Cambridge zamanla esas olarak 
teoloji fakultelerinin hakimiyeti altindaki bir sanat fakOltesinden olu^an, basit 
yapili Oniversltelere indirgenmi§tir. 

Ortagag Avrupasi Universltesinin ba§lica gelir kaynaklan, 
ogrencilerden alinan kayit ve mezuniyet hargian, ogrenim ucretleri 
(sollectae), ogretmen ve ogrencilere verilen para cezalari, milletlerden 
toplanan paralar, dini ve sivil vakfiyelerden eide edilen gelirler, bagi^lar, 
Kilisenin papaz ogretmenlere odediQi maa§lar, ve Krai, Prens veya kent 
yonetimince odenen ogretmen maa§lartndan olu§maktaydi. Maa§lar di§indaki 
ba^lica gider kaynaklan Ise, binalarin bakim ve onarimi, ge§itli torenler, 
agirlama, seyahatve mahkemelerde savunma igin yapilan harcamalardan 
olu§maktaydi. Kraliyet tarafindan dogrudan kurulan Oniversltelerin gellr 
kaynaklan ile mali yonetlmi farkliydi. Ornegin, Ispanya'daki Castile 
Oniversitesi'nin ba§lica gellr kaynagi Kilisenin odedigi a§ar vergisinin 
ugte birinden olu^makta ve Oniversitenin gelirleri Krai tarafindan atanan 
conservadores unvanli ki§iler tarafindan yonetilmekteydl. Krakow 
Oniversitesi'nin mali kaynaklan Krai, Piskopos ve aristokratlar tarafindan 
mO§tereken saglanmaktaydi. Dokuzogretmenln maa§i, gumruk vergilerininbir 
kismi ile tuz madenlerinin gelirlerinden. onbe§ teoloji ve dini hukuk ogretmen! 
ile kirkalti sanat ogretmenlnin maa§lari Kilise tarafindan kar§ilanmaktaydi. 
Oniversite, ogrencilerinden ogrenim ucreti almaktaydi ve aynca yukarida sozO 
edilen di^er gelir kaynaklanna da sahipti. 
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Universite Ortagag boyunca kent yonetimi lie sik sik ihtilafa du^mu^tur. 
Ne var ki, zaman iginde, Krai ve aristokratlarm yanmda, yerel yonetimin de 
katkilarina olan ihtiyag artmi?, buna kar§ilik universitelerde yerel yonetimin ve 
Krahn denetimini kabullenmek zorunda kalmi^tir. 15. yuzyil sonlanna 
gelindiginde, universitenin faaliyetlerini sadece kendi yarattigi kaynaklarla 
surdurmesi artik imkansizla§mi§ti. 

Bunun yaninda, 14.yuzyildan itibaren Italya'da arttk maa^lan ^ehir 
yonetimlerince odenmeye ba§lanan ogretmenlerin haklanni ogrencilere kar§i 
koruma ve ogrencilerin disiplinsizliklerini onleme amaciyla, reformatores, 
gubernatores, tractatores veya tutores studii gibi unvanlar verilen, 
universite mensubu olmayan ve maa?lari §ehir yonetimlerince odenen ki^iler 
universitelere yonetici olarak atanmaya ba§ladi. Bologna 1506'da Roma'nin 
kontroluna girdiginde, Kardinal ile birlikte reformatores unvanli 16 ki§iden 
olu§an kurul, Bologna Universitesi'nin bugunku anlami ile yonetim kurulu 
haline geldi. 

Paris Oniversitesi'ni reforme etmek, bu universitedeki disiplinsizlik ve 
yetki suistimallerine son vermek isteyen Fransiz Krali Paris Parlementosu 
iiyesi ve kendine sadik ki§ileri, reformatores studi i unvani ile universiteyi 
yonetmek uzere atadi. 

Gorii ldugu gibi, gunumuzde bazi Kita Avrupasi ulkelerinin ust 
kurullarinda devletge universite di§indan atanan ki§ilerlnde 
bulunmasinin tarihi kokenleri Ortagag Avrupasi universitesinin zaman 
iginde olu§an yapisindadir. 

Oniversitenin en onemli unsuru tabii ki ogretmenlerdi. Ogretmenler 
universiteden gok onceleri de vardi ve bu gorevi yapanlar igin Latince'de 
ogretmen aniamina gelen magister, doctor ve professor gibi sozcukler 
kullanilmaktaydi. Mag/sfer ('master veya usta) tabir edilen ki^iler ilk 
kez Bologna, Paris, Oxford ve Montpellier'deki oncii okullarda gbrulmu$tur. 
Ancak, bu tabir o donemlerde kazanilan deQil, edinilen bir unvan 
aniamindaydi. Oncu okullann universiteye donu^mesiyle magisterve doctor 
unvanlarinin hangi §artlarla verilecegine ili§kin usul ve esaslar belirlenmeye 
ba§ladi. Bu tiir ayrintili yonetmeiikler, universiteyi okuldan ayiran ba§lica 
unsurdur. Bu yonetmeliklerin universite mensuplarinca hazirlanarak 
uygulanmasi da ozerkligin ba^langicidir. 

Oniversiteye ogrenci olarak kabul edilen bir ki§inin gegtigi a§amalari ele 
alarak bu usul ve esaslan agiklayalim. Birogretmenin ^mag/sferveya doctor) 
denetiminde bir kag yil dersleri ve bunlan izleyen tarti§ma (disputae) ve 
ozetlemeleri (summa) dinleyerek ogrenim goren ogrenciler, ogretmenin 
takdiri ile baccalariatus duzeyine yiikseitiliyordu. Ogrenciler bu duzeye 
yukseldikten sonra, tarti§malarda sorulari cevaplamaya ve bazi tali 
(extraordinary) dersleri vermeye ba?layarak, bir aniamda bugunku asistan 
statiisiinii kazaniyorlardi. Ogretmenin bir siire sonra yeterii olgunlugaeri^tigini 
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(baccafarius formatus) takdir elmesi halinde, ogrenci mezuniyet sinavlanna 
gimieye hak kazaniyor ve bu dunjm ogretmen tarafindan rektor ve 
5ans6Iyeye bildiriliyordu. Mezuniyet sinavi, §ans6lyenin ba^kanliQinda 
ogretmenlerden olu^an bir juri tarafindan sozlu olarak yapiliyordu. Bu sinavi 
ba§aran ogrenciler mezun (licentiatus) olmu§ kabul ediliyor ve mezuniyetleri 
§ans6lye tarafindan onaylandiktan sonra, sanat fakultesi mezunlanna 
"sanat ustasi" (master of arts); hukuk, tip ve teoloji gibi ust fakullelerin 
mezunlanna ise, genellikle doktor unvant verlllyordu. Ancak, ogretmen 
olabiimek igin halka agik ayn bir sozIO sinavdan gegmek gerekiyordu. Bu 
sinav ilk donemlerde, esas olarak kilisede dualar okunduktan sonra adaym 
verdigi ilk dersi izleyen, ogrencilerin de katildiQi birtarti§madan ibaretti; yani, 
daha ziyade universitenin kurumsal bagimsizhginin simgesi olan bir rituel 
veya seremoniydi. Bunun sonunda, adaya ogretmenlik yetkisi (licentia 
docendi) ^ansolye tarafindan veriliyordu. Bu yetkiyi alan ustalaria doktorlann 
bu unvanlannm ba§ina "naip" (regens, acta regens, regent) sozcuQu 
ekieniyordu. Oxford ve Cambridge'deki regent tabiri buradan gelmektedlr. 
Non-regent ise, ogretmen olmayan mezun demektir. 

Paris ve Oxford Oniversitelerinin ilk ddnemlerinde, ozellikle sanat 
fakultelerinde, her mezunun ogretmen olarak gorev yapmasi zorunluydu. 
Ancak, 15. yuzyilin sonlanna doQru bu zorunluluk kaldinlmi§tir. Bunun yerine, 
Paris'te fakulte kurullarinin, Oxford'da ise genel kurulun oQretmenleri segmesi 
benimsenmi5tir. Bazi Oniversitelerde ise, ogretmenler maa§larini odeyen Krai, 
Prens veya kent meclisi gibi, di§ otoritelerce segilmi5 ve kendlleri ile yillik 
sozle^meleryapilmi^tir. Teoloji fakOItelerindeki figretmenlerin buyuk goQunlugu 
tarikat mensubu olduQundan, bunlar kendilerine 6zgu segilme ve istihdam 
usul ve esaslanna tabiydiler. 

Yukandaki agiklamalar yaninda, sanat fakuitesini bitlrenlerin, bir 
yandan bir ust fakultede dgrenlmlerlne devam ederken, di^er yandan da 
mezun olduklari fakultede ogretmenllk yaptiklari ve gerek ogretmen 
gerekse d^rencllenn buyuk bdlumunun yatili oldugu gdz onune 
alindiginda, Ortagag Avrupasi universlteierinde ogretmen, ogrenci ve 
mezunlart birblrlerinden ayirdetmenin zor oldugu gorulmektedir. 

Zaman iginde gergek Oniversite profesorieri ortaya gikmaya ba5lami§tir. 
Bunun nedeni, her bir fakultenin mufredatmda zorunlu olarak derinlemesine 
okutulan temel (ordinary) kitaplarin yaninda, derinlemesine okutulmayan 
yardimci kitaplarin da (extraordinary) bulunmasiydi. Temel kitaplar sabah 
saatlerinde deneyimli ogretmenler (ordinary regents), yardimci kitaplar ise 
dgieden sonra asistanlar veya daha az deneyimli kidemsiz Ogretmenler 
(extraordinary regents) tarafindan okutulmaktaydi. Ordinary regent unvanli 
ogretmenlerin universite yonetimindeki agiriik ve yetkileri giderek artmi? ve bu 
statu bugunku profesoriuge d6nu§mu§tur. Ordinaryus profesor tabiri buradan 
gelmekte olup, gunumuzde de bazi Kita Avrupasi ulkelerindeki profesorier igin 
kullanilmaktadir. Kisacasi, ordinaryus profesorluk gunumuzde Bati 
ulkelerinde normal profesdrlugun uzerinde ayn bir statu degildir. Bu 

- 2 0 -



kavram, dzerklik ve akademik hurriyet kavramlarmda da oldugu gibi, 
iilkemize yanli§ aktarilmi^tir. 

Unvani ve statusu ne olursa olsun, ogretmenlerin Hiristiyan doktrinine 
bagli olmalan, §atafattan uzak, ornek ki^iler olarak ya§amalan esasti. 
Ogretmenler arasinda felsefi ve politik g6ru§ farkliliklarinin yarattigi 
kampla?ma!ar, kurum di§indakagak olarak ba§ka i§lerde gah^malar veya 
derslere muntazaman girmeme, o donemlerde de kar§ila§ilan olaylardi. Dini 
veya sivil otoriteler zaman zaman bu nedenlerle de ijniversiteye mudahele 
etmi§lerdir. 

Universitede ogretmen olarak kalmayan mezunlar, ilk donemlerde esas 
olarak klliselerde ge^itli gorevlere gelmekteydi. Kaldi ki, bu donemlerdeki 
ogrencilerin neredeyse tamami ge^itli duzeylerdeki, bir bakima yan papaz 
olarak nitelendiriiebilecek, din adamiariydi. Universite, bu yuzden 14. yuzyil 
sonlanna kadar esas olarak Kilise ile ig ige gegml^ dini bir kurum 
niteligindeydi. Okuma yazma bildiklerinden dolayi, bu ogrencilere Latince'de 
bu aniama gelen clericus deniyordu. Nitekim, gunumijzde ruhban sinifina 
toplu olarak clergy denmesinin, katip kelimesinin kar^iliginin Ingilizce'de 
clerk, Fransizca'da ise clerc olmasinm nedeni budur. Ruhban sinifi di§indaki 
ki§ilere ise, o donemlerde genellikle okuma yazma bilmediklerinden dolayi, 
Latince'de cahil aniamina gelen /a/ct/sdeniyordu. Laik kelimesinin kokeni de 
budur. Ne var ki, 15. yuzyil sonlanna gelindiginde din adami ogrenciler 
Avrupa genelinde azinltga du§mu§tu. 

Ticaretin geli^mesi, kentle?menin hizlanmasi ve devlet idaresinin 
te§kilatlanmasi, sanat ve hukuk fakultelerinin mezunlarina yeni istihdam 
alanlari agti. Avukatlik, hakimlik ve noterlik hizmetleri 12. yiizyil sonlarindan 
itibaren zaten geli§meye ba§lami§ti. 14. yuzyilin ortalarina kadar ortalama 
insanlarin ula§abilecegi tek saglik hizmeti berber-cerrahlarin verdigi hizmetti. 
Tip Fakiiltesi mezunlari ise, aristokratlann hizmetinde veya hastanelerde 
gorev yapmaktaydi. Burjuvazinin geli§mesiyle, kentlerdeki muayenehaneler 
de artmaya ba§ladi. 14. yCizyildaki salgin hastaliklarin yarattigi toplumsal 
gokuntiiden sonra, kent yonetimlerinin de tip fakiiltesi mezunlarini duzenii 
olarak istihdam etmeye ba^lamasiyla, tip ogreniminin onemi giderek artti. 

Hukuk mezunlarinin Istihdam durumu Ingiltere'de gok farkliydi. Ingiliz 
Krallari, Kraliyetin kuruldugu tarihte, Fransiz krallarinin aksine, aynntili 
kanunlar yazmak yerine, sivil mahkemelerde gorevlendirdikleri yargiglara iki 
konuda yetki tanimi§lardi. Bunlardan birincisi, davalan, Ingiltere'nin orf, adet 
ve geleneklerine dayali olarak verilmi§ karariaria olu§an igtihatlara gore 
sonuglandirma yetkisiydi. Boylece, Ingiltere'de orf ve adet hukuku (common 
law) olu§maya ba§ladi. Ikinci yetki ise, savunma yapacak ki§ilerde 
aranacak niteliklerin tespitine ili§kindi. Sivil mahkemeler Londra'daydi. 
Saniklar hakkinda lehte §ahitlik yapmak veya saniklari savunmak uzere 
Londra'ya gidip gelen dava vekillerinin ikameti igin zamania mahkemelerin 
bulundugu mahallede hanlar (inns) kuruldu ve bunlara "mahkeme hanlari" 
(Inns of Court) denmeye ba§landi. Bu hanlarda ikamet eden veya mahkeme 
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aralarinda bu hanlann barlarinda vakit gegiren dava vekilleri, ge$itli mahkeme 
karariarini derleyerek kitaplar yazmaya bajladilar. Bunun Ilk omegi, daha 13. 
yuzyilda yazilan "Ingiitere'nin Kanun, Orf ve Adetleri"* baslikli kitaptir. 
Londra'da sivil mahkemelerde gorulen davalarin artmasi ve davalann uzun 
sunnesi, dava takibi igin ta5radan gelen dava vekillerinin uzun sure Londra'da 
ikamet etmelerini gerektirmeye ba§ladi. Ta§rali savunmanlarla dava 
aralannda bo§ vakitlerini hanlann barlarinda gegiren Londra'Ii dava vekilleri 
bo§ zamanlarinda orf ve adet hukuku dersleri vermeye ba§ladilar. 15. yuzyil 
ba§lanndan itibaren, bu hanlardaki dersler, lonca sistemindeki usta-girak 
ili§kisine benzer bir eQitim halini aldi. Bu egitlmi g6rmu§ ki§ilere savunma 
avukati (barrister) denmeye ba5ladi. Yargiglar buniann di§inda hig kimseyi 
avukat olarak kabul etmediler. Bu egitimi almak uzere hanlara gelen 
ogrenciler Igin duzenli dersler ve sinavlar yoktu. Bunlar hanlarda kaian 
deneyimli avukatlaria birilkte ya§ayarak, onlari dinleyerek ve onlara yardim 
ederek egitim goruyoriar ve yeterii olgunluga eri§tiklerine kanaat getirildiginde, 
kendilerine avukatlik (barrister) meslegini icra etme sertifikasi veriliyordu. 
Ancak bundan sonra savunma avukati olarak gSrev yapabiliyoriardi. Baro ve 
tarr/sfer kelimeslnin kokeni bu hanlardaki bariardir. 

Oxford ve Cambridge Oniversitelerinde ise sadece Roma hukuku ve 
dini hukuk okutuluyordu; orf ve adet hukuku mufredatta yer almiyordu. Bu 
nedenle, bu iki Qniversitenin hukuk fakQItesi mezunlari sadece dini 
mahkemelerde gorev alabiliyordu. Sivil mahkemeier Kral'a, diger ki?ilere veya 
buniann mal ve mulklerine, dini mahkemeier Ise sadece Tann'ya ve Onun 
Kilisesi'ne kar^i i^lenen suglara bakiyordu. 

Londra'daki inns of Court ile ge§ltli cerrah, eczaci ve in§aat ustasi 
(mimar, mQhendis) loncaian Qniversite di^i yQksekogretim kurumlannin ilk 
omekieridir. 

GSruIdOgu gibi, esas olarak Kiliseyle ig ige dini bir kurum olarak, 
kentle5mi5 Guney Avrupa'da ba^Iayan Qniversite, 1100-1500 ytlian arasindaki 
donemde ozerkliginden onemli olgude taviz vemieden, toplumun geli^en 
ihtiyaglanna cevap verebilmi?, yeti§tirdigi din adamlan, hukukgular ve tip 
doktoriari iletoplumu etkilemi5tir. Bu sureg iginde Qniversite, genellikle 10-20 
ogretmenin nezaretinde birkag yQz ogrenciden olu§an, bir bakima bir aiie 
5eklindeki kugQk 5gretmen-6grenci toplulugu olmasina ragmen, kendine ozgQ 
amblem, muhur ve kiyafetieri olan ve kendi haziriadigi yfinetmellklere gore 
faaliyetlerini sQrduren, ge§itii ayncalik ve muafiyetieri olan bagimsiz bir kurum 
olarak ortaya gikmi§tir. Bu kurum, yapisi itiban ile onceki donemlerdeki Yunan 
ve Roma egitim kuaimlarindan ve Turk-Islam medreselerinden bu nedenlerie 
tamamen farklidir. OrtagaQ Avrupa'si universitesi lie TQrk-lslam medreseleri 
arasinda ge§itli benzeriikler vardir. Omegin, kolej ve millet ait birimlerine 
benzer yapilar medreselerde de vardir. Gerek Oniversite, gerekse medrese 
yakla§ik olarak ayni zaman diliml iginde ortaya gikmiflardir; hatta medresenin 
daha da eski oldugu soylenebilir. Ancak, Oniversitenin kurumsal olarak 
medreseyi 6mek aldigma dair bir kanit yoktur. 
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Ortagag Avrupasi universitesi esas olarak sadece ogretim yapiian bir 
kurumdu. Bununla birlikte, Arap sayilarini Avrupa'ya ta§iyan Fibonacci 
(1170-1240), doneminde "olaganustu bilgin" (doctor mirabilis) olarak 
nitelendirilen, deneysel ara^tirmalarin onemini ilk kez ortaya koyan 
Fransiskan ke§lf 1 Roger Bacon (1220-1292), doga felsefesi ile ugra§an Jean 
Buridan (1295-1358), John Duns Scotus (1266-1308), William Ockham 
(1280-1349), Saksonyali Albertus (1316-1390) ve fizik ve jeoloji ile ugra^an 
Nicholas Oresme (1320-1382) gibi, Yenigagdaki Bilimsel Devrimin habercileri 
olan ogretmenlerin universite ogrenimi gordukten sonra, Padua, Paris, Oxford 
ve diger universitelerde gorev yaptiklanni belirtmek gerekir. 

Bu donemde egitim dili Latinceydi (lingua franca). Ogretmen ve 
ogrenciler arasinda Avrupa genelinde yabanci orani oldukga yiiksekti. 
Yabanci ogrenci orani Avrupa ortalamasi olarak %10 civarindaydi; yani. 
Ortagag Avrupasi universitesi milli degil, milletlerustu bir kurum niteligindeydi. 

Ortagag Avrupasi universitesi zaman zaman ve yer yer Kilise veya 
Kralin tehlikeli buldugu du§unce ve eyiemlere sahne olmu^tur. Buna ragmen, 
ne uhrevi otorite, ne de dini otorite universite ve onun o donemdeki tek urunu 
olan mezunlarinin hizmetlerinden vazgegmemi?tir. Daha da oteye, gerek 
Kilise, gerekse imparator veya Krai, kendi aralanndaki hakimiyet 
mucadelelerinde universiteyi gok onemli bir arag olarak gormu^lerdir. 

Kentle§me, ticaret, ula§im ve ileti§imin artmasina paralel olarak geli§en 
ve 1100-1500 doneminde tiim Avrupa'ya yayilan universite, Hristiyan 
dunyasinda, uhrevi (Sacerdotum) ve dunyevi (Imperium, Regnum) 
otoritelerin yaninda, toplumlari §ekillendiren ve donu^tiiren uguncu bir etmen 
(Studium) olarak yerlni almi^tir. Universite, Katolik Kilisesi ile birlikte, 
Avrupa'nin yegane kalici kurumu olarak gunumiize kadar gelmi§tir. 

1.2 1500-1800 DONEMi 

1.2.1 QAGA DAMGASINI VURAN OLAYLAR VE DU§UNCE AKIMLARI 

Ogrencilerinin ve ogretmenlerinin gogunun ruhban sinifi mensubu, 
kurumsal yapisi itibari ile dini otoriteyle organik bag ve hatta Kilise ile ig ige 
olmasina ragmen, Ortagag Avrupasi universitesinin ortaya giki§ nedeni, 
Hristiyanligi yaymak degil, toplumun ihtiyag duydugu din adamlanni, 
hukukgulari ve tip doktorlanni yeti§tirmekti. 

Ancak, universiteye hakim olan du§uncetarzi, Hristiyanligin dogmalara 
dayali yerle^ik inanglari ile, esas olarak Ibn-i Ru§t (Averrdes)ve Ibn-i Sina'nin 
(Avicenna) eserleri vasitasiyla Avrupa'ya ula§an Aristo metafizigini 
bagda^tirma amacini guden skolastisizmdi. Latince'de okul aniamina gelen 
schola sozciigunden turetilen skolastik du^unce tarzinm temelinde yatan, 
insan akii degil, vahiydi. Ahlak ise, insanin cennetteki mutluluga duydugu 
ozlemie cehennemde gekecegi acilann korkusuna dayaniyordu. Teoloji, 
ogretim alanlan hiyerar§isinde en ust siradaydi. Bu bakimdan, her ne kadar 
15. yuzyil sonunda ruhban sinifindan gelen ogrenciler azinliga du?mu§ ve 
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sivil otoritenin gOcu artmi§ olsa da, Ortagag Avrupasi universitesini 
bugunku aniami ile laik bir kurum olarak nitelendirmek mumkun degildir. 
Universitenin laikle^mesi 1500-1800 doneminde ba§lami$tir. 

Bu geii^meierin kokeninde yatan en onemii oigular, ba^langici esasen 
Thomas Aquinas'a kadar giden Humanizma, Ronesans ve Reform, 
Copernicus (1536),tan ba^iayip Newton'a (1687) kadar uzanan zaman dilimi 
iginde meydana gelen Bilimsel Devrim, buniara dayanan Aydmlanma, 
1769,da buhar maklnasinin icadi Ile ba^layan Sanayi Devrimi ve yine sonug 
olarak buniann yol agtigi 1776'daki Amerikan Bagimsizhk Bildirgesi ve 
1789'daki Fransiz lhtitali*dir. 

Avnjpa, 14. yuzyilin ortalanndan itibaren buyuk birtopiumsal bunaiim 
iglne girmi^ti. Iktisadi buyume dunmu§, mail kriz derinle^ml?, aglik ve saigin 
hastaliklarba§g6stenml§ti. Papaligin 1378-1418 arasinda biri Vatikan'dadigerl 
Avignon'da oimak Ozere ikiye bdlunmesi, YOzytl Sava^lari, Kutsal Roma 
Imparatoriugu'nun gdku§ igine girmesi lie ge^itii guglerin hakimiyet kurma 
kavgalari ve Osmanli Imparatoriugu'nun dogudan llerleyi^i, Insanlarda 
psikolojik §ok yaratmi§, dIOm korkusu ve guvensiziik insaniigi sanni^ti. 

Diger yandan, kentle^en topium yapisi ve oiu^maya ba^iayan pazar 
ekonomisinin bir gok unsuru Kilisenin dgretiieriyie geli^kiler yaratmaya, 
ozellikle burjuvazinin Ost tabakaian yeni ya^am bigimlerini dini inanglari ile 
bagda^tirmada zorlanmaya ba^lami^ti. TOm bu olgular insanian varliklarmi 
ahlaki agidan sorgulama ve guvenllk altina alma igin yeni arayi^lara yoneltti. 

Humanizma bdylesine bunaiimli bir ortamda, 1350-1550 yillan 
arasinda universite di^inda geii^ti. Birgogu Oniversite mezunu olan, krallar, 
prensler, asilier, Kilise, devlet ve yerel ydnetimlerin ust duzey gorevlileri, 
tarikat mensupian, bankerier, zengin tOccariar ve universite mensuplan, bir 
yandan kendi i^lerini yaparken, diger yandan da ge^itli ortannlarda bir araya 
gelerek sonjnian tarti^maya ba^ladilar. Bunun ilk orgOtsOz omegi Floransa 
devlet sekreteri Salutati'nin evindeki toplantilar, ilk drgutIO dmegi ise 1462'de 
yine Fioransa'da Medici Sarayi etrafinda orgutienen Platon Akademisidir 
(Accademia Fiorentina). Bu omek hizia Avnjpa'ya yayilmi§ ve lieriki 
yuzyiliarda kurulan ge§itii bilimsel demek ve akademilerin habercisi olmu^tur. 

Humanizma terimi, Latince'de ilkgag yazimi uzerinde uzmanla^mi? ki^i 
aniamina gelen c/man/sf/sozcOgO ile, Italya'da 15. yuzyilda sozel sanatiar, 
§iir, edebiyat, tarih ve ahlak felsefesi uzerindeki ogrenim ve Incelemeleri bir 
butun olarak ifade etme amaciyla kullanilmaya baflanan studia humanitas 
(be§eri Incelemeler) sozcOklerinden turetilmi§tir. Kisa tanimi lie Humanizma, 
bu konulardaki inceleme ve gaii^malaria insanin erdem ve kOiturunu 
geii^tinmekle kalmayip, toplumda ve devlette sommluluklar Ostlenmeye 
hazirianmasidir. Ba§ka bir Ifade Ile Humanizma, klasik degerier ve be§eri 
inceiemelere baQli kalarak, Insani temel alan du§unce akimidir. Bu 
du|Oncede onemli olan, dini ruh aniayi^i ve obOr dunya deQil, insanin bu 
dunyada kendi kurdugu toplum ve devlet duzeni iginde, erdemli, saQlikli, mutlu 
ve mureffeh ya§amidir. 
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Ronesans, Reform ve bunlan izleyen Aydinlanma Qagi'mn temellnl 
ofu§turan Humanizmanin Ortagag'dakI onculeri Dante (1265-1321), John 
Duns Scotus (1266-1308), William Ockham (1280-1349), John Buridan 
(1304-1359), Petrarch (1304-1374), Boccacio (1315-1375), Nicholas 
Oresme (1325-1387) ve Salutati (1331 -1406) gibi filozof, matematikgi siyasal 
du§unur, §air ve yazarlardir. Humanizmanin doneme damgasini vuran bir 
akim olarak ortaya giki^indaki tarihi etmenler ise, 1453'te istanbut'un fethi, 
1454'te matbaanin icadi ve 1492'de Amerika'nin ke§fidir. 

istanbul'un Fethi'nden sonra Bizans'tan italya'ya kagan alim ve du§unurler 
beraberierinde gok sayida eski Yunan ve Roma eserlerini de getirmi|lerdir. 
Bunlann yeniden ve dogru tercumesi sonucunda, ozellikle Aristo'nun 
eserlerinin eski tercumelerindeki bazi yanli§liklardan kaynaklanan skolastik 
ihtilaflann yarattigi kavram karga§alari bir olgude giderilmi§ ve insanlarin 
zihinleri berrakla§maya ba§lami§tir. Klasik eserlerin incelenmesi ve 
dolayisiyia Yunanca ve Ibranlce ogrenimi onem kazanmaya ba§lami§tir. 
Bunun yaninda, tarihteki bazi olaylarin yanli§ bilindigi ortaya gikmi^, sonugta 
karma§ik tarihi olaylann incelenmesine, bu olaylar iginde yer aian insanlann 
biyografileri ile olaylarin tarihlerinin bilinmesine ilgi artmi§tir. Kisacasi, 
gegmi^ yeniden ke^fedilmeye ba^lanmi^tir. 

Matbaanin icadindan once, bilim adamlan arasindaki tarti§ma ve g6ru§ 
ali§ veri§inin tek araci mektuptu. Eski Yunan ve Roma eserlerinin dogru 
tercumelerinin saytsi az ve el yazmasi olduklan igin, fiyatlan pahaliydi. 
Universite ogrencilerinin, hatta ogretmenlerin bazilannin kendilerine ait 
kitaplan yoktu. Matbaanin icadi ile gok sayida ucuz kitabin kolaylikla 
bulunabilir hale gelmesi, hem bilim adamlarinin birbirlerinin goru^, du§unce ve 
eie§tirilerini ogrenmelerini kolayla§tirdi, hem de universite ogrencilerinin 
derslerdeki tarti§malara daha bilgili ve bilingli olarak katilabilmelerinin yolunu 
agti. Bu suretle, Humanizmanin geli§mesi ve Avrupaya yayilmasi nizlandi. Bir 
gok bilim adami, ornegin Hollanda'li humanist ve ele§tirmen Erasmus (1466-
1536), gegimlerini yazdiklari kitaplan satarak sagliyordu. Kitap basimt ve 
ticareti bu nedenle meslek loncalannin etki alani di§inda kaldi ve hizla 
geli^erek onemli bir i§ alani haline geldi. 

Bugun biliyoruz ki, yeni bilgiler uretme ve bunlara dayali ke§lf ve icatlar 
yapmanin kaynagi insanoglunun akli ve merakidir. Ne var ki, merak 
(curiositas) skolastik deger yargi sisteminde bir erdem olarak kabul 

edilmiyordu. Gegmi^i yeniden ke§fetme arzusu ve esasen bir 
bilinmeyene (terra incognito) yolculuk sonucu Amerika'nin ke^finin 
yarattigi en onemli sonug, yeni ke§if ve icatlara agik ve istekli olma ve bu 
amagia sabiria gali^manin insani insan yapan degerler arasina 
girmesidir. 

Deniza^in yolculuklar cografya, kartografya, kozmografya, hidrografi ve 
navigasyon gibi yeni disiplinlerin onemini ortaya koymu§, ke§fedilen yerlerde 
kar§i!a§ilan degi§ik irklar ve bitkiler ile ke§ifler sonucu artan uluslararasi 
ticaret hacmi, antropoloji, sosyoloji, botanik, uluslararasi hukuk ve insan 
haklari hukuku gibi yeni inceleme / ogrenim alanlari agmaya ba§lami$tir. 
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Fioransa'da 15. yuzyil sonlarinda, bir kurumsal yapisi olmaksizin 
olu§an Platonik Akademi (Accademia Fiorentina) etrafinda toplanan §airt 
yazar ve du§unurler Humanlzmanin yayilmasina onculuk ettller ve 
Aydinlatmayi ba^lattilar. Fransa'da Rabelais (1490-1533), Ronsard (1524-
1585), Montaigne (1533-1592) ve Pierre Gassendl (1592-1655), Kuzey 
Avnjpa'da Erasmus (1466-1536), Italya'da Andreas Vesalius (1514-1564), 
Ingiltere'de Thomas More (1478-1535), William Shakespeare (1564-1616), 
Francis Bacon (1561-1626), John Milton (1608-1674), Almanya'da Wilhelm 
Leibniz (1646-1716), Gotthold Lessing (1729-1781), Schiller (1759-1805), 
Immanuel Kant (1724-1804), Hegel (1770-1831) ve Goethe (1749-1832) gib! 
§air, yazar, filozof, siyasl du^unur, teolog, ve fen bilimcilerin eserleriyle 
evrensel igerik kazanan Humanizma, bir OlkCiden ba5layarak, du5unce 
akimina, oradan da bir hayat tarzina d6n0§mu§, humanitas, culture ve 
civilitas, bu devrin kulturel elitini tanimlayan ba§lica ogelerini ve 
Aydinlanmanin entellektuel temellerini olu§tumiu5t eQitimln igerik ve kurumsal 
yapisini kdklu bir bigimde degi^tirmi^tir. 

Hollandali humanist Desiderius Erasmus Paris, Cambridge, Bologna, 
Torino, Venedik, Louvain ve Basle'de ogretmenllk yapmi5tir. Gergek bir 
gezgin bilim adami olan Erasmus, Humanizmanin yayilmasinda 90k onemli 
rol oynami5tir. EQitim dilinin her yerde Latince olmasi, Erasmus'un deQi^ik 
yerlerde gorev yapmasini tabii ki kolayla§tirmi§tir. Bu donemlerdeki Avrupa 
Onlversiteleri gergekten uiuslarustu bir kurum niteligindeydi; ogrencilerin 
yakla5ik %10'u yabanciydi. Erasmus Qniversitenin bu niteliginin bir aniamda 
simgesiydi. Bu nedenle, Avrupa Toplulugunun ogrenci ve ogretim Oyesi 
degi§im programina Erasmus'un adi verilmi§tir. 

Ronesans, 17. yuzyilin ortalanna kadar suren bir donemde ya§amin 
her alaninda meydana gelen degi|ime verilen isim, Humanizma da bu 
degi^imin du^unce ve egitim alanindaki tezahOrOdur. Bu degi§im gok daha 
liberal ve laik bir ortam olan Kuzey Italya'da, ozellikle Fioransa'da ba^lami? ve 
matbaanin etkislyle Avrupa'ya yayilmi§tir. 

Kulturlu olmak, guzel konu§mak, iyi yazmak, guzel §eyler yaratmak 
(resim, heykel, mOzik, mimari eserler), bu guzel §eylerden duygusal doyum 
sagiamak bu devrin belirgin ozellikleridir. Yalniz Latince degil, kendi 
dilinde de (Ingilizce, Fransizca, Ispanyoica, Almanca) guzel konu^mak ve iyi 
yazmak, buyuk onem kazanmi5tir. Bu nedenle, zerafetin (eloquentia) akildan 
(worldly wisdom, sapientia) kaynaklandigini one surmO? olan Cicero'nun 
(M,0.106-M.S.43) eserieri bu donemde one gikmi§, mantik, retorik ve gramer 
(sozel sanatiar, trivium) ogrenimi buyuk onem kazanmi§ ve filoloji yeni bir 
ogrenim ve inceleme alani olarak ortaya gikmaya ba§lami§tir. 

Yenigag ba§inda bilimin {scientia, Latince'de scire bilmek) henuz net 
bir tanimi yoktu. Sanat veya beceri (Latince'de arte, arsj.Tann'nin veya 
doganin rehberiigi altinda ihtiyaglann kar§ilanmasina yonelik haziriik veya 
ongorO (basiret, Latince'de prudentia), ansiklopedi (Yunanca'da enkyklios 
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genel, paideia egitim), tarih ve felsefe, yer yer bugunl<u anlami ile bilimi 
gagriftiracak §ekilde kullaniliyordu. Bilime en yakin kavram, kutsal vahiyle 
gati§sa bile, Aristo'nun metafizigiydi. Insan ve toplumla ilgili kisimlar ise, 
bilimin gergevesi iginde degil, Tann'nin kutsal iradesinin kapsamindaydi. 
Gergek bilim (scientia), o zamanki aniamiyla, herhangi bir pratik amaca 
yonelik olmaksizin, metafiziksel ve felsefi du^unceydl. Belirii pratik bir amag 
igin en uygun araglarin segimi, yani basiretii segim (prudentia) ise bilimin 
(scientia) ilgi alani di^indaydi. Bu bakimdan, ahlaki felsefe, politika ve iktisat 
henuz bilimsel bir nitelik kazanmami^ti. Hukuk Ise, segilen araglarin 
me§ruiyeti ile ilgiliydi. Sanat veya beceri (arte)f segilen aracin kullanimindaki 
maharetti ve yukandaki alt bolumde belirtildigi gibi, serbest sanatlar (artes 
liberales) ve mekanik sanatlar (artes mecanicae) olarak ikiye ayriliyordu. 
Sanat fakultelerlnde sadece serbest sanatlar ogretiliyordu; mekanik sanatlar 
entellektuellerin ilgi alaninin tamamen di§indaydi. Serbest sanatlar dahl 
scientia kapsaminda kabul edilmiyordu; zira, gerek trivium kapsaminda 
okutulan sozel sanatlar, gerekse quadrivium kapsaminda okutulan 
matematiksel sanatlar, aslinda bilglnin diizenlenip denetlenmesi ve takdimi 
gibi pratik bir amaca yonelikti. Bunlann tumii ise teoloji egitiminin felsefi 
hazirligi olarak okutuluyordu. Dini ve sivil hukuk ashnda teolojinin bir aniamda 
gunlijk hayattaki pratigiydi. 

Birakiniz insanin giinii ik ihtiyaglarinin kar§ilanmasmi, belirii bir 
pratik amaca yonelik alanlar dahi bil imin kapsami di§indaydi; gergek 
bilim ('sc/enf/aj sadece ulvi konularia ilgiliydi. 

Universitelerdeki tip egitimi ise, scientia veya prudentia olarak degil, 
daha ziyade bir sanat olarak kabul ediliyordu. Daha da ilginci, cerrahlik, 
di§gilik ve eczacilik egitimi tamamen universite di^indaydi; gunkii bunlar, o 
gunku anlayi§la, tamamen el becerisine dayali mekanik sanatlardi. 
Universitedeki tip egitiminde, hastaliklarin tedavisi igin sadece Hipokrat, 
Galen ve Ibn-i Sina'nin terciime edilmi§ kitaplanna dayali olarak ilag, perhiz 
ve hijyen gibi yontemler ogretiliyordu. Anatomi bir ogretim alani olarak 
mufredatta yer almiyordu. Bunun Iki nedeni vardi. Birincisi, anatominin cerrahi 
mudahale Igermesi, ikincisi Ise kan akitmanin, ogrenci ve ogretmenlerin 
gogunlugunu olu§turan Katolik din adamlarina yasak olmasiydi. Cerrahlik 
egitimi ise, anatomi gibi temel tip billmlerine hig yer verilmeksizin,kapali 
meslek loncalannda usta-girak lli§kisl iginde ogretiliyordu. Loncalarda yeti^en 
cerrahiarin en biiyuk rakibi ise, hig egitim g6rmemi§, alayli berber cerrahlardi. 
Farmakoloji de tip fakultelerinin egitim programlarinda yer almiyordu. Ilaglar, 
ayn loncalarda egitilen eczacilar tarafindan hazirlaniyordu. Bu nedenlerle, 
cerrah ve eczaci loncalannin universite di§indaki ilk yuksekogretim kurumlan 
oldugunu ileri siirmek mumkiindur. Ileriki donemlerde cerrahinin de tip egitimi 
kapsamina girmesi, tip fakultesinin ilk laikle§en fakiilte olmasinm ba§lica 
nedenidir. 

Humanizma Ile birlikte §lir, edebiyat ve tarihe ilglnin artmasi, tarih ve dil 
ogretiminin de {filoloji) sanat fakultelerinin miifredatlanna girmeslne yol agti. 
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Boylece, Aristo'nun metafiziQine dayali, o zamanki anlayi§a gore gergek 
bilimin (scientia) yaninda, Cicero'nun eserierine dayali yeni bir felsefe 
sistematiQi geli§meye ba§ladi. Buna gore, bilginin en onemli kaynagi tarihti; 
tarihten yeni bilgiler turetmenin araglan da, olaylan ve ki§ileri mantiQa dayali 
ele§tirel bir yakla§im!a inceleyerek vanlan sonuglari dum ve anla^ilir bir dille 
ifade etmekti. Bu bakimdan, Aristo'nun Ortagag skolastisizminin simgesi 
olmasina benzer bir $ekildet Cicero'nun Humanizmanin simgesi 
oldugunu ileri surniek mumkundur. 

Bu geli§melerin sonucunda, tarih ve filoloji ogretimi sanat fakultelerinde 
giderek yayginla^mi^tir. Kitaplar artik sadece 1-atince degil, Italyanca, 
Fransizca, Almanca ve Ingilizce olarak basilmaya ba§lami§ ve kolaylikla 
ediniiebilir hiale gelmi^tlr. Bu sayede, sadece bilim adamlan degil, toplumun 
her kesiminden gok sayida insan da Humanizmanin etkisi altina 
girmi§tir.Bologna, Paris ve Oxford Qniversitelerinden ba§layarak, bir gok 
universitede matbaa ve yayinevi kurulmu^tur. 

Yeni Qag'da Yunanca ve Ibranice ogretimi hizIa yayginla§mi5tir. 
Yunanca egitimi ilk olarak Paris Oniversitesi'nde ba§lami§, bunu Louvain ve 
Oxford Onlversiteleri izlemi5tir. Thomas More Erasmus'u bu amagia Oxford'a 
davet etmi5tir. Fransiz Krali I.Francoise, 1517'de Louvaine Oniversitesi'nde 
kurulmu? olan Collegium 7r/7/ngt/e'den esinlenerek, 1 SSO'da sadece 
Yunanca, Latince ve Ibranice 6gretmek uzere ayn bir kurum kurmu^tur. 
Ogretmenleri dogrudan Krai tarafindan atanan College Royal adii bu kurum, 
Fransiz Ihtilali'nden sonra, eski rejim (ancien regime) tarafindan kunjlmu§ 
olup da kapatilmayan tek kurumdur; sadece adi College de France olarak 
degi5tirilmi§ ve bu adia kOltur ve guzel sanat alanlannda bir tur akademi 
olarak faaliyetlerini surdurerek gunOmuze gelmi§tir. Krai I.Francoise College 
Royal'i kurarken, Kilisenin Paris Oniversitesi Ozerinde hala sOrmekte olan 
etkisini kirmayi ve Humanizmayi bu kurum yoluyla yaymayi amaglami^ti. 
Paris Oniversitesi'nin ogretim uyeleri bu kuruma bu nedenle §lddetle 
muhalefet etmi^lerdir. 

Bu du§unce akimi HristiyanliQi dogal olarak koklQ bir ^ekilde 
etkilemi5tir. 16. yuzyila gelindiginde Kilise, ozellikle de Papalik makami, 
siyasetle (Imparatoriuk ve Krallik) ig ige gegmi?, bunun sonucunda giderek 
gOcu ve zenginliQi artan Kilise, yozla§maya ba§lami§ti. Erasmus'un bu ahlaki 
yozla^maya ve bo? inanglara kar§i liberal bir reformun gerekliligini 
savunmasiyla ba§layan Reform hareketi. Martin Luther'in 95 tezini 31 Ekim 
1517'de Wittenberg Oniversitesi'nin kilisesinin kapisinagivilemesiyle, Katolik 
Hristiyanligin Iginden Protestanligi dogurdu. Protestanlik kisa sure iginde, bir 
yandan ozellikle orta, kuzey ve dogu Avrupa'da hizIa yayilirken, diger yandan 
da kendi iginde Kalvinlst, Lutheran, Presbiteryen gibi mezheplere bolundO. 
Ingiliz Krali S.Henry, bo§anma Izni alamadiQi Papaligi 1534,te reddetti ve 
Anglikan Kilisesini kurarak, dini ve uhrevi otoriteyi bir aniamda Kraliyette 
birie§tirdi. Presbiteryenlik Iskogya'da devlet dini haline geldi. 
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Bu hareketler kisa siire iginde Kar§i Reform hareketini ba§latti. 
Ozellikle Ispanya ve Fransa Kar§i Reform hareketlerinin merkezleri haline 
geldi. Kilisenin entellektuel hayat ve universite uzerindeki baskilari artti, yasak 
kitaplar listesi yayimlandi (Index Librorum Prohihitorum). Oxford 
Universitesi'nden diger ogretmenlerle anla^amadigi igin kovulan Giordano 
Bruno, De I'infinito, universe e monde adii kitabinda ortaya koydugu 
du^uncelerinden dolayi buyuculuk iddiasi ile Roma'da Campo de Fiori 
Meydam'nda yakiidi; Galileo Galilei, yargilanmasi bittiginde salondan 
gikarken, ancak kendisinin duyabilecegi kadar algak bir sesle "ve hala 
donuyor" ("Eppur s i muove!") diyerek, aslinda du^uncelerinden taviz 
vermeden idamdan kurtulabildi. 

Kar§i Reformun ba§lica yurutuculerinden biri Ispanyol subayi Ignacio 
de Loyola'nin (1491-1556) Paris Universitesi'nden alti gengle birlikte kurdugu 
Cizvit Tarikatidir. Bu tarikatin mensuplan, ozellikle Francis Xavler. 
Katolikligin Avrupa di§inda yayginla§masinda onemli rol oynami§tir. Tarikat, 
Fransiz, Ispanyol ve Portekiz krallannin baskisiyla 1773'de kapatilmi§, ancak 
bunlann etkili olamadigi Kanada ve Rusya'da faaliyetlerini surdurmu§tur. 
Cizvitler, egitim ve ara§tirmaya onem vermi^ter, bu faaliyetleri ba§langigta 
Kar§i Reform'un aragiari olarak gorerek, Avrupa'da ve Avrupa di|inda bir gok 
okul ve kolej kurmu^lar, daha once kurulmu§ bazt universitelerde, ozellikle 
teoloji fakultelerinde hakimiyet tesis etmi§lerdir. Kutsal Roma Germen 
Imparatorlari ile Fransiz ve Ispanyol krallari egitimi neredeyse Cizvit, 
Dominikan ve Fransiskan tarikatlarina ihale etmi§lerdir. Bunlarin kurdugu kolej 
ve okullann bazilari halen faaliyette olan bir gok universitenin temelini 
olu§turmu§tur. Tarikatin kapatilmasmdan sonra, bu okul ve kolejierin denetim 
ve yonetimi imparator veya Krala gegmi§tir. Kar§i Reformu yurutmek uzere 
kurulan Cizvit Tarikatrnin mensuplan, gittikleri ulkelerde Hristiyaniar kadar 
erdemli ve kapasiteli insanlan gordukge dogmatiklikten kurtulmaya 
ba§lami§lar ve daha sonralan Katolikligin liberalle§mesinde onemli rol 
oynami^lardir. Cizvit tarikati 1814'te yeniden kurulmu§tur. Dijnyanin bir gok 
yerinde halen faaliyetde olan universitelerin bazilari, tarikatin kuruculan olan 
Loyola ve Xavier'in adiarini ta^imaktadir. 

Katolikler, ozellikle Cizvit Tarikati'mn mensuplan, Avrupa'da 16. 
yuzyilda 53, 17. yuzytlda 19 ve 18. yuzyilda ise 23 olmak uzere, 1500-1800 
doneminde toplam 95 universite veya universitenin temelini olu§turan kurum 
kurmu§lardir. Bunlardan bazilari, Alcala (1499-1508), Santo Tomas (Sevil, 
1516), Toledo (1521), Santiago de Compostela (1526), Nimes (1539), 
Messina (1548), Milano (1556). Roma (1556), Nice (1559), Olomouc (1570), 
Vilnius (1578). Graz (1585), Paderborn (1614), Salzburg (1620), Munster 
(1622), Kassel (1633), Kosice (1657), Linz (1674), Breslau (1702) ve Bonn 
(1777) universiteleridir. 

Protestanlar da, aynen Cizvitlerin yakla§imiyla, iiniversite ve 
yiiksekogretim kurumlarini Protestanligi yaymada 5nemli bir arag olarak 
gormii^lerdir. Protestan mezhebinin ge§itll kollan tarafindan Avrupa'da kurulan 
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universite veya Qniversitelerin temelini olu^turan kurum sayisi 16. yuzyilda 30. 
17. yuzyilda 9,18. yuzyilda Ise 3 olmak Ozere, 1500-1800 doneminde toplam 
42'dir. Bunlardan bazilari, Wittenberg (1502), Marburg (1527), Konlgsberg 
(1544), Jena (1557), Cenevre (1559), Leiden (1575), Edinburgh, (1589), 
Dublin (1592, Trinity College, Anglikan), Giessen (1607), Groningen (1612), 
Strasbourg (1621), Utrecht (1636), Turku (1640), Halle (1693), Gottingen 
(1733), Eriangen (1742) ve Stuttgart (1781) Oniversitelerldir, GoruldugQ gibi, 
Protestanlik universitenin Kuzey Avrupa'ya yayilmasinda gok onemli rol 
oynami§tir. 

Martin Luther'in egitim ve felsefe konulanndaki dani§mani ve selefi 
olan Philip Meianchton (1497-1560), Wittenberg Oniversitesi'nin ilk Yunanca 
profesorudur. Protestanligin entellektuel lideri ve "Almanya'nin Ogretmeni" 
(Praeceptor Germaniae) olarak nitelendirilen Meianchton, HOmanlzmanin 
yayilmasina en gok katki yapmi? islmlerden biridir. Onlversiteleri Katolik 
skolastisizminin kalesi olarak gdrup kapatilmasini savunan Luther*!, 
Qniversitenin Protestanligin yayilmasindaki en onemli arag olduguna ikna 
eden Meianchton, felsefe ve teoloji egitimi igin Ibranice ve Yunanca bilmenin 
ve tarih ogrenmenin §art oldugunu dQ§unmu§tur. Marburg Oniversitesi'nin 
(1529) kumcusu olan Meianchton, bu yeni Oniversitede sanat, mantik, gramer. 
§llr. fizik, matematik ve astronomi kursuleri Ihdas etmlftlr. Bu model Kuzey 
Avrupa'da hizIa yayilmi^tir. Boylece, sanat fakultelerinde serbest 
sanatlarin her konusunu ogreten genel ogretmenlerin veya bir ust 
fakultede (tip, hukuk veya teoloji) gdrevli olup da, sanat fakultelerinde de 
bazi dersleri veren ogretmenlerin yerini, belirii bir alanda derinlemesine 
bilgi sahibi olan, uzmanla§mi$ kursu profesorlerinin almasinin 
Melanchton'la ba§ladigrni goruyoruz. 

HOmanizma, GOney Almanya, Fransa, Italya ve Ispanya gibi Katolik 
bdlgelerinde, esasen teoloji fakultesinin egemen oldugu Oniversitelerde degil, 
ilk olarak nispeten daha liberal bir havanin hakim oldugu Protestan kolej ve 
"okullannda" ve Kuzey Italya'dakI nispeten laik Oniversitelerde ogretllmeye 
baflami§tir. 

Avrupa'da 1500-1800 doneminde Katolik ve Protestanlar 
tarafindan toplam olarak 137 universite kurulmu?, buniann 50'si ayni 
donem iginde veya daha sonra kapanmi?, ba§ka bir $ehre naklolmu? 
veya ba§ka bir universite ile birle$tirilmi§tir. Ornegin, Katolik 
Universitesi olarak ba^layan Wittenberg 1517'de Protestanla^tiktan 
sonra ISH'de Halle ile, Marburg ise 1625'te Giessen ile birle§tirilmi§tir. 

GdrOldugO gibi, ozellikle 16. yOzyilda Protestanlar ve Katolikler biri^irieri 
ile Oniversite agma yari§ina g!rm!§lerdir. Katoliklerin ve Protestanlarin 
Oniversite kurdugu bdlgelerin nOfusIannin neredeyse tamamt bugun de bu 
mezheplere mensuptur. Bu olgu universitelerin ne denii bir sosyal 
degi^im veya statukoyu koruma araci oldugunun en bariz kanitidir. 
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Tekrardu§unce akimlarina donersek, Humanizma ile Bilimsel Devrim 
ve Aydinlanma arasindaki baglanti 16. yuzyil sonlari ile 17. yuzyil ba§larinda 
Francis Bacon (1561-1626) ve Rene Descartes (veya Latince adiyla 
Renatus Cartesius, 1596-1650) tarafindan kurulmu§tur. Aslinda, bu 
a^amalarin tarihi geli§imini daha iyi aniayabilmek igin, biraz daha eskiye 
gitmekte yarar vardir. 

Bilim kavraminin geli§mesi ve bilimin doga (fen) bilimleri ve insani ve 
sosyal bilimler diye ikiye ayrilmasi 19. yuzyilda geli§mi§tir. Insani ve sosyal 
bilimlerde daha sonraki donemlerde meydana gelen geli§melerin temelinde, 
13. yiizyil sonlan ile 14. yiizyil ba§lannda Paris'teki iig ogretmenin felsefe 
alanindaki katkilari onemli rol oynami^tir. Her ugij de Oxford Universitesi'nden 
mezun olduktan sonra Paris Universitesi'nde gorev alan John Duns Scotus 
(1266-1308), William Ockham (1280-1349) ve John Buridan (1304-1359), 
Aristo'nun metafizik yakla§imi yerine, mantik ve fizik yakla§imini kullanarak, 
insanoglunun ozgiir iradesi ile yaptiklanni, Tann'nin iradesi ile belirlenmi§ 
olan kaderinden ayirmi§lardir. Bu bakimdan, Humanizmanin ve Akilcil igin 
kokenini Scotus, Ockham ve Burldan'a, hatta daha da geriye giderek 
Aquinas ve ibn-i Ru§t'e kadar uzatmak miimkiindi ir. 

Modern fen bilimlerinin kokenleri ise, yine Oxford ve Paris'tedir. Oxford 
Oniversitesi Merton Koleji ogretmeni ve Canterbury Ba^piskoposu Thomas 
Bradwardine (1290-1349) ile Paris Piskoposu ve Paris Oniversitesi sanat 
fakiiltesi ogretmeni Nicholas Oresme (1325-1387), Aristo'nun nitel fizik 
kavramianni nicel olarak ifade ederek, Aristo metafiziginde eksik olan miktar 
boyutunu ve daha sonra Galilei'nin kullandigi matematiksel yontemleri ve 
mekanik terimlerini geli§tirmi§lerdir. 

Trinity Koleji'nde ogrenim goriip bu kolejin bulundugu Cambridge 
Oniversitesi'nden hukuk diplomasi aldiktan sonra, Londra'daki Gray's Inn'den 
avukatlik ehliyetini alan, edebiyatgi, filozof, parlamenter ve aristokrat 
Francis Bacon, Yeni Bilimin iki buyiik oncusunden biridir. Bacon'a gore, 
dogaya egemen olmanin yolu, ona egemen olan "kaliplari" (yasalan) 
kavramakti. Bacon, 1620'de yayinladiQi Novum Organum Scientiarum a6\\ 
eseriyle, "bu kaiiplan" ortaya koyabilmek igin, Ortagag Aristoculuguna kar^i, 
deneysel yontemlerle tiimevarimi 6nermi§ ve /do/a admi verdigi yaniltici 
dii^iincelere kar§i uyanda bulunmu§tur. Bacon bilimsel ara^tirmanin, 
ogretimden ayn kendi ba§ina bir faaliyet oldugunu ve devlet tarafindan 
diizenlenip desteklenmesi gerektiQini savunmu§tur. 

Felsefeci ve matematikgi Rene Descartes, 1637'de yayinladigi 
Discours de la methode ve 1644'de yayinladigi Principia Philosophiae 
adii kitaplarinda, diinyanin ug gergeginin Tanri, ruh ve madde oldugunu ve 
ahlakin kayna^min vahiy degil, saglam temellere dayali bilgi oldugunu one 
surmu§tur. "Du§unuyorum, o halde vanm" ("Cogito ergo sum") diyen 
Descartes. Tannnin varliginin akilla kanitlamasini gerekli gormu^tiir. 
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Descartes, orta ogrenimini Cizvit okullannda gdrdukten sonra. Bacon 
gib! hukuk okumuf ve hayatinin bOyuk bir bSlumunu Felemenk'te gegimnl^tir, 
Akilciligm (rasyonalizm) oncusu ve gagda? felsefenin babasi sayilan 
Descartes, ruh-beden ikiliginin gdzumsuzlugu Ozerinde dumnu^tur. Descartes'in 
kitaplan Cizvitler tarafindan yasaklanmi? ve Latince adina izafeten, dinsiz 
olarak nitelendirilenlere kartezyen denmi^tir. 

Descartes'a g6re, maddenin blrlncil nitelikleri boyut, blgim ve konumdu. 
Evrendeki bOtun cisimlerin birinci! nitelikleri bilindiginde, bOtOn cisimlerin 
kar^ilikli konumunu sonsuza kadar bilmek, yani do§a otaylanni mekanik 
ilkelere dayali tek bir sistemie (tumdengellm) agiklamak mOmkOndu. 
Descartes bu amaca yonelik gali?malan esnasinda cebir ile geometriyi 
birie$tirerek analitik geometriyi kurmu$tur. Bu yuzden, koordinat sistemine 
kartezyen koordlnatlan denmi§tir. 

Pozitif bilimlere dogrudan katkisi olmayan Bacon'a kar?ilik, Descartes'in 
kurdugu analitik geometri, gagda^i Pierre de Fermat (1601-1665, sayilar 
teorisi) ve daha sonra gelen Wilhelm Leibniz (1646-1716) ve Sir Isaac 
Newton'un (1643-1727) katkilanyla kumlan matematiksel analizin temelini 
oIu§turmu§tur. 

Bacon ve Descartes ile ba§layan Aydmlanma Qa^i'nm 
(Enlightenment, Siecle de lumiere, Aufklarung) temeli akilciliktir 
(rasyonalizm). Geriye bakitdigmda, Humanizma insani temel aldiktan 
sonra, insan akiinm vahlyin yerinin almi; olmasinm dogal oldugu 
gdrulmektedir. 

Humanizma ve Akilcilik, Bilimsel Devrimin ve Yeni Bilimin temellerini 
olu§tumiu?tur. Descartes'in gali?malan, Nicholas Copernicus (1473-1543), 
Tycho Brahe (1546-1601), Johannes Kepler (1571 -1630) ve Galileo Galilei 
(1564-1642) ile Isaac Newton (1643-1727) arasindaki bilimsel bagianti 
halkasidtr. Krakow'da sanat fakOltesIni bitlrdikten sonra, Padua'da bir sOre tip 
okuyan Copernicus, 1503'de Ferrara'da hukuk fakOltesIni bitinnl^tir. 
Oniversiteden tamamen aynlip Ennland'da kilisenin idari gorevllsl olarak 
gali^an Copernicus, bilim dunyasindan uzakla?arak inzlvaya gekilmi? ve 
bu sirada yazdigi De Revolutionobus Orbis Terrarum adii kitapta 
gOne? sistemindeki kOresel yorungeler ve buniann matematigi uzerindeki 
du§uncelerini ortaya koymu§tur. Kopenhag'da dgrenim goren Tycho Brahe, 
Aristo'cu Oniversite profesdrierinin abesle i^tlgal ettiklerini dO^undOgOnden, 
bu Oniversitenin rektorO olmayi reddetmi?, bunun yerine Danimarka 
Krali'nin tekllf ettigi, Hven adasindaki Uraniborg ara?timia merkezinin 
direktoriOgOnu kabul etmi^tir. Uraniborg dunyadaki ilk modern ara§tirma 
merkezi olarak kabul edilmektedlr. Bu merkezin Krai tarafindan kapatilmasi 
Ozerine, Brahe burada yaptigi astronomlk digumlerde elde ettigi verilerie 
birilkte Prag'a giderek Kepler'in asistani olmu^tur. TObingen'de dgrenim 
gdren Kepler, istemeslne ragmen bu universitede l?e alinmami?, gezgin bilim 
adami olarak Avmpa'yi dola?mi?tir. Kepler, Imparator II.Rudolf'un Prag'daki 
sarayinda "saray matematikglsi" olarak gorev almi§, Brahe'nin olgOmlerinIn 
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matematiksel analiztni yaparak yorungelerin eliptik oldugunu ortaya koymu?tur. 
Mysterium cosmographicum adii eserini 1536'da Tubingen'de, Harmonica 
mundia6U eserini 1619'da Linz'de yayimlami^tir. 

Copernicus teorislni gozlemlerle kanitlayan, du§en cisimlerin 
mekanlgini, kuwet kavrammi ve sarkag teorisini geli^tirerek, deneysel 
ve matematiksel fizigi ba^latan Galileo Galilei, ilk modern bilim adami 
olarak kabul edilmektedir. Daha yuksek ucret odedigi igin, Pisa 
Universitesi'nden Padua Universitesi'ne gegen Galilei, derslerden ara§tirmalanna 
yeterince zaman ayiramadigi du§uncesiyle Floransa Sarayi'na "saray 
matematikgisi" olarak gegmi^tir. Galilei, Pisa ve Padua'da teleskopla yaptigi 
olgumlerden dolayi, Avrupa gapinda §6hrete ula§mi§ti. 1603'de Roma'da 
kurulan Accademia dei Lincei adii, universite di^i bilimsel kuruiu^a 
(bugunku aniamiyla, ilk bilimler akademisi) 1606'da uye olan Galilei, bu 
tarihten sonra eserlerini Italyanca yazmaya ba§lami§tir. Galileo Galilei'ye 
gore, Tanri insanliga Kutsal Kitabin (Incil) yaninda, doganin matematik 
diliyle yazilmi§ kitabini da gondermistir. Floransa'da 1632'de yayinladigi 
Dialog sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e coperniano 
ba§likli kitabinda, do^anin mekan ve hareket gibi matematiksel analize 
elveri§li ozelllklere indirgenerek §a§maz kanunlarla belirlenebilecegini one 
surmu§, bu yuzden de Kilisenin hi§mina ugrayarak dini mahkemede 
yargilanmi§tir. Galilei, en onemli eserlerini saray matematikgisi olarak gorev 
yaptigi donemde yazmi§tir. 

Copernicus, Brahe. Kepler ve Galilei ile Newton arasindaki bilimsel 
baglanti halkasi, Descartes'in geli§tirdigi analitik geometridir. Sir Isaac 
Newton'un 1687'de yaymlamif oldugu De Philosophiae naturalis principia 
mathematica adii eserinde, evrensel kutle gekim kanunu ortaya konarak, 
gokyuzu (cellestial) cisim ve kuvvetleri ile yeryuzu (terrestrial) cisim ve 
kuvvetlerlnin doganin ayni kanunlanna tabi olduklan gosterilmi§tir. Boylece, 
doganin kaynagina (Tannya) ula^arak bunu aniama merakindan degil, 
evreni ve dogal olaylari aniama ve bu olaylari matematiksel olarak 
ifade etme amaciyla yola gikan Newton, Aristo'nun skolast ik 
metafiziginden hareketle gelistirilen ti im kavramlari yok etmi§, 
bunlara dayali t i im ogretileri gegersiz kilmi§tir. Daha onceleri topluca 
dogal felsefe ba§ligi altinda incelenen ve oQretilen matematik, fizik ve felsefe 
soyut (abstract) kavramlar olmaktan gikarak, ayn bilim alanlan haline gelmi§, 
kisacasi Yeni Bilim dogmu§tur. Newton'un kisaca Principia adii kitabi halen 
dahi insanlik tarihinde yazilmi§ en onemli bilimsel eser olarak kabul 
edilmektedir. 

Trinity Koleji mensubu (fellow) ve Cambridge Universitesi Lucas fizik 
ve matematik profesoru olan Newton, eserlerini esas olarak bu universitedeki 
gah§malarinin sonucunda meydana getirml§, daha sonra 1696'da Londra'da 
darphanenin mudurluk gorevini kabul etmi§ ve 1702'de universiteden 
ayrilmi§tir. Newton 1703'de, 1662'de kurulan The Royal Society adU bilimsel 
dernegin ba§kanligina segilmi§tir. 
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Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716 Alman felsefecl, matematikgi, 
diplomat, kutuphane muduru ve Akademie der Wissenschafteiiin 
kunjcusu), James Bernouilli (1654-1705, Basle Oniversitesi matematik 
profesoru), John Bernouilli (1667-1748, Groningen ve Basle 
Oniversitelerinde matematik profesorO), Nicolas Bernouilli (1687-1759, Basle 
ve Padua Oniversitelerinde matematik profesorO), Daniel Bernouilli (1700-
1782, Basle Oniversitesi'nde matematik profesoru), Leonhard Euler (1707-
1783, St. Petersburg Akademisi'nde matematik profesoru), Joseph-Louise 
Lagrange (1736-1813) ve Carl Friedrich Gauss (1777-1855) gibi bilim 
adamlan, modem matematik ve fizigin temelini olu§tunnu§lardir. 

Isvigre'li tip doktom ve simyaci Paracelsus (1493-1541) ile geli§meye 
ba§layan tip egitimi Louvain ve Padua Onlversiteleri tip fakultelerinde anatomi 
profesorO olarak gorev yaptiktan sonra Krai 5. Charies'in sarayma tip doktoru 
olarak atanan Andreas Vesallus'un (1514-1564) Padua'da Galen'in 
yazdiklarini smamak Igln yaptigi anatomlk deneyler ve 1543'de yayinladigi De 
Fabrica Humani Corporis ba§likli kltap, Londra'daki Tip Doktoriari ve 
Cerrahlar Kolejl (College of Physicians) adii universite di?t tip egitimi 
kurumunda ogretmenllk yapan, Royal Society Oyesi William Harvey'in 
(1578-1657) kan dola§imi Ozerindeki gali^malan ve 1628'de yayinladigi De 
Motu Cordis ba?likli kitap ve Antonie van Leuwenhoek'in mikroskopik 
gali§ma!ari, tip egltimini Hipokrat, Galen ve Ibn-I Sina'nin gizglsinden ayirarak, 
Yeni Bilimin temelleri Ozerine oturtmaya ba§lami|tir. 

Irianda'li kimyager, flzikgl ve felsefecl. The Royal Society Oyesi 
Robert Boyle'un (1627-1691) gaz kanunlan Ozerindeki gali§malan, Paris 
Oniversitesi figretim Oyesi ve Fransiz Bilimler Akademlsl Ba§kani Antoine 
Lavoisler'in (1743-1794) modem kimyayi kurmasinin ba§langicidir. Ancak, 
kimya 17.yOzyil sonlanna kadar eczacilar ve simyacilarin tekelinde kalmi§tir. 
Bu bakimdan, Lavoisler'in bulu§lan kimyadaki gecikmi? bilimsel devrimdir. 
TObingen Oniversitesi doga felsefesi profesorO botanikgl Camerarius'un 
(1665-1721) kalitim uzerindeki deneyleri genetik bilimine dogru atilmi§ ilk 
adimlardir. Keza Uppsala Oniversitesi tip profesorO Carolus Llnnaeus'un 
(1707-1778) sysfems naturae adii eserinde bitki ve hayvanlann adiandirilmalanni 
sistematize etmesi Ile modem biyoloji ve botanigin temelleri atilmi§tir. 

Bugun sosyal ve Insani bilimler olarak adiandirdigimiz alanlarda 
ayni ddnemde meydana gelen geli^meler, gunumuzde fen bilimler! 
adi verilen alanlardaki yukarda dzetlenen gell^melerle Ig Ige bir biglmde 
ve birblrlerinden kar$ilikli etkllenip beslenerek gell§mi§tlr. 

GunOmOzde fen bilimleri ve Insani ve sosyal bilimler diye esasen Iki 
ayn grupta tanimlanan konular, 16. yOzyila gelene kadar sanat fakOltelerinde 
Aristo'nun metafizik ve mantigina dayali skolastik butunluk Iginde, belirii 
alanlarda uzmanla?mi? kOrsO profesorieri tarafindan degil, genel ogretmenler 
tarafindan okutuluyordu. Skolastlsizmden yen! bilimlere gegi^ln killdl bu 
nedenle Aristo'nun metafizik ve mantigiydi. Bu kilit Paris Oniversitesi 
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ogretmenlerinden Peter Ramus (1515-1572) tarafindan agilmaya ba§lami§tir. 
Paris Universitesi Presles Koleji'nde verdigi ilk derste Ramus, eski ve yeni 
universiteler arasinda artik koklu bir ayirim olu^tugunu, "Eskiden sanatlann 
tumunu sarmi§ olan karanlik bugiinun i^igmm parlakhgi ile nasil 
kar§ila§tirilabilir?" sozleriyle ifade etmi^tir. Ramus'a gore, Ortagag 
universitesinde dil kaba ve barbarcaydi, skolastik kitaplar insan dimagini 
karartiyordu. Klasiklerin yazildiklari dilde okunup anla^ilmasi universiteyi 
aydinlatacakti. Rafine bir diile zarif konu§ma, keskin ve derin muhakeme, 
matematik ve geometri becerilerini kullanarak, dunyayi ve gokyiizunij biimeyi 
biraraya getirmek ve bu suretle insanin ruhunu geli^tirmek mumkuridu. 
Ramus'u, dogal olaylan madde ve hareketle agiklamaya gali^an, Aix-en-
Provence Universitesi matematik ve felsefe ogretmeni, Epikurcu atomist 
Pierre Gassendi (1592-1655) izlemi^tir. 

Descartes'in kartezyen felsefesi Cizvitlerin §iddetli muhalefeti 
kar§isinda Katolik universiteierine girememi§, 1650'den itibaren Cambridge, 
Leiden ve Cenevre universiteleri gibi, Anglikan ve Kalvinist kurumlarda 
okutulmaya ba§lami§tir. Kuzey Avrupa'daki Lutheran universiteleri ise, Halle 
ve Marburg universitelerinde gorev yapan Christian Wolff'un (1646-1715) 
Aristo ve Descartes kari§imi eklektik felsefesinin etkisi altinda kaimi§tir. 

New^ton'un 1687'de yayinladigi Principia kisa adii ba§yapiti, Aristo 
metafizik ve mantigina dayali skolastik felsefenin gergek sonu oimu§tur. 
Ancak, Newton'un mekanik felsefesi bir gok yenilikgi du^unur tarafindan uzun 
siire ku§kuyla kar§ilanmi§tir, Cizvitler bu felsefeyi, kartezyenlikten bile tehlikeli 
gordCikleri igin Katolik Ciniversiteierinde tamamen yasaklami§lardir. Bu 
nedenle, bir gok Katolik Ciniversitesi kartezyenlikten gegmeksizin, Aristo'dan 
Newton'a gegmi§tir. 

Fransiz dCi§Cinijr ve yazarlarindan Voltaire (1694-1778), toplum duzeni 
igin Tann'nin varligini zorunlu gdrmu§, buna kar§ilik Jean-Jacques Rousseu 
(1712-1778), Tann ile insan arasma giren tijm ogretilere meydan okumu§tur. 
Ingiliz tip doktoru ve du^Ciniir John Locke (1632-1704, Oxford All Souls Koleji 
mensubu ve The Royal Society uyesi), ya§adigi ortamin insani bigimlendirdigini, 
dolayisiyia, insani geli§tirmenin yolunun ortami geli§tirmeden gegtigini, devletin 
Tannsal bir kurum degil, yararli bir aygit oldugunu, ya^am, ozgurluk ve 
miilkiyetin bireylerin temel haklan olduCjunu one surmu§tur. Locke'un 
du§uncelerinden yola gikan Iskog du^iinCiru David Hume (1711-1776, gok 
istemesine ragmen universitede gorev alamami§tir), istihdam ve ticaretin, iyi 
i§leyen ve vatanda§larina bunlarin kar§iliginda iyi hayat §artlari sunabilen 
devlet igin §art oldugunu one sijrmu§tur. Glasgow Universitesi ahlaki felsefe 
kCirsusu profesoru Adam Smith (1723-1790), 1776'da yayinladigi Inquiry 
into the nature and the causes of the Wealth of Nations adii eserinde, 
Hume'un du^uncelerini billurla§tirmi§tir. Bu kitapta insan kendi yazgisini kendi 
gizen ozgur birey olarak tanimlandigindan, eser bir aniamda insanin 
ekonomik bagimsizlik bildirgesidir. Boylece, insan ve vatanda^lik haklanna 
dayali dogal hukuk ve siyasi iktisat, ahlaki felsefe. merkantilizm ve devlet 
kavramlarindan aynlarak, bagimsiz alanlar olarak ortaya gikmi§tir. 
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Locke, Hume ve Smith gizgisi 1776'da Amerikan BaQimsizlik Bildirisi'nin, 
bireylerin goreceli ekonomik e^itligi olmadan siyasi demokrasi olamayacagini 
one suren Rousseau gizgisi ise, 1789 Fransiz Ihtilali'nin temellerindeki 
felsefeleri olu§turmu§tur. 

Immanuel Kant (1724-1804, Konigsberg Universitesi profesoru) 
Aydinlanmayi, "insanin kendi yuzunden igine girdigi bir ergin olmayi? 
durumundan kurtulup, akiini kullanmaya ba?Iamasi" olarak tanimlami$tir. 
Kant, politika, bilim, din ve toplumla ilgili olarak bilinen her^eyin insan aklinin 
sOzgecinden geglrllerek ele§tirilmesini aydinlanmanin §arti olarak g6miu§tur. 
Newtonculuga etik ve estetik degerier katan Kant, Aydmlanma Qagi ile 
Romantik gag arasindaki baglanti halkasidir. Schiller (1759-1805) ve Goethe 
(1749-1832) bu gizgiyi Almanya'da sijrdurmO§lerdir. 

Oniversite agisindan ele alinmasi gereken iki konu vardir. Bunlardan 
birincisi, universite mensuplarmm ve bir kurum olarak universitenin 
Humanizma, Yeni Bilim ve Aydmlanma'ya katkilandir. Bu konu ilgili 
bolumlerde ele almmr§tir. Burada ise, Ikinci konu olan Yeni Bilimin universite 
mufredatma sistematik olarak ne olgude girdigi kismen ele almmi?tir. Bu 
konunun ge§itli yonleri ilerideki alt bolumlerde yeri geldikge aynca ele 
alinmi?tir. 

Humanist ik konular 14 .yu2y i l da P a d u a ' d a n b a s l a y a r a k I ta lyan 
Oniversitelerinde okutulmu$tur. Italyan Oniversitelerinde yonet im v e denet imin 
Kil ise yer ine yerel yonet imler in el inde o lmasi , teoloj i fakOlteleri yer ine hukuk 
fakOlteierinin egemen o imasi , bu Oniversitelerde laik v e n ispeten l iberal bir 
ortam^ yaratmi?tir. Humanist ik konular Italyan Oniversitelerinde dgrenim 
gormO? gezgin bi l im adamlannca Kuzey Avrupa 'ya yay i lm i f t i r . 

Ingiltere, Fransa ve Ispanya gibi, Kilisenin esasen universitelere hakim 
oldugu Katolik OIkelerde ise, ileri g6r0§lu din adamlan ve Kilisenin etkisini 
kirmayi amaglayan krallar hOmanlstik konularia Yeni Bilimin Oniversltelere 
girmesine onculuk etmi§tir. Bunun bir omegi yukanda zikredilmi? olan Fransiz 
Krali I.Francoise'nin Paris'te Oniversite di?indaagtigi College floyafdir. Paris 
Universitesi'nin tutucu ogretmenleri bu kuruma 5iddetle kar§i gikmi$lardir. 
Diger bir omek, teoloji egitiminin artik gunun ?artlanna uydurulmasinin 
gerekliligini gorerek, 1499'da Alcala Oniversitesi'nin kurulu5una ve burada 
Yunanca ve Ibranice egitiminin ba§latilmasina oncOluk eden humanist 
Ispanyol Kardinal CIsneros'tur. 

Oxford ve Cambridge'de skolastisizme siki sikiya bagli profesorierie 
yenilikgi profesSrier arasinda bu konuda bOyOk mucadeleler olmu§tur. 
Omegin, Cambridge'de Truvalilar^ adi takilan bir gaip tutucu profesSr, 
Yunanca egitimine uzun sOre kar§i koymu?lardir. Krai S.Henr/nin annesi 
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Lady Margareth 1502'de Oxford'da bu amagia iki kiirsu ihdas etmi§, Erasmus 
1511'de Thomas More'in daveti uzerine bu kursulerden birine Yunanca 
profesoru olarak atanmi^tir. Bo§anmasina izin vermedigi igin Vatikan'la 
baglarini koparan 8. Henry, 1535'de Anglikan Kilisesini kurmu§ ve Protestanligin 
bu kolunu devlet dini haline getirmi§tir. Krai 8.Henry dini hukuk ogretimini 
yasaklami§, Yunanca ogretimini zorunlu kilmi§ ve, Oxford ve Cambridge'de, 
elkoydugu Katolik Kilisesi'ne ait mal varliklannin gelirleri ile finanse edilen 
Anglikan ilahiyati, sivil hukuk, tip, fizik, Yunanca ve Ibranice profesorlukleri 
(regius professorships) Ihdas etmi^tir. S.Henry, ayrica, t i im ogretmen ve 
ogrencilerinin Kraliyet ve onun klllsesine baghhk yemini etmelerini 
zorunlu kilmi§, universiteyi katoliklere tamamen yasaklami^tir. 

Fransa Krali 4.Henry 1593'de Montpellier tip fakultesinde botanik ve 
anatomi kursuleri ihdas etmi^tir. 

Tarih ve cografya kursuleri Oxford'da 1622, Cambridge'de 1627'de 
ihdas edilmi§tir. Oxford Universitesi bCinyesindeki Merton Koleji'nin muduru Sir 
Henry Saville leiQ'da geometri ve astronomi kursulerini kurmu^tur. Bu 
kursulere Yeni Bilimi benimsemi§ profesorler atanmi^tir. Cambridge'de 
1663'de ihdas edilen matematik profesorlugune Isaac Newton atanmi§tir. 
Cambridge'de 1704'de astronomi ve deneysel felsefe, 1764'de ise kimya 
profesorlukleri ihdas edllmi§tir. Bu profesorlijklere, yillik giderlerini odemeyi 
taahhut eden kurucu Ian n adlari verilmi§tir. {Savillian, Lucasian, Plumian 
Chairs veya bugunku deyimie endowed professorships). 

Humanistik ve Yeni Bilimler Reform'dan sonra kurulan veya 
Protestanla§tirilan Kalvinist ve Lutheran universitelere daha kolaylikla ve 
kurumsal bir yapi iginde girmi§tir. Wittenberg'de 1518'de Melanchton'la 
ba§layan Yunanca egitiminden sonra, 1529'da Marburg'da tarih ve cografya 
kursuleri kurutmu§tur. Melanchton'un Wittenberg ve Marburg'da ba^lattigi 
uzmanlik kursuleri Protestan universiteierine kisa siirede ornek te§kil etmi§tir. 
Kalvinist Leiden Universitesi'nin yonetim kurulunun (College van Curatoren) 
ba^kanlarindan, Hollandali devlet adami, §air ve tarihgl Janus Dousa (1545-
1604), bu sistemi Leiden'de yerte§tirmi§, yuksek ucret ve az ders yuku 
onererek taninmi§ bilim adamlarini Leiden'e gekmi§tir. Leiden 16. yuzyil 
boyunca Avrupa'nin en onde gelen bilim merkezi olmu§tur. 

Dar bir alanda uzmanliga dayah kursu sisteminin yerle§tigi Halle 
Universitesi 17. yuzyilda, Gottingen Universitesi ise 18. yuzyilda one gikmi§ttr. 
Kursu sistemi 18. yuzyilda Iskog universitelerinde tam aniamiyla kurumla^mi^tir. 
Bu universitelerde kurulan matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi, felsefe, 
klasik donem etudleri, tarih, iktisat ve hukuk kursuleri ve bu kursulere atanan 
Adam Smith, Joseph Black (1728-1799), John Millar, Dugald Stewart duzeyindeki 
bilim adamlan ve bunlar e§ deger duzeylerdeki diger profesorler, Iskogya'yi 
1 S.yuzyilda Aydinlanma ve Yeni Bilimin en onemli merkezi haline getirmi§tir. 
Bir sonraki yuzyilda bugunku aniamda olu§an modern fen bilimleri ve insani 
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ve sosyal bil imlerin temelleri esasen Iskogya'da at i lmi^t ir . Iskogya'da r 

kurumsalia§an kursu profesorlugu sistemi, buradan Ingiltere ve Kuzey / 
Amerika'ya gegml§tir. 

Ingilizce. Fransizca, Italyanca, Ispanyoica ve Almanca gibi mill! dillerin 
ogretimi 18. yuzyil sonlarinda, mllli dillerde egitim Ise, modem milli devlet ve 
milliyetgilik kavramlannin geli§mesiyle ancak 19. yuzyilda ba^lami^tir. 

Turn bu geligmelere ragmen, Yeni Bilimin 1500-1800 doneminde 
universitelerin sanat fakultelerinin mufredatlarma, birbirini tamamlayan 
bir butunun pargalari olarak, yani, bugunku aniami ile program 
sistematigi iginde girdigini soylemek mumkun degildir. 

1500-1800 doneminde bu aniamda meydana gelen en onemli geli^me, 
anatominin tip mufredatma gimiesl ve bunu takiben tip ve cerrahlik egitiminin 
birie§mesidir. Diger yandan, Yeni Bilime dayali muhendislik ve digerteknik ve 
mesleki alanlardaki egitim, bu donemde Qniversite difinda geli§mi§tir. Onemli 
olan diger bir husus, program sistematigi iginde olmasa da, fen bilimleri, Insani 
ve sosyal bilimler alanindaki bir gok konunun yeni ve daha geni§ bir 5ekilde 
sanat fakultelerinde okutulmaya ba§lanmasidir. Bunun sonucunda, sanat 
fakultesinin ozellikle trivium kisminda okutulan sozel sanatlarin universite 
di§inda bir alt egitim kademeslne kaydinlmast zorunlu hale gelmi§. boylece 
ortaogretim kademesi yukandan gelen basktyla ^ekillenmeye bu donemde 
ba5lami§tir. Bu konulann aynntilan agagidaki kisimda ele alinmi§tir. 

Sonug olarak, Tanri-akil-doga arasinda bir dengenin kurulmasinin 
gerekliligi Kilise tarafindan da kabul edilmi? ve boylece, Sir Karl Raimund 
Popper'in (1901-1994, Yeni Zelanda'daki Christ Church Oniversitesi ve 
London School of Economics profesoru) 1934,de yayinladigi Logil< der 
Forschung adli eserinde, "Ifadeleri gozlemlerle gurutulebllen turn 
ugra^lar" diye tanimladigi bilim, akilci-ele§tirel bir dQnya g6ru5Q, bundan da 
ote, bir hayat tarzi olarak, medeniyetin temeline otumiu§tur. 

Universitenin, bunun da dtesinde, ulkelerin egitim ve yuksekdgretim 
sistemlerinin bugQnku yapilan. 1500-1800 donemindeki geli5iml yukanda 
kisaca ozetlenen felsefi ve bilimsel zemlnde ?ekillenmeye ba?lami?tir. 

1.2.2. MESLEKl VE TEKNIK ESITIM VE UNIVERSITE DI§INDAKI 
YUKSEKOGRETiM KURUMLARI 

Yenigagda Qniversite di5mda geli§en yuksekogretim kurumlanni iki 
grupta ele almak gereklidir. Bunlardan birincisi, teknik alanlarda mesleki egitim 
yapan kurumlardir. Bunlardan bir kismi ileriki donemlerde universitenin bu 
alanlardaki fakultelerini olu^tumnu?, bir kismi ise universite di§inda yOksekagretim 
kunjmu olarak gunumuze kadar gelmiftir. Ikinci gruptaki kuaimlar ise, ge5itli 
nedenlerie esas olarak mesleki egitim yapmak uzere kurulmu?, fakat daha 
sonra klasik universite yapisina burunmQ? kurumlardir. 
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Ortagag Avrupasi universitesinin sanat fakultesinde ogretilen matematiksel 
sanatlarda (quadrivium), gerek matematik ve astronomi gibi teorik, gerekse 
optik ve manyetizma gibi fizigin uyguiamali alanlarinda onemli ilerlemeler 
kaydedilmi§ti: bu alanlarda deneyler ve gozluk ve saat gibi icatlar dahi 
yapilmaktaydi. 

Ancak, teknik meslek egitimi, daha once de belirtildigi gibi, yontemlerini 
gizli tutan, iyi 6rgutlenmi§, guglu ve kapali meslek loncalannin tekelindeydi. 
Cerrah, eczaci, mimar ve muhendis gibi mesleklerin her birinin ayn loncalari 
vardi. ln§aat teknolojisinin ve bu amagia kullanilan mekanik cihazlann ne 
kadar geti§tigini, ayni zamanda ilk modern mimar ve muhendis olarak kabul 
edilen Leonardo da Vinci'nin (1452-1519) gizimlerinde gormek mijmkundijr. 

HizIa kentle§en, ekonomik olarak buyuyup zenginle^en sivil toplum bir 
yandan, giderek merkezile§ip guglenen devlet biirokrasisi ve yerel yonetimler 
diger yandan ve bunlara paralel olarak geli§en sava§ teknikleri, gerek sivil 
toplumun, gerek kamu yonetiminin, gerekse askeriyenin ge§itii duzeylerde 
yeti§mi§ mesleki ve teknik elemanlara olan ihtiyacini giderek artiriyordu. 
Universiteler ise, sadece ogretmen, tip doktoru, hukukgu ve din adamlan 
yeti§tiriyordu. Kaldi ki, mekanik sanatlann egitimi, entellektuel degeri olmadigi 
igin, universitede yer almayan bir alandi. 

Sanat fakultelerinde quadrivium kapsaminda okutulan fen derslerinin, 
bu fakultelerin mezunlarini bazi alt duzey teknik gorevlere hazirlamakta yeterii 
oldugu yukanda belirtilmi§ti. 16.yuzyil sonlarindan itibaren fen bilimlerinin yeni 
bir anlayi§la okutulmaya ba^landigi, 17. yuzyil ortalarindan itibaren, ozellikle 
18. yuzyilda, yeni fen konulannin da okutulmaya ba§landigi, yine yukanda 
belirtilmi§ti. Bu konularda Leiden ve Iskogya'da bu donemlerde onemli 
geli§meler kaydedilmi^tir. Ornegin, Glasgow Universitesi'nde 1751-1757 
doneminde dogal felsefe profesoru olarak gorev yapan Robert Dick, James 
Watt'i "matematiksel teghizat" imal etmek uzere 1757-1763 yillan arasinda 
universitede teknisyen olarak istihdam etmi^tir. Newcomen'in icat ettigi 
buhar makinasini ta^itlarda kullanma fikrini Watt'a o yillarda universitede 
ogrenci, daha sonra da kimya ogretmeni olan Robert Dick vermi§, Watt bunun 
uzerine buhar makinalari uzerinde gali§maya ba?lami§ ve sonugta ilk ticari 
buhar makinasini ureterek patentini almi§tir. Universite Watt'in bir kanal in§a 
ederek Glasgow'a komuru daha ucuza ta^ima projesine sermayedar olarak 
kattlmi§tir. Glasgow Universitesi James Watt'a 1806'dafahri doktora vermi^tir. 
ilk kapasitor olarak kabul edilen "Leiden Kavanozlan" 1745'te bu §ehirdeki 
ijniversitede imal edilmi§tir. Elastisite kuramini geli§tiren Robert Hooke 
(1635-1702), giig aktanmini kolayla§tiran baglantisini 1676'da geli§tirmi§tir. 

Tum bu geli§melere ragmen, quadrivium kapsaminda okutulan fen 
dersleri, fen bilimleri ile teknoloji arasindaki ili§kiyi kurmada tamamen yetersiz 
kalmi^tir. Yeni Bilimlerden sadece anatomi meslek egitimi amacina yonelik 
olarak tip fakiiltesi mufredatina girebi!mi§tir. Bu nedenlerle, mesleki ve teknik 
egitim, tip ve hukuk harig, 1500-1800 doneminde iiniversite di§indaki 
yiiksekogretim kurumlannda geli§mi§tir. 
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Oniversite di?! yuksekogretim kurumlartnin ilk ornekleri yukanda da 
zikredilmi§ olan cen-ah, eczaci ve In^aat ustasi loncaian ile Londra'da 
6arr/sfe;'lari (savunma avukati) yeti$tiren inns of Courtdur. Ingiliz Krali 
S.Henry'nin dini hukuk ogretlmini yasaklamasi, Oxford ve Cambridge 
Oniversitelerinin hukuk fakOlteierinin mezunlarini neredeyse l§e yaramaz hale 
getimii§ olmasina ragmen, bu fakulteler orf ve adet hukukunu hor gormeyi 
surdOnnu§ler ve mOfredatlanna almami§lardir. Buna kar5ilik, Inns of 
Cowrfdaki hukuk egitimi giderek kunjmsal bir yapi kazanmaya ba§lami5 ve 
1560 yili itiban ile buradaki ogrenci sayisi 700'u a5mi5tir. Boylece. 
Ingiitere'nin bu tarihteki yuksekogretim kurumu sayisi Oxford ve Cambridge ile 
biriikte flilen Oge yukselml§tlr. 

Hukuk egitimi Ile ligili diger bir onemli geli^me bu donemde Fransa'da 
meydana gelml§lir. Krai 14.Louise'nin Maliye Ba5mufettl§i ve denizcilikten 
sorumlu devlet bakani Jean-Baptiste Colbert, devleti yeniden yapilandirma 
programinin uygulaytcisi olarak, Fransa'da 1219,dan beri okutulmasi yasak 
olan Roma hukukunu 1679,da serbest birakmi?, Paris Oniversitesi'nde 
Fransiz hukuku profesoriugO ihdas etmi? ve hukuk kitaplannin Fransizca 
yaziimasini saglami^tir. Fransa'da avukatlann kurdugu mesiek kurulu§lanna 
girebilmek igin, Ingiitere'nin aksine, hukuk mezunu olmak §arti krallarrn 
gikardigt fermanlarda hOkme baglanmi§ti. Ancak, mesiek icra yetkisi, mesiek 
kurulu^unda battonnier unvanli deneyimli avukatlann nezaretinde yapilan 
staj (stage) sonucunda alrnabiliyordu. Staj sOresi 18. yOzyilda hukuk dgrenim 
sOresinden gok daha uzundu. Oniversite di5indaki bu mesleki egitimin 
oneminin artmasi, Fransiz hukuk fakultelerini geriletmi^tir. Ihtilalden sonra bu 
uygulamaya son verilmi? ve yeni agilan hukuk okullanndan mezun olma, 
mesiek icra etmeye yeterii kilinmi§ti. Ne var ki, Napoleon yargi sistemini 
yeniden yapilandirdiktan sonra, mesiek kurulu§lannin yeniden kurulu§una izin 
vermi? ve staj uygulamasi tekrar ba$latilmi§tir. 

Modern tip egitimi Ise gok ilging bir gizgide geli^mi^tir. Yukandaki alt 
bolOmlerde belirtildigi gibi, tip doktoriugu egitimi Oniversitelerde, cerrahlik ve 
eczacilik egitimi ise kapali loncalarda usta-girak ili^kisi iginde veriliyordu. Tip 
egitimi ile cerrahlik egitimi Hollanda, Fransa ve Ingiltere'de farkli suregler 
iginde birie§mi?lerdir. 

Fransiz cerrahlan pratik egitimin yaninda teorik bilgllerin de onemini 
gok once kavrami§lardi. 15. yuzyilda ba§lattiklan yogun giri§im ve uzun 
mucadeleler sonunda, 1515'de tip fakOItelerindeki dersleri izlemelerine izin 
verilmi§ti. Ancak, bu Izin, cerrahlann ̂ iddetle muhalefetine ragmen, berberiere 
de verilmi§ti. Fransiz cen*ahlan daha sonra Kraliyet Cerrahi Akademisi'ni 
kurarak egitim faaliyetlerini kurumsal bir yapi iginde surdurmeye ba5lami5lardi. 
Aydmlanma ile biriikte el becerisinin artik hor gorOlmemesi, IS.yuzyil 
sonlanna dognj tip fakultesi ogrenci ve mezunlarinin cen'ahlann Hotel Dieu ve 
Charite adii hastanelerde verdikleri derslere ilgilerini artirmi? ve buniann 
yuzlercesi buralardaki cerrahi uygulamalari izlemeye ba^lami^ti. Almanya'da 
da benzer geli§meler ba§lami§ti. 
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Ingiltere'de Oxford mezunu tip doktoru Thomas Linacre'in ba§kanligmda 
bir araya gelen sivil ve askeri cerrahlar ve berberlerin 1510'da kurduklari The 
United Company of Barber-Surgeons'a, Krai 2.Charles tarafindan, idam 
edilen sugluiarin cesetlerini toplama hakki verilmi§ti. Cerrahlar, 1754'de 
buradan aynlarak The Royal College of Physicians'i kurdular. Bu kurulu§a 
giri§ igin Oxford veya Cambridge sanat veya tip fakultesi mezunu olmak §artti. 
Ancak, cerrahlik meslegini icra etme yetkisi bu kurumdaki egitim sonunda 
alinabiliyordu. Londra'daki eczacilar da 1637'de bakkalardan aynldilar, 
1815'ten itibaren egitim ve bunun sonunda meslek icra yetkisi vermeye 
ba?ladilar. Gerek Oxford, gerekse Cambridge esasen cerrahiarin girl§imleri 
ile meydana gelen cerrahlik ve tip egitimini birle^tirme yonundeki bu gabalara 
tamamen bigane kaldi. 

Buna kar§ilik, modern tip egitimi Hollanda'da universite iginde geli^ti. 
Tip egitimindeki ilk devrim 1537 ,de Vesalius tarafindan Padua'da 
gergekle§tirilmi§ ve bu universitede 1609'da kurulan ilk anatomi kursusij ile tip 
fakultesi Yeni Bilimin sistematik olarak mufredata alindigi ilk fakulte olmu§tu. 
Ancak, tip egitimindeki gergek devrim Leiden'de Herman Boerhaave{1668-
1738) tarafindan gergekle§tiriimi§tir. Boerhaave'nin ba^lattigi klinik uyguiamali 
tip dersleri, ogrencileri tarafindan Gottingen, Viyana ve Edinburgh'a 
ta§inmi§tir. Bu yuzden, Boerhaave'ye 'Turn Avrupa'nin Ogretmeni" 
(communis Europae praeceptor) sifati layik g6rulmu§tur. Sonugta. tip, 
cerrahlik ve farmakoloji egitimleri, a§amali ve sistematik sinavlar igeren tek bir 
gergeve iginde birle§mi§tir. Vesalius ve Boerhaave'nin tip egitimindeki 
yerlerlnin Galilei ve Newton'un matematik ve fizikteki yerlerine e§deger 
oldugunu ileri siirmek mumkundur. Bu birle§me Fransa'da ihtilaiden sonra 
1794'de gergekle§mi§tir. Ingiltere'de ise, Oxford ve Cambridge tip fakultelerinin 
mezunlari klinik uygulamalar igin Londra veya yurt di^indaki hastanelere 
gitmekteydi. Buna kar§ilik, Edinburgh ve Glasgow universitelerinin tip 
fakiilteleri Boerhaave'nin ogrencisi Monro'nun daha 1720'de ba§lattigi 
giri§imlerle, 18. yuzyil sonlanna dogru The Royal College of Physicians We 
biraraya gelerelj ortak klinik egitimi yapma amaciyla 1794'de The Royal 
/n//rmary adii hastaneyi kurdular ve kimya, botanik ve farmakolojiyi mufredata 
dahil ettiler. 

Tip egitiminin yukanda ozetlenen geli§mesinin iki ilging yam vardir. 
Birincisi, Yeni Bilimin sistematik olarak ilk kez tip fakuitesine girmesidir. 1775 
yili itibari ile tip alaninda yayinlanmakta olan bilimsel dergi sayisi 22 idi {bu 
sayi 1875'de 254,e, 1973'de 19.000'e, 1986,da ise 191.000'e yukselmi^tir.). 
Bunun gok onemli etkileri olmu§tur. Ornegin, Bologna universitesi anatomi 
profesoru Luigi Galvani {1737-1798), Leiden 5i?elerini kullanarak 
yaptigi deneylerle hem elektrik akimini ke§fetmi§, hem de elektrofizyoiojinin 
temeilerini atmi§tir. Pavia Universitesi fizik profesorCi Alessandro Volta 
(1745-1827), Galvani'nin bulgulanni sinarken elektrik pilini icat etmi§ ve 
elektrokimyanin temeilerini atmi§tir. Ikincisi ise, bir meslek kurulu^unun, 
cerrahlann, ijniversitenin egitim programinin degl§tirilmesindeki etki ve 
katkilandir. Tip egitimindeki bu geli§me, meslek kurulu^larinin giderek 
gijglenen bu i^levinin Ilk ornegidlr. 
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Kimya, eczaciliga haziiiilc dersi ve tip egitiminin bir pargasi olarak 
kabul ediliyordu. Omegin, Edinburgh'da Joseph Black (1728-1799) gibi 
karbondoksiti ke5feden doga bilimleri ve tip mezunu kimyagerler tarafindan 
ogretiliyordu. Sanat fakultesindeki ilk kimya kursuleri Isveg'te Uppsala (1750), 
Lund (1758) ve Turku'de (Abo, 1760) kurulmu5tur. Celsius Upsala'da kimya 
profesoru olarak gorev yapmi§tir. 

Universitedeki fen derslerinln yetersizliginin ortaya giktigi alanlardan ilk 
ikisi kartografya ve navigasyondur. 15. yuzyil ortalanndan itibaren denizciligin 
Akdeniz di§ina ta§masi Ozerine, Portekiz, Ispanya ve Fransa'da universite 
di§inda denizcilik okullan agildi (Fransa'da 1666-1672 arasinda kurulan okul 
bugun, Ecole National de la Marine Marchande adiyla faaliyetlerini 
sOrdOrmektedir). Bu okuilar, uluslararasi ticaret merkezieri haline gelmeye 
ba5layan metropollerdeki zenginlesen tuccarlann, gerek kendi i§lerinde ihtiyag 
duyduklan elemanlann yeti§mesi, gerekse kendi sanatlannin gocuklanna 
ogretilmesi igin, Oniversltelerin mufredatlarini geli§en ihtiyaglara gore 
degi§tlmielerini beklemeksizin agtiklari okullann ilk omekieridir. Bu tur okuilar 
giderek yayginla§mi$ olup, diger bir onemli omek, Londra'da borsanin 
kurucusu Sir Thomas Gresham'in vasiyeti Ozerine biraktigi servetle 1579'da 
a?1'a_n ^ t

r e s ^ a m CollegediT. Bu okulda, geometri, tip, teoloji, retorik ve mOzik 
kursulerinin yaninda, navigasyon Ozerinde uzmanla|mi§ iki astronomi kOrsusO 
vardi. Eiastisite kuraminin kurucusu Robert Hooke (1635-1702) bu okulda 
ogretmenllk yapmi§tir. Gresham College bir yOzyili a^kin sureyle Ingiltere'de 
fen bilimlerinin merkezi olmu§tur. Ileride deginilecek olan The Royal Society 
(Ingiliz Bilimler Akademlsl), ilk toplantisini bu okulda yapmi5tir. 

Ingiltere'de IS.yuzyil ortalarinda Oxford ve Cambridge'de ogrenci veya 
ogretmen olabiimek igin Anglikan Kilisesine baglilik zorunlu hale getirilmi^ti. 
Bu iki Qniversite bu suretle 19. yCzyilin sonuna kadar sOren uzun bir sure 
tam aniamiyla Kilisenin denetimine girdi, skolastik tutum ve du§Qnce, 
Avrupa'daki geli§melerin aksine, bu donemde Oxford ve Cambridge'de sOrdu. 
Aykiri du§Qnce sahibi olanlar (dissenters) kendi demek ve okullanni kurdular 
(dissenting academies). Bunlar ozellikle Manchester, Liverpool ve 
Birmingham gibi, sanayi ve ticaret merkezlerindeki zengin tuccar ve 
sanayiciier tarafindan desteklenlyordu. Warrington Academy adii egitim 
kurumu 1757,de bu tur yardimlaria kurulmu5tur. Manchester ve Daventiyde 
de bu tur kuaimlar kurulmu§tur. Joseph Priestley (1733-1804) ve John 
Dalton (1766-1844) gibi, aykin dO^Qnceli bOyOk bilim adamlan bu kurumlarda 
halka agik dersler vemii^lerdir. Oniversltelerin 19.y0zyil sonlanna dogru 
laikle§ip gagda§la§masina paralel olarak, bu kunjmlar da i§levlerini yitirerek yok 
olmu§lardir. 

1500-1800 doneminde onem kazanan diger bir ogretim alani 
muhendisliktir. Ortagag Avrupasi'nda loncalarda yeti§en in^aat ustalan artik 
koprO, kanal, su ^ebekesi (omegin Toledo'da 1526'da in^a edilen §ehir 
^ebekesl) ve yol ln§aatlannda yetersiz kalmaya ba5lami5ti. Keza, giderek 
onem kazanan madenciligin (ozellikle komur) mekanik enerji ihtiyacinin 
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kar§ilanmasi igin madenlerin yaninda in§a edilen yel ve su degirmenleri de 
ustalarin tekelindeydi. Ancak, madenler derinle^tikge suyun bo^altilmasi igin 
kullanilan pompa sistemleri de, Agricola'nin 1550'de yazdigi De re metallica 
ba§likli kitaptaki gizimlerde goruldiigu gibi, giderek karma^iklafmaya 
ba§lami§ti. 

Karma^ik muhendislik hizmetleri loncalarda yeti§en ustalann yanisira, 
"saray muhendisleri" tarafindan da goriiluyordu. Bunlann gogu universitede 
fen bilimi okumu§tu. Bu tiir kendi kendini yeti§tirmi§ veya i§ ba§inda yeti§mi§ 
muhiendisler devlet, yerel yonetimler ve askerlyede de istihdam ediliyordu. 
Ornegin, askeriyede yeti§mi§ olan Simon Stevin (1548-1620), daha sonra 
Hollanda hukiimetince istihdam ediimi§ ve hidrostatik ve hidroligin bilimsel 
temeilerini atmi§tir. 1729'da ilk ticari buhar makinasini icat eden New/comen 
ise, hig formel egitim gormemi§ti. 

Askeriyenin kendine ozgu teknik sorunlari vardi. Toplarin kulaniimaya 
ba§lamasi balistik problemlerini, istihkam ve siperlere hucum etme bir gok 
teknik problemi de ortaya gikardi. Bu tur konulara universitelerin matematik 
miifredati iginde bir olgiide yer verilmeye ba?lanmi§ti. Ancak, bunlarin da 
zamania yetersiz kalmaya ba^ladigi goriildii. Bu tiir konuiarin da ogretildigi 
askeri teknik okullar 16. yiizyil sonlarindan itibaren ilk olarak Hollanda'da 
universitelerin yakininda kurulmaya ba§landi. Ornegin, programlarini Stevin'in 
hazirladigi Duytsche Mathematique adii askeri muhendislik okulu Leiden 
Oniversitesi'nin hemen yaninda kurulmu^tu. Ogrenciler universitede bir siire 
matematik okuduktan sonra bu okula aliniyorlardi. 

17. yuzyildan itibaren Avrupa'da yayilan bu tur askeri akademilerde 
sadece topguluk ve istihdam degil, her turlO mekanik teghizat imali, koprCi 
in^aati, kartografya ve kadastro gibi, donemin askeri teknolojisinin tum 
konulan dgretilmekteydi. Ayrica, askeriyede kullanilan atlarin hastaliklannin 
ilag ve cerrahi mudahale ile tedavisi, veterinerlik egitimini ayn bir ogretim alani 
haline getirmeye ba§lami§ti. 

Tum bu geli§meler olurken hig bir sivil veya askeri otorite universite 
bunyesi iginde miihendisiik fakiiltesi kurulmasini dii§unmedi; universiteye 
boyle bir oneri goturiilmedi. Bunun yerine, devletler birbiri ardina, ge§itll 
alanlarda universiteden bagimsiz sivil veya askeri mesleki ve teknik 
yuksekogretim kurumlan agmaya ba§ladt. Yiiksekogretim duzeyindeki 
mesleki ve teknik egitim bu suretle biiyi ik olgiide universite di§inda 
geli§ti. Bu okullann bir kismi bir gok teknik alani kapsamaktaydi. Bunlann ilk 
ornekleh Prag Teknik Okulu (1717), Ecole des Ponts et Chaussees (1741). 
Ecole de Genie M/7/fa/re de Mezieres (1748) ve Braunschweig'daki Collegium 
Carolinium'6m (1745). Freiberg (1765), Hanover (1775) ve Paris (1783) gibi 
merkezlerde madencilik okullan agildi. Ilk veterinerlik okulu Fransa'da Alfort'ta 
(1766) agildi; bunu Viyana (1776), Hanover (1778) ve Kopenhag'daki (1778) 
veterinerlik okullan Izledi. Bu orneklere Paris (1698) ve Berlin'deki (1724) 
cerrahlik, Dresden (1716), Mannheim (1754) ve Porto'daki (1779) topguluk, 
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Lyon (1762), Viyana (1762), Torino (1769) ve Dresden'deki (1774) 
veterineriik, Moskova (1712) ve Viyana'daki (1712) askeri muhendisllk, 
Konigsberg (1757) ve St. Petersburg'daki (1773) madencilik okullanni ve 
nihayet Hamburg (1768) ve Barselona'daki (1769) ticaret okullanni da 
ekiemek gereklidir. 

Askeri okullarda yeti§mi§ bir gok muhendis modem bilime gok Snemli 
katkilar yapmi^iardir. Omegin, Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) Torino 
topgu okulunda, Plerre-Slmon Laplace (1749-1827) Paris'teki askeri okulda 
ogretmenllk yapmi?tir. Elektrostatigin kurucusu Charles Augustine de 
Coulomb (1736-1806) askeri okul mezunudur. 

Bu okullann bir kismi daha sonra teknik Oniversltelere (Almanya'da 
once Technische Hochschute, daha sonra Technische Universitat) ddnuftu 
veya yakinlanndaki universitelerin fakOlteleri haline geldi. Buna kar?ilik, askeri 
yol ve koprO mOhendisleriniyeti§tirmek Ozere 1741'de Fransa'da agilan Eco!e 
des Ponts et Chaussees, ayn bir modelin ilk omegi oldu. Bu okul 
gOnOmOzde Fransa'nin ust duzey bOrokrat, teknokrat ve ozel sektor 
ydneticilerini yeti^tiren grandes eco/es1n (BOyuk Okuilar) ilk dmegldir. Bu 
askeri teknik okulu, diger bir askeri muhendislik okulu olan Ecole de Genie 
Militaire de Mezieres (1748) ve madencilik okulu olan Ecole des Mines 
(1783) Izledi. Bu Og okul yapilanni esas olarak degi^timieden gunumuze 
kadar geldikleri igin, geleneksel grandes ecoles olarak niteiendiriimektedir. 

Bu okullann mezunlan genellikle dOz muhendis olarak gali?mami?lar, 
Colbert'in 17.yuzyilda olu^turdugu merkezi devlet hiyerar?lsinin en tepe 
noktalannda yer almi?lardir. Ogrencilerin ugte ikisi, bu okullann mezunlan 
olan sivil ve askeri bOrokratlaria zengin sanayici, i^adami ve toprak 
sahiplerinln gocuklanydi. Hatta 1789,dan once bu okullara bazen sadece 
asillerin gocuklannin alindigi da olmu?tur. Okullara concours adi verilen 
sinavia ogrenci segiliyordu. Bu sinava haziriik liseden sonra 2-3 yil sOrOyordu 
ve gok pahaliydi. YOksek matematik sinavda en bOyOk agiriigt ta§iyordu. 
Ancak, Yunanca, Latince, sanat tarihi, ata binme ve eskrim bllenlere ek puan 
veriliyordu. 

Fransiz Ihtilali'nden once mimariik {Ecole d'Architecture, 1755), 
dekoratif sanatiar (1766, Ecole National Superieure des Arts Decoratifs,) 
veterineriik (Ecole National Veterinaire, 1762 ve 1766), guzel sanatiar 
(Eco!e National des Beaux Arts, iiki 1648'de, digerieri 1702, 1766 ve 
1780'de) gibi alanlarda da bu tur okuilar agilmi^tir. 

1789 Fransiz ihtilali'nin hemen akabinde 1791*de gikarilan Le 
Chapelier kanunuyla eski rejimin (ancien regime), adi College de France 
olarak degl^tirilen College /7oya/harig, tOm Ost kurumlan ile Kilisenin en etkin 
araglarmdan biri olarak gdrOlen Oniversltelerin tumu kapatilmi?, diplomalari 
Iptal edilmi?, ogretmen ve ogrencileri dagitilmi? ve mal variiklarina el 
konmu§tur. Buna kar?ilik, radikal Jakobenler Grandes Eco/es kurmayi 
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surdurmuflerdir. Buniartn en onemlileri 1794'de kurulan Ecole Polytechnique 
ve Ecole Normal Superieure'6\T. Geleneksel okullann aksine, Ecole 
Polytechnique'\n kurulma amaci, teknokrat degil, pratik muhendis 
yetl§tirmekti. Toplumun alt gelir gruplannin gocuklanna da yuksekogretime 
giri§ kapisini aralayabilmek igin, giri§ sinavlarinda yuksek matematik ve diger 
ek puan uygulamalan yerine, basit aritmetik ile uyguiamali fen billmlerine 
agirlik verilmi§tir. Bu uygulama ancak 1804'e kadar surmu§, bu tarihten sonra 
geleneksel okullann uygulamalan bu okula da ta§inmi§tir. Bu okulun ilk 
ogrencileri arasinda yer alan Charles, Gay Lussac, f\/lalus, Fresnel, Sad! 
Carnot (1837-1894), Arago ve Biot, daha sonra fen bilimlerine bijyijk 
katkilar yapmiflardir; Ampere bu okulda ders vermi§tir. Ecole Normal 
Superieure ise, liselere ogretmen yeti§tirmek iizere kurulmu§tur. Bu donemde 
kurulan diger okullar, yeti§kinleri i§ saatleri di?inda egitmek igin kurulan 
Conservatoire National des Arts et Metieres (1794) ve Conservatoire 
National Superieur de Musique'd\T. A§agida gorulecegi gibi, Napoleon 
doneminde Grandes Ecoles'e biiyuk onem verilmi§ ve Fransa bu okullar 
sayesinde 19. yuzyilda Avrupa'nin ba§lica bilim merkezlerinden biri olmu§tur. 
Giiniimuz Fransa'sinda sayilan 300'e ula§mi§ olan bu okullann bir kismi 
universiteden gok daha prestijildir. 

Goriildugu gibi, universitede okutulan matematiksel serbest 
sanatlar (quadrivium), 1500 - 1800 doneminde teknoloji lie uyumlu bir 
^ekilde yenilenip, bilime ve teknolojiye universitenin kurumsal yapisi 
iginde katki yapmada fevkalade yetersiz kalmi§tir. Universitenin bu 
kisminin giiniimiiz fen fakiilteslne d6nii§me siireci ancak 19. yiizyilda 
ba^lami^tir. 

Egitimin bugunku aniamiyla ilk, orta ve yuksekogretim olarak iig 
kademeye aynlmasi da 16. yuzyil Hiimanizmasinin pedagojik ideallerinin 
sonucudur. Ortaogretimin universiteye, kamu gorevine ve ge§itli iktisadi 
faaliyetlere hazirlik a?amasi olarak yapilandinlmasi hiimanistlerin iizerinde 
onemli durdugu bir konuydu. Beden egitimi, matematik, dil egitimi ve ahlaki 
egitim, humanist egitimin temel ta§lariydi. Okuma. yazma ve aritmetik ogreten 
ilk ve ortaogretim duzeyindeki gramer okulu adi verilen bu tur okullann 
kurulmasina ortagag sonlarinda ba§lanmi§ti. Bu okullann gogu iiniversitelerle 
organik bag igerisindeydi. Bu iki alt ogretim kademesinin ^ekillenmesi Paris'te 
ba§lami§tir. Modus Parisiensis adi verilen bu modelde 8-18 ya§ grubu. 
ya§!ara gore ayn siniflara ayrilmakta ve okuma, yazma ve aritmetikle birlikte. 
serbest sanatlann sozel kismi (trivium) esas olarak bu okullarda 
ogretilmekteydi. Bu model Hiimanizmayla birlikte Avrupa'ya yayilmi§tir. Bu 
sayede sanat fakulteleri mufredatinda, Hiimanizmayla birlikte geli^en Cicero 
bilimlerine dayali yeni konulara da daha fazia yer agilmi§ ve sanat fakulteleri, 
geleneksel quadrivium'un yaninda, yeni fen bilimleri ve sosyal ve insani 
bilimlerin de ogretildigi bir yapi kazanmaya ba^lami^tir. 

Humanizma egitimli olmayi hizIa toplumsal bir deger haline getirmeye 
ba§iami§ti. Ancak, universite ogrenimi hem uzundu, hem de giderek 
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pahalila^iyordu. Tip doktoriugu, avukatlik ve yargiglik universite diplomasi 
olmadan icra edilemiyordu. Ama, devletin ve yerel ydnetimlerin burokratik 
yapilan gell^meye ba?lamt? ve katlplik, dava takipglllgl, dava vekilllgl, bazi 
noterllk hlzmetleri, bazi alt duzey kamu gorevleri ve ilk ve ortaogretim 
ogretmenligl gibi, yeni istihdam alanlari agilmaya ba§lami?ti. Bunlar Igin bir ust 
fakulteyl bitlnml? olmak gerekmiyordu. Kaldi ki, universite kunmak gok masraf 
gerektlrlyordu. 

Bu nedenlerle, ozellikle Protestan Almanya ve Hollanda'da bir gok 
prenslik ve kent yonetlmi, universite kurmak yerine, gok daha ucuza malolan 
ve kurucu otorite tarafindan gok daha siki denetim altinda tutulabllen 
gymnasia illustria (omek veya aydinlik okul) adii okuilar agmayi tercih etti. 
Bu okullarda Modus Parisiensis modellne gore ilk ve ortaogretim duzeyinde 
egitim yapilmasinin yaninda, bazi liberal sanat, tip, hukuk ve teoloji dersleri 
de veriliyordu. Buniann prototlpi Alman Protestan egitlmci John Sturm (1507-
1589) tarafindan 1538'de Strasbourg'da kurulmu? olan Gymnasiunfdur. Bu 
okul esas olarak Modus Parisiensis modellne gdre kurulmu? bir Ilk ve 
ortadgretim kurumunun Ozerine oturtulmu? serbest sanatiar egitimi yapilan bir 
birimden olu^uyordu. Ost birimdeki dersler genel ogretmenler tarafindan degil, 
Melanchton'dan esinlenerek kurulan kOrsO profesorieri tarafindan veriliyordu. 
Bu okuilar uzun sOre Protestanlann ellndekl en onemli egitim araci olmu§ ve 
bir kismi daha sonra Kalvinlst akademllere, oradan da Qniverslteye 
d6nO§mO§tur. 

Gerek Protestanlar, gerekse Katolikler (ozellikle Cizvit Tarikati) egitimi 
Reform ve Kar§i Refomiu yaymada gok onemli bir arag olarak g6rm0§lerdir, 
Kurmasi nispeten ucuz, kolay ve hizli oldugu Igin gymnasia illustria 
Protestanlar ve Katolikler igln elveri§li bir model olu|turmu§tur. Kaldi ki, 
Protestanlar Katolik Oniversitelerine, Katolikler de Protestan Oniversitelerine 
zaten alinmiyordu. 

Hristiyan din adamlannin Oniversite di^inda, manastiriarda kiliselerde 
ve semina/y adli egit[m kurumlarinda yeti§tirilmesinin gok eskilere dayanan 
bir gelenegi vardi. Universiteler kuruldukdan sonra bile, alt duzey din 
adamlannin gogu Igln bu tOr egitim yeteriiydi; Oniversitede teoloji veya dini 
hukuk ogrenimi gonnO? olmak sadece Ost dOzey Katolik din adamlan Igln 
5artti. Cizvit Tarikati mensuplannin kurdugu yuksekogretim kurumlannin esIn 
kaynagi manastiriar, kolejler, seminary\er ve gymnasia illustria Idl. Cizvit 
kolejieri adi verilen bu kurumlar Avrupa'da hizIa yayildi ve buyOk bir ogrenci 
kitlesi, sanat fakOlteleri yerine, bu tur kolejlere gitmeye ba§Iadi. Ozellikle 
sadece trivium okumak isteyen Katolik Ogrencilerin neredeyse tamami bu 
kolejlere kaydi. Cizvit kolejieri esas olarak ortaogretim duzeyinde egitim veren 
bir alt birimie, sanat ve teoloji fakOlteleri niteligindeki Iki Ost birimden 
olu§uyordu. Buyuk bolumO yatili olan yuzlerce Cizvit koleji kurulmu?, buniann 
bir gogu zamanla Onlversiteye d6nO|mO§tOr. 
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Reform ba^ladigmda Avrupa'daki universitelerin tamami Katolik 
egemenligindeydi. Ilk Protestan universiteleri Lutheranlann ele gegirdigi 
Wittenberg ve daha sonra kurduklari Marburg'du. Diger Protestan mezhebt 
olan Kalvinist'lerin yayilmasi ise, Cizvit Tarikati'mn mensuplannin kurdugu 
kolejiere benzer bir yapiya sahip olan, John Sturm'un prototipinden hareketle 
kurulan akademilerle olmu§tur. Bunlarin Huguenotlar tarafindan Fransa'da 
kurulmu? olanlan daha sonra kapatilmi|, Almanya ve Isvigre'de kurulan 
Kalvinist akademi ve kolejier ise, daha sonra universiteye d6nu§mu§tur. 
Kalvinist akademilere sivil otoriteler tarafindan dahi diploma verme yetkisi 
taninmami§ti. Ornegin, bunlarin en taninmi§i olan, Fransa'dan 1533'de kagan 
Huguenot avukat John Calvln'in (1509-1564) 1559'da kurdugu Cenevre 
Akademisi (Academia Geneviensis) dahi, ancak "testimonium vitae ac 
doctrinae" adii bir tur mezuniyet belgesi verebiliyordu. Bazi Kalvinist 
bolgelerde bu beige universite diplomasina denkti. Dogrudan Kalvinist 
universite olarak ilk kurulan universite, bugunku Hollanda'nin kurucusu 
William of Orange'in 1575'de kurdugu, diploma verme yetkisi Hollanda'nin 
Ispanyol Krali 2.Flip'in yayinladigi Kraliyet fermani ile taninan Leiden 
Universitesi'dir. 

John Calvin'in kurdugu Academia Geneviensis iki bolumden 
olu§uyordu. Sctiola Pr/Vafaadli alt bolumde, klasik diller, diyalektik ve retorik 
okutularak, hazirlik niteliginde egitim yapiliyordu. Schola Publica adii ust 
bolumde ise, teoloji ve Incil'in tefsirinin yaninda. Ibranice, Yunanca, fizik, 
matematik, diyalektik ve retorik okutuluyordu. Bu tiir okullan bitirenler 
Protestan rahipleri, vaiz ogretmen veya Protestan kiliselerinde gonullii sivil 
gorevliler (elders, deacons) olarak toplum hizmetleri goriiyorlardi. Ba§ka bir 
deyi§le, Kalvinist akademiler hem Protestan Kilisesi'ne, hem de devlete 
eleman yeti§tiriyordu. Bu nedenle, bu tur yuksekogretim kurumlanna 
Seminarium Ecclesiae ac Reipublicae deniyordu. Bu tur Kalvinist 
akademiler bugunku bir gok universitenin temelini olu§turmu§tur. Ornegin, 
Academia Geneviensis zaman iginde bugunku Cenevre Universitesi'ne 
d6nu§mu§tur. 

Ortagag'da Fransa'da kurulmu§ olan kolejier 16. yuzyildan itibaren 
giderek kendi ogretmenleri olan bagimsiz egitim kurumlanna donu^meye 
ba§ladi. Bunlann gogu hem ogretmenler, hem de ogrenciler igin yatiliydi. 
Sanat, hukuk, tip ve ozellikle teoloji derslerinin gogu kolejierde verilmekte 
oldugundan, universitenin i§levi neredeyse mezuniyet sinavlanni yaparak 
diploma vermeye indirgenmi§ti. Colleges de plein exercise adii kolejierde 
ust duzeyde de dersler verilmekteydi; diger kolejierde ise, esas olarak 
universiteye hazirlik niteliginde egitim verilmekteydi. Kolejlerdeki dersler 
di§aridan katilmak isteyen ogrencilere de agikti. 

Ispanya'da fakir ogrencilere barinma imkani saglama amaciyla 
kurulmu§ olan kolejierin biiyuk bolumu bu niteliklerini 1500 - 1800 doneminde 
de siirdurduler. Ancak, giderek gOglenmeye ba§layan devlet burokrasisinde 
kamu gorevi ustlenmek, asillerin ve toplumun ust gelir gruplannin da ilgisini 
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gekmeye ba5layinca, Salamanca, Alcala ve Valladolld'dekl 6 kolej (collegios 
mayores) Ile Bologna'da Ispanyol ogrenciler Igln kurulmu? olan kolej, ellt 
kamu gdrevlllerlnl (letrados) yeti^tlren yuksekogretim kurumlarina donu^tu. 
Oniversitelerde yonetim bilimleri kursulerinin kumlmasi daha sonra Ilk kez 
Prusya'da 1727'de Halle ve Frankfurt-am-Oder'de gergekle§ml5tlr. 

Asillerin gocuklan geleneksel olarak ozel ogretmenler tarafindan 
egitllmekteydl. Humanizmanin egitimi bir toplumsal deger haline getlrmeslyle, 
evlerdeki ozel egitimin de onemi artti. Buna ek olarak, 16. yuzyilin sonlanna 
dogru sadace asillerin gocuklanna sivil ve askeri egitim vemie amaciyla 
universite di?inda yuksekogretim kurumlan kurulmaya ba^landi. Bu okullarda 
ust duzey kamu gorevlnin gerektirdigi dll, politika, maliye ve tarih gibi derslerin 
yaninda, eskrim, dans ve at binme gibi alanlarda da dersler verilmekteydl. Bu 
okullara Almanya'da Ritterakademien, Ispanya'da Colegio Imperial veya 
Reales Estudios, Italya'da seminaria nobilium, Fransa'da sivll olanlara 
academies d'equitation, askeri olanlara eco/es militaires denmekteydl. 
Asillerin gocuklan igln kurulan bu okuilar da kolej modellne gdre kurulmu? 
yatili okullardi. Buniann bir bdlumu zamanla Qniverslteye veya harbiyeye 
d6nu§mu§tQr. 

Diger bir ilging omek, 1781'de Stuttgart'ta kunjian Hohe Schule'dir. 
Askeri bir akademlnin yeniden yapilandinlmast Ile kurulan bu yuksekogretim 
kurumu, Qniversitenin ne admi, ne de geleneksel fakQIte yapisini almi^tir. 
Bunun yerine, hukuk, askeri bilimler, kamu yonetlmi (Cameralwissenschaft), 
ormancilik, tip ve Iktlsat bolQmleri kurulmu§tur. 1794'de kapanan bu Lutheran 
yQksekogretim kurumunun amaci, orduya ve devlete eleman yeti§tirmektl. 
Kisa omuriQ olmasina ragmen, bu okul gQnumuzdeki Alman Qniversitelerinde 
bulunan bolumlerin (Fachbereich) bir aniamda prototiplnl oIu§turmu§tur. 

1.2.3 BiLiMSEL DEVRIM, UNIVERSITELER VE BiLiM AKADEMlLERi 

16. ve 17.yuzyilda meydana gelen bilimsel geli§meler gegmi§ten 
gelen bir sureklilik sonucu meydana gelen bir degi$im degli, gergek bir 
devrimdir. Skoiastisizmin hem ydntemlerlnin, hem dayandigi metafizik 
ve mantigin ve de dolayisiyla, vardigi turn sonuglarin yanli^ligi bu 
ddnemde kanitlanmi§tir. 

Gell§en ve zenglnle§en burjuvazi, gQglenen sivil devlet ve yerel 
ydnetimler, Humanizmanin Insan merkezli yakla?iminin kaginilmaz bir sonucu 
olarak Insan aklinin dne gikmasi, Rdnesans'in getlrdigl yeni ya?am tarzi, 
Refomiun otoriteye ba§kaldirma igerigl gibi, bir gok sosyoekonomlk faktdrQn 
bir araya gelml? olmasi Bilimsel Devrim'i dogumiu^tur. 

Padua, Leiden ve 18. yQzyil Iskog unlversiteleri gibi istlsnalar bir yana 
birakilirsa, universitenin Bilimsel Devrim'o bir kurum olarak katkismin az 
oldugu dne surijlebillr. Zira, ddnemin Onlversiteleri esas olarak ogretim 
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kurumlariydi; bilimsel ara§tirma universitenin temel i§levleri arasina henuz 
girmemi§ti. Skolastislzmin doktrinleri mufredatlara, daha da onemlisi zihinlere 
hakimdi. 

Ancak, Bilimsel Devrim'i yaratan bilim adamlarinin neredeyse 
tamaminin universite veya kolej mezunu oldugu, bir kisminin ise bu 
kurumlarda ogretmenlik yaptigi gozden kagmamalidir. Ornegin, Francis 
Bacon Cambridge'de, Tycho Brahe Kopenhag'da, Copernicus, Crakow, 
Padua, Bologna ve Ferrara'da, Vesalius Padua'da, Harvey Cambridge ve 
Padua'da, Bernouiirier Basle'de, Boerhaave Leiden'de, Boyle Oxford'da, 
Celsius Uppsala'da yuksekogrenim g6rmu§, Erasmus Avrupa'nin birgok 
universitesinde. Paracelsus Basle'de, Newton Cambridge'de, Galilei Pisa ve 
Padua'da, Boerhave Leiden'de, Bernouilll'ler Basle'de, Celsius Uppsala'da 
profesor olarak gorev yapmi§lardir. Newton'un en onemli eserlerini vebadan 
korunmak igin gittigi Lincolnshire'de, Galilei'nin ise Medici Sarayi'nda verdigi, 
konunun diger yanidir. Buna kar^ilik, Vesalius'un bilimsel uretimi saray 
doktoru olduktan sonra esas olarak sona ermi§tir. 

Descartes'in Hollanda'da universitenin di§inda ya§adtgi mesetenin 
diger cephesidir. Kesin olan husus, Bilimsel Devrim'i meydana getiren 300 
civanndaki bilim adamtnin, bir kag istisna di^inda, universite veya kolejierde 
ogrenim g6rmu§ olduQudur. Belli ba§li istisnalar, hidrostatik basinci bulan 
Pascal (1623 - 1662), i§igin dalga kuramini geli§tiren Huygens (1629 -1695) 
ve mikroskopu icat ederek mikrobiyolojiye onciiluk eden Antonie 
Leeuwenhoek'dir (1632 -1723). 

Universitelerde gorev yapan bilim adamlarinin gegimlerini buralardan 
aldiklari ucretlerle surdurmelerinin yaninda, kutupl.anelerden, ge§itli 
kolleksiyonlardan, teleskop gibi teghizat ve kadavralarin bulundugu anatomi 
laboratuarlan, kimya laboratuarlan ve botanik bahgeleri gibi tesislerden 
yararlandiklari ayrica goz onunde bulundurulmalidir. 

Copernlcus'tan Newton'a uzanan bilimsel devrim gizgisinde, 
astronomi ve kozmolojideki yeniliklerle ba^layarak, maddenin yapisindan 
hareket kanunlanna kadar geni§ bir alandaki yeni bulu^lar ve gell^tiri len 
teorllerle, evrenin evrensel doga kanunlanna tabi oldugunun, doganin ve 
dogal olaylarin nicel olarak matematiksel teknikterle incelenebileceginin 
ortaya konmasi, insanin dogaya egemen olmasindaki en onemli 
a§amadir. Universitenin bu geti§mede rolunun altini bir kez daha gizebilmek 
igin, astronomi, fizik, matematik ve daha genel aniamda tabiat felsefesinin 
13.yuzyildan itibaren, yanli§ temellere dayali ve yanli§ yontemlerle de oisa, 
universitenin trivium ve quadrivium bolumlerinde ele alindigmi onemie 
belirtmek gerekir. Bilimsel Devrim esasen, yanli§ da olsa, metafiziksel ve 
matematiksek teorileri olan ve bu nedenle universitelerde yuzyillarca tarti?ilmi? 
olan serbest sanat alanlannda meydana ge!mi§tir. Daha ampirik ve daha 
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pratige yonelik alanlardaki devrim ise daha sonra olmu§tur. Omegin, kimya, 
Ortagag'da simyacilar ve Wag haziriayan eczacilarin lekellndeydi ve serbest 
sanatiar kapsaminda mutala edilmlyordu. Bu yuzden, Lavoisler'in 1789'da 
yarattigi kimya devrimi Newton'dan tam bir asir sonradir. 

Ancak, yine de belirtmek gerekir kl, 1500-1800 ddnemlnln 
universitesinde, ge§ltll fonlaria desteklenen, profesor ve ogrencilerin 
birlikte gali^tigi, yaraticiligi ve uretkenligi te$vik edip odullendiren bir 
kurumsal yapi ve entellektuel ortam henuz clu^mami^ti. 

Bilimsel Devrlm'le gelenegin yerlnl yenllik, ogretmenlerin dikte 
ettigi dogmatik yazili metlnlerin yerlnl insan gdzunun gormesl ve insan 
akimin du^unerek gozumlemesl almi^tir. Kisacasi, tecrube ve bilgi 
biriklminin gozlem ve deneylerle akilci ele§tlris! yeni bllgilerin kaynagi 
haline gelml^tir. 

Ancak, ei becerllerine dayali deneylerin universiteye ginnesi geclkml§tlr. 
Bunun muhtemel nedeni, universitenin mekanik sanatian geleneksel olarak 
hor gormesldir. Bunun ilk istlsnalanndan biri Floransa Oniversitesi matematik 
ve fIzik profosorlerinden Tpricelli'nin (1608-1647) barometrik basing 
Ozerindeki deneyleridlr. 1643*de barometreyi lead eden Toricelli, vakumun 
variigini da kanitlayarak, Aristo'nun temel dogmalarindan birini daha 
gOrutmO§tur. 

Buna kar?ilik, Bilimsel Devrim'i yaratan deneysel gali^malann bir gogu 
Tycho Brahe'nin Uranlborg'da yaptigi gibi, Oniversite di§inda yapilmi§tir. 
Omegin, Pascal barometrik deneyler igin daglara tirmanmi§tir. Hava 
pompasini 1650'de icad eden Magdeburg Beledlye Ba?kani Von Guerlcke 
(1602-1686) ise, mezunlyetten sonra Oniversiteden aynlmi^tir. Hldrojenin 
ka§ifi Honry Cavendish (1731-1810), Killseye baglilik yemini etmeyi 
reddettlgi igin Oniversiteyi bitlrememi§, gali5malanni The Royal Soci9^/ 
gergeveslnde yOrOlmO§tOr. Oksijenin kagifl Joseph Priestley (1731-1810) 
Edinburgh'da hukuk doktoru olmu§, Kalvinlst papaz olarak Warrington 
Academ/de dll ve edebiyat ogretmenligl yapmi§tir. Keza, modem 
kimyanin kurucularindan Dalton (1766-1844), Presbiteryen oldugu igin, 
Manchester Edebiyat ve Felsefe Demegi'nde ba^kanlik yapmi? ve halka agik 
dersler vermi§tlr. Uranus ve Satum'u ke§feden Alman asilli Ingiliz astronom 
Herschel (1738-1822) evinde gali|mi§tir. I§igin enterferansini bulan Young 
(1773-1829) ise hekimdl. 

Oniversitenin bir gok bakimdan kisitlayici olan genel ortami,ozellikle 
kuruma hakim olan dini taasup, universitede gorevll bilim adamlarini yeni 
ortam arayi^larina itmi^tlr. Bunlar universite di^inda ge§ltli ortamlarda bir 
araya gelerek bilimsel ve entellektuel konulari tarti?maya ba?lami§lardir. 
Krallar, prensler ve aslller bu ortamlan ayni veya nakdi olarak destekleml§, 
hatta bazi hallerde dogrudan kurmu§, geli§en ticaret ve sanayi keslmlnin 
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mensuplan da yer yer bu ortamlara katilmi§, maddi destek saglami^lardir. 
Boylece, bilim akademileri dogmu? ve Yeni Bilim kurumsal yapisini 
universitelerde degil, bu tur kurulu^larda bulmu§tur. 

Burada sozu edilen akademiler, ornegin Kalvinist'lerin kurdugu 
Cenevre Akademisi veya asiller igin kurulan Ritterakademien degildir. Ornek 
olarak verilen bu iki akademi, Vatikan'dan veya bir Kral'dan o devirde 
diploma verme yetkisi alamadiklari igin, studium generale ad ve statusu 
olmayan, ancak esasen o donemdeki universiteye yakla§ik olarak e§deger 
yiiksekogretim kurumlaridir. 

Burada sozu edilen bilim akademilerinin prototipi Floransa'da Lorenzo di 
Medici'nin destegi ile kurulan Platonik Akademi'dir (Accademia Fiorentina). 
Bunu takiben, Roma, Napoli. Venedik ve Floransa'da da bu tur, esasen tarti§ma 
grubu niteligindeki akademiler kurulmu§tur. Daha orgiitlii ve deneysel gali§malar 
da yapma amaciyla kurulan ilk akademi ISOS'de Roma'da Prens Cesi'nin 
kurdugu, Galilei'nin de iiye oldugu ve eserlerinin en onemlilerini bu akademinin 
uyesi olarak yazdigi Accademia dei L/nce/"dir. Bu akademi Prens'in erken 
olumunden sonra kapanmi?, ancak kutiiphanesi devralinarak ayni adia 1847'de 
bu kez Italya'nin milli bilimler akademisi olarak kurulmu?tur. Bilimsel deneyleri 
desteklemek amaciyla IBSZ'de DCik II. Ferdinand de Medici tarafindan kurulan 
Accademia del Cimento ayni ad la gunumuze gelmi§tir. 

-Bu tiir bilim akademileri Fransa, Ingiltere ve Kuzey Avrupa'da h\z\a 
yayilmi§tir. Kardinal Richelieu 1635'de Academie Francaise'l kurmu§tur. Bu 
akademi de Fransizca'nin geli§tiricisi ve koruyucu olarak gunumuze gelmi§tir. 
ly.yiizyil sonlannda ge?itli bilim, kultiir ve guzel sanat alanindaki akademilerin 
tiimu devlet tarafindan kurulmu^tur. Bunlann en onemlisi ISee'da kurulan, 
1699'da yenicen yapilandinlan ve gunumuze gelen Fransiz Bilimler Akademisi'dir 
(Academie Royal des Sciences). Ba§kani Krai tarafindan atanan bu 
akademinin, hepsi ucretii olmak uzere dort grup uyesi vardi. On §eref iiyesinin 
yaninda, matematik, astronomi, anatomi, kimya ve botanik alanlannin her 
birinden uger asil uye segiliyordu. Her bir asil iiyenin denetiminde gali§mak 
uzere, istikbal vaadeden geng iiyeler (eleves) ayrica segiliyordu. Asil uyelerin 
Paris'te ikamet etmeleri zorunluydu. Akademinin gorevleri ve yapisi 
kararnamelerle be!irlenmi§ti. Akademinin en onemli gorevlerinden biri yen! 
teknik bulu^lan inceleyerek yararliliklart hakkinda hukiimete rapor vermekti. 
Goruldiigii gibi, Fransiz Bilimler Akademisi, aslinda bilimsel ara§tirmalarla 
gorevli bir kamu kurumuydu. 

Bilimler Akademisi'nin kurulu§una ortaya koydugu siyasi iradeyle 
onciiluk eden Colbert, edebiyat (Academie des inscriptiones et belles-
lettres, 1663), heykel (Academie d'Sculpture, 167i ; ve mimarlik 
(Academie d'Architecture, 1671) alanlannda da bu tur kurulu§larm 
kurulmasina onculuk etmi^tir. Colbert'in amaci bilim adami, §air, edebiyatgi ve 
sanatkarlan bu tiir kamu kurumlannin gatisi altinda biraraya getirmek 
suretiyle, uyguladigi merkantilist politikalann bilimsel ve fikri temeilerini 
olu§turmakti. 
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Buna kar§ilik, 1662'de Londra'da kunjlan The Royal Society of 
London for the Advancement of Natural Knowledge, kisa adiyla The 
Royal Society, bilim adamlannin yaninda, bilimle ilgilenen asilier ve bilime 
merakli veya amator olarak bilimle llgilenen ki§llerin bir araya gelerek kurdugu 
bir demekti. The Royal Society dewleWen yardim almiyor, glderleri uyelerin 
odedikleri aidatlardan kar§ilaniyordu. Resmen kunalu§undan once ilk 
toplantilarmi Gresham College6a yapan The Royal Society'nin ba§arili 
olmasinda buyuk paya sahip olan ve bu kurulu§un Ilk ba§kani olan Robert 
Hooke'un kaleme aldigi statunun dibacesi aynen §6yleydi: 

"The Royal Society'nin i?i, tum dogal olaylar, yararU zenaat, 
imalat, mekanik uygulamalar, makinalar ve deneylere dayali icadlan 
kapsayan alanlardaki bilgileri geli§tirmektir, llahlyat, metafizik, 
ahlak, siyaset, gramer, retorik ve mantik dernegin i lgi ve ugra^i alanlart 
di^mdadtr," Demek, henuz dinin etkisi altinda ge?itli gati^malann piatformu 
olma niteliginden kurtulamami? universiteler di^inda, herhangi bir onyarginin 
hakim olmadigi bilimsel bir ortam olu§turmayi amagliyordu. 

Agikca goruldugu gibi, sosyal ve insani bilimler, The Royal Society'nin 
kapsami di§indaydi. Bu alanlar 1902'de kurulan The British Academy ile 
akademi kapsami igine girmi§tir. The Royal Societyn'm 1665'den itibaren 
yayimlamaya ba§ladigi, bilimsel hakemlerin yayinlanmaya deger buldugu 
bilimsel makalelerin basildigi Philosophical Transactions, Ilk bilimsel dergi 
olup, gunumuzde de ayni adla en prestijil bilimsel dergilerden biri olarak 
surmektedir. Sir Isaac Newton MOZde The Royal Society'nin ba^kanligina 
segilmi|tir. Deneyler yapmak ve deneyler hakkinda raporlar yazmak, bu 
dernegin uyelerinin ba§lica faaliyetlerinden blriydi. 

Almanya'da kurulan Ilk akademi 1677'de Imparator'un himayesine 
giren Academia LeopoW/na'dir. Bugunku Alman Bilimler Akademisi Ise, 
Prusya Krali I.Frederick tarafindan Lelbniz'in onerisiyle Fransiz Bilimler 
Akademisine benzer bir yapida 1700'de kurulup, 1711'de Berlin'de faaliyete 
gegen Akademie der Wissenschaften'dir. 

Bilimler akademileri kisa surede Rusya (1725), Isveg (1741) ve 
Danimarka'ya yayilmi§tir. Bunlardan en llginci, Qar Buyuk Petro tarafindan 
planlanip, 1725'de Kralige Katerina tarafindan St. Petersburg'da agilan 
akademidir. Bu akademi aslinda ug bolumden olu^maktaydi. Bunlardan 
birincisi, Fransiz ve Alman akademilerine benzer yapidaki Rus Bilimler 
Akademisi (Akademia Nauk), ikincisi akademi Oyelerinin ders verdigi 
universite, u^uncusu Ise universite ogrencilerinin ders verdigi liseydi. St. 
Petersburg Universitesi 1794'de akademlnin" di^inda bagimsiz bir yapiya 
sahip olmu^tur. Ancak, akademi uzun sure St.Petersburg Universitesi olarak 
taninmaya devam etmi§tir. Rusya'da dogrudan kurulan Ilk Oniversite, 
St.Petersburg Akademlsi'nin taninmi? akademisyenlerinden ve Oniversitenin 
rektorO Lomonosov'un onerisl Ozerine, 1755'de kurulan Moskova 
Oniversitesi'dir. Ne St. Petersburg, ne de Moskova Oniversitelerinde teoloji 
fakOltesi vardi. Zira, ortodoks din adamlan geleneksel olarak Kiev (1632) ve 
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Moskova'da Ortodoks Kilisesinin kontroiundeki teoloji akademilerinde 
(kollegia) yetl§mekteydi. Rus hukumetl, aralarinda Euler'in de bulundugu bir 
gok taninmi§ bilim adamini St.Petersburg'da s6zle§meli olarak istihdam 
etml§tlr. Buyiik Retro ve Kralige Katerina, ogretim iiyesi olarak yetl^tinlmek 
uzere gok sayida Rusu Avrupa universiteierine g6ndermi§, St.Petersburg'da 
ogrenim goren bir gok bilim adami Moskova Universitesi'nin ogretim 
kadrosunu olu§turmu§tur. Rusya'da bilimsel gali§malar akademide yapiliyordu, 
universiteler ise sadece egitim yapilan mekanlardi. Bu geleneksel yapi, SSCB 
doneminde de siirmu? ve Avrupa ve Amerika'nin aksine, egitim ve ara§tirma 
i§levleri Rusya'da birle§emememi?tir. 

Diger ilging bir ornek, 1752,de Birmingham'da kurulan The Lunar 
Society'dir. Din adami, teolog ve oksijenin ka§ifi kimyager Joseph Priestley 
(1733-1804) gibi biiim adamlan ve du§unurlerle ilk ticari buhar makinasinin 
mucidi James Watt ve Bolton gibi sanayicilerin, herayin dolunay ak§ami bir 
araya geldigi bu dernekteki goru§ ali§ veri§i ve tarti§malar, bir aniamda 
Sanayi Devrimi'nin bilimsel temelini olu§turmu§tur. 

Isinin mekanik e§degerliligini ortaya koyan Amerikan asilli Ingiliz fizikgi 
Sir Benjamin Thompson'un (Count Rumford, 1753-1814) giri§imleri ile 
1799'da kurulan The Royal Institution'un amaci, bu ki§i tarafindan §u §ekilde 
belirtilmekteydi: 

"Bilgiyi yaymak, yararli mekanik bulu^ ve geli^tirmelerin 
kullanilabilir hale getirmesini kolayla§tirmak, felsefi konferanslar ve 
deneylerle bil imin gi inluk ihtiyaglarin kar^ilanmasma yonelik olarak 
dgretilmesini saglamaktir." 

The Royal Institution'\r\ ilk miidiirij, biiyiik bir bilim adami ve ayni 
zamanda iyi bir muhendis (madenci lambasinin mucidi) olan Humphry Davy 
idi (1778-1829). Michael Faraday (1791-1867) bu kuruma Davy'nin asistani 
olarak girmi§tir. Elektroliz kanunlarini ortaya koyan ve elektrik motorunu icat 
eden Faraday'in gordiigu tek egitim kilisede pazar gunleri verilen okuma 
yazma dersleriydi. The Royal Institution'un kurdugu mekanik enstituleri 
zaman iginde teknik okullara d6nii§mu| ve halen faaliyette olan bir gok 
iiniversitenin kokenini olu§turmu§tur. 

Akademilerin 17.yiizyildan gunumiize gelen en kaltci katkisi bilimsel 
dergi yayimlamasidir. Nitekim, Alman Aydinlanmasinin onciilerinden 
Christian Wolff (1679-1754, Marburg ve Halle Ciniversiteierinde felsefe ve 
matematik profesoru) akademilerin temel i^levini, daha o donemde "yen! bilgi 
ve ke§iflerin iiretimi ve yayimi" olarak tanimlami§ti. Boylece, bilim adamlan 
aralarinda mektupla haberle§meyle olu^maya ba§layan bilimsel tarti§ma 
ortami, kitaplann yaninda, giderek artan hizIa dergilerde yayinlanan bilimsel 
makalelere d6nu§mii§tur. Bu nedenle, 17.yLizyil sonlarmdan itibaren 
bilimsel makale yayimlami§ olmak, ogretim iiyelerinin atanma ve 
terfilerinde onemli bir kriter olmaya ba§lami§tir. 
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Buna kar|ilik, akademilerin, gunumuzdeki aniami ile bir ara§tinna 
merkezi olma l§levi, Rusya ve eski komunist ulkeler di§mda gunumuze 
gelmemi§tir. Bilimsel ara5tirmalar 19. yuzyildan itibaren Qniversitelerin iki 
temel i§levlerlnden birini olu§tumriu§tur. Oniversiteler gunumuzde bir ulkenin 
milli Ar-Ge sisteminin Qg temel unsumndan biridir; akademiler ise, zaman 
zaman dani?manhk igln ba?vurulan, bilimsel dergiler yayinlayan, onursal 
kunjmlara d6nQ§mu§tQr. Rusya ve eski komQnIst ulkelerin yQksekogretim 
bilim ve teknolojide halen kar§i kar^iya bulundugu en onemli sorunlarin 
ba^inda, akademilere bagli enstitQ ve laboratuariann, konusuna gore 
6zelle?tirilmesi veya Qniversite bQnyesi igine alinmasidir. 

Ozette, 1500-1800 donemi Avrupasinin bilim dunyasi, yuksekdgretim 
kurumlan, bilim akademileri gibi kurumsal yapilarla birlikte, mektuplar, 
kitaplar ve bilimsel dergilerden olu§an bir yazili metinler ortamindan 
{Respublica Litteraria) meydana geliyordu. 

1.2.4 ONiVERSiTELERiN iQ YAPISI VE l§LEYl§i 

1500 - 1800 donemi Avrupasi'nin en belirgin nlteligi yuksekogretim 
kurumlannin ge§itllliginln artmasidir. Oniversiteyi diger kurumlardan ayiran en 
onemli ozellik, genellikle Papa'dan, nadlren de sivil otoriteden alman diploma 
verme yetkislydi. Bir gok kurum ise, Qniverslteye e§deger egitim yaptigi halde, 
bu yetkiye sahip degildi. Bu nedenle, ba?ka kurumlarda veya ozel 
Ogretmenlerden egitim goren ogrencilerin sinavlannt yapmak ve ba^anli 
olanlara diploma vermek, Qniversitenin kendi dgrencilerini egitme l^levlnln 
yanmda, ikinci bir i?lev olarak ortaya gikti. Zira, Qniversite diplomasi Onemli bir 
sosyal prestij simgesiydi; kaldi ki, tip doktoriugu, avukatlik ve yargiglik 
Qniversite diplomasi olmadan icra edilemiyordu. 

16. yuzyil ba?i Itiban ile Ogrencilerin gogunlugu artik, Ortagag'da 
oldugu gibi Kilise mensubu ve fakir degil, zengin kentli tuccar ve toprak 
sahiplerinln gocuklanydi. Devlet yOnetiminde daha etkIn olmayi amaglayan 
asillerin gocuklan da Ogrenim gormeye, fakir Ogrenci sayisi giderek azalmaya 
ba§lami?ti. Asillerin ve zenginlerin gocuklan arasinda, egitimlerini Avrupa'nm 
taninmi? Qniversitelerinin bulundugu §ehlrieri bazen Ozel Ogretmenleri ile 
biriikte gezmek, oralarda dersler dinlemek, mumkun oldugu takdirde sinavlari 
ba§anp Qniversite diplomasi almak, 17. ve 18. yuzyilda moda olmu§tu. Grand 
Tour adi verilen bu egitim seyahatmm Italya, Ispanya, Fransa, Hollanda ve 
Ingiltere'de ugrak noktalari vardi. Bilhassa Italya ve Hollanda'da belirii 
guzergahlar (iter Italicum ve iter Holiandicum) Qzerindeki Bologna, Padua 
ve Leiden gibi taninmi? Qniversiteler en gok ragbet gOren yerierdl. Bu 
meyanda, bazi Qniversitelerin, hak etmedikleri halde bir gok zengin Ogrenciye 
para kar^iligi diploma verdikleri, bazi taninmi? universitelerin dahi, sirf gelir 
sagiamak ugnjna, bu yola ba^vurduklan gorulmQ^tQr. I?i ciddi tutan 
universiteler arasinda ise, Ogrencilerden alman Qcret ve harglar konusunda 
rekabet olmu§tur. 
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Bu donemde meydana gelen Ikinci bir onemli geli§me, Bologna 
Modeli'nin fiilen yok olmasi ve Paris ModeH'nin kalici model olarak 
gunumuze gelmesidir. Ogretmenler bu donemde universitenin gergek 
hakimi haline gelmi§, ogrencilerin yonetimdeki hakimiyetleri ve gugleri 
giderek azalmi^tir. 

Uguncu onemli geli§me ise, Ortagag'da esas olarak Papa'da ve bir 
olgude de Kutsal Roma Imparatoru'nun uhdesindeki universite kurma 
yetkisinin, giderek artan bir bigimde kraliara, prensiere ve yerel yonetimlere 
gegmesidir. Paris Modeli'nin hakim otmasinin bir nedeni de budur; zira, 
ogretmenlerin ucretleri artik sadece ogrenciler tarafindan degil, buyuk olgude 
kurumu kuran sivil otorite tarafindan odenmeye ba§lami§ti. 

Daha once Italya, Ispanya, Fransa ve ingiltere'de yogunla§mi§ olan 
universiteler ve yuksekogretim kurumiari hizIa Kuzey Avrupa'ya yayilmi§tir. 
Degi§ik yorelerde olu§maya ba§layan yoresel kulturler, o yoreye en yakm eski 
universitenin yapisinin yaninda, yeni kurulan universitelerin yapilarini da 
etkilemi§ ve ge§itli universite tipleri ortaya gikmt§tir. Esasen Paris Modeli'nin 
ge§itli varyasyonlari olan bu donemdeki universite yapilarini ug ana grupta 
toplamak mumkundur: 

• Sanat fakultesinin ustunde, hukuk, tip ve teoloji fakultelerinden en 
az birinden olunan, ayni uzmanlik grubundaki ogretim alanlannin nrierkezi bir 
fakulte yapisi iginde toplandigi, profesorlerin hakimiyetindekl klasik model, 

• Egitimin gok buyiik kisminin kolejierde yapildigi, merkezi 
universitenin esas olarak mezuniyet sinavlanni diizenledigi yatili kolejier 
federasyonu niteligindeki Oxford ve Cambridge modeli, 

• Birbirine gok yakin binalardan olunan merkezi yonetimli tek bir 
kolejden olu§an kugiik ve kompakt iiniversite modeli. 

1500-1800 doneminde kurulan birinci grup iiniversitelerinin tipik 
ornekleri Leiden (1575) ve Gottingen (1733) universiteleridir. 

aynen 
Oxford ve Cambridge'in klasik yapilan giinumuzde de neredeyse 
surmektedir. 

1500-1800 doneminde kurulan iiniversiteierin gogu uguncu gruptaki 
Ciniversitelerdir. Gunumiizdeki bir gok ispanyol, Fransiz, Kuzey ve Dogu 
Avrupa iiniversitesinln kokeni bu donemde kurulmu? olan kolejierdir. Olomouc 
(1570), Aix-en-Provence (1603), Paderborn (1614), Salzburg (1620), Miinster 
(1622), Dorpat (1632), Bamberg (1648), Innbsruck (1668) ve Breslau (1702) 
iiniversitelerinin kokenleri bu tiir kolejierdir. Bunlar kCiguk ve kompakt olduklan 
igin ucuza maloldugu gibi, merkezi yonetim tarzindan dolayi, kurucu otoritenin 
ogrencileri ve mufredati denetim altinda tutmasi daha kolaydi. Bu universitelerin 
bir gogunun kokleri Cizvit ve diger tarikat mensuplannin kurdugu kurumlardir. 
Bu tur kolej modeli iiniversiteler ba§langigta sadece ug yillik bir sanat fakultesi 
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ile bunun ustundeki dort yillik bir teoloji fakultesinden olu§maktaydi: yani, 
bunlar bir aniamda "yanm universiteydi". Aynca, sanat fakultesi bir olgude 
ortaogretim duzeyini de kapsiyordu. Diploma venne yetkileri Papalikga 
taninmi§ti. Bunlara daha sonralari diger fakulteler de eklenmi§tir. Ancak, 
merkezi yonetim sistemi aynen muhafaza edilmi^tir. Bu modeldeki merkezi 
yonetim sistemi gunumuz Oniversitelerinin de temelini olu§turmu§tur. 

Protestan Oniversitelerinin bir gogunun kokeni 16. yuzyil ba5lannda 
kurulan gymnasia ///usfr/a'dir. Omegin, Gottingen (1733), Jena (1557) ve 
Giessen (1607) Oniversitelerinin kokenleri, sirasi ile 1586, 1548 ve 1605'de 
Lutheranlann, Strasbourg Oniversitesi'nin (1638) kokeni ise Sturm'un 1538'de 
kurdugu £rymnas/i//n'dur. Cenevre Oniversitesi'nin kokeni 1559'da John 
Calvin'in kurdugu Cenevre Akademisidir (Academia Geneviensis). Kassel 
(1633) ve Halle (1693) Oniversitelerinin kokenleri ise asilier akademileridir 
(Ritterakademien). Kuguk ve kompakt kolej modellne gore kurulmu? 
Protestan Oniversitelerindeki temel birim Melanchton'la ba§layan kursu 
sistemiydi. Bu sistem klasik fakOlte modellne gore gok daha esnek 
oldugundan hOmanizmIe ba§layan mOfredat yeniliklerini bu sisteme g6re 
yapilandirilmi? yeni Oniversitelerde gergekle§tinmek gok daha hizli ve kolay 
olmu§tur. KOrsu sistemi, Aydmlanma Qagi'nda, ozellikle Iskogya'dan 
ba^layarak turn Avrupa'ya yayilmi? ve ge^itli bigimlerde gOnOmOze kadar 
gelmi^tir. 

1500-1800 doneminde kurulan Kalvinlst akademilerin yonetim modeli 
ba§ta ABD olmak Ozere, Hollanda ve Isveg'dekl universitelerin gunumuzdeki 
yonetim modellerinin temellerini olu§turmu5tur. John Calvin, kurumlarin 
toplumun kontrolu altinda tutulmasmm gerekliligine inaniyor ve kurumlann 
yonetiminin bir ki§lde degil, bir grupta olmasini savunuyordu. Ancak, Calvin, 
bir ki§lnin diktatorlugu kadar, Insan kitlelerinin, kitleyi olu§turan ki^ilerin 
dOzeyleri ne kadar ne kadar yOksek olursa olsun, igint du§ebilecegi anar§ik 
ortami da o kadar zararli ve tehlikeli buluyordu. John Calvin, aynca, Ister 
burokrat, ister din adami, ister universite profesorlerinden olu^sun, gikar 
gruplarmin kendi iglerinde olu$turacaklari oligar^ik yapilarin, toplumun 
genel gikarlan lie geli§ecegme Inaniyordu. Kisacasi, Calvln'e gore, 
toplumun gikarlarinm en guglO koruyuculari, topkimu olu^turan bireylerdi. 
Buna gore, kilise ve universite gibi kurumlar, o kurumun mensubu 
olmayan bir grup toplumda temayuz etml? ki§i tarafindan sevk ve Idare 
edilmeliydl (governance). 

Sevk (veya yonlendirme) ve Idare ibaresinin Ingilizce kar^iligi olan 
governance kelimeslnin Latince kokeni gubernare sozcugudur. Bu sozcOgun 
tek ba^ma aniami yonlendirmedir fsfeer,^. Ancak, bir OIke veya bir kurum 
bazinda kulanildiginda, governance sevk ve idare anlammdadir. Bu 
bakimdan sevk ve idare veya yeni deylmle yonlendirme ve yonetim, yani 
governance tek ba§ma yonetim (administration) veya i§letme 
(management) sozcOklerinden, Qniversiteler baglammda kavramsal olarak 
daha uygun ve daha gegerii bir igerik ta^ir. Ne var ki, sozcOklerden tasarruf 
amaciyla, bu gali§mada yonetim sozcOgO de yer yer governance aniaminda 
kullanilmi^tir. 
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Tekrar konuya donersek, Cenevre Akademisi Cenevre §ehir meciisince 
finanse ediliyordu. Ancak, akademi §ehir meclisi (laymen) ve Protestan 
ruhban sinifi ('Profesfanf c/erpy^ tarafindan ortak yonetiiiyordu. Akademinin 
teoloji ogretmenlerinin tumu ruhban sinifindan olmal< zorundaydi; diger alanlar 
igin boyle bir §art yoktu. Ister ruhban smifmdan, isterse sivil olsun, akademinin 
turn ogretmenleri ile Protestan rahiplerden olu?an college of ministers and 
professors, i§e yeni alinacak ogretmen adaylan ile rektor adayini segme 
yetkisine sahipti. Ancak, yeni ogretmenler ile rektor, bu oneriler dikkate 
alinarak, §ehir meclisi iiyelerinin kendi aralanndan segtigi mutemetlerden 
(syndics) o!u§an dort iiyeli, small coivnc/V adii kurul tarafindan ataniyordu. 
Rektoriin gorev sCiresi 2 yildi ve bu sijre bir kez uzatilabiliyordu. Rektoriin 
ba§lica gorevi, akademinin mali kaynaklanni yonetmek, kutuphaneyi 
denetlemek, ogretim iiyelerini yonlendirmek ve ogretmenlerle ogrenciler 
arasindaki anla§mazliklari ve disiplin i^lerini karara baglamakti. Rektoriin 
ruhban sinifindan olmasi zorunlu degildi. Akademide, senato muadili, 
akademik nitelikte veya ba§kaca bir kurul yoktu. 

Edinburgh Universitesi Edinburgh kent meciisince kurulmu§ ve kurulu§ 
fermani iskogya'nin ilk protestan Krali olan 6.James tarafindan yayimianmi§ti. 
Cenevre Akademisi'nin aksine, Edinburgh Oniversitesi'ne bu fermania 
diploma verme yetkisi taninmi^ti. Edinburgh kent meclisi, yine Cenevre'nin 
aksine, iiniversitenin yonetiminde ruhban sinifina higbir yetki vermedi. 
Universite, kent meclisinin segtigi bir komite tarafindan yonetiliyor ve turn 
atamalar bu komite tarafindan yapiliyordu. 

Leiden Universitesi'nin ilk yonetim kurulu (College van Curatoren) 
kent meciisince atanan iiniversite mensubu olmayan iig ki^iden olu§uyordu. 
Ilk kurulun ba^kani, 31 ya§indaki Ian van der Does idi. Kurulun teikibi, daha 
sonralan, belediye ba§kaninca atanan rektoriin ba?kanliginda, kent 
meciisince segilen 4 iiye (curatores) ile dort fakultenin birer profesor 
temsilcisinden (assesores) olu§acak §ekilde degi^tirildi. 

Dublin'de kurulan Trinity College ise, Oxford ve Cambridge'deki 
kolejierden farkli olarak. tek bir visitor yerine, 7 iiyeli Board of Visitors 
tarafindan denetleniyordu. Bu denetleme kurulunun iiyeleri, iiniversite 
mensubu veya ruhban iinifindan degildi. Kolejin egltim-ogretim ve ig i§leyi§i 
ise, Oxford ve Cambridge'de oldugu gibi, ogretmenlerden olu§an ve bir 
aniamda bugunkCi senatonun muadili olan Board of Fellows'a birakilmi^ti. 

Boylece, bugiin ba^ta Angio-Sakson iilkeleri olmak iizere, birgok 
iilkedeki, iiniversite mensubu olmayan ki^ilerden olunan veya 
bunlann gogunlugu olu^turdugu kuruilara dayah universite yonetim 
modelinin (lay governance) felsefesinin John Calvin'e dayandigi ve bu 
tiir yonetim modelinin gi ini imiizden yakla§ik 5 yiizyil once Protestan 
universitelerinde ba^ladigini gori iyoruz. 
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Koku Ortagag Avrupasi'na dayanan Oniversite hem Kilise, hem de sivll 
devletle hlyerar§lk ili§ki Iginde olmu§tur. 1500-1800 doneminin en belirgin 
diger bir ozelligl, Kilise'nin etkisinin giderek azalmasi, sivll devletin ve yerel 
yonetimlerinin etkllerinin buna orantili olarak artmasidir. Ancak. universite bu 
suretle bir yandan giderek lalkle§irken, diger yandan da eskiden sahip oldugu 
ozerkligi de giderek kaybetml5tir. Modem devletin olu?maya ba?lamasiyla, 
sivil otorite, Istihdam'edecegl ust duzey kamu gorevlileri, yargiglar, kamu 
hizmetl goren tip doktoriari, avukatlar ve diger alt duzey kamu gorevlilerinin 
yeti§tigl kurumlann Ozerindeki etkisini her yonOyle artirmi^tir. Bu etki 
mOfetti§ler veya ozel komlsyonlarca yapilan denetimler, ge§ltli karar, 
karamame ve ydnetmelikler ve l§e almada aranan ?artlarla kendini 
g6stermi§tir. Universiteler mOfredatlanni bu §artlara uydumiada zorlanmi§lar, 
universitelerin yeterii gorOlmedigi alanlarda Ise, yukarda gorOldOgO gibi, 
Oniversite di§i yOksekogretim kurumlan agilmi§tir. 

Omegin, Fransa'da Krai 14.Louis,nin devleti yeniden yapilandirma 
programinin yoneticlsl Colbert zamaninda 1679'da gikarilan bir karamame Ile 
hukuk mOfredati yeniden dOzenlenml^tir. Daha sonra tip mOfredati da ayni 
5ekilde duzenlenmi§t profesdriOkler Ihdas edilml§ ve buniann sayilari 
belirienmi^tir, Pariamento 17. ve 18. yOzyilda Oniversitede l§e girmek Igln bo§ 
kadrolarin llan edilmesini ve merkezi sinavlann (concours de Vaggregation) 
yapilmasini yasalaria duzenlemi5tlr. Bazi hallerde ise, Krai dogrudan atama 
yapmi§tir. Ispanya'da da buna benzer sinavlar (oposiciones) konmu?, ancak, 
torpil, yakinlan kayirma ve rO§vetln artmasi Ozerine, Oniversitede profesor 
olarak Istihdam edilecek kl§llerin segimi 1623'de Kraliyet Konseyl'ne 
verilmi§tir. 18. yuzyil sonlannda Ise, profesorO atama yetkisi tamamen 
Oniversite di§i devlet yetkililerine verilmlftlr. Profesor atama yetkisi diger 
OIkelerde de universitenin uhdeslnden gikmi5tir. Yakinlarini kayinna ve 
Igeriden besleme (inbreeding) bazi hallerde o dereceye varmi§tir kl, 
Martjurg, Giessen ve TObingen gibi bazi prestijil Alman Onlversiteleri dahl, aiie 
Oniversitesi (Familien universitat) olarak anilmaya ba§lami§tir. Cenevre, 
Basle, Edinburgh, Pavia, Salamanca ve Valladolid gibi, daha blrgok koklO 
Oniversitede de benzer olaylarin ya§andigi g6r0lm0§t0r. Bu tOr olaylann 
ya5anmadi9i Leiden, Edinburgh, Trinity College, Padua, Gottingen ve Halle 
gibi Oniversitelerneredeyse istisnate§kil etmi|tir. Profesorier, omegin Louvain 
ve Milano'da kent meclisi, Padua'da Venedik Senatosu'nun gorevlendirdlQi 
ug senator, Ingolstadt, TObingen ve Halle'de Prens tarafindan atanmaktaydi. 
Paris. Louvain. Oxford ve Cambridge'de doQrudan Krai tarafindan finanse 
edilen profesoriOkler Ihdas edilml^tl. Ingiliz krallan Oxford ve Cambridge'deki 
kolej mudOrierinin seglmlerine mudahale etmekteydi. Profesor atamalari 
genellikle Oniversitenin gdr0?0 alinarak veya Oniversitenin dnerecegl adaylar 
arasindan yapilmakia biriikte, bunlara Itibar edilmedlQI de oluyordu. 

Cambridge'in Idari ve akademik yapisi Kralige I.Elizabeth tarafindan 
1570'de gikanlan bir fermania koklu bir §ekllde deQi§tirildi. Buna gore, vice-
chancellor, ISSS'dan Itibaren kolej mOdurlerince onerilen 2 aday arasindan 
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turn mezunlarca segiimeye ba§ladi. Universite yonetim l<uruluna benzer bir 
kurul olan Caput'un uyeleri ise, vice-chancellor ve 2 proctor'un onerdigi 5 
aday arasindan kolej mudurleri. ust fakultelerin mezunlari (doctors) ve Non-
Regent House'UD (universitenin ogretmen olmayan tum mezunlanndan 
olu§an kurul) 2 temsilcisinden olunan bir segiciler kurulu karafindan 1 yil igin 
segilmeye ba?landi. Buyuk Genel Kurul veya Akademik Genel Kurul'a 
sunulacak tum karar taslaklarini hazirlama yetkisi Capufa verildi. Bu tarihten 
itibaren, vice-chancellor ko\e'\ mijdurleri arasindan segilmeye ba§ladi. Vice-
chancellot^un atanmasi Chancellor tarafindan yapiliyordu. Bu meyanda, 
ise i 'den itibaren kolejierin kidemli iiyelerinin ('fe//oivs>)evlenmesi yasaklandi; 
bu yasak 1861'e kadar surdu. Ogretmen adaylarini onerme yetkisi vice-
chancellor ve kolej miidurlerine verildi. 

Ba§piskopos Laud'un 1636'da yayimladigi statuye gore, Oxford'da 
yonetim yetkileri esas olarak, v/ce-c/)a/7ce//or'un ba§kanliginda, kolej 
mudurleri, yukanda sozii edilen 2 proctor ve bazi segilmi§ profesorlerden 
olu§an Hebdomadal Board adii, haftada bir toplanan kurulda toplanmi?ti. 

Boylece, Oxford ve Cambridge'de yonetim yetkileri tiim ogretmen ve 
mezunlardan olunan biiyuk genel kurullardan (Oxford'da congregatio 
magna, veya convocation, Cambridge'de senate), daha kiigiik yonetim 
kuruliarina (Oxford'da Hebdomadal Board, Cambridge'de Caput) gegmeye 
ba§ladi. Vice-chancellor, 1569'dan itibaren Oxford'da da kolej mudurleri 
arasindan convocation tarafindan segilmeye ve chancellor tarafindan 
atanmaya ba^ladi. Boylece, Oxford ve Cambridge'deki biiyiik genel kurullarm 
yetkileri IB.yuzyil sonlarindan itibaren giderek azalmaya ba§iadi. Buna paralel 
olarak vice-chancellor ile kolej miidurleri iiniversiteierin gergek aniamda 
yoneticileri oldu. 

Keza, Giiney Almanya'daki iiniversiteler dogrudan Prens tarafindan 
atanan ki§ilerin denetim ve hatta yonetimi altina alinmi§ti. 

Bu t i ir di§ miidahelelerin iiniversltedekl egitimin kaliteslni artirdigi 
ve sivil devletin mall yardimlarinin universite profesdrlerinin hayat 
standartini yiikseltt igi tarihi gergeklerdir. Ne var ki, profesorler artik 
ogretme yetkisi (licentia docendi) kendi meslekda^lan yerine sivil otorite 
tarafindan verilen, aylikli kamu gorevlisine d6nu§meye ve Ortagag'da 
sahip olduklan serbestlik, muafiyet ve ayricaliklarmi (libertates, 
immunitates et honores) kaybetmeye ba^lami^lardir. Maa§lan devlet 
tarafindan odenen profesorler (professores salariati) ile gegimlerini 
Kilise odeneklerinden veya vakfiyelerden saglayan profesorlerin 
^professores benefidati) sayisi, maa^lari ogrencilerin odedikleri 
iicretlerden kar§ilanan ogretim uyelerine kiyasla artmaya baf lami§tir. 

HCimanizma ve Ronesans uzun vadede universitelerin !aikle§mesine 
onemli etki yapmi^tir. Ancak, ilk donemlerde tersine bir geli?me ya^anmi^tir. 
Gerek Katolik, gerek Protestan, gerekse Ingiltere'de Anglikan Kilisesi'ne ve 
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yer yer bunlaria 6zde§le5en devlet baskanlanna baglilik yemini profesorier 
igln zorunlu kilmmi§, ozellikle Kar§i Reform doneminde Katolik 
Oniversitelerinde Hristiyanlik doktrin! Ile 9eli§en kitaplarin okutulmasi ve bu 
gibi konulann aniatilmasi yasaklanmi^tir. Ancak, bu tOr anonnal kisitlamalar 
Aydmlanma ile birlikte kaybolmu? ve sonugta Oniversite, bugOnkO gergek 
aniamda laik ve liberal yapisma kavu§mu§tur. 

Universitenin ig yapisma gelince, en yOksek akademik ve idari kurul, 
buyOk olgude bugunkO senatonun e§degeri olan genel kuruldu (concilium 
generale, congregatio generalis, plena, senatus, consistorium, claustro 
plena). Ortagag'da her mezun genel kurulun Oyesiyken, bu kurul giderek 
kOguImu? ve Fransa, Almanya ve Isveg'te bir gok Oniversitede sadece kidemli 
profesorlerden ('professor© ordinarii) veya Ispanya'da oldugu gibi sadece 
kursu profesorlerinden (catedraticos) oIu5maya ba5lami5tir. Bologna 
Modeli'nin hala yOrOriOkte olduQu Bologna, Montpelller, Salamanca, Padua, 
Poitiers ve Orieans gibi az sayidaki universitede ise genel kurul sadece 
"ogrenci milletlerinin" ba§kanlanndan (consiliarii) clufmakta, profesorierin ise 
fakOItelerde kurullari bulunmaktaydi. 

Hemen hemen her Oniversitede rektorun ba5kanligmda, daha az 
sayida Oyeden olu§an yonetim kurullari vardi. Bu kurullar Kita Avrupasi'nda 
rektorOn ba^kanliQmda, rektor yardimcilan ve dekanlardan veya bazi 
Oniversitelerde bunlara ek olarak birer fakOlte temsllclsinden olu?maktaydi. 
Salamanca Unlversitesi'ndeki claustro de consiliaros, oQrencI rektorOn 
ba§kanligmda, en az 21 yanmda olma §artiyla ogrencilerin kendi aralanndan 
segtikleri 8 temsilciden olu§maktaydi. Ancak, gergek yonetim gOcu 10 kOrsO 
profesoru ve 10 asilden olu§an claustro ord/nar/o'daydi. Ne var ki, kursO 
profesorieri, ogrenci rektor ve diger idari gorevliler claustro de consiliaros 
tarafindan segilmekteydi; bu kurulun gorevi de zaten sadece bu segimleri 
yapmakti. 

Ispanyol Oniversitelerinin yonetiminde universite mensubu olmayan 
uyelerin de bulunmakta olduQu, yukarida zlkredilen asillerin temsilcisl 10 
Oyede gSrOlmektedir. Bunun dlQer ornekleri yukanda Edinburgh. Leiden ve 
Trinity College'da verilmi§ti. Bologna Ise, bu konuda ba§ka bir omektlr. 
Bologna'da ba^langigta ogrencilerie kent halki arasindaki sorunlara gozOm 
bulmak igin kent meclisince atanan ve riformatori della studia adi verilen 
Oniversite di§i uyeler, 16 yuzyilin ortalanndan itibaren assunteria d i studia 
adii kalici bir organ olu§turdu. Profesorierin atanmasi, mOfredatin tespiti, 
disiplin ve ceza l^lerine ili§kin tOm yetkiler 1796'ya kadar bu kurulun elindeydi. 

Gunumuzde Kita Avrupasi'ndakl bir gok universitede profesor 
duzeylndeki nihai atama yetkisinin egitim bakanliklarmda olmasinm, 
ogrenci temsilciierinin ve universite mensubu olmayan ki^Ilerin de 
universitenin ge^itli kurullarinda yetkill olarak gorev almalannin tarihi 
kokenlerinin 16. yuzyilda oldugunu goruyoruz. 
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Fakultelerin de dekanin ba§kanliginda, genellikle sadece profesorlerden 
veya onlann temsilcllerinden olu§an kurullari vardi (concilia facultatis). 
Dekan genellikle bu kurul tarafindan kendi uyeleri arasindan segilmekteydi. 

Rektor eski universitelerde, genellikle senato tarafindan kidemli 
profesorler arasindan segilmekte, daha sonra kurulan universitelerde ise, 
universiteyi kuran otorite (Krai, Prens veya yerel yonetim) tarafindan 
atanmaktaydi. 

Bologna Modeli'ne gore, kurulmu? universitelerdeki ogrenci rektor 
zamania once sembolik bir makama donii^tu. Bir gok universitede ise daha 
sonra tamamen kaldiniarak. rektorun, ogrencilerin de katildigi bir segimde 
kidemli profesorler arasindan segilmesi usul haline geldi. Bu tur 
universitelerde dahi, profesorleri atama yetkisi zamania devlet ba§kani, yerel 
yonetim veya dini otoritenin yerel temsilcisine gegti. 

Kita Avrupasi'ndaki kolej modeline gore kurulmu§ kompakt 
Oniversltelerde, kolejin muduru ayni zamanda rektordu. 

Rektore idari i§lerde yardimci olan. universitelerde bugunku genel 
sekreterin e^degeri konumundaki yetkillnin unvani ulkeden ulkeye 
degi§mekteydi (dictator, notarius, syndicus, registrar). Bunlarin en az 
bakalorya duzeyinde ogrenim g6rmu§ olmalan, genellikle hukuk fakultesinde 
ogrenci veya bu fakulteden mezun olmalan §artti. Qok onemli diger bir idari 
makam da mali konular sorumlusuydu (treasurer, oeconomos, quaestor, 
aedilis, prows or fisci, receptor genera lis, massarius, mayordomo, 
hacedor, administrator). Uppsala Universitesi'nde bu gorevi yapan ki§i 
dogrudan Isveg Krali tarafindan atanmaktaydi. 

OrtagaQ'dan gelen bir gelenek olarak, universitenin ogrenciler dahil tum 
mensuplan ile bunlarin aileleri, u§aklan ve universitenin tiim idari personelinin 
her turlij disiplin ve adi suglar dahil ceza i^lerine bakma yetkisi universitenin 
kendi mahkemelerindeydi. Paris Modeli universitelerde bu mahkemenin 
ba§kani rektor, Bologna Modeli universitelerde ise, ogrenci rektor degil, sivil 
veya dini otoritenin atadigi §ans6lye veya diger yetkiliydi. Bu mahkemeler 
zamania sadece disiplin konulanna bakan kuruilara d6nu§mu§tur. 

Universite bir kurum olarak ortaya giktigi ilk gunden Itibaren kendi 
di§mdaki bir dini veya sivil otoritenin himayesine siginmi^tir. 
Universitenin yetki ayricalik ve muafiyetlerlnin ve giderek artan bir 
olgude finansmaninm da kaynagi bu otorite olmu§tur. Bu nedenle, soz 
konusu dini veya sivll otoriteyi temsil eden bir ki§i veya ki§ilerden 
olu§an ve rektorun ustUnde yer alan bir makam, zamania universitenin 
idari yapisi iginde yer almi§tir. Dini veya sivil otorite tarafindan bu 
makama atanan ki§inln unvani genellikle §ans6lye Idi. 
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Oniversite ve diger yuksekogretim kurumlarinm sayisi ve ge^itliliginin 
artamasinin yanmda, egitimin giderek gugienen modem devletin asli gorevleri 
arasina girmesi kar§ismda §ans6lyelik yetersiz kalmaya ba^ladi ve zamanla 
sembolik bir makama d6nu§tu. Bunun yerine, 18. yuzyildan itibaren denetim, 
hatta yer yer yonetim ve yonlendirme, eski deylmle sevk ve idare gucu, devlet 
yapisi igindeki bakanliklara, buniann alt birimlerine ve/veya bu amagia 
olu?turulan kurullara gegmeye ba^ladi. 

Bunun ilk ornekleri, Ispanya'da daha 17. yuzyil barlarinda 1623,de 
kurulan Junta de Education ve Junta de Colegios ile Avusturya 
Imparatorigesi Maria Theresa'nm 1760'da kurdugu Studienhofkomission ve 
i§gali altindaki Kuzey Italya'da aynca kurdugu Magistrato Generale degli 
Studi'd\r. Bu omekleri, bir bakima ilk egitim bakanligi olarak kabul edilen 
1773'de Polonya'da Crakow Universitesi'nin rektorunun ba5kanligmda, 
ozellikle ilk ve ortaogretim kummlarinin dgretmenlerinin yetlrtirilmesini 
duzenleme ve tum egitim kademeleri uzerinde gozetim ve denetim yapma 
gdrevleriyle kumlan komisyon izledi. 

Oniversltelerin gozetim, denetim ve hatta yonetimi, giderek kurumla§an 
bu tur yapilara, daha sonra da merkezi yapinm guglu oldugu OIkelerde 
bakanliklara gegmi§tir. Yerel yonetimlerin guglO oldugu veya federatif 
yapilardaki Olkelerin prototipl Ise Leiden Oniversitesinde curafores'dir. Bu 
model Belgika, Isvigre ve Almanya'da giderek yaygmla^mi^tir. Bu tOr kurullar 
rektorun atanmasi dahil, geni§ akademik, idari ve mali yetkilerle donatilmi§tir. 
Bu yonetim modeli gOnOmOzde Isvigre'nin federal Onlversiteleri ile Hollanda 
Oniversitelerinde, anahatlari ile aynen uygulanmaktadir. Idari ve mali yetkiler, 
19. yOzyildan itibaren Isvigre'nin kantonal Oniversitelerinde kanton egitimi 
bakanligma, Almanya'da ise hOkumet tarafindan atanan, 6nce Kuratordaha 
sonra Kanzler unvanli ki§ide toplanmi§tir, Aynca egitim bakanliklannin 
akademik konulardaki yetkileri de giderek artmi§tir, 

Oniversitenin ba^lica mali kaynaklan, 16. yOzyilda vakfiye gelirieri, 
bagi§Iar ve ogrencilerin odedikleri ucret ve harglar, din adami olan ogretmen 
ve Ogrenciler igin Kilise'nin sagiadigi yardimlar ile ge§itli gergek ki§i, kurum 
veya kurulu§larm yaptigi ayni veya nakdi yardimlardi. Zaman ileriedikge 
krallarin, prenslerin, aristokratlann ve yerel yonetimlerin ihdas ettikleri 
profosoriuklere atanan ogretim Oyelerine odenen Ocretler gibi nakdi katkilari 
artti ve bunlar zamanla kurumsal nitelik kazandi. Aynca, Oniversltelerin ge§itli 
vergi muafiyetieri oldugu gibi, bazi vergilerin bir kismi ge§itli amaglaria 
Oniversltelere tahsis edilmeye ba^landi. 

Ba^lica gider kalemleri, ogretim Oyelerine Odenen Ocretler, tesislerin 
bakim ve onanmi igin yapilan harcamalar, fakir Ogrencilere yapilan yardimlar 
ve diger i§Ietme masraflan ile can giderierdi. Omegin Salamanca 
Oniversitesi'nin glderierinin %39'u Ogretim Oyelerine Odenen Ocretler, %26,si 
bakim onanm ve ge§itli can harcamalardan olu§maktaydi. 

- 6 2 -



Yeni fen bilimlerinin mufredatlara girmeye ba^lamasiyla laboratuar ve 
teghizat igin yapilan harcamalar da artmaya ba§ladi. Ilk botanik bahgeleri 
Bologna (1544). Pisa (1567), Leipzig (1580), Leiden (1587), Basle (1588), 
Montpellier (1566), Padua (1594), Delft (1614) ve Amsterdam'da (1619) 
kuruldu. Modern fen bilimlerinin mufredata girdigi ilk fakulteler tip fakulteleridir. 
Ilk universite hastanesi ise 1795'de Leiden'de kurulmu^tur. Ilk rasathaneler 
Leiden (1632), Ingolstadt (1639), Utrecht 0 642) ve Kopenhag'da (1642), ilk 
kimya laboratuari ise Nurnberg yakinindaki Altdorf'da (1682) kurulmu§tur. 

Ortagag'da esasen sadece kolejierin kugiik kiitiiphaneleri vardi; 
universite kutuphaneleri 16. yuzyildan itibaren kurulmaya ba§lami§tir. 
Kiitiiphanelerin gogu krallarin veya aristokratlann bu amagia yaptiklan §artli 
bagi§iarla kurulmu^tur. Oxford'da 1602'de kurulan Bodleian Kutuphanesl 
di§indaki iiniversite kutuphaneleri 18. yuzyila kadar ciliz kalmi§tir. Yeni 
Bilim'in ve kitap ticaretinin geli§ip yayinlamasiyla beraber, kutiiphaneler 
buyumeye ve bunlar igin yapilan harcamalar onemli bir gider kalemi olmaya 
ba^lami^tir. Fransa'da 1662'de, ingiltere'de 1702'de gikanlan matbaa 
kurulmasina ve telif haklanna ili^kin kanunlann gikmasi ve daha sonra 
Prusya'da gikanlan kararnamelerle, basilan her kitabin belirii sayidaki 
kopyalannin kiituphanelere iicretsiz olarak verilmesinin zorunlu kilinmasiyla 
iiniversite kutuphaneleri geli^meye ba§lami§, bu amagia yapilan bagi§lar 
artmi§, kiitiiphanecilik bir meslek olarak geli§mi§ ve kutuphane mudiiru yan 
akademik konumu ile universitenin ust diizey yoneticileri arasindaki yerini 
almi§tir. Gottingen, Leiden, Louvain, Freiberg, Dublin (Trinity College), Lisbon, 
Salamanca ve Krakow'un yaninda, Fransa'daki bazi grandes ecolesln 
kiitiiphaneleri onemli bilim merkezleri haline gelmi§tir. 

Ilk universite basimevi 1470'de Sorbonne'da kurulmu§, bunu Cambridge 
(1583) ve Oxford (1584) izlemi^, universite basimevleri kisa surede onemli 
merkezlere yayilmi§tir. Leiden Universitesi'nde universite ile beraber 1575'te 
basimevi de kurulmu§, bu basimevinin i§letmesi 1620'de s6zle§me ile 
Elsevier ailesine devredilmi§tir. 

Yukanda da belirtildigi gibi, Ortagag Avrupasi universitelerinde 
ogrencileri ogretmenlerden ayirdetmek gok zordu. 16. yuzyildan itibaren bu 
durum hizIa degi^meye ba§lami§tir. Bir gok universitede giderleri §artli bagi§ 
ve vakfiyelerden kar§ilanan surekli profesorliikler ihdas edilmi§tir. Bir gok 
universitede gekirdek kadroyu olu§turan siirekli profesorlerin yaninda, ge^itli 
unvanlan olan ogretim uyeleri ve yardimcilanndan olunan bir kadro 
kurulmu§tur. Ornegin, Louvaine'de gekirdek kadrodaki profesorlere 
professores regentes denmekte ve sadece bunlar kuruilara katilmaktaydi; 
professores legente ise sadece ders verme yetkisine sahipti. Bazi 
universitelerde maa^lari Krai tarafindan odenen profesorlere professores 
regii, professores caesarii veya regius professors deniyordu. ispanya'da 
sabahlari temel dersleri verenlere catedras mayores, ogleden sonralan 
yardimci kitaplan okutanlara catedras minores deniyordu. Gun geldiginde 
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universitedeki bir profesor kadrosuna atanmal< Igln beklerken ozel ders 
vererek gegimlerini saglayaniara Almanya'da Privatdozenten, temel dersleri 
verenlere ordinarii, yardimci kitaplan okutanlara extraordinarii, buniann 
Fransa'daki e^degerierlne Ise, docteurs regents ve docteurs agreges 
deniyordu. 

Iyi ders vermek, yaym yapmaktan daha onemliydl. Ancak, 18. 
yuzyildan Itibaren yayinm onemI hizla artmi§tir. OmeQin, 1765 Itiban lie 
Gdttingen'de Ilk atanan ogretim uyelerinin ortalama yaym sayisi 5, 
profesoriuge yukseltilenler igin Ise bu sayi 10'du. Bu yaymlar genellikle ders 
notian veya ansiklopedik bilgl derlemelerlydl. Yine ayni donemlerde 
profesorier bir gok ulkede sivil ve dini otorltelere dani§manlik yapmaya 
ba§lami§lardir. 

O ddnemlerde esasen bir seremoniyle alinan doktora, profesor 
duzeylndeki atamalar Igin genellikle §artti. 

Ortagag'da buyuk bdlumu din adami (clergy) olan ogretim Qyelerl, 16. 
yuzyildan Itibaren tip fakultelerlnden ba?layarak hizIa Iaikle?mi|tlr (lay 
professoriate). Buna kar?ilik, daha once de belirtildigi gibi. sivll otoritenin 
atamalardaki yetkisi de artmi^tir. Duzenli maa?a baglanmi? profesdriere 
(professores salariati) derslerine kaydolan ogrenci sayisina gore, 
ogrencilerin odedikleri ucretierden ek odeme yapilabillyordu. Sanat 
fakultelerinde Ise, Sgretim uyelerinin maa§lan neredeyse tamamen egrencilerin 
ddedikleri ucretierden kar^ilaniyordu. Yukanda sozu edilen ge?itll kolejler ve 
gymnasia illustria gibi, esasen ust fakultelere haziriik mahiyetinde egitim 
veren sanat fakultelerine rakip kurumlar gogalmaya ba^laymca. bu 
fakultelerdekl ogrenci sayilan du?mu? ve bu nedenle ogretim uyelerinin 
gellrierinde de ciddi du?u?ler meydana gelml^tir. Omegin, Almanya'da sanat 
fakultelerine kaydolan toplam ogrenci sayisi 1720'de 4400 iken, 1790,da 
3400'e, 1800'de ise 299,e du§mu§tur, 

Yukarida belirtilen torpil, kayirma ve igten besleme (inbreeding) 
gibi, fevkalade zararli tutumlarin yaninda, azalan ogrenci sayilan 
kar§isinda gelirlerin du§mesini onleme amaciyla geng ve yetenekli 
elemanlann i$e alinmasini engellemek gibi olumsuzluklar da ortaya 
gikmi§tir. Bu tutumiar di§ otorltelerin universiteleri denetleme 
eglllmlerini guglendirmi^tir. 

16. yuzyil sonlannda dahl, ogretim uyeleri esasen genel ogretmen 
niteligindeydi. Ayni ogretim uyeslnin hem Ibranice, hem hukuk, hem tip, hem 
de teoloji ogretmesi nadir rastlanan bir olay degildi. Yeni Bilim'ln geli§mesl ile 
ogretim uyeleri gok daha dar alanlarda uzmanla§maya ba5lami$lardir. 
Meianchton*un ba^lattigi kursu sistemi, klasik fakultelerden olu^an 
Oniversitelerde de hizIa yayginla^mi^, ozellikle Almanya ve Hollanda'dakI 
Protestan Oniversitelerinden sonra. gergek anIami Ile Iskogya'da uzman kOrsu 
profesoriugO olarak kunjmla^mi^tir. 18. yOzyilda Iskog Oniversitelerindeki 
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Colin Maclaurin (matematik), Joseph Black (kimya), Francis Hutcheson 
(tarih), Adam Smith (iktisat) ve John Millar (hukuk ve iktisat tarihi) gibi, 
gergek bilim adami kursu profesorleri, Kuzey Avrupa Protestan 
universitelerindeki meslekda§lari ile birlikte Aydinlanma'nin onculeri arasinda 
yer atmi^lardir. 

Ogrenci kabuiunde uzun sure herhangi bir kriter aranmami^tir. 
Universiteye kaydedilecek ogrencilerde daha once okuduklari okullardaki 
bitirme sinavlanni ba§armi§ olma §artinin aranmasinin gerekliligi, ilk kez 
Jena'da ogretim uyelerince dile getirilmi?tir. Almanya'da 1 ZSS'den itibaren lise 
(gymnasium) bitirme sinavlannin (abitur) ba§anlmasi §artinin aranmaya 
ba§lamast, ortaogretim ile yuksekogretim kademesi arasindaki ayinmin 
be!irginle§meye ba§lamasina yol agmi^tir. Egitim kademelerinin ilk, orta ve 
yiiksekogretim olarak kurumsalla?masi ise, ancak bundan sonra, 19. yuzyilda 
resmiyet kazanabilmi§tir. 

Katolik ve Protestanlar di§indaki din ve mezheplere mensup 
ogrencilerin kabulii ilk kez le.yCizyildan itibaren Padua'da ba§lami§, ancak 
Musevi ogrencilerden iig kat fazia ucret alinmi^tir. ilk kiz ogrenci de 1678'de 
Padua universitesi'nden mezun oimu§tur. 

Devlet ve yerel yonetim burokrasilerinin bijyi jyup kurumsalla^arak 
gijglenmesi, 17. yiizyil in sonlanna dogru universiteye olan talebi 
art irmift ir. Ust gelir gruplarindaki ailelerin goguklan ogrenciierin 
gogunlugunu olu§turmaya ba§lami§tir. En gok ragbet goren fakiilte 15. 
yiizyilda sanat, 16. yuzyilda teoloji iken, 17. yiizyilda hukuk one gikmi§, 
18. yiizyilda ise tip birinci siraya yi ikselmift i r . 16. yi izyi lm ba^larindan 
itibaren, din adami olmayan sivil ogrenciler gogunluga gegmeye 
ba§lami§ ve bu egilim giderek artmi^tir. Ancak, universiteye kayitli 
ogrenci sayisinm ya§ grubu (o donemde 16 - 25) niifusuna orani olarak 
tanimlanan okulla§ma orani 16. ve 17. yiizyillarda Avrupa'da ortalama 
%2, en yuksek olan iilkelerde ise, ancak %3 civannda kalmi^tir. Bu oran, 
sayilari artmaya ba^layan iiniversite di^i yuksekogretim kurumlannin da 
etkisiyle, 18. yiizyil sonlannda %1 civarina du^mii^t i ir . 

Ogretim dili 18. yiizyil sonlanna kadar Latince (lingua franca)'\ken, bu 
yillardan itibaren Hiimanizma ve Aydinlanmanin etkisini gostermesiyle, milli 
dillere d6nu§mii§tur. 

Ortagagdan gelen, bakalorya, lisans ve doktora derecelerinden olu§an 
diploma sistemi ile hukuk, tip ve teoloji gibi ust fakiiltelere girmek igin sanat 
fakultesini veya bunun e§degerini bitirmi§ olma §arti, bu donemde de 
siirmij§tijr. Ancak, sanat fakiiltesini bitirenlere verilen dereceye bu donemde 
l\/1agister Art ium denmeye ba§!ami§tir. Yeni Bilim klasik universite dt§indaki 
sanat fakiiltelerinin miifredatlanna daha kolaylikla ve daha hizli girmi§ ve bu 
fakiilteler gok daha kisa siirede gergek fen ve edebiyat fakiiltesi niteligini 
kazanmaya ba§lami§lardir. Bu fakultelere yer yer felsefe fakiiltesi adi da 
verilmeye ba§lanmi§, bazi sanat ve felsefe fakultelerinde ise doctor 
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philosohiae adii lisansustu duzeyde bir dereceye yonelik programiar 
ba§latilmi§tir. Gunumuzde alanina bakilmaksizin, doktora derecesi'ne Doctor 
of Philosohy (felsefe doktoru) denmesinin ve bunun kisaltilmi? adinin Ph.D. 
olmasinm tarihi kokeni bu fakOitelerdir. 

Soz konusu dereceler igin gereken minimum ogrenim silreleri de 17. 
yuzyiida kesiniik kazanmaya ba§lami§tir. Bu sureler, ortalama olarak sanat 
bakaloryasi (Bachelor of Arts) igin 4 yil, sanat iisansi (Magister Art iumveya 
Master of Arts) igin bakaloryanin ustiine 3 yil, hukuk, tip ve teoloji igin sanat 
lisansmm ustune 3 ile 7 yil arasindaydi. 

Doktora derecesi ise, herhangi bir fakulteden lisans derecesi alindiktan 
sonra, esasen bir seremoni olan smav sonunda verilen bir unvandi. Doktora 
bu aniamda, akademik ya§ama giri§i simgeieyen toren sonunda verilen bir 
dereceydi. Doktorasini alan ki§inin ogretmenlerine ve mesai arkada§larina 
ziyaretler ve hediyeler vermesi adetti (Pompa). Bu adet torenin bir pargasiydi. 

Doktoranm lisanstan tek farki, sozlu sinavin daha uzun ve esasen bir 
toren niteliginde olmasiydi. Bu torensel sinava esasen lisans derecesini 
aldiktan bir gijn sonra dahi girmek miimkundu; doktora igin ek bir egitime ve 
tez hazirlamaya gerek yoktu. Ancak, universite ogretim uyeligi (doctor 
regens) igin doktora §artti. Ne var ki, atama ayn bir i^lemdi; yani her doctor , 
doctor regens olamiyordu. 

Goruldugu gibi, o donemdeki doctor derecesi bugunku doktora (Ph.D.) 
derecesinden gok farkliydi. Bugunku doktora derecesine bir olgude benzeyen 
tek derece, bazi sanat ve felsefe fakijitelerinde yeni ba§layan doctor of 
philosophiae derecesiydi. 

Hukuk ve tip mesleklerini icra etrnek igin lisans derecesi yeteriiydi; 
doktora derecesi §art degildi. Lisans derecesi normal olarak bakalorya 
a§amasini takip eden ek bir egitim suresi sonunda yapilan sozlu sinavia 
almiyordu. Yazili sinavlar yoktu; ilk yazili smav "Tr ipos" adiyla 1792,de 
Cambridge'de ba§lami§tir. Sistematik smav yonetmelikleri ilk kez ISOI'de 
Oxford ve Cambridge'de yiirurluge girmi§ti. 

Yuksekogrenimin ogrencilere maliyeti, universite, fakulte ve sonugta 
alman dereceye bagli olarak, kalifiye bir i§ginin bir ile on yillik maa§i arasinda 
degi§mekteydi. ispanya ve Polonya'da 17. yiizyil ba§ina kadar bakalorya 
derecesi'nin dahi t ipve hukuk meslekleri icra etmek igin yer yer yeterii kabul 
edilmesi ve lisans derecesinin ek maliyeti, bakalorya derecesine sahip 
ogrencilerin sadece %2'sinin lisans ogrenimine devam etmeleri sonucunu 
dogurmu§tur. 

Derece. unvan ve benzeri kazanimlar igin gereken asgari sureler ve 
mesiek icra etmek igin yeterii kabul edilen dereceler, ulkeden ulkeye, hatta 
ayni Dike iginde degi§ik yorelerdeki universiteler arasinda dahi biiyijk 
farkliliklar gostermekteydi. 
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Diploma denkligi o donemde de buyuk bir sorundu. Bu teknik sorunun 
yaninda. sivil devletin kamu gorevlisi olarak istihdam edecegi universite 
mezunlarinin devlete ve devlet ba^kanina sadakatlarini garanti altina almak 
amaciyla, kamu gorevine giri§ igin devletin etkisi altinda bulundurdugu 
yuksekogretim kurumlanndan mezun olma §artlan getirilmi§tir. Ilk olarak 
1534'de Polonya'da ba§latilan bu uygulamayi, Portekiz (1538), ispanya 
(1559), Hollanda (1570), Fransa (1603), Isveg (1655), Prusya (1723). 
Avusturya (1774) ve Rusya'da (1798) aranmaya ba?lanan benzer §artlar 
izlemi§tir. 

Yuksekogretimin giderek geli^en devlet ve yerel yonetim yapilannin 
gerektirdigi nitelikteki elemanlari yeti^tirmedeki yetersizligi, yeni uygulamalara 
yol agmi^tir. Fransa'da 1498'den itibaren sivil mahkemelerde gorev yapacak 
yargig ve hakimlerde hukuk lisansi veya hukuk doktorasina sahip olma §arti 
aranmaya ba§iami§ti. 1546'da devlet hukuk mezuniyet sinavlannin usul ve 
esaslarini belirlemi§, bundan yakla§ik yuz yil sonra da Colbert hukuk 
mufredatlarini kamu gorevlilerinde aranan yeni niteliklere gore duzenlemi§ti. 
Aynca, 1766'dan itibaren Paris sanat fakuitesine alinacak yeni ogretmenler 
(docteurs agreges) merkezi sinavia belirlenmeye ba?lami§ti. Ispanya'daki 
uygulama da Fransa'dakine benzer nitelikteydi. Ba§ka bir deyi^le, Fransa ve 
Ispanya'da devlet yeni ogretmenlerin i§e alinmasindan mufredatlara kadar 
uzanan biryelpazede universitelere mudahale ediyordu. 

Prusya ve Iskandinavya'da ise, uygulama gok farkliydi. Isveg'te yargi 
mensuplan igin once 1620'de staj, daha sonra 1678'de savcilar igin giri? 
sinavi konmu§tu. Danlmarka'da 1736'da, Isveg'te 1750'de tiim kamu 
gorevlileri igin giri§ sinavi kondu. 

Prusya'da Imparator l.Frederick'in 1693'de ba^lattigi uygulama zaman 
iginde geli§tirildi ve tum yargi mensuplan ve kamu gorevlileri igin ug a§amali 
giri§ sinavlari ile birlikte, sinavlar arasinda i§ba§inda zorunlu mesleki egitim 
de kondu. Boylece, kamu yonetimi (Kameralwissenschaften veya 
Staatswissenschaften) kendi ba§ina bir yuksekogretim alani haline gelmeye 
ba§ladi. Bu alandaki ilk kursuler 1727'de Halle ve Frankfurt an Oder'de ihdas 
edildi. Daha sonra da Giessen (1777), Stuttgart (1781) ve f^ainz'de (1782) 
kamu yonetimi fakulteleri kuruldu. Bu kursu ve fakultelerin kurulmasinin 
kuramsai temelleri, Alman Aydinlanmasinin onciilerinden Marburg ve Halle 
iiniversiteleri felsefe ve matematik profesoru Christian Wolff'un (1679-
1754), devletin sosyoekonomik geli§menin motoru oldugu yolundaki 
g6ru§lerine dayanmaktadir. Daha sonralan demografi ve halk sagligi da bu 
kapsamda ele alinmi§tir. Ilging olani, Prusya'daki meslege girl? sinavlanna 
girmede universite mezunu olmanin §art ko^ulmamasiydi. Universitede 19. 
yuzyil ba§larinda ortaya gikan krizin ba§lica nedenlerinden biri budur. Bu tur 
meslege giri§ sinavlari 1709'da avukatlara, 1718'de tip doktorlanna da te§mil 
edildi; dahasi bunlara Prusya universitelerinden mezun olma §arti getirildi. 
Boylece, iiniversite diplomasi ile meslek icra etme ehliyeti kesIn 
gizgilerle birbirinden ayrilmaya ba§ladi. 
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Ozetle, devletin, toplumun ve mesiek kurulu^larmin universitenin 
mufredat programlarina ve ogretim uyesi atamalarinda izlenecek usul ve 
esaslara mudahalesi bu ddnemde ba§lami§tir. 

Gunumuzde universite ogretim uyelerinin buyuk gogunlugu, 
universitenin kokeninin, rektdrun e§ltler arasmda birinci oldugu (primus 
inter pares), tamamen kendi kendini yoneten bir alimler toplulugu ^free 
republic of scholars veya collegia I model) ^eklinde bir kurumsal yapi 
oldugunu zannetmektedir. Ozellikle Bologna modeli bu yapiya ornek 
olarak gosterilmektedir. Halbuki, ilk donemlerde dahi, Bologna'daki 
ogretmenler bilgilerini Ocret kar§iligmda pazarlayan giri^imcllerdi. Kendi 
kendini yoneten kurumlar igin en yakin gelen ornek Oxford ve 
Cambridge'deki kolejierdir. Ne var ki kolejierin ustundeki kurumsal 
yapiyi olu§turan Oxford ve Cambridge universiteleri Igin ayni §eyi 
soylemek mumkun degildir. 

1.2.5 DUNYAYA YAYILMA 

Oniversite Avrupa'dan kolonistler, Katolikligi yayan tarikatlar (ozellikle 
Cizvit ve Dominikan tarikatlannin mensuplan) ve Kuzey Amerika'ya giden 
gogmenler tarafindan yayilmi§tir. 

Avnjpa di5mdaki ilk universite Dominikan tarikati mensuplan tarafindan 
1538'de Santo Domlngo'da kurulmu5 ve derhal Papalik tarafindan taninm:§tir. 
Universitenin amaci misyonerdin adamlan yetl§tinnekti. Bunu, Ispanyol Krali 
tarafindan 1571'de Lima ve 1595'te Meksiko'da kurulan universiteler lzlemi§ 
ve bu universiteler de Papalik tarafindan hemen tanmmi§tir. Bu ilk 
Oniversltelere Salamanca Oniversitesi'ne taninmi§ olan yetki ve ayncaliklar 
aynen verilmi$tir. Bu tarihten itibaren yakla§ik iki yOzyil iginde Latin 
Amerika'da Ispanyollar tarafindan 24 Oniversite kurulmu§tur, Santiago (1685), 
Bogota (1704), Havana (1721), Karakas (1725), Cordoba (1761), Buenos 
Aires (1778), Ascunsion (1779) ve 1812'de Nikaragua'da kurulan Oniversite 
buniann bazilandir. Portekiz kolonlsi olan Brezilya'da ise ilk universite ancak 
1922,de kurulmu§tur. 

Guney Asya'nin ilk Oniversitesi olan Santo Tomas Ispanyollar tarafindan 
1611 'de Manlla'da kurulmu§tur. 

Bologna Modell'ne gore kurulmu§ olan Salamanca Oniverslte'nln yapisi 
Ispanyollarin kurdugu bu universitelere omek te§kil etmi§tir. Ancak, 
Salamanca'da rektorun ogrenci olmasina kar§ilik, ogrencilerin Latin Amerikan 
Oniversitelerindeki yetkileri gok daha siniriiydi. Rektdriuk gorevi biryil sOreyle, 
d6nu5umlu olarak ust duzey bir din adami veya sivil bir yonetlci tarafindan 
yOrutuIuyordu. Ispanyol kolonyal Oniversitelerinin kunjlu? amaci Kilise ve 
Ispanyol Kralligi'nm gikariarma hizmet edecek dini ve sivil oligar§lleri 
yaratmakti. Oniversiteler yerel halka da agikti ve ozellikle misyoneriere etkili 
bir hizmet yapabilmeleri igin gerekli olan yerel diller de ogretiliyordu. Bu 
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universiteler, Kilise'nin Katolikligi yaymak igin ihtiyag duydugu din adamlanni 
ve koloni yonetiminde gorev alan hukukgularia yoneticileri yeti§tirmede 
ba§arili olmu^lar, ancak kisitli amaglannm yol agtigi dogmatizm nedeniyle, 
uzun siire yaratici ve ele^tirel kiiltur ve bilim ortami haline gelememi§lerdir. 
Kaldi ki, kurulu? amaglan arasinda bu i§levler zaten on g6rulmemi§ti. 

Buna kar§ilik, Kuzey Amerika'da Protestanligin ge§itli mezheplerine 
mensup, dindar gogmenlerin kurdugu iiniversiteler bamba§ka bir gizgide 
geli^erek, zaman iginde Avrupa universitelerinden gok farkli kurumsal yapilan 
ortaya gikardilar. Ingiltere'den Amerika'ya gog edenlerin gogu Anglikan 
Kilisesi'nin baskisindan kagarak dini ozgiirlOklerine kavu§mak isteyen aykiri 
inang sahipleriydi (dissenters). Bunlarin amaci, yeni vatanlannda Avrupa'nin 
uygar ya§am tarzini yerle§tirmek ve kendi dini inanglanna gore ya§amakti. 
Onlerindeki model Oxford, Cambridge, tskog iiniversiteleri, ozellikle esasen 
kent meciisince yonetilen Edinburgh Universitesi, John Calvin'in 1559'da 
kurdugu Cenevre Akademisi, 1575'de kurulan Leiden Universitesi ve 1593'de 
Dublin'de kurulan Trinity College idi. Ama, bu kadar karma^ik yapidaki 
universiteleri taklit edecek kadar zengin deglllerdi. Sonugta, bu universitelerdeki 
kolejierle, aykin inang sahibi aydmlarin kurdugu egitim kurumlan, du§iince ve 
tarti§ma topluluklari (dissenting academies) ve Kalvinist akademi ve 
iiniversiteierin ge§itli unsurlarini igeren yapilan ortaya gikardilar. ingiliz koloni 
yonetiminin yonlendirme ve destegi yoktu; kaldi ki, bagimsiz zihniyetii 
gogmenlerin bu yonde talepleri de yoktu. Kendi okullanni kendi imkanlanyla 
ve kendi bildikleri §ekilde kurmaya ba§ladilar. 

Bunlarin ilki Massachusetts eyalet yonetiminin tahsis ettigi 400 sterlin 
ve zengin Protestan rahip Jotin Harvardin bunun yakla§ik iki kati tutarindaki 
bagi§iyla, 1636'da kurulan Harvard College'dir. Harvard Universitesi'nin 
niivesinin olu§turan bu kolejin ogrencilerinin gogu din adami olmak amaciyla 
okuyorlardi; ogretmenlerin gogu zaten din adamiydi. Koleje kaydolabilmek igin 
bir ortaogretim kurumunu bitirmi? olmak §art degildi. Yunanca veya Latince 
bilmek ve kiilturlu olmak yeterliydi. Bunlara ilaveten, cografya bilgileri ancak 
1807'den itibaren aranmaya ba§ladi. Hafta igi giinduz sabah 8'den ak§am 5'e 
kadar, Cumartesi gunleri ise yarim giin ders yapiliyordu. Ilk yil mantik, 
Yunanca. Ibranice, retorik, din bilgisi, din tarihi ve bitki bilgisi, ikinci yil bunlara 
ilaveten ahlak bilgisi, siyaset ve Aramaik, iigiincii ve son yilda ise aritmetik, 
astronomi, SCiryanice, retorik ve din bilgisi okutuluyordu. 

Massachusetts Eyalet Meclisi Harvard'a 28 Ekim 1637'de diploma 
verme yetkisi taniyarak bir aniamda universite statiisu verdi. Kolej 1638'de 
egitime ba§ladi ve 1642'de ilk 9 mezununu verdi. Harvard College'i kuran 
Puritan gogmenlerin arasinda Cambridge'de 1585'de Protestanlar tarafindan 
kurulmu? olan Emmanuel College mensubu 35 ki§i vardi. Bunlarin gorgiisune 
gore kolej, kendi mensuplannca (fellows) segilen bir mudiir (master) 
tarafindan yonetllmeliydi. Ama, Harvard'da, Cambridge'in aksine, ogretmenlerin 
olu§turdugu lonca niteliginde bir topluluk yoktu. Ayrica, Kalvinist anlayi§a 
gore, zihinleri yoguran kiliseler ve egitim kurumlan, ruhban sinifi (clergy) 
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mensuplari ile ruhban smifindan olmayan sivil, daha do^ru tabirle laik kifilerden 
(laymen) olu§an kurullar tarafindan yonetilmeliydi. Dolayisiyla, Harvard ilk 
be? yilinda, eyalet valisi, eyalet vali yardimcisi, eyalet mali i§ler sorumlusu, 3 
hakim ve 6 Protestan rahipten olu§an bir komite tarafindan yonetildi. Daha 
sonra 1642,de gikarilan kanunia Harvard'da Gozlemciler Kurulu (Board of 
Overseers^ adiyla ilk "Sevk ve Idare" kurulu kuruldu. Yirmibir uyeli bu 
kurulun 11 Qyesl eyaletin ust duzey kamu gorevlileri, Q'u ise Protestan rahipti. 
Kolejin muduru (president) makam icabi (ex oficio) kurulun uyesiydi. 
Oniversitenin presidenfi (rektoru) Dunster, 1650*de GSzIemciler Kurulu'nun 
eyalet yonetimlnden yeni bir statu almasini lalep etti. Buna gore, Gozlemciler 
Kurulu Oniversltelerin di? meseleleri ile u9ra§acak, gunlOk Ig yonetim igin ise 
ayri bir kurul olu§turulacakti. Ig kurulun. Harvard Corporation adiyla, Dublin 
Trinity College ile Oxford ve Cambridge'deki kolejierde oldugu gibi, rektor ve 
ogretmenlerden (President and feliows) olu§masi ongoruluyordu. Ancak, 
Harvard'i kuranlar, gogu kriz donemindeki Oxford ve Cambridge mezunu olan 
geng ve gok sik degi§en ogretmenlerin kunjmu yonetemeyeceklerini 
du§OnOyorlardi: bu iki Oniversitedeki ogretmelerin haklmiyetine dayanan 
oligar§ik yonetim modellnin Amerika'ya ta§inmasi soz konusu olamazdi. 
Dolayisiyla, 18. yuzyil ba§lanndan itibaren, rektorle birlikte 7 Oyeden olufan 
yonetim kurulu niteligindeki ig kurulun rektor (president) di§indaki 6 Oyesi, 
Gozlemciler Kurulu'nun onayiyla Oniversite mensubu olmayan, toplumda 
temayOz ederek sayginlik kazanmi? vatanda§lar (prominent citizens) 
arasindan atanmaya ba§landi. Kalvinlst kurumlann yonetiminde yer alan, 
ruhban sinifi mensubu olmayan ki5iler Igin kullanilan laymen tabiri, zaman 
iginde Oniversite ySnetimlnde yer alan Qniversite mensubu olmayan kigiler 
aniaminda da kullanilmaya ba§landi ve boylece lay governance denen 
Amerikan Oniversite yonetimi modellnin temelleri atildi. 

Virginla'da 1693,de Anglikan Kilisesi'ne bagii gogmenler tarafindan bir 
Use (grammar school) olarak kurulan College of ^ l l i a m and Mary'ye 
bundan bir yil sonra Ingiliz Krali tarafindan diploma vernie yetkisi taninmi^tir. 
Bu kolejde, kolonlnin temayOz etmi? ki$ileri arasindan olu^turulmu? 18 uyeli 
Board of Visitors adii bir mOtevelli heyetl, gOnlOk Ig l§leri yOrutmek Ozere 
rektor ve 6 profesorden olu§an bir de yonetim kurulu vardi. Ancak, esasen 
ogretmenler tarafindan yonetilen^ Oxford'daki disiplinsizlige kar§ilik, §ehir 
meclisince yonetilen Edinburgh Oniversitesi'ndeki dOzeni gSren kurucular, 
kolejin yonetimini Sgretmenlere birakma taraftari degildi. Eyalet valisi Thomas 
Jefferson tum yetkilerin tamamen Oniversite mensubu olmayan (laymen) 
ki5ilerden olu§an bir kurulda olmasina taraftardi. Bu bakimdan, ig i§leri 
yOrOten kurul bir sure sonra lagvedildi ve tOm yetkiler, rektorun de dahil 
edildigi Board of Visitors^de toplandi. 

Amerikan Oniversite yonetim sisteminin prototlpi ne Harvard, ne de 
William and Marydeki gift kurullu sistemdir. Connecticut'da 1701'de Yale 
soyadli bir hayirseverin yaptigi bagi§la kurulan King's College'a biryil sonra 
eyalet meclisince diploma verme yetkisi taninarak universite statOsu verllmi§ 
vebu kurum Yale College adini almi§tir. Eyalet meclisince 1745'de kabul 
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edilen statuye gore, Yale College'in tuzel ki§lligini temsil yetkisi 10 uyeden 
olu§an muteveili heyet ile bu heyetin atadigi president'a (rektor) verilmi§ ve 
uyeligin herhangi bir nedenle bo§almasi halinde, kalan uyelerin yeni bir uye 
segmesi hukme baglanmi^tir. Ilk muteveili heyetinin tiimu iiniversite mensubu 
olmayan din adamiariydi. Bunlann 9'u Harvard mezunuydu. Ancak, bunlar 
kolejin ogretim uyeleri olmadigi igin, kurum agisindan teknik olarak laymen 
idi. Muteveili heyetin ilk uyelerinin hepsinin ruhban sinifindan olmasina 
kar^ilik, 1745,den Itibaren, eyalet yonetiminin zorlamasiyla, ust duzey kamu 
gorevlileri de bo§alan iiyeliklere segilmeye ba§lami§tir. 

The College of New Jersey 1746,da genel validen universite statusunu 
almi§, adi daha sonra Princeton University olarak degi^tirilmi^tir. Columbia 
Universitesi 1745'de New York'ta King's College, Pennsylvania Universitesi 
1755'de The College, Academy and Charitable School of Philadelphia, Brown 
Universitesi neS'de Rhode Island'da College in the Colony of Rhode Island, 
Rutgers Universitesi 1766'da Queen's College adiyla agilmi§tir. Koloni 
doneminin son umiversitesi olan Dartmouth College I769'da New Hampshire da 
kurulmu^tur. 

Princeton'un gunumuzde de yuriirlukte olan statusiine gore, eyalet 
valisi ve rektor (president) makamlari icabi (ex officio) 23 iiyeli miitevelll 
heyetin uyesldlr. ilk muteveili heyetin iiyelerinin 12'si Presblteryen rahip, l l ' l 
ise sivil ki§ilerdi. 

Pennsylvania Universitesi'nin 24 uyeli ilk mCitevelli heyetinde hig din 
adami yoktu. Bunlann 8'i tiiccar, 4'u tip doktoruydu. Benjamin Franklin bu 
uyelerden biriydi. Columbia ge^itli Protestan mezheplerinin temsilcjleri 
tarafindan kurulmu§tur. Ancal<, rektor genellikle Episkopal mezhebinin 
mensubuydu. Rutgers ise, Hollanda asilli Protestan gogmenler tarafindan 
kurulmu§tur. 

Bunlardan sadece Brown Universitesi ba§langigta Harvard ve William 
and Mary'de oldugu gibi ikili kurul sistemi ile y6netilmi§ti. Ancak, zamania bu 
(jniversitelerin de yonetim yetkileri tamamen universite mensubu olmayan 
ki§ilerden olu§an tek bir miitevelll heyette toplanmi§tir. Sadece Columbia ve 
Princeton'da rektor de muteveili heyetin iiyesiydi. 

Pennsylvania ve Yale iiniversitelerinde eyalet valisi gunumuzde de 
§eklen muteveili heyet ba^kanidir. New Jersey eyaletinin valisi de halen 
makami icabi (ex officio) Princeton miitevelll heyetinin iiyesidir. Massachusetts 
eyalet valisi de ises'e kadar Harvard'in Gozlemciler Kurulu'nun ba^kaniydi; 
vali giiniimiizde de diploma torenlerinde kurulun ba^kaninin yaninda ozel bir 
yere sahiptir. 

Boylece, 1776 yili itiban ile ingiltere'de Oxford ve Cambridge 
olmak iizere sadece iki iiniversite varken, bu iilkeden Amerika'ya gog 
edenler , ayni tarihte, bugiin diinyanin en onde gelen universitelerinden 
dokuzunun niivesini kurmu^lardi. 
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^ _ Ilk Amerikan universitesi olan Harvard'i kuran Puritanlar amaglarini, 
"Egitimi gelijtirmek suretiyle cehaleti onlemek ve refahi artirmak" 
cumlesiyle ifade etmi§lerdir. Kom?u eyalet olan Connecticut'daki Yale'in 
kurulu§ amaci ise, "Kilise ve devlette gorev yapacak gengleri yeti j t lrmek" 
§ekllnde ortaya konmu§tur. 

KolonI doneminde kurulan 9 kolejin tumu serbest sanat egltlml yapan 
kolejierdi (liberal arts college). Bu nedenle, ABD'nde kolej ve universite 
terimleri e? aniamli olarak kullanilagelmi§tir. 

ABD'nde bu donemde kurulan kolejler topluma egitim yoluyla hizmet 
amaciyla kurulmu?, devlet gorevlileri, Kilise mensuplan ve toplumda temayuz 
etmi$ ki^iler tarafindan sevk ve idare edilen kurumlardi. Bu kurumlarin barlica 
gelir kaynaklan bagi§lar, vakfiye gelirleri ve eyalet meclislerince yapilan 
yardimlar ve taninan muafiyetlerdi. Dolayisi ile, bu kolejler bugQnku aniami ile 
ne ozel, ne de kamu kurumuydu; bunlar toplumsal kurumlardi. 

Tip egitimi ilk kez 1765'de Philadelphia'da ba5lami§l bunu William and 
Mary ve Harvard lzleml§tlr. Ilk hukuk dersleri de William and Mary, 
Philadelphia ve Kings College'de ba5lami§tir. Ancak, bunlar Avnjpa 
Oniversitelerinde olduQu gibi, meslege ydnelik Ost fakulte niteliginde degil, 
Kilisede, devlette, toplumda gorev alacak veya ticaret yapacak dindar, vicdan 
sahibi ve iyi vatanda? bir centilmenin serbest sanat egitimi gergevesi igindeki 
genel egitiminin bir pargasi olarak veriliyordu. 

Kolejlere ogrenci kabulQnde aranan ^artlar genelde Harvard'daki 
gibiydi. Oniki ya§indaki bir gocuk, 30 ya§indaki bir adamla ayni sinifta olabilirdi. 
Harvard ISOTden Itibaren cografya bilgisini, Princeton ise 1820'den itibaren 
Ingilizce gramer bilgisini kabul igin ^art ko$maya ba§ladi. Cebir Han/ard 
mOfredatina 1844, geometri ve tarih ise 1847'de girdi. Ne var ki, Amerika gibi 
dinamik, girirken ve maceraci ruhlu bir toplumun iktisadi geli§mesi Igin ihtiyag 
duyulan jeodezi, olgme, navigasyon, ticaret, zootekni ve kamu yonetimi gibi 
mesleki ve teknik konularia, matematik, kimya, botanik, ve mineroloji gibi 
temel ve uygulamali fen bilimleri de ilk donemden hemen sonra, ozellikle 
Iskog Oniversitelerinde ogrenim gormu? g6gmenlerin etklsiyle, tedricen 
mufredatta yer almaya ba§ladi. Ancak, bu konular da mesleki ve teknik egitim 
sistematigi iginde degil, serbest sanat egitimi gergeveslnde veriliyordu. 

Ilk bilim akademisi olan American Philosophical Society 1760'da 
Philadelphia'da, American Academy of Arts and Sciences ise 1780'de 
Boston'da faaliyete gegti. American Philosophical Society'n'm Ilk ba§kani 
Benjamin Franklin idi. 

Yetenekli ogretim Oyesi en bOyuk sorundu; 1750-1800 doneminde 
Amerika'daki toplam ogretim Qyesl sayisi 210 civanndaydi. Buniann gogu din 
adami, hekim ve hukukgu olarak gali§makta veya ogretmenlik yapmaktayken 
Onlversiteye intisap etmi§tl. Ilk dSnemlerde gogu Oxford veya Cambridge 
mezunuydu. Iskog Oniversitelerinde ogrenim gdrmuf ogretmenlerin artmasiyla 
mufredatlar geli§meye ba§lami§tir. 
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Koloni donemindeki ABD universiteleri gok kugiik kurumlardi. 
Aralarinda ABD'nin ikinci ba§kani John Adams'in da bulundugu, 1755 
Harvard mezunlarinin sayisi sadece 24'tu. Mezun sayisi 100'un uzerine ilk 
kez 1826'da Yale'de gikmi§, bunu 1860'da Harvard izlemi^tir. 

Harvard'in ilk rektoru olan, Nathaniel Eaton'un unvani Cambridge'deki 
bazi kolej mudurlerinin unvani olan masfer'di. Pennsylvania'nin ilk rektoru 
olan William Smlth'in unvani da, yine Oxford ve Cambridge'deki bazi kolej 
mudurlerinin unvani olan provosf idi. Bir gok yolsuzluga kari^an Eaton'dan 
sonra Harvard'in ikinci rektoru olan Dunster. muhtemeien bu yuzden masfer 
yerine president unvan in i almif ve bu unvan kalici olarak giinumuze 
gelmi§tir. Provost ise, guniimuz ABD universitelerinde akademik i§lerden 
sorumiu kidamli rektor yardimcisina verilen unvandir. 

Ilk rektorler yonetimin yaninda, ogretmenlik, yeni mali kaynak bulma ve 
ogrenim Ocretlerini odeme guciine sahip yetenekli ogrencileri cezbetme ve 
ibadet hizmetlerinden de sorumiuydu. Rektor (president) genellikle ahlaki 
felsefe ogretmeniydi ve esasen giiglii bir ba§6gretmen konumundaydi. 

ABD'nin ikinci cumhurba§kani olan John Adams, "insanlar ba^ka 
insanlarin egitimini ve bunun gerektirdigi masraflan iistlenmelidir." 
diyerek, egitimin, federal yapidaki ABD'nde eyaletlerinin sorumlulugunda 
oldugunu ve hayirsever zenginlerin egitime katki yapmalarinm gerektigini 
ifade etmi^tir. 1782 ile 1802 yillan arasinda 20 yillik donemde 19 yeni 
universite kurulmu§tur. Bunlar arasinda ilk eyaletlerln kurdugu Georgia 
(1785), North Carolina (1793). Tennessee (1794) gibi devlet (eyalet) 
iiniversiteleri ile, ilk Katolik iiniversitesi olan Georgetown (1789) ve ozel 
universiteler olan University of Pittsburgh (1787) ve University of Louisville de 
(1798) vardir. 

Ozellikle bagimsizlik sava§indan sonra (1776-1783), eyaletlerin 
kurdugu devlet universiteleri ile hayirsever zenginlerin ve dini gruplann bagi? 
ye glri§imleriyle kurulan universitelerin sayisi artmaya ba§lami§tir. 
Universitelere yapilan ayni ve nakdi bagi§ ve yardimlar artmi§, eyalet 
meclisleri bazi vergi gelirlerini ve gayrimenkulleri universitelere tahsis etmeye 
ba^lami^tir. Kurulan universitelerin tOmO, Yale College modellndeki universite 
mensubu olmayan ki§ilerden olu§turulan muteveili heyetler (board of 
trustees, board of governors, board of regents) ve bu heyetlerce atanan 
guglii yetkllere sahip rektorlere (president) dayah yonetim sistemine gore 
kurulmu^tur. 

Bu donemlerde kuzey kom§u Kanada'daki belli ba§li yuksekogretim 
kurumlan Cizvitlerin Quebec ve Atlantik eyaletlerinde kurdugu sem/nary'ler 
ve bagimsizlik sava^indan sonra kuzeye kagan Kraliyet taraftarlarinin 
1785'de New Brunswick eyaletinin Fredericton §eklinde kurdugu King's 
College'dir. Bu kurum, Kanada'nin bu bakimdan en eski universitesi olan 
bugCinku University of New Brunswick'in niivesidir. Quebec eyaletindeki 
Laval Universitesi'nin niivesi ise 1636,da kurulan sem/nary'dir. 
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1500-1800 doneminde meydana gelen geli^meleri; 

• Skolastik du^uncenin yerini Humanist ve Akilci du§uncenln almasi 
sonucunda mufredatlann koklu bir bigimde degi^meye baflamasi, 

•Kilisenin gug ve etkisinin azalmasi, ruhban sinifmdan gelen 
ogrencilerin azinliga du§mesl ve sonug olarak universitenin laikle§mesl, Krai, 
Prens ve yerel yonetimlerin gucunun artmasi, universite mensubu olmayan 
kl§ilerin (laymen), gerek Avrupa'da, gerekse Kuzey Amerika'da universitelerin 
Ost yonetimlerinde yetkill olarak yer almaya ba§lamasi, 

• Ogrenci Srgutlerinin onemini kaybetmesi, universite Igindeki gucun 
rektorun ba§kanliginda profesdrierden olu§an senato ve dekanin 
ba§kanligindakl fakulte kurulu gibi organiara gegmesi, kursulerin ihdas 
edilmesi, 

• Bilimsel arastinna faaliyetlerinin universite di5indaki kurum ve 
kurulu§Iarda geli§mesl, ogretmen atamalannda egltsel yeteneklerin yaninda 
bilimsel yayinlann da one gikmasi, 

• Muhendisllk. askeriye. devlet Idaresi gibi alanlarda mesleki egitim 
veren universite di§i yuksekogretim kurumlannin ortaya gikmasi, universite 
diplomasi lie mesiek ehllyetlerinin ayri§masi, mesleki kuruluslann etkisinin 
artmasi, 

• Universitenin Avrupa di5ina yayilmasi 

§eklinde ozetiemek mumkundur. 

19. yuzyil ba5i itiban ile Avnjpa'dakI universite sayisi 190, Kuzey ve 
Guney Amerika'daki universite sayisi Ise 50 civanndaydi. Ne var kl , meslege 
ydnellk egitimin universite di§inda geli^mesi. kamu gdrevlerine giri§ Igin 
uygulanrnaya ba§!ayan sinavlar ve stajlar, universite ogrencilerinin sayisinda 
buyuk du§u§lere yol agmi§ ve Iskogya ve Hollanda Onlversiteleri ile bazi 
Alman Onlversiteleri di§indakl Oniversiteler, Oxford ve Cambridge dahil, Igine 
kapanik kurumlar haline d6nu§mO§tu. Fransa'da Ise, ihtilalden sonra 1791'de 
gikarilan Le Chapelier kanunu Ile tOm Oniversiteler kapatilmi§ ve akademik 
giysller yasaklanmi§ti. Kisacasi, 18. yuzyil sonu itiban ile Avrupa 
universitesi gergek bir kriz igindeydl. 

L3 19. YUZYILDAKi GELl^MELER 

1.3.1 NAPOLEON BONAPARTE, UNIVERSFTE DE FRANCE VE GRANDS 
ECOLES 

Arjierika Birie5ik Devletleri 1776*da bagimsizligini kazanmi§, 1789'da 
Fransiz Ihtilali olmu^tu. Ihtilalin hemen ardindan Fransa'daki Oniversiteler 
kapatilmi? ve Kilisenin turn mal variigina el konulmu§tu. 1804^9 Imparatoriugu'nu 
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ilan eden Napoleon Bonaparte (1769-1821), universiteyi Kilisenin 
uzantisi olarak gordugu igin, i§gal ettigi topraklardaki turn universiteleri de 
kapatmi§ti. Kilise-devlet ili§kilerini diizenleyip, devleti laik gizgide yapiiandiran 
Napoleon, egitimi kamu hizmeti olarak goruyordu. Napoleon'a gore, 
egitlmin temel amaci, nitelikli meslek adamlan yetl§tirmek sureti ile devletin 
siyasi istikrarmin surdurii lmesiydi. Bunun igin dzerklik yerine, hiyerar§ik bir 
yonetim yapisi ve tekduze mufredat, genel egitim yerine, mesleki ve teknik 
egitim one gikmaliydi. Bu du§uncelerden hareketle, Napoleon, eski 
universiteleri yeniden faaliyete gegirmek yerine, 10 Mayis 1806 tarihinde 
gikardigi kanunia Universite de France adiyla yeni bir kurumsal yapi yaratti. 

Kurulan, aslinda bir universite degil, bir milli egitim sistemiydi. Sistemin 
amaci kulturel ve mesleki egitim vermek suretiyle sinifsiz toplumda ge^itli 
hizmetleri gorecek ki§ilerl ve liderleri burjuvazinin iginden gikararak 
yeti§tirmekti. Sistem, ister Jakoben, ister imparatorluk taraftari, isterse 
Cumhuriyetgi olsun, ba§ta Napoleon olmak uzere. tum Fransiz liderlerin on 
gordugu guglu merkezi devlet anlayi§ina uygun bir yapiyla kurulmu§tu. Buna 
gore, Fransa, academie a6 \ verilen milli egitim bolgelerine bolundu. Sistemin 
en ust noktasinda dogrudan Imparator tarafindan atanan Grand Maitre 
(Buyiik Hoca, daha sonra Milli Egitim Bakani) unvanli bir ki^i, her bir egitim 
bolgesinln ba§inda ise, bu ki§i tarafindan atanan bir recteur de I'academie 
(akademi rektoru) unvanli bir ki§i vardi. Ilk, orta ve yijksekogretim 
kademelerindeki turn egitim kurumlan bu sistemin igine alindi. Yijksekogretim 
kurumlan esasen grandes ecoles idi. Bazi bolgelerde hukuk, tip, fen, 
edebiyat ve ilahiyat gibi alanlarda fakiilteler de kuruldu. Ancak, bunlar merkezi 
imparatorluk Oniversitesi olan Universite de France'in fakulteleriydi, 
birbirlerinden tamamen kopuktu ve dOzenli mufredat programlan yoktu. Tip 
dt§indaki fakultelerin tek i§levi, halka agik konferanslar ve mezuniyet sinavlari 
diizenlemekti. Isteyen herkes bu fakultelere kaydolup konferanslari 
dinleyebiliyor ve kayit oldugunda sinavlara girip mezun olabiliyordu. Cerrahlik 
akademisi ve eczacilik kolejinin kapatilmasmdan sonra, ihtilal ordusunun 
saglik personelini yeti§tirmek iizere 1793'de kurulan ecoles de sante, yeni 
,'iiniversite"'ye tip fakiilteleri olarak baglanmi§ti. Ihtilaiden sonra kapatilan 
hukuk fakulteleri de 1810'da yeniden yapilandirilarak bu iiniversite'ye 
baglandi. 

Mezuniyet §artlari, mCifredat programlan, haftalik ders saatleri, 
akademik atama ve terfller gibi, tiim akademik ve idari konulardaki igerik ve 
i?leyi§e ili§kin usul ve esaslar Paris'te Grand Ma/fre'e bagli birimlerde 
hazirlaniyordu. Fakultelerin ara^tirma i§levi zaten yoktu. Bu i^lev, adi artik 
College de France olan eski College Royal ile ge§itli miize ve kamu 
ara§tirma kurumlarmdaydi. 

Universite de France'in en onemli birimi eski rejimin (anc/en regime) 
kolejierini ikame etmek iizere kurulan lycees idi. Bunlar esasen ortaogretim 
kurumlan olmakia birlikte, adeta bir universitenin birimleriymi? gibi 
yapi!andinlmi§ ve yonetmelikleri iiniversite terminolojisiyle yazilmi§ti. Ornegin, 
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ogretmenlerlnin unvani professeur, mezunlanna verilen derecenin adi Ise 
baccafaureat Idi. Ba^ka bir Ifadeyle, lycees bir aniamda ust fakultelere 
hazirlik yapan sanat fakQItesi olarak dQ^unulmu?, buniann mezunlarinin da 
ust fakulte olarak du§Qnu!en grandes eco/es'a devam etmeleri 6ng6rulmu§tQ. 

Lycees'in ogretmenleri (professeurs), sistemln uzerinde en titlzlikle 
durulan birimi olan Ecole Normal Superieure'de yeti§tiriliyordu. Ogretmenlerin 
/ycees'de surekli i? statQsQ (tenure) kazanabllmeleri Igln, Concours d ' 
agregation denen sinavlarda ba§arili olmalan §artti. Ilging olan husus, 
agregation kelimeslnin dogaidan tercumeslnin "Qniverslteye intisap" olmasidir. 

Bu sistem Fransa'da Napoleon'dan sonra da uzun sQre aynen devam 
etmi§tir. Bu meyanda, bir gok alanda yeni grandes eco/es agilmi§tir. Buniann 
ba§licalanndan biri, geleneksel okullardan farkli olarak, toplumun alt 
tabakalarinin gocuklarini marangoz, metal i§!emecl, tesisatgi ve makina 
teknisyeni olarak yeti^tirmek uzere, 1806'dan itibaren geritii bolgelerde agilan 
Ecoles des Arts et Metiers adii okullardir. Ara dQzeydeki teknik elemanlari 
yeti^tirme amaciyla agilan bu okuilar, zamanla muhendislik okullarina 
d6nu§mQ§ ve bazilanna iktlsat gibi yeni boIQmler eklenml§tir. Diger grands 
eco/es'den farkli olarak, 1829'da Paris'te kurulan Ecole Central des Arts et 
Manufactures ozel sektore muhendis yeti§tirme amaciyla kurulmu^tu. Okulun 
kurucularindan, unlQ matematikgi Navier, "matematigi yararli bir arag 
olarak muhendlsligin temeli haline getlrme" dQ^Qncesindeydi. Boylece, 
mQhendisligin o doneme kadarki ana yontemi olan deneme-yanilma'nin yerini 
bilimsel bilgi ve yontemler almaya ba§ladi. Bu okul ayni adla elit bir 
yQksekogretim kurumu olarak gQnQmQzde de faaliyetini sQrdurmektedir. 

Qagda? sanayi toplumunun sosyal orgutlenmesinin dayandigi dQ§unce 
ve bilgi sisteminin oncQlerinden, sosyoloji terimini Ilk kez kullanan Fransiz 
filozof, Ecole Polytechnique'm matematik ogretmenlerinden Auguste 
Comte'un (1798-1858), "teori Ile pratik arasindaki ili§kiyi duzenleyerek 
uretim tesislerlni yoneten ki^iier" olarak tanimladigi muhendislerin egitimi 
Qzerinde Fransa'da 19. yuzyil boyunca onemie durulmu§tur. 1880-1900 yillan 
arasinda agilan ecoles d'application ile ge§itll fizik ve kimya enstitQIeri, 
1948'de Ecoles Nationales Superieures d ' Ingenieurs adli elit muhendislik 
okullan olarak grands ecole^a dahil olmuftur. 

Fransa'da 19.yQzyil boyunca tanm, ormancilik, gida, veterineriik, 
odontoloji, tekstil, jeoloji, siyaset bilimi (omegin, Ecole Libre des Sciences 
Poiitiques, 1870), mimarlik, gazetecilik, telgrafgilik, antropoloji, dericilik, dil ve 
edebiyat, elektrik, endustriyel etQdIer, ticaret ve noterlik gibi ge^ltli alanlarda 
devlet tarafindan bir gok grands ecoles kurulmu§tur. 1871'den ba§layarak 
Paris, Marsilya, Le Havre, Lille, Rouen ve Montpelller gibi merkezlerde ticaret 
odalan tarafindan Ecole des Hautes Etudes Commerciales adli ozel ticaret 
yuksekokullari kurulmu^tur. 
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Grands eco/es'un ogretim ve ogrenciierinden bir bolumu, yukanda da 
belirtildigi gibi, modern fen bilimlerine buyuk katkilar yapmi^lardir. Ornegin, 
bakteriyolojinin kurucularindan Louis Pasteur (1822-1895), Strasbourg ve 
Lille'deki Ecole Normal Superieure'de kimya profesoru ve ara^tirma 
direktoru olarak gaii^tiktan sonra, Paris'teki fen fakuitesine gegmi§tir. 
Radyoaktivitenin ka§ifi Becquerel (1852-1908), Ecole Ponts ef C/raussees'den 
mezun olmu§ ve Ecole Polytechnique'de fizik profesorlugu yapmi§tir. Unlu 
matematikgi Henri Poincare (1854-1912), Ecole Polytechnique v e Ecole des 
Mines'de okumu§, daha sonra Paris'teki fen fakuitesine profesor olarak 
atanmi§tir. Keza Marie Curie (1867-1934), Ecole normal superieure'de 
ogretmenlik yaptiktan sonra, Sorbonne'a fizik profesoru olarak atanmi^tir. 

Universite de France 1896'ya kadar surmu§tur. Zaman iginde Grand 
l\/laitre unvaninm yerini Kamu Egitim Bakani almi§tir. Bu meyanda, hiikumet 
1885'de her milli egitim bolgesinin (academie) merkezi niteligindeki kenti bir 
'fakulte kentl"ne donu§turme karanni almi§, bu kentlerin her birinde recteur 
de /'academ/e'nin ba§kanligmda bir fakulte konseyi kurulmu§tur. Nihayet, 
1896'da Louis Liard'in onculugunde gikanlan kanunia, universitelere yeniden 
tuzel ki?ilik tanmarak, eski universiteler bu kez yeni yaptlariyla ihya edilmi§tir. 

Ancak. Universite de France'm idari ve burokratik yapisi ve yetkileri 
esasen muhafaza edilmi§, sadece adi bakanlik olarak degi§mi§tir. Ileriki 
bolumlerde gorulecegi uzere, Napoleon'un kurdugu academie, recteur de 
I'academie gibi kurumlar, benzer yetkilerle gijnumuzde de surmektedir. 
Bunlann sayisi gijnumuzde 23,tijr. Keza, esas olarak Napoleon'un 
du§uncesinin urunu olan ve 19. yuzyil boyunca Fransa'nin yuksekogretim 
bilim ve teknoloji sisteminin ana unsurunu te§ki! eden grandes ecoles de 
giinumijze a§a§i yukari ayni yapilanyla gelmi§lerdir. Bu elit yuksekogretim 
kurumlannin sayisi gunumuz Fransa'sinda 300 civarindadir. 

1.3.2. WILHELM VON HUMBOLDT VE ARA§TIRMA UNIVERSiTESi 

19. yuzyiia gelene kadar universitenin temel i§levl, bilgiyi 
rnuhafaza etmek ve nesilden nesile aktarmak, yani egitim ve ogretimdi. 
Ozellikle 17. yuzyildan itibaren, universite ogrenciligi ruhban sinifinin 
hakimiyetinden gikmi§, ancak bu kez neredeyse asillerin ve zenginlerin 
gocuklanna mahsus bir ayricalik haline gelmi§ti. Universitenin, toplumun her 
kesimine agilarak, ki§ilerin dogumuna gore degil, yeteneklerine gore toplumda 
yiikselmelerinin araci haiine gelmesinin felsefi temelleri 19.yuzyil ba§larmda 
atiimaya ba§lami§tir. Nitekim, yukanda aniatilmi§ olan Universite de France 
ve Ihtilali izleyen donemde Fransa'daki uygulamalar, universite kanaliyla 
olmasa da, diger yiiksekogretim kurumlan vasitasiyla bu amaca ula§ma 
du§uncesiyle yiirurluge konmu^tur. 
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18. yuzyilin son geyreginde ba§Iayip, 19.yuzyil ortalanna kadar suren 
donemde, Romantizm, Aydinlanmanin akilcilik, maddiyatgitik ve elltlzmine 
orta sinifin tepkisi olarak dogmu^tur. Dogal guzelliklere hayranlik, akia kar^i 
duygu, insan benllginin, kl^iliginin ve ruh hallerinin ara^tinlmasi Romantizmin, 
ba^lica unsurlandir. Jean Jacques Rousseau bu akimin habercisi, Goethe, 
Schiller, Coleridge ve Wadsworth edebiyat, Verdi ve Wagner muzik 
alanindaki onculeridir. Ilk evreslnde du^unce, edebiyat ve muzik alanlannda 
evrensel nitelikleri olan Romantizmin Ikinci evresinde halk kulturune, ulusal ve 
etnik kulture llgl artmi§. bunun netlceslnde kulturel milliyetgilik ve idealizm 
yeni dufunce akimlan olarak ortaya gikmi^tir. Bir tur ba^kaldinna olan bu 
du§unce akimlan, 17. ve 18. yuzyiliarda meydana gelen Bilimsel Devrim'ln 
Insan-doga-kalnat ili§kisini yeni bir gizgiye ta§imasina benzer bir bigimde, 
Insan-toplum-devlet lli|kislni yeni bir yorungeye oturtmaya ba§lami|tir. 

Mini devlet ve milli egitim sistemleri bu ddnemde bdyle bir du^unce 
ortaminda ^eklllenmeye ba$lami;tir. Egitimin l^levl, Insan karakterini 
geli§tirmek yerine, Insanin entellektuel geli|me araci olarak gorulmeye 
ba^lami^tir. Bunun Almanca'dakI kar§iligi, Insanin bir Ideal! hedefleyen bir 
sureg Iginde kulturel ve estetik deQerler kazanmak suretiyle ruhen gell§mesl 
ve olgunla^masi aniamina gelen Bildung kelimesldlr. Bu kelimenin 
Rusga'daki kar^iligi Obrazovannost, Isveg dilinde Ise Bildnin^6'\r. Bildung 
kelimeslnin IgerlQinIn, Aydmlanma anlamindaki Aufklarung kelimesinden 
farki, Ikinci kelimenin Insan hayati lie Ilgili olarak akilcilik ve gorev (misyon) 
kavramlarini Igermesldlr. B//c/ung keiimesi, giderek egitim yoluyla bllgllenme 
ve gell^me, Ausbildung Ise mesleki egitim aniaminda kullanilmaya 
baflanmi^tir. 

Fransiz Ihtilali'nden sonraki donemde Napoleon sadece Fransa'daki 
Oniversitelerl kapatmak veya bir kismini lycee'ye d6riu§turmekle kalmami§, 
i§gal ettigi Alman topraklarindaki 22 Oniversiteyi de tamamen kapatmi§ti. 
Buniann bir kismi Ise, dmegin, 18. yOzyilm en Snemli bilim merkezlerinden birl olan 
ve 1694,den beri Almanca egitim yapan Halle'nin Westfalya'ya ta§inmasinda 
oldugu gibl, ba§ka yeriere ta§inmi§ti. Kutsal Roma Germen Imparatoriugu'nun, 
Prusya'nin 1806,da Jena'da Napolyon'a maglup olmasini takiben, 1807,de 
Imzalanan Tilsit Anla^masi ile hukuken ve fillen yok olmasi lie, sadece Alman 
Onlversiteleri deQIl, gegmi^te Papa'dan veya Imparator'dan studium generale 
statusunu almi§ tOm universitelerin ozerklik ve ayncalikli konumlannin hukukl 
ve me§ru dayanaklari da esasen yok olmu?tu. Boylece, Avrupa'nm eski 
ddnemde milletlerustu bir $ebeke niteligindeki evrensel universite 
sisteminin yerini, munferit ulkelerin milli yuksekdgretim sistemleri 
almaya ba§lami§tir. 

Universite ozerkligi ve akademik hOrriyet kavramlar[ da bu gell^melere 
paralel olarak yeni bir Igerik kazanmaya ba$lami§tir. Omegin Kant, bu 
baglamda dzel ve kamusal gergeveler arasinda kesin bir aynm yapilmasini 
gerekli gdrOyordu. Kamu gergevesi Igindeki universitede gorev yapan bir 
profesor dgrencilerlne ders verirken devletin gikardigi kanun ve 
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yonetmeliklere mutlaka uymak zorundaydi. Buna kar§ihk, ozel gergeve 
iginde yer alan dergller, kitaplar ve konferanslardan herkes istedigi gibi 
yararlanmak suretiyle kendini inanglari dogrultusunda yeni bilgiler 
edinmede veya kendi du^iincelerini aktarmada serbestti. 

19. yuzyilin ba^inda, o donemdeki Alman devletterinin en gugiiisu olan 
ve 1871 'de Almanya'yi birle§tirerek Avrupa'nin en guglu devleti haline getiren 
Prusya'nin elinde Frankfurt-am-Oder, Konigsberg ve Braslau oimak uzere 
sadece ijg universite kalmi§ti. Bu donemde Prusya'da egitim sistemi uzerinde 
yoQun tarti§malar vardi. Ornegin 1788'de Abitur'u ihdas eden Prusya Egitim 
Bakani Julius von Massow, universitelerin teknik kolejiere donu^turulmesini 
savunuyordu. Zamania, Fransa'nin etkisiyle olu§an bu tiir pratik amagli 
du§Lincelere kar§i entellektuel tepkiler ortaya gikti. I§te bu ortamda Jena 
Oniversitesi mezunu, Cinlii Aiman dilbilimci ve diplomat Wilhelm von 
Humboldt (1767-1835), 1808 yilmin Kasim ayinda Prusya Egitim DairesI 
Ba^kanligi'na atandi. Akademik hayattan kopmak istemeyen von Humboldt, 
bu gorevde 16 ay sureyle kaldi ve yeterince bagimsiz olmadigi igin kendi 
istegi iizerine bu gorevden alindi. 

Gorev suresi boyunca. bir yandan Prusya'nin milli egitim sisteminin 
yapilandinlmasi gali§malanni tamamlayan von Humboldt, bir yandan da 
1802'de kurulmasina karar verilmi§ olan Berlin Universitesi'nin statiisu 
iizerinde gali|ti. BUdung kavramina igten bagli bir bilim adami ve dii^iiniir 
olan von Humboldt, bu galt§malari sirasmda §u temel iike ve g6ru§leri ortaya 
koydu: 

• Oniversite, ti im bilim alanlarindaki egitim-ogretim faaliyetlerinin 
ara^tinma faaliyetleri ile birlikte ve bir biitunli ik iginde yurutuldiigu bir 
kurumdur. 

• Oniversite mesleki ve teknik yiiksekokuldan farkh bir kurumdur. 
Universitenin temel i§levi. herhangi bir meslege yonelik olmaksizin egitim-
ogretim ve ara§tirma yapmaktir (Wissenschaft als Beruf). Amag, ki§ilerin 
kendilerini taniyip geli§melerini saglamaktir (Bildung). Buna gore, egitimin en 
etkin araci, ogretim iiyelerinin uygun gordiikleri konulan ogretme ozgurliigiine 
(Lehrfreiheit), ogrencilerin de istedikleri konulan ogrenme ozgurliigiine 
(Lernfreiheit) sahip olduklan seminerlerdir. Ara§tirmanin amaci, bilim igin 
bilimdir (reine Wissenschaft). 

• Universitenin sahibi devlet degil millettir. Devletin bu konudaki temel 
gorevi ogretim iiyelerini atamak, bunlann maa§larini odemek ve verimli 
gali§malan igin gerekli olan ozgurliik ortamini olu§turmaktir. 

Wilhelm von Humboldt'un bu goriip ve du§uncelerinin bir gogu iitopik 
bulunarak uygulamaya konulmami^tir. Ancak. bunlann bazilari, von 
Humboldt'a yakin gorii^lere sahip olan Schleirmacher tarafindan hazirlanarak 
1816'da yayimlanan Berlin Universitesi kurulu§ statulerinde yeralmi^tir. 
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Bu statulerde, universite Paris Modeli'nde oldugu gibi, profesarlerin 
hakimiyetindeki bir kurum olarak yapilandirilmi? (Ordinarien-Universitat) ve 
senato ile fakulte kurullannin terklp ve yetkileri buna gore tanimlanmi§tir. 
Ogretim uyeleri igin, ordentliche Professoren, ausserordentliche Professoren 
ve Privatdozenten olmak Ozere, akademik unvan kademeleri Ihdas edilml^tir. 
Gelenegin tam terslne, profesor ve dogent duzeylndeki atamalara ill§kln tum 
yetkiler dogrudan devletin elinde toplanmi^tir. Buna kar^ilik, Oniversitenin 
kendi kendini yonetmesi ve her turlu sansOrden muaf tutulmasi hOkme 
baglanmi§tir. Akademik llderolan rektorOn yaninda, 1819'dan itibaren idari ve 
mall konularda sorumlu ve yetklli olan Kurator unvanli bir makam ihdas 
edllmi? ve bu kl§inln hukumet tarafindan atanacagi hOkme baglanmi^tir. Bu 
makam gunOmOze Kanzter unvani ile ge!mi§ olup, Kita Avaipasi 
Oniversitelerinin tamaminda bu tur bir organ bulunmaktadir. Alman 
Oniversitelerindeki Kanzler, idari ve mali konulardaki yetkileri itiban ile, 
bazilanna gore, bugOn dahi, tek ki^lllk bir yonetim kurulu mahlyetindedir. 
Wilhelm von Humboldt'un g6ru§Ierinin tam aksine, Oniversite hem genel, hem 
de ozel uzmanlik egitimi yapan (allgemeine und besondere 
wissentschaftliche Bildung) bir kuaim olarak tanimlanmi§tir. 

Almanya'da IBSO'de kabul edilen Anayasa Ile ogretim Oyelerinin 
akademik hOm'yetleri temlnat altina alinmi? ve gorevden alinamayacaklan 
hukme baglanmi^tir. GunOmOzde blrgok dgretlm Oyesi tarafindan ideal 
Oniversite yapisma omek gdsterilen 19. yOzyil Alman Oniversitelerinde ogretim 
Oyeleri, Oniversitenin de g6r0§0 alinarak, profesor duzeyinde Kayzer, dogent 
duzeyinde ise Egitim Bakani tarafindan ataniyordu. 1817-1900 doneminde 
yapilan atamalarm yakla§ik %25'i Oniversitenin g6r0§0 almmadan veya 
onerilen adaylardi^mdan yapilmi^ti. Rektor ve dekanlar profesdrier tarafindan 
1 yil sureyle segiliyor ve rektor Bakan tarafindan ataniyordu. Ancak, rektoru 
segen ki^iler, rektor tarafindan degil, Bakan veya Kayzer tarafindan 
ataniyordu. TOm ogretim Oyeleri kamu gorevlisi statOsundeydi. 

Agikga goruldugu gibi, Beriin Oniversitesi Ile daha sonra yeniden 
duzenlenen Alman Oniversitelerinin yapisi, von Humboldt'un g6r0§lerinden 
gok farklidir. Ancak, Wilhelm von Humboldt'un egitim-ogretim ve bilimsel 
ara^tirma faaliyetlerinin biriik ve butunluk iginde yOrOtulmesi ilkesi modem 
Oniversitenin yapismi tamamen ve kalici bir biglmde etkilemi§ ve degl§tinnl§tir, 
von Humboldt'un bunun difindaki g6rO§leri ise gunOmOzde ogretim Oyelerinin 
neredeyse tamammm zihinlerinde Otoplk bir Ideal olarak ya§amaktadir. 
Wilhelm von Humboldt'un ongordugu yapidaki bir universite bugune 
kadar higbir ulkede kurulmami^tir. 

Alman Oniversitelerinin vakfiye gelirieri yok denecek kadar azdi. 
Oniversite butgeleri bakanlik tarafindan hazirianiyor ve akademik kadro 
sayilan da bu kapsamda bakanlik tarafindan tespit ediliyordu. 

Beriin Oniversitesi kurulu§undan hemen sonraki yillar iginde, felsefede 
Schopenhauer ve Hegel, psikolojide Wundt, tarihte Ranke, kimyada Liebig 
ve fizikte Helmholtz gibl donemin bilim devlerini ogretim uyesi olarak Istihdam 
etmi§ ve dOnyanin en onemli bilIm merkezi haline gelmi|tir. 
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Alti gizllmesi gereken husus, von Humboldt'la birlikte bilimsel 
ara§tirmanin, egitlm-ogretim yaninda Ikinci temel i§lev olarak 
iiniversitenin gorev ve l^levlerl arasma girmesidir. 

1.3.3 MODERN UNiVERSiTE YAPISININ OLU^UMU 

James Watt'in 1776'da buiiar makinasini ticari olarak iiretmesiyle 
ba§layan Sanayi Devrimi'ne ijniversitenin kurumsal olarak dogrudan katkisi 
yoktur. Zira, bu tarihe kadar universitenin tek i§levi esas olarak egitim-
ogretimdi. Ara§tirma universitenin i§levleri arasina heniiz girmemi§ti. Mesleki 
ve teknik egitim, tip ve hukuk harig, universite di§indaki yuksekogretim 
kurumlannda veriliyordu. Yeni Bilimi geli§tiren universite mensubu bilim 
adamlan akademi ve dernek gibi iiniversite di§i ortamlarda bir araya 
geliyorlardi. iskogya ve Hollanda'daki universiteler ile Halle ve Gottingen gibi 
bazi Alman universiteleri bir bakima istisnai durumtardi. Nitekim, Ssnayi 
Devrimi'nin Glasgow'da ba§lamasi bir tesadiif degildi. Birmingham'da 
universite mensuplan, giri§imci sanayici ve i§adamlan ve du§uniirlerin bir 
araya geldikieri The Lunar Soc/efy'nin Sanayi Devrimi'ne dogrudan 
katkismin iiniversiteden daha fazia oldugunu ileri siirmek mumkundiir. Keza, 
Ingiltere'deki The Royal Society ile The Royal Institution ve Fransa'daki 
Academie des Sciences'\n bilimin geli§mesine kurumsal katkilannin da 
universiteden daha fazia oldugu ileri siirulebilir. 

Nihayet alti gok onemie gizilmesi gereken husus, Sanayi Devrimi'nin 
temelini olu?turan bir gok icadin bilimsel temellere dayanmaksizin mucitler 
tarafindan gergekle§tirildigidir. Bunun en garpici ornegi buhar makinasidir.lsil 
enerjinin mekanik enerjiye donii^tiiriilmesinin bilimsel temeilerini te§kil eden 
termodinamigin birinci ve ikinci kanunlari, buhar makinasinin ticari olarak 
iiretilmeye ba^ladigi 1776'dan neredeyse bir asir sonra, Carnot, Kelvin, 
Helmholtz, Claussiusve C/apeyrontarafindan ortaya konmu§tur. 

Bu durum 19. yiizyilm ilk geyreglnden itibaren hizIa degl§meye 
ba§lami§tir. Wilhelm von Humboldt'un bir gok du§uncesl i itopik 
bulunarak uygulamaya konmami§tir. Ancak, bunlar arasinda yer alan 
egitlm-ogretim ve ara^tirmanin birligi ve biitiinlLigii ilkesi modern 
iiniversitenin temelini olu§turmu§tur. Boylece, bilimsel ara§tirma 
iiniversitenin asil l^levleri arasina girmi§tlr. 

Aslinda Melanchton'la Almanya'da ba§layan, daha sonra Leiden ve 
Iskog universitelerinde uygulamaya konan kursu sistemi Alman universitelerinde 
kurumsal bir yapi kazanmi§ ve kiirsu universitenin temel akademik birimi 
haline gelmi^tir. Kursii hem egitlm-ogretim, hem de ara§tirma birimi olarak 
Alman universitelerinde hizIa yayginla$mi§tir. Alman Universitelerinde mesleki 
egitim yapilmiyordu. Kursu ba§kani olan profesor ogrencilerine seminerler ve 
derslerle en son bilimsel ara§tirma konularini ve ara§tirma yoiitem ve 
tekniklerini ogretiyordu. Ogrenci isterse ba§ka universiteye gegebiliyor veya 
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gidip ba^ka bir kursu ba^kantntn verdigi dersleri dinleyebiliyordu. Yaptigi 
gali^malari derieyip bir tez haline getlren ogrenci, bunu bir juri onunde 
savunuyor ve bilime orjinal katkilar yaptiginin tespit edilmesi halinde doktor 
unvanini aliyordu. Ba^ka bir deylmle, 19.yuzyil Alman universlteierinde bir 
meslege yonelik olmaksizin (tip harig), Wilhelm von Humboldt'un du§Iedigi 
gib! bilim Igin bilim yapiliyordu (Wissenschaft a!s beruf). 

Beriin Oniversitesi Wi lhelm von Humboldt 'un gorevinden ayr i lmasindan 
kisa bir sure sonra Prusya Kayzeri'ne ithafen Friedrich Wilhelms Universitat 
adiyla agildi. Qagda? felsefenin son buyuk sistem kunjcularindan Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel (1770- 1831), TObingen Oniversitesi'nden 
mezuniyetini takiben, bir mOddet Jena'da Privatdozent ve Numberg'de lise 
ogretmen! olarak gali^tiktan sonra. 181 S'de Beriin Oniversitesi feisefe kursOsune 
profesor olarak atandi. Burada Schopenhauer ile ayni zamanda gali^an 
Hegel, dIumOnden bir yil once 1830,da bu Oniversitenin rektdriOgune 
atanmi^ti. Enerjinin korunumu kanunu olarak bilinen termodinamigin birinci 
kanununu ortaya koyan Hermann von Helmholtz (1821-1894), Beriin 
Oniversitesi tip fakuitesini bitirdikten sonra, Konigsberg ve Bonn 
Oniversitelerinde anatomi ve f izyoloji profesdrO olarak gali^ti ve 1871 'de Berlin 
Oniversitesi'ne fizik profesdrO olarak atandi. 1887'de bu Oniversitenin 
rektdriOgune atanan Helmholtz, akademik yilin agili^inda yaptigi konu^mada 
Alman Oniversitelerinde ogrencllerin gergekten istediklerin! dgrenme hakkina 
(lernfreiheit) sahip oldugunu, bazi zorunlu derslerin ise, Oniversitenin §arti 
degil, devlet memuriyetine giri? sinavlanndaki (staats examen) sorulan 
kapsayan konulan igerdiklerinden dolayi verildigini ifade etmif ve universitenin 
ozerkliginin ancak devletin teminati altinda mumkun oldugunun altini 
gizml§tir. 

19.yuzyil Alman Qniversltelerindeki kursu profesdrleri, tarihte ilk 
kez bu ddnemde universitede kurumsal bir yapi iginde yuruttukleri 
bilimsel ara$tirmalar ve ydnelttikleri doktora tez galif malari lie modern 
bilimin, fen bilimleri ve sosyal ve insani bilimler olmak uzere ayn 
dislplinler halinde temellerini atmi^lardir. Kuramsal matematigin yam sira, 
matemati^in jeodezi, astronom! ve elektromagnetizma alanlanndaki 
uygulamalarina da onemli katkilar yapan Carl Friedrich Gauss (1777-1855), 
Gottingen Oniversitesi'nde matematik dgrenim! gdrdOkten sonra, doktorasini 
Helmstedt Oniversitesi'nden almi?, bunu takiben Gdttingen'de astronomi 
profesdrO olarak atanmi§ ve buradaki rasathaneyi kurmu§tur. Modem organik 
kimyanin kurucusu Justus von Liebig (1803-1873), Giessen Oniversitesi'nde 
kimya profesdruydu. Tayf gdzumlenmesini belirieyen ve elektrik devrelerininde 
akim, gerilim ve direnglerin hesaplanmasinda kullanilan kanunlan ortaya 
koyan Gustav Robert Kirchoff (1824-1887), Heidelberg Oniversitesi'nde fizik 
profesdrOydO. Tayf gdzOmlenmesini Bunsen'le biriikte burada beliriedi. 
Termodinamigin Ikinci kanununu ortaya koyanlardan Rudolph Clausius 
(1822-1888), Wurzburg ve Bonn'da fizik profesdrO olarak gali5mi§tir. Modem 
matematigin kumcularindan Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-
1866), Berlin Oniversitesinde, Dirichletve Jacob! gibi bOyOk matematikgilerin 
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yaninda ogrenim gordu, doktorasini aldigi Gottingen Universitesi'nde dogent 
olarak gorev yapti ve Dirichlet'in otumu uzerine Berlin Universitesi'ne 
matematik profesoru olarak atandi. Organik kimyada molekuleryapi kuramini 
ortaya koyan Friedrich August Kekule von Stradonitz {1829-1896), 
Giessen'de Liebig'in yaninda doktora gali^malanni tamamladi, Heidelberg ve 
Gent'de ders verdikten sonra, Bonn Universitesi'ne kimya profesoru olarak 
atandi. 1901 "de ilk Nobel fizik odulunu alan. modern fizik gagini ba§latan ve X 
i^inlarini bularak tipta gigir agan Wilhelm Conrad Rontgen (1845-1923), 
Strasbourg, Giessen, Wurzburg ve Munih universitelerinde fizik profesoru 
olarak gali§mi§tir. Kureler kuramini kuran Georg Cantor (1845-1918), Zurih 
ve Berlin'de matematik ogrenimi gordukten sonra, doktorasini Gottingen'den 
aldi ve Haile Universitesi'nde matematik profesoru olarak gorev yapti. 
Fonksiyonel analizin onculerinden David Hilbert (1862-1943). doktorasini 
Konigsberg'den aldiktan sonra, Gottingen Universitesi'nde matematik 
profesoru olarak gali^ti. 

Vesalius ve Boerhaave'den sonra, fizyolojiyi anatomiden ayirarak 
tipta uguncu biiyuk devrimi gergekle^tiren, Helmholtz'un hocasi, 19. yiizyilm 
en buyiik doga bilimcilerinden Johannes Peter Muller (1801-1858), Bonn 
Universitesi'nde tip ogrenimi gordukten sonra, 1833'te Rudolph'un yerine 
Berlin Universitesi fizyoloji profesorliigiine atanmi§tir. Miiller'in ogrencisi ve 
fizikokimyasal fizyolojinin kurucusu Carl Friedrich Wilhelm Ludwig (1816-
1895), Marburg, Zurich, Viyana ve Leipzig universitelerinde fizyoloji dersleri 
vermi§tir. Ludwig'in asistani Fick, Fourier'in isi iletim denklemlerini gozeltilere 
uygulayarak, modern kimya sanayinin en onemli i^lemlerinden biri olan ayinm 
i§lemlerinin bilimsel temelini olu§turan kCitle aktanminin kuramlarini ortaya 
koymu§tur. Muller'in ogrencisi ve deneysel psikolojinin kurucusu olan Wilhelm 
Wundt (1832-1920), Heidelberg Universitesi'nde fizyoloji dersleri vermi§, o 
donem Heidelberg'de olan Helmholtz'un asistanligmi yapmi§, daha sonra 
Ziirich ve Leipzig universitelerinde psikoloji profesoru olarak gorev almi§ ve 
Leipzig'de bir dizi laboratuarlaria birlikte psikoloji enstitusiinii kurmu§tur. 
Farmakolojinin oncusu Buccheim (1820-1879), bugiinkii Estonya'daki Dorpat 
Universitesi'nde tip profesoriiydii. Patolojinin onciisCi Virchow (1821-1902), 
Berlin'de tip ogrenimi gordiikten sonra Charite hastanesine tip profesoru 
olarak atanmi^tir. Pasteur'la birlikte bakteriyolojinin onciisCi sayilan Robert 
Koch (1843-1910), Gottingen'de tip ogrenimi gordukten sonra, askeri cerrah 
olarak gali§mi§tir. Leiden'de Boerhaave'nin ba§lattigi modern tip egitimi 
yukselen bir gizgiyle siirmii§tur. Ornegin, Utrecht'te tip ogrenimi gordukten 
sonra 1886'da Leiden Universitesi fizyoloji profesorliigune atanan Willem 
Einthoven (1866-1927). elektrokardiyografi cihazmi geli§tirmi§ ve bu nedenle 
1924,de Nobel tip oduliinii almi§tir. 

Neuchatel Universitesi'nde 1939'da fiziksel cografya profesoru olarak 
gorev yaptiktan soma ABD'ne gog eden ve 1854'de Princeton Universitesi'ne 
jeoloji ve cografya profesoru olarak atanan Arnold Henry Guyot (1807-1884) 
ile birlikte fiziksel cografya ve ekolojinin kurucusu sayilan, Wilhelm von 
Humboldt'in karde§i Alexander von Humboldt (1769-1859), Frankfurt-am-
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Oder ve Gottingen Qniversitelerinde ol<udul<tan sonra, Freiberg madencilik 
okulunda bir sure dgrenim gormQ?, fakat diploma almadan aynlmi^tir. 
Ara§tirma ve ders verme yontemleriyle tarihin modem bir bilim olarak 
kurulmasinin oncQlerinden Leopold von Ranke (1795-1886), Berlin 
Oniversitesi'nde 1825,de dogent olarak atanmi§, 1834,de profesoriuge 
yQkseltilmi^tir. Psikolojinin oncQlerinden Hermann Ebbinghaus (1850-1909), 
Berlin Oniversitesi'nde kisa bir sQre gali^tiktan sonra, Breslau ve Halle 
Qniversitelerinde profesor olarak gali^miftir. 

Goruldugu gibi, 19. yuzyilda Alman Qniversitelerinde kursQ 
profesoru olarak gali§an bilim adamiari modern fen bilimleri, sosyal 
bilimler ve Insani bilimlerin temellerini atarak, 19. yuzyil sonlan ile 20. 
yQzyil ba^lannda meydana gelen bilimsel patlamaya oncQluketml^lerdir. 

Alman universitelerindekine benzer boyuttaki bilimsel geli^me ayni 
donemde Iskogya'da meydana gelml§tir. Canlilarda evrimin dogal segme 
yoluyla gergekle§tigini one sQren kuramiyla bilim ve dQ§unce tarihinde devrim 
yaratan Ingiliz doga bilimci Charles Robert Darwin (1809-1882), On the 
Origin of Species kisa adiyla bilinen kitabini 1859,da yayinlamifti. Darwin 
Edinburgh'da tip, Cambridge'de teoloji okumuf, daha sonra ge^itli bilimsel 
gezilere katilmi^tir. DanMn esas olarak Iskog Qniversite sisteminin QrQnQdQr. 
Mutlak sicaklik olgegini bularak termodinamigin ikinci kanununa degi^ik bir 
yorum getiren William Thomson (1824-1907, Lord Kelvin), Glasgow ve 
Cambridge universlteierinde ogrenim gordQkten sonra, 1846'da Glasgow 
Oniversitesi doga felsefesi kQrsQsune profesor olarak atandi. TQm 
gali§malarini bu Qniversitede yurQten Lord Kelvin, Britanya'daki Ilk fizik 
labaratuariarini burada kurdu. Atlas Okyanusu'nda Irianda ile Newfoundland 
arasina 1866*da dd^enen ilk transatlantik telgraf kablosunun ba^anli 
olmasinda, kabloyu ddfeyen §irketin teknik dani^mant olarak belirleyici 
rol oynadi. Bu i^ten dolayi buyuk bir Qn ve servet kazandi, 1890,da Royal 
Society'nin bafkanligina segildl, didugunde Westminster Abbey'de 
Newton'un yanina gdmQIdu. Ya§ami boyunca 600'den fazla bilimsel makale 
yayimlayan Lord Kelvin, bir gok bulu§ yaparak buniann patentini aldi. Lord 
Kelvin Glasgow Oniversitesi'nde birgok yenllige onculuk etti, 1872'de fen 
bilimlerinde Ilk kez lisans programini (Bachelor of science) ba§latarakf 
akademik yapida kdklQ degi§lkliklerin mimari oldu. Bu program 1876'da 
St.Andrews Oniversitesi'nde de ba^Iatildi. Newton'un evrensel kutle gekim 
kanunundan sonra en onemli bilimsel kuram olarak kabul edilen 
elektromanyetlk teorinin kurucusu James Clerk Maxwell (1831-1879), 
Edinburgh ve Cambridge'de dgrenim gdrmu?, Cambridge ve Abeerdeen'de 
ogretim uyesi, Londra'daki King's College'de doga felsefesi profesoru olarak 
gorev yapmi§tir. BugQnkQ termoelektrik uretim teslslerinin temelini olu§turan 
Rankine gevrimlnin geli§tlricisi Iskog mQhendis ve fizikgi William John 
Rankine'dir (1820-1872). Ingiliz filozof ve iktisatgi, temsili demokrasi ve 
Qretim, bdlu^um ve gelir dagilimi Qzerindeki gali^malari ile siyaset blllmlnln 
kuramlannin olu§masina dnculuk edenlerden John Stuart Mill (1806-1873), 
fonnel egitim gdnneml^tlr. Dogu Hindistan Kumpanyasi'nda denetgi olarak 
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gali^an, ayni zamanda gazetelere makaleler de yazan Mill.lSTe'da St. 
Andrews Universitesi'nin sembolik bir makam olan rektoriugune segilmi^tir. 

Almanya ve iskogya'daki bu geli§meler yaninda, Kopenhag Oniversitesi 
fizik profesoru Hans Christian Oersted (1777-1851), elektromanyetizmaya 
yaptigi katkilaria, Fransa'da Louis Pasteur (1820-1872), Pierre (1859-1906) 
ve Marie Curie (1867-1934), Grands Eco/estien sonra intisap ettikleri 
Sorbonne fen fakultesinde bakteriyoloji ve atom fiziglne ve bunlardan daha 
once, Ecole Polytechnique matematik ogretmeni Andre-Marie Ampere 
(1775-1836) elektrodinamik ve elektromagnetizmaya, Fransa'nin Newton'u 
olarak da adiandirilan, universite mensubu olmayan Pierre-Simon Laplace, 
(1749-1827) matematik, astronomi ve fizige, yine universite mensubu olmayan 
Charles-Augustine de Coulomb (1736-1806) elektrige, Ecole Polytechnique 
ogretmenlerinden Joseph-Louis Lagrange sayilar kurami, analitik mekanik 
ve astronomiye yaptiklan katkilaria modern fen bilimlerine onculuk ettiler. 

Modern sosyolojinin temelleri Fransa'da Auguste Comte ve Adolph 
Quetelet ile, modern iktisatin temelleri ise Iskogya'da Adam Smith ile 
atilmi§ti. Modern iktisat, 19. yuzyilda John Stuart Mill'in yaninda, borsa 
simsan olarak ozel gali?an ingiliz iktisatgi David Ricardo'nun (1772-1823) 
1817'de yayimladigi Principles of Political Economy and Taxation, Lozan 
Oniversitesi siyasal iktisat kursusu profesoru Leon Walras'in (1834-1910) 
1874'de yayimladigi Elements d'economique politique pure ve 1893'de 
Walras'tan bo§alan kursuye atanan Italyan iktisatgi Wilfredo Pareto'nun 
(1848-1923) Cours d'Economie Politique ve 1906'da yayimladigi Manuele 
d ' economia politica ba§likli kitaplariyla sosyal bilimlerin baf lica alanlanndan 
biri olan iktisat universite miifredatlanna sistematik olarak girdi. ilk dinler tarihi 
ve kar§ila§tirmali din kursiisu 1876'da Leiden'de kurulmu§tur. 

19. yuzyil ba^larindaki Oxford ve Cambridge ise, esasen Kilise'nin 
ihtiyaci olan ruhban sinifini yeti^tiren, igine kapanik egitim-ogretim kurumlan 
niteligindeydi. Mesleki ve teknik egitim ve bilimsel ara§tirma ve tarti§malar 
The Royal Institution ve The Royal Society gibi kurumlarla diger 
derneklerde yurutulmekteydi. Modern bilime biiyuk katkilar yapmi§ olan 
hidrojenin ka§ifi John Cavendish (1731-1810), Anglikan Kilisesi'ne bagliiik 
yemini etmeyi reddettigi igin bu universiteyi bitirememi§, gali§malanni ozel 
imkanlan Ile yuruterek, 1760'da The Royal Society^e uye segilmi§ti. Yildiz 
astronomisini kuran, Uraniis'un ka§ifi ve optige biiyiik katkilar yapan Alman 
asilli ingiliz astronom Sir William Herschell (1738-1822), forme! egitim 
gormemi?, evinin bodrum katinda yuruttugu gali^malari ile The Royal 
Societyife uye segilmi§ti. Oksijenin ka§ifi ingiliz kimyager Joseph Priestley 
(1733-1804), aykin dii§unce mensuplannin ('c//sse/7fers/) kurdugu Warrington 
Academy adii okulda dil ve edebiyat ogretmeniydi; zira, aykiri du§iince ve 
sahipleri universiteye ve dolayisiyia tip, hukuk ve ilahiyat gibi mesleklere 
kabul edilmiyorlardi. Priestley'e 1733'de The Royal Society'nln Copley 
madalyasi verilmi§tir. Maddenin atom kuramina yaptigi katkilaria modern fen 
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bilimlerinin kuruculan arasinda yer alan John Dalton da (1766-1844) 
aykiri du^unce sahibi oldugu igin, Manchester'deki Edebiyat ve Felsefe 
Demegi'nde halka agik matematik ve fizik dersleri veriyordu; gegimini bunun 
di§inda verdigi ozel derslerie sagliyordu. Dalton 1822,de The Royal 
Society^e uye segilmi§tir. Manchester'de Dalton'dan ders alan James 
Prescott Joule (1818-1898), enerjinin ge§itli tOrlerinin temelde birisirinin ayni 
oldugunu ortaya koymu§ ve elektrik devresindeki direncin isiya d6nu§turdugu 
elektrik enerjisi ile direng ve elektrik akimi arasindaki bagintiyi turetmi§tir. 
I§igin dalga kuraminin kurucusu Ingiliz fizikgi ve hekim Thomas Young 
(1773-1829), universite ogrenimi gormu?, fakat gali5malanni hekimlik 
yaparken kendi Imkanlan ile surdunmuftur. 

Bir gok kimyasal elementi bulan ve madenci lambasini Icat eden Sir 
Humphry Davy de (1778-1829) universite ogrenimi g6mnemi§ti. Qali$malanni 
The Royal Society'nin ba§kani Davies Giddy'nin sagiadigi imkanlaria yuruten 
Davy, daha sonra bu bilim kurulu§unun Qyeligine segilmi? The Royal 
Institution'6a ders vermi§tir. 19. yuzyilin en buyuk bilim adamlarindan biri 
olan Michael Faraday (1791-1867) ise hig ogrenim g6miemi§ti. 
Elektromanyetlk indukleme ve diyamagnetlzmayi bulan, elektrik motorunu 
icad eden ve elektroliz kanunlarmi ortaya koyan Faraday'i Davy asistani 
olarak The Royal Institutioria almi§ti. 

lik otomatik sayisal bilgisayan tasariayan Ingiliz matematikgi ve mucit 
Charles Babbage ise (1792-1871), Cambridge'de Lucas matematik 
profesoruydu. Buna karsilik, Babbage'nin geii^tirdigl bilgisayar Igin program 
yazan Ada King (1815-1852, Lady Lovelace), zengin bir ailenin kiziydi ve 
tamamen ozel ogretmenlerden ders alarak yeti§mi§ti. Modem simgesel 
mantigin cebirini geli§tiren George Boole (1815-1864), matematigi ve optik 
arag yapimini babasindan 6grenmi§ti; hIg formel egitimi olmamasina ragmen 
yayinlarindan dolayi 1854'de Irianda'da Cork'taki Queen's College'in 
matematik profesoriugune atanmi|ti. 

Alman, iskog ve Hollanda universiteleri ile kar$ila§tirildigmda 
Oxford ve Cambridge'in, bir kag istisna diginda, 19. yuzyilm son 
geyregine gelene kadar ingiltere'deki bilimsel bulu$ ve gellsmelere 
katkisinm kurumsal olarak son derece smirli kaldigi gorulmektedir. 

Cambridge 1570, Oxford 1636'da gikarilan slatDIere gSre yonetilmekteydl. 
Aristo mantigi hala yer yer hakim olan du§unce tarziydi. Ilerici ogretim 
uyelerince geli§tirilmek Istenen smav sistemi en buyuk munaka§a 
konulanndan biriydi. Yonetim tam aniamiyla oligar§ik bir yapiya burunmu§tu. 
Universite ogrenlminin Anglikan Kilisesl'nin denetiminde ve ruhban sinifinin 
elinde olmasi savunuluyor, Iskogya'da gok once uygulanrnaya ba§lanan ve 
Almanya'da kunjmsal yapi kazanan kursu profesoriugO sistemine §lddetle 
kar^i gikiliyordu. 
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Universite igindeki yenilikgilerin giri^imleri sonucunda Kraliyet ve 
Parlamento olaya el koydu. Kraliyet ara§tirma komisyonlarinin raporlarini 
takiben, Ba§bakan Gladstone'un gayretleriyle 1854'de Oxford, 1856'da 
Cambridge igin reform kanunlari gikanldi. Oxford igin gikanlan kanunia 
Convocation ur\ (genel kurul) universitede ikamet eden (resident fellows) 
ve etmeyen (non-resident fellows) tum mezunlardan olunan yapisi 
degi^tirilmedi. Bu kurula Chancellor'u segme ve Congregation'da ugte iki 
gogunluk saglanamayan konulan karara baglama yetkisi tanindi. 
Congregation'un terkibi ise, Convocation u n Oxford'da ikamet eden 
uyelerinden otu§acak §ekilde degi^tirlldi. Hebdomadal Boardin adi 
Hebdomadal Council, terkibi Ise Chancelor, Vice Chancellor ve iki 
proctor'un yaninda. Congregation tarafindan segilecek 6 kolej muduru, 6 
profesor ve 6 Convocation uyesinden olu§acak §ekilde degi^tirildi; 
Hebdomadal Council6ak\ kolej muduru sayisi daha sonra 3'e du^uruldu, 
Convocation uyeleri arasindan segilen temsiici sayisi ise 9'a yukseltlldi. Bu 
§ekilde oiu§turulan Hebdomadal Council'a, Convocation ve 
Congregation u n genel gozetimi ve denetimi altinda tum onemli kararlari 
alma, yonetmelikleri gikarma yetkileri verildi. Ayrica, toplanti tutanaklannin ve 
yonetmeliklerin Latince yerine Ingiiizce olmasi hukme baglandi. 

Cambridge'de eskiden iki boliimlu olan Senate, bu kez universitenin 
tiim mezunlanndan olunan, Oxford'daki Convocation'a e^deger bir genel 
kurul olarak duzenlendl. Oxford'daki Congregation'a e§deger olan Regent 
House'un ise, Cambridge mezunu olup da universitede ogretim uyesi veya 
idari personel olarak gaii§anlardan olu§masi hiikme baglandi. Yonetim kurulu 
niteligindeki Councifi olu§turma yetkisi Regent House'a verildi ve Caput 
lagvedildi. 

Gerek Oxford, gerekse Cambridge'de vice-chancellor (rektor) 
gorevinln kolej mudurleri tarafindan sirayla iki§er yillik donem igin yapilmasi 
ve sirasi gelen kolej mudurunun bu gorevi yapmayi istememesi halinde, bir 
sonraki sirada olan mudurun Wce-c/7ance//o/;luk gorevini ustlenmesi 
benimsendi. 

Boylece, Oxford ve Cambridge'in, esas yetkisi Chancellor'u segmek 
olan ve tum mezunlardan olu§an genel kurul (Convocation ve Senate), diger 
universitelerdeki senatonun muadili olan akademik kurul (Congregation ve 
Regent House) ve icra kurulu niteligindeki Hebdomadal Council ve 
Cour7c/7dan olunan bugunku yapisi 19.yuzyil soniari ile 20.yuzyi!in 
ba^larinda ortaya gikti. 

Goruldugu gibi, universitede ogretim iiyesi olmayan mezunlar 
(non regents ve non-resident fellows) ile kolej mudurleri Oxford ve 
Cambridge universitelerinin yonetiminde onemli bir agirliga sahiptir. 
Dolayisiyia, bu iki universiteyi dahi, tamamen ogretim iiyeleri tarafindan 
yonetilen kurumlar olarak nitelendirmek dogru degildir. 
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Bu reformlardan sonra, Oxford ve Cambridge hizla geli§meye 
barlayarak dunyanin en onemli bilim merkezieri arasina girdiler. 
Cambridge'de 1876'da kurulan Cavendish Laboratory kisa sure iginde 
dunyantn en onde gelen bilimsel ara§tirma merkezlerinden biri oldu. Bu 
laboratuann ilk ug ba^kani olan James Clerk Maxwell (1871-1879), Lord 
Rayleigh (1879-1884) ve J.J. Thomson (1885-1919), 19. yQzyil sonu ile 20. 
yQzyilin ba§indaki bilimsel patlamanin en onde gelen isimleri arasindadir. 

Yine bu donemde srnav sistemleri duzenli hale geldi, Yeni Bilim 
alanlannda profesor ve dogent (reader) kadrolan ihdas edildi, bu kadrolara 
yapilacak atamalarda adaylan degeriendlrmek uzere juriler kurulmasina ili§kin 
usul ve esaslar beliriendl. Fen bilimleri, insani bilimler ve sosyal bilimler 
alanlarmda fakQIteler ve fakulte kuiullan kuruldu. En Snemli olarak da, kendi 
mali kaynaklan olan kolejierden bagimsiz olarak, Qniversite igin ayn fonlar 
ihdas edildi. Bu fonun ba§lica kaynagi, zengin mali kaynaklara sahip kolejierin 
yillik gelirierinden yapilan kesintiydi. Omegin, 1871 yilinda Oxford 
Universltesinin toplam geliri 50.000, kolejierin toplam geliri Ise 400.000 
steriindi. Aykiri dQ^unce sahipleri (dissenters) ancak bu ddnemde 
universitelere kabul edilmeye ba^landi. 

Hollanda ve Iskogya'da ba^layan, Almanya'da IS.yuzyilin ilk 
geyreginden itibaren kurumsai yapi kazanan araftirici kursu 
profesoriugO, gagda$ universite yapismi neredeyse yeniden tanimlayarak 
$ekiiiendirmenin otesinde, bilim ve teknoioji arasindaki iii^kinin 
kuruimasmin da ba^iangicini te$kil etmi^tir. Boylece, 19. yOzyii sonlan 
iie 20.yuzyil ba$larmda meydana gelen bilimsel patlamanin temelleri 
atilmi§ ve mucltler devri kapanarak bilime dayali teknolojiler devri 
ba§lami§tir. 

Universitenin i$lev ve yapisindaki bu koklO de9i5iklige ragmen, mesleki 
ve teknik egitim, tip ve hukuk di§inda, esasen Oniversite di§mda geli§meye 
devam etml§tir. Fransa'da devletin onculOgOnde grand ecoles ile yurOyen 
mesleki ve teknik egitim, Almanya ve diger OIkelerde de bunlara benzer 
yapidaki okullarda geli^mi^tir. 

Napoleon'un maglup edilmeslnden sonra giderek guglenen Pnjsya'da 
teknik egitime bOyOk onem verilmeye ba§lanmi§tir. Alman Oniversitelerinde 
bilimsel duzey gok yuksekti, ama meslege yonelik teknik egitim yapilmiyordu. 
Iktisadi geli$meyi ozel sektor eliyle saglamayi devlet politikasi haline getiren 
Prusya'da sanayinin ihtiyag duydugu teknik elemanlann yeti§tlrilmesi igin 
ge§it!l duzeylerde teknik okuilar agilmi§tir. Daha sonraki Alman teknik 
yuksekokullarmm (technische hochschule) ve bunlari izleyen teknik 
Oniversltelerin (technische universitat) nOvelerini olu§turan bu okullann 
kokeni, 1826'da Beriin'de agilan Gewerbeinstitut'dur. Bu kurumun diger 
teknik okullardan en onemli fari<iI teknolojik egitimin, temel fen bilimlerinde 
haziriik mahiyetinde bir egitimden sonra ba§lamasidir. Ba§ka bir ifade ile. 
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teknoloji bu suregte artik deneme-yanilma yontemine dayali bir zenaat veya 
beceri olmaktan gikarilip, bilimsel temellere dayandinlmi§tir. Bu okul 1864,de 
Berlin'deki ln?aat okulu (Bauakademie) ile birle§tirildikten sonra Gewerbeakademie 
adini almi?, 1879'da ise Technische Hochschule Berlin adiyla teknik 
iiniversite statusu kazanmi§tir. 

Almanya'da 19.yiizyilda kurulmu§ olan bir gok teknik okul ve teknik 
kolej, Alman prensliklerinin 1871'de Prusya'nin onderliginde birle^mesinden 
sonra, once teknik yiiksekokul (technische hochschule), daha sonra da 
iiniversiteye e§deger statiideki teknik universite (technische universitat) 
diizeyine yiikseltilmi§tir. Halen faaliyette olan me§hur Alman teknik 
iiniversitelerinin isimleri ile teknik okul olarak kurulu? ve universite statusunu 
kazandiklari tarihler sirasiyla parantez iginde g6sterilmi§tir: Aachen (1870, 
1880), Braunschweig (1745,1877), Clausthal (1775,1864), Darmstadt (1836, 
1877) ve Karlsruhe (1825,1865). Kayzer 2. Wilhelm 1899'da bu okullara 
doktora (Doktor-ingenieur) 6ereces\r\\ verme yetkisi tanimi§tir. 

Bochum (1816), Bremershaven (1879), Flensburg (1866), Furtwangen 
(1850,de saatgilik okulu), Hagen (1824), Hildesheim (1831), Holzminden 
(1900), Karlsruhe (1871), fVliinster (1878), Niederrhein (1855), Nurnberg 
(1823), Pforzheim (1831), Regensburg (1898) gibi teknik okullar ise, 1970'de 
kurulan Fachhochschule adii yuksekogretim kurumlannin niiveleridir. 
Elektrik devrelerindeki ohm kanununu bulan Georg Simon Ohm (1789-1854) 
Niirnberg'deki teknik okulda fizik profesoriiydii. 

Almanya'da 18.yiizyilin ortalannda, iiniversiteye hazirlik mahiyetinde, 
ortaogretim yapan Gymnas/um'lara (genel lise) alternatif olarak kurulan 
Realschule adii ortaogretim kurumlan, 19.yLjzyil ortalarindan itibaren 
uyguiamali fen bilimlerine agirlik veren ve mesleki teknik yuksekogretime 
hazirlik niteliginde egitim yapan ortaogretim kurumlan (mesleki ve teknik lise) 
olarak yeniden diizeniendi. 

isvigre'de 1854'de kurulan, Albert Einstein'm (1879-1955) mezun 
oldugu ve bir miiddet fizik profesoru olarak gorev yaptigi Zurich'deki 
£/c/pen/70s/sc/7e Technische Hochschule (ETH) ile Stockholm'de 1874'de 
kurulan Kraliyet Yuksekokulu {Kungliga Tekniska Hdgskolan, KTH), 
Almanya'daki teknik yiiksekokullarin muvelerini te§kil eden teknik okullar 
model alinarak kurulmu? ve yine Almanya model alinarak, bunlara daha sonra 
teknik universite statusu verilmi§tir. ETH dogrudan bu statiiyle, KTH ise 
1827'de kurulan teknik okulun yeniden yapilandinlmasi ile kurulmu§tur. 

Gerek Ingiliz, gerekse Amerikan yiiksekogretim sisteminin temeli 
bugiin dahi serbest sanat egitimi veren kolejiere (liberal arts college) 
dayanmaktadir. Eflatun'un egitimin amacini ideal toplumun bireylerini 
yeti^tirmek §eklindeki ifadesi ile, Ahsto'nun meslek egitimini hor goren 
feisefesine dayanan serbest sanat egitimi, 19.ytizyil ortalannda John Henry 
Newman'in (1801-1890) 1852,de yayinladigi The Idea of a University a6\i 
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kitapta ifade ettigi goru^leri ile yeni bir boyut kazanmi§tir. Protestanliktan 
Katoliklige donen, Oxford mezunu Kardinal Newman, Dublin'de yeni kurulan 
Katolik universitenin rektoruydu. Serbest sanat egitiminin savunucusu olan 
Newman, pratik yarara yonelik egitim ve ara§tinnaya agirlik veren Alman 
universite modellne §iddetle kar§iydi, Newman'a gore, universitede sadece 
insanin ruhunu saklnle§tirmek ve e§itlik ve ozgurluk kavramlarini insan adeti 
haline getlrme amaciyla, felsefenin genel gergevesi iginde edebiyat ve bilim 
ogretilmeliydi. Arartirmaya gerek yoktu. Mesleki ve teknik yuksekogretimin 
Amerika ve Ingiltere'de Almanya'ya kiyasla daha geg ba^lamasinda 
Newman'in g6ru§lerinin onemli etkisi olmu§tur. 

Yuksekogretim, Ingiltere'de 19.yuzyilin ikinci yansinda, bir yandan 
Oxford ve Cambridge gelenegi, diger yandan da Newman'm etklsiyle, 
Almanya, Fransa ve Kita Avnjpasi'ndakl deger ulkelerden gok farkli bir gizgide 
geii|mi§tir. 

1825 yili itiban ile Birie§ik Krallik'ta, Ingiltere'deki Oxford ve 
Cambridge ve iskogya'daki StAndrews, Glasgow, Aberdeen ve Edinburgh 
olmak Ozere, toplam 6 Oniversite vardi. Ingiliz Oniversitelerinde 3000, Iskog 
Oniversitelerinde ise 4000 ogrenci ogrenim gormekteydi. 

Mesleki ve teknik yOksekogretim The Royal Institutiorfun ge§itli 
yorelerde kurdugu mekanik enstitQIeri ile mesiek kurulu5larinin kurdugu tip ve 
diger alanlardaki mOnferit kolej veya kurumlar ile yayilmaya ba§lami§, 
zenginlerin yaptigi bagi§laria kurulan kolejler ise, daha ziyade serbest sanat 
egitimi yapilan kurumlar olmu§tur. Omegin, Manchester'da John Owens 
adli zengin bir tuccarin yaptigi bagi§la 1852,de kurulan Owens College'da 
esasen serbest sanat egitimi,1824,de kurulan mekanik enstitOsunde ise teknik 
egitim yapiliyordu. Bu tur kolejler ve teknik okuilar lO.yOzyilin ilk geyreginden 
itibaren, Birmingham, Bristol, Newcastle, Leeds, Londra, Manchester, 
Nottingham, Sheffield, Southampton ve Galler'de yogunla5mi5tir. 

Kuzey Ingiltere'de Durham Universitesi, gOneyde Ise Londra 
Oniversitesi Pariamento tarafindan, sirasi ile, 1832 ve IBSB'da gikarilan 
kanunlaria, bu teknik okullaria civariarindaki diger mesleki egitim veya serbest 
sanat egitimi yapan kolej ve okullann mOfredatlanni dOzenlemek, mezuniyet 
sinavlanni yapmak ve bu sinavlarda ba§arili olanlara diploma vermek uzere 
kurulmu^tur. Bu iki universite, ingiltere'de kanunia kurulan Ilk universiteler 
olmanin yaninda, ayni zamanda dOnyadaki ilk akreditasyon kurulu^lari 
olarak da kabul edilmektedlr. 

Bu okul ve kolejierin bir kismi birie§tlrilerek yeni Oniversiteler 
kurulmu§tur. Omegin, Binningham (1900), Bristol (1900), Leeds (1887), 
Manchester (1880), University of Manchester Institute of Science and 
Technology, UMIST (Mekanik enstitOsu 1824, Oniversite statOsO 1956), 
Nottingham (University College 1881, universite 1948), Sheffield (tip koleji 
1828, teknik okul 1884, University College 1897, universite statusu 1905), 
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Southampton (University College 1902, universite statusu 1952) ve University 
of Wales (1893), bu donemde kurulan kolej ve teknik okullann nuvelerini 
olu§turdugu ve ilk binalari kirmizi tugladan in§a edildigi igin red brick 
universities tabir edilen universitelerdlr. Bu universitelere, Oxford ve 
Cambridge'den farkli olarak, Kilise'nin etkisi olmaksizin, sivil toplum 
tarafindan kurulduklari igin, civic universities d e denmektedir. 

19. yuzyilin ikinci yansi, Birle§ik Krallik'ta Oxford ve Cambridge 
di§indaki universitelerin bugunku yonetim yapilannin §ekillendigi donemdir. 

Iskog universitelerinin yapisi, Edinburgh'da universiteyi yoneten kent 
meclisi ile universite senatosu arasinda 1810'da gikan ihtilafin ba§lattigi bir 
sureg iginde §ekillenmeye ba§ladi. §ehir meclisi o yil tum ogrenciler igin 
zorunlu kayit ucreti koydu. Universite senatosu once bu uygulamaya, daha 
sonra da tip mufredati ile tip fakuitesine yapilan bir profesor atamasina kar§i 
gikti ve bu Ihtilaflann gozumu igin lgi§leri BakanI'na (Home Secretary) 
ba^vurdu. Donemin bakani Robert Peel, bunun uzerine, tum Iskog 
universitelerini ziyaret ederek denetlemek (visitation) ijzere 1826,da bir 
komisyon kurdu. Uzun siiren gali§malar sonunda 1858'de gikanlan 
Universities (Scotland) Act of 1858 adii kanunia yeni bir komisyon kuruldu 
ve bu komisyona Iskog universitelerinin yonetim sistemini olu§turma yetkisi 
verildi. 1862'de gaii§malarini tamamlayan komisyonun hazirladigi statulere 
gore her bir Iskog universitesinde en ust sevk ve idare organi olarak court 
adi I bir kurul kuruldu ve bu kurulun ijyelerinin gogunlugunun universitenin 
mensubu olmayan ki§ilerden (laymen) olu§masi hukme baglandi. Bu kurulun 
sembolik olarak ba§kani olan Chancellor'u segme yetkisi ise, universitenin 
mezunlan ile en az dort donem kayitli olan ogrencilerden olu§an Genel 
Kurul'a (General Council) verildi. Rektorun muadili olan Principal unvanli 
ki§iyi ve profesorleri atama yetkileri ise Court'a verildi. Bu meyanda, 
senatonun daha once kullandigi yetkilerin bir gogu da Court'a devredildi. 

St.Andrews, Glasgow ve Aberdeen'de rector unvanli ki§i geleneksel 
olarak ogrenciler tarafindan segiliyordu. Edinburgh'da ise §ehrin belediye 
ba§kani ayni zamanda universitenin rektoruydu. 1862,de yapilan degi§iklikle 
rector tamamen sembolik bir makama indirgendi ve bu kifinin tum kayitli 
ogrenciler tarafindan segilmesi hiikme baglandi. 

Yukanda da goruldugQ gibi, 19. yuzyil ortalanndaki reformlardan sonra 
da kolej miidiirleri ve mezunlann Oxford ve Cambridge universitelerinin 
yonetimindeki agirliklari siirmu§tur. Her ne kadar kurumlann mensuplan 
olsalar da, mezunlar ve kolej miidiirlerini bir bakima universite di§i ki§iier 
(laymen) olarak nitelendirmek mumkundur. Ba§ka bir ifadeyle, kimilerine gore, 
Oxford ve Cambridge dahl, kismen de olsa, universite di§i ki§ilerce sevk ve 
idare edilen ('/ay governance; kurumlardi. Bunun yaninda, giderek guglenen 
ve zenglnle?en sanayi ve ticaret kesiminin mensuplan kurumlann yonetimine 
agirlik koyma egilimlndeydi. Bu bakimdan, 19.yuzyilin ilk yansinda kurulan ve 
daha sonraki red brick veya civic universities tabir edilen universitelerin 
niivelerini te§kil eden kolejierin yonetimi, her tiirlu akademik konu dahil, 
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tamamen o kurumun mensubu olmayan ki§llerden olu§an yonetim 
kurullanndaydi (lay governing boards). Bu kolejierin ilk donemlerinde 
ogretim uyelerinin neredeyse hig bir konuda soz hakki olmadigi gibl, dani§ma 
igin ba§vurulan akademik kurullar dahi yoktu. 

Ancak, 19. yuzyilin sonlarina dogru bu durum degi^meye ba§ladi. 
Birle§ik Krallik'ta turn universitelerin yonetim ve ig i5leyi§ini duzenleyen 
kanunlar hig bir zaman olmami§tir, bugun de yoktur. Bunun yerine, her bir 
iiniversitenin yonetim organlarinin terkibi, Kraliyet Konseyi (Privy Council) 
tarafindan gikanlan Kraliyet Karamameleri ile {charters) belirienmi^tir. 19. 
yuzyil sonlan ile 20.yuzyil barlarinda gikanlan bu tur karamamelerie oQretlm 
uyelerinin de belirii olgulerde yonetime katilmasi saQlanarak, Ingiliz 
Oniversitelerinin bugunkO yapilan ortaya gikmi§tir. 

Ba^ka bir deylmle, bugunku Ingiliz Qniversitelerinin ydnetim yapilannin 
prototipl Oxford ve Cambridge degildir. Bu bakimdan prototip, Manchester'deki 
Owens College'dir. Bu kolejin 1880'de kabul edilen statusOne gdre, kolejde 
court, council we senate olmak Ozere Og Ost kurul kurulmu5tur. Kirkiki Oyeli 
court,un 39 Oyesi Oniversite mensubu olmayan ki?i (laymen), biri kolejin 
mOdurO (principal), 2'sl ise profesordu. Gorevi esasen kolejin mali kaynaklanni 
yonetmek olan, genel kurul niteligindeki courta kar§i sorumlu olan, yonetim 
kurulu niteligindeki 13 Oyeli councihn 10 Oyesi kolejde ogretim Oyesi olmayan 
ki§i (laymen), 3'0 ise yukarida zlkredilen principal ile 2 profesordu. Senato 
(senate) ise tamamen profesdrierden olu§maktaydi. 

Owens College dmeginde gdrulen ydnetim modeli, daha sonra 
kurulan turn Oniversltelere anahatlari itiban ile aynen uygulanmi§tir. Ancak, 
yukarda sdzQ edilen Og kurulun terkibi, her bir Qniversite igin ayni degildir. Her 
bir universitedeki Og Ost kurulun uye sayisi Oyelerinin kimlerolacagi, court ve 
coi/nc/Ydaki Oyelerin ne kadarmin Qniversitenin dgretlm Oyeleri, idari 
personeli ve dgrencilerinden olacagi, bu kurullann yetkileri ve hatta bazi 
hallerde degi^ik olan adian, courfa ba^kanlik eden chance/Zorile councilve 
senat^a ba§kanlik eden vice-chancellor'un (rektdr) segilme usulleri ve 
yetkileri, o Oniversitenin kurulu§una ili^kin Kraliyet Karamamesi'nde (Royal 
Charter) veya kurulu? kanununda (Act of Parliament) ayn ayn belirtilmi^tir. 
Bu hususlarin her biri Oniversiteden Onlversiteye farklidir. 6megin courfun 
Oye sayisi Sheffield'de 605, Manchester'da ise 129'dur. Genel kurul 
niteligindeki Ost kurulun adi Ingiliz Oniversitelerinde bOyOk gogunlukia court 
olmakia biriikte, dmegin Aston'da convocation, dort eski Iskog Oniversitesinde 
general council, yine bir Iskog Oniversitesi olan Strathclyde'da ise general 
convocation, buna kar§ilik London School of Economics'de standing 
committee'dir. Ingiliz Oniversitelerindeki counc/71n Iskog Oniversitelerinde 
muadili olan kurulun adi court'dur. 

Ingiliz ve Iskog Qniversitelerinin 19.yuzyil sonlan ile 20.y0zyil 
ba§lannda olu§an ydnetim yapilan anahatlan ile bugOn de aynen 
uygulanmaktadir. Buna gdre, gerek court, gerekse councitm veya buniann 
muadilleri olan Ost kunjllann uyelerinin gogunlugu, o Oniversitenin mensubu 
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olmayan ki§ilerdir (laymen). Akademik organ olan senafeveya bunun muadili 
olan kurul ise, esasen ogretim uyelerinden olu§ur. 

19. yuzytl sonlan ile 20.yuzyil ba§larinda kurulan ingiliz 
universiteleri ilk donemlerinde esas olarak nuvelerini olu§turan 
kolejierin gelirleriyle ve bagi§larla varliklarini idame ettirebilmi§ ve 
faaliyetlerini surdurebilmi§lerdir. Ilk kez 1889'da bu kolejiere devlet 
butgesinden 15.000 sterlin tutarmda mali yardim yapilmt§, bu miktar 
1900'de 25.000 sterline yukseltilmi§tir. Gunumuz ingiliz universitelerinin, 
mali kaynaklan esasen devlet tarafindan saglanan ancak, tuzel ki^ilige 
ve kendi miilklerine sahip olan ozel kurulu? niteligindeki, bu ulkeye ozgii 
hukuki statuleri boylece olu?mu?tur. 

Ingiltere'de, Almanya, Fransa ve diger Avrupa ulkerindeki teknik 
yuksekokullara benzer bir yapidaki ilk yuksekogretim kurumu, 1851'de 
Londra'da agilan ilk sanayi sergisini takiben kurulan Royal College of 
Science'6ir. Bu kolej daha sonra Imperial College of Science and 
Technology adini almi? ve Londra Oniversitesi'ni olu§turan kolejierden biri 
olarak gunumuze gelmi?tir. Gunumuz Londra Universitesi'ne bagli olarak 
faaliyet gosteren London School of Economics (LSE), Henry Hunt 
Hutchinson adii zenginin yaptigi bagi?la 1895'de kurulmu?tur. 

Londra'da Inns of Courtia yuzyiilardir yapilmakta olan avukatlik 
egitimi, 1846'da parlamentoda agir ele?tirilere hedef olmu?tur. Bundan alti yil 
sonra, dersleri ve sinavlan duzenlemek uzere, The Council of Legal 
Education kurulmu? ve 1872'den itibaren baroya kaydolabilmek igin bu 
sinavlarda ba?anli olma §arti getirilmi^tir. Boylece, Inns of Cot/rf iginde bir 
"hukuk okulu" te§ekkul etmi?tir. Londra Oniversitesi'nin mu?terek hukuk 
egitimi yapma onerileri surekli olarak reddedilmi?tir. Inns of Courf ia 
avukatlik (barrister) egitimine ba?lamak uzere universite mezunu olma 
§arti ancak 1960'dan itibaren kismen aranmaya ba§lami§tir. Herhangi 
bir universite derecesi yeterii olmakia birlikte, genellikle hukuk fakultesi 
mezunlan bu egitime ba?lami?tir. Ne var ki, sadece bir hukuk fakultesini 
bitirenler, bugun dahi savunma avukatiigi (barrister) degil, ancak dava 
vekilligi (solicitor) veya hukuk mij§avirligi yapma yetkisine sahiptir. 

Londra universitesi, Inns of Court lie ortak hukuk egitimi duzenleme 
giri?iminde ba?arisiz olmasina kar?ilik, modern tip egitimini ba§langigtan 
itibaren bunyesi igine almi?tir. Oniversitenin dogrudan kendi bunyesi igindeki 
tip fakultesi ile King's College'daki tip koleji, College ofP/jys/c/ansile i?birligi 
yaparak bir gok egitim hastaneslnde tip egitimi ba?latmi?tir. Londra 
Universitesi'nin egitim hastanesi sayisi 2.Dunya Sava^i'mn oncesinde 34,e 
ula?mi?tir. Bir kamu kurumu olarak, 1858'de gikanlan Tababet Meslek 
Kanunu ile kurulan General Council of Medical Education and 
Registration esasen tip hekimierinin meslek kurulu?u olan College of 
Physicians ile birlikte Ingiltere'deki tip egitimini ve tababet meslegini denetim 
altina almi?tir. In§aat, makina, gaz ve elektrik muhendisleri odalarina Kraliyet 

- 93 -



Konseyi (Privy Council) tarafindan. sirasi ile, 1818, 1847, 1863 ve 1872,de 
tuzel ki^ilik ve uye kayit ^artlarini tespit yetkisi verilmesine raQmen, muhendis 
odalan, avukatlar ve doktorlann aksine, muhendislik egitimi verebilecek 
kurumsal biryapi olurturamami^lardir. Odalar doQrudan egitim vermek yerine, 
zaman iginde muhendislik mufredatlari uzerinde onemli olgude soz sahibi 
olmu^lardir. 

Hollanda'da Fransiz ligalinden once var olan gok sayidaki 
universitenin tumunun yeniden faaliyete gegirilemeyecegi Krai 1. Willem 
tarafindan 1815'de dile getirilmi5tir. 1848,de kabul edilen anayasa ile 
Hollanda'da ozel egitim kurumlannin kurulmasina izin verilmi^tir. Bu ulkede 
19. yuzyil boyunca, devlet universiteleri olan Leiden ve Groningen (1614) ve 
Utrecht (1636) ile 1632'de Amsterdam belediyesine bagli Atheneaum lllustre 
adiyla aydinlik okul olarak kurulmu? olan ve 1877,de universite statusu verilen 
6zel Amsterdam Oniversitesi olmak uzere, sadece dort universite faaliyetlerini 
surdunnu^tur. 1876'da gikanlan yuksekogretim kanunuyla devlet, ozel 
Amsterdam Oniversitesi dahil, tum universitelerin finansmanini ustlendi. 
Ancak, bu kanunia universitelerin yonetim kurullannin (College van 
Curatoren) uyelerini atama ve kurumlann butgelerini haziriama yetkileri de 
devlete gegti, ogretim uyelerine kamu gorevlisi statusu verildi ve her bir 
universiteye devlet tarafindan birer sekreter (secretaris) atanmaya ba§landi. 
Bu meyanda, akademik konularda yetklli bir kurul olarak, rektorun 
ba^kanliginda profesorierden olu§an Senafus4cac/em/cus kuruldu. Boylece, 
19. yuzyil ba§ina gelene kadar universitenin devlet nezdindeki temsilcisl olan 
College van Curatoren, bu kanundan sonra Egitim Bakanligi'nin 
universitedeki organi niteligine burundu. Hollanda'da 1876'da gikanlan 
yQksekogretim kanunu 1960'a kadar yururiukte kalmi^tir. Soz konusu 
kanunia, universite (universiteit) bir gok alanda evrensel egitim yapan bir 
kurum olarak tanimlanmi?, mesleki ve teknik egitim yapan yQksekogretim 
kurumlarina ise, hogeschol (yuksekokul) adi verilmi5tir, 

Fransa'da 1875'de gikanlan Yuksekogretim OzguriQgu Kanunu ile ozel 
Qniversite ve ozel grands ecoles kurulmasina izin verilml|tir. 

Ispanya'da isa i 'de kabul edilen anayasada Qniversite bir devlet 
kurumu olarak tanimtanmi§tir. 1857'de gikanlan, zamanin Egitim Bakani 
Claudio Moyano'ya izafeten, Moyano Kanunu (Ley Moyano) olarak bilinen 
kanunia Ispanyol yuksekogretim sistemi yeniden yapilandirilmi§tir. Buna gore, 
sistem geleneksel fakQltelerden olu§an Qniversiteler, mQhendislIk ve kamu 
yonetimi alanlannda egitim veren yuksekogretim kummlari ve inraat, kadastro 
ve ogretmenlik gibi alanlarda mesleki egitim veren kurumlar olmak Qzere ug 
alt sektSrden olu§acak bigimde tanimlanmi§tir. Her ug alt sektdrdekl 
yuksekSgretim kurumlannin tumQ devlet kurumu olarak yapilandirilmi§tir. Ayni 
kanunia Madrid'deki merkezi Qniversite (Universidad Complutensa de 
Madrid) ile biriikte 9 cografi bolgedeki kurumlara universite statusu verilmi§tir. 
Moyano Kanunu Ispanya'da yakla?ik bir yQzyil sureyle yurQriukte kalmi§tir. 
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19, yuzyilin ba^lannda isveg'de kuruian Chalmers Tekniska 
Hogskola adii yuksekogretim kurumu gok ilgingtir. Bu kurum Isveg'e 
yerleferek zengin o!mu§ bir iskog tuccar olan William Chalmers'in bilimsel 
temellere dayali bir sanayi okulu kurulmasini vaslyet ederek, tiim servetini bu 
amag igin bagi^tamasiyla, 1829'da arkada§ian tarafindan ozel bir 
yuksekogretim kurumu olarak kurulmu§tur. Bu kurum bir miitevelll heyet 
tarafindan yonetiliyor ve rektor bu heyet tarafindan ataniyordu. Enstitiiniin 
esasen bir muhendislik okulu olmasina kar^ilik, rektor genellikle temel fen 
bilimciier arasindan ataniyordu. Isveg Krali'nm 1836'dan itibaren bu enstitiiye 
devlet butgesinden yardim yapmasiyla iskandinav ulkelerindeki ozel 
yiiksekogretim kurumlanna kamu kaynaklarindan duzenii yardim yapma 
gelenegi de bafladi. Bu kurum uzun siire, yan ozel, yan kamu kurumu 
niteligini siirdurdii ve igsy'de tamamen isveg devlet universiteleri sistemi 
igine girerek, ozel kurum niteligini biiyiik olgiide kaybetti. 

1.3.4 AMERiKA BIRLE^IK DEVLETLERi'NDEKi GELi§MELER 

19.yOzyil ba§lannda ABD'ndeki yuksekogretimi §ekillendiren be§ egilim 
vardi. Bunlarin ba§inda Ingiltere ve ingiliz kurumlanna duyulan antipati 
geliyordu. ingiliz kar§iti du§iinceler, Amerikan universitelerini giderek klasik 
Oxford ve Cambridge modelinden uzakla§tirmiftir. Bagimsizlik miacadelerine 
yardimci olan Fransa'nin etkisi bir sure kendini gostermi^tir. Yunanca yerine 
Fransizca okutulmasi moda olmu?, en onemli olarak da Fransiz askeri 
okullarina benzer yapidaki United States Military Academy 1802'de West 
Point'te kurulmu§tur. 

ikincisi, Bati Avrupa Sanayi Devrimi'ni ya§arken, ABD'nde fen ve 
teknoloji egitimi neredeyse yoktu. Ugiinciisii, Amerikan halki giderek artan bir 
bigimde, Oxford ve Cambridge'de oldugu gibi, uf i ldi§i kulelerde" (ivory 
tower) kendi bildikleri dogrultuda egitim-ogretim yapan profesorlerden olu§an 
iiniversiteler yerine. giinluk hayatlannda kar§ila§tiklan sorunlara goziimler 
uretecek yapida iiniversiteler istiyordu. Dordiinciisu, Amerikan halki, toplumun 
ayricalikli kugiik bir kesimine hitap eden elitist kurumlar degil, buyiik kitlelere 
agik demokratik yapilar talep ediyordu. Nihayet, be^inci olarak, Amerikalilar 
19.yuzyil ilk geyreglnden itibaren Alman iiniversitelerindeki geli§melerin 
farkina varmaya ba§iami§ti. 

Amerikan ig Sava^i'ndan once ABD'ni olu§turan ilk 13 devletin (eyalet), 
Georgia ve North Carolina'dan sonra, dordunde daha devlet universitesi 
kurulmu§tu: Maryland (1812), Virginia (1819), Delaware (1821) ve South 
Carolina (1821). 

Ancak, modern Amerikan universitesinin akademik yapi bakimindan 
prototipi Harvard, Yale, Princeton veya Columbia degildi; bunlar o donemde 
esasen serbest sanat egitimi yapan kolejierdi (liberal arts college). Degi§ik 
alanlarda egitim yapan ilk Amerikan universitesi, ABD'nin iigiincii Ba§kani 
Thomas Jefferson tarafindan 1819'da kurulan Virginia Universitesi'dir. Bu 
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universitede eski diller, modem diller, matematik, dogal felsefe (fizik), anatomi 
ve tip, ahlaki felsefe ve hukuk olmak Qzere 5 degi^ik alanda paraiel egitim 
yapiliyordu. Buniann her biri igin, fakQIte yerine, okul (school) terimi 
kulianiiiyordu. Bu Qniversitede daha sonra ticaret. imalat ve diplomas! okullan 
da kuruldu. Ilk ddnemlerde ogrenciler bu okullardan herhangi birini segerek 
kendi tempolan ile okuma, okul degi§tinne veya her okulda birden dgrenim 
gornie serbestisine sahipti, Ancak, ISSI'den itibaren her bir okulda bir 
butunlQk iginde ayn master dereceleri verilmeye ba^landi. Bu derece, o 
donemde henQz lisansustO duzey Ifade etmiyordu. 

ABD'nde kolej ve universite terimleri e§ aniamii olarak kullanildigi gibl, 
fakulte terimi yerine, school of law, school of engineering, medical 
school, business school vb. terimlerde oldugu gibi, okul kelimeslnin 
kuilanilmasinin tarihi kokeni Virginia Oniversitesi'ne uzanmaktadir.Facu/O' 
member \se ogretim Qyesl demektir, 

19.yQzyilin lik yansinda kurulan, aralannda, Miami (Ohio, 1809), Ohio 
(1804), George Washington (1821), Michigan (1817), Rensselear Polytechnic 
Institute (1824), Case Westem Reserve (1826), Indiana (1828), Alabama 
(1831), New Yori< (1831), Wesleyan (1831), Tuiane (1835), Emory (1836), 
Missouri (1839), Notre Dame (1842), Vlllanova (1842), Missisipl (1844), State 
University of New Yori< (1844), Iowa (1847), Wisconsin (1849), City University 
of New Yori< (1849) ve Oregon (1850) gIbi, bir kismi ozel, bir kismi devlet 
Qniversitesi olan kurumlaria yuksekogretim QIke sathina yayilmaya ba§lami§tir. 

Gergek ki|iler tarafindan kurulan ozel universitelerin statQsQ, 1819'da 
kesiniik kazanmi^tir, Sorun, bu kurumlann, statuleri her an eyalet meclislerince 
degiftirilmesi mQmkQn olan kamu kurumlan mi, yoksa kuruculan ve daha 
sonra onlann beliriedigi ki^ilertarafindan yonetilen ve sadece bu kl^ilere kar^i 
sorumlu olan, kamu yararina gali^an ozel vakiflar mi olduguydu. Diploma 
verme yetkileri eyalet meclislerince tanindigi Igin, bu kurumlann bu meclislere 
kar§i sorumlu kamu kurumlan olup olmadigi yonQnde Istifhamlar vardi. Ancak, 
konu Yuksek Mahkeme'nin (Supreme Court) 1819'da Dartmouth College Ile 
ilgili olarak verdigi kararia agikliga kavu^mu^tur. 

1719,da Eleazer Wheelock ile bir gnjp arkada^ina Dartmouth College'! 
kurmalan Igln Ingiliz Krali tarafindan izin verilmi? ve Eleazer Wheelock Ilk 
rektor olarak atanmi^ti. Oglu John Wheelock, babasinin olQmQnden sonra 
rektdriuge getirilmi?, ancak bir sQre sonra mutevelli heyet tarafindan gdrevden 
alinmi§ti. John Wheelock'un New Hampshire eyalet yonetimine ba§vunnasi 
uzerine, hukumet kendisini tekrar rektdriuQe getinrii^ti. Konunun 1816'da 
YQksek Mahkeme'ye intikali uzerine, Mahkeme, Ba^kani John Marshall'm 
kaleme aldi^i kararda, Dartmouth College'in kuruiu^una ili^kin Ingiliz Kraliyet 
femianinin, hukuken, kamu yararina gali§an vakif niteligindeki bu kurumun 
mQtevelll lieyetine rektor atama yet)<lleri veren bir kontrat oldugu, bu tur 
kontratiarin Amerikan Anayasasi'nin teminati altinda oldugu ve eyalet 
meclislerince tek tarafli olarak degl^tirilemeyecegilfadelerineyerverilmirtir. 
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Boylece, Amerikan universite yonetim sisteminin en onemli unsurunu olu?turan, 
muteveili heyetlerin rektor atama yetkisi ve bu tur ozel universitelerin 
statiilerini ancak kurucular veya onlann tespit edecegi, kendilerini izleyen 
ki§iler tarafindan degi§tirebilecegi, anayasal birguvenceye kavu§mu§tur. 

1869 yilinda Michigan Eyaleti Yuksek Mahkemesi de Michigan Eyalet 
Universitesinin muteveili heyetinin (board of regents) yetkilerini taniyan bir 
karar almi§tir. Nihayet 1943 yilinda Illinois Eyalet Yuksek Mahkemesi'nin 
eyalet hukumetlerinin kamu kurumu olarak universite kurabilecekleri ve 
universitelerin tuzel ki§ilige sahip muteveili heyetlerce yonetebilecegine dair 
vermis oldugu karar, universitenin, o universite mensubu olmayan ki^ilerden 
(laymen) oiu§an "sevk ve idare" kurulu niteligindeki heyetler (board of 
trustees, board of governors, board of regents v b . ) tarafindan ybnetilmesine 
dayanan Amerikan universite yonetim sisteminin (lay governance) hukuki ve 
mulki temeilerini olu|turmu§tur. 

19.yuzyilin ikinci yansinda dogu yakasinda Massachusetts Institute of 
Technology (MIT, 1860), Johns Hopkins (1867), Cornell (1868) ve Clark 
(1887), orta batida Chicago (1890), Texas'da Texas A&M (1867), bati 
yakasinda ise Berkeley (1868) ve Stanford (1895) gibi gunumuzun en onemli 
bilim merkezleri kuruldu. 

Bir Alman universitesini ziyaret eden ilk Amerikali devlet adami, 
1766'da Gottingen'e giden Benjamin Franklin'di. Bundan sonra, Harvard, 
Yale ve dogu yakasindaki diger universite ve kolejierin ogrencileri, Gottingen 
ve Berlin ba§ta olmak ijzere, Aiman ijniversitelerine gitmeye ba^ladtlar. 1815-
1870 doneminde Alman universiteierine kaydolan Amerikali ogrenci sayisi 
640 olarak hesaplanmi^tir. Bu rakam giderek artmi§ ve sadece 1895'te 
kaydolan ogrenci sayisi 450'ye ula§mi§ti. 1815-1915 arasindaki yiizyilda 
Almanya'da ogrenim goren Amerikali ogrenci sayisinin 6000 ile 9000 
arasinda oldugu tahmin edilmektedir. Diger yandan, Amerikaya goQ eden bir 
gok Alman bilim adami universite ve kolejierde ogretim uyesi olarak gorev 
almaya ba§lami§ti. 

ABD'nde Alman Universiteleri ornek alinarak, akademik kutCiphaneler 
ve muzeler kurulmaya, buyuk binalar in§a edilmeye ba§landi. Alman 
iiniversitelerindeki seminerler, bilimsel ara§tirmalar ve doktora gali§malan 
benimsendi: ilk doktora derecesi 1861'de Yale'de verildi. 

Ancak, Amerikan universiteleri bazi nedenlerle Ingiliz ve Alman 
universitelerinden gok farkli bir gizgide geli§mi§tir. Bunlardan birincisi, 
Avrupa'da Ortagag'dan beri okullar veya ozel ogretmenler tarafindan 
yuriitiilen ilk ve ortaogretim olarak nitelendirebilecek bir yuksekogretim 
oncesi egitim kademesi, iiniversiteden once de vardi. Avrupa'daki ortaogretim 
kademesi universiteler kurulduktan sonra giderek kurumsal bir yapi 
kazanmi?ti. Amerika'da koloni donemindeki ilk 9 kolej kuruldugunda, bu 
iilkede ba§kaca hig bir egitim kurumu yoktu. Dolayisiyia, kolejier ve 
universiteler 1870,e gelene kadar, bir olgude hazirlik ve telafi egitimi de yapmak 
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zorundaydi. Omegin, yukanda da belirtildigi gibi, Harvard'a ogrenci olarak 
kabul edilebilmek igin Yunanca ve Latince bilmek ve kulturlu olmak yeteriiydi. 
Harvard ISOTde coQrafya, 1820'de Princeton Ingilizce gramer. Harvard cebir, 
1844,de Han/ard geometri, 1847,de Harvard ve Michigan eski gaQ tarihi, 
IBeO'da ise Michigan modem tarih bilme §artlarini aramaya ba§ladi. 
Onlversiteye ogrenci kabulune ili§kln §artlarin sistematize edilmesi, 
Berkeley'de ises'den itibaren yapilmaya ba§Ianan aritmetik, geometri, 
Ingilizce gramer, cografya ve Amerikan tarihinden sorular igeren sinavia 
ba§!ami§tir. Bunu, Michigan'in ogrenci kabul edecegl ortaogretim kurumlanni 
1870'den itibaren tespit etmeye ba§lamasi izlemi§tir. 

Ikinci fark, gerek Kita Avnjpasi'nda, gerekse Britanya'da oQretim 
uyelerinin tarihten gelen guglu lonca gelenekleri olmasina kar§ilik, 
Amerika'daki ogretim Oyelerinin bu tur bir gelenege sahip olmamasidir. Ilk 
donemlerdeki ogretim Oyelerinin goQu geng ve deneyimsizdi. Qogu tOm 
konulari ogreten sinif ogretmenleri niteligindeydi; temel gorevlerinden biri, 
gOglO bir bafogretmen tiplndeki rektore disiplin iglerinde yardimci olmakti. 
1870 yili Itiban lie universite ba§ina ortalama ogrenci sayisi 90t ogretim 
uyesi sayisi lO'du. Toplumu (ve pazan) temsil eden, tam yetkili mOtevelli 
heyet ve bu heyet tarafindan guglu yetkilerle donatilarak atanan, gerektiginde 
gorevinden alinabilen guglO rektor, yonetim sisteminin belirgin niteligiydi. 

OgOncu onemli fark, Almanya ve Fransa'da oldugu gibi, mesiek 
standartlanni belirieyen guglu merkezi devlet veya Ingiltere'deki lonca 
niteligindeki guglu mesiek kurulu5larma benzer kurumsal yapiiarin Amerika'da 
bulunmamasiydi. Bu nedenlerle, Amerikan Onlversiteleri pazar ve toplumun 
taleplerine gok daha hizIa uyum saglayabilmi?, mesleki ve teknik egitim, 
mesiek icra etmeye dogrudan imkan veren diploma ve dereceye yonelik 
mufredat sistematigi iginde, Amerikan Oniversitelerinde gok daha kolay ve 
hizIa yer alabilmi§, buna imkan veren akademik yapilar gok daha esnek bir 
bigimde kurulabilmi§tir. 6megln, ogretim Oyelerinin sayisinin artmasina ve 
uzmanlik alanlannin ge§ltlenmesine paralei olarak, kOrsu profes6rl0kleri 
yerine, bolumler kurulmu§tur. 1891 'de Harvard'da 12 bdlum, 1 sgs'de Chicago'da 
26 bolum kurulmu5tu. Boylece, tam yetkili mutevelli heyet, bu heyet 
tarafindan atanan guglu rektorun (president) yaninda, rektorun onerisi 
uzerine mutevelli heyet tarafindan veya heyetin rektore tanidigi yetki 
dahilinde rektor tarafindan atanan guglu bdlum ba§kani, Amerikan 
universite ydnetim sisteminin uguncu belirgin unsuru olarak ortaya 
gikmaya ba§ladi. 

Amerikan yOksekdgretim tarihinde bir gok bakimdan onemli olan 
a§ama, Kongre tarafindan iIki 1862'de gikanlan Morril Land-Grant Acts adli 
federal kanunlardir. Bu kanunlaria, "tanm ve mekanik sanatiar" (agriculture 
and mechanical arts) yaninda, seriaest sanat (liberal arts) alanlannda da 
yuksekdgretim dOzeyinde egitim-ogretim ve ara§tirmalar yapmak Ozere 
kurulacak kurumlara arazi tahsis eden eyaletlere ve bu alanlarda program 
ba^latan kolejlere federal bOtgeden mali yardim yapilmasi hukme baglanmiftir. 

- 9 8 -



1887'de gikanlan diger bir federal kanunia da (Hatch Act of 1887) bu 
kurumlarda kurulacak ara^tirma ve deney merkezlerine federal butgeden 
yardim yapilmasi ve kurumun ara§tirma faaliyetleri yeterii duzeye ula§tiginda 
universite statusu verilmesi hukme baQlanmi^tir. Her bir eyalette geni§ 
kitlelere yuksekogretim imkani saglayan ve ayni zamanda yorenin 
ihtiyaglarina goziim getirmeye yonelik deney ve ara§tirmalar yapan bu tiir en 
az bir kolejin kurulmasi 6ng6rijlmu|tij. 

California, Texas, llliniois ve bir gok diger eyalet universiteleri bu 
kanunlar sayesinde kurularak ge!i§mi§tir. Texas A&M University'nin ismindeki 
A agriculture'i, M ise mechanical'i simgelemektedir. Qok esnek bir §ekilde 
kaleme alman bu federal kanunlarla saglanan imkanlar, daha once kurulmu§ 
kolejierin bu kanunlann amaglarina uygun bir bigimde yeniden yapilandinlarak 
geli§meleri igin de kullanilmi?tir. Massachusetts'de fonlann bir kismi yeni kurulan 
Massachusetts Institute of Technology'nin geli^tirilmesi igin kullanilmi§tir. 
Cornell Universitesi, kismen bu fonlar, kismen de ozel kaynakiardan saglanan 
bagi§ ve yardimlaria kurulmu^tur. Cornell, ozel bir universite olmasina 
ragmen, land-grant universities denen bu universite modelinin ornegi olarak 
gosterilmektedir. Cornell kapilarmi kizlara, beyaz olmayanlara ve faklrlere 
agan ilk universitedir. Higbir dini gruba bagli degildir; bugun tarim ve makina 
muhendisligi ile serbest sanatlar di§mda da gok geni§ bir yelpazede egitim-
ogretim ve ara§tirma yapan bir kurumdur. Buyuk gogunlugu eyalet universitesi 
olan bu tiir universiteler, Minnesota ve California gibi eyaletlerin gocuklanna 
yuksekogretim imkani saglami§tir. Bu ijniversitelerin tumu gunumuzde tip 
doktoru, hukukgu, fen, sosyal ve insani bilimcilerin de kaynagidir. 

Harvard ve Yale 1840'larda fen bilimleri okullanni (fakulteleri), 
1850'lerde ise laboratuarlanni kurmu^tur. Muhendislik egitimi, ABD'nde 
dogrudan muhendislik egitimi yapma amaciyla kurulan ozel universitelerde 
ba§lami§tir. In§aat muhendisligi ilk olarak 1824'de kurulan Rensselear 
Polytechnic Institute'da ba§lami§ ve Ingiiizce konu§an ulkelerdeki ilk 
muhendislik diplomasi ISSS'de bu universitede verilmi^tir. Bu universiteyi 
Harvard (1845), Michigan (1850) ve Dartmouth (1851) izlemi^tir. 1850 yili 
itibari ile ABD'nde muhendislik egitimi veren 85 ozel ve devlet universitesi 
vardi. Ilk muhendis odasi 1867,de kurulan in§aat muhendisleri odasidir. Bunu 
maden ve metalurji (1870), makina (1880) ve elektrik (1884) odalan izlemi§tir 
1894'de Muhendislik Egitimini Ge!i§tirme Dernegi kurulmu§tur. 

1870'lere gelene kadar Amerika'da orgiitlu ve guglu barolar yoktu. Bu 
nedenle, 1840-1860 doneminde neredeyse her yil yeni bir hukuk okulu 
kurulmu^tur; bunlann verdigi diplomalar avukatlik meslegini icra etmek 
igin yeterliydi. Barolann, 1871'de New/ York'tan ba^layarak guglenmesine 
ragmen, hig bir zaman Ingiltere'deki Inns of Court 'ta oldugu gibi, mesleki 
egitim yapma yetkileri olmami^tir. Ne var ki, Amerikan barolari baroya kabul 
sinavlari yoluyla hukuk egitiminde gok etkili olmu?lardir. Ornegin, hukuk 
okullannin (law schools) lisansustu duzeye yukseltilmesi, barolann 
zorlamasiyla olmuftur. 
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Ingiltere'de 1858'de gikanlan Tababet Kanunu ile, Tip Egitimi ve 
Tababet Mesiek Konseyi kamu kurumu olarak kurulmu§ ve bu konseye tum 
tip egitimi yapan kurumlan denetleme yetkisi verilmi§tlr. Bu kamu kurumu, 
tabip odasi niteligindeki egitim kurulu^lan ile i^birligi yapmi§tir. Dolayisiyla, 
gerek universitede, gerekse universite di§indaki kurulu§larda yapilan tip 
egitimi Ingiltere'de daima tababet meslegini fiilen icra edenlerin kontrolunda 
kalmi^tir. 

Fransa'da ise, ihtilalden sonra tijm tabip odalan kapatilmi§ti. Ecoles 
de sante adli tip egitim okuliannin Napoleon doneminde Universite de 
France'a fakulteler olarak baglanmasindan sonra, klasik Qniversite tip egitimi 
ile cerrahlann klinik egitimi fiilen birle§mi§tir. Ancak, klinik egitimi yapilan 
hastaneler Qniverslteye degil, saglik departmanina (Assistance Publique) 
bagliydi; lip diplomasi ve mesiek icra yetkisi ise fakQIte tarafindan veriliyordu. 
Oniversitedeki tip profesorieri ayni zamanda hastanelerde de gorevliydi. 
Akademik tip egitiminden klinik tip egitimine gegi? sinavlaydi. arternaf denen 
bu egitim 2 yil surQyordu. Bu sure sonunda yapilan ikinci bir sinavi kazanan 
gok daha az sayidaki ogrenci Ise, 4 yil sQreli tnternat adli klinik egitimine 
ba^layabiliyordu. Ancak bu egitimi tamamlayanlar hastanelere doktor olarak 
atanabiliyor, bunlardan daha sonralari yapilan sinavlari (concours'd 
agregation) kazananlar Qniverslteye profesor olarak atanabiliyordu. Externat 
sinavini kazanamayanlar igin 1841'den itibaren once biryillik stage konmu^, 
bu sure 1862'de iki yila gikanlmi5tir. 19. yuzyilda tip egitimi Fransa'da 
tamamen devletin kontrolundaydi. 

American Medical Association (Amerikan Tabipler Demegi veya 
Odasi) 1849,da kuruldu. Ancak, bu dernegin, Ingiltere'deki uygulamanin 
aksine (College of Physicians), Oniversltelerie i§biriigi yaparak bizatihl 
kendisinin egitim verme Imkani yoktu. Bu nedenle, gabalanni tip okullanna 
giri§, egitim-ogretim ve mezuniyet standartlan uzeriride yo§unla§tirdi. Modern 
tip egitimi ABD'nde 1889-1893 yillan arasinda Alman Universiteleri omek 
alinarak Johns Hopkins'de ba^Iadi. Buna gore, temel tip bilimleri, klinik 
bilimler ve tibbi ara^tinmalar kendi hastanesi olan tip okulunda (medical 
school) tek bir kunjmsal gergeve iginde ve tamamen ogretim Oyelerince 
yOrOtOiuyordu. 

BugQnkQ Amerikan Oniversitesinin akademik yapisi ig sava§i Izleyen 
yillarda §ekillenmeye ba$lami§tir. Bu gelifmenin en onemli unsuru lisansOstO 
derecelere yonelik programiar lie bilimsel ara§tirmalann ba§Iamasidir. 

YQksek lisans dOzeyindeki dereceye yonelik gali§malar 17. yOzyilda 
Harvard'da ba^lami^ti. Bu ddnemlerde Harvard'da lisans derecesini alan 
ogrenciler teoloji alaninda kendi ba^lanna yurOttOkleri gali^malann sonugianni 
umuma agik konferanslarda sunmak suretiyle yOksek lisans (master) 
derecesini aliyoriardi. Ancak, bu donemlerdeki bilimsel faaliyetier, ayni 
ddnemde Ingiltere'de oldugu gibi, esasen Qniversite di^mdaki kurulu^larda 
sOrOyordu. Buniann ba§inda, Benjamin Franklln'in (1706-1790) kurdugu 
American Philosophical Society geliyordu. 19. YOzyilda American 
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Association for the Advancement of Science (1848) ve National 
Academy of Sciences 863) kuruldu. Mezuniyet sonrasi egitim (graduate 
education) ve bilimsel ara§tirmalart yurutmek uzere 1840,li yillarda 
Harvard'da The Lawrence School, Yale'de The Sheffield School adii 
akademik birimler kuruldu. 1861'de Yale'de verilen ilk Amerikan doktora 
derecesi (Ph.D.) Yale College'de degil, The Sheffield School'da yurutulen 
gali§malar sonunda verilmi§ti. 

Ancak, Alman universltelerindekine benzer bir yapi iginde mezuniyet 
sonrasi egitimi ve bilimsel ara§tirmalan yurutmek amaciyla kurulan ilk 
universite Johns Hopkins'dir (1876). Bu universite, 1874'de olen Baltimore'li 
tuccar ve banker John Hopkins'in, yarisiyla bir universite, yarisiyla da bir 
hastane kurulmasi igin vasiyetiyle bagi§ladigi 7 milyon dolaria kurulmu§tur. 
Johns Hopkins ABD'ndeki, bugunku anlami ile ilk gergek universite 
olarak kabul edilmektedir. Johns Hopkins'l Harvard ve Columbia izledi. 
Dogu yakasindaki diger universiteler ise, bu donemde esas olarak liberal arts 
college niteligindeki muhafazakar yapilanni surduruyorlardi. Buna kar^ilik, 
batida kurulan California Universitesi ile Wisconsin ve Minnesota gibi yeni 
universiteler bu yapiya hemen adapte oldular. Kaldi ki, ara^tirma bunlarin 
kurulu§ amaglan iginde yeraliyordu. 

Yeni kurulan land-grant universitelerde ise tanmsal ara§tirmalar, 
1887'de gikanlan federal kanunia kurulan deney istasyonlarinda, zaten bu 
alandaki egitimden daha once ba§lami§ti. Tip ara^tirmalari John Hopkins ve 
Harvard'dan ba§layarak hizIa yayildi. Ogretmen yeti§tirmek ve egitim 
bilimlerinde ara§tirmalar yapmak uzere 1888'de Columbia'da Teachers 
College kuruldu. 

Bilirnsel ara§tirmalara dayah Alman Universite modeli yayginla^tikga, 
Amerikan Universitelerinin nuvesini olu§turan kolej, lisanustu duzeyde mesleki 
egitim yapilan tip ve hukuk gibi okullara hazirlik mahiyetinde egitim yapilan bir 
birim niteligine burundu. Bunlar buyuk ara§tirma universitelerinde zamania 
fen-edebiyat fakiiltelerine donuftii. Fen-edebiyat fakOltelerinin Ingilizce'deki 
kar§iliginin arts and sciences olmasinm kokeni, serbest sanat kolejierinin bu 
fakultelerin nuvesini olu§turmasidir. 

Boylece. gCiniimuzde ara§tirma universitesi (research university) 
olarak adiandirilan biiyiik Amerikan iiniversitelerinin yapisi 19.yuzyil 
sonlannda Johns Hopkins, Harvard, Yale ve Columbia'dan ba§layarak ortaya 
gikti ve bu yapi hizIa yayildi. Bu yapmm bilimsel omurgasi fen-edebiyat 
fakultesidir. Bu fakulte, guniimCizde de bir yandan lisansiistu duzeyde egitim 
yapilan tip ve hukuk okularma hazirlik niteliginde lisans diizeyinde egitim 
verirken, diger yandan temel fen, sosyal ve insani bilimlerde kendi lisans 
programlarini yuriitmekte ve ayni zamanda muhendislik, tarim, eczacHik ve 
iktisat gibi lisans duzeyinde egitim yapan okullann mufredatlarmda yer alan 
temel bilim derslerini vermektedir. 
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Yuksek lisans (master) ve doktora (Ph.D.) duzeylndeki programlarda 
hem agir bir ders yuku, hem de bilimsel ara§tirmalara dayali tez afamalari 
vardir. Bu faaliyetier, tip ve hukuk gibi sadece lisansustu duzeyde egitim 
yapilan okuilar di^inda, mezuniyet sonrasi okul (graduate school) tarafindan 
koordlne edillr. Okul terimi, fakulte anlammdadir. Tum okullann ba§indakl 
ogretim uyelerinin unvani dekandir (dean). 

Bir Qok bagimsiz kolej, buyuk unlversltelerdeki lisansustu okullara 
hazirlik niteliginde, sadece lisans duzeyinde egltim-Ogretlm yapilan kurumlardir 
(liberal arts college). 

Boylece, Amerikan yuksekogretim sisteminin lisans (bachelor), yuksek 
lisans (master) ve doktora (Ph.D.) olmak uzere, genelllkle birbirini izleyen ug 
afamadan olu§an derece sistemi olu§mu§tur. Tip ve hukuk gibi lisansustu 
okullara glri§ Igln yuksek lisans derecesine sahip olma §arti yoktur. Bu okullan 
bitirenlere medical doctor (M.D.) veya doctor of jurisprudence (J.D.) 
unvanlan verlllr. Tip ve hukuktaki bu doktora dereceleri, ders yuku yanmda, 
yogun bilimsel ara§tirma ve tez igeren doctor of philosophy (Ph.D.) 
derecesinden farklidir. 

Amerika'daki doktora (Ph.D.) derecesi, giderek Alman doktorasindan 
farkli bir nitellk kazanmi§tir. 1897 yili Itiban ile Amerikan universlteierinde 
verilen doktora derecesi sayisi 300 civanndaydi. Ba§langigta sadece 
lisansustu duzeyde egitim-ogretim ve bilimsel ara^tirma yapma amaciyla 
kurulan, ancak daha sonra yogun talep uzerine, lisans duzeyinde de egltlm-
ogretlm yapmaya ba§layan Johns Hopkins'de dahl, doktora ogrencilerinin 
toplam ogrenci sayisi Igindeki payi bu donemde ancak %10 civanndaydi. 

Universite bunyesi Igindeki i§letme okullan (business schools) 
Amerikan unlversiteleri ile gelen bir yenillktlr. Buniann iIki Pennsylvania 
Oniversitesi'nde ISSI'de kumlan Wharton Business Schoordur. Wharton'un 
kurulu§ yili Fransa'daki Ecole des Hautes Etudes Commerciales ile 
aynidir. Almanya'daki bu tur ilk okul (Handelshochshule) 1898'de Leipzlg'de 
kunjlmu5tur. Gerek Almanya, gerekse Fransa'daki bu tur okuilar sanayi ve 
ticaret kesimlnce, universite di5inda kuru!mu§tur. Isletme egitimi Ingiltere'de 
universitelere 20.yuzyil ba§inda giiml§tir (Binningham 1902, Manchester 
1904, Londra 1920). 

Alman universite modellne kar§i olan John Henry Newman'in egitim 
felsefesi bu donemde Amerikan universlteierinde de yer yer etkili olmu§tur. 
Blrgok universite mensubu yuksekogretimin amacinin sadece klasik serbest 
sanat egitimi oldugunu ifade etmeyi surdurmQ^lerdlr. Ne var ki, doktora 
derecesine sahip olma ve bilimsel yayinlar yapmi§ olma, ogretim uyeligine 
girif Igin giderek artan bir bigimde 6n§art olarak aranmaya ba§lami§ ve genel 
ogretmenlerin (general tutors) yerini, hizIa, uzmanla§mi§, doktorali dgretlm 
uyeleri almaya ba5lami§tir. Ogretim uyellgi boylece bir mesiek haline gelml§, 
ogretim gorevlisi (instructor), yardimci profesor (assistant professor), 
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dogent (associate professor) ve profesor (full professor) akademik unvan 
kademeleri ilidas ediimi| ve akademik terfiierde, ogretmenlik yeteneklerinden 
gok, bilimsel ara^tirma ve bilimsel yayin ba§lica kriter haline gelmi§tir. 

Amerika dogumlu ilk buyiik bilim adami Josiah Wlllard Gibbs'dir 
(1839-1903). Babasi da Yale universitesi'nde dini edebiyat profesoru olan 
Gibbs, 1863,de muhendislikte Amerikada verilen ilk doktora derecesini alan 
ki§idir. Doktora aldigi Yale Universitesi'nde matematiksel fizik profesorlugune 
atanan Gibbs, fizikokimyasal ve istatiksel mekanigin kurucusudur. Bu 
donemlerde ABD'ndeki universitelerde profesor olarak gorev yapan diger bir 
unlu bilim adami, Alman asilli Abraham Albert Michelson dur (1852-1931). 
I§ik hizinin temel sabit olarak kabul edilmesini saglayan Michelson, 
spektroskopi ve meteoroloji alanlannda da gali§malar yapmi^tir. Michelson 
Paris, Heidelberg ve Berlin'de gali^malar yaptiktan sonra, 1883,de 
Cleveland'daki Case Universitesi Bilimler Okulu'nda fizik profesorlugune 
atanmi§tir. ABD'li kimyaci Edward Williams Morley ile birlikte yaptigi, 
Michelson-Morley 6er\ey\ olarak bilinen blgumlerinde, i§ik hizi lie buna ekienen 
herhangi bir ba§ka hiz topladiQinda, gene i§ik hizinin elde edildigi ortaya 
konmu§tur. Bu sonug, klasik Newton fizigi ile geli^iyordu. Bu olguyu yeni bir 
fiziksel temele oturtmak igin fizikgilerin giri^tigi gali^malar Albert Einsten'in 
(1879-1955) 1905,de relativite teorisini geli§tirmesiyle sonuglanmi§tir. 
Michelson 1859'da Massachusetts'de Worcester'daki Clark Universitesi fizik 
profesorlugune atandiktan sonra, 1892'de yeni kurulan Chicago 
Universitesi'nin fizik bolumu ba^kanligina atanmi§, 1907,de Nobel fizik 
odiiliinij almi§, 1923-1927 yillan arasinda National Academy of Sciences 'm 
ba§kanligini yapmi§tir. ABD'ndeki universitelerde 19.yuzyil sonlannda 
ula§ilmi§ olan bilimsel diizeyin diger bir ornegi, Johns Hopkins universitesi tip 
okulunun geli§mesine onculuk eden Simon Flexner'dir (1863-1946). 1895-
1899 arasinda Johns Hopkins, 1899-1903 doneminde ise Pennslyvania 
Universitesi'nde tip profesoru olarak gali§an. patalog ve bakteriyolog Flexner, 
dizanteri basilini ayirarak tanimlami§ ve menenjit tedavisi igin bir serum 
hazirlami|tir. Daha sonra New York'taki Rockefeller Tip Ara§tirmalari 
EnstitOsii'niin ba^kanligini yapan Flexner, bu enstituyii dunyanin en ileri tibbi 
ara§ttrma merkezlerinden biri haline getirmi§ ve Rockefeller Universitesi'nin 
kurulu§una onculuk etmi§tir. 

Bu donemde Amerikan iiniversitelerinin akademik yapilan da, 
ba§langigta ornek aldiklari Alman iiniversitelerinden tamamen farktila§mi§tir. 
Almanya'daki "otokratik kiirsu profesorlLigu" yerine, belirii bir bilimsel ve 
ogretim alani disiplinin biitunluQu iginde, ancak her biri ayn uzmanliga sahip 
birden fazia profesoriin yaninda dogent ve yardimci profesorlerden olu§an 
boliim {department), Amerikan iiniversitesinin temel akademik birimi haline 
gelmi^tir. 

Giiniimiiz Amerikan universitelerinin, ister muhendislik gibi mesleki bir 
alan, isterse lisansustu egitime hazirlik niteli§inde egitim yapilan serbest 
sanatlar gibi genel bir alanda olsun, lisans diizeyindeki miifredat 
programlannin ana yapisi da 1819,da Virginia Universitesi'nde ba§latilan 
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degi^ik programlardan itibaren §ekillenmeye ba^lami^tir. Bu alanda en onemli 
yenllik 19.yuzyil ortalarinda Harvard'da ba^latilan segmell derslerdir (elective 
courses). Bu gizgide §ekillenmeye ba§layan lisans duzeylndeki egitim, zaman 
iginde $u dort ana blle^enden mute^ekkll hale gelml^tln a) Temel bilimsel 
alanlaria serbest sanat alanlanndaki temel derslen b) derece alinacak 
alandaki (major, anadal) dersler; c) ba^ka bir alandaki (minor, yandal) 
dersler; ve d)segmeli dersler. Her bir dersin mOfredattaki agirligina gore ayn 
bir kredisi vardir. 

Bdlum sistemi ogretim uyelerinin birblrleriyle ve ogrencilerle 
etklle^eblldlkleri kollegyal bir ortamdir. Birblrleriyle ilgili alanlardaki 
bdlumlerden olu^an okuilar (fakulteler), Amerikan sisteminin en belirgin 
nitellklerinden biridir. Ingiliz sistemlnde de bdlum temel birimdir; ancak, 
genellikle bir bdlumde ayni zamanda bdlum ba^kani olan bir tek profesdr 
vardir. 

Boylece, 19.yuzyil sonlarinda Amerikan Qniversitelerinde uzman 
profesdriuk kummsal bir yapi kazanmi§tir. Bu tur profesdriuklere atanan bilim 
adamlanna, ders yQkleri dQfQk tutularak veya hig ders yuku verilmeyerek 
yaratilan zaman yaninda, zengin kQtQphanelerden yararianma imkanlan, 
laboratuar, ara^tirma asistanlari, seyahat ve yaym ddenekleri gibi maddi 
imkanlarda hizIa saglanmaya ba§lami§tir. Ara^tinna imkanlannin yaratilmasi 
igin hayirsever zenginlerin yaptigi bagi^lar giderek artmaya ba^lami^tir. Bu 
meyanda, bagi§laria olu§turulan vakfiyelerin gelirieri ile finanse edilen 
profesdriuklerin (endowed' profesorships) sayisi giderek artmaya 
ba^lami^tir. Genellikle bagi^ yapan hayirseverin admi ta^iyan bu tQr 
profesdriuklerin ilk dmegi Harvard'da 1721'de ihdas edilen Hollis llahlyat 
profesdriQgudur. 

Amerikan Qniversitelerinin ilk ddnemlerinde bir dgretim Qyesinin 
ortalama gorev sQresi Qg yildi. Ancak, bagi^a dayali profesdriOkler 
yayginla^tikga, bu tur profesdriuklere atananlara sOrekli i§ statusO 
(tenure) verilmeye ba§lanmi§tir. Bdylece, zamanla dogentler ve yardimci 
profesdrier belirii sOrelerie (non-tenured faculty members), profesdrierin bir 
kismi ise sOrekli statude (tenured faculty members) istihdam edilmeye 
ba^lanmi^tir. 

Giderek zenglnle^en Amerikan toplumunun ve getiren Amerikan 
demokrasisinin Alexis de Tocqueville tarafindan firsat efitllgl, bireysel 
ba^ari, dzel glri^im ve dzel glri^lmlerce yaratilan kunjm ve kunjlu^lara gdnOllu 
katilma ve kalitell ortamlar yaratma ^eklinde ifade edilen belirgin dzellikleri ve 
hayirsever zenginlerin bagi§ yapma geleneklerinin olu§masi, Amerikan 
Oniversitelerinin gell^meslne de yansimi^tir. Ozellikle mezunlarin (alumni) 
yeti§tlkleri universiteye (alma mater) bagi§ yapmalan, 19. yOzyil sonlarindan 
itibaren bir gelenek haline gelmeye ve kunjmsal bir yapi kazanmaya 
ba§lami5tir. Ilk mezunlar fonu (alumni fund) ISQI'de Yale'de kurulmu?, 
bunu Han/ard'dan IBSO'de mezun olanlann, mezunlyetlerlnin 25. yilddnQmunde 
yaptiklan 100.000 dolartutanndaki bagi$ izlemi§tir. 
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1894 yiti itibari ile Amerika'nin 11 buyiik ara§tirma universitesindeki 
{Chicago. Columbia, Cornell, Harvard, Pennsylvania, Yale, California, Illinois, 
fvlichigan, Minnesota ve Wisconsin) toplam ogrenci sayisi 21.000 civannda, 
iilkedeki toplam ogrenci sayisi ise yakla§ik olarak 120.000 idi. Ortalama 
ogrenci/ogretim iiyesi orani, ozel universitelerde 10, devlet (eyalet) 
iiniversitelerinde ise 14'tij. 19. yiizyil boyunca, ogrenci sayisina gore en biiyiik 
iiniversite Harvard idi, Eyalet universitelerinin buyumesi 1880'den itibaren 
hizlanmi§tir. Ilk kez 1910'da Michigan 5.383 kayitli ogrenciyle, ayni yil kayitli 
ogrenci sayisi 4.123 olan Harvard'i bu bakimdan gegmi^ti. 

Giderek biiyiiyen universitelerin idari yapilan da 19. yuzyilin son 
geyreginde §ekillenmeye ba^ladi. Once kutuphaneciler (librarian), sonra 
ogrenci kayit ve kabul i§leri miidiirleri ^reg/sfrar) atanmaya ba§ladi. Bu iki yan 
akademik gorevli, giiniimuz Amerikan universitelerinin hiyayar§ilerinde en iist 
siralardadir. 1890'larda dekanlar ve rektor yardimcilan atanmaya ba^ladi. 
Rektor (president) artik kurulu§ donemlerindeki ba§6gretmen olmaktan gikip, 
kurumun gergek aniamda idari ve akademik lideri haline gelmi§ti. 1899-1921 
yillan arasinda Yale'in rektorij olan Arthur Twinning Hadley, 1871-1886 yillan 
arasinda rektor olan Noah Porter'i odasinda ziyaret ettiginde, kendisinin Kant 
okumakta oldugunu, buna kar§ilik, Porter'in halefi Timothy Dwight'in^se artik 
iiniversiteierin gelir gider hesaplamasiyla me§gul oldugunu gordiigiinu 
hatiralannda ifade etmi§tir. 

19. yiizyil sonlanna gelene kadar, Amerikan iiniversitelerindeki fen, 
miihendisiik ve tip okullan, universitenin adini ta§idigi serbest sanat 
kolejierinin civannda, fakat biiyiik olgiide bu kolejierden bagimsiz olarak 
faaliyet gosteriyordu. Meslek egitimi veren tip ve hukuk okullan henuz 
lisansustu degildi.Yani bu okullara giri§ igin serbest sanat kolejinden lisans 
diplomasi alma §arti yoktu. Lise mezunlan dogrudan bu okullara girebiliyordu. 
Rektor ('pres/c/enf^ esasen kolejin ba§6gretmeni niteligindeydi. Diger okullann 
ba§inda ise, o meslekten gelen genellikle dean (dekan) denen bir yonetici 
bulunuyordu. Dekanlar, kendi mesleki me§galelerinden arta kalan 
zamanlannda bu okullan yonetiyorlardi. Ozellikle Harvard'in ilk donemlerinde 
rektorler, ogretim iiyelerinin toplantitannda oylarin e^itligi halinde gift oya 
sahip olmanin otesinde, giiglu yetkilere sahip degildi. Ancak, 1810'dan 
itibaren Gozlemciler Kurulu rektorun yetkilerini artirmaya ba§ladi. Yale'de ise 
rektor ba§langigtan itibaren giiglu yetkilerle donatilmi§ti. Ancak. ozellikle 19. 
yiizyil sonlanna dogru serbest sanat kolejierinin etrafindaki mesleki egitim 
yapan okullar (fakiilteler) bCiyumeye ba§layinca, rektorlerin yetkileri de giderek 
artinlmaya ba§ladi ve dekanlar tamamen rektore kar§i sorumiu kilindi. 

ABD iiniversitelerinin bugunku yapilannin olu§tugu 19.yijzyil sonlan 
guglii rektorlerin ba^ladigi donemdir. Cornell'ln ilk rektoru Andrew Dickson 
White, Michigan'da 38 yil rektorliik yapan James Burrili Angell, Harvard'da 
Charles W.Eliot, Johns Hopkins'in 25 yil gorev yapan ilk rektorij Daniel Coit 
Oilman ve Chicago'da Rockefeller Vakfi'ndan milyonlarca dolar tutarmda 
bagi§ temin eden William Rainey Harper, bu biiyiik bilim merkezlerinin 19. 
yuzyil sonlannda gorev yapan gergek kuruculandir. 
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1870-1910 donemi ABD universlteierinde rektoriuk makammin tam 
zamanli yoneticilige donu^tugu donemdir. Ancak, bu donemde gorev yapan 
rektorler, yonetlci olmanin otesinde, Avrupa'daki gell§melerl surekli izleyen, 
ulkenin egitim sistemlerinin geli§mesi Igin yogun gaba harcayan, gelecegl 
gorerek, ba^inda bulundurduklan kunjmlari buna gore yapilandiran gergek 
entellektuellerdi. 

Bdylece, 1876-1901 yillan arasmda, Johns Hopklns'den ba§layarak, 
Alman universlteierinde Ilk kez hayata geglrllen egltlm-ogretim ve ara§tinnanm 
birllgl ilkesi, Amerikan Oniversitelerinde bamba§ka boyutlar kazandi ve 
yepyeni akademik yapilan ortaya gikardi. Doktora derecesi ogretim Oyellgl igin 
6nko§ul haline geldi ve herbiri kendi alaninda uzmanla§mi§ ogretim Oyeleri, 
Oniversite yafamini kalici bir mesiek olarak benlmsedl. 

Yine bu yillarda, Amerikan Oniversite sisteminin ana llkeleri olu§tu. 
Buna gore, her tOrlO mali konu tamamen mOtevelli heyetin yetklsindedlr. 
Ogretim Oyesi atamalari, rektorun onerisl uzerine mutevelli heyet tarafindan 
yapilir. Keza, kummun temel politlkalari yeni fakOlteler kurulmasi, 
yonetmellklerln degi§tirilmesindekl nIhai yetkiler de mutevelli heyettedlr. 
Ancak, egitim ogretim ve ara§tirmanm Igerigi Ile iiglll akademik konular 
ogretim Oyelerinin yetki alanindadir; mutevelli heyet bu tOr akademik konulara 
kari§maz. Ogretim Oyesi (faculty member) tabiri Ilk kez Pennsylvania 
Oniversitesi'nin 1755'de kabul edilen yonetmellklerinde gegml§tir. Harvard bu 
deylmi 19.yuzyil Ikinci yansmdan Itibaren kullanmaya ba§lami§tir. Ancak, 
senato muadlll kurullar ABD Oniversitelerinde 19. yOzyil sonlannda olu^maya 
ba§lami§tir. Bunun Ilk kurumsal omekleri, 1859,da MIchlgan'da kurulan 
university senate, 1880'de Johns Hopkins'de kurulan academic council Ile 
1891'de Comell'de kurulan academic senateWr. MIchlgan'da senato 
kurulmasina ill§kin Board of Regents kararmda, "Oniversiteyi olu§turan 
fakultelerin profesorieri, universitenin kurumsal butunlugunu temsilen, 
universite senatosunu olu$turacaktlr.,, cOmlesi yer almi^tir. Stanford'da 
1903'de kurulan academic councilln kurulu^una ill^kin mutevelli heyet 
karannda, "akademik konulardaki yetkilerin turn dgretlm uyelerlnden 
olufan bu kurulda oldugu, ancak, ogrenci kabulu, dgrenim sureleri ve 
mezunlyete lli$kin ^artlarin tespltinde mutevelli heyetinin onaymm 
gerektlgi" vurgulanmi§tir. Johns Hopklns'in ilk rektdrO Daniel Colt Oilman, 
dgretim Oyelerlnden olu^an bu tur kurulun yetkilerini, "dgretlm uyelerinin 
akademik terfilerine ili$kln usul ve esaslarm tespltl ve ogrencilerin daha 
iyi yeti^meleri igln yapilmasi gerekenlerln ara^tinlmasi'* olarak bellrleml^tlr. 
Johns Hopkins'de bu amaglaria 1880'de kurulan academic council, rektorle 
birilkte 6 profesorden olu§uyordu. 

Amerikan Oniversitelerinde akademik hurriyet kavraminin yerle§mesi 
bakimindan bOyOk dnem ta§iyan bir olay 19. yuzyil sonlannda Wisconsin 
Oniversitesi'nde ya§anmi§tir. 1892,de Johns Hopkins'ten Wisconsln'e gegen 
iktlsat profesdrO Richard T.Ely, o zamana gdre radikal gdrO^lere sahipti. 
Oniversitenin mOtevelli heyet (board of regents) Oyelerinden biri, gazetelere 
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verdigi, hakaret duzeyinde cumleler igeren bir beyanatia Ely'yi bu 
goru^lerlnden dolayi agir bir§ekilde ele?tirmi§ ve bazi ithamlarda bulunmu§tu. 
Bunun uzerine, muteveili heyet kendi iginden bir komite oiu^turarak konuyu 
ara?tirdi. Komitenin verdigi rapor uzerine, muteveili heyet Ely'nin i§lne son 
vermek bir yana, kendi uyesini Ihtaria cezalandirdi. Wisconsin Universitesi 
board of regents'mm bu tarihi karannda: 

"Eger biz muteveili heyet olarak her alandaki bilglnin geli§mesinin 
gerekliligine inanmaz isek, bu gorevde bulunmaya layik olamayiz. Bu 
bakimdan, sonuglan nereye vanrsa varsm, gergegin ara§tirilmasina 
yonelik t i im bilimsel galifmalar tam bir ozgurluk ortami iginde 
yapilabilmelidir." cumlesine yer vermi§tir. Bu karardaki anahtar ibare, 
gergegin ara^tirilmasma yonelik bilimsel gah§malar sozcuklerldir. Ba§ka 
bir deyi^le, siibjektif deger yargilarmm, dogmatik ideolojilere dayah 
g6ru§lerin ve onyargilarin ortaya konmasindan ibaret, bilimsel 
yontemlerle yapilmayan gah§malar, akademik ozgurluk kapsammda 
mutalaa edilemez. 

Boylece, Amerikan universite yonetim sisteminin dort ve be§incl 
onemli ozelllklerl de ortaya gikmi^tir. Bunlara gore: a) Egitim-ogretim ve 
bilimsel ara§tirmalarla ilgili akademik konular, muteveili heyetin genel 
gozetim ve denetimi altinda, ogretim uyelerinden olunan senato ve 
benzeri akademik kurallarm yetki alanindadir; b) Muteveili heyet, 
universite ile toplum ve hiikumet arasinda gerektiginde kopru! 
gerektiginde tampon gorevi yapmak suretiyle, universite ozerkliginin ve 
akademik hurrlyetin temlnatini olu§turur. 

1.4 20. YUZYILDAKi GELi^lVIELER 

Universitelerin dunyaya yayilmasi 19. yuzyilin ikinci yansi lie 20. 
yiizyilm ba§larinda giderek hizlanmi§tir. Avusturalya'dakI Sidney ve 
Melbourne universiteleri ISSO'de, Yeni Zellanda'daki Otago universitesi 
1869,da Ingliizler tarafindan kurulmu§tur. 

Japonya, Imparator Meiji'nin 1868'de yayinladigi 5 maddellk fermania 
di§a agilmaya ba§ladi. 1870'den itibaren yabanci uzmanlar getirtilmeye ve 
Japon gozlemciler yurtdi§ma gonderilmeye ba§landi. 1869'da Japon 
imparatorluk Universitesi ( Daigaku ) kuruldu. Bu universite, 1877,de Tokyo 
Daigaku adini aldi. Birgok Japon ogrenci. ingiltere, Fransa, Hollanda, 
Almanya ve ABD'ne gonderildi. Bu ulkelerdeki ge§ltli yuksek ogretim 
kurumlanna benzer gok sayida yuksekogretim kurumu kuruldu. Tokyo 
Universitesi ba§ta Alman modeline gore kurulmu§tu. Ama, ABD'ndeki 
universiteler ornek alinarak, 4raat ve muhendislik fakulteleri de universite 
biinyesi iginde yer aliyordu. Universitelerin kurulu§ donemindeki yabanci 
profesorlerin yerini kisa sure iginde yurt di§inda egitllmi§ Japonlar aldr 1890 
yih Itibari ile profersorlerin %80'i Japondu. Kitaplar hizIa tercume edildi ve 
dersler Japon dilinde verilmeye ba§landi. Bu universiteyi, Kyoto (1897) 
Tohoku (1907), Kyushu (1910) ve Hokkaido (1918) iiniversiteleri izledi. 
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Hindistanda IQST'de Kalkuta, Bombay ve Madras Qnjversiteleri, 
Tayland'da 191 S'de Chulalongkom Universitesi kuruldu. Kore Universitesi 
igos'de Posung College adiyla faaliyete gegti. Kanada'nin batistnda Alberta 
(1908) ve British Columbia (1908) universiteleri faaliyete gegti. 1911'de 
Tayvan'da Tsing Hua, Hong Kong'da Hong Kong Universitesi. Israll'de 
19l2'de Haifa-Technion, 1934,de Weizmann Institute, Brezilya'da 1922'de Rio 
de Janerio Oniversitesi, Singapur*da 1929'da Raffles College kuruldu. 
Yuksekogretim boylece artik yeryuzunun neredeyse her ko^esine yayilmi§ti. 

Yuksekogretimin §ekillenmesine ve geli§mesine etki eden ba§lica 
faktorler bilim ve teknoioji arasindaki lli§kl, yuksekogretimin elit eQltimden 
kitlesel egitime gegerek halka agilmasi ve 1. ve 2. Dunya Sava5laridir. 
Ozellikle sanayi ve teknolojinin giderek bilimsel temellere oturmasi 
yuksekogretimin yapisini koklu bir bigimde degi5tlrmi§tlr. 

1.4.1. BiLiME DAYALI TEKNOLOJl VE SANAYl 

Insanlik nispeten kisa bir sureden beri, kimine gore "Bilgi Toplumu", 
kimine gore de "Sanayi Sonrasi Toplum" olarak nitelendirilen bir a§amaya 
gegl? surecini ya§amaktadir. Bu koklQ degi^im ve d6nu§umun, M.6.8000 yili 
civarindaki Tanm Devrimi Ile, 1760-1850 yillan arasindaki donemde meydana 
gelen Sanayi Devrlmi'nden sonra, insanligin gegirdlgi uguncu buyuk a5ama 
oldugu ve bunun en belirgin niteliklerinden birinin de kQreselle§me oldugu 
hususunda g6ru§ birllgl vardir. 

Ula5ilmi5 olan bu a^amanin gerektirdigi insan gucunun niteliklerini ve 
bunun kaynagi olan egitim sisteminin kurumsal yapisi ^ ile i§levlerini 
tanimlayabilmek igin, soz konusu sureci tarihsel bir perspektif Iginde aniamak 
gereklidir. 

Bilimin amaci aniamak, teknolojinin amaci yaprnak, sanayinin 
amaci Ise yapilani tlcarl olgekte uretip satarak kar etmektlr. 

Insanoglu varolu5unun ilk zamanlarindan beri beslenme ve bannma 
gibi temel ihtiyaglanni kar^ilayabilmek ve de kendisini oteki yaratiklardan 
ayiran belkl de en onemli niteligi olan aniama tutkusunu tatmin edebilmek 
igin arayi5 Iginde olmu?, bu itici gug de bilgi uretim ve birikimine, ke^ifler ve 
Icatlar yapilmasina yol agmi§tir. 

Tanm Devrimi ile biriikte, toprak sermayenin ba§lica unsurunu 
olu§turmu§tur. Ancak, bundan sonra binlerce yil boyunca, uretim ve ula§im 
insanlannve hayvanlann kas gucu ve bunun dahaverimli kullanilabilmesj Igln 
geli§tirilen aletlerie yapilmi^tir. Ba^ka bir deyi§le, toprak ve kas gucu bu 
devirierin ba§lica uretim araglanni olu5tumiu§tur. 
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Ancak. konuya gegmeden once, bilimin ne oldugunu kisaca 
tanimlamakta yarar vardir. Gelmi? gegmi? en biiyuk biiim filozofiarindan 
addedilen, Sir Karl Raimund Popper (1901-1994), bilimin I fadeleri 
gozlemlere dayanilarak giirutulebllen turn ugra§lar" diye tanimlanabilecegini 
savunmu§tur. 

Popper'in bilimin ne oldugu sorusuna verdigi bu basit yanit 
epistemolojide devrim yaratmi^tir. Popper 1934 yilinda yayimladigi Bilimsel 
Ara§hrmanm Mantigi ( Logik der Forschung ) adii eserinde ilk defa tarti^tigi 
bu bilim tanimi ile bilime ve bilgiblilmine yeni ufuklar agmi§ bir filozoftur. 
Bunun belkl de en onemli nedenlerinden biri, Popper'in bilim tanimindan gikan 
§u ilging sonugtur. Blllmde amag, bol hipotez ureterek bunlarin gerektirdigi 
gozlemlerl yapmak suretiyle bilgi bazini geni^letmek ve uretilen hipotezlerl 
hizIa giiruterek yerine yenilerini gell§tlrmektir. Popper'in tezinin en veclz 
ifadesi §udur: "insan yanh^larindan ogrenir!". 

Bu pek basit ve sagduyu geregi gibi gorunen davrani? Batt toplumlan 
Iginde bir gelenek haline getirilmi^tir. Bati uygarligini tiim diger kulturlerden 
ayiran tek ozellik i?te bu akilci ve efe5tirel yakla§imdir. Bu nedenle, a§agidaki 
kisaca ozette goriiiecegi gibi, bilimsel ve teknolojik geli§melerin Insanlarin 
refah duzeylerine yansitilmasi da yine Bati'da ba§lami§tir. 

Teknoloji, M.O. 650-500 yillan arasinda Millet'teThales, Anakslmandros 
ve Anaksimenes ile ba§layan ve Vesalius, Copernicus, Brahe, Kepler, 
Galilei, Harvey ve Newton tarafindan gagda§ aniamda temelleri atilan yeni 
bilimden bir aniamda bagimsiz oiarak geli§ml§, hatta teknolojik geli§meler, 18. 
yiizyilm sonlanna gelene kadar bilimsel geli§melerin oniinde gitml§tir. 

Yukanda da belirtildigi gibi, buhar maklnasi Sanayi Devrimi'nin 
simgesidir. Buhar maklnasi ilk olarak 1690'da Fransiz asilli ingiliz fizikgi Denis 
Papin (1647-1712) tarafindan tasarlanmt§, ancak, ingiltere'de maden 
ocaklarmm ta§an suyunun tahliyeslnin onemli bir sorun olmasinm durtiisuyle 
ilk kez makina ustasi Thomas Newcomen (1663-1729 ) tarafindan 1712,de 
imal ediimi§, 1765'den itibaren de bir teknisyen olan James Watt tarafindan 
geli§tirilerek ticari olarak uretilmeye ba§lami§tir. Buna kar?ilik, buhar 
makinasinin teorik temeilerini olu§turan Carnot gevrimi 1824'de Sadi Carnot 
tarafindan, termodinamigin birinci kanunu UgS'de Thompson'un ismm 
mekanik teorisini takiben. Joule ve Helmholtz tarafindan, termodinamigin 
ikinci kanunu ise Clauslus, Clapeyron ve Kelvin tarafindan 1850 ve 1851'de 
ortaya konmu§tur. Bugunku termoelektrik iiretim teknolojisinin temelini 
olu§turan Rankine gevrimi ise Iskog muhendis ve fizikgi William Rankine 
p 820-1872) tarafindan 1859'da geli§tirilmi§tir. Koy okullarmda ogrenim goren 
ingiliz muhendis Richard Trevitichik (1771-1833), 1803,de yuksek basmgli 
buhar makinasini geli§tirmi§ ve ilk kez tren tekerlekleri uzerine yerle§tirmi§tir. 
Lancaster'de bir Quaker okulunda ogrenim goren ABD'li muhendis Robert 
Fulton (1765-1815). buhar makinasini 1804'de gemilere, Edinburgh 
Universitesi'nde ogrenim goren ingiliz mCihendis Robert Stephenson (1803-
1829) ise, 1825,de tren lokomotiflne yerle§tirerek ula§tirmanm boyutlanni 
degi§tirdiler. 
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Bu suretle, fosil yakitlardan kimyasal enerjiyi d6nu§turerek elde edilen 
mekanik enerji, uretim ve ula§imda kas gucu yerine gegmi^ ve donanim 
(makina-teghizat, hardware) sermayenin asli unsuru haline gelmi^tlr. 
Topragin yanmda, parasal sermaye, hammadde, donanim ve emek ba§lica 
uretim faktorlerini olu§tunnaya ba§lami5tir. 

Gorii ldugu uzere, Sanayi Devriml'mn simgesi olan buhar makinasi 
bir gogu universite mezunu dahi olmayan teknisyen mucltler tarafindan 
geli5tirilmi§ ve uygulanmi§, bu teknolojinin bilimsel temelleri Ise 
bunlardan gok sonra ortaya konmu5tur. 

Ancak, Sanayi Devrimi ile birlikte, bilime dayali teknoioji ye sariayi 
donemi ba^Iami^tir. Zenaatkarlarin gali§tigi atolyelerin yerini, bilini 
adamlannin gali^tigi laboratuarlar Ile ara|tirma-gell§tirme (Ar-Ge) merkezieri 
ve bunlaria surekli irtibat halinde olan muhendislerin gali^tigi fabrlkalar 
almi§tir. Bunun yanmda, tefecilik bankaciliga, giri^imcllik sanayi baronluguna 
d6nu§mu§ ve parasal sermaye bu kl§ilerin elinde toplanmaya ba§lami5tir. 

Kimya sanayii bunun Ilk omeklerinden biridir. Liebig'in oQrencisi 
Augustus Wilhelm von Hofmann (1818-1892), mezuniy.^tinden sonra 
Londra Oniversitesi'ne bagli The Royal College of Schnce'ip kimya 
bolumunu kumakla g6revlendirllmi§tir. Burada Hofmann'm ogrencisi olan Sir 
William Henry Perkin{1838-1907), laboratuarda anilinden klnin uretmeye 
gali§irken, ilk sentetik boyar madde olan anilin morunu imal etti ve ISSe'da 
bu maddenin patentini alarak, 1857,de Harrow yakinlannda bir uretim tesisi 
kurdu. Perkin, bu tesiste kurduQu laboratuarda ke§fettigi birgok yeni kimyasal 
maddeyl daha sonra ticari olarak urettl. 

Almanya'ya donen Hofmann Ise, bir gok yeni sentetik boyar madde 
uretti. Badische Anilin und Soda Fabrik (BASF) adli Alman kimyasal uretim 
sirketi. Berlin Oniversitesi'nde Kekule'nin yaninda doktora yapan, Munih 
Universitesi profesoru Johann Wilhelm von Baer'i (1835-1917), 1869'da 
kurdugu ara^tirma gurubunun ba§ma getirdi. Bu grubun yuriittugu ara§tirma 
ve geli§tirme (Ar-Ge) faaliyetier! sonunda bulunan yeni kimyasal maddeler 
1897'den itibaren ticari gapta uretllmeye ba§landi. 

Perkin'in Harrow'daki tesisinde kurudugu laboratuarlar ile BASPin von 
Baer ba§kanliginda olu^turdugu kimyasal maddeler uretimi ara§timia grubu, 
endustriyel ara^tirma-gell^tirme (Ar-Ge) birimlerinin ilk omekieridir. Gerek 
Perkin, gerekse BASF, bu ara§tirmalarin sonuglarma dayali olarak smai 
uretime gegtiklerinde, Ar-Ge Igin yaptiklari yatirim ve harcamalarm kat kat 
fazlasini kazanmiflardir. 

Elektrik teknolojilerinln geli^imi ise gok daha ilgingtir. Elektrik teknolojisi 
ve buna dayali sanayiler, bilime dayali teknoioji ve sanayilerin ilk ornegidir. 
Galvani (elektrik akimi, 1780 ), Coulomb (manyetik ve elektrik kuvvetler, 
1785), Faraday ve Davy (elektroliz kanunlan, 1807), Oersted (elektromanyetizma, 
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1819), Ampere (elektrigin manyetik etkisi, 1820), Ohm (galvanik devrelerin 
matematiksel oiarak incelenmesi, 1827), Faraday (manyetik enduksiyonlardan 
eiektrik akimi, eiektrik motoru ve dinamo, 1831), Gauss (yerin manyetikligi ve 
Gauss Kanunu, 1839) ve Kirchoff (eiektrik devreleri, 1859) tarafindan elektrik 
ve manyetizma alaninda yapilan bilimsei buiu§lar kisa sure iginde teknolojik 
geli§meiere oncijluk etmeye ba^iami^tir. Volta 1795,de gaivanik pill, Faraday 
ise 1831'de elektrik motoru ve dinamoyu uretmi?, Yale mezunu Samuel 
Morse (1791-1872), 1837'de teigrafi icad etmi§ ve 1866'da ilk transatlantik 
kabio d6§enmi§tir. 

1837'de James Clerk Maxwell tarafindan geli§tirilen elektromanyetik 
teori, Newton'un evrensel yergekimi kanunu ile birlikte bilim tarihinin en onemli 
olaylanndan biri olarak kabul edilmektedir. Newton'un yeryuzundeki agirlik 
kuvvetleri ile gok cisimlerinin hareketlerini yoneten kuvvetlerin ayni 
matematiksel ifade ile tanimlandigini gostermesinden sonra. Maxwell elektrik 
kuvveti ile manyetik kuvvetin ayni kokenii oldugunu kanitlami§tir. Daha sonra, 
Berlin'de Helmholtz'un yaninda doktora yapan Karlsruhe Technische 
Hochscule ve Bonn Universitesi fizik profosoru Helnrich Rudolf Hertz(1857-
1894, elektromanyetik dalgalarin deneysel olarak gergeklenmesi, radyo 
dalgalari, 1888), Maxwell'ln teorisini, elektromanyetik dalgalarin varligini, 
rastlantisal da olsa, deneysel olarak gostererek kanitlami§tir. 

Bu bilimsel geli§meleri §u teknolojik geli§meler izlemi§tir: elektrik 
lambasi, gug santral ve elektrik §ebekesi (Thomas Alva Edison, 1887), gok 
fazli elektrik motoru ve alternatif akim, transformator ve radyo anteni (1889) 
sinema (Edison ve Lumiere karde^ler. 1893-1895), telsiz teigraf (Marconi! 
1895) ve ilk radyo yayini (1920). 

Thomas Alva Edison (1847-1931) genellikle "mucitlerin babasi" 
olarak nitelendlrilir. Ancak, bu tamamen yanli§tir. Algilamasinin yava§ligi 
nedeniyle ilkokuldan uzakla^tinldiktan sonra ozel ogretmenler tarafindan 
egitilen Edison, merakli ve yaratici bir ki§iydi; daha 10 ya?larindayken evinin 
kilerinde bir laboratuar kurarak kimya ve elektrik deneyleri yapmaya 
ba§iami§ti. Daha sonra telgrafgiligi ogrendi. Faraday'in kitaplanni okudu ve 
bilimsel dergileri izledi. Kazandigi parayla once bir atolye kurdu. Fakat 
buradan para kazanamadi. §ansi. New York Borsasi'nin bozulan teigraf 
aygitini tamir ettikten sonra agildi. Bundan sonra teigraf aygitlari uzerindeki 
patentlerinden kazandigi serveti. New Jersey'de Menio Park'ta kurdugu Ar-Ge 
tesislerlne yatirdi. Edison, burada daha once birlikte gali^tigi ustalarin 
yaninda, gok sayida universite mezunu, muhendis, kimyager, fizikgi ve 
matemakitgi de istihdam ediyordu. 1887,de MenIo Park'tan West Orange'a 
ta?inan Edison, burada MenIo Park'm on kati biiyuklugundeki Edison Ar-Ge 
L?b? r a ! .u a r i n i v e 5 0 0 0 k '§ i n in gali§tigi uretim tesislerini kurdu. Agikga 
goruldugu gibi, Edison bilimsel ve teknolojik geli§meleri izleyen, fen 
bilimi ogrenimi gormu^ ki§ileri istihdam ederek Ar-Ge yapan ve bunlarin 
sonuglarini endiistriyel gapta iiretime d6nu§turen bir giri§imciydi. 
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Amerikali giri§imci Alexander Graham Bell (1847-1922), Londra ye 
Edinburgh Qniversitelerinde dersler dinlemi§, bunun di^inda ozel egitim 
g6rmu§tQr. Guglielmo Marconi (1874-1936) ise teknik okul mezunudur, 
Elektrik teknolojisinln ug buyuk IsmI olan Faraday, Edison ve Bell'ln 
universite ogrenimi gdrmemi? olmalan gok ilgingtir. 

1908'de Henry Ford'un T-modeii otomobili seri olarak uretmeye 
ba§Iamasi ile hem modem otomotiv sanayii kunilmu?, hem de kutlesel Qretim 
fmass production) denen, o zamana gore yepyeni bir smai Qretim yontemi 
ortaya gikmi§tir. 

Q o k sayida ve birbirinin tipa tip ayni urunlerin buyuk olgekli "bacali 
fabrlkalarda" (smoke stack industries) Qretilerek buyuk pazarlara arzi 
Sanayi Toplumu'nun en belirgin niteliklerinden biridir. 

KQtlesel uretimin bir aniamda ideologu olan, Stevens Institute of 
Technology mezunu, Amerikali makina mQhendIsi Frederick Winslow 
Taylor'm (1856-1915) 191 Vde yayinladigi "Principles of Scientific 
Management" ba5likli kitabmda yer alan g6ru5lerine gore, bu tur Qretim, 
mQhendlslerce yapilan i§ ve zaman etudleri (time and motion study) We 
belirlenen ve duz i§gilerce yapilabilecek basit i§lemlerden olu§ur. Dolayisi ile, 
bu tur Qretim tarzma dayali Sanayi Toplumu'nun ihtiyag duydugu Insangucu 
profili, az egitim gormu? gok sayida duz i5gi ile, nispeten gok daha ^ sayida 
ara§tirici, idari ve mali yonetici, tasarim mQhendIsi, uretim muhendisi, 
pazariamaci ile foreman gibi ara kademe ve destek personelinden ibarettir, 

Ancak, bilime dayali elektrik teknolojilerinin hizla yaygmla^masmin 
yanmda, ISSB'de Hertz'in elektromanyetlk dalgalan, isgs'de Rontgen'in X 
i^mlanni tesadufeii ke§fetmesinden sonra, dogal radyoaktivitenin ke§fi 
(Becquerel, 1896 ile Pierre ve Marie Curie, 1898), elektronun ke§fi 
(J.J.Thomson) ve Helmholtz ve KIrchoff'un Beriin'de ogrencisi olan, 
1885'de KieI'de dogent, 1889,dan itibaren de Beriin Oniversitesi'nde profesdr 
olarak gorev yapan Max Planck'in (1858-1947) gell§tlrdlgi kuantum kavrami 
ile ozel relatlvite teorisi ve foton kavrami (Einstein, 1905) ve genel relativite 
teorisinin (Einstein, 1913) ortaya konmasi sonucunda, yeni bir kronolojik 
gag yanmda, yeni tsir bilimsel gag da ba^lami^tir. 

Qekirdek fizigindeki gelismelerin kati hal flzigine yansimasi sonucunda, 
elektron mikroskopu (1937), nukleer manyetik rezonans (1946), ^holograf 
(1947), laser (1960) ve gok yakin bir zaman once de taramali tQnelleme 
mikroskobu (1986) gibi, cihaz ve teknikler ortaya gikmi? ve malzeme bilimi ile 
elektronik gibi yeni bilimsel alanlar ve bunlara dayali yeni teknolojiler 
dogmu§tur. Buniann sonucunda da, once vakum tQplerini ikame eden 
transistor (1948), daha sonra yari iletkenler, entegre devreler ve yongalar 
(1960), fiber optik kablo (1970) ve mikroi§lemci (1971) gibi urQnIer ortaya 
gikmi§tir. 
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Yogun madde fizigi, malzeme bilimi ve elektronigin insaniiga en buyuk 
armaganlari bilgisayar ve telekomiinikasyon teknoiojileridir. Pascal'in vergi 
mahkemesi ba§kani olan babasina yaptigi hesaplarda yardimci olma 
amaciyla 1642'de Imal ettigi toplama maklnasi, elektromekanik hesap 
makinasi (1880) ve bu makinayi ticari olarak uretme amaciyla 1911'de 
Computing-Tabulatlng-Recordlng Company adiyla kurulup 1924'de 
International Business Machines Corporation (IBM) adini alan §lrket, otuz 
ton agirligindaki, vakum tuplii ilk bilgisayar (ENIAC, 1946) ve kutlesel olarak 
uretilen transistorlu ilk bliglsayarin (UNIVAC, 1951) ardindan, igeo'li yillarda 
entegre devreli bllgisayarlar, 1970'll yillarda mikrol§lemcili bllgisayarlar 
piyasaya gikmi§ ve nihayet 1980'll yillarda gikan ki^isel bllgisayarlar lie bu 
teknoloji evierimize glrmi§tlr. 

M.0.3500 yili civannda yazinin, M.6.170 yilinda par§omenin ve 
1454'de matbaanin Icadi Ile geli§en yazili lletl^lm, teigraf (Samuel Morse, 
1837), fotograf maklnasi (1839), s abit goruntulerin elektrikle lletimi (Caseiti, 
1860), daktllo makinasi (1867), telefon (Alexander Graham Bell, 1876), 
fonograf (1877), sinema (Edison ve Lumiere karde§ler, 1893-1895), telslz 
teigraf (Marconi, 1895), radyo yayini (1920), televizyon yayini (1929, 
ingiltere), telex (SO'lu yillar), renkli televizyon (1953, ABD), haberle§me 
uydusu (Teistar, ABD, 1958), fotokopi makinasi (1958), Ilk transatlantik fiber 
optik kablo (1977) ve telefax (80'll yillar) lie yazili metinlerln yaninda, ses ve 
hareketii goruntuyii de kapsayan telekomiinikasyon teknolojilerlne 
d6nii§mu§tiir. 

Bilgisayar ve telekomunlkasyon teknolojilerlndeki bu gell§melerln 
blrle§mesl, bilginin l§lenmesi, iletilmesi, depolanmasi ve bllglye ula§im olarak 
tanimlanan enformatlk, yazilim (software), optoelektronik ve fotonik gibi yeni 
bilim alanlan ve bunlara dayah yeni teknolojileri dogurmu§tur. 

Giiniimuzde Ise, bilgisayar ve telekomunlkasyon teknolojileri artik 
birbirlerinden aynlamaz hale gelml§ ve fiber optik kablolaria birbirlerlne 
baglanan bllgisayarlardan olu§an bilgi §ebekeleri ve katma degerll §ebekeler 
(Value Added Networks, VANs) diinyayi sarmi^tir. BIrbirteri Ile "konu§abllen" 
bilglsayarlann ses, goriintii ve yazili metinlerln nakledlldlgi hatlaria birblrlerine 
baglandigi, akilli ve geni§ bantli tiimle^lk hizmetler sayisal §ebekeslnin 
(Intelligent, Broad Band, Integrated Services Digital Network, IN,B-ISDN) 
artik turn dunyayi kaplamaktadir. Internet ve elektronik posta artik gunluk 
hayatimizin bir pargasi olmu§tur. Qok kisa bir sCire once l^ietmeye agilan 
World Wide web, bu agin sanal dokumantasyon merkezldir (Virtual veya 
Cyber Library). 

Gorijldiigu gibi, 1948'de transistoriin geli^tirilmesini izleyen 
yakla§ik elli yilhk bir siire iginde, bilime dayah "ileri teknolojilerin" 
dogdugu, bunlarin yeni bilimsel alanlar agtigi, bu alanlardaki 
ara^tirmalann da ba^ka yeni ve ileri teknolojiler dogurdugu, ba^ka bir 
deyl§le, bilim ve teknolojinin itme ve gekme tiiri i, kar^ihkh bir zincirleme 
etkile§im ili^kisi igine girdigi yeni bir donem ba^lami^tir. 
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Bilgi ve bilglli InsangQcunun ekonomlnin en onemli girdlleri haline 
gelerek ba§lica uretim faktorlerinden birini olu§tunmasiP blllm ve teknoioji 
arasindaki yukanda ozetlenen ill^ki Ile birlikte Bilgi Toplumu'nun veya 
Sanayi Sonrasi Toplum'un en belirgin nitellgldir. Bu nedenle, bilgl ve bilglli 
insanlarm kaynagi olan universiteler ve araft irma merkezieri artik ileri ve 
dzelllkll uretim faktorler! olarak niteiendiriimektedir. 

Imalat sanayilnin yapisi da dogal olarak bu gell^melere gore 
degi§ml§tlr. Kutlesel uretim yonteminin yerin! bilglsayaria tumle§lk Imalat 
(Computer Integrated Manufacturing CIM) ve robotlarin kullanildigi, esnek 
imalat sistemleri (Flexible Manufacturing Sysfems, FMS) almi?. Just-in-
time gibl stok kontrol ve pazarlama yontemler! ile toplam kalite yonetlmi 
(Total Quality Management, TQM), sifir hata (zero defect) gibi teknikler ile 
maliyetler du§urulmu§ ve kuguk ve orta olgekli l§Ietmelerin gerek teknoioji 
geli§tirme, gerekse imalat sanayi Igindeki paylari artmi§tir. 

Ozetle, bilgl ve bilglli insan, ekonomlnin en onemli girdlleri haline 
gelmi§ olup, teknoioji, artik, makina ve teghlzat oldugu kadar, girdlleri Qrunlere 
(mal ve hizmet) d6nu§turen, bilgl, orgutlenme ve yontemlerin butunu olarak 
tanimlanmaktadir. 

Diger uretim faktdrierinin sonlu olmasina kar^ilik, bilginin sinin yoktur. 
Biyoteknoloji ve gen muhendlsllgindek! gell|meler bunun en Ilging 
kanitlanndan biridir. Buniann bilimsel temel! olan molekuler biyoloji, enzimlerin 
1897'de E.Buchner (1860-1917) tarafindan bulunmasi ile ba5lami§tir. 
Elektron mikroskopunun Imal! (1937), DNA'nin kalitimdaki rolu (1944) ile gifte 
samial §eklindek! yapisinin, Chicago Universitesi mezunu, California 
Institute of Technology ve Harvard Oniversitesi ogretim uyesi James Dewey 
Watson (1928- ) ile Cambridge Oniversitesi Cavendish Labaratuarian 
ara§tinnacilanndan Francis Henry Compton Crick (1916- ) tarafindan 
1953'de bellrienmesi ve daha sonra Johns Hopkins Oniversitesi mikroblyoloj! 
profesoru Daniel Nathans (1928- ) ile ayni universitenin fizyolojl 
profesorierinden Hamilton Smith (1931- ) tarafindan 1970'de gell§tirilen 
tutuklanmi§ enzim, doku kulturu, recombinant DNA ve Saint Louis'deki 
Washington Oniversitesi fizyolojl profesoru Stanley Cohen'ln (1922- ) 
1973'de gergekle§tirdlgl genetik manlpulasyon ve bunu izleyen yabanci 
genlerin hucreye yerle§tlrilmesl (1976) gibi teknikler, yeni bir teknolojik alan 
agmi^tir. Bu alandaki ilk ^Irket olan Cetus 1971'de kurulmu^, ilk patent 
Genentech adli §lrket tarafindan 1980'de alinmi^tir. 20. yuzyilin fizlksel 
bilimler gagi olmasina kar§ihk, 21. yuzyilin biyolojik bilimler gagi 
olacagma dair dngdruler yaygindir. 

Oretim sistemlerindekl koklu degi^lkllklerin yaninda, uretilen Qrunlerin 
boyutlarindaki kugulme (mlnyaturle^tlrme) tum hizi ile sunnektedir. 
Elektronlkte mikron mertebesinin altina inilmes! ve tumle§lk devrelerde 
tumle§me yogunlugunun artirilmasindan (Very Large Scale Integration, 
VLSI) sonra, §lmd! de nanometre mertebesinde uretime temel te§kll etme 
potanslyelini ta^iyan nanobilim adli yen! bir bilimsel alan agilmi^tir. 
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Uretim sisteminin kutlesel olmaktan gikarak esnek uretime donu§mesi 
ve rekabetin kureselle§mesi sonucunda toplam kalite yonetiminin onem 
kazanmasi, dogal olarak insangucu profilini de etkilemektedir. 

Bilgi Toplumu'nun gerektirdigi insangucu profilini belirleyen geli§meleri 
§u fekilde ozetleyebiliriz: 

• Taylorlst uretim sisteminin gerektirdigi gok sayidaki diiz i§ginin 
yerini, daha az sayida bilgili ve kalifiye i^gi almaktadir. Bazilanna gore 
Sanayi toplumu'nda Frederick Winslow Taylor ne ise, Bilgi Toplumu'nda 
onun e§degeri olan W.Edwards Deming'in ortaya koydugu toplam kalite 
ilkesine gore yonetilen i^yerlerindeki bilgili l^gilerin, iiretlmin her 
kademesinde inislyatif kullanmalan ve sadece soyleneni yapan degil, 
aktif olarak uretime katilan ki§iler olmasi gerekmektedir. 

• Bu tiir i§gilerin, asgari bir fen ve matematik bilgisi yanmda, 
istatistiki kalite kontrol yontemlerine de a^ina olmalan istenmektedir. 

• Bazi meslekler evden icra edilebilir hale gelmektedir. 
• Bir ki^lnln ya^ami boyunca yedi kez meslek degl^tirebilecegi 

tahmin edilmekte ve dolayisiyia yeti^kinlerin surekli egitimi onem 
kazanmaktadir. 

• Meslekler arasindaki farkliliklar azalmakta ve genel formasyon 
onem kazanmaktadir. 

Tum bu hususlar gozoniine alindiginda, bilgi toplumunun gerektirdigi 
insangucunde bulunmasi gereken nitelikleri | u §ekilde ozetlemek mumkundur: 

• Teknolojik geli§melere ve bunlarm yol agtigi degi^ime adapte 
olabilme ve siirekli olarak kendini yenileyebilme yetenegi, 

• ileri teknolojilere a^inalik, ozellikle bilgisayar okur yazarligi 
(computer literacy), 

• Kendi mesleki alanlarindaki derinleme bilginin yanmda, fen ve 
miihendisiik alanlanndakiler igin asgari duzeyde bir sosyal bilimler 
bilgisi, sosyal bilim alanlanndakiler igin de asgari bir fen ve teknoloji 
bilgisi, ozellikle teknolojinin toplumsal etkilerini kavrayabilme yetenegi, 

• Anadili Ile birlikte en az bir yabanci dilde yazili ve sozlii ileti^im 
yetenegi, 

• Grup halinde gali^abilme, ozellikle disiplinlerarasi gali^ma 
yapabilme beceri ve yetenegi. 

Okul oncesi egitimden ba^layarak, giraklik egitimi ve yeti§kinlerin 
egitimi dahil, yuksekogretim kademesine kadar, Bllgi Toplumu'nun 
gerektirdigi niteliklere sahip insangiiciiniin kaynagi olan egitim sistemi, 
giiniimuzde her zamankinden daha fazia onem ta§imaktadir. Ancak, diger 
egitim kademelerine kiyasla yiiksekogretim daha da fazia onem kazanmi? 
durumdadir. Zira, yiiksekogrenim g6rmu§ insangiicune olan talebin goreceli 
olarak artmasinin yanmda, yuksekogretim kurumlannin bir kismi ayni 
zamanda bilgi iiretiminin de odak noktasidir. 
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19. yuzyil sonu ile 20.yuzyil ba^indan itibaren bilime dayali teknolojiler 
devri ba§lami§tir. Ba§ka bir deylmle, icadin (invention) yerini yenilikler 
(innovation) almaya ba^lami^tir. Icat ile yenilik arasindaki fark, 1934,de 
Avusturya asilli, Amerikali iktisat profesoru Joseph A.Schumpeter (1883-
1950) tarafindan 1934'de yazilan "The Theory of Capitalist Development" 
adli kitapta ortaya konmu^tur. Schumpeter, Graz ve Bonn Qniversitelerinde 
ders verdikten sonra, ABD'ne g6g ederek Harvard'da ogretim Oyesi olarak 
gorev almi§tir. 

Teknolojik geli^me, bilimsel verileri kullanmak suretiyle ayni OrQnQ 
daha ucuza mal etmek veya daha kaliteli veya yeni urunler uretmektir. 
Kredilerie finanse edilen, zaman zaman galkantili da olsa, surekli teknolojik 
geli^me ve yeniliklere dayali bQyQme kapitalist ekonomlnin temelidir. Bu tur 
buyume, bu fikirieri ilk kez ortaya koyan Schumpeter'e izafeten, gunumQzde 
Schumpeter Buyumesi olarak adiandirilmaktadir. Agikga gorQIdQgQ gibi, 
Schumpeter Buyumesi'nin temeli bilim ve teknolojidir. Ba|ka bir ifadeyle, bilim 
ve teknoioji artik ileri ve zengin Qlkelerin manivelasi haline gelmi§tir (The 
Lever of the Riches). 

Icat, yeni bir QrOn veya Qretim projesi ile ilgili orjinal bir fikir, fonmul, 
tasanm veya modeldir, Yenilik ise, bir icadin yeni bir QrQnde veya yeni veya 
daha geli^mi^ bir Qretim surecinde kullanimidir. Icat dQzenli ve organize bir 
Ar-Ge faaliyetinin sonucunda ortaya gikmayabilir. Nitekim, 19. yQzyil sonlanna 
kadar durum bSyleydi. Yenilik ise, dQzenli ve organize bir Ar-Ge faaliyetinin 
sonucudur. 19.yuzyit sonlarindan itibaren meydana gelen geli^me, ki§isel 
merak ve gogu kez de rastlantisal olarak meydana gelen icatlarin yerini, artik 
bilimsel temelleri olan dQzenli ve organize Ar-Ge faaliyetlerine dayali 
yeniliklerin almasidir. 20.yQzyilin ortalanndan itibaren meydana gelen geli^me 
ise, bilimsel araftirma, bunu izleyen teknolojik Ar-Ge faaliyetleri ile endQstriyel 
Qretim ve pazariama arasmda gegen zamanm gok, ama gok kisalmasidir. 

Bilim adamlan ile sanayiciier arasindaki ili^ki 19.yuzyil ba^lanndan 
itibaren ba§lami§tir. Bakiniz ula§ilan bu a^ama 1819 yilmda Fransa'da nasil 
goruluyordu: 

"Gegmi$te bilim adamlannin bulu^lari ya defterlerinde ya da 
akademilerin yaym organlannda kaliyordu ve sanayiciier bu bilimsel 
gell§meleri uretim proseslerinde kullanabileceklerinln farkmda 
degillerdi. Bugun Ise, bilim adamlan lie sanayiciier arasinda gok yakm 
ili^kiler kurulmu^tur; sanayici bilim adamina dani§makta ve bu iki grup 
insan sanayii mukemmelle§tirme yolunda beraberce teriemektedir" 
(Jean-Antoine Chaptat, De Industr ie Frangaise, 1619). 

19. yQzyilm ilk yansinda Alman Qniversitelerinde ba^layan bilimsel 
araftirma faaliyetleri ve doktora dQzeyindekl egitim, 19.yQzyil sonlanndan 

- 1 1 6 -



itibaren Amerikan universiteleri tarafmdan geli§tirilerek adapte edilmi§ ve 
modern ara§tirma universitelerinin temelleri atilmi§ti. Bu suretle universite, 
bilime dayali teknolojilerin nuvesini olu§turmaya ba§lami§ti. 

ABD'nde Morril Land-Grant Act\r\ kanunla^tigi 1862 yili itibari ile 13 
yuksekogretimi kurumunda muhendislik egitimi verilmekteydi. Ilk muhendislik 
programlan Ecole polytechnique1 den esinlenerek ABD'nde de askeri 
akademilerde ba§latilmi§ti. West Point'deki US Military Academy (1819) ve 
Annapolis'deki US Naval Academy (1845), ABD'ndeki muhendislik egitiminin 
onculeridir. Ancak, bugunku modern muhendislik egitiminin temelleri 1824'de 
Rensselaer Polytechnic Institute'de atilmi§ti. Bu kurumda muhendislik dersleri 
fen bilimleri ve matematik derslerini izlemekte ve bunlara paralel olarak sosyal 
ve insani bilimlerde de dersler verilmekteydi. 

Bu okullan, Union College (1845), The Polytechnic College of the State 
of Pennsylvania (1853), Yale (1854), Michigan (1854), New York (1854), 
Polytechnic Institute of Brooklyn (1854), Cooper Union College (1857), 
Harvard (1865) ve Dartmouth (1867) izlemi^ti. Massachusetts Institute of 
Technology 1865'de faaliyete gegmi§tir. Bu okullar 1866'ya kadar toplam 300 
civannda mezun vermi^tir. Muhendislik egitimi verilen yuksekogretim kurumu 
sayisi 1872'de 70'e, 1880'de 85'e 1896'da 1 lO'a, 1917'de 126'ya yukselmif 
olup, bugun 290'dir. Bu okullann verdigi mezun sayisi 1870'te 100 iken, 
1914'te4300'e yukselmi§, kayitli ogrenci sayisi ise ISgO'da lO.OOO'e, 1910'da 
ise 30.000'e yukselmi§tir. ABD'ndeki muhendislik egitimi 1885,ten itibaren 
giderek artan bir bigimde bilimsel geli§melere dayanmaya ve sanayinin 
ihtiyaglanna gore §ekillenmeye ba§lami§tir. Atolye tipi egitim, Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Worcester Polytechnic Institute, Stevens 
Institute of Technology, Cornell ve Georgia Institute of Technology gibi 
kurumlann oncuiugunde bu yonde gel{§mi§tir. 

Fen bilimleri alanindaki ilk doktora derecesinin 1861'de Yale'de fizikte 
verilmesini takiben, Johns Hopkins (1876) ve University of Chicago (1892) 
kurulu§lanndan itibaren lisanustu egitim ve ara§tirmaya ba§lami§lardir. ilk 
mijhendislik doktorasi 1875'de Columbia'da verilmi§tir. Muhendislik doktora 
programlan Han/ard'da 1893, MIT'de 1894'de ba§iami§tir. 1896 yili itibari ile 
ABD'nde muhendislikte ug doktora verilmi§ti. 1894'de Chicago'da yapilan ilk 
dijnya muhendislik kongresini takiben, Society for the Promotion of 
Engineering Education kurulmu§, bu dernek 1946'da American Society of 
Engineering Education adini almi§tir. Bu kurulu?un yayinladigi Engineering 
Education adii dergi muhendislik egitimini gok onemli olgude geli§tirmi§tir. 

Boylece, 19. yuzyil sonu ve 20. yuzyil ba§t itiban ile, Almanya ve 
ABD'nde, bilime dayali teknoloji ve sanayilerin insangucu ve bilgi kaynagini 
olu§turan modern ara§tirma universiteleri, bugunku anlami ile §ekillenmi§tir. 
Alman ve Amerikan Universiteleri bu donemde bilimsel ve teknolojik ara§tirma 
ve doktora programlannin entegre bir §ekilde yurutuldugu ba§lica merkezlerdi. 
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Amerikan doktorasi, Alman doktorasindan farkli bir yapida geli§mi§tir. 
Amerikan sisteminde 4 yillik lisans duzeyinde egitimi takiben, lisansustu 
duzey ve beiirii olgude ara§tirmadan olu§an yuksek lisans (master's) egitimi 
uzerine, ileri duzeyde ders ve ozgun ara§tirmalar igeren doktora (Ph.D.) 
programlan olu§mu§tur. Buna kar^ilik, Alman doktorasi bilimsel ara§tirma ve 
seminerlerden olu§maktaydi. Bu geleneksel yapilar esasen gunumuzde de 
surmektedir. 

Amerikan universiteleri geli^tikge, Alman ve Amerikan universiteleri 
arasinda kar§ilikli ziyaretler ve i§birligj de artmaya ba§lami§tir. Ornegin, 
1884'de Amerikan-Alman Teknik Muhendisler Dernegi kurulmu^tur. 1911-
1912 egitim-ogretim yili itiban ile ABD Oniversitelerinde 143 Alman ogrenci, 
Alman Oniversitelerinde ise 255 Amerikali ogrenci ogrenim gormekteydi. 

Boylece, Alman universiteleri ve bu Oniversitelerde geli§en bilim ve 
teknoioji Amerikan Oniversitelerini etkilerken, 20. yOzyd ba?mda itibaren bu 
kez Amerikan universiteleri ve burada geli§en bilim ve teknoioji Almanya'yi 
etkilemeye ba§lami§tir. Ornegin, ABD'ndeki land-grant Oniversitelerdeki 
tarimsal kimya ve gida kimyasi Giessen'de Liebig'in yaninda ogrenim goren 
Amerikalilar tarafindan kuruimu§, buna kar§ilik Taylor'un geli^tirdigi kutlesel 
uretim yontemleri Almanya'ya Berlin Teknik Oniversitesi'nde 1912'de kurulan 
makina elemanlari kursOsu kanaiiyia girmi§tir. 

ABD'nde land-grant Oniversitelerde kurulan deney istasyoniari ve 
Leiden'de 1884'de kurulan sogutma laboratuarlan ise, Oniversite sanayi 
i§birliginin ilk omekieridir. Bazi tur ara§tirmalarin Oniversite bunyesi iginde 
yapilamayacagi dO§uncesinden hareketle, universite di§inda kamu ve 
ozel sektor ara§tirma kurum ve kurulu?lari kurulmaya ba§lanmi§tir. Yukanda 
sozO edilen, BASF bOnyesinde von Baer'in ba§kanliginda olu§turulan 
ara^tiima grubu, sanayideki dOzenIi Ar-Ge bolOmlerinin beiki de ilk ornegidir. 
ABD'nde General Electric ara§tirma laboratuarlarinin ba^ina unlu 
fizikokimyaci Irving Langmuir (1881-1957) getirilmi§tir. Yine bu yillarda. New 
York'ta Bell Telephone Laboratories kurulmu§tur. 

ingiltere'de ISOI'de kurulan Engineering Standarts Committee 
(bugunku adi British Standarts Institute, BSI), 1902'de Teddington'da 
kurulan National Physics Laboratory ve ayni yil ABD'nde kurulan National 
Bureau of Standarts (bugunkO adi National Institute of Standarts and 
Technology), modern kamu araftirma kurumlannin ilk orneklerindendir. 

Fransa'da bilimsel araftirma faaliyetleri 16. ve 17. yuzyildan beri esas 
olarak universite di§inda College de France (ihtilalden onceki adi College 
Royaf) ve Academie Royal des Sciences bunyesi iginde yOrutOlmekteydi. 
Ingiltere'de The Royal Society ve The Royal Institution bir aniamda bu 
i?levi gormekteydi. Bu kurulu§larin Oyelerinin bir kismi ayni zamanda 
Oniversitede de gorevliydi. 
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Almanya'da universite di§indaki ara?tirma enstituleri 19. yuzyil ba§inda 
kurulmaya ba§lanmi§ti. Ornegin, spektroskopi'nin onculerinden Joseph Von 
Fraunhofer (1787-1826), Munih yakinlannda kurulu Untzschneider Optik 
Enstitiisii'nde gali§maktaydi. Universitelerin Alman sanayiinln ihtiyaci olan 
bilimsel ara§tirmalarda yetersiz kaldigi du^Cinceslyle, Berlin'de 1878'de 
kurulan Physikalisch-Technische Relchanstalt ilk modern kamu ara^tirma 
enstltusu olarak kabul edilmektedir. Bu geli§melere ragmen, Almanya'da 
bilimsel ara§tirmalar hala esasen universite bunyesi igindeydi. Ancak, 
buralardaki faaliyetlerin yeterii gorulmemesi uzerine, 1911'de devlet destegi 
ile Kaiser Wilhelm Gesellschafta bagli ara§tirma enstituleri kurulmu§tur. Bu 
enstituler 1948'den sonra Max Planck zur Forderung der Wissenschaften 
adini almi§ olup, bunlarin sayisi, buyuk gogunlugu fen, muhendislik ve tip, 
kuguk bir kismi ise sosyal ve insani bilim alanlannda olmak uzere, bugiin 
74,tijr. 

Duzenii ara§tirma faaliyetleri ingiltere'de 20. yiizyilm ilk yillarinda 
ba§lami§tir. Alman ve Amerikan doktora derecelerine benzer doktora 
programlannin Birle§ik Krallik'ta da ba§latilmasmm gerekliligi 1912'de 
Di§i§leri Bakanligi'nca dile getirilmi§ ve bu tiir programlar 1917'de ilk kez yeni 
kurulmu§ olan Manchester, Liverpool, Leeds, Sheffield ve Birmingham 
iiniversitelerinde ba§latilmi§tir. Cambridge bunlan izlemi§tir. 

Duzenii tip ara^tirmalari ABD'nde 1887'de kurulan National Institute 
of Health ile ba§lami§ti. Birle§ik Krallik'ta tibbi ara§tirmalara kamu 
kaynaklarindan destek saglamak iizere 1. Diinya Sava^i'ndan hemen once 
191 S'te Medical Research Council kurulmu§tur. 

I.Dunya Sava§i bilimsel ara§tirmalann iilkenin sava§ giiciine ne 
olgude katki yapacagini agikga g6stermi§tir. Birte§ik Krailik'da 1915,de 
Kraliyet Konseyi'ne (Privy Council) bagli bir komite olarak Department of 
Scientific and Industrial Research kurulmu§, bu komite 1916'da konsey 
§eklinde orgiitlenmi^tir (bugunku adi Science and Engineering Research 
Council). Bunu, 1931'de kurulan Agricultural and Food Research Council 
izlemi§tir. Bugun Birle§ik Krallik'ta yukaridaki iig konseye ilaveten, 1965'de 
kurulan Natural and Environmental Research Council ve Economic and 
Social Research Council olmak uzere, 5 ara§tirma konseyi, gerek 
kendilerine bagli birimlerde, gerekse universitelerde yuriitiilen ara^tirmalara 
kamu kaynaklanndan destek saglamaktadir. 

Almanya'da 1. Diinya Sava^i'ndan hemen sonra, 1920'de kurulan 
Notgemeinschaft der Oeutschen M^/ssensc/7aft'm bugiinku adi Deutsche 
Forschungs Gemeinschaft'dir (DFG). Italya'da 1923'te kurulan Consiglio 
Nazionale delle Richerche (CNR) ve Fransa'da 1939'da kurulan Conseil 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) gibi kurumlar, Birle§ik 
Krallik'taki konseylerin e§degerleridir. Universitelerdeki ara§tirma 
faaliyetlerinin gerektirdigi finansmanm buyiik bolumu bu tur kurumlar kanaliyla 
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kamu kaynaklarmdan saQlanmaktadir. Aynca, bu tQr kummlara dognjdan 
bagli kamu ara§tmna kuaimlan da vardir. Omegin, bugQn CNRS'e bagli, 
buyQk gogunlugu Qniversiteler iginde yer alan, 312 ara5tinna enstitQsQ vardir. 
Buniann bir kismi sosyal ve insani bilimler alanindadir. Keza, Italya'da CNR'a 
bagii yQzlerce ara§tinna enstitQsQ vardir. Buniann da bir kismi universiteler 
igindedir. 

Ingiliz Qniversitelerin! etkileyen John Henry Newman, Alman modeline 
kar^iydi. Newman, liberal sanat egitiminin yeterii oldugunu du^QnQyor ve 
ara§linnayi Qniversitenin i§Ievi arasinda gormQyordu. Buna kar§ilik, 
Cambridge'de doktora yaptiktan sonra bu Qniversite ve Londra'daki ogretim 
Qyeliginl takiben Han/ard'da gorev alan, Ingiliz matematikgi ve filozof Alfred 
North Whitehead (1861-1947), ig ie 'da yaptigi "The Aim of Education" 
ba^likli konu§ma ve 1929,da yayimladigi "A Plea for Reform" adii 
kitaplannda, universitenin ara§tin[na ve egitimin biriikte yurutulmesl gereken 
bir geli§me merkezi oldugunu savunmu^tur. Whitehead'in bu g6r0§leri 
Amerikan Qniversitelerin! bQyuk olgQde etkilemi^tir. 

Bu donemlerde Amerikan ve Kanada Qniversitelerinin ba§lica gelir 
kaynaklan eyalet meclislerince tahsis edilen odenekler, Sgrenciierden alinan 
ogrenim ucretleri, vakfiyelerden elde edilen gelirier ve bagi§lardan ibaretti; 
aynca araftirma fonlan yoktu. Ancak, 1920'li yillardan Itibaren, yani sava§tan 
hemen sonra, durum degi§meye ba§ladi. Ingiltere, Fransa ve Almanya'nin 
aksine, ABD'nde ara§tinna fonlan hayirsever zenginlerin kurdugu vakiflar ve 
ozel §irketler tarafindan saglanmaya baglandi. Ilk kez hayirsever bir zengin 
1899,da Harvard'a ara§tirma faaliyetlerinin geli§tirilmesi Igln bir bagi§ yapti. 
Oniversite bu bagi§la 36 adet doktora bursu ihdas etti. Boylece yeni bir 
gelenek ba^ lami^ oldu. 

1899'da Harvard'da ba§layan zengin hayirseverierin Qniversitelerdeki 
egitim ve ara^tinna faaliyetlerinin geii§tirilmesl Igin bagi§ yapma gelenegi, 20. 
yuzyiim ba§mdan itibaren kurumsal bir yapi kazanmaya ba§iadt. Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching (1905), Carnegie 
Corporation (1911), Rockefeller Foundation (1913), W.K. Kellog 
Foundation (1930), Alfred P.Sloan Foundation (1934) ve Ford Foundation 
(1936) bu amaglaria kurulan ilk vakiflardir. 

20.yQzyilin ba§larinda Rockefeller Vakfi ile elektrik sanayi, iiag ̂ irketleri 
ve telekomunikasyon 5irketlerinin, ozellikle America Telegraph and 
Telephone Company'ln (AT&T), Michigan, MIT, California, Wisconsin, Johns 
Hopkins, Minnesota, Illinois, f^orthwestern ve George Washington gibi 
ara§tirma Qniversitelerine sagladiklan ara§tirma fonlan, hayirsever zenginlerin 
ve ticari 5iri<etlerin yaptigi bagi^lann ilk omekieridir. Yine bu yillarda kurulan 
National Research Council (1916), ilk defa Rockefeller Vakfi ile biriikte 
ara§tirma Qniversitelerinde doktora sonrasi ara§tirma burslari (post-doctoral 
fellowships) ihdas etmi§tir. Ilk donemlerde matematik, fizik, kimya, biyoloji ve 
tip alanlannda verilen bu burslar, daha sonralari diger alanlara da te§mil 
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edilmi§tir. Bu donemlerde doktora derecesini alan her 10 ki§iden birine bu tiir 
burslar verilmi§ ve bu burslari alanlarm %80,i daha sonra universitelerde 
ogretim iiyesi olarak gorev almi^tir. 1920'li yillarda Amerikan 
universitelerinden doktora alanlarm sayisi yakla§ik 3 kat artmi|tir. 

Alman ara§tirma universitesi modelinin ABD'ne adapte edilmesine 
onciiliik edenlerden Abraham Flexner'in Almanya'da en QOk etkilendigi 
hususlann ba§mda bilim adamlarina bilimsel ara^tirma faaliyetleri igin 
saglanan zamandi. Bu du§unceden hareketle, Flexner Princeton'da 1929'da 
Institute of Advanced Study n \n kurulmasina onculuk etti ve bu enstituniin 
ilk direktoru oldu. Flexner, daha Weimar Cumhuriyeti'nden gok once, Albert 
Einstein'i bu enstitude gorev almak iizere ikna etmi^ti. 

Albert Einstein (1879-1955), Ziirih'deki Eidgenossische Technische 
Hochschule'nin (ETH) ogretmen yeti§tiren boliimunden 1896'da mezun 
olduktan sonra, 1908'de Ziirlh Universitesi'nden doktora derecesini aldi. Ziirih 
ve Prag'da ogretim iiyeligi yapan Einstein, 1913'te Berlin'de profesor oldu ve 
Kaiser Wilhelm Enstitiisii'niin fizik boliimuniin direktorlugiinii ustlendi.1921'de 
fotoelektrik etki ve kurumsal fizik alanindaki gali§malanndan dolayi Nobel fizik 
odullerini aldi. 1930'da California Institute of Technology, 1931'de Oxford'da 
konuk profesor olan Einstein, 1932'de tekrar ABD'ne gitti, 1933'de Nazilerin 
iktidara gelmesi uzerine, Flexner'in davetini kabul ederek Princeton'daki 
Advanced Study Institute'de gorev aldi ve omrunun sonuna kadar burada 
gali^ti. Einstein'ln Amerikaya yerle§mesi, adeta "Papa'nin Vatikan'i 
terkedip Amerikaya yerle§mesi" olarak nitelendlrilmi§ti. 

Bu donemde diinya gapinda One sahip gok sayida Alman bilim adami 
gog ederek Amerikan Oniversitelerinde gorev aldi. Bunlarin 12'si Nobel odOlu 
sahibiydi. Bu bilim adamlan, sadece fen bilimleri, tip ve mOhendislikte degil, 
sosyal ve insani bilimlerde de Amerikan Oniversitelerine bOyuk katkilar 
yaptilar. Columbia Universitesi'nde siyaset bilimi profesoru olarak gorev alan 
Franz Neumann, bu gogOn etkisinin, Istanbul'un Fethi'nden sonra Italya'ya 
gog eden Bizansli bilginlerin etkisiyle kar§ila§tirilabilir boyutta oldugunu one 
surmO§tOr. 

1. ve 2. DOnya Sava§lari bilimsel ara^tirmalann boyutlanni ve 
Oniversitelerin yapilarini koklu bir bigimde degi§tirmi§tir. Bilim adamlan, bu 
donemde, gali§malarini Olkelerinin sava§ gucOne katki yapacak alanlarda 
yogunla§tirmi§lardi. Yeni malzemeler, patlayicilar, kimyasal silahlar, 
havacilik, tip ve cerrahlik alanlannda yeni geli§meler saQlanmi^tir. Tarihgiler, 
dil bilimciier, iktisatgilar ve matematikgiler bir araya gelerek kriptografiyi 
geli§tirmi§ler, uluslarara&i hukuk, gida dagitim ve ula§tirma sistemlerinin 
yonetimine ve yeni Oretim sistemlerine katkilar yapmi§lardir. Bu tOr gali§malar 
ozellikle 2. DOnya Sava§i sirasmda gok daha orgOtlu bir bigimde 
yOrutulmu§tOr. ABD'nde ulkenin sava§ gOcunO bilimsel temellere oturtma 
amaciyla US Office of Scientific Research and Development {OSRD, ABD 
Bilimsel Ara§tirma ve Geli^tirme Ofisi) kurutmu§ ve ba§ma MIT'nin 
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dekanlarindan, unlu fizikgi Vannevar Bush getiriimi^tir. Radar, penisilin, atom 
bombasi ve birgok sllah sistemi bu kurumun urunleridir. Atom bombasinin 
imaii ile sonuglanan l\/lanhattan Projesi, bu tur organize gali^malarin en 
belirgin ornegidir. Ornegin, plutonyum ilk kez California Universitesi'nin 
Berkeley Kampusunde uretilmi§, atom gekirdegi ilk kez 2 Aralik 1942'de, 
ABD'ne gog eden unlu Italyan nukleer fizikgi Enrico Fermi'nin onderliginde, 
Chicago Oniversitesi'nde pargalanmi?tir. Almanya'da komiirden sentetik 
petrol uretimi ve sava§ sirasinda yurutiilen gali§malar, Ingiltere'de Bletchley 
Park'ia toplanan Ingiliz bilim adamlarinm Almanlarin enigma adli kripto 
cihazini de§ifre etmeleri bunun diger omekieridir. 

2. Dunya Sava§i'nin sona ermesinden kisa bir sure once, zamanin 
ABD Balkan! F.D, Roosevelt, OSRD Ba§kani Vannevar Bush'a yazdigi 17 
Kasim 1944 tarihii mektupta §u soruyu yoneltmi§ti: 

"Bilimsel ara§tirmalarm sonuglarinin ve bilimsel bilgi biriklminin 
2. Dunya Sava^i sirasinda kar§ila§ilan sorunlarin goziimunde 
kullanilmasi konusunda elde edilen deneyimler ban§ zamaninda: 

• Saglikli bir toplum yaratilmasi, 
• Yeni i§ alanlari agilmasi, 
• Hayat standartinin yukseltilmesi igin 

ne fekilde kullanllabilir? , , 

Vannevar Bush'un bu kisa soruya cevaplamasi bir yila yakin sure 
gali§mayi gerektlrml§ ve yanit "Sdence-The Endless Frontier" ba§likli bir 
rapor halinde verilmi§tir. 

Bunun sonucunda. universiteler ve diger ara§ttrma kurum ve 
kurulu§lanndaki bilimsel ve teknolojik Ar-Ge faaliyetlerini, ulkenin genel 
sosyoekonomik kalkinma hedefleri dogrultusunda olu§turulmu§ programiar 
gergevesinde kamu kaynaklanndan desteklemek, bu tur programlan 
olu§turmak ve yurutulmesini sagiamak uzere. National Science Foundation 
(NSF), Atomic Energy Commission, Office of Naval Research gibi bir dizi 
Ar-Ge politikasi tespit ve destekleme kurumu kurulmu^tur. National Institute 
of Health (NIH)de bu kapsamda yeniden te§kilatlandinlmi§tir. 

Isveg diger bir ornektir. Bu ulkede 1942'de Teknik Ara§tirmalar Konseyi 
(Tekniska forskningsradetl 1945,de Tip Ara§tirmalari Konseyi, 1946'da Fen 
Bilimleri Ara§tirmalan Konseyi, 1947'de Atom Enerjisi Ara§tirma Konseyi, 
Savunma Ara^tirmalari Konseyi (Forsvarets forskningsanstalt), Tanm 
Ara§tirmalan Konseyi, Sosyal Bilimler Ara§tirmaiari Konseyi ve Insani Bilim 
Ara§tirmalari Konseyi kurularak, universitelere bu kanallaria kamu 
kaynaklarindan ara§tirma fonlan aktarilmaya ba§lanmi§tir. Ayni donemde, 
ozel sektorun yari yanya ortak oldugu endustriyel araftirma enstituleri 
kurulmu§tur. 
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2.Dunya Sava^i'ndan sonra, bilimsel ve teknolojik Ar-Ge faaliyetlerinin 
desteklenmesi ABD federal hukumetinin birincil oncelikleri arasina girmi^tir. 
Federal hiikumet bijtgesinden bu amagia universitelere tahsis edilen kaynak 
1950de 1 milyar dolar iken, 1996'da 21 milyar dolara yCikselmi^tir. Bu 
meyanda, giderek biiyiiyen ve karma^ikla^an sivil ve askeri kurum ve 
kurulu§lann iist diizey yonetici ihtiyacini kar§ilama amaciyla, i^letme ve 
yonetim okullan da (business schools) giderek biiyumu^tur. 

Almanya'da bir kursu profesorunun denetimindeki ara§tirma 
laboratuarlannin etrafinda olu§an ara§tirma grubuna kar§ilik, ABD ve 
Ingiltere'de gok daha esnek ve endiistriyle organik ili§ki iginde olan ara§tirma 
birim ve yapilan 2.Dunya Sava^i'ndan sonra hizIa kurulmaya ba§lanmi§tir. 
Ozellikle Stanford ve bir olgude de MIT etrafinda olu?an bu yapilar, bi l im 
parklari'nm ilk ornekleridir. Bunlan, 1959'da North Carolina'da kurulan 
Research Triangle izlemiftir. 

2. Diinya Sava§i ndan kisa bir sure sonra, Stanford Universitesi'nin 
arazisi uzerinde universite-sanayi i§birligi gergekle^tirme ve ozellikle yeni 
kurulacak §irketlere universitenin bilgi birikiminden yararlanma imkani 
sagiama amaciyla Stanford Industrial Park kuru\n)\j^\ur. 

Stanford Universitesi ve kampusundaki endiistriyel Ar-Ge parki, birlikte 
buyuyerek geli^mi^lerdir. Bu parkin kurulmasina ve geli§mesine onciiliik eden 
ki§i, Stanford'da once ogretim uyeligi, sonra muhendislik fakultesi dekanligi, 
ardindan da akademik i§!erden sorumiu rektor yardimciligi (provost) 
gorevlerinde bulunan Frederick Terman'dir (1900-1982). Terman'in iki 
ogrencisi olan David Packard ile William Hewlett, 1939'da, Terman'in 
yardim ve te^viki ile Hewlett and Packard adii ?irketi, Packard'in Palo 
Alto'daki evinin garajinda kurmu§lardir. Hewlett and Packard, bugiin yillik 
cirosu milyarlarca dolar olan dev bir elektronik §irketidir. 

2.Dunya Sava^i'mn ba?lamasiyla Terman MIT'de Radyo Ara§tirmalan 
Laboratuan'nin ba§ina gegmi§ ve bir yandan radar cihazlarinin engellenmesine 
yonelik teknoloji ve cihazlann geli^tirilmesine onculuk ederken, diger yandan 
da RCA, General Electric ve Bell gibi, bu cihazlari imal eden §irketlere 
dani?manlik yapmi§tir. 1946'da bu kez dekan olarak Stanford'a donen 
Terman, 1955'te bu universitedeki Elektronik Laboratuan'ni kurmu§tur. 
General Electric, Sylvania ve Hewlett and Packard ba§ta olmak iizere. bir gok 
elektronik §irketi, Stanford Universitesi'nin arazisi uzerinde kurulan endiistriyel 
parkta kendi Ar-Ge birimlerini kurmu§lardir. Bell Laboratuarlan'nda 
transistoru icat eden William Shockley, 1955'de Bell'den aynlarak, Palo 
Alto'da kendi ?irketini kurmu§tur. Boylece, Silicon Valleyin ternelleri 
atilmi§tir. 

Keza sava§tan hemen sonra, Massachusetts Institute of Technology'de 
kurulan Elektronik Ara§tirma Laboratuan'nda yuriitiilen, Savunma Bakanligi 
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destekli uygulamali ve teknolojik ara§tirmalarin sonugianni ticari olarak 
deQerlendirmek uzere, bu universitenin yakinlannda gok sayida §irket 
kurulmu^tur. Boylece, ABD'nin diger bir yOksek teknoioji ve sanayi bolgesl 
Boston civarindaki Route 128 adli karayolu etrafinda dogmu^tur. 

Soguk sava§ donemi ABD Oniversitelerindeki Ar-Ge faaliyetlerinin 
gell§mesinde onemli bir rol oynami§tir.Nuk!eer ve konvansiyonel silah 
sistemlerini geli§tinne amaciyla yurutulen gali§malar, transistor, 
yarilletkenler ve mikroi5lemci gibi bir gok yan Orunu ortaya gikanni§tir. Bu 
tur yan Orunlerin en onemlilerinden biri Internet'tlr. IQBQ'da Savunma 
Bakanligi'mn finanse ettigi Ar-Ge faaliyetlerine katilan kurum ve kuruluflar 
arasinda hizli haberle§meyi saQlama amaciyla ba§latilan proje, sonugta 
Intemeti dogurmu§tur. ISSg'da Intemet'in ba§lica bilgi depolama ve bllgiye 
ula§ma (information retrieval) sistemi olarak kurulan ve bir aniamda 
sanal kutuphane (virtual veya cyber library) olan World Wide Webfden 
sonra, gerek eSitim-ogretim ve ara5tirmat gerekse finans ve ticaret tamamen 
$ekil degl^tirmeye ba§lami§tir. 

Ingiltere'de Oniversitelerde ve kamu ara$tirma kurulu§lannda yurutulen 
bilimsel ve teknolojik Ar-Ge projelerlnin sonuglarinin ticari olarak 
deQerlendirilmeslne araci olma amaciyla 1949'da National Research 
Development Corporation adiyla bir kamu kurulu^u kurulmu§tur. 

_Birle§lk Krallik'daki ilk bilim parki 1972,de Edinburgh'daki yen! Herlot-
Watt Oniversitesi etrafinda kurulmu§tur. Bunu 197316 Cambridge'de kurulan 
bilim parki izlemi|tir. Halen ABD'nde 150, Birle§ik Krallik'ta 26, Fransa'da 
26, Almanya'da 20 civarinda bilim parki vardir. ABD'ndeki bilim parklannin 
yakla5ik yansinin sahibi unlversitelerdir. Buna kar§ilik, diger Qlkelerdeki bilim 
parklannin gogu kamunundur. 

Ozetle, bir ulkenin bilimsel ve teknolojik Ar-Ge sisteminin kamu 
ara|tirma kurulu|lari ve ozel sektor Ar-Ge iDlrimleri ile birlikte ug ana 
unsurundan birini olu5turan Oniversiteler, Wilhelm von Humboldt'un du^ledigl 
gibi, egitim-dgretim ve ara§timrianin birlikte ve bir butunluk iginde yurutuldugO 
kurumlar haline gelmi^lerdir. Ancak, 1810'da Beriin'de ba§Iayan bu d6nO§um, 
yakla§ik 200 yillik bir sureg iginde, von Humboldt'un ongordugu yonde 
gell§meml5tir. Yani, bugun basta ABD olmak Ozere, bazi ileri Olkelerdeki 
araftirma unlversiteleri, isteyen ogrencinin IstediginI ogrendiQi (lernfreiheit), 
Isteyen dgretim uyeslnin uygun gordOgunu oQrettigi (lernfreiheit) ve bir 
meslege ySnelik olmaksizin egitim-ogretim ve bilimsel ara§tinnalar yapilan 
(Wissenchaft ate beruf) kurumlar degildir. Tersine, araftirma Oniversitesi, 
gerek lisans, gerekse lisansustu dOzeyde bilimsel temellere dayah olarak 
mesleki egitim ve ulkelerin genel ekonomik politlkalari gergevesinde 
olu§turulan programiar ve bu programiar dahilinde tahsis edilen kamu ve ozel 
kaynaklaria temel bilimsel ve uygulamali ara5tinnalaria yeni kavramlanri 
ortaya konmasina onculuk etmenin yanmda, buniann sonuglannin ticari 
uygulamalara d6n0§turulmesine de dogrudan veya dolayli olarak katilan bir 
kurumdur. 
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Kisacasi, ara^tirma universitesi gunumuzde bilgi ekonomisinin 
beyni durumundaki bllgi ve bilgili insan iireten bir i^letme halinde 
d6nu5mu§tur. Ne var ki, tiim bu geli§meler sonunda, universitelerde 
nelerin ara^tirilacagina karar verme yetkisi sadece universitelerin 
inhisannda olmaktan gikmi^tir. 

1.4.2 K iTLESEL E G l l i M E GEQi§, STANDARTLARIN VE ULKE 
YUKSEKOGRET iM S iSTEMLERlN iN O R T A Y A Q1KI§I 

20.yijzyil ba§i itibari ile universite ve universite di§i yiiksekogretim 
kurumlan dunyanin her k6?esine yayilmi?ti. Hindistan, Kanada, Yeni Zelanda, 
Guney Afrika ve Sahra Afrikasi'nda universiteler ve kolejier kurulmu^tu. 

20. yuzyilin ba^lannda ABD ve Birle§jk Krallik'taki geli§meler 
yuksekogretimin yapisini onemli olgude etkilemi§tir. ABD'nde 1860-1890 
doneminde 200'den fazia yuksekogretim kurumu kurulmu§tu. Bunlarin 
neredeyse tamami eyalet meclislerince, herhangi bir standart aranmaksizin, 
gogu kez yerel prestij mulahazalariyla gikanlan kanunlarla kurulmu§tu. 
Ozellikle ogrenci kabulCine ili§kin standartlann olu§turulmasi artik bir 
zorunluluk haline gelmi§ti. ABD'nin dogu yakasindaki kolejier ve universiteler 
ile ortaogretim kurumlan biraraya gelerek yuksekogretime giri?, stadardlanni 
tespit etmeye ba§ladilar. Bu gali§malar sonunda. igoo'de Yuksekogretime 
Giri§ Sinavlari Kurulu (The College Entrance Examination Board) kuruldu. 
Bu kurulun yaptigi sinavlar bir hafta suruyor ve ge§itli alanlarda sorulan 
sorulara yazili metinler halinde cevaplar isteniyordu. 

Ancak, ogrenci kabulune lll^kln usul ve esaslaria ilgili en onemli 
geli§me. ilk kez 23 Haziran 1926'da yapilan 8040 lise mezununun girdigi 
Scholastic Aptitude Test (SAT) adii goktan segmeli test usulii sinavdir. Bu 
sinavi. 1935'te lisansustu duzeydeki programlara kabul edilecek ogrencileri 
segme amaciyla ba§latilan Graduate Record Examination (GRE) adii sinav 
izlemi?tir. Qok sayida cevap kagidini hizIa degerlendirmek uzere, IBM 
tarafindan 1936,da ilk otomatik test okuma cihazi geli§tirilmi§tir. Bu tiirtestleri 
iilke gapinda uygulamak uzere, 1948'de Educational Testing Service (ETS) 
adh kurulu§ kurularak Princeton'da faaliyete gegmi§tir. ETS, kurulu?undan 
kisa bir siire sonra, tip ve hukuk okullanna giri§ testlerini de yapmaya 
ba§lami§tir. Boylece, ogrenci segimi artik tamamen universitelerin 
inhisannda olan bir yetki olmaktan gikmaya ba$lami§tir. 

Yuksekogretimin standartlarinin belirlenmesindeki ikinci onemli a§ama 
igos'te kurulan Carnegie Ogretimi Geli§tirme Vakfidir (Carnegie Foundation 
for the Advancement of Teaching). Bu vakif yardim yapacagi 
yuksekogretim kurumlannda arayacagi §artlar ?u §ekilde tespit etmi^ti: 

•Dort yillik bir ortaogretim kurumu mezunlan arasindan ogrenci kabul 
ediyor olmak. 
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•En az 6 tam-zamanli profesorun kurumda gorevli olmasi, 
•Fen, sosyal ve insani bilimler (arts and sc/ences,) alanlannda en az 

dort yil surell lisans diizeyinde programiar bulunmasi, 
•En az 200.000 dolar tutarinda vakfiyeye sahip olmak. 

Ote yandan, 1905'de kurulan Amerikan Universiteler Dernegi 
(Association of American Universities, AAU), ayni yil Berlin Oniversitesi'nden 
aldigi bir mektupta, bu universitenin artik sadece AAU uyesi kurumlardan 
mezun olan ogrencileri doktora igin kabul edecegini ogrendi. AAU, 
istemeyerek de olsa, 1914'de Ilk kez akredite universiteler listesi yayinlamak 
zorunda kaldi. Bu listede dernegin 21 uyesinin yaninda, Carnegie Vakfi'nin 
tanidigi yuksekogretim kurumlan ile birlikte, dini cemaatlarin etkisi altinda 
oldugu igin bu vakfin tanimadigi bazi universitelerle birlikte, toplam 119 kurum 
yer aliyordu. Bu listenin hazirlamasinda lisansustu duzeyde egitim yapiyor 
olmak kriter olarak alinmi§ti. Bu liste Prusya Egitim Bakanligi'na gonderildi. 
AAU 1923'den itibaren akredite edecegi kurumlan yerinde incelemeye 
ba§ladi. 1948'de akredite kurum sayisi 238'e yukselmi?ti. Ancak, bu tarihten 
sonra AAU akreditasyon faaliyetine son verdi. 

Ne var kl, akreditasyon artik ABD'nde kurumla§mi§ti. Bu amagia bir 
gok bolgesel akreditasyon dernegi, universiteler ve kolejierin kendlleri 
tarafindan kuruldu. Ba§lica akreditasyon kriterleri mezuniyet igin gereken 
minimum kredi-saat miktari, kutuphane ve laboratuar imkanlan, vakfiye 
gelirleri, eyaletlerden saglanan kamu yardimlari, lisans mezunlarinin taninmi§ 
universitelerin lisansustu programlarina kabul edillp edilmedigi ve "kurumun 
genel bilimsel atmosferiydi". 

Bunlar yuksekogretim kurumlannin kendilerinin gonOllu olarak 
olu§turduklan akreditasyon mekanizmalariyoi. Kisa sOre iginde mesiek 
kurulu^lan da bu alanda gok etkili olmaya ba^ladi. 1847'de kurulan Amerikan 
Tip Dernegi (American l\/ledicai Association, AMA) bu alanda onculuk etti. 
1875-1914 yillan arasinda Avrupa'da egitim goren 15.000 civarindaki tip 
doktoru ABD'ne donduklerinde bu ulkede tip egitimi veren kurumlan ciddi bir 
^ekilde incelemeye aldilar. Johns Hopkins tip okulu ideal olgek alinarak 
1910'da yapilan degerlendirme sonucunda 155 tip okulunun 75'i kapandi. 
Bundan cesaret alan Amerikan Di§giiik Dernegi 191B'de, Amerikan Barolar 
Birligi ise 1923'te kendi alanlarmda egitim yapan akredite Oniversiteler 
listelerini yayinladilar. Bunu 1930'li yillarda kimya, muhendisllk, ormancilik ve 
sosyal hizmet alanlanndaki mesleki kurulu§larin akreditasyonlari izledi. 

Goruldugu gibi, ingiltere ve Fransa'da mesiek kuruiu§lari tip ye 
hukukta dogrudan egitim verir, Almanya'da ise devlet mesiek girl? 
sinavlari duzenlemek suretiyle standart olu§turup kalite kontrolu 
yaparken, ABD'nde yiiksekogretimin standartizasyon ve kalite kontrolu 
yuksekogretim kurumlannin kendilerinin gonullu olarak olu§turdugu 
dernekler ve mesiek kurulu^lannm tespit ettikleri kriterlere gore 
yaptiklan akreditasyonia gergekle§mi?tir. 
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ABD'nde meslek icra etme yetkisinin ilgili meslek kurulu§larinca 
verilecegi 19.yuzyil sonianndan itibaren eyalet mectislerlnce hukme 
baglandigindan, bu kurulu^lar yuksekogretim kurumlannin mufredatlan 
uzerinde gok ciddl aniamda soz sahibi olma konumunu elde etmi§lerdir. Yani, 
yuksekogretim kurumlannda nelerin ogretllecegl artik sadece bu 
kurumlann Inhisannda degildir. ABD'nde halen Federal Egitim Bakanligi'na 
kayitli 51 meslek kurulu§u akredltasyon yetkisine sahiptir. 

Universite ogretim uyeliglnin meslek standartlannin olu§masi, ogretim 
uyelerinin akademik konulardaki yetkilerinin kurumla§masi ve akademik 
hurriyet kavraminin geli§erek yayginla§masi bakimindan onem ta§iyan bir 
a§ama, 1915 yilinda kurulan Amerikan Universite Profesorleri Dernegidir 
(American Association of University Professors, AAUP). Dernegin 
kurulu§una onculuk eden Johns Hopkins Universitesi'nin 18 profesoru 
amaglarini ?u cumleierle Ifade etmi§lerdi: 

"Universitenin sorunlarini daha genel ve sistematik bir bigimde 
tarti§maya imkan saglamak, ogretim uyeligi mesleginin gorii^lerlni 
yetkili bir kurumsal yapi iginde kamuoyuna duyurmak ve gereken 
hallerde ortak hareket etmek". 

Dernegin kuruculan olan, her biri kendi alanlarindaki bilimsel 
gali§malari ile temayuz etmi§, gergek bilim insani olan profesorler kurulacak 
dernegin amaglarina ula§abilmesl igin; 

"Miitevelli heyetlere kar§i du§manca tutum takinmak, akademik 
hurriyet kavramina militanca yakla§mak ve i§gi sendlkasi gibi 
davranmaktan ozellikle kaginilmasi" 
gerektigini vurgulami§lardir. 

Yine ayni donemde ABD universitelerinin Idari te^kilatlari da bugunku 
profesyonel yapilan Ile ortaya gikmaya ba§lami§tir. Frederick Winslow 
Taylor'un 1911'de yayinladigi "Principles of Scientific Management" adii 
kitabinda yer alan. i§levsel te§kilatlanma ve verimlillk gibi kavramlaria 
yoneylem ara§tirmasi gibi yontemler, giderek buyuyen, i§levsel ge§itlilik 
kazanan ve ayni olgulerde karma§ik!a§an ABD universiteierine, sevk ve Idare 
(governance) ve yonetim (administration) yontemlerinin yaninda, l§letme, 
(management) anlayi?ini da sokmu§tur. Bu yeni kavramlar ABD universitelerinin 
rektorlerinin (presidents) konulara yakla§imlarini, i§ tanimlarini ve bu 
ki^ilerde aranan nitelikleri de koklu bir bigimde degi^tirmi^tir. Buna gore rektor, 
universitenin akademik lideri olmanin yaninda. ba§lica icra organi (chief 
executive officer) haline gelmi^tlr. Rektorun temel i^tevleri, denetleme 
(superintendence), Imkan yaratma. i^leri kolayla§tirma ve koordinasyon 
(facilitation) ve politika olu§turmada liderlik etme (leadership in pol icy 
making) olarak ortaya gikmi§tir. 

Universitenin standartize edilmesinde ve yuksekogretime tahsis edilen 
kamu kaynaklarinin dagitiminda yeni mekanlzmalar olu§turma bakimlarindan 
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buyuk onem ta§iyan diger bir geli^me 191 S'da Birte^ik Krallik'ta meydana 
geldi. Bu tarihte Oniversltelere kamu kaynaklarmdan yapilacak maH yardimlar 
konusunda hukumete tavsiyelerde buinmak Ozere Universite Odeneklerl 
Komltesi (University Grants Committee UGC) kuruidu. Bundan once bu 
gorev mailye mufetti^ierlnce yerine getiriimekteydl. Bu baglamda, Oniversite 
sanayi ve universite-toplum lli§kilen bal<imindan ilging olan husus, maliye 
mOfetti§lerinin raporlannda Leeds Oniversitesi'nin gevresindekl sanayi ve 
entellel^uel hayata yapmt^ oldugu katkilarin beiirtilml^ olmasidir. Ingiltere'de 
kurulan UGC, universitelerle siyasi iktldar arasinda gerektiginde kopru, 
gerektiginde tampon gorevi yapmak uzere uike duzeyinde kurulan Ilk ara 
kurulu$tur (intermediary body veya buffer organization). Birie§ik Krailigi 
takiben, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan ve Pakistan gibl Ingiliz 
etkislndekl OIkelerde de ayni adla bu tOr ara kuruiu^lar kurulmu^tur. 

Yirminci yuzyiim hemen barlarinda meydana gelen bu geli^melerl §u 
^ekilde ozetiemek mOmkundur. 

• Egitim-dgretimin yaninda, temel bilimsel ve uygulamali 
ara^tirmalar Ile toplum hlzmetleri, universitenin temel i^levlerl arasina 
girmeye ba$lami§tir. 

• Mesleki ogretimin onem kazanmasi, universitenin bir kurum 
olarak toplum uzerindeki etkisinin derlnle^mesl ve universitenin 
faaliyetlerinin yurutulmesl igin gerek kamu kaynaklarmdan gerekse dzel 
kaynaklardan giderek artan miktarlarda harcama yapilmasinin zorunlu 
hale gelmesi lie universitenin topluma ve kamuya kar^i sorumlu 
kilinmasi ve denetlenmeslnl (accountability) temine yonelik yapilar tesis 
edilmeye ve duzenlemeler yapilmaya ba§lanmiftir. 

• Oniversite yonetimi giderek tam zamanli bir 1$ haline gelml§tlr. 

Oniversitenin ve universite di§i yOksekogretim kuaimlarinm dunyanin 
her k6§esine yayilmi§ olmasina ragmen, 20.y0^iim lik yansinda okulla§ma 
Oram en Ileri OII<elerde dahl %4 civanndaydi. Oniversite ogretim Qyeiigi ve 
dgrenciilgl dncelerl esasen ruhban sinifmm tekellndeyken, zamanla 
aristokratlann sivii ve asker Ost duzey kamu gorevlileri, zengin toprak 
sahipleri, §ehiril tOccar ve sanayici gibi toplumun Ost gelir gnjplarmm 
gocuklanna ozgu bir ayncalik halini almi§ti. Onlu Ispanyol filozof ve hOmanlst, 
Madrid Oniversitesi metafizik profesorO Jose Ortega y Gasset (1883-1955), 
egitimin amacma ili§kln g6ru§lerinl 1930'da yayinladigi "Oniversitenin 
Misyonu** adii kitapta ortaya koymu^tur. Bu goru^lerin ortaya kondugu 
donemde Ispanyol Oniversitelerinin ba§lica Iflevleri ogrencileri mesleklere 
haziriamak ve bilimsel ara§tirma yapmakti. Ortega y Gasset'de, Newman gibi, 
ara^timia l^levlni gereksiz buluyor ve mesleki egitime kar^i gikiyordu; 
g6r05leri bu bakimdan gergek di^iydi. Ancak, 1936'da Madrid Oniversitesi'nde 
dgrencllere hitaben yaptigi bir konu^mada, ortalama universite dgrencislnln 
toplumun devletin himayesine muhtag keslmlerde gelmesinin gerekli oldugunu 
dile getirml^ ve Avrupa Oniversitelerini bu bakimdan agir bir $ekilde eie§tlrml$ 
olmasi, Ortega y Gasset'l Oniversite tarihinde onemli bir yere oturtmu§tur. 
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Bugunku anlayi§a gore, yuksekogretim sistemleri, okulla§ma 
oranma gore, ayricalikli kesimlere ozgii veya elit (%15,in altinda), kitlesel 
(%15-%50 arasi) ve evrensel (%50,den fazia) olmak iizere, iig grupta 
toplanmaktadir. Buna gore, 20.yiizyil ba^i itiban ile en iieri iilkelerin 
yuksekogretim sistemleri dahi heniiz eiit grubundaydi. 

Yuksekogretimin kitleselle§mesi 2.Diinya Sava^i'ndan sonra ABD'nden 
ba§iayarak ger9ekle?mi§tir. 1944 yiiinda Amerika'da kabul edilen "Askerden 
Donenlere Topluma Uyum Kazandirilmasi Kanunu" (GJ.Bill of Rights) ile 
sava§ sonrasi universitelerde okumak isteyen askerlere ABD Federal 
Hukiimeti'nce yardim yapilacaginin hiikme baglanmasi iizerine, Amerikada 
hem ogrenci sayilarinda buyiik bir arti§ meydana gelmi^, hem de hukiimetle 
iiniversiteierin ili§kileri yeni boyutlar kazanmi^tir. Zira, bu yardimin ancak 
eyaletlerin egitim dairelerince kabul edilecek yijksekogretim kurumlanna 
girenlere verilecegi ongoriilmekteydi. 

1945-1957 yillan arasinda tiim diinya iilkelerinde iiniversiteierin idari 
ve akademik organlzasyonu daha formel!e§tiriimi§, ogretim programlan, 
2.Diinya Sava§i esnasinda yapilan ara^tirmalann sonuQ ve uygulamalanni 
yansitacak bir bigimde revizyona tabi tutulmu§, ogretim iiyesi yeti§tirilmesi ve 
bunlann mesleki bakimdan geli§tirilmesi onem kazanmi§tir. Bunun yaninda, 
saglik, kiiltiir, spor, beslenme ve bannma gibi ogrenci hizmetleri iiniversitenin 
idari yapisi iginde onemli bir yer i§gal etmeye ba§lami§tir. 

Sovyetler'in 1957 yilinda uzaya gonderdigi uydu, Bati'da "Sputnik 
§oku"nu yaratmi§ ve yuksekogretim sistemini derinden etkilemi§tir. 
Amerika'da eski kampuslar geni§letilmi§, birgok yeni universite ve 
yuksekogretim kurumu kurulmu§tur. Amerikada 1963 yilinda Kongre 
tarafindan gikanlan yuksekogretimie ilgili kanunia (The Higher Education 
Facilities Act), bir eyaletin Federal Hiikumet tarafindan finanse edilen 
yiiksekogretimie ilgili bir programa katilabilmesi igin, o eyalette bu amagia 
koordinasyonu saglamak iizere, eyalet hiikumetine bagli bir kuruiu§un 
bulunmasi zorunlu hale getirilmi§tir. Buna benzer hukiimier 1965 yilinda 
gikanlan Yuksekogretim Kanunu'nda (Higher Education Act of 1965) yer 
almi§ ve 1972 yilinda bu kanuna ekienen bir maddeyle de, bir eyalette 
yiiksekogretimin planlanmasi ve geli§tiriimesi igin federal hukumetce 
yapilacak mali yardimlann muhatabi olarak eyalet gapinda yetkilere sahip bir 
koordinasyon organinin kurulmasi zorunlu hale gelmi§tir. Boylece, ABD'nde 

eyalet diizeyinde yetkilere sahip ara kurulu^lar yaygmla^maya 
ba§lami§tir. 

Birle§ik Krallik'ta 2.DOnya Sava^i'ndan hemen sonra, Nottingham 
(1948), Southampton (1952), Hull (1954), Exeter (1955), bugOn bagimsiz 
Oniversite statOsunde olan University of Manchester Institute of Science and 
Technology (UMIST, 1956) ve Leicester (1957) universiteleri kurulmu§tur. 

Bunlan, Sussex (1961), Keele (1962), Newcastle (1963), York (1963), 
East Anglia (1964), Lancester (1964), Strathclyde (1964), Kent (1965), Essex 
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(1965) ve Warwick (1965) izlemi§tir. Oxford ve Cambridge'den sonra 19.yuzyil 
sonlan ve 20.yuzyil ba^lannda kurulan universitelere red brick universities 
denmeslne benzer fekilde, bu uguncu ku^ak Oniversltelere white brick 
universities denmi§tir. Bu Oniversltelerin bir kismt eskiden var olan kolej ve 
teknik okullann yeniden yapiiandinlmasi lie kuruimu^tur. 

Birle?ik Krallik'takl yuksekogretim sistemi 1963,de Lord Lionel 
Robbinsl'm ba^kanliginda kurulan bir komisyon tarafindan ba?tan a^agiya 
gozden gegirildl. Bu komisyonun raporundakl onerilerin hOkumet tarafindan 
benlmsenmesi uzerine, 1966'da Aston, Bath, Brunei, City (Northampton), 
Herlot-Watt ve Loughborough, 1967'de Ise Dundee, Salford ve Stirling 
Onlversiteleri kurulmu^tur. 

Kita Avrupasi'nda da benzer geli^melerya^andi. Omegin, Almanya'da 
1960-1975 yillan arasmda 20 yeni Oniversite kunjidu. 

Japon Oniversitelerl 1945,den once esasen Alman Oniversitelerine 
benzer bir yapiya sahipti. Almanya'dakine benzer kOrsO sistemi (Koza) 
1893,de Ihdas edilml^tl. Japon dgretim Oyeleri, aynen Almanya'da oldugu gibl, 
ogrencllerin ara^tirmalarmi denetleyerek ve en son bilimsel geli^meleri 
aktararak, araftirma ve egitimi bir butOnlOk iginde yOrOtOyoriardi. Ancak, bu 
faaliyetier o ddnemlerde orijinal bilimsel ara^tirmalardan ziyade, esasen 
Bati'dakl bilimsel geli^meleri aktarmaktan Ibaretti. 

1894'de yayimlanan Imparatoriuk Fermani Ile, Japonya'da dgrenclleri 
universiteye haziriayan ileri egitim okullan (Kotogakko) kurulmu§tu. Bu 
okullarda yabanci dillerie birilkte, hukuk ve sosyal bilimler, muhendislik ve fen 
bilimleri, tip ve tanm olmak Ozere ddrt alanda, konulara glri§ duzeyinde 
dersler veriliyordu. YOksekdgretime talep artmaya ba§layinca, dzel Ileri egitim 
okullan da kurulmaya ba^Iadi. 1918'de yayimlanan Imparatoriuk Fennani Ile 
bu okullara Oniversite statusu verildi ve tOm universiteler fakOlteler halinde 
organize edildi. Bdylece, Japonya'dakI dzel Oniversltelerin temelleri atilmi§ 
oldu. 

2.D0nya Sava^i'ndan hemen sonra 1946,da ABD'nin gdnderdigi egitim 
dani§manlan, Japonlaria biriikte gali§arak Japon egitim sistemlnl yeniden 
yapilandirdi. ABD'nin amaci, devletin Oniversiteler Ozerindeki kontrolunu ve 
Alman etkisini azaltmakti. Bu gali^malar sonunda, Japon Milli Egitim Bakanligi 
(MONBUSHO) tarafindan Yuksekogretim Kurumlan Kurulu? Standartlan 
bir ydnetmelik halinde yayimlandi. Bu ydnetmelikte, altyapi, kOtuphane 
imkanlan, dgrenci/dgretlm Qyesl oranlari ve zorunlu dersler gibi hususlara 
ayrmtili olarak yer verildi. 1949'da gikanlan kanunia Oniversiteler dzeri< ve 
dgretlm Oyelerinin akademik hOrrlyete sahip oldugu kurumlar olarak 
tanimlandi. 

Bu ydnetmelik hukOmleri baglammda, Japonya'da, ABD'ndeki land-
grant e^aleX Oniversitelerine benzer bir^ekllde. mllll dQzeydeki Qniversitelerin 
yanmda, her bir vilayette en az bir yerel (prefecture) Oniversitenin bulunmasi 
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benimsendi. Ancak, ABD'ndeki /and-granf universitelerin eyalet yontemlerine 
bagli olmasina kar§ilik, Japonya'dakI (prefectural) universiteler de Milli Egitim 
Bakanligi'na baglandi. ABD'li egitim uzmanlari Almanya'nin etkisini bir olgude 
azaltmi§, fakat Milli Egitim Bakanhgi'nm universiteler uzerindeki idari ve mali 
kontroluna engel olamami^ti. Boylece, 1949'da Japon universitelerinin yeni 
yapilan ortaya gikti. Yukanda sozii edilen yonetmelikle Bakanliga bu konuda 
verilen yetkiler, 1956'da kanunia diizeniendi. 

1949 yili Itiban ile, Japonya'da 70'i milli, 17'si yerel ve 81'i ozel olmak 
iizere, toplam 168 universite vardi. Eski universiteler, kiirsuierden olu§an 
fakiilteler, yeni universiteler ise, bir tur bolCim olan gakkamokusefden olu§an 
fakulteler halinde orgutlendi. Bu meyanda. ara?tirma faaliyetleri eski 
iiniversitelerde yogunla§tinldi ve sadece bu universitelerde doktora 
programlan yuriitiilmesine izin verildi. 

1960'li yilardan itibaren, ulke ekonomisi geli^tikge, yuksekogretime 
olan talep hizIa artmaya ba§ladi. Bu talebi kar§ilama amaciyla gok sayi ve 
tiirde kamu ve ozel yuksekogretim kurumlan kuruldu. Bu suretle Japon 
yuksekogretim sistemi hizIa biiyudu ve kurumsal ge§itlitik kazandi. 

20.yiizyilm ba§mda Avustralya ve Yeni Zelanda'daki yiiksekogretim 
kurumlannin yapilan Ingiliz universiteleri gibiydi. Bunlar, o donemde 
Ingiltere'de kurulan Manchester, Liverpool, Birmingham ve Leeds gibi red 
brick universitelerin adeta kiiguk modelleriydi. Ara?tirma faaliyetleri yok 
denecek diizeydeydi. Esas i§levieri, orta tabakanin gocuklanna serbest 
sanat ve meslek egitimi vermek suretiyle bunlan hayata hazirlamakti. 1911 
yili itiban ile Avustralya'da 6 iiniversite vardi. Ogrenci sayisi 1939'da ancak 
14.236'ya yukselmi§ti. Bunlarm %25,i lisans oncesi, %1'i ise lisansiistii 
diizeydeydi. Ancak, bu durum 2.Dunya Sava^i'ndan sonra hizIa degi§meye 
ba§iadi. Universitelerin israrli talepleri iizerine, Federal Hukiimet tarafmdan 
1956'da Birle^ik Krallik'taki University Grants Commite'nin (UGC) o zamanki 
ba^kani Sir Murray'm ba§kanliginda bir komite kuruldu. Murray 
Committee'nin 1957'de sundugu rapor dogrultusunda Birle§ik Krallik'taki 
UGC'ye benzer yapi ve i§levleri olan Australian Universities Commission 
kuruldu ve bu suretle yiiksekogretimin giderleri buyuk olgiide federal hukiimet 
tarafindan ustlenildi. Bu meyanda, gerek Avustralya, gerekse Yeni Zelanda'da 
ABD'nin etkileri artmaya ba§ladi. 

Kanada'nin Atlantik eyaletlerinde ingilizler, Quebec'de Fransizlar 
tarafmdan kurulan Ilk yuksekogretim kurumlannda bu iilkelerin etkileri 
goriilmekle birlikte, iilkenin batismda kurulan nispeten yeni universiteler 
esasen land-grant modeline gore geli§ti. Gunumuz Kanada universitelerinin 
akademik yapilan biiyuk olgiide Amerikan universiteleri gibidlr. 

Yiiksekogretime olan talebin giderek artmasi bir yandan, Bati 
iilkelerinde giderek geli^en ekonomiterin ihtiyag duydugu insangucii diger 
yandan, universitelerin ve iiniversiteye e^deger kurumlann yanmda, 1960'li ve 
1970'li yillarda yeni tiir yuksekogretim kurumlannin ortaya giki§mm ba§lica 
nedenleridir. Bunlar a§agidaki alt bolumlerde ele almmi§tir. 
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1.4-3 UNlVERSlTE DI§INDAKl YUKSEK66RETIM KURUMLARI VE KISA 
SURELl MESLEKl VE TEKNlK YUKSEK66RETIM 

2.Dunya Sava^i'na gelene kadar ara InsangQcunun ba^lica kaynagi 
mesiek loncaian ve mesleki ve teknik ortaogretim kurumlan idi. Ancak, 
ekonomi geli^tikge bu tQr kummlarda yetl§enlerin otesinde, Qniversite 
ogrenimini gerektinneyen, ancak ortaogretim duzeyindeki egitimin de yeterii 
olmadigi yeni \^ \er ortaya gikti. Ktsa sQreli yQksekogretim kurumlan kismen bu 
nedenden. kisrnen de yQksekogretlme olan talebi daha kisa sQre Iginde ve 
daha dQ§uk maliyetie kar§ilama dQ§uncesinden ortaya gikmi§tir. 1 seO'Ii yillara 
gelindiginde, universitelerin artik bu taiebl kar§ilayamayacagi tQm Qlkelerde 
anla^ilmi^ti. 

Kisa sQreli mesleki ve teknik yQksekogretim kurumlannin prototipleri 
ABD'nde 20. yu^ i l ba§lannda ortaya gikan, ortaogretimie yuksekogretim 
arasmda bir statudeki Junior co/Ze^fes'dir (lisans 6ncesl kolejler). Bu tQr 
kurumlann ortaya giki? nedeni, aslinda 19. yuzyil ortalarinda Qniversitelere 
gelen yen! dgrenciler Igin birinci ve Ikinci yillarda yapilmasi gerekli gorQIen 
h^ i r i ik egitimi yukQnun Qniversitelerden alinmasi yonQndekl taleplerdi. Diger 
bir neden Ise, lise mezunu ogrencileri iki yillik bir sQre Iginde, Qniversite 
ogrenirni gerektinneyen l§Iere hazirlamakti. Dini gruplar ve yerel egitim 
Idarelerlnce kurulmaya ba§lanan bu tQr kurumlar, kisa sQre Iginde be§ 
eyaiet di§inda tQm Qlkeye yayiidi; sayilan 1922,de 20rye, 1930'da ise 450'ye 
yukseidi. Bunlar, ortalama 6grenci sayisi 160 olan kQgQk kurumlardi. 

Ilk donemlerde bu okullarda esas olarak Qniversitenin ilk iki yilindaki 
egitime e§deger lisans oncesi duzeyde (prebaccalaureate-level) genel egitim 
yapiliyordu. 2.Dunya Sava^i'ndan hemen sonra, 1947,de kumlan Ba§kanlik 
YQksekogretim Komisyonu'nun mesleki ve teknik egitim yapan kummlara 
yapilacak yardimlarin artirilmasi yonQndeki onerisl Federal HQkQmet 
tarafindan benimsenince, lisans dncesi kolejierin l^levleri de degl^meye 
ba^Iadi ve bu tarihten sonraki 20 yil iginde bu kez community college adi 
verilen yeni bir tQr lisans oncesi kolejler ortaya gikti. Bu okullarda, 
Oniversitelerdeki lisans programlanna dikey gegi§e imkan veren, genel lisans 
oncesi egitim yanmda, dogmdan bazi ara dQzeydeki mesleklere yonelik egitim 
yapilan programiar ve Qniverslteye veya herhangi bir meslege yonelik 
olmaksizin, ki|ileri toplum hizmetine haziriayan veya gegmi§lerlndekl eksik 
kalan yonlerini tamamlamaya yonelik genel kQitOr ve egitim programlan da 
yayginla§ti. Boylece, bu tur kolejler yeni lise mezunlannin yaninda, 
yeti§kinlerin surekli egitiminl de Ostlendi. 

BugunkQ tanimi ile junior college ve community college, verdigi en 
yuksek derece lisans oncesi derece (associate degree) olan, akredite 
edilmi§, kamu veya ozel yuksekogretim kummudur. Kisaca lisans oncesi kolej 
olarak adiandirdigimiz bu kummlarin sayisi 1948,de 328'! kamu, 322'si ozel 
olmak Qzere toplam 650 Iken. igsy'de 1062'sl kamu, 162,sl ozel olmak Ozere 
toplam 1224'e ula§mi5tir. 1997,de ise 1092'sl kamu, 684*0 ozel olmak Ozere 
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toplam 1776'ya yukselmi^tir. 1987,de 5.057.453 olan kayitli ogrenci sayisi, 
1997'de 5.360.686'ya ula§m!§tir. Ogrencilerin yakla§ik olarak %65,i yeni 
mesleki bilgiler edinme veya genel kulturlerini ge!i§tirme amaciyla, gali^irken 
okuyan yeti§kinler, yakla§ik %55'i ise bayandir. Bu kurumlardakl 
ogrencl/ogretmen orani 20 civarindadir. Ogretmenlerin ogrenim duzeyi 
genellikle yuksek lisans olup, bu kurumlarda ara§tirma faatiyeti yoktur. 

ABD'ndeki kamu lisans oncesi kolejieri genellikle yerel egitim 
idarelerine baglidir. Bunlarin, o yorenin temayuz etmi§ ki^ileri arasindan 4 yil 
sureyle atanmi§, sayisi 5 ile 9 arasinda degi§en yonetim kurullan vardir. Bazi 
eyaletlerde bu tur kolejier eyalet yuksekogretim sisteminin pargalaridir. Bazi 
eyaletlerde ise, bu tur kolejier dogrudan eyalet universiteierine baglidir. 

ABD yuksekogretim sisteminin 1997 yili itiban ile profiii Tablo 1 'de 
gosterilmi^tir. ABD'ndeki yuksekogretim kurumlanna kayitli ogrencilerin 
yakla§ik olarak %45,i bu tiir kolejierdedir. Kaliforniya'daki kolejierin 
yansinin ogrenci sayisi 15.000'in uzerindedir. Kamuya ait lisans oncesi 
kolejierin ba§lica gelir kaynaklan eyalet butgesinden yapilan yardimlar {%47), 
yerel egitim idaresinin katkisi (%17), ogrenim ucretleri {%16) ve federal 
butgeden yapilan yardimlardir (%10). Kayitli ogrencilerin %72'si bir meslege 
yonelik lisans oncesi diploma programlannda, kalani ise genel egitim 
programlanndadir. 

ABD'ndeki community we Junior colleges'in Kanada'daki e§degerleri 
uyguiamali sanat ve teknoloji kolejieridir (colleges of applied arts and 
technology). Kayitli ogrenci sayisina gore, bu tur lisans oncesi kolejierin 
Kanada yuksekogretim sistemi igindeki payi halen %45 civanndadir. 

1997 yili itibari ile Japon yuksekogretim sisteminin profiii Tablo 2'de 
g6sterilmi§tir. 

1946'da Japonya'ya giden Amerikali egitim uzmanlarinin etkisiyle 
kurulan lisans oncesi kolejierin (tanki daigaku) sayisi Japonya'da hizla 
artmi§tir. Bu tur kurumlann sayisi igeo'da 280'e, 1965'de ise 369'a 
yukselmi§tir. Japon Milli Egitim Bakanligi'mn verilerine gore, 1997 yili itiban ile 
bu iilkedeki lisans oncesi kolej sayisi, 29'u milli, 62'si yerel ve 504'u ozel 
olmak iizere. toplam 595, bu kolejiere kayitli ogrenci sayisi ise 446.750,dir. 
Egitim suresi saglik alanlannda (hem§irelik ve paramedik) 3, diger alanlarda 
ise 2 yildir. Mezunlara verilen derece, ABD'nde oldugu gibi, associate 
degree'd\r. Mezunlann lisans programlanna dikey gegi§ imkani olmakia 
birlikte, bu yolu tercih edenlerin orani sadece %2'dir. 

Milli duzeydeki kolejier genellikle saglik alanlanndadir. Ozel kolejier kar 
amaci giitmeyen vakiflarca (gakko hojin) kurulabilmektedir. Her ug tur kolej 
de Milli Egitim Bakanligi'nca tespit edilen standartlara uymak zorundadir. 
Kuru!u§ ve yeni birimler agilmasina ili§kin izin, Universiteler Kurulu§ ve TCizel 
Ki§ilik Konseyi'nin (Daigaku Setchi Gakko Hojin Shingikai) gc?rii§u alinarak 
bakan tarafindan verilmektedir. Bu tiir lisans oncesi kolejierin ortalama 
ogrenci sayisi 770'tir. 
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Japonya'da lisans 6ncesl kolejier di§inda kisa sureli mesleki ve teknik 
yuksekogretim yapilan iki tur kurum daha vardir. Bunlardan birincisi teknoloji 
kolejieridir (koto senmon gakko). Bu kolejierde, zorunlu temel egitimi takiben 
5 yil sureli teknik egitim yapilmaktadir. Teknisyen yeli§tiren bu kolejierin sayisi 
62 olup, bunlarin 54,u milli, S'i yerel, 3ru ozeldir. Toplam kayitli Sgrenci sayisi 
22.025 civarindadir. 

OguncQ tur kisa sureli mesleki ve teknik yuksekogretim kurumu Ise 
senshu gakko senmon kotei adi verilen uzmanlik yiiksekokullandir. Bunlar 
ortaogretimden sonra en az bir, genellikle iki yil sureyle ticaret, i5letme1 
serbest sanat, hem§irelik( paramedik gibi alanlaria bazi teknik alanlarda 
sertifikaya yonelik programlar yuruten kurumlardir. 1997 yili itibari ile, bu 
kummlarm sayisi u r s i milli, 220'si yerel S.iyQ'u ozel olmak Ozere, toplam 
3.546, kurumlara kayitli ogrenci sayisi Ise toplam 652.072,dir. Bu tur 
kurumlann kurulu§ iznl Milli Egitim Bakanligi'ndan degil, vilayet veya 
belediyelerden almmaktadir. Ozel kurumlann payi %94'tur. 

Japonya'da, bunlann di§inda kisa sureli mesleki ve teknik 
yuksekogretim veren, ticari yuksekogretim kurumlan da (proprietary higher 
education) vardir. Bunlann sayisi SOOO'I askin olup, kayitli ogrenci sayisi 
136.928^1^ / a y 

Oniversite digindakl tum bu tur kurumlara kayitli ogrenci sayisinin 
Japon yuksekogretim sistemi Igindeki payi %40 civarindadir. 

Ticari yuksekogretim kurumlan. ABD, Kanada, Endonezya, Hindistan, 
Pakistan, Brezilya, Meksika, Malezya, Filipinler, Tayland gibi ulkelerde de 
oldukga yaygindir; Almanya ve Ingiltere'de de bu tur kurumlar vardir. Bunlarin 
yapilan ve ogrenci sayilan hakkinda genellemeler yapmak mumkOn degildir. 
Ancak, bu tur yuksekogretim kurumlan ile diger kisa sureli mesleki ve teknik 
egitim yapan yuksekogretim kurumlan arasindaki en bellrgin fark, birinci tur 
kurumlara girebilmek igin ortaogretim mezunu olma §artinm genellikle 
aranmamasidir, Bu kurumlar, hem§irelikten, gigek duzenlemeye, 
kozmetolojiye, buro hizmetlerine, i? idaresi ve ticarete, bilgi teknolojilerine ve 
bazi teknik alanlara kadar uzanan geni§ bir yelpazede diploma veya dereceye 
ydnelik olmaksizin egitim veren kurumlardir. ABD'nde bunlann sayisinin 
6000, kayitli ogrenci sayisinin ise, lisans oncesi duzeyde mesleki ve teknik 
yuksekogretim yapan kurumlardakl ogrenci sayisinin ugte ikisi civannda 
oldugu tahmin edilmektedir. ABD'ndeki ticari yuksekSgretim kurumlannin yillik 
ogrenim ucretleri 1500 ile 10.000 dolar arasinda degi§mektedir, Bu kurumlar 
ge^itli kumlu^larca akredite edilmektedir. 

Ticari yuksekogretim kurumlannin Filipinlerdeki kisa sureli mesleki ve 
teknik yuksekogretim alt sektdru igindeki payinin %67 civannda oldugu tahmin 
edilmektedir. Tayland'da bu tur okullann sayisi yakla§ik olarak 400'dur. 
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Birle§ik Krallik'ta 19. yuzyilin ikinci yansmdan itibaren kuruimu? olan 
ortaogretim sonrasi duzeyde ge^itli alanlarda mesleki ve teknik egitim veren 
gok sayida kurum vardir. Bunlara 1992'den once topluca colleges and 
institutes of higher and further education denmekteydl. Iskogya'daki 
Scottish central institutions, Galler ve Kuzey Irlanda'daki colleges of 
advanced technology, Ingiltere'deki ge§itli mesleki ve teknik egitim okul ve 
kolejieri, guzel sanatiar okullan, bazi ogretmen yeti^tiren kurumlar bu 
kapsamdaydi. Buniann bazilan lisans duzeyinde derece, bazilari Ise 
teknisyenllk diplomasi CD/p.Tech.j vermekteydi. Bu okul ve kolejierin mufredat 
programlarmi tespit etmek ve bunlar sonunda verilen dereceleri onaylamak 
etmek uzere 1964'te Council for National Academic Awards (CNAA) adti 
kurulu§ kurulmu§tur. Bu tur okullann bir kismmin diplomalari daha once, zaten 
ba§langigta bu amagia kurulmu§ olan Londra ve Durham universltelerince 
tasdik edilmekteydl. 

iges'te yayimlanan Robbins Raporunda teknik egitime agirlik 
verilmesi ve bu tur okullann bir kisminm Colleges of Advanced Technology, 
CATS adi altinda blrle^tirilerek, bu tur 9 kolej kurulmasi oneriliyordu. 
Hukumet, bunun yerine, Ingiltere ve Galler'deki kolejieri blrle^tlrerek buralarda 
30, Kuzey Irianda'da 1 olmak uzere, 1967'de politeknik ('po/yfecrtn/cs) adiyla 
31 yeni yuksekogretim kurumu kurdu. Bunlar da aslinda kolejlerve okuilar gibi 
lisans duzeyinde derece veya bunun altinda bir duzeyde diploma veriyortardi. 
Bu kurumlaria universitelerin farki, politeknlklerde ara§tirma l^levl lie yuksek 
lisans ve doktora duzeyinde egitim olmamasiydi. Ikinci bir fark da 
politekniklerin verdigi derece diploma ve mufredat programlannm CNAAn\n 
onayina tabi olmasiydi. Yani, CNAA bir aniamda 19.yuzyiim ilk yansinda bu 
amagia kurulmu§ olan Londra ve Durham Oniversitelerinin bu i?levini 
politeknikler bakimindan ustlenmi^ oluyordu. 

Boylece, Blrle§lk Krallik'takl yuksekogretim sistemi gift kulvarli (binary) 
sisteme d6nu§mu§ oldu. Sistem universiteler ile politeknikler ve kolejler olmak 
uzere Ikl alt sektorden olu§uyordu. Aslinda sistemi universiteler, politeknikler 
ve kolejierden olu§an ug kulvarli bir sistem olarak nitelendirmek daha 
dogruydu. Qunku, politeknikler lisans duzeylndeki egitim Itiban ile 
Qniversitelerden onemli olgude farkli degildi. Onemli farklar, politekniklerin 
kendi ba§larma dereceye yonelik programiar olu^turamamalari, ara§tirma ve 
lisansustu duzeyde egitim l§levleri bulunmayi§i, universiteye giri§ Igin 
ortaogretim diplomasma e§deger genel egitim sertlfikasinin (General 
Certificate of Education,GCE) uzerine Ikl veya ug tane ileri duzeyde dersten 
(A'level) ba§arili olunmasi, polltekniklere girl? Igin Ise GCEnIn yeterii olmasi 
ve politekniklerin yonetimlerinin, ogretim uyelerini atama yetklsl dahil, mahalll 
Idarelere bagli olmasiydi. 

Polltekniklere giri^te A-level derslerinin aranmayi^i, bu kurumlan kisa 
surell mesleki ve teknik yuksekogretim kapsamina sokmaktadir. Ancak, 
politeknikler ABD'ndeki lisans oncesi dQzeydeki community coHege'\am 
ustunde, esasen lisans duzeyinde. fakat daha kisa sureli egitim yapan 
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yuksekogretim kurumlariydi.Bu bakimdan, politeknikleri Oniversite di§i 
yuksekogretim kurumu (non-university institution, NUI) olarak nitelendirmek 
daha dognjdur. 

1 QSO'Ii yillann ortalarina gelindiginde, politeknikler ve kolejierde okuyan 
ogrenci sayisi, universitelere kayitli ogrenci sayisini a^mi^ti; yani, Birle^ik 
Krallik yuksekogretim sisteminin kayttli ogrenci sayisina gore yandan fazlasi 
politeknikler ve kolejierden o!u5maktaydi. Bu alt sistemin %30'u ise, lisans 
derecesine degil, lisans Oncesi diplomaya yonelik programlara kayitli 
Ogrencilerden olu5maktaydi: yani eO'Ii yillann ortasi itiban ile kisa sureli 
mesleki ve teknik yuksekogretimin Birle§ik Krallik yuksekogretim sistemi 
igindeki payi %30 civanndaydi. 

Birle§ik Krallik'ta 1988'de gikanlan Egitim Reformu Kanunu (Education 
Reform Act) ile 70 yillik gegmi§e sahip University Grants Committee 
lagvedilerek, yerine Universite Fonlari Konseyi (Universities Funding 
Council, UFO) ye Polytechnics and Colleges Funding Councii, PCFC) 
adianyla Iki yeni ara kurulu^ kuruldu. En gok lisans duzeyinde mesleki ve 
teknik egitim yapma amaciyla kurulmu? olan politekniklerde, universitelere 
benzeme egilimlerinden kaynaklanan akademik kayma (academic drift) 
zaten ba^lami^ti. Birgok politeknikte uyguiamali ara^tirmalar ve yuksek lisans 
programlan ba§lami$, doktora duzeyinde de egitim yapmak igin giri^lmler 
artmi§ti. Nihayet, 1992,de gikanlan T/je Higher and Further Education Act 
adii kanunia politekniklere, istedikleri takdirde universite statusune gegme 
yetkisi tanindi ve sonugta bu kurumlann hepsi universiteye dOnu5tu. Boylece, 
Birle§ik Kralhk'daki gift-kulvarli (binary) yuksekogretim sistemi fiilen sona 
ermi§ oldu. 

Birle$ik Krallik'ta 1988 ve 1992'de yururluge giren kanunlarla 
yuksekogretim (higher education, HE)ve ileri egitim (further education, FE) 
olmak uzere, iki sektOrtanimIanmi§tir. BunagOre, yuksekogretim kunjmlan 18 
ya§ sonrasi ya$ grubunun ileri duzeyde egitim gOrdugu kurumlardir. Bu 
kurumlara girebilmek Igin, 18 ya§inda girilen sinavIa alman Ileri Genel Egitim 
Sertifikasi'na (General Certificate of Education Advanced - Level, GCE A -
Level) sahip olmak §arttir. Bu tanima gOre, Birle§ik Krallik yuksekogretim 
sistemi, Ingiltere'de 69, Iskogya'da 15, Kuzey Irlanda'da 3 ve Galler'de 2 
olmak uzere, toplam 89 universite ve kendi ba5ina diploma vemne yetkisine 
sahip olan universiteye e§deger 19 kurum ile, diplomalan universiteler 
tarafmdan tasdik edilen 34 yuksekogretim kolejinden (college of higher 
education) olu^maktadir. Bu kurumlara halen kayitli toplam ogrenci sayisi 
1.820.849 olup, bunlann Iginde lisans Oncesi duzeydeki programlara kayitli 
Ogrencilerin orani %32,dir. 

Ileri egitim sektOrO Ise. topluca ileri egitim kolejieri (colleges of further 
education) adi verilen, sayisi SOO'u a§kin kurumdan olu§maktadir. Ileri egitim 
kolejierlne girebilmek Igin 15-16 ya^lannda girilen sinavIa alinan Genel 
Ortaogretim Sertifikasi'na (General Certificate of Secondary Education, 
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GCSE) sahip olmak yeterlidir. Bu kurumlarda ug grup ogrenci vardir. Birinci 
grup 12 yillik zorunlu egitimden sonra, sixth form schoo/denen okullarda 
ara kademe elemani egitimi goren 16-18 ya? grubundaki ogrencilerdlr. Ikinci 
grup ogrenci, kendilerini yeniden yeti^tirme amaciyla ogrenim goren 
yeti^kinler, uguncu grup ogrenci ise, kisa sureli mesleki ve teknik 
yuksekogretime e^deger olarak nitelendirilebilecek duzeyde ogrenim goren 
ogrencilerdir. Ikinci ve uguncu gruplardaki ogrencilerin devam ettigi okullara 
college of further education ve tertiary colleges denmektedir. Ileri egitim 
sektorundeki toplam ogrenci sayisi 1.188.770'i tam zamanli, 3.279.895,i yan 
zamanli olmak uzere toplam 4.468.665'tir. Ya§i 25'in uzerinde olan ogrenciler, 
bu sayinin %50'den fazlasini olu^turmaktadir. 

Buna gore, Birle§ik Krallik yuksekogretim sisteminin yuksekogretim ve 
ileri egitim sektorlerinden olu§tugu kabul edildigi takdirde, kisa sureli mesleki 
ve teknik yuksekogretimin sistem igindeki payinin %71 oldugu iieri surmek 
mumkundur. Ancak, tam zamanli ogrenci e§deger esasina gore, kisa sijreli 
mesleki ve teknik yuksekogretimin Birle§ik Krallik yuksekogretim sistemi 
igindeki payi halen %32 civanndadir. 

Birie^ik Krallik'takl iieri egitim kolejieri, Ingiltere, Kuzsy Irianda 
ve Galler'deki Egitim ve Istihdam Bakanligi'na bagli ileri Egitim Fonlan 
Konseyleri (Further Education Funding Council, FEFC), iskogya'da ise 
Iskogya Egitim ve Sanayi Dairesi kanaliyla dagililan fonlaria finanse 
edilmektedlr. Aynca, ozel sektorun de katilimini sagiamak amaciyla 
kurulan Yeti^tirme ve Giri^im Konsey'lerine, (Training and Enterprise 
Councils, TEC), ozel sektorun istedigi nitelikte ara kademe elemani 
yeti§tirilmeslni sagiamak iizere, ileri egitim kolejieri ile sozle^me yapma 
yetkisi taninmi§tir. 

Avustralya'da yuksekogretime giderek artan talebi kar^ilamanin 
yollarini aramak uzere 1964'te kurulan Martin Komisyonu'nun raporunu 
takiben, eskiden beri mevcut olan teknoioji enstituleri ve ge§itli mesiek 
okullan gibl, ortaogretim sonrasi duzeyde mesleki ve teknik egitim yapan 
kurumlar yeniden yapilandinlarak, Ileri EQitim Koleji (college of advanced 
education CAE) adli 26 yuksekogretim kurumu kuruldu. Bu kurumlar esasen 
Birle§ik Krallik'takl politekniklerin e^degeriydi. Boylece, Avusturalya'da da gift 
kulvarli (binary) yuksekogretim sistemi kurulmu§ oldu. 

igso'li yillarin ortalanna gelindiginde, ileri egitim kolejierinin sayisi 
A-V'ye yukselmi§ ve bu kurumlara kayith ogrenci sayisi, universitelere kayitli 
ogrenci sayisini gegmi§ti. Ancak, aynen politekniklerde oldugu gibi, ileri egitim 
kolejieri de zamanla giderek universitelere benzemeye ba?ladi. 1987'de 
gikanlan kanunia o tarihte mevcut olan 19 universite ile 47 ileri egitim koleji 
birle§tirilerek olu§turulan 35 ijniversiteyi igine alan Birle§lk Milli Sistem 
(Unified National System, UNS) kuruldu. Boylece. Avustralya'da da gift 
kulvarli yuksekogretim sistemi sona erdi. 
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Ancak, Avustralya'da eskiden beri, uguncQ bir yuksekogretim alt 
sektoru vardi. Teknik ve Ileri Egitim (Technical and Further Education, 
TAFE) adi verilen bu alt sektorde halen 250'den fazia sayida kolej ge^itli 
duzeylerde mesleki ve teknik egitim vermektedir. TAFE kolejlerinde ug tur 
ogrenci vardir. Birinci grup ogrenci, Birle§ik Krallik'taki sixth form okullara 
benzer $ekildep 10 yillik temel egitimden sonra teknisyenlik egitimi gSren 
ogrencilerdir. Ikinci grup ogrenci 12 yillik egitimden sonra, yani ortaogretim 
sonrasi, lisans oncesi duzeyde, 2 veya 3 yil sureyle yuksekogretim duzeyinde 
ogrenim goren ogrencilerdir. Oguncu grup ogrenci ise, yeni mesleki bilgiler 
edinmek isteyen yeti^kinler ile ge§itli mesleki sertifika programlanna devam 
eden ogrencilerdir. Bu alt sektorde egitim goren ogrenci sayisinin halen 
1.000.000 civannda oldugu tahmin edilmektedir. 

TAFE kolejierinden Qniversitelerdeki lisans programlanna dikey gegi^ 
yapmak mumkundur. Bazi kolejier universitelerin programlannda yer alan 
derslerin bir kismini vermek suretiyle Birle§ik Milli Sisteme ta§eronluk hizmeti 
de vermektedir. 

TAFE alt sektorunde kisa sureli mesleki ve teknik yuksekogretim 
goren Sgrenciler yaninda, bir grup ogrenci de universitelerde, ozellikle eski 
ileri egitim kolejierinden olu^turulan universitelerdeki lisans oncesi 
programlara kayitlidir. Her iki tur ogrenci goz onune alindiginda, OECD 
verilerine gore, kisa sureli mesleki ve teknik yuksekdgretimlnin 
Avustralya yuksekogretim sistemi Igindeki payi %45,tir. 

Universite di?inda daha kisa sQreli mesleki ve teknik yuksekogretim 
kurumlan 1970*11 yillarda turn ulkelerde yayginla§mi5tir. Almanya'da kurulan 
Fachochschuien bu tur kurumlann diger bir omegidir. Bu yuksekogretim 
kurumlan ge§itll mesleki alanlarda, dzellikle iktisat, muhendislik ve ge^itli 
toplumsal hizmet alanlannda, uyguiamali ara^tirma ve geli^timne faaliyetlerinde 
de gali§abilecek eleman yeti§tirmek amaciyla kunjlmu§tur. 

Bu tur yuksekogretim kurumlan dogrudan Federal hOkumet veya eyalet 
(Land) hukumetleri tarafindan kurulmu§tur. Eyalet hukumetlerince kurulanlar 
daha ziyade ara kademe kamu gorevlisi yeti§timiek amaciyla kurulmu^tur; 
bunlarda egitim suresi 1,5-2 yili okulda, 1-1,5 yili Ise l§ ba§inda egitim olmak 
Qzere, ortalama 3 yildir. Ara$tirma bu okullann temel i$levleri arasinda yer 
almamaktadir. Fachhochschufen 1 n Alman yuksekogretim sistemi 
igindeki payi %26, lisans oncesi duzeydeki programlara kayitli 
ogrencilerin payi Ise %13 civarindadir. Bu tur okullann sayisi halen 177'dir. 

Almanya'da universiteye giri§ igin 13 yillik gymnasium egitiminden 
sonra Abitur ^arUir. Buna kar§ilik, Fachhochschulen,e girl? igin ise, son iki 
yili meslek lisesi niteligindeki Fachoberschule'de geglrilmi§ olmak kaydiyla, 
12 yillik ortaogretim yeterlidir. Bu bakimdan, Almanya'daki universite 
ogreniminin 4 yildan fazia surdugO de gfiz onune alindigtnda, Fachhochschuierfl 
ABD'ndeki community college'lar ile Blrle§ik Krallik'daki politeknikler arasinda 
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bir duzeyde, universite di^i (non-university institution, NUI) mesleki ve 
teknik yuksekogretim kurumu olarak nitelendirmek gerekmekle birlikte, bu 
okullann bir gogunun genelde lisans duzeyine e^deQer derece verdigi de 
belirtilmelidir. 

Almanya'da 1970'li yillarda kurulan diger bir tiir yuksekogretim kurumu 
"kapsamli yiiksekckul'dur (Gesamthochschuie). Bu okullarda klasik 
universite birim ve programlan ile Fachhochschule yapilan birarada 
bulunmaktadir. Buniann saytsi halen 5, kayitli ogrenci saytsina gore Alman 
yuksekogretim sistemi igindeki payi %6 civanndadir. 

Hollanda yuksekogretim sistemi de ijniversiteler ve mesleki 
yuksekokullar (hoger beroepsonderwijs, HBO) olmak ijzere, iki alt 
sektorden olu§maktadir. Bir kismi eskiden var olan bu yuksekokullar 1986'da 
gikanlan Mesleki Yuksekogretim Kanunu ile yeniden yapilandirilmi^tir. Bu 
yuksekokullarin Hollanda yuksekogretim sistemi igindeki payi %55, 
sayjsi ise 90 civanndadir. Universiteye giri§ igin 6 yil sureli universiteye 
hazirlik mahiyetinde genel egitim yapan ortaogretim kurumunun (VWO) 
bitirilmi? olmasi §arttir. Buna kar^ilik, HSaiara giri§ igin 5 yillik mesleki 
ortaogretim (HAVO veya MBO) yeterlidir. Yukseokullarm birinci sinifindan 
sonra universitelere dikey gegi? imkani vardir. 

Norveg'te sayisi 110 civarindaki bolgesel mesleki ve teknik 
yuksekogretim kurumunun (Dlstrikt Hogskoler), kayith ogrenci sayisina, 
gore Norveg yuksekogretim sistemi igindeki payi yakla§ik olarak %43'dur. 
Bu ti ir mesleki ve teknik egitim veren kolejierin isveg yuksekogretim 
sistemi igindeki payi %52, isvigre'deki ileri mesleki ve teknik 
kolejierin uIke yuksekogretim sistemi igindeki payi ise %47'dir. irianda 
Cumhuriyeti'nde mesleki ve teknik kolej ve yuksekokullarin sayisi 32, 
ogrenci sayisina gore iilke yuksekogretim sistemi igindeki payi ise 
%33'dur. Finlandiya'da yeni Ihdas edilen mesleki derecelere 
(Ammatikorkealoulu) yonelik programiar diger bir ornektir; bu okullara 
kayitli ogrencilerin iilke yiiksekogretim sistemi igindeki payi %21 ,dir. Bu 
pay, Portekiz'de %38, Danimarka'da %18, Avusturya'da %9, Yeni 
Zelanda'da %32, Polonya'da %16, Kore'de %33, Yunanistan'da %41'dir. 

Macaristan yuksekogretim sistemi de universiteler (egyetem) ve 
mesleki ve teknik yuksekokullardan (fdiskola) oIu§maktadir. Estonya'da bu iki 
tur yuksekogretim kurumunun adiari sirasiyla, i i f ikoolve rakenduskdrgoofdur. 
Kisa sureli mesleki ve teknik yuksekogretim Qek Cumhuriyeti'nde 1995'de 
ba§lami§tir. 

Fransa'da sayisi halen 300 civarinda olan grandes eco/es, universite 
di§i yuksekogretim kurumudur. Ancak, bu kurumlan kisa sureli mesleki ve 
teknik yuksekogretim kurumu olarak nitelendirmek dogru degildir. Bu okuilar, 
tersine, ortaogretimde sonra, ozel hazirlik okullannda ogrenim gordukten 
veya. universite ogreniminin birinci a§amasmi tamamladiktan sonra, ozel 
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sinavlaria girilen elit yuksekogretim kurumlaridir. Bunlarin bir kismi ozel, bir 
kismi bakanliklara bagli, gogu ucretlidir. Grandes ecoles gunumuzde de 
Fransa'nin hem kamuda, hem de ozel sektorde, elit yonetici ve teknokrat 
kadrolannin kaynagi olan, son derece yuksek prestijii yuksekSgretim 
kurumlaridir. 

Fransa'da iki tur kisa sureli mesleki ve teknik yuksekogretim kurumu 
vardir. Bunlardan birincisi, 1961'den itibaren Oniversite bOnyeleri iginde 
kurulan 2 yillik tnstltuts Universitaires de Technologie (lUT), ikincisi ise 
1959'dan itibaren bazi mesleki ve teknik liselerin Ostune ekienen Sections de 
Techniciens Super/eures'dir ($T$). tUT, Diplomes Universitaires de 
Technologie (OUT) adii diplomalar, STS ise, Brevets de Techniciens 
Superieurs (BTS) adii, yuksek teknisyenlik sertifikalari vermektedir. Kisa 
sOreli mesleki ve teknik yuksekogretimin Fransiz yuksekogretim sistemi 
igindeki payi %12'si STS, %5'i iUT we %5'i de ge^itli toplum hizmeti ve 
paramedikal egitim veren okullara kayitli ogrenciler olmak uzere, toplam 
%22'dir. /(/Tlerln tamamen kamu kurumu olmasina kar§ilik, STS\ere kayitli 
dgrencilerin %41'i 6zel kuaimlardadir. 

Bazi universiteler, 1984yilindan itibaren, bulunduklan bolgenin ihtiyag 
duydugu alanlarda 2 yillik mesleki egitim programlan (Diplome d'etudes 
universitaires scientifiques et techniques, DEUST) ile yine 2 yillik genel 
diploma programlan (Dipiome d'Universite, DU) uygulamaya ba?lami§lardir. 
Bu programlara kayitli ogrenciler de dikkate alindiginda, kisa sureli mesleki 
ve teknik yuksekogretimin, Fransiz yuksekogretim sistemi Igindeki payi 
tahminen %25 civarindadir. 

Grandes eco/es'e hazirlik niteliginde egitim yapan okullann payi %4, 
Grandes eco/es'e kayitli dgrencilerin payi ise %10'dur. 

OECD verilerine gSre, kisa sureli mesleki ve teknik yOksekdgretimin 
Ispanyol yOksekSgretim sistemi igindeki payi %2 civannda gorunmektedir, 
Ancak, bu OIkede Oniversite bunyeleri iginde yer alan Escueias 
Universitarias adii birimlerde esasen kisa sQreli mesleki ve teknik 
yuksekogretim yapilmaktadir. Bu okullara kayitli ogrencilerin sayisi gdzSnune 
alindiginda, bu tur yuksekogretimin Ispanyol sistemi igindeki payinin %23 
civannda oldugu gdrulmektedir. 

Almanya, Avusturya ve Italya'da bu oranin nispeten du§uk olmasinm 
nedeni, bu Olkelerdeki guglu mesleki ve teknik ortaogretim ile butunlesmi? 
geleneksel i§ba§mda egitim sisteminin okul ve i§verenlerle i§birligi ile 
yurutulmesidir. Ancak, kisa bir sure 6nce Avusturya'da iki tane Fachhochschulen 
kunjlmu§ olup, bu okullarda halen 60 program yurOtulmektedir, italya'da ise 
bu alandaki egitim, ozellikle kOguk SIgekli aile i^letmelerinde geleneksel usta-
girak ili^kisi iginde verilmektedir. Bunlarm di$inda, kisa sQreli mesleki ve 
teknik yuksekogretimin ti im ileri ulkelerin yuksekogretim sistemleri 
iginde genellikle %30,un uzerinde bir paya sahip oldugu gorDlmektedlr. 
Bu tur yuksekogretim kurumlan, yuksekogretimin kitleselle^mesinde 
gok onemli bir rol oynami^tir. 
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1.4.4 UZAKTAN EGITIM 

Yuksekogretimin kitleselle^mesinin yaninda, geli^en teknolojinin 
yeti^kinlerin surekli egitimini gerekli kitmasi ve toplumun genel kultur 
duzeyinin yukseltilmesi yolundaki taleplerin artmasi, Turkiye'deki deyimi ile 
"agikogretim", daha dogru olan teknik terimi ile ise "uzaktan egitim" 
(distance education) adi verilen, yeni bir yuks'jkogretim turunu ortaya 
gikarmi§tir. 

Uzaktan ogretim. ogrencinin egitim suresinin buyuk bir bolumunde 
ogretmeni ile yuz yuze temas halinde olmadigi, egitim malzemesinin basilmi§ 
yazili metinler ve di^er medya araglari vasitasi ile iletildigi ve ogrencinin 
ogretmeni ile , postayla gonderiien odevler, telefon, bilgisayar (computer 
conferencing), video (video conferencing) ve Internet gibi araglaria ikili 
ileti^im kurabildigi, egitim teknolojilerinin yogun olarak kullanildigi bir ogretim 
turu olarak tanimlanmaktadir. 

Uzaktan egitim aslinda, kamu posta sistemlerinin kurulmasini takiben, 
19. yuzyilin ikinci yansinda ba§lami§tir. Ingiltere'de Isaac Pitman 1840'da 
mektupla ogretimi, ises'de Fransa'da Charles Toussaint, Almanya'da 
Gustav Langenscheidt mektupla Fransizca ve Almanca ogretimini 
ba?latmi5lardir. ABD'nde IBTS'de Anna Ticknor Evde Egitimi Geli§tirme 
Dernegi'ni kurarak, ucra ko^elerdeki insanlann mektupla egitimini ba^latmi^tir. 

Oniversite bunyesinde uzaktan egitim ilk kez 1897'de Chicago 
Unlversltesi'nde ba§latilmi§tir. 1930 yilina gelindiginde, 39 Amerikan 
universitesinde mektupla ogretim programlan vardi. Avustralya'da 
Queensland Universitesi 1911 'de mektupla ogretim ba§latmi§, bu tur 
programiar Rusya'da 1926, Guney Afrika'da ise 1946,da ba^latilmi^tir. 

Birle§ik Krallik'ta uzaktan ogretim, yuksekogretimi kitleselie§tirmeyi, 
yani demokratikle^tirmeyi, hedef alan l§gi Partisi Hukumetinin Ba§bakani 
Harold Wilson'un 1960'li yillar ortalanndaki giri^imleriyle ba^lami^tir. Bu 
giri§imler sonucunda Agik Universite (Open University,), bagimsiz ve derece 
verme yetkisine sahip bir yuksekogretim kurumu olarak 1969'da bu ulkenin 
universiteleri arasinda yer almi^tir. Diger yuksekogretim kurumlanna devam 
etme imkani bulamayanlar igin kurulmu? olan Agik Universite, uzaktan 
ogretimin universite statusune sahip ilk kurumsal ornegidir. Kurulu^undan 
bugune kadar gegen sure zarlinda, Agik Universite"den yakla^ik 300.000 ki|i 
mezun olmu§tur. Bu universitenin ogrenci sayisi, yansi lisans duzeylndeki 
programlara kayitli ogrenciler olmak uzere, halen 100.000 civanndadir. Bu 
kurumda tam zamanli olarak gorev yapan akademik personel sayisi ise halen 
1.000'e yakindir. 

Halen 90 ulkede uygulanmakta olan yuksekogretim duzeyindeki 
uzaktan ogretim programlan §u dort grupta toplanmaktadir: 
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• Daha once yuksekogrenim gomie firsatini bulamami§ olanlara, 
ornegin, Snllsans diplomasi olup da, bunu lisans derecesine yukseltmek 
isteyeniere oianak saglamak (second chance education), 

• Universite mezunu olup da gali^makta olanlara, degi^en teknolojinin 
gerektirdigi yeni bilgileri vermek veya mesleki geli§tirme programlan 
uygulamak (recurrent education), 

• Bir kunjlu§un elemanlanni l§ ba§inda egitmek (corporate needs), 

• Yuksekogretim gagindakl nufusun egitimi igin konvansiyonel orgun 
egitime alternatif yaratmak (primary access/ 

Uzaktan ogretim, a$agida belirtilen ug §ekilde duzenlenmektedir: 

• Bazi ulkelerde, diger universitelere kabul edilme §artlarini 
saglayamayan ogrenciler Igin dereceye yonelik programlar uygulayan 
bagimsiz agik universiteler vardir. 

• Kismen uzaktan ogretim, kismen de orgun ogretim yapan 
universitelerin omekleri, ba§ta ABD, Isveg, Norveg ve Avustralya olmak uzere, 
tOm ileri ulkelerde giderek yayginla^maktadir. 

• Bazi dersleri uzaktan dgretimie ortakla§a vermek uzere bir kag 
universitenin bir araya gelerek olu§turduklan konsorslyumtann omekleri ABD, 
Fransa, Irianda, Italya ve Danimarka'da vardir. 

Halen Birie§ik Krallik di?inda, bazi ulkelerdeki belli ba§li uzaktan 
figretim Onlversiteleri ve bunlann kurulu? tarihieri §6yledir: 

• Tayland :Ramkhamhaeng (1971) ve Sukhothal 
Thammathirat (STOU) (1978) 

• Kanada : Tele-Universite de I'Universite du Quebec (1972) 
ve Athabasca University (1975) 

• Ispanya : Universidad Naclonal de Education a Dislancia 
(1972) 

• Kore : Korea Air and Correspondence University (1972) 
ve Kyongi Open University (1982) 

• Pakistan : Allama Iqbal Open University (1974) 
• Almanya : Femuniversltat-Gesamthochschulen (1974) 
• Ttirkiye : YAY-KUR (1974) ve Anadolu Oniversitesi 

AgikSgretim Fakultesi (1982) 
• Israil : Ha'Universita Ha'Pethuo (Everyman's Open 

University) (1974) 
• Kosta Rika : Universidad Estatal a Distancia (1977) 
• Venezuela : Universidad Naclonal Abierda (1977) 
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Qin 
Hollanda 
Sri Lanka 
Endonezya 
Japonya 
Hindistan 
Urdiin 
Tayvan 
Portekiz 

i t a |ya : Universita della terza Eta e del tempo disponibile 
(1978) 
Central Radio and TV University (1979) 
Open Universiteit (1981) 
Institute of Distance Education (1981) 
Universitas Terbuka (1984) 
University of the Air (1985) 
Indira Gandhi National Open University (1985) 
Al-Quds Open University (1987) 
National Open University (1987) 
Universidade Aberta (1988) 

Hindistan daki Indira Gandhi Open University, hem dogrudan derece 
vermek, hem de iilkedeki diger uzaktan ogretim kurumlarmin standartlarmi 
belirleme amaciyla kurulmu§tur. Bu universitenin ogrenci savisi 1989'da 
55.000'e ula§mi§ti. 

Tayland'daki iki uzaktan ogretim universitesinde ge?itli duzeylerdeki 
programlara kayitli ogrenci sayisi 600.000 civarmdadir. Bu Oniversitelerde 
yeti§kinlerin egitimine yonelik ge^itll mesleki programiar da yurutmektedir. 

Pakistan'daki Allama Iqbal Open University, ba?langigta ogretmenlerin 
egitimi igin kuruimu§tur. Halen kirsal kesimdeki yeti§kinlerin egitimine yonelik 
programiar da yurutmektedir. 

Almanya'daki Fernuniversitat v e Hollanda'daki Open Universiteit b u 
ulkelerdeki diger universitelerin verdigi derecelere e§deger derecelere yonelik 
programiar yurutmektedir. Almanya ve Hollanda'daki bu universitelere kayitli 
ogrenci sayilan halen, sirasiyla, 55.000 ve 50.000'dir. 

ndeki tahminen 1,4 milyon kadar ogrenci, ge§itli 
yuksekogretim kurumlannin bunyeieri igindeki birimlerce yurutulen uzaktan 
ogretim programlarina kayitliydi. Uzaktan ogretimin bu ulkenin yuksekogretim 
sistemi igindeki payina ili§kin nispeten saglikli veri bugiin igin yoktur. 

Portekiz deki uzaktan egitim programlan, ogretmen yeti§tirme ve iktisat 
uzennde yogunla$mi§tir. ispanya'daki programiar ise, hukuk, i^letme ve 
iktisattan, fen bilimierine kadar uzanan geni§ bir alandadir; kayitli ogrenci 
sayisi halen 100.000 civanndadir. 

Venezuela ve Kosta RIka'daki ogrenci sayilan, sirasiyla 30 000 ve 
15.000 civannda olup, muhendislik dahil bir gok mesleki alanda proqramlar 
vardir. 

Qin'deki uzaktan egitim programlan Centra! Radio and TV University 
y ? n i n d a , yiiksekogretim kurumlannin bunyeieri igindeki birimlerce 
yurutiilmekte olup, toplam yuksekogretim ogrencilerinin %25'i bu tur 
programlara kayitlidir. 
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Uzaktan egitim bazi ulkelerde, bagimsiz agik universiteler veya ge5itli 
yuksekogretim kurumlan igindeki birimierce yurutulen uzaktan egitim 
programlan yerine, konsorsiyumlar tarafmdan ortak uzaktan egitim 
programlan §eklinde yurOtulmektedir. Fransa'daki Federation Interuniversitaire 
de / ' Enseignement a Distance (FIED) kapsaminda, 22 universitenin 
katilimiyla uzaktan egitimin yaninda, kismen yOz yOze egitim de 
yapilmaktadir. Italya'da benzer yapidaki Consorzio per I'Unlverslta a 
Distanza (CUD) 1984,de, Irianda Cumhuriyeti'ndeki Irish National Distance 
Education Center ise, A9QT6e Dublin'deki konsorsiyumun odak noktasi 
olarak. fakat Dublin'deki National Institute for Higher Education'un bir 
fakOltesine efdeger statude kurulmu§tur. Kanada'nin kuzey bolgelerine egitirn 
hizmeti gotOrmek Ozere 1986 kurulan Contact North adli konsorsiyuma bir 
gok universite ve kolej dahildir. 

Avustralya'da gok yaygm bir uzaktan egitim agi vardir. Adi Open 
Learning Australia olan bu ag kapsaminda 24 universite ve yOksekogretim 
kurumunda sosyal bilimler, igletme, fen bilimleri, teknoloji ve saglik bilimleri 
alanlannda llsansoncesi, lisans ve lisansOstu dersler verilmektedir. Bu 
derslerden alman kredileri mezuniyete saymak mumkOndur. Aynca sertifika 
programlan da vardir. Halen 400.000 civannda ogrenci bu §ekilde Sgrenim 
gormektedir. 

Ingiltere'de Wolsey Hall ve National Extension College kar amagli 
uzaktan egitim kurumlandir. Norveg'teki 25 ozel uzaktan egitim kurumuna 
kayitli ogrenci sayisi, bu OIkedeki orgun yuksekogretim programlanna kayitli 
ogrenci sayisinin yakla§ik iki katidir. Bu Qlkedekl ozel uzaktan egitim 
kurumlanna kayitli dgrencilerin ^oTO'l iki kuruma kayitlidir. Bu kunimlarda 
mOhendislik ve bilgisayar programlan da vardir. 

ABD'nde yuksekogretim sistemi di§indaI ge$itli ozel kurumlar,§iri<etler, 
silahli kuwgtler ve kamu kurumlannca yurutOlen uzaktan egitim programlanna 
kayitli ogrenci sayisinin 5 milyon civannda oldugu tahmin edilmektedir. Bu 
OIkede sayis! 500o ulafan ozel uzaktan egitim kunimu vardir. Bu kurumlann 
110'u National HoThe Study Council'a akredite olup, ge§itli mesleki ve teknik 
alanlarda programlar yurOtmektedir. §irketlerin, silahli kuvvetlerin ve kamu 
kurumlannin yuriJttOkleri programlar. bu kurulu§lann personelinin sOrekli ve 
tekrar egitimine .ydneliktir. Video konferans, §irketlerin gok yaygm olarak 
kullandigi bir uzaWan egitim yontemidir. 

Televizyonia uzaktan egitim gerek community colieg&lar, gerekse 
universiteler tarafindan orgun egitime destek amaciyla yaygm bigimde 
kullanilmaktadir. Keza, bilgisayar konferansi da bu amagia kullanilan bir 
yontemdir. Bu yontemde dersler disketlere yuklenerek ogrencilere 
gonderilmekte ve Sgrenciler ogretim uyeleriyle elektronik posta gibi 
yontemlerie dognjdan ili^ki kurabilmektedir. Elektronik Universite §ebekesi 
adiyla konsorsiyum olu^turmu? 19 Oniversiteden bu yolla lisans derecesini 
almak mumkundur. 
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ABD'nde bagimsiz agik universite yakin zamana kadar yoktu. Uzaktan 
egitim, bu ijlkedeki universiteler, §irketler ve askeri yuksekogretim 
kurumlannin bunyeieri igindeki birimlerce yurutiilmekteydi. Qniversitelerin 
olu?turdugu en buyuk konsorsiyum, 199011 yillarin ba§inda 70 
yuksekogretimin kurumunun uye oldugu National University Continuing 
Education Association (NUCEA) idi. Bu konsorsiyum tarafindan yurutulen 
programlara 250.000 ogrenci kayitliydi. Telekomunikasyon ve bilgisayar 
teknolojilerinin geli§mesi, ozellikle Intemet'in yayginla§masi ve World Wide 
Web'in kurulmasi, uzaktan egitimin bigim, igerik ve Dike yuksekogretim 
sistemleri igindeki yer ve payini go'li yiltann ortalanndan itibaren koklu bir 
bigimde degiftlrmeye ba§lami§tir. Bir gok Amerikan universitesi Internet 
uzerinden o/7-//ne egitime ba^lami^tir. Halen Amerikan universitelerinin %75,i 
bu tur egitim yapmakta olup, tamamen uzaktan egitim yontemi ile yurutulen 
dereceye yonelik programlara kayitli olan veya derslerinin bir kismini bu 
yontemle alan ogrencilerin sayismin 6 milyon civannda oldugu tahmin 
edilmektedlr. ABD universlteierinde halen 90.000 ders bu tiir yontemlerle 
verilmektedir. 

Nevi/ York University ve Duke University gibl bir gok prestijil ABD 
universitesi, kismen uzaktan, kismen de orgijn egitimden olu§an programiar 
ba§latmi§lardir. Bunlar daha ziyade i§letme yuksek lisansi (MBA) 
programlandir. Unlu Stanford University tamamen sanal ortamda yuksek 
lisans programlan ba§latmi§tir; bu programlardaki ogrenci sayisi 5.000'dir. 
Chicago ve Columbia unlversiteleri Unext ile ortak olarak tamamen sanal bir 
kolej kurmak igin anla§mi§Iardir. University of Illinois Virtual Campus ve 
University of Illinois Online'da verilmekte olan 1.755 derse 32.000 ogrenci 
kayitlidir. University of California'ya bagli UC Berkeley Extension'da 61.000 
ogrenci uzaktan egitimie verilen 2900 derse kayitlidir. State University of New 
York sisteminde 12.000. University of Maryland'da 12.000 ogrunci uzaktan 
egitimie verilen derslere kayitlidir. 

tieri teknolojileri kullanmak suretiyle, tamamen uzaktan egitimie 
dereceye yonelik programiar ba§Iatan ilk sanal universite (virtual veya cyber 
university). 1989,da kurulan University of Phoenix Online'dir. Bu 
universite, halen lisans ve lisansustu duzeyde derecelere yonelik 35 program 
iginde 800 ders vermektedir. Halen ogrenci sayisi 9.500 olan bu sanal 
universitenin hedefi 200.000 ogrencidir. 1993,te kurulan Capella University 
yUksek lisans ve doktora duzeyinde 500 ders vermektedir. iggs'de kurulan 
Jones International University i§letme yuksek lisansi (MBA) ve ge|itli 
mesleki alanlarda 26 sertifikaya yonelik 80 ders vermekte olup, bolgesel 
kurulu§larca akredite edilen ilk sanal ijniversitedir. Halen ABD'nde faaliyette 
olan diger sanal universiteler ise §unlardir. Unext (1997, i§letme yiiksek 
lisansina yonelik 100 ders), Cenquesf (1997, i^letme alaninda 100 ders 2 
yijksek lisans ve 3 sertiflka programi), Pensare (1998, MBA derecesine 
yonelik 30 ders) ve Fathom (2000, lisans ve yOksek lisans duzeyinde 7000 
ders). Yeni faaliyete gegen Western Governors University adli sanal 
Ciniversitenin ogrenci sayisi ise halen 900'dur. 
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Microstrategy adii yazilim ^irketinin sahibi olan ABD vatanda^i Michael 
Saylor, herkese agik ve ucretsiz bir sanal Oniversitenin kurulmasi igin 100 
milyon dolar bagi§lami$tir. 

Ingiltere YOksekogretim Fonlan Konseyi (Higher Education Funding 
Councii for England, HEFCE), Oxford ve Cambridge dahil, Ingiliz 
Oniversitelerinden oIu5an bir konsorsiyum vasitasiyla dOnyaya agik bir sanal 
universite kunjlacagini, bu Oniversitenin 200510 75.000 yabanci uyruklu 
ogrenciyi kaydetmeyi ve bundan 700 milyon steriin gelir beklendigini, 2000 
yilinin $ubat ayinda duyunnu§tur. Open University, zaten Internet ve World 
Wide Web uzerinden dunyaya agilmi? olup, halen 24.000 yabanci ogrenci bu 
universiteye kayitlidir. 

ileri telekomunlkasyon ve bilgisayar teknolojilerine dayali 
tamamen sanal uzaktan egitlmin orgun yuksekogretimin yerini alacagini 
one surmek gergekgl olmayan bir yaklasimdir. Ancak, bu teknolojilerin 
6rgQn yuksekdgertlmie buyuk 6lgude butunle§mekte oldugu, en prestijii 
Oniversitelerde dahi derslerin bir kisminin bu yontemie verilmeye ba§landigi 
ortada olup, bunun giderek yayginla§acagi agiktir. Diger yandan, yOksek 
lisans duzeyinde, dzellikle I^letme alaninda, tamamen sanal programlar 
giderek artmaktadir. Ancak, sanal veya on-line uzaktan egitimin kullanilma 
potansiyelinin en yOksek oldugu alan yeti^kinlerin surekli ve tekrar egitimi 
(continuing and recurrent adult education) ve ge?itli mesleki ve teknik 
sertifika programlardir. Bu alanin yillik mali hacminin halen ABD'nde 
GSMH'nin %6'si civannda oldugu ve bu sektorOn hizla buyuyecegi tahmin 
edilmektedir. 

Sanal yontemlerie uzaktan egitimin sahip oldugu buyuk ticari 
potansiyal, bu alani telekomOnikasyon, bilgisayar, yazilim ve medya §irketlei1 
ile yayinevleri igin gok gekici bir yatirim alani haline getirmeye ba^lami^tir. 
Halen hisseleri borsalarda alinip satilan 10 ABD §irketi bu alanda onemli 
yatirimlar yapmaktadir. On-line dersler halen, yillik cirosu 240 milyar dolar 
olan ABD yOksekSgretim sisteminde, 350 milyon dolariik bir paya sahiptir. Ne 
var ki, yillik cironun 2003,te 2 milyar dolara ula§acagi tahmin edilmektedir. 

1.4.5 OZEL YOKSEKO^RETIM KURUMLARl 

19. yOzyila gelene kadar ozel universite veya devlet universitesi diye 
bir ayinm yoktu. Gerek dunyevi otorite, gerekse uhrevi otorite bir Oniversiteye 
maddi yardim yapari^en, bu kurumun kimier tarafindan ve hangi amagia 
kuruldugunu dikkate almiyordu. Kaldi ki, modem devlet yapisi henuz 
olu5madigindan, bugOnkO aniamda devlet bOtgesI diye bir kavram da yoktu. 
Kilise agisindan universite, organik bir bOtOn olan toplumun bir pargasiydi. 
Modem devlet yapilan olu^maya ba§ladiginda dahl Imparator ve Kral'in 
agisindan universite devlet yapisinin bir pargasiydi. Yerel yonetimler veya 
hayirsever zenglnler agisindan da durum faridi degildi. 
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Ozel universite buyuk olgude ogrencilerin odedigi ogrenim ucretleri ile 
finanse edilen bir kurum olarak kabul edildigi takdirde, Ortagag Avrupasi 
universitelerinin buyuk bolumunu, ba§ta Bologna Universitesi olmak uzere, 
ozel universite olarak siniflandirmak gerekir. Eger vakfiye gelirleri ile ayni ve 
nakdi bagi§lar da bir olgu olarak alinirsa, 19. yuzyildan once kurulmu§ olan 
universitelerin neredeyse tamami ozei ijniversite olarak nitelendirllebilir. 

16. yuzyil sonlan ile 17. ve 18. yuzyil ba§larinda sivil otorite tarafindan 
kurulan universite di^indaki denizcilik okullan, askeri akademiler ve ge§itli 
mesleki ve teknik yuksekdgretim kurumlan, bu bakimdan ilk devlet kurumlan 
olarak kabul edilebillr. Ozellikle, Fransa'da ihtilalden sonra kurulan grandes 
ecoles, bugunku aniamiyla ilk devlet yuksekogretim kurumlan olarak kabul 
edilebillr. Hollanda da ise, Leiden (1575), Groningen (1614) ve Utrecht (1636) 
universiteleri bugunkO aniamiyla devlet universitesi tanimina en yakin 
kurumlardir. Bu universitelerin adiarinin ba§inda bugun de Devlet Universitesi 
(Rijks universiteit) terimi vardir. 

Devlet ve ozel yuksekogretim kurumu ayinmi ilk kez 19. yOzyilda 
ABD'nde §ekillenmeye ba§lami§tir. Eyalet meclislerince gikanlan kanunlaria 
kurulan eyalet Onlversiteleri ^sfafe universities), bu bakimdan, daha once 
ge§itli Protestan mezheplerince kurulmu§ olan ozel kolejierden farkliydi. 

Almanya ve Fransa'da ise 19.yuzyil boyunca universiteler giderek 
devlet kurumu niteligine bOrOnmu§lerdir. Katolik Kilisesi ve ozel sektor 
kurulu§lan, Fransa'da 1875,de gikanlan Yuksekogretim HOrriyeti Kanunu'ndan 
sonra, universite ve grandes ecoles kurmaya ba§lami§lardir. Belgika'da ise, 
ilk devlet universiteleri 1816 ve 1817'de kurulan Ghent ve Liege 
Oniversitelerldir. 1834'de kurulan Universite Libre de Bruxelles, bu OIkedeki ilk 
sivil ozel universitedir. Bu Oniversitenin adindaki serbest (fibre) sozlOgu, 
Kiliseden bagimsizlik anlammdadir. Bu Oniversitenin Flaman dilinde egitimi 
yapan bolOmO, Vrije Universiteit Brussel adiyla 1970'te kurulmu§tur. 
Hollanda'da 1848'de yapilan anayasa degi§ikliginden sonra, ozel Oniversitelerin 
kurulmasi mOmkCin olmu§tur. 1632'de Amsterdam Beiediyesi'nce aydinlik okul 
(Athenaeum lllustre) olarak kurulan Amsterdam Universitesi (Universiteit 
van Amsterdam), tam Oniversite statusOnu 1876'da kazanmi§tir. 

Bunu 1880'de Amsterdam'da kurulan ozel kalvinist universite (Vrije 
Universiteit Amsterdam). Nijmegen'de 1923 kurulan Katolik Universitesi 
(Kathollke Universiteit Nijmegen) ve 1927'de Tilburg'da ozel ticaret okulu 
{Handelshogeschool) olarak kurulan ve 1963'de Katholike Hogeschool 
adiyla universite statOsu kazanan ozel Oniversiteler izlemi§tir. 

ispanya'da 1812'ye gelene kadar Oniversiteler esasen Katolik 
Kilisesl'nin hakimiyeti altinda bulunan ozel kurumlardi. O yil kabul edilen 
anayasa ile universite bir devlet kurumu olarak tanimlandi. Yukaric^a da 
belirtildigi uzere. 1857'de gikanlan Moyano Kanunu (Ley Moyano), 
Oniversitelerl devlet kurumlan olarak yeniden yapilandirildi. Ancak. daha 
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sonra, Franco rejimi sirasmda, Katolik Kilisesi'ne tekrar universite agma izni 
verildi. Bugun Ispanya'daki 4 ozel Katolik universitesinin 3*0 bu donemde 
agilmi^tir. 

Kayitli ogrenci sayisi ve kunjm turune gore, Fransa'daki ozel 
yuksekogretim kurumlannin Fransiz yuksekdgretlm sistemi igindeki paylari 
§dyledln 

Grandes eco/es'e hazirlik kurslan % 17 
Section Technicien Superieure, STS % 41 
institut Universitaires de Technologie % -
Oniversite % 12 
Grandes ecoles % 26 
Oike Yuksekogretim Sistemi Igindeki Genel Pay %13 

Belgika'da ozel universitelere kayitli dgrencilerin toplam universite 
ogrencileri igindeki payi %70, ozel yuksekogretim kurumlannin Cilke 
yuksekogretim sistemi igindeki payi Ise, Dunya Bankasi verilerine gore, 
%65'tir. Yine Dunya Bankasi verilerine gore, ozel yuksekogretim kurumlannin 
ulke yuksekogretim sistemi Igindeki payi Hollanda'da %53, Ispanya'da Ise 
%10,dur. 

Belglka ve Hollanda'daki ozel Oniverslteler neredeyse tamamen kamu 
kaynaklanndan finanse edilmektedir. Bu bakimdan, sadece finansman 
kaynagi goz onune alindiginda, bu Iki Qlkedeki ozel universiteleri gergek ozel 
universite olarak nitelendimriek zordur. Buna kar§ilik, Fransa'daki ozel 
universiteler ve ozel grandes ecoles ile diger ozel yiiksekogretim kurumlanna 
kamu kaynaklanndan yapilan yardim gok azdir. 

Ozel yuksekogretim kurumlannin Portekiz'deki geli§mesi gok ilgingtir. 
1970'li yillann ortalanna gelene kadar Portekiz'de yOksekogretim okulla^ma 
orani gok du§uktO. Salazar diktatoriOgOnun 1974'de sona emiesini takiben, 
1976'da kabul edilen Anayasa'nin 43. Maddesi ile ozel yOksekogretim 
kurumlannin kurulmasina izin verildi. Bu tur kunjmlar hem demokrasiyi 
geli^tirmenin, hem de yuksekogretimdeki okulla5ma oraninin artinlmasinin 
araci olarak goruluyordu. 1987-1992 doneminde Egitim Bakanligi yapan 
Roberto Cameiro'nun yuksekogretime giri§tekl barajlari kaldirmasi, ozel 
yuksekogretim kurumlan igin burs programlan ihdas etmesi ve bu tur 
kurumlann alt yapilannin geli§tirilmesi igin 17 milyon dolar tutarmda fon 
sagianmasmdan sonra. ozel yukseksgretim kurumlan Portekiz'de hizla gelistl. 
Portekiz yOksekogretim sisteminin, ge§itli turdeki kurumlara kayitli ogrenci 
sayilanna gore profilinin 1984-1997 donemindeki geli§mesi a§agida 
gosterilmi^tir: 
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1984.% 1989.% 1997.% 

Devlet universiteleri 76,0 63,5 46,7 
Devlet politeknikleri 12,6 15,0 18,6 
Ozel universiteler 7,9 10,5 15,0 
Ozel politeknikler 3,3 11,0 19,7 

Goruldugu gibi, ozel yijksekogretim kurumlannin Portekiz yuksekogretim 
sistemi igindeki, payi halen %35 civanndadir. Soz konusu donemde devlet 
kurumlanndaki ogrenci sayisi %40 oraninda artarken, ozel kurumlardaki arti§ 
orani %250 olarak gergekle§mi§tir. Ne var ki, Portekiz'deki ozel 
yuksekogretim kurumlan du§uk yatinm ve du§uk i§letme masrafi olan 
alanlarda ve niifusun yogun oldugu cografi bolgelerde yogunla§mi§tir. 

Ozel yuksekogretim kurumlan. komunizmin goklugu 1989'dan itibaren 
ba§iayan donemde eski komunist OIkelerde inanilmaz bir hizla 
yayginla§mi§tir. Bazi OIkelerde bu tOr kurumlann sayilan ve kayitli ogrenci 
sayisina gore uIke yOksekogretim sistemi igindeki paylari halen yakla§ik 
olarak §6yledir: 

Ozel Kurum Savisi Pav.% 
Polonya 184 30 
Romanya 102 25 
Macaristan 32 Veri Yok 
Bulgaristan 5 12 
Letonya 5 11 
Slovenya 5 3 
Qek Cumhuriyeti Veri Yok < 1 
Litvanya 1 <1 

Ancak, eski komunist ulkelerdeki bu tOr kurumlarin tamami kar amagli 
ve buyOk gogunlugu ogretim standartlan dO§uk veya belirsiz kurumlardir. 

ABD yOksekogretim sisteminin 1997 yili itiban ile profili Table 1'de 
g6sterilmi§tir. Bu tabloda goruldugO gibi, Bu OIkedeki 2.320 universite ve 
kolejin 1.798,i ozel olup, buniann 169'u kar amaglidir. Toplam 1.776 lisans 
oncesi kolejin 1.092,si kamu kurumu, 184'0 vakiflarca kurulan, 500'u ise kar 
amagli ozel kurumdur. Kayitli ogrenci sayisina gore, ozel kurumlarin 
Oniversiteler ve kolejler igindeki payi %34, lisans oncesi kolejler igindeki payi 
%4, uIke yOksekogretim sisteminin geneli igindeki payi ise %18'dir. 

ABD'nde yuksekogretim ister ozel, ister kamu olsun, tum 
yOksekogretim kurumlarinda reel ogrenim Ocretine tabidir. Ancak, ozel 
kaynaklann yaninda, kamu kaynaklanndan desteklenen geni§ burs ve kredi 
programlan vardir. 
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Bu programiar hem ozel hem de devlet yuksekogretim kurumlarindan 
okuyan ogrencilere agiktir. Dolayisiyla, ABD'deki ozel yuksekogretim 
kurumlan bu tur programiar vasitasiyla dolayli olarak kamu kaynaklanndan 
desteklenmektedir. Diger yandan, ara§tirma fonlannin tahsislnde de kamu ve 
ozel diger bir ayirim olmadigmdan, bu fonlar da ozel universiteler igin ikinci bir 
mali destek alma vasitasidir. Oniversitelerin alt yapilannin geli§tirilmesine 
yonelik federal veya eyalet fonlannda da boyle bir ayinm yoktur. Aynca, kar 
amaci gutmeyen 6zel yuksekogretim kurumlan vergiden muaftir. ABD'ndeki 
ozel ve resmi Oniversitelerin geiirlerinin kaynaklanna gore dagilimi yaklagik 
olarak §6yledir: 

Ozel Kamu 

• . Cgrencilerin ddedigi ogrenim ucretleri % 43 % 19 
• Kamu kaynaklanndan dogrudan saglanan destek...% 5 % 42 
• Kamu kaynaklarmdan saglanan ara§tirma fonlan....% 11 %13 
• Vakfiye ve bagi§ gelirleri % 15 % 05 
• Universitelerin Orettigi hizmetlerden saglanan gelir..% 26 % 21 

GorOidugu gibi, finansman kaynaklanna gore, ABD'ndeki 6zel 
universiteler lie kamu universiteleri arasindaki ba§lica farklar, ozel 
universitelere kamu kaynaklanndan gesitii yollaria yapilan yardimlarin, devlet 
Oniversitelerine yapilan yardimlardan yakla§ik ug kat az, buna kar§ilik, 
Sgrenim ucretleri ile vakfiye ve bagi§lardan elde edilen gelirlerin ozel 
Oniversitelerde devlet Oniversitelerine kiyasla ug kat fazla olmasidir. ABD'nde 
ozel yuksekogretim kurumu bulunmayan tek eyalet Wyomlng'dir. 

ABD'ndeki resmi ve ozel universitelerin neredeyse hepsinin gelir 
getiren vakfiyeleri vardir. En yuksek vakfiyeye sahip olan 10 Oniversitenin 
vakfiyelerinin toplam variiklari milyon dolar olarak a§agidaki gibidir: 

Harvard 14.256 
Texas Oniversite Sistemi 8.128 
Yale 7.198 
Princeton 6.469 
Emory 4.476 
University of California 4.315 
MIT 4.288 
Washington University 3.762 
Texas A&M Oniversite Sistemi 3.746 
Columbia 3.637 

Iginde bulundugumuz yil itiban ile ABD'ndeki ortalama yillik ogrenim 
Ocretleri dolar olarak kumm turierine gore §6yledir: 

4 yillik devlet kurumu 3.226 
4 yillik ozel kurum 14.003 
2 yillik devlet kurumu 1.328 
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Goruldugu gibi, lisans duzeyindeki yillik ogrenim ucretleri, ozel 
kurumlarda, devlet kurumlannin 4 katindan fazladir. 

Avrupa ve ABD'ndeki ozel yukseogretim kurumlan, bilhassa ozel 
iiniversiteler, Kilise'nin veya ge§itli dini gruplann, ticaret odalan gibi ozel 
giri§im kuru!u§lannin veya hayirsever zenginlerin, bir olgiide prestij kazanma 
amaciyla giri§imleri sonucunda kurulmu^lardir. Belgika, Hollanda, Portekiz, 
Fransa, Ispanya ve eski komiinist ulkeler di§indaki Avrupa ulkelerinde ozel 
yuksekogretim kurumlan yaygm degildir. Ingiltere'deki tek ozel universite 
1970'te kurulan Buckingham Universitesi'dir. Ancak, Birle§ik Krallik'taki 
universitelerin tCimii ashnda kamu kaynaklanndan finanse edilen ve hukuken 
ozel statudeki kurumlardir. 

1994 yilina kadar Isveg'teki tek ozel universite, 1909'da Kraliyet 
Fermani ile kurulmu§ olan Stockholm Ekonomi Okulu idi (Handelshdgskolani 
Stockholm). Universiteye e§deger bir kurum olan bu okulun ogrenci sayisi 
halen 1700'diir. Daha once zikredilmi§ olan Chalmers Teknoloji Oniversitesi 
(Chalmers Tekniska Hogskola), 1829'da ozel muhendislik okulu olarak 
kurulduktan sonra, 60'li yillarda devletle§tirilmi§tir. Ancak, bu universite, daha 
sonralan, ara§tirma fonlan, ge§itli vakif ve ozel sekt6rkurulu§lannin yaptigi 
bagi§larla, ihtiyag duyu^u kaynaklarin onemli bir bolijmunu kendi yaratmaya 
ba§lami§tir. isveg'te 1991'de iktidara gelen muhafazakarlarin ba§lattigi 
ozelleitirme kapsammda, Chalmers Teknoloji Enstitusii'ne vakif universitesi 
statusii verilmek suretiyle, bu iiniversite 1994'de esasen ozelle§tirilmi§tir. Bu 
Liniversite halen, Isveg'teki diger universitelerden farkli olarak, iginde hukiimet 
tarafmdan atanmi§ iiyeler bulunmayan ve rektoriin de iiye olmadigi bir 
muteveili heyet tarafindan yonetilmektedir. 1995 yili itiban ile bu universitedeki 
lisans programlanna kayitli ogrenciler devlet tarafmdan, lisansustu programlar 
ile ara§tirma faaliyetleri ise, iiniversitenin kendi yarattigi veya ara§tirma 
konseylerinden sagladigi fonlaria finanse edilmektedir. Devlet katkismm 
iiniversitenin toplam gelirleri igindeki payi %80'dir. Universitenin ogrenci sayisi 
halen 6.700'dur. Buna gore, ozel yuksekogretim kurumlannin Isveg 
yuksekogretim sistemi igindeki payi %3,tur. 

Almanya'daki ilk ozel universite 1982'de kurulan Witten Herdecke 
Oniversitesi'dir. Tip, di§gillk, iktisat ve i^letme alanlannda faaliyet gosteren 
bu iiniversitenin ogrenci sayisi halen 1000 civarindadir. Bu iilkedeki ikinci 
iiniversite e§degeri ozel yiiksekogretim kurumu, 1984'de kurulan Otto 
Beisheim Lisansustu i^letme Okulu'dur. Bu okulun ogrenci sayisi halen 
300 civanndadir. 1999'da kurulan International University of Bremen adii 
ozel iiniversite, miihendisiik ve sosyal bilim alanlannda ilk kez 2000 yilmda 
ogrenci almi§tir. 

Avrupa'da bazi iilkelerdeki uluslararasi i§letmecilik okullan, bu kitadaki 
ozel yiiksekogretim kurumlannin degi^ik turdeki ornekleridir. Bunlann 
ba^licalari ^unlardir. 
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Institut European d ' Administration des Affaires, INSEAD 
(Fontainbleu) 
Institute for Management Development, IMD (Lausanne) 
Institute de estudios superiores de la empresa, lESE (Barselona) 
Rotterdam School of Management 
Scuolo d i Direzione Aziendale-BocconI (Milano) 
Institut superieur des affaires (Paris) 
London Business School 
Manchester Business SchooL 

Buniann bazilannin kurulu^ tarihleri eskidlr. Cmegin, Barselona ve 
Manchester'in kSkenleri 19. yuzyila kadar gitmektedir. IMD'nIn kurulu^u 
1946'ya kadar uzanmaktadir. INSEAD ise 1959,da kurulmu§tur. Bu okuilar 
MBA derecesine yonelik programiar uygulayan, yuksek prestijil kurumlardir. 

Avustralya'daki ilk ozel universite, kar amaci gOden, ancak elit bir kurum 
olma iddiasi ile 1987,de kurulan Bond Oniversitesi'dir. I§letme, hukuk ve 
blli^im teknolojileri alanlannda faaliyet gosteren bu universitenin dgrenci 
sayisi halen 1700'dur. iggi 'de kurulan Avustralya Katolik Universitesi'nin 
faaliyetleri, ogretmen yeti^tirme alanlannda yogunla^mi^ olup, ogrenci sayisi 
halen 11.000 civanndadir. Kurulmasina karar verilen William Simon 
Oniversitesi henuz faaliyete gegmemi^tir. Yeni Zelanda'da dzel yOksekdgretim 
kuaimlan gok yeni bir kavramdir. 

Buna kar^ilik, dzel yOksekdgretim kunjmlari, ba§ta Japonya ve Kore 
olmak Ozere, Asya-Pasifik ulkeleri ile Latin Amerika OIkelerinde gok yaygindir. 
ABD ve Avrupa'daki dzel Oniversltelerin ve dzel yuksekdgretim kurumlannin 
bir gogu kar amaci gutmeyen, yuksek prestije sahip elit kurumlardir. Omegin, 
ABD'nin en dnde gelen 25 ara§tirma Oniversitesinin 19'u dzel universitedir. 
Buna kar§ilik, Asya-Paslfik ve Latin Amerika ulkelerindeki dzel yOksekdgretim 
kurumlannin bir gogu kar amaci guden, kOgOk ve belirii alanlarda mesleki ve 
teknik egitim yapan kurumlardir. Bunlar, Brezilya, Japonya, Tayland, Fillplnler 
ve $ill'de oldugu gibi, 1960*11 yillarda patlayan talep Ile plyasada gegerii bir 
beceri edinme isteklerinin artmasi sonucunda ortaya gikmi^ kurumlardir. 

Japon yOksekdgretim sisteminin 1997 yili itiban ile profili Tablo 2'de 
gdsterilmi$tir. Bu tabloda gdrOldugu gibl, Japonya'dakI 587 Qniversitenin 431 'i, 
595 lisans dncesi kolejin 504'u, 3.546 uzmanlik yOksekokulunun 3.179'u, 
uzmanlik yOksekokullannin Ise neredeyse tamami dzeldir. Kayitli dgrenci 
sayisina gdre, dzel Oniversitelerin Oniversite alt sektdrQ igindeki payi %77, 
dzel lisans dncesi kolejierin bu alt sektdrdeki payi ise %92'dir. UIke genelinde 
dzel yuksekdgretim kurumlannin payi %81'dlr. 1960-1990 doneminde 
Japonya'dakI dzel yuksekdgretim kurumlanna kayitli dgrenci sayisi, yakla^ik 
olarak, Oniversitelerde 4, lisans dncesi kolejierde 6 kat artmi^tir. 
Oniversitelerdeki dgretlm elemanlannin %50,sl, lisans dncesi kolejierdeki 
dgretim elemanlannin ise, %83'u dzel kurumlardadir. Oike genelinde 
akademik personelin %65'i, yuksek lisans dgrencilerinin %35'i, doktora 
dgrencilerinin ise %32'si dzel kurumlardadir. 
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Japonya'daki milli ve ozel universitelerin 1996 yili itibari ile gelir 
kaynaklarinin dagilimi §6yledir: 

Milli. % Ozel. % 

Devlet Butgesinden katki 59,5 11,2 
Ogrenim ucretleri 11.7 54i"3 
Bagi§larve diger gelirler 3,3 3,0 
Universitelerin kendi yarattigi kaynaklar... 25,5 31,3 

Yine 199010 yillann ba^i itiban ile, Kore'deki toplam 456 yuksekogretim 
kurumunun 363'u, 100 universitenin ise 78,i ozel kurumlardir. Kayith ogrenci 
sayisma gore ozel kurumlann universiteler igindeki payi %67, diger 
yuksekogretim kurumlan igindeki payi %96. ulke yuksekogretim sistemi 
igindeki payi ise %74'tur. Bu oranlar Tayvan'da, sirasi ile, 7055, %84 ve 
%71'dir. Kayitli ogrenci sayisina gore ozel yuksekogretim kurumlannin ijike 
yuksekogretim sistemi igindeki payi Filipinler'de %85, Endonezya ve 
Banglade§'de %67, Hindistan'da %60, Tayland'da ise %30'dur. 

Ozel yijksekogretim kurumlannin ulke yuksekogretim sistemi igindeki 
payi Latin Amerika genelinde 1955'de %14 iken, gunUmuzde yakla§ik olarak 
%33 tur. Kuba di§indaki tijm Latin Amerika ulkelerinde ozel yuksekogretim 
kurumlan vardir. Bu tiir kurumlann Oike yOksekogretim sistemleri iginde payi 
Kolombiya'da %61. Brezilya'da 7059, $ili'de %48. Meksika'da %19, 
Venezuela'da %17. Arjantin'de %^6, Ekvator'da %15,tir; Bolivya ve 
Uruguay'da ise %10,un altindadir. 

DOnya genelinde, ozel yiiksekogretim kurumlannin ba^lica gelir 
kaynagi ogrenim ucretleridir. Yiiksekogretim yan kamusal bir hizmettir. 
Dolayisiyia, bu hizmetin, biri bu hizmetten yararlanan ki§iye daha fazia gelir 
olarak donen ki§isel, digeri ise egitim gormu§ bir ki§iden dolayi toplumun 
geneline donen toplumsal olmak uzere iki tur getirisi vardir. Buna gore,ozel 
yuksekogretim kurumlannin yarattiklan toplumsal katma deger oraninda kamu 
kaynaklanndan ge§itli yollarda desteklenmesi, sosyal adalet, firsat e§itligi ve 
kamu maliye teorisinin bir geregidir. Bir gok iktisatgi, ozel yOksekogretim 
kurumlannin kamu kaynaklanndan destekfenmesini, ozellikle devlet 
yuksekogretim kurumlannda reel ogrenim Ocreti uygulanmayan hallerde, 
verimi artirma ve muhtemel e?itsizlikleri onleme bakimindan da gerekli 
gormektedir. Bu nedenlerle, ozel yiiksekogretim kurumlan bir gok ulkede 
ge?itli yoilaria kamu kaynaklanndan desteklenmektedir. Ornegin, Belgika, 
Portekiz, Hollanda ve §ili'deki ozel Oniversiteler neredeyse tamamen devlet 
tarafindan finanse edilen kurumlardir. DOnya genelinde ise, kamu 
kaynaklanndan saglanan mali destegin ozei yuksekogretim kurumlannin 
toplam gelirleri igindeki payi %10'un altindadir. Kar amagli yuksekogretim 
kurumlanna bu tiir destek verilmesi hig bir OIkede soz konusu degildir. 
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1.4.6 KiTLESELLE§ME VE YUKSEKOfiRETlM SISTEMLERININ 
PROFiLLERl 

Bugun 15 milyona yakla5an ogrenci sayisi ve %81,e ula§mi§ 
yuksekogretim okulla^ma orant ile dunyanin en buyuk yQksekogretim 
sistemine sahip olan ABD'nin yuksekogretimdeki okullagma orani 20.yuzyil 
ba§inda sadece %4 idi. 2. Dunya Sava§i sona erdiginde ise, bu OIkedeki 
toplam ogrenci sayisi ile ancak 1,5 milyon, yani bugunkQ sayinin yakla^ik 
onda biri kadardi. Ayni yillarda, yuksekogretim okuIla§ma orani Isveg ve 
Almanya gibi ileri OIkelerde dahi ancak %5'e ula5mi5ti, Kisacasi, 1950'li 
yillann ortalanna gelindiginde, yOksekdgretim en ileri OIkelerde dahl, ayncalikli 
kesimlere 6zgQ, yani elitist bir yapiya sahipti. 

YOksekogretimin kitleselle§mesi 1950'li yillann ortalanndan sonra 
ba§lami§ ve dunyaya yayilma hizlanmi§tir. YOksekdgretimdeki dgrenci 
sayilan 1955-1990 ddneminde Tayland'da 63, Venezuela'da 60. Endonezya'da 
36, Ispanya'da 15, Isveg'de 12, Avusturya'da 9, Fransa'da 7 ve ABD'nde 6 kat 
artmi^tir. 

Dogu Avrupa'daki komOnist rejimlerin gdktOgu 1989'dan bOgOne kadar 
gegen ddnemde, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Bulgaristan, Qek 
Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Romanya, Polonya, Litvanya ve 
Letonya'daki yuksekdgretim dgrenci sayisi 1.284.509,dan, 2.137,997'ye 
yOkselmi^tir. Macaristan yOksekdgretim okulla§ma oranini 2010'da %50'ye 
yukseltmeyi hedeflemektedir. 

1970,ten gOnOmuze, gegitii QIke gruplarmin yOksekdgretimdeki 
okullaima oranlan ile dgrenci sayilanndaki arti§lar, sirasi ile, Tablo 3 ve Tablo 
4,te, bazi Qlkelerin 1965 ve 1999 yillanndaki brOt okulla$ma oranlan ile 1975 
ve 1999 yillanndaki dgrenci sayilannin kar§ila5tinlmasi ise Tablo 5,te 
gdsterilmi§tir. Agikga gdruldOgu gibi. Tabic 5'te gdsterilen Olkeler arasinda 
yOksekdgretimi henOz kitleselle^tirememl? olan, yani brut okulla§ma orani 
%15'in altinda kalan Olkeler Brezilya, Qin, Endonezya, Hindistan ve 
Paklstan'dir. 1999 yilina ait brut okulla^ma oranlan §ekil Vd© aynca g6sterilml§tlr. 
Bu §ekilde agikga gdrOldugu gibi, yuksekogretimdeki okulla^ma orani ile 
Qlkenin geli$mi$ilk duzeyi arasmda %1 OO'e yakm bir iii^ki vardir. 

Dike yuksekogretim sistemlerinin, okulia^ma oranlarma gore, etit 
(%15'in altinda), kitlesei (%15-%50 arasi) ve evrensel (%50'den fazia) 
olmak uzere Qg gruba ayrildigi yukarida beiirtilmi^ti. Bu kisimda veriien 
istatistiki degerlerden goruiecegi gibi, dunya crtaiamasi 1985 itiban iie 
kitlesei sininni gegmi^tir. Iieri ve mureffeh uikelerin ise neredeyse hepsi 
artik evrensei yuksekogretim sistemine sahiptlr. 

Yukanda da belirtildigi gibi. geli§en teknolojinin ortadgretim sonrasi 
egitim gdmiu? i§gOcune olan talebi artinnasi, yuksekdgretime artanJalebin 
kisa surede ve nispeten ucuz maliyetlerie kar§ilanmasi ydnOndekl du§Onceler, 
mesleki ve teknik egitim yapan daha ktsa sQreli yuksekdgretim kummlarinin 
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TABLO 3 

YUKSEKOfiRETiMDEKi OKULLAR MA ORANLARI, % 

ULKE GRUBU 1970 1980 1990 1997 

GELI?MI§ 
ULKELER 

28,9 40,5 49.5 57,4 

LATIN AMERiKA 
VE KARAYlPLER 

4.7 10.5 12,6 16,3 

ARAP ULKELERl 4.7 10,5 13,2 16.3 

DOGU ASYA VE 
OKYANUSYA 1,6 3,7 6,6 12.1 

GUNEY ASYA 4,7 4.8 6.3 7,9 

AFRtKA 1.1 1,8 3.2 4.2 

DUNYA 
ORTALAMASI 10,0 13.7 15,3 19,5 

Kaynak ; UNESCO Statistical Yearbook 1999. 

TABLO 4 
YUKSEKOGRETiMDEKi O^RENCi SAYILARI ( milyon ) 

ULKE GRUBU 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

YUKSEK GELlR GF 20,9 21,3 23,9 24,7 31,0 36,3 

DIGER ULKELER 6,0 19,0 26,9 33.6 37,3 44.2 

DUNYA TOPLAMI 26,9 40,3 50,8 58,3 68,3 80,5 

Kaynak ; UNESCO Statistical Yearbook 1999. 
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BAZI OLKELERIN YOKSEKMRETIM SiSTEMLERlNDEKl 66RENCI SAYILARI 
VE BROT OKULLA^MA ORANLARI 

OGRENCI SAYISI BRUT OKULLASMA ORANI, % 

CLKE 1975* 1999* 1965* 1999* • 

ALMANYA VY 2.131.907 9 47 
ABD 11.184.859 14.261.778 40 81 
AVUSTRALYA 274.738 1.041.648 16 80 
AVUSTURYA 96.736 240.632 9 48 
ARJANTIN 596.736 1.069.617 15 36 
BELClKA 159.660 358.214 15 56 
BIRL KRALLIK 732.947 1.820.849 12 52 
BREZILYA 1.089.808 1.868.529 2 9 
CiN 500.993 6.075.215 VY 6 
CEK CUMHURlYETl 90.649 207.221 VY 24 
DANlMARKA 110.271 174.975 14 48 
EKVATOR 170.173 206.541 3 20 
ENDONEZYA 278.200 2.303.469 3 11 
FiLlPlNLER 769.749 2.022.106 19 29 
FiNLANDlYA 114.272 226.458 11 74 
FRANSA 1.038.576 2.062.495 14 51 
HOLLANDA 288.026 468.970 17 47 
HONG KONG 44.482 97.392 5 22 
HiNDlSTAN 3.043.865 6.060.418 5 7 
IRLANDA 46.174 134.566 12 41 
ISPANYA 540.238 1.684.445 6 48 
ISRAlL 97.097 198.766 20 41 
iSVEC 162.640 275.217 13 50 
ISVlCRE 64.720 148.024 8 33 
ITALYA 976.712 1.892.542 11 47 
JAPONYA 2.248.903 3.917.709 13 41 
KANADA 1.079.960 1.783.716 26 88 
KOLOMBIYA 176.098 644.188 3 17 
KORE 318.683 2.511.659 6 68 
MACARiSTAN 107.555 194.607 VY 24 
MALEZYA 57.650 210.724 2 12 
MEKSlKA 562.056 1.612.318 4 16 
MISIR 480.016 850.051 7 20 
NORVEC 66.628 185.320 11 62 
PAKISTAN 127.932 371.162 2 3 
PERU 195.641 657.586 8 26 
POLONYA 575.499 720.267 13 25 
PORTEKIZ 79.702 319.525 5 39 
RUSYA 5.500.000 4.458.363 VY 43 
SINGAPUR 22.607 92.140 10 39 
SiLl 149.647 380.603 6 30 
TAYLAND 130.965 1.522.142 2 22 
TAYVAN VY 265.233 VY VY 
TURKlYE 262.302 1.503.981" 4 28(19)"* 

ORDON 11.873 112.959 2 27 
VENEZUELA 213.542 550.783 7 28 
YENI ZELANDA 66.178 269.656 15 63 
YUNANlSTAN 117.246 363.150 10 47 

VY: Veri Yok 
* Belirtilen yikJaki UNESCO Statistical Yearbook1 da yer alan en son yila ait de^er 
• • 1999-2000 egitim - Ogretim yili 
• • • Parantez igindeki deger sadece OrgOn Ogretime gOredir. 
Kaynak: The Task Force cm Higher Education and Society, "Higher Education in Developing 

Countries, Peril and Promise", The Worid Bank, Washington, D.C., (2000). 
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$EKIL 1 

BAZI ULKELERiN YUKSEKOGRETIM SiSTEMLERINDEKi BRUT OKULLASMA ORANLARI ' 

KANADA 

ABO 

AVUSTRALYA 

FlKlANOlYA 

KORE 

YENl ZELANOA 

NORVEC 

BEiglKA 

8iRL KRALUK 

FRANSA 

ISVEC 

ISPANYA 

DANlMARKA 

AVUSTURYA 

YUNANlSTAN 

ITALYA 

HOUANOA 

ALMANYA 

RUSYA 

JAPONYA 

ISRAlL 

IRLANOA 

SiNGAPUR 

PORTEKlZ 

ARJANTIN 

ISVlCRE 

$ l l l 

FiLlPlNLER 

VENEZUELA 

TOFWIYE 

URDON 
PERU 

POLONYA 

MACARISTAN 

CEK CUMHURlYETl 

TAYIANO 

HONGKONG 

MISIR 

EKVATOR 

TURKlYE 

KOLOfcffllYA 

MEKSlKA 

MALEZYA 

ENDONEZYA 

BREZlLVA 

HINDISTAN 

CIN 

PAKISTAN 

| 2 a (Ac>kAOtMm d»hl) 

127 

11ft (SidsoOrjOnOOrMnj 

, _ _ . J 

K a y n a k ; Bkz. Tablo 5 
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kurulmasini zorunlu hale getirmistir. Bu amagia, hemen hemen her OIkede 
ge^itli yapilarda ve degi§ik surelerde eQltim yapan Qniversite di?i yQksekfigretim 
kunjmlari kunjlmu§tur. Bu IQr kurumlara, 1970'li yillardan itibaren uzaktan 
eQitIm kurumlan da eklenmi§tir. Boylece Qlkelerin yuksekogretim sistemleri 
olu§mu§tur. 

Ilk Qniversitelerin kurulduQundan bu yana gegen yakla§ik 900 yillik sQre 
zarfinda gesitii a§amalardan gegerek gelinen bugunkQ noktada bir Qlkenin 
yuksekogretim sistemi: 

• Ara§tirma universiteleri, 
• Genl§ kitlelere ySnelik egitim yapan kitlesei egitim Qnlversiteleri, 
• Ktsa sQreli mesleki ve teknik yuksekogretim kurumlan, 
• Uzaktan egitim kuaimlan, 
• K§r amaci gutmeyen vakiflarca kumlan yuksekdgretim 

kurumlan, 
• Kdr amagli ve ticari yuksekdgretim kurumlan, 
• §irketlerin bQnyelerindeki eQitim birlmleri, 

olmak Qzere, gok ge§itll tQrIerdeki kurumlardan olu§maktadir. 

Ne var kl, bu kurumlan kesin gizgilerle blrbirierinden ayirt etmek ve 
Qlkeleri bu agtdan birbirleri ile kar§ilartimiak giderek zorla§maktadir. Omegin, 
Almanya'daki Fachhochschulen ile Hollanda'daki HBO\ar bu ulkeler 
agisindan universitelere kiyasla kisa sQrell mesleki ve teknik yuksekdgretim 
kurumlandir. Ancak, bu kurumlar, geli§mekte olan ulkelerdeki Qniversitelerden 
gok daha ileri duzeyde eQitim, hatta ara$tinna yapan kurumlardir. 

Diger yandan, sadece uzaktan egitimie diploma veren kunjmlar 
yaninda, dzelllkle geli|mi$ Qlkelerde ileri telekomunikasyon ve bili§im 
teknolojilerine dayali, drgun egitimie bQtQnle§mi$ uzaktan egitimin QIke 
yQksekdgretim! sistemi igindeki payini hesaplamak artik gok zordur. 

dzel yQksekdgretim kurumlanni .devletten yardim alip almadigina, kar amaci 
gotmedigine, ydnetim lerinde hQkQmet temsilciierinin bulunup bulunmadigina ve 
reel dgrenim Qcretl alinip ahnmadigina gdre stniflandinnak mumkundur. Ozel 
kurumlan devlet kurumlanndan ayirdetmek de bu bakimdan zordur. Kaldi ki, 
turn Qlkelerde, ne tQr olursa olsun, tum dzel kurumlar da devlet kurumlannin 
tabi oldugu akademik nonnlara uymak zorundadtr. 

Nihayet, ge^itli nedenlerle kendilerini yenilemek isteyen, hem gali§ip 
hem okuyan, yan zamanli, yeti§kln dgrencileriti sayist, ozellikle ileri Qlkelerde, 
ĵ̂ Qksekdgretim ya§ grubundaki dgrenci sayisina kiyasla hizla artmaktadir. 

Omegin, ABD'ndeki yQksekdgretim dgrencilerinin yakla^ik %40'i 24 ya§in 
uzerindedir. Birie^lk Krallik'takl ileri egitim sektdrQndeki yan zamanli dgrenci 
sayisi, tam zamanli dgrenci sayisinin yakla§ik2,5 katidir. 
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Bu nedenlerle, bu bolumde verilen uluslararasi kar^ilaftirmalarda, ulke 
yuksekogretim sistemlerinin: 

• Universiteler, 
• Kisa sureli mesleki ve teknik yuksekogretim kurumlan, 
• Uzaktan egitim kurumlan 

olmak uzere, ug tiiir kurumdan olu§tugu kabul edilmi^tir. Kisa sureli mesleki ve 
teknik yuksekogretim kurumu ise, ortaogretim sonrasi duzeyde, ancak o 
iilkedeki universitelerde yOrutiilen lisans duzeyindeki programlardan daha 
kisa sureyle egitim yapan kurumlar olarak ele almmi^tir. Uzaktan egitim 
kurumlan olarak da sadece bu yontemie derece veren kurumlar dikkate 
al!nmi§tir. 

Yonetimlerinde hukiimet temsllcisi bulunmayan tiim kurumlar ozel 
yuksekogretim kurumlan olarak kabul edilmi§tir. 

Yukanda ozetlenen tiirdeki kurumlann ulke yiiksekogretim sistemleri 
igindeki paylan, kurum sayisina gore degil, kayitli ogrenci sayisina gore 
verilmi§tir. Ogrenci sayilan ve ge^itli turdeki kurumlann paylan, ABD ve 
Japonya di^inda, UNESCO, OECD ve Diinya Bankasi kaynaklanndan 
derlenmi§tir. ABD ve Japonya ile ilgili degerler ve yararlanilan kaynaklar Tablo 
1 ve Tablo 2,de g6sterilmi§tir. 

Qniversitelerdeki ogrenci/ogretim uyesi ve kisa siireli mesleki ve teknik 
yiiksekogretim kurumlarindaki ogrenci/ders veren ogretim elemani oranlan 
UNESCO kaynaklanndan derlenmi§tir. 

Yurtdi§inda yuksekogrenim goren ogrenciler yurtigindeki yuksekogretim 
ogrenci sayisina orani Dunya Bankasi kaynaklanndan derlenmi^tir. 

Bazi iilkelerin, yukanda ozetlenen kriterlere gore hazirlanan 
yiiksekogretim sistemlerinin profilleri ozet olarak Tablo 6'da g6sterilmi§tir. Bu 
tabloda gosterilen degerlere, ge§ltli ulkelerin yiiksekogretim sistemlerini 
kabaca birbirleri ile kar§ila§tirmak ve yakla§ik bir fikir edinmenin otesinde, 
ba§kaca bir aniam yCiklenmemelidir. Ozellikle ge§itli ulkelerdeki kisa siireli 
mesleki ve teknik yuksekogretim kurumlannin birbirlerinin e§degerieri 
olmadiklannin alti gizilmelidir. Bunlann bir kismi iiniversite di§mdadir. Bir 
kismi ise, Tiirkiye, Fransa, Ispanya ve bazi ABD iiniversitelerinde oldugu gibi, 
universite biinyeleri igindedir. 

Bilim ve teknoloji gostergelerinin neler oldugu (iktisaden faal 10.000 
niifus ba§ina ara§tinci ve yardimci sayilan, GSMH'dan Ar-Ge faaliyetlerine 
aynlan pay, Ar-Ge faaliyetlerinin iginde yuksekogretim kurumlan, kamu 
ara§tirma kurumlan ve ozel sektor Ar-Ge birimlerinin paylan gibi) ve bu 
gostergelerin nasil hesaplandigi Frascati Manuafda aynntili olarak 
veriimi§tir. Buna kar§ihk, yiiksekogretim gostergeleri henuz bu ayrintida 
standartize edilmemi§tir. Kisa siireli mesleki ve teknik yuksekogretim, uzaktan 
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eQitim ve ozel kurumlarin bazi Qlkelerin yQksekogretim sistemleri igindeki 
paylan, sirasi ile, §ekil 2,3 ve 4,te gosterilmiftir. / 

§ekil 2'de gdrOldugu gibi, Almanya (%26) Ispanya (%23), 
Avusturya (%10) ve Italya (%3) harig, kisa sureli mesleki ve teknik 
yuksekogretim kurumlannin Dike yuksekogretim sistemi igindeki payi 
hig bir Ileri ulkede %30'un altinda degildir. Iki yillik mesiek 
yuksekokullannin Turk yuksekogretim sistemi igindeki payi ise, ancak 
%15'dir. 

TOrkiyenin uzaktan egitimin yQksekdgretim sistemi igindeki ̂ oSS'Iik payi 
ile Tayland'tn (%37) ardindan ikinci sirada oldugu §ekii 3,te gdrOlmektedir. 

Ozel yQksekdgretim kurumlannin payinin gdsterildigi §ekil 4 bazi 
yanilgilari agikga ortaya koymaktadir. Genel kani, dzel yQksekdgretim 
kurumlannin ancak yuksek gelir dOzeyine sahip Qlkelerde yaygin olarak 
bulunabllecegi ydnOndedir. Ancak, dQnyanin en zengin Qlkesi olan ABD, dzel 
yQksekdgretim kunjmlannin sistem Igindeki %18,lik payi ile bu bakimdan orta 
siranin biraz altindadir. Avusturya (%4), Isveg (%3) ve Almanya (1) ve Birle§ik 

•Krallik (%1) Ise en alt siralardadir. Buna kar^ilik, Fillplnler (%85)l Endonezya 
(%63), Kolombiya (%61)t Hindistan (%60), Brezilya (%59), Portekiz (0/o38), 
UrdOn (%34) ve Pern (%33) gibl Olkelercle, dzel ^ksekdgretim kurumlannin 
payi ABD'nin gok ustOndedir. Belgika ve Hollanda ise, yukanda da belirtildigi 
gibi, dzel dunjmlardir. Kanada, Non/eg, Finlandiya ve Danimarka gibi Ileri ve 
mureffeh OIkelerde Ise, dzel yQksekdgretim kurumu henOz yoktur. 

Bazi Olkelerin yurtdi^indakl yOksekdgretim dgrencilerinin yurtiginde 
yOksekdgrenim dgrencilerine oranlan §ekil 5'te gdsterilmi§tlr. Bu §ekilde 
gdrOldOgO gibl. Hong Kong, Malezya, Singapur ve OrdOn gibi, nOfus 
bakimindan kOgOk Qlkelerde bu oran %15 ile %36 arasinda degi§mektedir. 
TOrkiye %3,2,lik oran ile bu bakimdan Ost siralardadir, 

UNESCO verilerine gdre en gok yabanci uyoikiu yQksekdgretim 
dgrenclsl bulunan ilk 10 Olkeler §unlardir: 

ABD 453.785 
Birle5ik Krallik 198.838 
Almanya 165.977 
Fransa 138.191 
Avusturya 102.284 
Rusya 73.172 
Japonya 53.511 
Bal^tka-. 34.966 
fsvlgre 24.093 
l5yanya 21.403 

The Chronicle of Higher Education Almanac 2000 sayisindaki verilere 
gdre, ABD'nde yOksekdgrenim gdren yabanci uyaiklu dgrencilerin Olkeler 
itiban Ile ddkOmOnde ilk 15 siradaki QIke ̂ uniardin 
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§ E K i L 2 

KISA SURELi MESLEKi VE TEKNIK YUKSEKG6RETIM KURUMLARININ BAZI ULKELERiN 
Y U K S E K M R E T I M SiSTEMLERi IQINOEKI PAYLARI 

( Kayit l i Ogrenci Sayisinin %' si olarak ) 

Pakistan 

Hollanda 

Singapur 

Tayvan 

Belgika 

Isve? 

Cak Cumhunyett 

Malezya 

Israil 

Irianda 

$Hi 
Qln 

Isvigra 

Peru 

Avustralya 

ABD 

Rusya 

Norve? 

Portekiz 

Fin land lya 

Macahstan 

Japonya 

Kora 

Birtejik Kfal])k 

Yani Zeianda 

Aiiantin 

Vunanislan 

Almanya 

Tayiand 

Ispanya 

Filipinlof 

OnJun 

Endonezya 

Misir 

TOnuye 

Kotomtxya 

Butganstan 

Hindistan 

Avusturya 

Meksika 

1 7 2 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 5 

1 5 5 

[ 5 2 

1 4 9 

1 4 9 

1 4 8 

1 4 8 

1 4 8 

1 4 8 

• 4 7 

1 4 5 

1 4 5 

1 4 5 

1 4 2 

1 4 1 

1 3 8 

1 3 7 

1 3 6 

1 3 3 

1 3 3 

1 3 2 

1 3 2 

D 3 1 

1 3 0 

126 
• 2 4 

1 2 3 

121 
121 

18 

Italya 3 

Kaynak: Bkz. Tablo 6 
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§ E K i L 3 

UZAKTAN Ef i iT iMiN BAZI ULKELERiN YUKSEKdf iRET iM SiSTEMLERi iQlNDEKl PAYLARI 
( Kayit l i Ogrenci Sayisinin %' si oiarak ) 

Tayland 

Turkiye 

Hong Kong 

Pakistan 

Yeni Zelanda 

Endonezya 

Tayvan 

Hollanda 

rianda 

Ispanya 

Meksika 

Biiiesik Krallik 

Urdun 

Venezuela 

Almanya 

Hindistan 1 1 

Portekiz ^ 1 

italya |<1 

Malezya |<1 

Kaynak; Bkz. Tablo 6 
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$ E K i L 4 

O Z E L Y U K S E K 6 6 R E T I M K U R U M L A R I N I N B A Z I O L K E L E R I N I Y U K S E K O ^ R E I I M S i S T E M L E R i 

i Q i N D E K i P A Y L A R I 

( K a y i t l i O g r e n c i S a y i s i n i n */«' s i o l a r a k ) 

FflipMer 

Japooya 

Kotombiva 

Hindistan 

Hdla/tda 

Portekiz 

Polonya 

Tayvan 

Romanya 

Tsytand 

Makftika 

VenuuaLa 

Ariantot 

Fransa 

Makftzya 
Buloartslan 

Letonya 

Hong Kong 

Avusturya 

Siovonya 

TurWvo 

Avustralya 

Cek CumhunyeD 

Macartetan 

Birte&K Kralhk 

Almanya 

K a y n a k ; B k z . T a b l o 6 
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§EK!L 5 
BAZI OLKELERIN YURTDI§INDAK1 YOKSEKOSRENIM Of iRENClLERlNiN 
YURTlglNDE YUKSEKCKSRENIM GOREN 06RENCILERINE ORANLARI, % 

5,2 

Nofvec 

Avusturya 

Portekiz 

Pakistan 

Hollanda 

Almanya 

Japonya 

Fransa 

Polonya 

Kanada 

Birles'k Krallik 

Tayland 

Meksika 

Brezilya 

Hindistan 

19.1 

Hong Kong : 36,1 
Malezya :21.5 
Singapur :19,7 
Ordiin 115,4 

Kaynak: The Task Force on Higher Education and Society, "Higher Education in Developing Countries Peril and Promise' 

The World Bank, Washington. D.C.. (2000). 
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Qin 51.001 
Japonya 46.406 
Kore 39.199 
Hindistan 37.482 
Tayvan 31 -043 
Kanada 22.746 
Tayiand 12.489 
Endonezya 12.142 
Malezya 11 -557 
Mel<sika 9.641 
Almanya 9.568 
Turkiye 9.377 
Hong Kong 8.735 
Brezilya 8.052 
Birle§ik Krallik 7.765 

TUSlAD tarafmdan ABD'nde yaptirilan bir ara§tirmaya gore ise, bu 
ulkede yuksekogrenim goren Turk ogrenci sayisi 15.000 ve bunlarin ABD 
ekonomisine yillik katkisi 836 milyon dolardir. Bu ara§tirmadaki bulgulara 
gore, Turkiye ABD'ndeki ogrenci sayisina gore Avrupa ulkelerl arasinda 
birincldir. 

Bazi ulkelerin universitelerindeki ogrenci/ogretim iiyesi ve kisa sureli 
mesleki ve teknik yuksekogretim kurumlarindaki ogrenci/ders veren ogretim 
elemani oranlarinin UNESCO kaynaklanndan derlenen ortalama degerleri 
Tablo 6'da g6sterilmi§tir. Sadece bu degerlere bakarak iilkeleri kar§ila§tirmak 
saghkli genellemeiere yol aQmayabilir. Ornegin, Brezilya ve Endonezya 
iiniversitelerindeki ogrenci/ogretim iiyesi orani sirasi ile 11 ve 12,dir. Buna 
kar^ilik ABD, Birle§ik Krallik ve Japonya igin ise, bu degerler sirasi ile 16. 18 
ve 21,dir. Dolayisiyia, sadece bu degerlerin daha dii^iik olmasi, egitimin daha 
kaliteli oldugu aniamina gelmeyebilir. Dij^Qk ogrenci/ogretim uyesi oranlan, 
bazi hallerde kaynak israfinin gostergesi olabilir. 

Diger yandan, a^agida gorulecegi gibi, ABD ve Japonya gibi ileri 
iilkelerde, iiniversiteler kendi aralarinda da lisans, yuksek lisans ve doktora 
diizeylerinin tiimiinde egitim-ogretim yapan elit ara§tirma iiniversiteleri ve 
en gok yuksek lisans diizeyinde faliyet gosteren kitlesel egitim universiteleri 
gibi siniflandirmatara tabidlrler. ABD'ndeki bazi ara§tirma universitelerindeki 
ogrenci/ogretim iiyesi oranlan §6yledir: 

Stanford 9 
No rthv\/e stern 7 
Chicago 6 
Harvard 9 
MIT 5 
Johns Hopkins 7 
Princeton 6 
Columbia 6 
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Aynca, ABD'ndeki bu tur ara§tirma Qniversitelerinde lisansQstQ Sgrencilerin 
orani da Qok yuksektir. Bu oran, dmegin, Columbia'da %63, Princeton'da 
%38. Mirde yolS'dir. 

Ileri Olkelerin Qniversltelerindeki ortalama ogrencl/oaretim Dyesi 
orani IS'dir. Bu oran 1999 yili itiban ile Turklye'de 32'dlr. Ulkemlzdeki 
kisa sureli mesleki ve teknik yuksekogretimdeki (2 yillik mesiek 
yuksekokullari) ogrencl/ders veren ogretim elemani cram Ise 45'tlr. 

Olkelerin yQksekogretim sistemlerinin profillerinin anahtarian ile 
kar§ila§tinlmasinda buraya kadar esasen egitim-ogretimie ilgili makro 
gostergeler Qzerinde durulmu§tur, Yukanda da belirtildigi gibi, yQksekogretim 
kurumlan, 6zellikle universiteler, ayni zamanda Qlkelerini Ar-Ge sistemlerinin de 
Qg ana unsurundan biridir. Bu bakimdan, Qniversitelerin Ar-Ge faaliyetlerine 
katkisi da uluslararasi kar§ila§timialarda uzerinde dnemie durulmasi gereken 
bir konudur. 

Bir Qlkenin milli Ar-Ge sistemi: 

• 6zel kuruluflarin Ar-Ge birimlerl, 
• Kamu Ar-Ge kurulu§lan, 
• Oniversiteler 

olmak Qzere, Qg ana unsurdan olu^ur. Frascati Manual'a gore, uluslararasi 
kar§ila5tirmalar bakimindan ele alinmasi gereken gostergeler, GSMH'dan Ar-
Ge faaliyetlerine ayrilan pay, 1.000.000 nQfus ba§ina Ar-Ge personeli 
sayisi ve yukanda belirtilen Qg tur Ar-Ge kurulu§unun bu faaliyetier icindekl 
paylaridir. 

Bazi ulkelerin milli Ar-Ge sistemlerinin UNESCO kaynaklanndan 
derienen profilleri Tablo 7'de g6sterilmi§tir. 

Bazi Qlkelerin Ar-Ge igin yaptiklan harcamalarm GSMH'ya oranlan 
§ekil e'da, 1.000.000 nQfus ba§ina Ar-Ge personeli sayilan ise §ekil Tde 
g6sterilml§tir. §ekil Vde refah dQzeyl ile yQksekogretimdeki brut okulla§ma 
Oram arasinda gorQIen bariz ili§kit §ekll 6 ve §ekil T'de, bu kez Ar-Ge 
gostergeleri ile refah duzeyi arasinda da aynen gorulmektedir. 

Ancak, Pakistan, Rusya ve HIndistan'in GSMH'dan Ar-Ge faaliyetlerine 
ayirdiklari, sirasi ile, %0,92, %0,86 ve %0,73 duzeyindeki paylar, Ispanya'nin 
ayirdigi %0,90 gibi, nispeten yQksek bir orania mukayese edilebillr degerierdir. 
Ozellikle Rusya'da 1.000.000 nQfus ba^ina dQ|en 3.587 ara^tinci sayisi, 
dQnyadakI en yQksek degerierden biridir. Dolayisiyla, GSMH'dan Ar-Ge 
faaliyetlerine ayrilan payla, 1.000.000 nQfus ba^ina dQ^en ara^tinci sayisi, tek 
ba§lanna ulkelerin refah dQzeylerinI agiklamaya yeterii degildir. 

Bazi Qlkelerde Ar-Ge igin yapilan harcamalann, bu harcamalarm 
yapildigi kunjmlara g6re dagilimi §ekil 8 ve §ekil 9'da g6sterilml§tlr. §ekil 
8'de gdrQldugQ gibl, ileri Qlkelerin neredeyse tQmQnde 6zel sektSr Ar-Ge 
birimlerinde yapilan harcamalar, tQm harcamalann yakla^ik olarak %50'sinin 
uzerindedir. Buna kar^ilik, §ekil9'da gdsterilen, Qniversitelerde yapilan 

- 1 7 0 -



TABLO 7 
BAZI ULKELERiN AR-GE SiSTEMLERiNIN PROFiLLERi 

AR-GE BIR MILYON YAPILAN HARCAMALARA 
ULKE HARCAMALARI NUFUS BA^INA GORE KURUMLARIN PAYLARI. % 

GSMH' nin %' si ARA$TIRICI OZEL SEKTOR UNiVERSiTE 
ALMANYA 2,41 2.831 72,9 14,6 
ABD 2,63 3.676 68,8 10,0 
AVUSTRALYA 1,80 3.557 40.9 25,7 
AVUSTURYA 1,53 1.627 53,8 34.9 
ARJANTIN 0,38 660 VY 30,0 
BELClKA 1.60 1.815 72,9 18,0 
BiRL. KRALLIK 1,95 2.448 65.0 15,4 
BREZILYA 0,81 168 18,8 15,7 
QEK CUM. 1,20 1.222 VY VY 
CiN 0.66 454 VY VY 
DANlMARKA 1.95 3.259 54,0 24,9 
EKVATOR 0,02 146 VY VY 
ENDONEZYA 0,07 182 VY VY 
FiLlPlNLER 0,22 157 VY VY 
FiNLANDlYA 2,78 2.799 62.1 18,8 
FRANSA 2,25 2.659 61,0 14.7 
HOLLANDA 2,08 2.219 57,9 21,4 
HiNDlSTAN 0,73 149 11.4 VY 
IRLANDA 1,61 2.319 60.0 20,3 
ISPANYA 0,90 1.305 55,9 19.1 
ISRAlL 2,35 4.828 64,9 35,1 
ISVEC 3,76 3.826 65,0 32,9 
ISVlCRE 2,60 3.006 74,0 12.9 
ITALYA 2,21 1.318 55,9 20,0 
JAPONYA 2,80 4.909 68.8 19,4 
KANADA 1,66 2.719 50,7 16.0 
KOLOMBIYA 0,02 133 VY VY 
KORE 2.82 2.193 80,9 10.0 
MACARISTAN 0.68 1.099 52.9 16.9 
MALEZYA 0.24 93 VY VY 
MEKSlKA 0.33 204 18.0 50.6 
MISIR 0,22 459 VY VY 
NORVEg 1,58 3.664 52,9 22,0 
PAKISTAN 0,92 72 VY VY 
PERU 0,25 233 - VY 
POLONYA 0,77 1.358 VY 18,6 
PORTEKlZ 0.62 1.182 22,9 54,0 
RUSYA 0.86 3.587 VY VY 
SINGAPUR 1.13 2.318 57,9 25.4 
SiLl 0.68 445 VY 66.9 
TAYLAND 0,13 103 16,5 30.6 
TAYVAN VY VY 51,3 VY 
TURKIYE 0,45 291 20,4 69.8 
URDUN 0.26 94 VY VY 
VENEZUELA 0,49 209 - VY 
YENI ZELANDA 1.04 1.663 30.0 VY 
YUNANlSTAN 0,47 773 20,9 21,7 

b) Guruz, K. ve di^erleri, TUSlAD 

- 1 

1999. 
Yaytn No. T/94, 

71 -
6-167, (1994). 



$ E K l L 6 
BAZ I OLKELERDE AR-GE FAALIYETLERI I? IN YAPILAN H A R C A M A L A R l N GSMYH" YA 

ORANLARI ,% 

Japonya 

Finlandiya 

Fransa 

Hollanda 

Siriesik Krallik 

Danimarka 

Avusluralya 

Kanada 

Belaka 

Avusturya 

CeK Cumhunyeb 

y«ni Zalanda 

Pakistan 

Brazifya 
Polonya 

Hir)distan 

Macaristan 

Portekiz 

Venezuela 

TurVfye 
Anantin 

Meksika 

Urdun 

Malezya 

Filipinter 

Endonezya 

Ekvator 

Kolofnwya 

3,76 

Kaynak : UNESCO Statistical Yearbook 1999 
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Japonya 

Israil 

lsv«9 

ABD 

h+orvw; 
Rusya 

Avustnlya 

Danimaflta 

Isvtfr* 

Almanya 

Firlandiya 

Kanada 

Fransa 

Bifte^ik Krallik 

Irlands 

Kore 

Belgika 

Yeni Zelanda 

PoWnya 

Itslye 

Ispanya 

Pek CumhurfyeU 

Portaktz 

Macs rts tan 

Yunanistan 

Aoanbn 
Misir 

CIn 
$ili 

TOrbya 

Peru 

Venezuela 

Meksika 

§ E K I L 7 

B A Z I U L K E L E R D E BIR M I L Y O N N O F U S B A $ I N A A R A ^ T I R I C I S A Y I L A R I 

• 4 .909 

14 .628 

• 3 .826 

i 3 .676 

13.664 

D 3 .587 

13,557 

W m 3.2S9 

13 .006 

g 2 .831 

12.799 

112.719 

12 .659 

• 2 .448 

12.319 

12.193 

• 1.815 

11.663 

D 1.356 

{ 1 . 3 1 8 

11.305 

^•291 
Ai233 
^•209 
{HI 204 

Endonezya 182 

Brezilya 168 

filipinler 0 D 157 

Klndlstan 149 

Ekvador ^ 146 

KokxnOiya 

Malezya c 
133 

93 

Pakistan ^ 7 2 

K a y n a k : U N E S C O S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k 1 9 9 9 . 
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$EKlL8 

TOPLAM AR-GE HARCAMALARI IQINDE OZEL SEKTOR AR-GE BiRiMLERININ PAYLARI. % (1990} 

Kore 

lsvi?re 

Belgika 

Almanya 

Japonya 

ABD 

Isve? 

B.Krallik 

israil 

Finlandiya 

Fransa 

Irianda 

Singapur 

Hollanda 

Ispanya 

Italya 

Danimarka 

Avusturya 

Macaristan 

Norve? 

Tayvan 

Kanada 

G.Afrika 

Avustralya 

Yeni Zetanda 

Portekiz 

Yunanistan 

Turkiye 

Brezilya 

Tayland 

Hindistan 

180,9 
174.0 
172,9 
172,9 

140,9 
140.9 

130.0 

| 6 8 , f 

[68,̂  
165,0 
165,0 
164,9 

1 6 2 , 1 

1 6 1 , 0 

• 60,0 

157.9 
157.9 

155,9 
155,9 

154.0 
153,8 

152,9 
152.9 

151.3 
150.7 

Kaynak: Guriiz, K. ve digerieri.lOSiAD Yaym No. T/94,6-167, (1994) -
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$ E K i L 9 

BAZI ULKELERiN AR-GE HARCAMALARI igiNDE UNIVERSITELERIN PAYLARI, % (1990) 

Turxiye 

Meksika 

Avusturya 

Portekiz 

Tayland 

Ana n tin 

Avustralya 

Singapur 

Danimarto 

Yunanistan 

Hollanda 

Japonya 

Finlandlya 

Polonya 

Betaka 

Macaristan 

Kanada 

Brezilya 

Birlesik Krallik 

Fransa 

Almanya 

Kaynak: Giiriiz, K. ve diQerleri.TUSlAD Yayin No T/94, 6-167. ;i994). 
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harcamalann toplam harcamalara orantna bakildi^inda, Turkiye, ^il i ve 
Meksika'nin, buyuk farkia ilk Qg sirada, Kore, ABD, Isvigre, Almanya, Fransa 
ve Blrle^lk Krallik gibi, ileri ve mureffeh Qlkelerin ise, en alt stralannda oldugu 
gorulmektedir. 

Bazi Qlkelerin uluslararasi atif endekslerince (Science Citation index, 
Social Science Citation Index we Arts and Humanities Citation Index) 
taranan dergilerde 1981 ve 1995 yillarinda yayinlanmi^ olan bilimsel makale 
sayilan ve ayni yillarda bu makalelere yapilmi^ olan atif sayilan Tablo 8 lde 
gdsterilmi^tlr. Bu tabloda goruldugu gibi, ABD, gerek makale, gerekse atif 
sayilan bakimindan buyuk farklaria ondedir. Bu Qlkenin bilim insanlannca 
yayinlanmi^ olan bilimsel makalelerin sayismin ayni yil dunyada yayinlanmi^ 
toplam bilimsel makale sayisina orani 1981,de %38I IQQS'de %32 idi. Atif 
sayilanndaki oranlar ise 1981'de %49, 1995'de %43 idi. Ba§ka bir ifadeyle, 
ABD tek ba^ina dQnyadaki yayinlann yakla;ik ugte birini, atiflarin ise 
neredeyse yarisinin kayna^idir. 

Tablo 8'de gorulen diger bir onemli husus, Ispanya ve Kore'nln yaym 
sayilannda 1981-1995 ddneminde meydana gelen bQyQk sigramadir. 
Ispanya'nin 1981'de 3.462 olan yaym sayist, yakla^ik 5 katlik bir arti§la 
1995*de 15.367'ye,-Kore'nln i gs i ' de 234 olan yaym sayisi ise, yakla§iK20 
katlik bir arti^la, 1995'te 5.393,e yukselmi§tir. Ayni ddnemde atif sayilannda 
meydana gelen arli§, Ispanya igin 7, Kore Igin ise 16 kattir. GSMH'dan Ar-Ge 
faaliyetlerine ayrilan pay 1 g80,de Kore'de %0,57, Ispanya'da Ise %0,44 idi. Bu 
paylar iggs'de, Kore'de %2,82'ye, Ispanya'da ise %0,90'a yukselml5tir. 

Ozel sektorun kendi kaynaklanndan Ar-Ge Igin yaptigi harcamalarm 
toplam harcamalar igindeki payi Kore'de 1980'de %48 iken, bu pay 1994'te 
%81'e yukselmi^tir. Ispanya'da ise, 1982'de gikanlan bir kanunia kamu 
kaynaklarmdan Ar-Ge faaliyetlerine aynlan fonlan Qniversiteler dahil, kummlar 
arasinda dagitma ve oncelikli alanlari tespit etme yetkisi bakanliklar arasi bir 
komlsyona verilml§tlr. 

Yaym sayisinda ciddi arti$ meydana gelen diger bir QIke de Irianda'dir. 
Irianda'nm yaym sayisi 1981'de 881'den 1995'de 1.891'e yukselmi5tir. 
GSMH'dan Ar-Ge faaliyetlerine aynlan pay ise, bu ddnemde %0,74'den 
%1,61'e yukselmi§tir. Ilging olan husus, Irianda'da ozel sektdrQn kendi 
kaynaklanndan yaptigi Ar-Ge harcamalannm toplam Ar-Ge harcamalan 
igindeki paymm bu ddnemde %34'ten, %63'e yQkselml§ olmasidir. Hindistan'da 
dzel sektorun payi hizla yukselmektedir. 1990'da %11,4 olan bu pay 1994'te 
%24'e yukselmi§tir. 

Yine bu ddnemde, Yunanlstan'm bilimsel yaym sayisi 968,den 3.150,ye 
atif sayisi ise 8.981'den 21.106'ya yQkselmi§tir. Yunanistan'la ilgili olarak 
ilging olan husus, di§ kaynakli Ar-Ge fonlannin, ozellikle Avnjpa Biriigi'ndeki 
saglanan fonlann, toplam Ar-Ge harcamalan Iginde 1986'da %2 olan paymm 
1993'de %30'a yQkselmi§ olmasidir. 
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TABLO 8 
BAZI ULKIvLERiN FKN VE SOSYAL B i l JMLER ALANLARINDAKI 

B iL iMSEL YAYIN VE ATIF SAYILARI 
ULKE YAYIN SAYISI ATIF SAYISI ULKE 

1981 1995 1981-1985 199.3-1997 
ABD 174.123 249.386 3.496.945 6.475,200 
BiRL, KRALLIK 38.580 61.734 684.437 1.334.782 
JAPONYA 27.177 58.910 378.092 930.981 
ALMANYA 23.101 41.039 319.296 782.069 
FRANSA 33.602 53.160 467.933 1.068.338 
KANADA 19.560 33.426 299.529 669.313 
RUSYA VY 24.958 VY 159.065 
ITALYA 9.618 24.695 133.715 422.636 
AVUSTRALYA 10.519 18.088 147.733 301.320 
HOLLANDA 7.270 16.702 143.320 384.977 
ISPANYA 3.462 15.367 31.272 227.637 
HINDISTAN 13.623 14.883 56.464 90.162 
ISVEC 6.891 12,825 145.644 289,268 
ISVlCRE 6.160 11.510 146.664 341.129 
CiN 1.293 11,435 8,517 77.841 
ISRAlL 4.934 8.279 73.973 148.182 
BELClKA 4.273 8.167 67.888 166.223 
POLONYA 4.563 7.097 30.960 71.003 
DANlMARKA 3.855 6.414 93.093 147.212 
FiNLANDlYA 2.615 5.732 41,094 119.304 
BREZILYA 1.913 5.440 14.446 55.170 
KORE 234 5.393 2.656 43.561 
AVUSTURYA 2.735 5.287 28.921 94.144 
NORVEQ 2.306 4.264 34.601 70.109 
YENI ZELANDA 2.200 3.539 23.181 53.775 
YUNANISTAN 968 3.150 8.981 21.106 
QEK CUMHURlYETl 2.598 3.047 21.591 39.407 
MACARISTAN 968 3.259 8.981 34.790 
MEKSIKA 907 2.901 8.779 28.589 
ARJANTIN 1.051 2.589 10.015 28,240 
TURKIYE 378 2.471 2.139 15.404 
HONG KONG 375 2.382 3.770 27.406 
MISIR 1.304 2.091 5.133 9.730 
SINGAPUR 192 1.914 1.302 16.257 
IRLANDA 881 1.891 9.047 27.772 
§ILI 673 1.376 6.521 15.940 
VENEZUELA 348 660 3.962 7.847 
TAYLAND 373 648 2.419 8.398 
PAKISTAN 189 618 935 2.803 
MALEZYA 229 587 1.332 3.450 
ENDONEZYA 135 294 1.015 4.138 
KOLOMBIYA 89 310 694 3.364 
FiLlPlNLER 243 294 1.379 2.893 
URDUN 56 278 263 1.018 
PERU 72 143 620 1.614 
YUKSEK GELlR 
GRUBU ULKELER 386.586 663.107 6.772.401 
DIGER ULKELER 72.871 108.929 365.818 830.881 
DUNYA TOPLAMI 459.457 772.036 7.138.219 15.116.724 

r. "Higher Education in Developing 
Countries. Perils and Promise". The World Bank, Washington. D.C.. (2000). 
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Tablo S'de gdrOldugu gibi, 1981-1995 doneminde bilimsel yaym 
sayismda buyuk sigrama gergekle^tiren Qlkelerden biri de Turkiye'dir. Bu 
donemde ulkemizin yaym sayisi yakla^ik 7 katlik bir arti§la 378,den 2.471'e 
yukselmi^tir. Ayni ddnemde atif sayismda meydana gelen arti§ 7 kattan biraz 
fazladir. 

Buna kar^ilik, ulkemizde GSMH'dan Ar-Ge faaliyetlerine aynlan pay 
196410 %0,37 iken, 1991*de %0,53 Ile en yuksek deQerlerine ula§tiktan 
sonra, 1993,de %0,44,e 1994,de %0,36'ya du^mu?, 1994'te ise %0,49'a 
yukselmi§tir. Oniversitelerin payi 1990'da %69,8 ve iggi 'de %71,0 iken, bu 
pay 1997'de %57,2'ye du§mu§,ayni ddnemde dzel sektor kurulu§larmin payi 
ise %20,4,ten, %32,3,e yukselmi§tlr. Ozel sektdrun paymdaki bu arti§ olumlu 
bir geli§medir. Buna kar§ilik, Ar-Ge faaliyetleri igin yapilan harcamalar 
fevkalade du|uktur. Bu bakimdan, igsi 'den ba^layarak, ulkemizin uluslararasi 
yaym sayismda meydana gelen ve halen de duzenli olarak suren sigrama, 
buyuk birba^andir. 

ABD federal butgesinden Oniversitelerdeki bilimsel ara§tinna 
faaliyetlerine tahsis edilen kaynak-1950'de 1 milyar dolar iken, 1996,da 21 
milyara yukselmi^tir. Bu kaynaQin %95'i, sayisi yakla^ik olarak 100 olan elit 
ara§tirma Qniversitelerine tahsis edilmektedlr. 1998'de federal kaynaklardan 
en gok araftirma fonu tahsis edilen 15 Qniversite §unlardir (milyon dolar): 

Johns Hopkins 829 
Michigan 483 
Wisconsin (Madison) 420 
MIT 411 
Washington 410 
Stanford 395 
California (San Diego) 378 
California (Los Angeles) 374 
Texas A&M 363 
Minnesota 363 
California (Berkeley) 356 
Comell 351 
Pennsylvania State 339 
Califomia (San Fransisco) 334 
Harvard 300 

GdrOldugu gibi, sadece bu 15 Qniversite federal ara^timna fonlarmdan %30 
civarinda bir pay almaktadir. 

ABD yOksekdgretim sisteminin en onemli niteliklerinden biri kurumlar 
arasindaki i^levsel gefitliliktir. Carnegie Foundation'm sintflandirmasina gdre, 
ABD'ndeki yuksekdgretim kuaimlan verdikleri en Ost dQzeydeki dereceye gdre 
a^agidaki §ekilde smiflandirilmaktadir. 
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• DOKTORA DERECESi VEREN KURUMLAR 
(Doctorate-Granting Institutions) 

• Yaygm Doktora ve Ara§tirma Universiteleri 
(Doctoral / Research Universities-Extensive) 
Bu universiteler, geni§ bir yelpazede lisans duzeyinde egitim 

yapmanin yaninda, en az 15 alanda yilda en az 50 doktora derecesi veren 
universitelerdir. 

• Yaygm Doktora ve Ara§tirma Universiteleri 
(Doctoral / Research Universities-Intensive) 
Bu universiteler, geni§ bir yelpazede lisans duzeyinde egitim 

yapmanin yanmda. en az 3 alanda yilda en az 10, ya da yilda toplam olarak 
en az 20 doktora derecesi veren universitelerdir. 

• SADECE YUKSEK USANS DERECESi VEREN KURUMLAR 
(Master's (Comprehensive) Colleges and Universities) 

• I. Kategori 
Bu kurumlar, geni? bir yelpazede lisans duzeyinde egitim yapmanin 

yaninda, en az 3 alanda yilda en az 40 yuksek lisans derecesi veren 
kurumlardir. 

• M. Kategori 
Bu kurumlar, geni§ bir yelpazede lisans duzeyinde egltim yapmanin 

yaninda, yilda en az 20 yuksek lisans derecesi veren kurumlardir. 

• SADECE LISANS DERECESi VEREN KURUMLAR 
(Baccalaureate Colleges) 

• Serbest Sanat Kolejieri 
(Liberal Arts) 
Bu kurumlann verdigi lisans derecelerinin en az yarisi serbest sanat 

alanlanndadir. 
• Genel Kolejier 

(General) 
Bu kurumlar, verdigi lisans derecelerinin yansmdan azi serbest sanat 

alanlanndadir. 
• Lisans ve Lisans Oncesi Kolejieri 

(Baccalaureate / Associate's Colleges) 
Bu kurumlar, verdigi derecelerinin gogu lisans oncesi duzeyde olan 

kurumlardir. 

• SADECE LiSANS ONCESi DUZEYDE DERECE VEREN KOLEJLER 
(Associate's Colleges) 
Bu kurumlar, birkag istisna di§mda sadece lisans oncesi duzeyde 

derece veren ve bunun yaninda ge§itli sertifika programlan yuruten kolejierdir 
(community colleges ve junior colleges). 
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A UZMANLIK KURUMLARI 
(Specialized Institutions) 
Dini okuilar (seminaries), sadece tip ve bazt hallerde di^gllik, eczacilik 

ve hem^irelik alanlannda da ge^itli duzeylerde derece veren sa^lik bilimleri 
merkezieri. sagiik hlzmetleri yuksekokullari, muhendislik ve teknoioji 
yuksekokullari, i^letme okullan, sanat muzik ve tasarim okullan, hukuk 
okullan, ogretmen yeti§tlren kurumlar Ile denizcilik okullan ve askeri okuilar bu 
kategoridedir. Buniann tip, saQlik ve isletme alanlannda olanlari lisansustQ 
duzeydedir. Muhendislik ve teknoioji okullan ile eczacilik ve di§9ilik okullannin 
bazilarinda lisansustu duzeyde derece de verilmektedir. 

Iginde bulundugumuz yilda ABD'ndeki yaygin doktora ve ara§tinna 
universltesinin sayisi 150, yoQun doktora ve araftirma universltesinin sayisi 
Ise 111'dir. 

2000 yil ma gelene kadar Carnegie siniflandimnasmm doktora derecesi 
veren kuaimlar bolumu, bugunku gibi 2 deQII, afaQida gdsterilen 4 kategoriye 
ayriliyordu: 

• Araftirma Oniversitelerl 
(Research Universities I) 

Bu Qniversiteler, genif bir yelpazede lisans duzeyinde egitim yapmanin 
yaninda yilda en az 50 doktora derecesi veren ve federal kaynaklardan en az 
40 milyon dolar araftirma fonu olan unlversitelerdir. 

• Araftirma Onlversiteleri 11 
(Research Universities II) 

Bu kategorideki universitelerin, ilk kategorilerden fari^i, federal 
kaynaklardan saQladiklan araftimia fonlannin yillik miktarmm 15,5 ile 40 
milyon dolar arasmda olmasidir. 

• Doktora Onlversiteleri I 
(Doctoral Universities I) 

Bu universiteler en az 5 alanda yilda en az 40 doktora derecesi veren 
kurumlardir. 

• Doktora Oniversitelerl II 
(Doctoral Universities II) 

Bu kategorideki universiteler en az 3 alanda yilda en az 10 veya toplam 
en az 20 doktora derecesi veren kunjmlardir. 

1994 yili verilerine gdre, Araftirma Universiteleri I smifindaki 88 
universite, aralannda Harvard, Stanford ve Chicago gibi dzel 
universitelerie North Carolina (Chapel Hill, Michigan ve California 
(Berkeley) gibi kamu universitelerinin de bulundugu, dunyanin en dnde gelen 
segkin araftimia Oniversiteleridir. 
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Yine 1994 yili verilerine gore, yukandaki 4 kategorideki universitelere 
kayitli toplam ogrenci sayisi, bunlarin kamu ve ozel universiteler arasindaki 
dagilimi ve kurum ba§ina ortalama ogrenci sayisi a§agidaki gibidir: 

Top.Qqrenci Kamu. % Ort.Oqr.Savist 

Ara§tirma Universiteleri I 2.030.000 81,3 23.068 
Ara§tirma Universiteleri II 641.000 76,2 17.324 
Doktora IJniversiteleri I 658.000 70,94 12.902 .... 
Doktora Universiteleri II 651.000 77,5 10.850 
Toplam 3.981.000 78,2 

2000 yili itibari i!e toplam sayisi 261'e ula^mi? olan yukandaki 4 
kategorideki universitelerin 1994'de 236 olan sayisinin 1511 kamu, 85'i ozel 
universitedir. Bu 4 kategorideki universiteye universiteye kayitli ogrencilerin 
ABD yuksekogretim sistemine kayitli toplam ogrenci sayisi igindeki payi 
%26,1,dir. 

Kaliforniya eyaletindeki yijksekogretim sistemi, ABD'ndeki i?levsel 
dagilimin en tipik ornekierinden biridir. University of California Sistemi'nin 
tum kampuslarinda lisans, yuksek lisans ve doktora duzeyinde egitlm-ogretim 
ve ara§tirma yapilmaktadir. Buna kar§ilik. State University of California 
Sistemi'nin kampuslarinda ise, en gok yuksek lisans duzeyinde derece 
verilmektedir. Bu eyaletteki devlet lisans oncesi kolejierinin buyiik bir kismi 
ikinci sistemin biinyesi igindedir. Ba§ka bir ifadeyle, University of California 
Sistemi elit ara§tirma universitesi, State University of California Sistemi ise, 
esasen kitlesel egitim iiniversitesidir. Ikinci sistemin miitevelll heyet 
ba§kaninin ifadesine ^ore, bu sistemin birinci onceligi eyaletteki ilk ve 
ortaogretim kurumlannin ogretmenlerini yeti§tirmektir. 

Japonya'da da universitelerin tiimu lisaniistCi egitim-ogretim yapma 
yetkisine sahip degildir. Mezuniyet sonrasi okulu bulunan iiniversiteierin tCirlerl 
ve vermeye yetkili olduklan derecelere gore dokiimu §6yledir; 

Milli Univ. Yerel Univ. Ozel Univ. Toplam 

Sadece Yuksek Lisans 34 7 49 90 
Yuksek Lisans ve Doktora 61 16 146 223 
Toplam 95 23 195 313 

GorLjldCigij gibi, 2. Dunya Sava5rin takiben yiiksekogretimin 
kitleselle§mesi ve universitelerdeki bilimsel ve uyguiamali ara^tirma 
faaliyetlerinin ulkenin bilimsel ve teknolojik Ar-Ge sisteminin iig ana 
unsurundan birini olu§turmasi, geni§ bir kurumsal ge§itliligin yaninda, 
universite duzeyindeki kurumlar arasinda dahi i§levsel farklila§mayi da 
beraberinde getirmi§tir. 
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Bu donu^umu en ba^anli §ekilde gergekle^tiren ABD, gerek fen 
bilimleri, gerekse sosyal ve Insani bilimlerdeki Nobel odulQ ve bilimsel yaym 
sayilanna gore dunya ulkeleri arasmda agik farkia birincidir. Fen bilimleri 
alanmdaki Nobel odullerinin %40'ini, iktisattaki Nobel odullerinin Ise %60'mi 
ABD vatanda§i bilim insanian almi^tir. Nihayet, ABD geni? bir yelpazede artik 
evrenseile^mi? ve i§levsel ve kurumsal ge^itlilik arzeden yOksekogretim 
sistemi ve bilime dayali teknoioji ve sanayilerle Schumpeter buyumesini en iyi 
§ekilde gergekle§tirerek, dunyanm en mureffeh ve en gOglu Qlkesi haline 
gelmi§tir. 

Lisans oncesi duzeyde ogretimden, doktora dOzeyinde egitime kadar 
geni§ bir yelpazede, en ileri teknolojileri 6rg0n ogretimie bOtQnIe§tirerek gaQ 
nufusu ile birlikte yakla§ik ayni sayida yeti§kini de eQiten, temel bilimsel 
ara§tirmalannm yaninda, ileri teknolojik ara5tirmalar da yapan ve buniann 
sonugianni ticari uygulamalara d6nO§tQren, ogrencilerine, mezunlanna ye 
topluma gok ge§itli hizmetler sunan ABD universiteleri, artik multiversite 
olarak niteiendiriimektedir. 

- 1 8 2 -



KAYNAKLAR 

1. International Association of Universities (lAU), "University Autonomy : its 
fvleaning Today", lAU Paper No.7, Paris, (1965). 

2. Robinson, E.R., "The New/ Polytechnics", Penguin Books, London, 
(1968). 

3. Green, "The Universities", Penguin Books, London, (1969). 

4. Layard, R., King, J., and Moser, C., "The Impact of Robbins", Penguin 
Books, London (1969). 

5. lAU, "The University and the Needs of Contemporary Society", lAU 
Paper No. 10, Paris, (1970). 

6. Trow, M., "Problems in the Transition from Elite to fvlass Higher 
Education", s.92-101, "Policies for Higher Education", OECD, Paris, 
(1974). 

7. Moodie, G.C., and Eustace, R., "Power and Authority In British 
Universities", George Allen and Unwin Ltd,, London, (1974). 

8. Cowley, W.H., "President, Professors and Trustees ; The Evolution of 
American Academic Government", Jossey-Bass Pub., Washington, 
D.C., (1980). 

9. The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, "The Control 
of the Campus", Princeton University Press, Princeton, N.J., (1982). 

10. Conference of European Rectors (CRE), 'Town and GowniThe University 
in Search of its Origins", CRE Info. No.62, Geneva, (1983). 

11. CRE, "Historical Compendium of European Universities", Geneva, (1984). 

12. Barnes G., "The American University". ISI Press, Philadelphia, (1984). 

13.CRE, "Interrogating the Past ; In Search of the University", CRE Info. 
No,69, Geneva, (1985). 

14.Boyer, E.L.. "College: The Undergraduate Experience in America", 
Harper and Row Publishers, Cambridge, (1987). 

IS.Society for Research into Higher Education (SRHE). "The Goals of 
Universities". Open University Press, (1988). 

• 183-



16. Kerr, C., and Gade, M.L, "The Guardians", Association of Governing 
Boards of Universities and Colleges, Washington, D.C., (1989). 

ly.Teichler, U. and Wasser, H., (Ed.), "German and American Universities", 
Wissenschaftliches Zentaim fur Benjfs-und Hochschulforschung, 
Gesamthochschuie Kassel, Werkstattberichte 36, (1992). 

18.Claris, B.R., and Neave, G.R., (Ed.), The Encyclopedia of Higher 
Education", Vol.1-4, Pergamon Press, (1992). 

19. Ruegg, W. (Gen.Ed.), "A History of University In Europe", Vol. 1 
(1992), Vol. 2 (1997), Cambridge University Press. 

20. Rottblatt, S. and WIttrock, B., (Ed.), "The European and American 
University since 1800", Cambridge University Press, (1993). 

21.Gellert1 C., (Ed), "Higher Education In Europe", Jessica Kingsley Pub., 
London, (1993). 

22.Guriiz, K., §uhubi, E., §eng6r, A.M.C., Turker, K. ve Yurtsever. E., 
"Turkiye'de ve Dunya'da Yuksekogretim, Bilim ve Teknoioji*', TUSlAD 
Yaym NoT-94, 6-167, Istanbul, (1994). 

23.The Worid Bank, "Higher Education: The Lessons of Experience", 
Washington, D.C., (1994). 

24.Ana Brittanica, 15. Baskt, Istanbul, (1994). 

25.The Worid Bank "Priorities and Strategies for Education", Washington. 
D.C., (1995). 

26.Burgen, A. (Ed.), "Goals and Purposes of Higher Education"in the 2151 

Centur/, Jessica Kingsley Pub., London, (1996). 

27.Cowen, R. (Ed.), "The Evaluation of Higher Education Systems", 
Kogan Page, London, (1996). 

28.Brennan, J., de Vries, P., and Williams, R., (Eds.), "Standarts and 
Quality In Higher Education", Jessica Kingsley Pub., Higher Ed. Policy 
Ser.37, London, (1997). 

29.Harayama, Y., The University System in Japan", Higher Education 
Management, 69-87,10(1), (1998). 

30.Clark, B.R., "Creating Entrepreneurial Universities Organizational 
Pathways of Transformation", Pergamon Press, (1998). 

- 1 8 4 -



31.Ortega y Gasset, J., "Universitelerin MIsyonu" (Qev.Neyyire Gul l^ik), 
Yapi Kredi Kultur Sanat Yayincilik Ticaret ve Sanayi A.$., Istanbul, (1998). 

32. De Boer, H., Maassen, P., and de Weert, E, E., 'The troublesome Dutch 
university and its Route 66 towards a new governance structure", Higher 
Education Policy, 329-342,12, (1999) 

33.Wasser, H., "Diversification in Higher Education", Gesamthocschule 
Kassel, Werstattberichte 56, (1999). 

34. OECD, "Education Policy Analysis 1999", Paris, (1999). 

35. UNESCO Statistical Yearbook 1999, Paris, (1999). 

36. Leedham-Green, E., "A Concise History of Cambridge", Cambridge 
University Press, (1999). 

37.The World Bank, "Higher Education in Developing Countries: Peril 
and Promise", Washington, D.C., (2000). 

38. OECD, "Investing in Education", Paris, (2000). 

39. Birle§ik Krallik, Fransa ve Japonya yuksekogretim istatistikleri, ge?itll yillar. 

40.Amaral, A., and Teixeira, P., 'The rise and fall of the private sector in 
Portuguese higher.education", Higher Education Policy, 13, 245-246, 
(2000). 

41.UNESC0-CEPES,'' Ten Years After and Looking Ahead: A Review of 
the Transformations of Higher Education in Central and Eastern 
Europe", Bucharest, (2000). 

42. McCormick, A., "Bringing the Carnegie Classification into the 21s, 

Century", AAHE Bulletin, January, 2000. 

43. The Chronicle of Higher Education Almanac, September 1, 2000. 

44. "The World of Learning 2000", 50,h Ed., Europa Publications, London, 
(2000). 

45. Louscher, D.J., and Cook, A.M., "The US National Economic Impact from 
Turkish Students Attending US Educational Institutions", Foresight Int., 
FI-TR-01/6, Bath, Ohio, 22 March. 2001. 

- 185 -



II. BOLUM 

YOKSEKO^RETIM SEVK VE IDARE SISTEMLERI 
(GOVERNANCE) 

11.1 GlRi$ 

Bir onceki bdlumde ozetlenen tarihgeden anla^ilaca^t gibi, universite 
16. yuzyila gelene kadar, tek diide (Latince, Lingua Franca) egitim yapan. 
uluslararasi, daha do^rusu, uiuslarustu nitelikte bir kurumdu. Me^rulyetlni, 
hukukl statusunu ve gucunu, evrensel kurumlar olan Papa veya Kutsal Roma 
Imparatoru'ndan aliyordu. Ne var ki, Hristiyan alemi Katolik ve Protestan 
olarak Ikiye bdiundOgOnde, universite de bir kurum olarak kendini bu Ihtilaf ve 
gati^manin Iginde buldu. Papa veya Imparatora kiyasla evrensel olmaktan 
ziyade yerel guce sahip olan krallar, prensler ve kent yoneticileri bu 
gati^malarda universitenin entellektuel deste^lnl veya en azindan sadakatini 
temin etmek Istiyoriardi. Bu yuzden. universitenin kurumsal gucunun ilk 
donemlerde sembolik de olsa evrensel olan kayna^t, giderek once yerelle^tl, 
daha sonra da ulus devletlerin ortaya giki§iyla millile^tl. 

Yuksekdgretim sistemlerinin ortaya giki§indakl ikinci onemli etmen. 
Yen! Bllim'in esasen universite di$indaki kurum ve kurulu^larda geli^mesidir. 
Yeni Bilime dayali navigasyon, askeri ve sivil mOhendlslik, cen-ahlik, 
veterineriik, kamu yonetimi ve i§ Idaresi gibi mesleki ve teknik konular, 
Oniversiteden dnce, devletin veya dzel sektdrOn kurduQu mesleki ve teknik 
yOksekdgretim kurumlanna girml§tir. Iskog, Hollanda ve Halle ve Gottingen 
gibi bazi Alman Onlversiteleri bir yana birakilirsa, 17., 18. ve hatta 19. yOzyil 
boyunca skoiastisizmin hakim oldugu Qniversite, mesleki ve teknik bllgilerin 
dgretildigi Oniversite di^i yOksekdgretim kurumlan ile bilim&el akademi ve 
demeklerin yanmda, Iglne kapanik oligar§ik yapidaki bir kuaim olarak, sdnuk 
ve Ikinci planda kalmi§tir. 

Oniversite Ile toplumun Ost yapisi arasindaki ili^klyl belirieyen QgOncu 
etmen, 18. yuzyiim ortalanndan Itibaren Aydinlanmanin ve Akilciligin bir 
sonucu olarak te^kilatlanmaya ba^layan ve daha sonralari milli nltelige 
burunen devlet yapilaridir. Modem Qniversite yapismm olu§masindaki en 
dnemll atamalar olarak kabul edilen Universite de France ve Berlin 
Universitesi'nin kumldugu 19. yuzyil barlarinda ba^layip, yakla§ik yuzelli yil 
sOren bir sureg Iginde, merkezi ulus devlet yapilannin geli§mesine paralel 
olarak, dzellikle Kita Avrupasi OIkelerinde Oniversitenin Ig irleyisini, mOfredat 
programlarmi, smav ve degeriendirme esaslanni, mezuniyet §artlarmi, derece 
ve diplomalari ve dgretim Oyelerinin dzlOk haklanni dQzenleyen gok sayida 
duzenleme devlet burokrasileri tarafindan yapilmi§tir. Ayni ddnemde hukuk 
devleti llkesinin geregi olarak yapilan bu tOr aynntili duzenlemelerie Kita 
Avrupasi Olkelerindeki dgretim Oyelerinin hukukl statOsQ, dgretmen loncasindan 

- 1 8 6 -



(universitas magistrorum) kamu gorevlisine d6nu5mu§tur. Ornegin, 
Fransa'da askerlere le corps militaire, hariciyeciiere le corps diplomatique 
dendigi gibi, ogretim uyelerine topluca le corps universitaire denmekteydi. 

Burokratik Devrim olarak nitelendirilen bu a^amada, universite, 
gikanlan aynntili kanun, kararname ve yonetmeliklerle devletin genel denetim 
ve gozetimi altinda topluma kar§i sorumiu kilinmi§tir (accountability). Bu 
geli§meye paralel olarak, universitenin giderlerinin bijyuk bolOmu de devlet 
butgesi vasitasiyla kamu kaynaklanndan kar§ilanmaya ba^lami^tir. 

Devletin denetim ve gozetimi Kita Avrupasi ulkelerinde kanun, 
kararname ve yonetmeliklerle kurulan ug mekanizma ile saglanmi^tir. 
Bunlardan birincisi, ge§itli meslek ve kamu gorevleri ile mufredatlar ve 
diplomalar arasinda kurulan ili§kidir. Kita Avrupasi ulkelerinde deviet istihdam 
edecegi kamu gorevlilerini yetiftirme gorevini bu yolla universiteye vermi?, 
ancak, bunlarin liangi ?ablon ve kaliplara gore egitilecegini kendi belirlemi§tir. 
Ogretim uyelerinin (academia) gug ve yetkileri ile yonetsel meslekda§lik 
ili§kileri (collegiality) bu gergeve iginde tutulmu§tur. 

ikinci mekanizma, ozellikle profesor duzeyindeki atamalardaki nihai 
yetkinin, ulkeden ulkeye degi^en §ekilde, universite di^indaki devlet 
yetkililerine verilmesidir. Bu yetki, Almanya, Fransa, Avusturya, Isveg, 
Hollanda ve Italya gibi ulkelerde devlet ba§kanina veya egitim bakanina 
verilmi^tir. Ispanya'da ise, bu amagia milli siralama ve segme sinavlari ihdas 
edilmi§tir. Bu suretle, atamalann mevzuatta belirtilen usul ve esaslar ile liyakat 
(meritocracy) ilkesine gore yapilmasinin teminat altina alinmasi 
amaglanmi§tir. 

Uguncu mekanizma ise, butgeden yapilacak harcamalar ba§ta olmak 
uzere, her turlu i§lemin yururliikteki mevzuata uygun olarak yapilmasini 
teminen, her universiteye idari ve mali i^lerde yetkili ve sorumiu bir kamu 
gorevlisinin hiikumet tarafindan atanmasidir. Bu gorevlinin unvani Almanya'da 
Kanzler*, Fransa'da Secretaire General, Hollanda'da Secretaris, Belgika'da 
Regirings Commisaris veya Administrateur, Avusturya'da Universitatsdirektor, 
Danimarka'da Administrationchef, Finlandiya'da Hallintojohtaja, Norveg ve 
Isveg'de Universi tatsdirektor, Isvigre'de Admin is t ra teur veya 
Verwaltungsdirektor, Italya'da Direttore Administrativo, Ispanya'da 
Gerente, Portekiz'de Administrator, Yunanistan'da Genikos 
Grammateus'dur. 

* Alman universitelerindeki Kanzler'ln konumunu belirtmek igin iki hatirami nakletmek 
istiyorum. Bunlardan ilki, ODTU ile Berlin Teknik Universitesi arasindaki i^birligi 
protokolunu gorii^mek uzere bu universitenin /Canz/er'inin gelmi§ olmasidir. Ikincisi 
ise, 1986 da katildigim Iskogya'daki bir yiiksekogretim yonetimi konferansmdaki ba§ 
konu§macinin Trier Universitesi'nin Kanzler'i Ignaz Bender olmasidir. 
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ABD ve Birle§ik Krallik gibi Anglo-Sakson ulkelerinde ise, Oniversite ve 
yuksekogretim sistemlerinin sevk ve idaresi ba^ka bir gizgide geli5mi§tir. Bu 
OIkelerde, universitelerin ig i5leyi§i, mOfredatlar, smav ve degerlendirme 
esaslan, mezuniyet ^artlari, derece ve diplomalar ile oQretim elemanlarmin 
ozluk haklan, atanma ve terfilerine ili§kin usul ve esaslar higbir zaman merkezi 
veya federal hOkOmetin veya eyalet yonetimlerinin gikardiQi ayrmtili kanun, 
karamame ve yonetmeliklerle dOzenlenmemi§tir. Bu ulkelerin Qniversitelerinde 
hOkumet tarafindan atanan, idari ve mali i?lerden sorumlu ve yetkili bir kamu 
gorevlisi yoktur. Oniversiteler devlet burokrasisinin iginde degildir. Ogretim^ 
uyelerinin statusQ kamu gorevlisi degil, esasen serbest mesiek sahibi 
konumudur. 

Boylece, Kita Avrupasi Modeli ve Anglo-Sakson Modeli olmak 
uzere, anahatlan itiban Ile iki tOr universite sevk ve idare sistemi ortaya 
gikmi§tir. 

Kita Avrupasi modelinde, Qniversiteler dogrudan egitim bakanligma 
veya bunun e§degeri olan bir bakanliga bagiidir. Almanya gibi, federatif 
yapiya sahip Qlkelerde Qniversiteler bulunduklari eyaletin (Land) egitim 
bakanligma bagiidir. Bu Qlkelerde rektor genellikle bir seglciler kunjlu 
(electoral college) tarafindan segllir ve ilgili bakan veya devlet ba§kani 
tarafindan atanir. Bakanlik Qniversiteler uzerinde genel koordinasyon, standart 
olu§turma ve butge haziriamadan, bazi Qlkelerde, dolayli da olsa, egitim-
ogretlmin igerigine ve dzellikle profesor duzeyindeki atamalarda nihai yetkiye 
kadar uzanan, Olkeden ulkeye degi^en oranlarda, denetim, gozetim hatta yer 
yer bazi tasarruf yetkilerine sahlptir. 

Anglo-Sakson modelinde ise, egitim bakanliklannin Qniversiteler 
Qzerindeki etkileri dolayli ve genellikle yok denecek kadar sinirlidir. Bu 
Qlkelerde yuksekdgretim sistemleri ve universiteler esasen ara veya tampon 
kurulu§lar (intermediary body veya buffer organizations) eliyle sevk ve 
idare edilir, Bu tur ara kurulu$lar ulke veya eyalet ve kurumsal olmak Qzere iki 
duzeydedir. Kurumsal dOzeydeki ara kurulu§lann dmekleri, ABD'ndeki board 
of trustees, board of governors veya board of regents ile Ingiltere'deki 
court ve council VGya board of governors adli, ydnetim kurulu niteligindeki 
kurullardir. ABD'ndeki bu tOr kurullann uyelerinin, bir kag istisna di^inda, 
tamami o universitenin mensubu olmayan, toplumda temayuz etmi§, saygm 
kifilerdir (laymen). Bazi ABD Qniversitelerinde gok az sayida, genellikle bir 
dgrenci temsilcisl de bu tur kurullarda Qye olarak bulunur. Birie§ik Krallik'takl 
court ve council adli, kurum dOzeyindeki ara kurulu§larda o Qniversitenin 
dgretim Oyeleri ile bazi hallerde dgrencilerinin temsilcileri de Oye olarak 
bulunur. Ancak, dgretlm Oyesi ve dgrenci temsilciierinin azinlikta olmasi genel 
kuraldir. Esasen Oniversite mensubu olmayan ki§llerce sevk ve Idare edilen 
Qniversitelerden olu§an bu sisteme, bu yOzden kurum mensubu 
olmayanlarca sevk ve Idare (lay governance) denir. 

Anglo-Sakson modelinde, dzellikle ABD'nde kurum duzeyindeki ara 
kurulu5un temel gdrevleri §unlardir: 
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• Universite ile hiikumet ve toplum arasinda gerektiginde kopru, 
gerektiginde tampon gorevi yapmak, 

• Rektorii atamak, rektore destek olmak ve gerektiginde gorevden 
almak, 

• Oniversitenin kisa, orta ve uzun vadeli geli^me planfarinin yapilip 
uygulanmasini saglamak, 

• Universiteyi olu^turan yonetici, ogretim elemani, idari personel ve 
ogrenciler arasinda gikabilecek ihtilaf ve sorunlara tarafsiz hakem olarak 
goziim bulmak. 

Kita Avrupasi modeli lie Anglo-Sakson modeli arasindaki gok onemli 
diger bir fark da rektorun segim, atama, gorev suresi ve yetkilerindedir. Kita 
Avrupasi modelinde rektor, terkibi ulkeden ulkeye degi§en segiciler kurulu 
tarafmdan, genellikle o iiniversitenin profesorleri arasindan segilir ve ilgili 
bakan veya devlet ba§kani tarafmdan atanir. Bazi ulkelerde, ornegin 
Almanya'da eyalet egitim bakaninin segilen rektorii veto etme yetkisi 
vardir. Kita Avrupasi ulkelerinde rektorlerin gorev siireleri nispeten kisa ve 
yetkileri nispeten sinirlidir. 

Anglo-Sakson modelinde ise, rektor {president veya vice-chancellor) 
kurum diizeyindeki ara kurulu? tarafindan atanir, gorev siiresi uzun ve yetkileri 
geni^tir. Rektor, yonetim kurulunun belirledigi yetkiler dahilinde, universitenin 
hem akademik lideri, hem de ba§Iica icra organidir (chief executive officer). 
Bu iilkelerde rektorde o kurumun mensubu olma ve profesor olma §arti 
aranmaz. Rektorlugun bo§aldigi medya organlannda ve bilimsel dergilerde 
geni§ bir §ekilde duyurulur ve adaylann ba§vurmasi istenir. Uyelerinin goQu 
genellikle yonetim kurulunun uyelerinden oiu§an, ancak, iginde mutlaka 
ogretim iiyelerinin, mezunlann ve bazi hallerde ogrenci temsilcilerinin de 
bulunduQu bir arama ve degerlendirme komitesi (search and screen 
committee), kendi ba§vuran veya ba^kalarmca onerilen rektor adaylanni, 
gerektiginde mulakat yaparak ve bir gali§ma programi isteyerek degerlendirir 
ve vardigi sonuglan ilgili yonetim kuruluna sunar. Yonetim kurulu, genellikle 
bu komitenin sundugu adaylardan birini rektor olarak atar. Ancak, kurul 
sunulan adaylardan birini atamak zorunda degildir. Rektorun gorev siiresi, 
sorumluluk ve yetkileri ve kendisine odenecek iicret ile saglanacak diger 
inikanlar, yonetim kurulunca tespit edilir ve tum bu hususlar genellikle bir 
sozle^me lie bagitlanir. Ozetle, Anglo-Sakson ulkelerinde rektor seglminde 
ogretim ijyelerinin sandiga oy atmasi diye bir usul kesinlikle yoktur. 
Aday tespitinde izlenen yontem ne olursa olsun, rektoriin atanmasindaki 
nlhal yetki ilgili yonetim kurulundadir. 

Anglo-Sakson modelinde akademik, idari ve mali tum yetkiler, nihai 
olarak kurum duzeyindeki ara kurulu§tadir. Bu ulkelerdeki devlet 
universitelerinde yillik gelir butgesi di§indaki hig bir konu, yonetim kurulunun 
ustundeki ba§kaca bir kurum veya kurulunun onayina tabi degildir. 
Universitenin yillik faaliyet programi, bu programa uygun gider butgesi, 
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akademik ve idari yoneticllerle ogretim elemanlannin atanmasi yonetim 
kurulunda sonuglanir. Ancak, ABD'nde ve ozellikle Birlerik Krallik'da, ciddi bir 
kriz ve ihtilaf gikmadiQi sOrece, yonetim kurulu akademik konulara kari§maz. 

ogret im uyelerinin yonetime kati lmalan bakimindan, ABD Onlversiteleri 
ile Birle§ik Krallik universiteleri arasinda onemli farklar vardir. Bunlardan 
birincisi, Birle§ik Krallik'da, genel kural olarak azinlikta olsalar da, 
universitelerin yonetim kurullarinda, 6gretim uyelerinin temsilciierinin de 
bulunmasidir. Ikincisi, Birle§ik Krallik universitelerinin gunluk i^leyi^inin, 
yonetim kurulu (council) ve senato tarafindan mu§tereken olu§turulan 
komiteler eliyle yurutulmesidir. ABD Oniversitelerinde de bu tur komiteler 
vardir. Ancak, bu komiteler Birlesik Krallik'ta yonetim kuruluna degil senatoya, 
ABD'nde Ise yonetim kuruluna bagii olarak gali§ir. Ba§ka bir ifadeyle, ogretim 
Oyeleri Birle^ik Krallik'ta, ABD'ne kiyasla, yonetimde daha fazla soz hakkina 
ve yetkiye sahlptir. Ancak, ogretim Oyelerinin maa§larinin ABD 
Oniversitelerinde genellikle her bir ogretim uyesi igin alan ve yillik 
perfonnansina bagii olarak yonetim kurulunca ayn ayn belirlenmesine karri l ik, 
Birle^ik Krallik'taki ogretim Oyelerinin maa§lari Olke genelinde, esasen toplu 
s6zle§meyle olu§turulah tekduze bir olgekle belirlenir. Bu farklardan dolayi, 
kimilerine gore, aslinda, Kita Avrupasi, Birle§ik Krallik ve ABD olmak 
uzere ug ana universite sevk ve idare modeli vardir. 

Gerek Kita Avrupasi, gerekse Anglo-Sakson modelinde, gok az 
sayidaki istisna di§inda, rektorun ba^kanhginda, ge^itli akademik birimlerin 
yoneticileri ile temsilcilerinden olu^an bir akademik l<urul vardir. Bu kurulun adi 
genellikle senatodur. 

Her iki modelde de universiteler genellikle fakulteler halinde 
te§kilatlanmi§tir. Anglo-Sakson modelinde fakulteler bagii bolOmlerden olu§ur. 
FakOlte dekanlan ile bolum ba§kanlannin atanmasmdaki nihai yetki, bu 
modelde Oniversite dOzeyindeki ara kurulu§tadir. Bu dQzeydeki atamalarda da 
geni§ katilimli ve yogun bir aday arama ve degerlendirme ve dani|ma sureci 
vardir. Dekanlar ve bolQm ba^kanlan, Birlefik Krallik'ta genellikle Qniversite 
Iginden atanir. ABD'nde ise, di?aridan dekan ve boiOm ba§kani atanmasi 
istisnai bir durum degildir. 

1960'li yillann sonuna gelene kadar Kita Avrupasi Olkelerindeki 
Oniversiteler, ozellikle Alman Onlversiteleri, esasen profesorierin hakimiyeti 
altmdaydi (ordinarien-universitat); fakuIteler, bolOmlerden degil, kOrsOlerden 
olu§maktaydi. Hatta, butge dogmdan kOrsOlere verilmekteydl. Bu yillarda 
meydana gelen oQrencI olaylarmi izleyen 1968-1978 yillan arasindaki 
donemde yapilan degi§lkliklerle, universite yonetimindeki bu anlayi§m yerini, 
Oniversitenin profesorier ve diger dgretim elemanlari, idari ve teknik personel 
ve ogrenciler olmak Ozere Qg gmptan olu§tuguna dayanan bir yonetim anlayi§i 
(gruppenuniversitat) aldi. Hemen hemen tum Kita Avmpasi Oniversitelerinin 
Ost kumllari ile fakulte kumllari, soz konusu bu ug gmbun temsilcilerinden 
(drittelparitat) olu§acak §ekilde dOzenlendi. 
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Bu donemde Fransa {Loi d'orientation, 1968), Almanya 
{Hochschulrahmengesetz, 1976), Avusturya (Universitatorganisationgesetz), 
Hollanda {Wet op de Universitaire Bestuurleiding, 1970) ve isveg'te (1977) 
gikanlan kanunlar bu anlayi?i temel almi§tir. Ancak, akademik ollgar§inin 
universitedeki hakimiyetine son veren bu kanunlarda da egitim bakanliklannin 
universiteler uzerindeki hakimiyeti surmu§ ve universitenin ig i§leyi§ine, hatta 
mufredatlara ili§kin ayrintilara kanunlarda geni§ bir §ekilde yer verilmi^tir. 
Ornegin, ge§itli alanlardaki mufredat programlannin aynntilari Avusturya'da 
federal kanunia bellrlenmi^ti. 

Bir onceki bolumde belirtildigi gibi, 2.Dunya Sava^i'ni izleyen yillarda 
tiim ulkelerde yuksekogretim kurumlannin sayi ve turleri ile ogrenci sayilan 
hizla artmi^tir. Birle§ik Krallik'daki polytechnics, Avustralya'daki colleges of 
advanced education (CAE) ile Almanya'daki Fachhochschulen gibi, 
universite di§i, nispeten daha kisa sureti ve mesleki ve teknik egitim agirlikii 
yuksekogretim kurumlan bu donemde hemen hemen her ulkede kurularak 
yayginla§mi§tir.Yine hemen hemen her ulkede geni§ burs ve kredi 
programlan yiirurluge konmak sureti ile, toplumun her kesiminin gocuklanna 
yiiksekogretimde firsat e§itligi saglanmi§tir. Bunun sonucunda, ileri iilkelerin 
yiiksekogretim sistemleri, ayricalikli kesimlere ozgu, elit sistemlerden, kitlesel 
sistemlere d6nu§meye ba§lamiftir. 

Kita Avrupasi'ndaki demokratik universite tanimi, ogretim 
ijyelerince yonetilen iiniversite degildir. Tersine, bu ulkelerdeki 
demokratik universite taniminin iki ana unsuru, okulla^ma oranina gore 
kitleselle§me ve toplumun temsilcileriyle kurumu olufturan ogretim 
iiyesi, Idari ve teknik personel ve ogrencilerin temsilcilerinin betirii 
oranlarda yonetimde yer almalaridtr. Devletin iiniversiteler iizerindeki 
genel gozetim ve denetim hakki ve bunun geregi olarak da aynntili 
diizenlemeler yapma yetkisi, demokratik universite anlayi^ina aykiri bir 
husus olarak degerlendirilmez. 

Ba^ka bir ifade ile, 1980'li yillara gelene kadar, devlet, Kita Avrupasi 
iilkelerinde yiiksekogretimi kamu kaynaklanndan finanse eden ve 
yiiksekogretim faaliyetlerinin siireglerini diizenleyen (Regulatory State) 
konumunu korumu§tur. Ancak, 1980,li yillardan itibaren devletin konumu ve 
i§levleri hakkinda dunya genelinde ba§layan g6ru§ degi§ikligit kisa sure iginde 
tiim ulkelerdeki yuksekogretim kurumlanna da yansimaya ba§lami§tir. 
Thatcher ve Reagan ile Birle§ik Krallik ve ABD'nde ba§layan, kamu 
harcamalarinin kisilmasi ve kamu kaynaklarinin kullaniminda i§letme 
verimliligine daha fazia onem verilmesi yonundeki egilim kisa siire iginde 
yuksekogretimi de etkiiemi§tir. 

1984 yilinda Birle§ik Krallik'daki universitelerin durumunu incelemek 
uzere bu ulkenin Rektorler Komitesi'nce (Committee of Vice-chancellors 
and Principals, CVCP) Sir Alex Jarrat'm ba§kanliginda kurulan komite, 
1985 yilinda yayinladigi, Jarrat Raporu olarak bilinen raporunda ozetle: 

•Universitelerin piyasa ko^ullarina duyarli olmasi, 
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•Rektorun, akademik liderlik niteliginin yaninda, kurumun ba§Iica 
icra organt (chief executive officer) niteligini de ta^imasi, 

•Oniversite yonetiminde modern i§Ietmeciiik teknikierinin 
kullanilmasi, 

•Birim maliyet kavrami ile kaynak kullanim verimliligine onem 
verilmesi, 

•Universitelerin faaliyetlerinin nicel ve nitel performans 
gostergeleri ile degerlendirilmesi, 
gibi onerilerde bulunmu§tur. 

Jarrat Raporu Birle§ik Krallik ve tum di^er Bati Olkelerindeki Qniversite 
gevrelerinde olumlu ve olumsuz bOyOk yankilar uyandin7ii§tir. O kadar ki, 
onerilen hususlar "Jarratvari onlemler" (Jarratlan measures) ve bu raporu 
izleyen donem "Jarrat sonrasi" (Post-Jarratperiod) olarak nitelendirilmi$tir. 

Seksenll yillaryOksekogretlmin, ozellikle Qniversitelerin, hukOmetlerve 
toplumlar tarafindan "yakin inceleme" altinda tutulmaya barlandiklari bir 
donemdir. OECD Olkelerindeki Oniversltelerin durumunu inceleyen ve 1987 
tarih ve "Yakm Inceleme Altindaki Oniversiteler" (Universities under 
Scrutiny) ba§likli raporun giri§inde §u ifadelere yerverilml^tir: 

"Yuksekogretimin halen iginde bulundugu kriz sadece 
kamuoyunun bu kurumlarin performansina olan guveninin sarsilmasi 
de^il, belki de yQksekogretim kurumlannin do^asi ve de^i^ik turdeki 
kurumlann sistemln butunu Igindeki rol ve islevlerlnin belirlenmesi ile 
ilgilidir. Bu itibaria, universitelerin sistem igindeki ozel konumunun 
yeniden degerlendirilmesi gereklidir." 

Bu yillara gelene kadar, yOksekSgretimin finansmani Birie§ik Krallik 
dahil, tum Avrupa ulkelerinde devletin asli gorevleri arasinda mOtalaa 
ediliyordu. Yukarda da belirtildigi gibi, devlet, Kita Avrupasi OIkelerinde, Anglo-
Sakson Qlkelerinden fari<li olarak, yOksekoQretimle ilgili_ sOregleri aynntili 
kanun, karamame ve yonetmeliklerie duzenliyordu. Ozellikle bOtgenin 
harcanmasi aynntili mevzuata tabiydi. Yuksekogretim esasen devlet 
tarafindan finanse ediliyordu ve Ispanya, Fransa ve Hollanda di§inda, reel 
ogrenim ucreti (tuition fee) uygulamasi yoktu. Ingiltere'de ogrenim Ocreti 
vardi; ancak, bu Ocret ogrenciler tarafindan degil, egrencllerin Ikamet ettikleri 
yorenin yerel yonetimince Oniversltelere odeniyordu. Ba§ka bir Ifadeyle, 
yQksekogretim ogrenciler agisindan bu OIkede de dgrenim Ocretine tabi 
degildi. Oniversitelerin ihtiyag duydugu mali kaynaklar esasen devlet 
tarafindan sagiandigi Igin, universitelerin kendilerinin kaynak yaratmalan 
beklenmlyordu. Devletin butge vasitasiyla sagiadigi katki, yQksekogretim 
kurumlannin gelir kaynaklan arasmda, Olkeden ulkeye %70 ile %90 arasinda 
degi^en bir paya sahipti. 

Bu durum 1980'li yillann ortalanndan itibaren tOm OIkelerde degi?meye 
barladi. Yuksekdgretim artik kamusal degil, yankamusal bir hizmet olarak 
gdrOlmeye ba§ladi. Reel dgrenim Ocreti birgok Qlkenin gOndemine girdi ve 
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bazi ulkelerde uygulamaya kondu. Universitelerin sahip olduklan her tCirlu 
tesis, teghizat, bilgi birikimi ve insangucunu kullanarak, ihtiyag duyduklari 
kaynaklarin bir kismini kendiierinin yaratmasi te^vik edilmeye hatta yer yer 
ge§itli mekanizmalaria zorunlu kilinmaya ba§ladi. 

Kisacasi, 1985 yilinda yayinlanan Jarrat Raporunu Izleyen 
donemde yuksekogretimin finansmani, mall verimlillk, kurumlann 
yonetiminde i^letmecilik anlayi^i ve kurumlar arasi rekabet, bunlann 
sosyal adalet ve firsat e§itligi ile bagda§irligi ve dzerklik ile akademik 
hurriyet uzerindeki etkileri, sadece Birlesik Krallik degil, t i im ulkelerin 
yuksekogretim gundemini olu§turdu. 

Birgok universite mensubunun tepkisini gekmesine ragmen, 
yuksekogretimin egitim-ogretim, bilimsel ara§tirma ve toplum hizmeti i§levleri 
itiban ile, topluma ve pazara sunulan bir hizmet boyutunun da oldugu artik 
inkar edilmesi mumkiin olmayan bir gergek haline geldi. Universitenin 
sorumlulugu (accountability) sadece devlete kar§i olarak degil, ogrenciler, 
ebeveynler ve i§verenler gibi turn ilgililere {mu§teriler ve payda§lar, stake-
holders), yani toplum ve pazara kar§i oiarak tanimlanmaya ba§!adi. Hal boyle 
olunca, topluma ve pazara sunulan her turlu mal ve hizmette oldugu gibi, yan 
kamusal bir hizmet olan yuksekogretimin kalitesinin de nitel ve nicel 
performans gostergeleri ile olgiilmesi ve bu hizmetten yararlananlarin bu 
konularda bilgilendirilmesi de giindeme geldi. Tum ileri ulkelerde bu amagia 
ge§itli performans gostergeleri geli§tirildi, akademik degerlendirme ve 
kalite kontrol sistemleri kuruldu. 

Birle§ik Krailik'da Jarrat Raporu'nun yayinlanmasinin ardindan, 
Rektorler Komitesi (CVCP), bu kez "Academic Standarts in Universities" 
ba§likli bir rapor hazirlayarak, universitelerin faaliyetlerini bu raporda yer alan 
ilkelere gore degerlendirmelerini talep etti. Birlesik Kralllik'da akademik 
standartlann ulke genelinde tekduzeligini saglama amaciyla eskiden beri 
uygulanan dt§ sinavci (external examiner) adli bir uygulama vardi. Buna 
gore, her universite her bir programini degerlendirmek iizere, diger 
iiniversiteierin o alanda temayiiz etmi§ ogretim iiyeleri arasindan bir komisyon 
segmekteydi. CVCP'nin 1986'da yayinladigi sozkonusu raporda ozellikle bu 
uygulama iizerinde durulmu§ ve universitelerin bu uygulamaya ek olarak, 
kendi iglerinde olu?turacaklari bir merkezi komite marifetiyle programlarini 
surekli olarak degerlendirmesi talep edilmi§tir. 

CVCP 1991 'de gok daha koklu bir uygulamaya gegerek, kendi bunyesi 
iginde Akademik Denetleme Birimi (Academic Audit Unit) olu§turdu ve bu 
birim vasitasiyla universitelerin kendi iglerinde olu^turduklari akademik 
degerlendirme ve kalite kontrol mekanizmalanni denetlemeye ba?ladi. 
Boylece, Birle§ik Krallik'taki universiteler yakla§ik 800 yillik gegmi^lerinde ilk 
kez di^andan gelen bir talep iizerine akademik degerlendirmeye tabi 
tutulmaya ba§ladi. Soz konusu birimin hazirladigi raporlann kamuoyuna 
duyurulmasiyla bu iilkedeki iiniversiteierin ozerklik §emsiyesi altindaki 
performanslan da kamuoyu onunde sinanmaya ve denetlenmeye ba§ladi. 
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Birle§ik Krallik'ta IQSS'de gikanlan EQitim Refonnu Kanunu Ile 
(Education Reform Act 1988) University Grants Committee yerine, bu kez 
dogrudan EQitim ve Istihdam Bakanligi'na (Department for Education and 
Empioyment) bagii, universitelere aynlan kamu kaynaklanni Oniversiteler 
arasinda dagitmak Ozere Oniversite Odenekleri Konseyi (Universities 
Funding CouncH, UFC) ve Oniversite di§i yOksekogretim kurumlarina aynlan 
kamu kaynaklanni bu tur kurumlar arasinda dagitmak uzere Polytechnics 
and Colleges Funding Council (PCFC) adiyla, yine dogrudan bakanliga 
bagii ikinci bir konsey kuruldu. Bu konseylere, kunjmlara kaynak tahsis 
ederken, ilgili yuksekogretim kurumu ile yapilan tahslsin amacma uygun 
sozle^me yapma yetkisi verildi. Boylece, bu OIkede sozIe§meye dayali 
ozerklik (contractual autonomy) donemi barladi. UFC'nin genel 
sekreteriigine getirilen Onlu matematikgi Sir Peter Swinnerton-Dyer, bu 
goreve geli§inden kisa bir sure sonra OIkedeki Oniversitelerin ara§tirma 
faaliyetlerini degeriendirmeye (research assessmenf exercise) aldi. 
Oniversite ve alan bazinda, o alandaki bilimsel yayinlari ile temayOz etml| 
bilim insanlanndan olu^an alan komiteleri vasitasiyla yurOtOlen bu 
gali§malarda her bir Oniversitenin faaliyet gosterdigi her bir alandaki ara§tirTna 
faaliyetleri, bilimsel yaym sayisi, bu yayinlara yapilan atiflar, lisansOstu 
ogrenci saysi, mezun sayisi, alman patentlerve di§andan saglanan araftirma 
fonlannin miktariari gibi, nicel performans gostergeleri kullanilarak 
degeriendirildi. Oniversltelere her bir alanda not verildi ve Oniversiteler bu nota 
gore alanlar itiban ile siralanarak, sonuglar kamuoyuna duyuruldu. 

1992'de gikanlan Further and Higher Education Act adli kanunia 
politeknikler Oniversltelere d6nQ$turOldu. Bu meyanda, UFC ve PCFC 
lagvedilerek, buniann yerine, Ingiltere, Galler ve Iskogya igin ayn ayn 
yuksekogretim fonlar konseyleri {Higher Education Funding Council for 
England, HEFCE, Higher Education Funding Council for Wales, HEFWve 
Scottish Higher Education Funding Council, SHEFC) ile bunlartn 
Oniversite di§i yOksekogretim kurumlan (further education institutions) igin 
muadilleri olan Furher Education Funding Council for England (FEFCE) ve 
Further Education Funding Council for Wales (FEFCW) kuruldu. Ogretmen 
yeti^tirmenin OIkenin gelecegi agisindan ta^idigi Snemden dolayi, ogretmen 
yeti^tinneye tahsis edilen kamu kaynaklanni bu alanda faaliyet gdsteren 
yOksekdgretim kurumlan arasinda dagitmak Ozere. Ingiltere'de 1996'da 
HEFCE'a bagii olarak Ogretmen Yeti§tirme Ajansi (Teacher Training 
Agency, TTA) kunjldu. 

Bu konseylere, yOksekogretime tahsis edilen kamu kaynaklannin 
kunjmlar arasinda dagitiminda kullanilmak uzere ge§itli kriterier (formula 
funding) geli§tirip bu amagia kullanma yetkisi taninmasinin yaninda, 
yOksekogretim kurumlannin egitim-ogretim ve ara§tirma faaliyetlerinfnin 
kalitesini degerlendirme (quality assessment ve bu degerlendirmenin 
sonugianni kaynak tahsisinde bir gdsterge olarak kullanma yetkisi de verildi. 
Boylece, yuksekogretim kurumlarinm urunlerinin (mezunlar ve 
ara^tirmalann sonuglan) kalitesi ile kaynak tahsisi dogrudan 
ili§kilendirllmi$ oldu. 
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Bu meyanda, CVCP daha once kurmu§ oldugu Akademik Denetleme 
Birimi'nin faaliyet alanini geni^letti ve bu birim reorganize edildi. Bu birim 
yerine, yuksekogretim kurumlannin kendi akademik faaliyetlerinin kalitesini ve 
standartlara uygunlugunu denetleme ve degerlendirme amaciyla kendi 
iglerinde olu§turduklari mekanlzmalar ve kullandiklari yontemlerin surekli 
olarak denetlenip incelenmesi (quality audit) ile gorevli, Yuksekogretim 
Kalite Konseyi (Higher Education Quality Council, HEQC) kuruldu. Kalite 
degerlendirme (quality assessment) ve kalite denetimi (quality audit) 
i§levleri 1996'da birle^tirilerek, bu alanlardaki gorev ve yetkiler 
Yuksekogretim Kalite Teminat Ajansina (Quality Assurance Agency for 
Higher Education, QAA) devredildi ve bu kurum Birlesik Krallik dOzeyinde 
yetkili kilindi. 

ABD Anayasasina gore, eyaletler ile yerel yonetimler egitimden birinci 
derecede sorumludur. Federal hukumetin sorumlulugu ise ikinci derecededir. 
Ilk ve orta ogretim kademelerinin finansmaninm saglanmasinin yaninda, 
eyalet hukumetleri ve yerel yonetimler ilk iki ogretim kademesinin 
standartlanni, miifredat programlannin ana ilkeleri ile igeriklerini ve 
ogretmenlerde aranacak nitelikleri dogrudan tespit ederler. Yuksekogretim 
kademesinde ise, eyalet meclisleri yuksekogretim kurumlannin kurulu§ 
kanunlanni kabul eder ve bu kurumlara heryil kamu kaynaklanndan yapilacak 
yardimlari karara baglar. Ba§ka bir ifade ile, eyalet hukiimetleri ile yerel 
yonetimlerin ABD yiiksekogretim kurumlan uzerindeki yetkileri, ilk ve orta 
ogretim kademelerinde oldugu gibi, dogrudan degil, dolaylidir. 

ABD yiiksekogretim kurumlannin finansmani, eyalet hukiimetlerinin her 
yil kabul ettigi biitge ile yaptigi dogrudan katkilar, federal hiikumetin Ar-Ge 
faaliyetleri ile tesis ve teghizat altyapismm geli§tirilmesi igin yaptigi dogrudan 
katkilar ile olu§turdugu ge§itli programlar (Pell Grants, Supplemental 
Opportunity Grants, College Work-Study, Perkins Loans, Stafford Loans, 
Plus Loans, Supplemental Loans for Students) gergevesinde ogrencilere 
saglanan burslar ve krediler vasitasiyla yaptigi dolayli katkilar, ogrenim 
ucretleri, vakfiye gelirleri ve ge§itii bagi§ ve yardimlardan saglanir. Bir onceki 
bolumde sozu edilen 1963, 1965 ve 1972 yillarinda gikanlan butge kanunlan 
ile federal hCikiimetin yiiksekogretim kurumlannin tesis ve teghizat 
altyapilannm geli§tirilmesi igin yaptigi dogrudan katkilan o eyaletteki 
yuksekogretim kurumlan arasinda dagitmak iizere, her eyalette bu amagia bir 
ara kurulu§ kurulmasi zorunlu hale getirilmi^tir. Bunlarm ayrintilan a§agida 
ABD ile ilgili boliimde ele alinmi§tir. ABD'nde eyalet duzeyindeki bu tiir ara 
kurulu§lann biiyuk boliimu ile Birle§ik Krallik'taki yukanda sozii edilen ara 
kurulu§lar arasinda yetkileri itibari ile benzerlikler vardir. Gerek Birle§ik Krallik, 
gerekse ABD'ndeki ulke, bolge veya eyalet duzeyindeki ara kurulu§lar, Kita 
Avrupasi ulkelerndeki egitim bakanliklannin aksine, yiiksekogretim 
kurumlannin ig i§leyi§leri ile miifredat programlarini diizenlemezler. ABD'ndeki 
bu tiir ara kurulu§larin yetkileri esasen kamu kurumlannin ogrenci sayisma 
gore biiyiikliiklerini ve her yil alinacak ogrenci sayilan ile ogrenim iicretlerini 
belirlemek ve kurumlann agilmasini onerdikleri yeni akademik birim ve 
programlara ili§kin hususlari karara baglamaktir. 
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Yine bir onceki bolumde sozu edilmi? olan, 1944'de gikanlan Sava§tan 
Donen Askerlere Uyum Kazandinna Kanunu (G. LB i l l of Rights) ile 
yuksekoQrenim gomiek isteyen terliis edilmi§ askerlerin bu kanunia saglanan 
haklardan yararlanabilmeleri igin, akredite edilmi§ yuksekogretim kurumlanna 
kayitli olmalan zorunlu kilinmi5tir. Boylece, 20. yuzyil ba§larinda ABD'nde 
ba§layan akreditasyon, 2.D0nya Sava§rndan sonra bu ulkede giderek 
yayginla5mi§tir. Ancak, akredltasyonun kunjmsal yapilan ABD'nde federal 
veya eyalet yapilannin tamamen di§inda olu|mu§tur. ABD, bu bakimdan 
Birle^ik Krallik'tan da farklidir. 

Alti gizilmesi gereken husus, akredltasyonun ABD'nde hukumet 
organlannca yapilacak kalite denetimine altematlf olu^tunmasidir. Akredite 
olmak, bir kurumun veya bir kurumca yurutulen bir programin yetkili bir 
akreditasyon kurulu§unca o alan igin belirlenmi§ olan egltsel kalite 
standartlanni sa^lami? veya a§mi? olmasi demektir. ABD'nde kurumsal ve 
uzmanlik alani (specialized accreditation) olmak Qzere ikl tur akreditasyon 
vardir. 

Uzmanlik alani akreditasyonu o alandaki uzmanlik veya mesiek 
kurulu§larinca yurutulur. Bunun aniami, bir mesleki alandaki dereceye yonelik 
egitim programlannda o alan igin ilgili kurulu? tarafindan tespit edilmi§ olan 
standartlann saQlanipsagianmadiginin denetlenmesidir. Bu tur akreditasyon, 
Smegin muhendislik programlan igin Muhendislik ve Teknoioji Akreditasyon 
Kurulu (Accreditation Board for Engineering and Technology), ogretmen 
yeti5tirilen programiar igin Ogretmen Yeti§timie Milli Akreditasyon Konseyi 
(National Council for the Accreditation of Teacher Education) ve i^letme 
programlan igin eski adiyla Amerikan Irletmecilik Okullan Kumlu (American 
Assembly of Collegiate Schools of Business), yeni adiyla Uluslararasi 
l§letme EQItimi Dernegi (International Association of Management 
Education) gibi, o alana ozgu kumlu§lar tarafindan yurutulur. Bu tur uzmanlik 
alani akreditasyon kurulu^lan, mesiek icra etme ehliyeti veren mesiek 
odalanndan farklidir. Buniann yaptigi akredltasyonun amaci, kamu veya ozel 
l§veren kumm ve kumlu§lanna, ge§itli yuksekdgretim kummlannda o alanda 
yurutulen egitim-ogretim programlannm kalitesi hakkinda bilgi vermektedir. Bu 
tur kurulu^lar daha ziyade kendi alanlanndaki mufredat programlannm asgari 
mufterek ve standartlarmi tespit ederler. Halen ABD'nde bu tiir akreditasyon 
kurulu^unun sayisi 40 civanndadir. 

ABD'nde, ozellikle tip, dirgilik, eczacilik, veterineriik, hukuk, 
muhendislik ve mimarlik alanlanndaki diploma ve dereceler, o alanda mesiek 
icra etmek Igin dogrudan yeterii degildir. Bu tCir mesleki alanlarda mesiek icra 
etme ehliyeti, o alandaki mesiek kumlu§unca yapilan sinavlar sonunda alinir. 
Ozellikle sagiik ve hukuk alanlannda Amerikan Tip Dernegi (American 
Medical Association, AMA) ve barolann mesleki ehliyet sinavlan, 
yuksekogretim kurumlarmin mufredat programlan uzerinde gok onemli bir 
kalite denetim mekanizmasidir. Tababet meslegini icra yetkisi igin bir 
eyaletteki smav sonucunda alman ehliyet, ba5ka bir eyalette gegerii degildir. 
Baroya kayit her eyalette sinavladir. Keza muhasebecilik (chartered 
accountant), muhendislik (professional engineer) gibi alanlarda da bu tur 
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sinavlardan gegilmeden meslek odalarina kaydolunamaz, hatta meslek icra 
edilemez. Bu tur meslek odalarinin bazilan da kendi alanlarindaki 
yuksekogretim programlarini periyodik olarak akredite eder. Meslek odaiannin 
kendi alanlannda temayuz etmi§ bilim insanlarindan olu§an, gok ciddi 
gali§maiar yapan bilimsel ve egitsel komiteleri vardir. Bunlann bazilannin 
yayinladigi bilimsel dergiler dunyanin en saygin bilimsel dergileri arasindadir. 

Kurumsal akreditasyonun odagi ise, bir butiin olarak kurumdur. Bu tiir 
akreditasyonda dikkate alinan hususlar §unlardir: 

•Kurumun kendince tanimlanan bir amag ve misyonunun bulunup 
bulunmadigi, 

• Bu amag ve misyona uygun mali kaynaklara sahip olup olmadigi, 
•Kurumun kendi tespit ettigi amag ve misyona uygun bir §ekilde faaliyet 

gosterip gostermedigi, 
•Kurumun amag ve misyonuna uygun faaliyetlerinin siirdiiriilebilirligi. 

Ba§ka bir ifadeyle, kurumsal akreditasyon, uzmanlik alani 
akreditasyonunun aksine, mutlak degerlere bagli degildir. Kurumsal 
akreditasyon 1949'dan bu yana, 6 cografi bolgede (Middle States, New 
England, Northwest, North Central, Southern, Western) 6rgutlenmi§ 6 
dernek vasitasiyla yuriitiilmektedir. Bu dernekler ilgili bolgedeki yiiksekogretim 
kurumlannin gonullu olarak olu§turdugu hiikCimet di§i orgiit (non-
governmental organization. NGO) niteligindeki kurulu§lardir. Her bir 
dernegin, akredite olmu§ yiiksekogretim kurumlannin mensuplan arasindan 
segilen bir yonetim kurulu vardir. 

Bu derneklerce yapilan akreditasyonun agirligi, her bir kurumun 
kendince hazirlanan, kendi kendini degerlendirme (self-study) r a p o m n u r . Bu 
raporda kurum kendini, amag ve misyon, geli§me plani ve degerlendirme, 
sevk ve idare sisteminin etkinligi, egitim-ogretim programlannin igerik ve 
niteligi, toplum hizmetleri, ara^tirma ve yayin faaliyetleri, ogretim uyelerinin 
nitelikleri, ogrenci hizmetleri, kiituphane, dokumantasyon ve bilgi i§lem 
altyapisi, tesis ve teghizat, mali kaynaklar ve etik uygulamalar agilarindan 
aynntili olarak degerlendirir ve bu raporu bagli oldugu dernege sunar. Dernek 
bu raporu yakla^ik olarak 18 ay siireyle inceler ve olu§turdugu bir grup 
ogretim iiyesi bu sure sonunda kurumu yerinde denetler. Bu grubun verdigi 
rapora gore, kurum akredite edilir veya edilmez. Bu tiir aynntili denetim 
yakla§ik olarak 10 yilda bir yapilir. Ancak, her kurum bu siire zarfinda belirii 
araliklarla kendi kendini degerlendirme raporu hazirlayarak bagli oldugu 
dernege gondermekle yiikumliidur. 

Kurumsal akreditasyon zorunlu degildir. Ancak, bu §ekilde akredite 
olmayan kurumlara kayitli ogrenciler federal hiikumetin finanse ettigi burs ve 
kredi programlanndan yararlanamadigi gibi, kurumun kendisi de federal veya 
eyalet hukiimetinin finanse ettigi Ar-Ge programlan ile tesis ve teghizat 
altyapisini geli§tirme programlanndan kaynak alamaz. Akredite olmami§ bir 
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yuksekdgretim kurumundan alman derslerin kredileri ba^ka bir yuksekogretim 
kurumunda gegerii degildir. Bu tur kurumlann mezunlarinin i§ bulma §ansi yok 
denecek kadar azdir. ABD'ndeki yuksekogretim kurumlannin %95'i bu 
nedenlerden dolayi gonullu olarak kurumsal akreditasyon programlanna 
katilmaktadir. 

1975'e gelene kadar uzmanlik alani akreditasyonu yapan kurulu^lar 
American Commission on Accreditation (ACA), kurumsal akreditasyon 
yapan 6 bolgesel kurulu? ise Federation of Regional Accreditation 
Commissions of Higher Education (FRACHE) adli iki ust kurulu? halinde 
6rgutlenml§lerdi. Bunlar 197516 Council on Post-Secondary Accreditation 
(COPA) adii tek bir ust kuruiu5un gatisi altinda birle§ti. 

Ancak, 1980'li yillann ortalanndan itibaren yuksekdgretim kurumlannin 
gonullu olarak katildiklan uzmanlik alani ve kurumsal akreditasyon 
programlan kamuoyu ve hukumetler tarafindan yeterii gdrulmemeye ba?ladi. 
Reagan ddneminde federal hukumetin katkisi azaltilarak, finansman yuku 
eyaletlere kaydirilmaya basladi. Bu nedenle. maliyet verimliiigi (cost-
effectiveness), istihdam pazanna uygunluk (relevance) ve rekabet gibl 
kavramlar dne gikti ve topluma kar§i sorumlu kilinma ve hesap vemie 
(accountability) yeni boyutlaj kazandi. Eyalet valilerince 1 gSS'da 
yayimlanan, Lisans ve Lisans Oncesi Yuksekdgretimde Devletin Rolunun 
DdnO§umu (Transforming the State Role in Undergraduate Education) ve 
Sonug Alma zamani (A Time for Results) ba?likli raporlarda, o zamana 
kadar yurutulen akredltasyonun artik yetersiz kalmaya ba§ladigi vurgulandi. 
Ba5kan Bush ddneminde 1991*de yayimlanan 2000 Yilinin Hedefleri (Goals 
2000) baglikli raporda egitim sisteminin ulkenin kQresel rekabet gucunu 

'belirieyen ba^lica unsurlardan biri oldugunun alti gizildi, her eyaletin milli 
hedeflere ula§mada kendine ozgu yollar izleyebilecegi. ancak buniann 
sonuglannin federal duzeyde Izlenecegi karara bagiandi. Bdylece, akademik 
degeriendinne (academic evaluation and assessment) ve kalite kontrolu 
Cqua//(yconfro/J yuksekdgretim kurumlannin sevk ve Idaresinin temel konusu 
haline geldi. 

Hangi kuruluslann akreditasyon yapmaya yetkili oldugu, yukarida sdzii 
edilen COPA adli Ost kuailu? tarafindan belirieniyordu. 1992 yilinda gikanlan 
Reauthorization of the Higher Education Acf adli federal kanunia kurumsal 
akredltasyonun standartlan beliriendl. Buna gdre, kurumsal akreditasyon 
halen 12 standart kategoride degeriendirme Igermektedir, Bu standart 
katagorilerde, geleneksel akademik gdstergelere ek olarak, dgrencilerin kag 
yilda mezun olduklari, ba§ansizlik oranlan, mezunlarin kendi alanlannda i§ 
bulma oranlan, dgrencilerin memnun veya §lkayetgl oldugu konulann 
bellrienmesi ve dgrencilerin aldiklan kredileri geri ddeme oranlan gibl 
ekonomik gdstergelere yer verildi. Bunun yaninda, bdlgesel akreditasyon 
kurulu§larini denetleme ve buniann Izledigi usul ve esaslan onaylama yetkisi 
Federal Egitim Bakanligi'na (Department of Education), yOksekdgretim 
kurumlannda agilacak yeni program ve birimleri onaylama yetkisi ise eyalet 
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duzeyindeki ara kurulu§lara verildi. Ayrica, ogrencilerin aidiklan kredileri geri 
odeme oranlanni surekli izlemek uzere, her eyalette ozel bir birim kurulmasi 
(State Post-Secondary Review Entity, SPRE) zorunlu kilindi. Bu birime, geri 
odeme orani du§uk olan kurumlan ayrica denetleme yetkisi verildi. 

COPA'nin kurumsal akreditasyon i§levi artik fiilen sona erdiginden, bu 
kurulu? 1994,de lagvedildi. Uzmanlik alani akreditasyon kurulu§larinin 
faaliyetlerini ulke duzeyinde koordine etmek uzere, ayni yil Commission on 
Recognition of Post-Secondary Education adli ust kurulu§ kuruldu. 

Boylece, 1990'li yillarda, Birle§ik Krallik'ta di§ sinavci (external 
examiner), ABD'nde ise uzmanlik alani akreditasyonu (specialized 
accreditation) ve kurumsal akreditasyon (institutional accreditation) gibi, 
gonullu olarak katilinan ve daha onceleri esasen yuksekogretim kurumlannca 
yurutulen akademik degerlendirme ve kalite kontrolunda devletin agirligi 
onemli olgude artti. 

Kisacasi, Reagan ve Thatcher ile ba§layan serbest pazar yonelimleri, 
1990'li yillarda Birle§ik Krallik ve ABD'nde kurumsal yapilar kazanmi? ve bu 
ulkelerden turn dunyaya yayi!mi§tir. Bu yonelimleri §u §eklide ozetlemek 
mumkiindur: 

* Reel ogrenim ucreti (tuition fee) uygulamasi, 
* Kaynaklarin ge^itlendirilmesi {'resource diversification), 
* fvlaliyet verimliligi (cost-effectiveness) ve i^letmecilik (management), 
* Akademik degerlendirme, kalite kontrolu ve akreditasyon, 
* Ozel yuksekogretim kurumlannin yayginla§masi. 

Bu geli§meler Kita Avrupasi iilkeleri, Avustralya ve Japonya'ya, ayni 
felsefi temeller uzerinde, ancak degi§ik §ekillerde ve degi§ik oranlarda 
yansimt§tir. Yukanda da belirtildigi gibi, 19. yuzyil ba§i ile 1980,li yillann 
ortalari arasinda gegen donem, yuksekogretimin kurumsal sevk ve idaresi ile 
kurumsal yapilannin §ekiilendigi donemdir. Devlet bu donemde, Kita Avrupasi 
ulkelerinde diizenleyici ('re^fu/afory sfafe^ bir rol iistlenmi?, yiiksekogretimde 
akademik oligar^i ile devlet burokrasisi arasinda dengeye dayah, burokratik 
bir diizen (bureaucratic revolution) kurmu§tur. Ancak, serbest pazar 
yonelimlerinin artmasina paralel olarak, Kita Avrupasi ulkelerinde de devletin 
yuksekogretimdeki rolu, suregleri duzenlemekten, kurumlann girdi ve 
giktilanni degeriendirerek, bunlara gore kaynak tahsis eden (evaluative 
state) bir §ekle d6nij§mu§tur. Bu degi^iklige paralel olarak, dzellikle ABD ve 
bir olgiide de Birle§ik Krallik'ta eskiden beri varolan glri§imcilik 
(entrepreneurship) ve i§letmecilik (management), Kita Avrupasi ulkelerinin 
yijksekogretim kurumlanna da yeni kavramlar olarak girmeye ba§lami§tir 
(managerial revolution). 

Diizenleyici devletten, degerlendirici devlete d6nii§iimij, Kita 
Avrupasi iilkeleri bakimmdan §u §ekilde ozetlemek miimkiindur. 
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DUZENLEYiCi DEVLET DEGERLENDlRiCi DEVLET 
(Regulatory State) (Evaluative State) 

SEVK VE IDARE 
(Governance) 

• Aynntili kanun ve yonetmeiikler Amaglar ve hedefler 
• Merkezde karar Kurumda karariar 
• Sembolik rektor Gijglu rektor 
• Sadece 6Qretim uyeleri Turn ilgilller ve payda^lar 

KAYNAK TAHSlSl 
(Resource Allocation) 

• Aynntili butge Torba butge 
• Fakultelere tahsis Kuruma tahsis 
• Bir onceki yila gore veya girdllere baQli Girdi ve giktilara ba^li 

KURUMSAL YAPI 

• Devlet Kurumu Devlet kurumlannin 
yaninda 6zel kurumlar 

• Rekabet yok Dike ve dunya 
digeginde rekabet 

• Kaynaklann goQu kamusal Kaynak yaratmanin 
te§vikl 

• Ogrenim ucretsiz Reel ogrenim Qcreti 
• Burokratik ve oIigar§ik Giri§imc! ve toplum ve 

pazara duyarli 

Jarrat Raporu'ndan bu yana gegen onbe§ yil Iginde akademik 
degerlendimie, kalite kontrolu ve akreditasyon turn ulkelerde yuksekogretimin 
gundemlne girmi§tir. Birgok ulkede bu amaglarla yeni kurum ve kunjlu§lar 
olu§turuImu5 ve yontemler geli§tirllmi§1 ABD ve Birle§ik Krallik gibi bazi 
Qlkelerde universiteler egitim ve ara^tirma faaliyetlerine gore degerlendlrllerek 
siralanmi§, bu siralamalarin periyodik olarak kamuoyuna duyurulmasi rutin 
hale gelmi$ ve nihayet bir gok Qlkede kaynak tahsisi perfomians gostergeleri 
ile ili|kilendirilmeye ba^lanmi^tir. Ozellikle ara^tinna fonlannin tahsisi 
neredeyse tamamen kurumlann ve ogretim uyelerinin munferit 
performanslanna endekslenmi§tir. 

Kureselle^en dunyamtzda bu tur degerlendirme ve akreditasyonun 
uluslararasi boyutlar kazanmasi muhtemel bir gell^medir. Zira, i^gucunun 
uluslararasi hareketliligi artmi§, ulusal dQzeydekl $irketlerin transnasyonallesmesi 
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sonucunda uretim ve Ar-Ge faaliyetleri bir uike yerine, birbirini tamamlayan 
pargalar halinde, birden gok ulkede yapilmaya ba§tanmi§tir. 

Duzenleyici devlet ve oligar^ik-burokratlk kurumsal yapidan, 
degerlendirici devlet ve giri^imci- i§letmeci yapiya gegi§, IQQO'li yillarda turn 
ulkelerin yuksekogretim sistemlerinin sevk ve idaresini koklu bir §ekilde 
degi§tirmeye ba?lami§tir. Sevk ve idare (governance), yuksekogretimle ilgili 
tiim yasal duzenlemeler, bunlara bagli kararnameler ve bakanlik tebligleri, 
finansman, butge ve mali denetim mekanizmalari, kurumlarin ig i§leyi§leri, 
rektorun ve diger yoneticilerin belirlenmesine ili§kin usul ve esaslar, universite 
mensubu olmayan ki§ilerin yonetimdeki agirliklari, akademik degerlendirme, 
akreditasyon ve kalite kontrol mekanizmalan gibi, birgok unsurdan olu§an bir 
butundur. Bunlarm herbiri uzerinde aynntili gali^malar yapilabilir ve 
kar?ila§tirmalara dayali, kapsamli raporlar yazilabilir. Ulkemizdeki 
tarti§malar, maalesef, sadece rektorun segim ve atamasina indlrgenmi§ 
oldugu igin, bu gali§mada daha ziyade bu konu uzerinde durulmu§tur. 
Ancak, halen Turk yiiksekogretiminin en onemli sorununun aslmda 
finansman ve butge sisteminden kaynaklandigi goz oniine alinarak, 
rektorun segim ve atamasina gegmeden once, bu konu anahatlan ile ele 
ahnmi^tir. 

11.2 FiNANSMAN VE BUTQE SiSTEMLERi 
11.2.1 EGiTiM YATIRIMLARININ GETiRiLERi VE OGRENIM UCRETLERI 

Adam Smith i§gucunun "beceri, maharet ve muhakeme yetenegini" 
lyye'da "Milletlerin Zenginligi"ni belirieyen onemli unsurlardan biri olarak 
belirtmi§ ve bu suretle egitimin ekonomi ile ili^kisini gok once dile getirmi^tir. 
Ne var ki, egitimin ekonomik agidan ele alinmasi nispeten yeni bir 
yakla§imdir. Theodore Schultz'un 1961'de "Ki^ilerin mali olanaklanni 
egitimleri igin harcamalan bir ti ir yatir im kararidir" §eklinde ifade ettigi ve 
egitimie ekonomik buyume arasindaki ili^kiyi belirttigi insangucu sermayesi 
kurami (human capital theory) bu tiir yakla^imin ba§iangici olarak kabul 
edilmektedlr. 

Buna gore, egitim amaciyla yapilan yatinmlarin getirisi veya geri d6nu§u 
(rate of return) v a r d n . Egitime yapilan yatirim bu bakimdan herhangi bir diger 
yatinmdan farkli degildir. Egitim yatiriminin getirisi, bu yatirimdan dolayi 
degi^ik zamanlarda elde edilen kazang ve meydana gelen maliyetlerin 
toplaminin toplam yatirim miktarmm yillik yuzdesi olarak ifade edilmesidir. 
Ornegin, egitim yatiriminin %10 olmasi demek, yapilan yatinm miktan soz 
gelimi 100 TL ise, bu yatinmdan dolayi her yil 10 TL net kazang elde edilecek 
demektir. 

Egitim igin iki tur yatinm yapilmaktadir.Bunlardan birincisi, egitimi goren 
ki§inin veya ebeveyninin yaptigi harcamalardir. Bazi OIkelerde ogrenci ve 
ebeveynlerin yaptigi harcamalara ili§kin degerier Tablo 9'da g6sterilmi§tlr. Bu 
harcamalar. eger varsa ogrenim ucreti ve dogrudan egitim igin yapilan 
harcamalar ile ogrencinin egitimi suresince, bir ait duzeyde egitim gdrmu§ bir 
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ki§i olarak bir i§te gali§madigindan dolayi feragat ettigi ucretlerdir. Bu 
yatirimdan dolayi ki§inin elde ettigi kazang ise, bir list duzeyde egitim 
gordugunden dolayi alacagi ucretle, egitimi bir alt duzeyde kaimi§ olsaydi 
alacagi ucret arasindaki farktir. Egitimin ki^isel getirisi olarak tanimlanan bu 
hesaplamada soz konusu olan ucretler, vergiler du§uldukten sonra ele gegen 
net ucretlerdir. 

Egitim igin yapilan ki§isel harcamalar yanmda, kamu kaynaklanndan 
yapilan harcamalar da vardir. Dolayisiyia, egitimin toplumsal getirisi egitim 
kademelerine gore alman brut, yani vergiler du§ulmeden onceki ucretlerin, o 
kifinin egitim gormesi Igin kendisinin yaptigi ve kamu kaynaklanndan yapilan 
harcamalann toplamma olan oranmm zaman igindeki yillik yiizde olarak 
ifadesidir. 

Daha basit bir ifadeyle, ki§isel getiri, bir ust kademede egitim g6rmu§ 
ki§inin bundan dolayi elde edecegi net ek gelirin, kendisinin bu amagia yaptigi 
toplam net harcamalara oranidir. Toplumsal getiri ise, ki§inin bir iist 
kademede egitim gormesinden dolayi yaratilan katma degerin, bu amagia 
ki§inin yaptigi ve kamu kaynaklanndan yapilan harcamalann toplamma olan 
oranidir. 

Dunya Bankasi'nca 58 ulkede yapilan ara§tirmanin sonuglan, egitimin 
ki§isel ve toplumsal getirilerinin ge§itli ulke gruplari arasinda egitim kademeleri 
itibari ile dagilimmm Tablo lO'daki gibi oldugunu gostermektedir. Aynca 
Tablo H'de goruldugu gibi, egitimin kademesi yukseldikge toplumsal getiri 
azalmaktadir. Aynca, her iilke grubu igin her kademedeki ki§isel getirinin 
toplumsal getirlden daha yuksek oldugu ve ki§isel getiri lehindeki en buyuk 
farkm yuksekogretim kademesinde bulundugu goriilmektedir. 

Yine Diinya Bankasi'nca ge^itli ulkeler igin yapilmi§ olan yiiksekogretim 
ki§iset ve toplumsal getirileri uzerindeki hesaplann sonuglan Tablo 11'de 
g6sterilmi§tir. 

Tablo 10 ve Tablo 11'de verilen degerlerden §u sonuglara varmak 
mumkiindur: 

•Ulkenin ekonomik ge!i§mi§lik diizeyi azaldikga yiiksekogretimin gerek 
ki§isel. gerekse toplumsal getirisi artmaktadir. Bunun iki nedeni vardir. 
Birincisi, az geli§mi§ ulkelerde yeti§mi§ insan giicu sermayesi, fiziksel 
sermayeye gore daha kittir. Ikincisi ise, diinya genelinde, dCi^iik gelir grubu 
iilkelerden yiiksek gelir grubu uikeiere, yiiksekogretim igin yapilan yatirimlarm 
miktari arttikga, yatirimin getirisi azalmaktadir. Ba§ka bir ifadeyle, "azalan 
getiriler ilkesi" kendini gostermektedir. 

•Her iig ulke grubunda da yiiksekogretimin toplumsal getirisi, ki§isel 
getiriye kiyasla bellrgin bir §eki!de dii^uktur. Bunun nedeni, kamu 
kaynaklanndan yiiksekogretime yapilan subvansiyonlardir. 
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TABLO 10 
YCKSEKOCRETIMIN GETiRtLERl (1988) 

OLKE 
CETiRl, % 

OLKE Ki$i5EL TOPLUMSAL 

DC$CK GELIR GRUBU 

BOTSWANA 38.0 15.0 

GANA 37.0 16.5 

LESOTO 36.5 10.2 

MALAWI 46.6 11.5 

NUERYA 34.0 17.0 

SOMALI 33.2 19.9 

ORTA GELLR GRUBU 

ISPANYA 15.5 12.8 

HONG KONG 25.2 12.4 

SINGAPUR 25.4 14.1 

TAYVAN 18.4 15.0 

KOLOMBLYA 24.9 18.4 

VENEZUELA 15.6 8.7 

YCKSEK GELIR GRUBU 

BELglKA 8.7 6.7 

DANIMARKA LO.O 7.8 

BlRLE^lK KRALLIK 27.5 8.0 

JAPONYA 8.3 5.7 

HOLLANDA 10.4 5.5 

NORVEG 7.7 7.5 

I s v E g 10.3 9.2 

Kaynak: Clark, B.R., and Neave, O.R., (Ed.)." The Encyclopedia of 
Higher Education", Vol.2, P. 1002, Pengamon Press, (1992). 
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•Yuksek gelir grubu ulkelerden du§uk gelir grubu Olkelere gittikge, 
ki§isel getiri ile toplumsal getiri arasindaki fark belirgin bir^ekilde artmaktadir. 
Ba§ka bir ifadeyle, yuksekdgretim igin kamu kaynaklanndan yapilan 
harcamalar, du^uk gelir grubu ulkelerde yapilan kilise! harcamalara kiyasla 
daha yuksektir. 

•Yiiksekogretimin toplumsal getirisi yuksek gelir gaibu ulkelerdeki 
banka ve devlet tahvili gibi alternatif yatirim araglannin getirilenne yakla^ik 
olarak e^ittir. Ba^ka bir ifadeyle, insangiicune yaptlan yatirim ile fiziksel 
sermaye yatinmlarinin getirileri sanayilefmi?, ileri ulkelerde e§itlenml§tir. 

Ozerinde onemie durulmasi gereken diger bir konu, kamu 
kaynaklanndan yuksekogretime yapilan subvansiyonlarin bir OIkedeki ge^itli 
gelir gruplari arasinda ne §ekilde dagildigidir. Dunya Bankasi'nca bu konuda 
2 Asya ve 2 Latin Amerika ulkesinde yapilan ara^tirmalarin sonuglan a§agida 
g6sterilmi§tir (%): 

GEUR GRUBU 

ULKE ALT ORTA YUKSEK 

§ili 15 24 61 

Kolombiya 6 34 60 

Endonezya 7 10 83 

Malezya 10 38 52 

Agikga goruldugu gibi, kamu kaynaklanndan yuksekogretime 
yapilan subvansiyonlarin buyuk bolumu toplumun ust gelir gruplarma 
gitmeictedir. Ornegin, Endonezya gibi nispeten fakir bir ulkede kamu 
kaynaklanndan yuksekogretime yapilan her 100 birim subvansiyonun 83 
biriminin bu Qlkedeki yuksek gelir grubu ailenin gocuklanna gittigi 
goriilmektedir. Aynca, yaygm ve derinlemesine bir incelemeye dayanmasa da, 
yukanda verilen degerler, Malezya'dan EndonezyaVa, ulke fakirle§tikge 
yuksek gelir gruplannin devlet subvansiyonundan yararlanma oraninin 
arttigini gostermektedir. 

Yukanda verilen degerlerle Tablo 10 ve Tablo IVdeki bulgular bir 
araya getirildiginde, yuksekogretimin giderlerinin tamamen kamu 
kaynaklanndan kar§ilanmasinin toplumlarin alt gelir gnjplarmdan yuksek gelir 
gnjplanna kaynak aktaran bir mekanizma olu§turdugu ve l3U nedenle sosyal 
adalet ve firsat e§itligine aykiri oldugu gorOlmektedir. Glkemizde de bu 
olgunun, sayisal verilerin elimlzde olmamasina kar^in, dramatik boyutlara 
vardigi agikga gozlenmektedir. Yuksekogretime giri§ sinavina hazirlik Igin ozel 
dershanelere yapilan ve yillik miktarinin neredeyse yuksekogretim bOtgesine 
yakla§tigina dair ciddi karineler bulunan ddemeler. bu olgunun OIkemizdeki en 
bariz kanitidir. Kaldi ki, bu tur okul di?! hazirlik pedagojik olarak yararli degil, 
tam tersine fevkalade zararlidir. 
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Toplumsal ve ki§isel getiri hesaplarinin mutlak degerier olarak alinip 
devlet politikalarinin ayrintilarinin sadece bu degerlere gore tespit 
edilemeyecegi uzerinde goru? birli§i vardir. Buna kar^ilik, artik uzerinde genel 
mutabakat bulunan hususlan §u §ekilde ozetiemek mumkundur: 

•Egitimin her kademeslne yapilan yatinmlarin getirisi, ozellikle orta ve 
du§uk gelir grubu OIkelerde gok yuksektir. Dolayisiyla, diger sektorlerden 
egitim sektoriine kaynak aktarmak yerinde bir karardir. 

•Kaynaklann kit oldugu hallerde, yatinmlarda ilkogretim kademesine 
oncelik verilmelidir. 

•Ug egitim kademesi arasinda yan kamusal hizmet olma niteligi en 
yuksek olani kademe yuksekogretimdir. 

•Yuksekdgretim sonucunda yaratilan katma degerin buyuk bolumu, 
ozellikle orta ve du^iik gelir grubu OIkelerde, bu hizmetten yararlanan ki§ilere 
geri donmektedir. 

Dolayisiyla, sorulmasi ve cevaplanmasi gereken sorular ?unlardir: 

•Yuksekogretimin maliyet unsurlan nelerdir? 

•Bu maliyet kimler arasmda ve ne ?ekilde payla§ilmalidir? 

Bu sorularin yanitlan Johnstone'un, kisa sure iginde klasik kaynak 
olarak kabul edilen "Sharing the Costs of Higher Education" adU kitabmda 
verilmi§tir. Buna gore, yOksekdgretimin maliyet unsurlan: 

•Akademik ve idari personelin Ocretleri, bina, tesis, teghizat, kutuphane 
ve bilgisayar gibi genel ogretim ve ara§tirma altyapisi giderleri, 

•Proje bazindaki ara§tirma giderleri, 

•Ogrencilerin egitim araglan {kitap, ki§isel bilgisayar v.b.) igin yaptiklan 
harcamalaria beslenme, bannma, saglik, kultOr ve spor giderleri, 

•Ogrencilerin yuksekogretim gormekte olduklanndan dolayi feragat 
ettikleri potansiyel gelirler, 

olmak Ozere ba§lica dort kategoriden olu§maktadir. 

Yuksekogretimin maliyeti ise, genelde §u gruplann katkilarinin 
birle^tirilmesi ile kar§ilanmaktadir: 

•Vergi mOkellefleri, 

•Ebeveynler, 

•Ogrencilerin kendileri, 

•YOksekdgretim kurumlannm kendilerinin yarattigi mali kaynaklar, 
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•Mezunlan istihdam eden i§verenler, 

•Yardim ve baQi^Iarda bulunan hayirseverler. 

Yukanda sozu edilen gruplann yuksekogretimin maliyet unsurlannin 
hangilerini kar§iladigi Tablo 12'de g6sterilmi5tir. 

Yuksekogretimin giderlerinin bu gruplar arasinda ne §ekilde 
payla^tinlacagi, sosyal adalet ilkeleri.firsat e§itligl ve kaynak kullanim 
verimliligi ile gok yakindan ilgili olan bir konudur. OECD'nin bazi uye 
Olkelerdeki finansman yontemleri ile ilgili raporunun ozetlnde belirtildigi gibi: 

"HI5 bir ulkenin yuksekogretimin en pahali $eklini ucretsiz olarak 
her Isteyene sunamayacagi giderek daha Iyi anla5ilmaktadir. Kendilerine 
sagladigi yararlar goz onune alindiginda, ogrenciler ve mezunlan 
istihdam eden i^verenler yuksekogretimin glderlerine daha fazia katkida 
bulunmalidirlar." 

Egltim yatinmlarinin kl^lsel ve toplumsal getirilenne dayali analizler, 
reel ogrenim ucreti (tuition fee) uygulamasmin gerek^esinin bir kismidir. Bu 
uygulamanin diger gerekgelerini §u §ekilde ozetlemek mOmkundun 

•Ozellikle ayncalikli kesimlere ozgQ yOksekogretimden kitlesel 
yOksekogretime gegme a§amasindaki du§Ok ve orta gelir grubu Olkelerde 
yuksekogretime olan talep hizla artmaktadir. Buna karsilik, yuksekogretimin 
birim maliyetlerinin arti§ hizi bu gruplardaki Olkelerde yillik enflasyonun 
Ozerinde seyretmektedir. QunkO, bu ulkelerdeki deger yargilannin bir sonucu 
olarak, maliyet verimliligi uzerinde durulamamakta ve artik onceligi olmayan 
programlar tasfiye edilememektedir. 

•Kaynaklan kit olan ulkelerde, kaynak tahsisinde politik tercihler 
yapilmasi zorunludur. Omegin, ilkogretim kademesinin toplumsal getirisi daha 
yOksek oldugundan. bu kademeye oncelik verilmekte veya kaynaklar kisa 
vadeli politik getirisi daha yOksek olan alanlara kaydirilmaktadir. 

•Hizmetten yarariananlann, o hizmetin maliyetinin hig degilse bir 
kismina katilmasinin gerekliligi, bir gok kl|i tarafindan Ideolojik olarak 
payla§ilan t i r gorO t̂Or. YOksekogretime yapilan devlet subvansiyonlarinin, 
ozellikle du§Ok ve orta gelir gruplarindaki ulkelerde toplumun orta ve ust gelir 
gruplarma gidiyor olmasi, bu goru^e daha da haklilik kazandirmaktadir. 

•YOksek talep ve kisitli arzi olan yan kamusal bir hizmetin Ocrete tabi 
kilinmasinin insanlan daha akilci tercihler yapmaya yoneltecegi ve rekabete 
yol agarak, bu hizmet alaninda kalite arti§ina yol agacagi dO^Onulmektedir, 

Bu nedenlerden dolayi, yuksekogretimin finansman yukO IQQO'li yillann 
ba§indan itibaren bir gok ulkede merkezi hukOmetlerden yerel yonetimlere, 
omegin ABD ve Almanya'da federal hOkOmetlerden eyalet hukumetlerine ve 
vergi mukelleflerinden figrencilere ve ebeveynlere kaydirilmaya ba§lanmi5tir. 
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Bir gok ulkede reel ogrenim ucreti (tuition fee) uygulanmasina geQilmi§, 
bunun yaninda ogrencilere sunulan sagtik, beslenme ve bannma 
hizmetlerindeki subvansiyonlar onemli olgude azaltilmi§tir. 

Bazi ulkelerdeki devlet Qniversitelerinde uygulanan reel ogrenim 
Qcretleri ABD dolari olarak a^agida gosterilml^tir: 

Avustralya 3330-5500 

Kanada 1350-2668 

Hollanda 2250-3150 

Birle§ik Krallik 1000 sterlin 

gin 0-442 

Kenya 132-316 

Namibia 238-884 

Almanya 190 

Burada ilging olan ikl husus, Birle^ik Krallik'daki uygulamanin 
muhafazakar hQkQmet zamaninda planlanip, sosyal demokrat hQkQmet 
zamaninda hayata gegirilmi§ oimasi ve Qln'de bazi Qniversitelerdeki 442 ABD 
dolar tutanndaki ogrenim Qcretinin bu Qlkedekl fert ba?ina milii gelirden fazla 
oimasidir. 

Eski komOnist uikelerde degi§ik bir ogrenim ucreti uygulamasi vardir. 
Buna gore, devlet butgesi yoiuyla kamu kaynaklanndan saglanan mali destek 
gdz onune alinarak Qcretsiz olarak okutulacak ogrenci sayisi tespit 
edlimektedir. Kimlerin Qcretsiz yuksekogrenimden yararlanacagi siralama 
sinavi ile beiirlendikten sonra, bunun di§inda kalan ogrenciler Istedikieri 
takdirde reel ogrenim Qcretine tabi olarak yOksekogrenim gSrebilmektedir. 

Avustralya'daki uygulama daha da ilgingtir. Bu ulkede ogrenciler 
ogrenim ucretini pe§ln odeyebilmekte veya erteleyebilmektedir. Odeme 
ertelendigi takdirde. borca faiz uygulanmakta ve miktar artmaktadir. Ancak, 
odeme, yuksekogrenim gdrmu? olan ki5ilere vergi sur§arji uygulanmasi sureti 
ile yapilmaktadir. Yuksekogretime Katki Programi (Higher Education 
Contribution Scheme) adiyla 1989'dan itibaren ba§latilan bu uygulamayla, 
lisans duzeyindeki birim maliyetlerinin 1996'da %23'u, 1997'den itibaren ise o 
yil kabul edilen ogrencilerden ba§layarak %37'si ogrenciler veya ebeveynleri 
tarafindan kar?ilanmi?tir. 

Bazi uikelerde devlet yQksekogretim kurumlannda ogrencilerden alman 
reel ogrenim Qcretierinin, devletin bQtge kanaliyla kamu kaynaklarmdan 
yaptigi dogrudan katkiya oranlan Dunya Bankasi'nca hesaplanmi? olup. §ekil 
10'da g6sterilmi§tir. Bu §ekildeki degerier, Letonya, Bulgaristan ve Avustralya 
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ÊKlL 10 
BAZI OLKELERDE DEVLET CiNlvERSlTELERlNDEKi REEL 06RENIM OCRETLERININ 
KAMU KAYNAKLARINDAN OfiRENCi BA$INA YAPILAN HARCAMALARA ORANI, % 

Letonya 

Bulgahstan 

Avustralya 

Jamaika 

Endonezya 

V at Nam 

Ispanya 

Slovenya 

Litvanya 

Kosta Rika 

Filipinler 

Barbados 

Romanya 

Kolombiya 

Estonya 

Japonya 

Polonya 

Malezya 

Qek Cumhunyeti 

Tayland 

Hindistan 

Pakistan 

Misir 

Sri Lanka 

Honduras 

Bolivya 

Macanstan 

Guatemala 

TufKiye 

Fransa p 1 

Kaynaklar a) "Prioritte* and Strategies for Education',The Worid Bank, Washington. D.C., (1995). 
b) Ten Years After and Looking Ahead: Review of the Tfansformation of Higher 
Education In Central end Eestem Europe".UNESCO - CEPES. Buchanesl. <2000). 
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di§indaki Qlkelerigin 1990'li yillann ilk yansindaki durumu yansitmaktadir. 
Henuz bir gegi^ donemi ya^amakta olan eski komunlst Qlkeler bir yana 
birakilirsa, bu oranin en yuksek oldugu ulkenin %30 ile Avustralya oldugu, bu 
ulkeyi %26 ile §ili, %25 ile Endonezya, %23 ile Kore, %20 ile Ispanya ve Israil 
ve %15 ile ABD ve Filipinler'in izledigi gorOlmektedir. Bu oranin Kenya ve 
Hollanda'da %12 ile ayni degerde olmast ilgingtir. 

§ekil 10'da agikga goruldugu gibi, yuksekogretim zengin ulkeierde 
ogrenim ucretine bagli, orta ve du§uk gelir grubu ulkelerde ise ucretsiz 
olmalidir diye bir anlayi^ gegerii degildir. 

Ii.2.2 YOKSEKO^RETIM HARCAMALARI VE BUT^E SISTEMLERI 

OECD verilerine gore, 1997 yilinda bazi ulkelerde yuksekSgretim 
ogrencisi ba§ina yapilan toplam harcamalar §ekil l i ' de g6sterilmi§tir. Bu 
§ekilde gdsterilen degerlere devlet tarafindan egitim amaciyla kumma 
dogrudan yapilan sObvansiyonlar, ozel kurulu^lann yaptiklan bagi§ ve 
yardimlar ile, varsa ogrencinin veya ebeveynin odedigi reel ogrenim ucretleri 
dahildir. Ogrencilerin beslenme ve barinma giderieri ile ogrenim Ocretlerine 
kamu kaynaklanndan, omegin dO^Ok faiz ve uzun odeme suresi gibi, ge^itli 
yoilaria yapilan sObvansiyonlarla, dgrencilerin ogrenim surelerince feragat 
ettikleri potansiyel gelirier dahil degildir. Ba^ka bir ifadeyle, ^ekil 11'de 
gdsterilen degerier yuksekogretim ogrencisi ba^ina yapilan kunjmsal 
harcamalardir. Uluslararasi kar^ila^timialarin daha aniamli oimasi igin, bu 
degerier satin alma gOcO pariteslne gdre ABD dolari olarak verilmi^tir. 

Bu §ekilde gdruldOgO gibi, yOksekogretim ogrencisi ba^ina yilda 17.466 
dolarlik harcamayla ABD dOnya ulkeleri arasinda ilk siradadir. Bu OIkeyi 
16.376 dolaria Isvigre, 14.809 dolaria Kanada ve 12.981 dolaria Isveg 
Izlemektedir. OECD ulkeleri ortalamasi 10.893 dolardir. TOrkiye'deki harcama 
ise 2.397 dolar olup, bu deger yakla^ik olarak, 1997 yili yuksekogretim 
bOtgesinin toplam (agikdgretim arti drgOn ogretim) ogrenci sayisma bdiunerek 
satin alma gOcO pariteslne gdre dolara gevrilmesi ile bulunan degere efittir. 

Qe5itli Olkelerdeki yOksekogretim finansmani yontemleri, kamu 
kaynaklanndan hig destek almaksizin, sadece dgrencilerin ddedigi ogrenim 
ucretleri lie finanse edilen kurumiardan, dgrencilerin beslenme ve bannma 
giderieri dahil, yOksekdgretim giderierinln tamamen kamu kaynaklanndan 
kar§ilandigi kurumlara kadar uzanan geni§ bir spektnjmu kapsamaktadir. 

YOksekdgretim kurumlannin ba§lica gelir kaynaklan §unlardir: 

•Kurumun Ocret kar^iliginda yaptigi hizmetler, 

•Kamu Kaynaklan : Devlet bOtgesinden aynlan genel ddenekler, belirii 
projeler ve faaliyetler Igin bOtgeye konulan dzel ddenekler ve yine bu tur 
amaglaria ge^itli kamu kurum ve kurulu^lanndan saglanan gelirier. 
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?ekil 11 
YOKSEKOGRETIM OGRENCISI BA§!NA KURUMSAL HARCAMA 

(Satmalma Gucu Paritesine Gore ABD $) 1997 

ABD 

Isvi9re 
Kanada 

Isvê  
Arjantin 

Avustralya 

Brezilya 

Japonya 

Israil 

Norveg 

Avusturya 

Hollanda 

Almanya 

$11! 
Blrle^lk Krallik 

Irianda 

Belgika 

Malezya 

Danlinarka 

Fransa 

Finlandiya 

Kore 

Portekiz 

italya 

Macaristan 

Qek Cumhuriyeti 

Ispanya 

Meksika 

Polonya 

Yunanistan 

Turkiye 

Uruguay 

Fillplnler 

H 17.466 

16.376 

14.809 

12,981 

• 11.552 

111.240 

• 1 1 0 . 7 9 1 

110.157 

110.132 

110.108 

19.993 

19.998 

• 9.466 

18.775 

• 6.169 

17.998 

17.834 

• 7.793 

17.294 

17.177 

17.145 

6.844 

6.073 

5.972 

5,430 

5.351 

5.166 

4.519 

4.395 

3.990 

2.397 

2.170 

Kaynak: OECD. "Education at a Glance OECD indicators Education and Skills". Paris. (2000). 
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•Kurumun Kendi Gelirleri: Yapilan yatinmlardan ve varsa vakfiyelerden 
saglanan gelirler Ile yardimlar ve bagi^iar, 

•Ogrencilerin odedigi ogrenim ucretleri. 

Bu alt bolumde kamu kaynaklanndan saglanan odenekler ele 
alinmi§tir. Qe§itli gelir gruplarmdaki Qlkelerde yuksekogretimdeki ogrenci 
ba|ina kamu kaynaklanndan yapilan harcamalann 1985 ve 1995 yillanndaki 
degerleri Tablo IS'te gosterilml?tir. Bu tabloda gorQIdugu gibi, 1985 yilmda 
2.011 ABD dolan olan dunya ortalamasi, %65 oraninda bir arti^la 1995,de 
3.370 ABD dolarina yQkselmi§tlr. Soz konusu 10 yillik donemde Avrupa 
ortalamasi ^dOO'den fazla artarak, 2.975 dolardan 6.585 dolara yukselmi§tir. 

Kamu kaynaklannin kamu yuksekogretim kurumlanna tahsis yollari 
ozet olarak §ekil 12'de gosterilmistir. Bu §ekil Qzerinde 1 no.lu yol ile 
gdsterilen kaynak tahsis mekanizmasi yQksekogretim kurumlannin egitim-
ogretim faaliyetleri ile ara^tinna faaliyetlerinin daha ziyade alt yapi giderlerini 
kapsayan ve kamu yuksekogretim kurumlarmin geiirlerinin bir gok Qlkede en 
buyuk kismini olu?turan ana butge 6denekleridir. Ana bQtge ddenekleri tQm 
Qlkelerde ya devlet burokrasisi iginde yer alan birimler, ya da ara kurulu§lar 
(intermediary bodies) vasitasiyla tahsis edilmektedlr, Bu yollar §ekil 12,deI 
sirasi ile, 1 a ve 1 b olarak gosterilmi? olup, buniann TQrkiye'deki karsitlan DPT 
ve Maliye Bakanligi Ile YQksekogretim Kumlu'dur. 

Ara§tirma ddeneklerinin buyuk kismi ise, Qlkemlzdeki kar§iti Turkiye 
Bilimsel ve Teknik Ara$tirma Kurumu (TOBITAK) olan bilimsel ve teknolojik 
Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen kurumlar vasitasiyla ve proje veya Ar-Ge 
birimi bazinda tahsis edlimektedir. Bu tahsis mekanizmasi §ekil 12'de 2 no.lu 
yol olarak gosterilmi^tir. 

§ekil 12,de 3 no.lu yol olarak gdsterilen mekanizma ise, Qlkemlzdeki 
kar§iti YOksekdgrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURT-KUR) olan kunjmlar 
vasitasiyla ogrencilere saglanan parasal desteklerden kredi veya burs alan 
dgrencilerce odenen dgrenim ucretleridir. 

Bu alt bdlumde 1 no.lu yol olan ana butge ddeneklerinin tahsis 
mekanizmalan Qzerinde durulmu^tur. Dunya Qlkelerinde butge hazirlamada 
kullanilan ba§lica ddrt ydntem a^agida dzetlenml^tir. 

a) Pazarlik ve Anla^ma Yontemi (Negotiated Funding) 

Bu ydntem geri kalmi§ ulkeler ile Arjantin, Brezilya, TQrkiye, Italya ve 
Yunanistan'da uygulanmaktadir. Bu ydntemin belirgin dzelligi, butgenin 
hazirlanmasinda herhangi bir kriterin gdzdnune almmasindan ziyade, ikili 
ili§kilerin dne gikmasi ve devlet burokrasisinin yQksekdgretim kurumlannin 
butgelerine tumuyle hakim olmasidir. 

Bu ydntemie hazirlanan butgelerin kurumlann faaliyetleri ile bir ili§kisi 
yoktur. Omegin, dgrenci sayismin artmasi bQtgenin de arti§mi beraberinde 
getinneyebilecegi gibi, butgenin artmasi da kurumsal faaliyetlerin artmasina 
yol agmayabllmektedir. 
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Pazarlik ve anla^ma ile biitge hazirlanmasinda en gok ba§vurulan yol, 
bir yilin butgesini, bir onceki yilin butgesini belirii bir oranda artirmak suretiyle 
hazirlamaktir (incremental budgeting). 

Pazarlik ve anla§ma yontemi ile hazirlanan butgelerin, Turkiye'de 
oldugu gibi, ozellikle bir gok fasil ve kalem den (line-item budgeting) 
olu^turuimasi ve harcamalar sirasmda da devlet burokrasisinin onayinin 
gerekmesi durumunda, kurumlan kaynak kullanmada verimliligi goz oniine 
almaya ozendirici higbir unsur kalmamaktadir. 

Bu yontemin ikinci onemli sakincasi yuksekogretim kurumlanni 
toplumun istek ve beklentilerine duyarstz kilmasidir. Kisacasi, ana butgeleri 
anla§ma ve pazarlik yontemi ile hazirlanan yuksekogretim kurumlan 
butgeierinin gergek aniamda sahibi degildir. 

b) Girdiiere Gore Hazirlama Yontemi (Input Funding) 

Pazarlik ve anla§ma yonteminin sakincalanndan dolayi, bir gok ulke, 
ozellikle ileri ulkeler, bu yonteme y6nelmi§lerdir. Yuksekogretim kurumlannin 
ana butgeierinin bu yontemie hazirlandigi ulkeler Kanada, Qin, Birlesik Krallik, 
Fransa, Macaristan, Endonezya, Japonya, Norveg ve bir gok eyaletindeki 
uygulamalar uyarinca ABD'dir. 

Bu butge hazirlama yontemi, en basite indirgenml? §ekli ile 
yuksekogretim kurumlanna tahsis edilecek ana butgenin ortalama ogrenci 
maliyetinin ogrenci sayisi ile garpilmasi sonucunda hazirlanmasidir. 

Ancak, performans gostergelerinin onem kazanmasi ile birlikte butgenin 
hazirlanmasinda kullanilmak uzere kurumun ge§itli faaliyetlerine degi§ik 
agirlik veren, kurumun toplumun ve pazarin Istek ve beklentilerine duyarli 
olmaya ve kaynak kullaniminda daha verimli davranmaya ozendiren, gok 
daha ince ayarli kaynak dagitimina yol agan formuller geli§tirilmi§tir (formula 
funding). 

Bu yontemin kullanildigi ulkelerde kurumlara tahsis edilen butgeler gok 
az fasil ve kalem igermekte, bir gok ulkede ise kurumun tCimune tahsis edilen 
tek kalem butgeden (torba butge, block grant) o\u^mak\a6ir. 

Girdiiere gore butge hazirlanan ulkelerdeki, ister devlet 
burokrasisi iginde yer alan birim, Isterse ara kurulu§ niteliginde olsun, butgeyi 
hazirlayan organ gerekli ve yeterii altyapiya sahip olmalidir. Yuksekogretim 
kurumlan da, mali ozerklige sahip olduklanndan, kurum iginde kaynak 
dagitimi ile verimli kaynak kullaniminin gerektirdigi profesyonel i§letmecilik ve 
finansal anallz altyapisina sahip bulunmalidir. 

Bu yontem boyle bir altyapisi bulunmayan ulkelerde de uygulanmaktadir. 
Bunlarin en ilginci olan Vietnam'daki uygulamada, yiiksekogretim kurumlan, 
gerek ogrenim iicretleri gerekse gegim harcamalari devletge kar§ilanan, 
ogrenim iicretlerinin bir kismi devletge kar§ilanan ve ogrenim iicretlerini 
tamamen kendileri odeyen ogrenciler olmak uzere, iig grup ogrenci kabul 
etmektedir. Bu Qlkedeki yuksekogretim kurumlan, hiikumetin belirledigi iist 
sinir iginde, ogrenim ucretlerini ve kontenjanlarini tespit etmede ve bu suretle 
elde ettikleri gelirleri kullanmada buyiik yetki ve esnekliklere sahiptir. 
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Qiktilarin Istenen kalite duzeyinde olmasinm garanti edilemeyecegi, 
kuRimlarm mezunlara talep bulunmayan alanlarda buyume egllimi 
gdsterebilecegi, kurumlar arasinda ge^itliligin azalabilecegi ve araftirma 
odeneklerinin yetklnllk merkezlerinde yogunla§tinlmasi gereklrken, bu 
faaliyetleri sig bir ?ekilde tum kurumlara yaymaya yol agabilecegl hususlan, 
girdilere gdre butge haziriama yonteminin ba§lica sakmcalari olarak 
gorulmektedir. 

Bu sakmcalari azaltmak amaciyla giderek yayginla^an bir uygulama 
bazi hizmet ve i§levlerin yuksekogretim kurumlan arasinda ihaleye gikarilmasi 
ve kaynaklann en uygun dnerileri veren yuksekogretim kurumlanna tahsis 
edilmesidir (contractual funding). 

Bu uygulama ozellikle ara^tinna ddeneklerinin bir kisminin tahsisinde 
artik turn ileri uikelerde uygulanmaktadir. Ana butgedeki araftirma ddenekleri 
esas olarak araftimia altyapisinin geli^tirilmesinde kullanilmakta, fakat proje 
veya merkez bazindaki ddenekler ise bilimsel ara^tinnalan destekleyen 
kurulu^larca belirlenen dncelikll alanlar ve programiar gergevesinde ihale 
yoluyla tahsis edilmektedlr. 

c) Qiktilara Gore Butge Haziriama Yontemi (Output Funding) 

Girdilere gdre butge haziriama ydntemlnin sakincalarini gidermek 
amaciyla Danimarka, Finlandiya, Israil, Isveg ve Hollanda'da yeni uygulamaya 
ba§lanan bu ydntemde, dgrencilerin dgrenlmlerini normal suregler Iginde 
tamamlayabilmeleri igln gereken kriterier gdz dnune alinmaktadir. 

Dikkat edilecek olursa, bu ydntem isteyenin esas itiban lie istedigi 
kuruma girdigi ve yOksekdgretimdeki dgrencilere verilen desteklerin hibe 
§ekllnde oldugu Qlkelerde uygulanmaktadir. Bu Olkelerdeki ogrenciler, 
yOksekdgrenim sQresInce sahip olduklan ya^am dOzeyi oldukga yuksek 
oldugundan, dgrenlmlerini gereksiz yere uzatmaktadiriar. 

Bu ydntemin 1983 yilmda uygulamaya konuldugu Hollanda'da 
mezuniyet sureleri onemli digude kisalmi? ve dgrenlmlerini terkeden 
dgrencilerin kurumdan ayrilmalan daha alt siniflarda olmaya ba§lami$tir. 

Qiktilara gdre bOtge haziriama ydnteminin giderek yayginlafacagi 
tahmin edlimektedir. 

d) Ogrencilerin Tercihierine Gore Kaynak Tahsisi (Student Based 
Funding, Voucher Scheme) 

Bu ydnteminin esasi ^ekil 12,de gdsterilen kaynak tahsis 
mekanizmalan igindeki 1 no.lu yolun agiriigmi azaltarak, 3 no.lu yolun 
agiriigini nisbi olarak artirmaktir. 

Bu ydntemin en Ileri noktaya gdtOrulmesi durumunda : 

•Devlet belirii girdi veA/eya giktilara gdre dgrenci ba^ina yapacagi 
subvanslyonu bellrieyerek her yuksekdgretim dgrencisinin kendislne bu 
miktan bir gek veya makbuz (voucher) ile ddeyecektir. 
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•Yuksekogretim kurumlan ogrencilerden talep edeceklerl ogrenim 
ucretlerini tamamen kendileri tespit edecek ve butgelerini yine tamamen 
kendlleri buna gore hazirlayacaklardir. 

•Ogrenciler gidecekleri yuksekogretim kurumunu kendileri tercih 
edecek ve eger varsa, talep edilen ogrenim ucreti ile devlet sijbvansiyonu 
arasindaki farki kendileri odeyecektir. 

Halen bu yonteme en yakm uygulama ^ili'dedir. Bu ulkede 198rden 
itibaren ozel ve kamu yuksekdgretim kurumu §eklindeki ayinm tamamen 
kaldirilmi§, bunun yerine devlet yardimi alan ve almayan kurumlar ^eklinde bir 
ayinm getirilmi? ve yuksekogretim dgrencilerine kredi veren bir kurum 
kurulmu^tur. 

Bu sistemin ba§lica sakincalan §unlardir: Ozellikle bilgi ve beceriden 
ziyade diplomanin onemli oldugu kulturel ortamlarda kalite dij§me tehlikesi 
vardir. Bu sakinca kamu sektdrijnCin i§veren olarak agirlik ta§idigi uikelerde 
daha da buyuktur. Diger bir sakinca ise, birim dgrenci maliyetlerinin gok daha 
yuksek oldugu tip, fen ve mijhendislik alanlannin ihmal edilmesidir. 

^ili'deki uygulamanin sonucunda 1980-1990 ddneminde buyuk 
gogunlugu dzel olmak uzere 300 yeni yuksekdgretim kurumu kuruimu^tur. Bu 
kurumlann bazilan ba§arili olmu?, bazilannda ise yukanda sayilan 
sakincalann tumu gdrulmu§tur. Aynca, uygulamaya konulan finansman 
yonteminin toplumun alt gelir gruplanna daha fazla olanak saglanmasinin 
amaglanmasina kar§ilik, bu beklenen digude gergekle§memi§tir. 

Bu bakimdan. tamamen serbest pazar ko§ullarina dayali bir 
yuksekdgretim finansman modelinin en geli§mi§ sosyoekonomik ve kulturel 
ortama sahip olan ABD gibi bir ulkede dahi gdrunur gelecekte gergekle§me 
olasiligi yoktur. Bununia birlikte, giderek yayginla§maKta olan uygulama ve 
egilimleri §u §ekilde ozetiemek mumkundur. 

•Pazarlik ve anla^ma Ile kaynak tahsis ydnteminin yerlnl gIrdI 
ve/veya giktilara gdre tesbit edilen formullere gdre biitge haziriama 
ydntemlerinin almasi, 

•Butgenin giderek tek kalem biitge haline Indlrllmesi ve 
yuksekdgretim kurumlannm butgenin kurum Igl dagitimi ve harcanmasi 
konusunda serbest ve yetkill kilinmasi 

•Bazi faaliyet ve l§levlerlns dzelllkle genl§ kapsamli ara§tirma 
faaliyetlerinin gerektirdigi kaynaklann Ihale yoluyla tahsisi, egitim ve 
ara§tirma faaliyetlerinin giderek aynlmasi ve ara§tirma faaliyetlerinin 
yetkinlik merkezlerinde yogunla^tinlmasi, 

•Ogrenim ucretlerinln paymm giderek artinlmasi, bir gok ulkede 
esas olarak kar§iliksiz burs §ekllndekl dgrenci destekleme 
programlannm giderek borglandirma ve gellr duzeyine bagli (means-
tested) burs ve kredilere ddnu^turiilmesi sureti ile §ekll 12'de keslkli 
gizgi halindekl 3b no.lu yolla geri ddemelerin (cost recovery) artinlmasi, 
dgrenci beslenme ve bannma hizmetlerindeki subvanslyonun 
azaltilmasi, 
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•Yuksekogretim kurumlarmin ge^itli hizmet sati^i yollari ile kendi 
yarattiklan kaynaklandan artinlmasi i^in ozendirilmesi, ozel nitelikli 
kaynaklarm, yuksekogretime ozel yuksekogretim kurumlan kurarak 
dogrudan veya bagi^, burs, profesdrluk Ihdas etme (endowed 
professorships), ortak Ar-Ge projelerlne kismt destek saglama gibi 
dolayli katkilar yapilmasmm te$vik edilmeslyle gelir kaynagi 
9e§itlendirilmesine gidilmesi (revenue diversification), 

•Oniversitenin geleneksel varlik nedenini olu§turan ve bu 
kurumlan prestijii ve Insanliga yararli kilan, "kollegyal ortam" ile 
"akademik ozgurluk" ortamini zedelemeden, modern yonetim ve i§letme 
tekniklerlnln yerle§tlrilmesi. 

Tum bu ara§timia, tartifma ve gabalarin amaci yuksekogretim 
kurumlanni toplumlarin istek ve beklentilerine daha duyarli hale getirmek 
yuksekogretimin toplumsal ve ki§isel getirileri ile yan kamusal hizmet olma 
niteligini bagda^tirarak bu alanda kOtlesel firsat e§ltligi saglamak ve bir 
dlgude rekabet unsuru getirerek, kalite duzeyini ve kaynak kullanim 
verimliligini artirmaktir. 

Hangi ulkede hangi but?e sisteminin uygulandigi ozet olarak Tablo 
14'te gosterilmi^tir. 

Bu sistemler arasinda en verimsiz olani, ulkemizde halen 
uygulanmakta olan birinci sistemdir. Bu sistem, kamu kaynaklarinin hem 
dagitimmda hem de kullaniminda a^iri merkeziyet9l, burokratik i§Iemleri 
90k yogun, sinirlayici, gali^anlari ve universite ydneticilerini motive 
etmeyen, yaraticiligi engelleyen, Qniversitelerdeki akademik ortamla 
bagda§mayan bir yapidadir. Bu olgu, universitelerimlzdeki ara§tirma ve 
egitim-ogretim faaliyetlerinde beklenen 9agda9 uygulamalan, ne yazik ki 
olumsuz yonde etkilemektedir. 

Devletin i$levi sOregleri duzenlemeden giktilari degeriendinneye dogru 
degi^irken, seriDest pazar ekonomisinin bir gok unsuru yuksekogretim 
alaninda da yer almaya ba^lami^tir. Kurumlar arasinda saglikli bir rekabet 
ortaminin tesisi bu unsuriarin ba5inda gelmektedir. Bunun Igin ise, kurumlann 
fiziksel ve mali kaynaklannin gergek aniamda sahibi olmalan ve kendi amag 
ve misyonlan ile faaliyetlerinin kapsam ve niteligine uygun yillik gider 
butgeierinin kendiierinin yapabilmeleri 5arttir. Serbest pazar ekenomisi igin 
ideal olan durum, dgrenci merkezli butge sistemidir (student based funding, 
voucher scheme). Ancak, yukanda da belirtildigi gibi, yuksekSgretimin yan 
kamusal bir hizmet olma niteligi g6z 6nQne alindiginda, bu sistemin gorunur 
gelecekte en ileri ulkelerde dahi kunjlamayacagi yaygm bir kanidir. Bu 
nedenle. halen ileri Olkelerde en yaygm olarak kullanilan sistem ge§itli girdi ve 
gikti gostergelerinin biriikte kulanildigi fonnOIIere dayali (formula funding) 
torba bOtge sistemidir (lump-sum budgeting). 
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Ne var ki, butge sistemlerinin giderek esnekle^tigi ve serbest 
pazar ekonomisinin bir gok unsurunun artik yuksekogretim alaninda da 
yer aldigi bir gergektir. Bu oigu, duzenieyici devletten degeriendirlcl 
devlete ddnu$Dm ile buna e^l ik eden yetkilerin merkezden kurumlara 
kaydirilmasinm en bellrgin nlteilgldir. Ancak, a^agida anahtarlari 
ozetlenen ge^ltli ulkelerdeki sevk ve Idare sistemlerine i l i^kin bilgllerden 
gorulecegi uzere, bu donu^um, kurumlann yonetiminin sandiga oy 
atilarak segilen ydnetlcilere ve kuruliarda oylanarak alman kararlara 
birakilmasi demek degildir. Tam tersine I devletin burokrasisinin 
yetkilerinin bir kismi merkezden kurumlara kaydinlirken, yuksekogretim 
kurumlannin, ozellikle ogretim uyelerinin karar yetkilerinin bir kismi da, 
bu hizmetten yararlanan toplum ve pazarin ge^itll unsurlarina 
kaydinlmi^tir. Ba$ka bir ifadeyle, ogretim uyelerinin di^indaki payda^lar 
da (stake-holders) yuksekogretimin sevk ve idareslnde yetkil i olarak 
gorev almaya ba^lamift i r . 

Birlesik Krallik, ABD, diger bazi Anglo-Sakson ulkeleri ile Almanya, 
Fransa, Ispanya, Isveg, Hollanda ve diger bazi Kita Avrupasi ulkelerinin 
Oniversite yonetim sistemlerinin anahatlan a§agidaki alt boIOmlerde 
6zetlenmi§tir. Rektorlerin segim ve atamalanna Ili5kin usul ve esaslar lie 
Oniversitenin Ost yonetim organlannin terkibi ozellikle ele alinmi§tir. 

11.3 ANGLO-SAKSON ONIVERSITE YONETIM SISTEMI 
II.3.1 BIRLE§IK KRALLIK UNiVERSiTE YONETIM SISTEMI 

Birle§ik Krallik'ta Iki dOzeyde ara kumlu? vardir. Bir onceki alt bolOmde 
de belirtildigi gibi, Ingiltere, Galler ve Iskogya'da Oike dOzeylndeki ara 
kurulu§larin temel gorevleri Onlversitelere tahsis edilen kamu kaynaklanni 
kurumlar arasinda esasen torba bOtgeler halinde dagitmak ve Oniversitelerin 
mali ihtiyagianni tespit ederek ilgili bakanliklara onermektir. 

1992 yilmda gikanlan Further and Higher Education Act 1992 adli 
kanunun 61. maddesine gore, omegin The Higher Education Funding 
Council for England en az 12, en gok 15 Oyeden olu^makta olup, Oyelerin 
tamami Egitim ve Istihdam Bakam'nca atanmakta ve uyelerden biri yine 
Bakan tarafmdan kurulun ba§kani olarak belirlenmektedir. 

Iskogya'daki konseyin Oyeleri ilgili bakan, Galler'dekl konseyin Oyeleri 
ise meclis tarafindan atanmaktadir. 

Birle§ik Krailik'da 5 grup Oniversite vardir. Birinci grupta Ingiltere'deki 
Oxford ve Cambridge ile Iskogya'daki St.Andrews, Aberdeen, Glasgow ve 
Edinburgh gibi eski Oniversiteler yer almaktadir. Ikinci gruptaki Londra 
Universitesi ile University of Wales, aslinda bir gok bagimsiz kolej ve okulun 
mezuniyet sinavlanni duzenlemek Ozere kurulmu§ §emsiye kurulu§lardir. Bu 
nedenle, soz konusu iki Oniversite federal Oniversiteler olarak da adiandinlmaktadir. 
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19. yuzyil sonlari ile 20. yuzyil barlarinda kurulan civic veya red brick 
universiteler uguncu, 2.Dunya Sava§i ile 1970 arasmda kurulan wfiite brick 
universiteler dorduncu ve 1992'den sonra universiteye donu^turulen 
politeknikler ise be§inci gruptaki universiteleri olu§turmaktadir. 

Buniann her birinin ig j§leyi§lerlni duzenleyen, kendilerine ozgii ayn 
statuleri vardir. Kiminin pariamento tarafindan gikarilmi§ kurulu? kanunu, 
kiminin ise Kraliyet Konseyi (Privy Council) tarafindan yayimlanmi? kurulu? 
fermani (charter) vardir. 1992'den once kurulmu? universitelerin buyiik 
gogunlugu kraliyet fermani ile kurulmu?tur. Oxford ve Cambridge'in ise ne 
kanunu ne de fermani vardir. Ancak, esasen kolejler federasyonu niteligindeki 
bu iki universitenin i?leyi?lerini duzenleyen statulerinde degi?iklik yapilabilmesi 
igin Kraliyet Konseyi'nin onayinin alinmasi zorunludur. Oxford ve 
Cambridge'nin yapilan diger universitelerden tamamen farklidir. 

Cambridge Oniversitesi'nin en ust organi genel kurul niteligindeki 
Senate olup, bu kurul universitenin tum mezunlanndan olu?ur. Sembolik 
olarak ijniversitenin ba?i olan Chancellor, Senate tarafindan segilen, 
toplumda temayuz etmi? bir ki?idir. Bu gorev halen Prens Philip tarafindan 
yuriitulmektedir. Regent House universitenin tum ogretim uyeleri, akademik 
yoneticileri, Oniversiteyi olu?turan 31 kolejin miidurieri, diger akademik 
yoneticileri ve mensuplanndan (fellows) olu?ur; uye sayisi halen 3000 
civannda olup, esas yetkisi yonetmeliklerde yapilacak degi?iklikleri karara 
baglamaktir. Oniversitenin yonetim kurulu niteligindeki Council, kolej 
mudOrierinin segtigi 4, profesor ve dogentlerin segtigi 4, Regent House'\n 
profesor, dogent veya kolej miidurO olmayan uyeleri arasindan segtigi 8 ve 
ogrencilerin segtigi 3 temsiici olmak uzere. toplam 19 Oyeden olu?ur. Rektor 
(Vice-chancellor) en gok 7 yil sOreyle Council tarafindan atanir. 

Oxford Oniversitesi'nde Oniversitenin tOm mezunlanndan olu?an genel 
kurulun adi Convocation'dur. Oniversitenin Chancellor'u genel kurul 
tarafindan segilir. Oxford'da Regent House'un muadili olan kurulun adi 
Congregation'dur. Yonetim kurulu niteligindeki Council, rektorOn Cv/ce-
c/iance//or^ba?kanliginda, Oniversiteyi olu?turan kolejierin iki?ertemsilcisinin 
oiu?turdugu Conference of Colleges'in ba?kani ile bu kurulun 
Congregation'un Oyeleri arasindan segtigi bir ki?i, kolejierin kendi mensuplan 
arasindan sirayla segtigi iki proctor {kidemsiz ogretim Oyelerinin disiplin 
i?lerinden sorumlu gorevliler) ve bir assessor (ogrenci i?leri sorumlusu), 
Congregation'un kendi Oyeleri arasindan fen bilimleri ve sosyal ve insani 
bilimlerin 6'?ar Oye ile temsilini saglayacak ?ekilde segtigi 7 uye ile 5 ana 
egitim-ogretim alani kurulunun ba?kanlari, Congregation'un bunlar di?inda, 
alanina bagli olmaksizin segtigi 3 Oye. Counc/7un yukanda sayilan uyelerince 
Congregation'un uyeleri arasindan segtigi 3 Oye ile Congregation'un 
onayina bagli olarak Oniversite di?indan segtigi 2 Oyeden olu?ur. Oyelerin 
gorev sOresi 4 yil olup, Congregation'un segtigi uyelerin en gok 3,ununt ayni 
zamanda kolejierden birinin yonetim kurulunda olmamak kaydiyla, tekrar 

- 2 2 3 -



segllmelerl mumkundur. Aynca, 3 ogrenci temsllcisi (2,sl lisans, biri lisansustu 
duzeyde), oy hakki olmaksizin, dziuk haklarinin goru^QIdOgu oturumlar 
di^indaki toplantilara katilirlar. 

Rektor (vice-chanceHor) adayi 14 ki§ilik bir komite tarafindan tespit 
edilerek Congregatiorfa sunulur.Onerilen adayin en az 125 oy farkiyla 
reddedilmesi halinde, komite bu kez 2 aday dnerir ve bu adaylar arasinda 
segim yapilir. Reddedilen adayin 2 adaydan bin olarak yeniden onerilmesi 
mumkundur. Rektor adayi komitesi, Chanceiior veya onun Councifun 
universite mensubu olmayan Oyeleri arasindan atadigi bir ki§lnin 
ba^kanliginda, Counc/7un kendi uyeleri arasindan segtigi 3, 
Congregation'un Councifun QyesI olmayan kidemli ogretim uyeleri 
arasindan segtigi 4,5 ana egitlm-dgretim alani kumlunun segtigi birer, 
Conference of Collegesfm ba§kani ile bu kumlun segtigi Counci l Oyesi 
olmayan bir Qye olmak Ozere, toplam 14 Oyeden olu|ur. RektorOn gorev sOresI 
5 yil olup, bir kereye mahsus olmak Ozere 2 yil uzatilabilir. 

GdrOldugO gibl, Oxford ve Cambridge Onlversitelerinin kendilerine 6zg0 
ydnetim yapilan vardir. Buna kar^tlik, gok daha sonralan kurulan red bricic 
ve white br ick universitelerin yonetim sistemleri Oxford ve Cambridge'den 
tamamen farklidir. Bu Oniversltelelm heriDirinde, biri gene! kurul, digeri Ise 
yonetim kurulu niteliginde olmak Ozere, kurum dOzeyinde iki ara kurulu^ 
vardir. 

Genel kurul niteligindeki ara kurulunun adi genellikle courtXur (Aston 
ve Heriot-Watt'ta Convocation, Stiriing'de Conference, • Strathclyde'da 
General Convocation, eski Iskog Oniversitelerinde General Councii). Bu 
kumlun uye sayisi ve terkibi, her bir Oniversite Igin ayn ayn gikanlan kraliyet 
fermanlan Ile belirienmi^tir. Dye sayisi en az 50 olup, bazi Oniversitelerde 
400,0n Ozerindedir; omegin Shefflled Onlversitesi'nde 695'dir. Ortalama Oye 
sayisi 200,d0r. Kurulun terkibi Oniversitenin bulundugu yorenin dzelliklerine ve 
universitenin misyonuna gore belirienmi§tir. Uyeler genellikle yerel 
yonetimlerin temsilcileri, yorenin pariamenterieri, ydredekl okullann, dinl 
kurulu§larin, meslek kumlu^lannin, sanayi ve ticaret odalarinin temsilcileri, 
Oniversitenin ust dOzey ydnetlcileri Ile councifun Oyeleri lie Oniversitenin 
ogrenci, Idari personel ve mezunlannin temsilcllerinden olu^ur. 

Omegin, Nottingham Onlversitesrnin court'u 421 ki§l olup bunun SO'si 
universitenin profesdrieri, bdlOm ba^kanlari, yurt mOdOrieri, eski chancellor ve 
vice-chancellor'lan, bazi emekll profesdrier, genel sekreter (registrar) ve 
kOtOphane mOdOrierinden olu^ur. Geri kalan uyeler mezunlar, yerel ydnetim, 
kilise, 0 ySrenin pariamenterieri, yoredeki Ilk, orta ve diger yOksekogretim 
kurumlan Ile meslekl kunjlu§Iann temsilcileri ile court'un kendi ve Kraliyet 
Konseyi'nin atadigi uyelerden olu^ur. 

Oniversitenin sembolik olarak ba§\ olan chancellor court tarafindan. 
Oniversitenin mensubu o lmayan, top lumda temayuz ederek sayg in l i k 
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kazanmi§ ki§iler arasindan segilir ve kurula ve diploma torenlerine ba^kanlik 
eder. Court, genelllkle yilda bir kez toplanir. Ba§ltca gorevleri universitenin 
butgesi ile hesaplanni onaylamak, yillik faaliyet raporunu kabul etmek ve 
statulerde yapilacak degi^iklik onerilerlne son §eklini vererek Privy Council'a 
sunmaktir. 

Yonetim kurulu niteligindeki ikinci ara kurulunun adi genellikle 
council'6\r (Iskog universiteleri ile Londra ve Galler'de court, Belfast'taki 
Queen's University'de ise senafe). Bu kurulun uye sayisi en az 30 olup, bazi 
Oniversitelerde 50'nin uzerindedir. Aynen courfda oldugu gibi, counc/Yin da 
uye sayisi ve terkibi her bir universitenin kendine ozgii kurulu? fermaninda 
belirtilmi§tir. Universitenin ust duzey yoneticileri, court tarafindan atanan 
ki§iler, senatonun atadigi ogretim uyeleri, ogretim uyelerinin temsilcileri, yerel 
yonetimlerin temsilcileri, universitenin mezun ve ogrencilerinin temsilcileri ile 
council'm yukanda sayilan uyelerince belirlenen uyelerden (co-opted 
members) olu§ur. 

Ornegin, yine Nottingham Universitesi'nin Councif\ 50 uyeli olup, 
bunlardan 6'si Courf'un, 12'si senatonun, 2,si mezunlann, 2'si ogrenci 
birligtnin, 8'i yerel yonetimlerin segtigi temsilcilerdir; Chancellor, Vice-
chancellor ve yardimcilan ile Registrar gorevleri icabi (ex-officio) uyedirler. 
Aynca, counc/V'in yukarda sayilan uyelerinin segtigi 12 uye daha vardir (co-
opted members). 

Gerek court, gerekse councifin uyelerinin gogunlugunun o 
universitenin mensubu olmayan ki^ilerden (laymen) olu§masi Birle^lk 
Krallik'da yazili olmayan genel bir kuraldir. Rektor (Ingiltere, Galler ve Kuzey 
irianda'da vice-chancellor, Iskogya'da principaf), geni§ katilim ve kapsamli 
bir arama ve degerlendirme (search and screen) surecinden sonra, council 
tarafindan atanir. Bu siireg sirasinda universite rektorluguniin bo§aldi§i 
gazete ve dergilere ilanlar verilerek duyurulur, adaylarm ba§vurulan almir 
veya ba§kalan tarafindan adaylar gosterllir. Council senatonun, dgretim 
uyelerinin, mezunlarin ve dani§mayi uygun gordugu diger ki§i ve kurulu§lann 
g6ru§lerini alir; ancak, sandiga oy atma §ekiinde bir usul yoktur. Rektorde 
profesor olma ^arti yoktur. Rektorun gorev suresi uzundur; hatta bazi 
Oniversitelerde rektor suresiz olarak atanir. 

Rektor, counc/7in ve senatonun ba^kanidir. Her turlii idari ve mali 
konudaki nihai yetki counc/7dadir. Bu kurulun akademik konularda da genel 
gozetim ve denetim yetkileri vardir. Counc//yilda en az ug. en gok alti kez 
toplanir ve yetkilerini senatoyla ortak olarak olu§turulan komisyonlar 
vasitasiyla kullanir. 

1992 sonrasinda kurulan Oniversitelerde council\r\ muadili olan 
kurulun adt board of governors'dur. 1992 yilmda gikanlan Further and 
Higher Education Act 1992 adli kanunia, politekniklerden d6nO§tOrulerek 
kurulan Oniversitelerin yonetim organtanni olu§turma yetkisi Privy Council'a 
verilmi§tir. Uye sayisi en az 12, en gok 24 olan bu kurulun Oyelerinin en az 
yarisi Oniversitenin mensubu olmayan ki§ilerden olmak zorundadir. Senato'nun 
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atadigi ogretim Qye temsiici sayisi ile ogrencilerin segtigi temsiici sayisi en gok 
2 olabilir. Board of governors^m ba§kaninin, universitenin mensubu 
olmayan kl§iier arasindan segilmesi zomnludur. Vice-chancellor, board of 
govemors karafindan atanir ve eski Qniversitelerdeki muadillerine kiyasla 
daha fazia icra yetkisine sahiptir. 

11.3.2 AMERiKA BIRLE^IK DEVLETLERl 

ABD Qniversite yonetim sisteminin temel ilkesi, Qniversitenin genel glzgl 
ve yonunun o Qniversitenin mensubu olmayan ki§ilerden (laymen) olu§an 
kurulca tespit edilmesi ve bu kurul tarafindan atanan rektorun (president) 
Qniversitenin ba§lica icra organi (chief executive officer) olarak gorev 
yapmasidir. Birle§ik Krallik'taki universitelerin gerek genel kurul (court), 
gerekse yonetim kurulu (council) niteligindeki ara kurulu5larinda, azinlikta 
olmalan genel kural olsa da, o Qniversitenin ogretim Qyelerinin temsilcilerinin 
de bulunmasina kar§ilik, ABD Qniversitelerinde kurum duzeyindeki ara 
kurulu§ta (board of trustees, board of regents, board of governors, v.b.), 
Istisnai haller di§inda, o Oniversitenin ogretim Qyelerinin temsilcileri yoktur. 
Amerikan Qniversite yonetim sistemi bu bakimdan Birlefik Krallik Oniversite 
yonetim sisteminden farklidir. 

Harvard'da 15 yil sOreyle fen-edebiyat fakOltesi dekanligi yapmi? olan 
Henry Rosovsky Amerikan Oniversite yonetim sistemini aynen §6yle 
tanimlamaktadir: 

"Amerikan sisteminde, nihai oiarak yetkil i olan makam, bir ki§i 
yani rektordur. Genel olarak egitim politikasi, mufredat programlan, i§e 
alinacak yeni d§retim uyeleri ve ogrenci kabulu ile i lgi l i hususlar, 
akademik personelin onerileri uzerine karara ba^lanir veya bu 
konulardaki yetkiler akademik personeie devredilmi^tir. Ancak, kurumun 
butgesi, vakfiyesi ve gelir kaynaklarinin yonetimi, uzun vadeli geli$me 
planlari ve yeni e§itim programlannin ba^latilmasi vb, hususlar, rektorun 
en ust noktasinda bulundugu ve muteveili heyete kar^t sorumiu oian bir 
ydnetim hiyerar§isinin yetki aiani igindedir. Sistemde onemii oian ik i 
nokta ^unlardir. Birincisi, bolum ba^kanlan, dekanlar ve rektor 
yardimcilan segiimez; bunlar ataniriar ve gerektiginde gorevden 
almabilirler, Bu husus gok onemiidir; zira akademik yoneticiierin segimie 
gelmesinin sonucunda olunan ydnetimlerde guglu liderlik niteligi yoktur. 
Hangi profesor, ornegin, kendi programini kapatacak yoneticiye oy verir 
k i? Ikinci onemli nokta ise ^udur. Gerek devlet universiteleri, gerekse 
ozel universiteler nispeten ba§imsiz uyelerden olunan muteveili 
heyetlerce yonetlldikleri igin, deviet universitelerinde dahi pol i t ik 
mudahale yok denecek kadar azdir. Bu nedenlerle, gereken hallerde, 
gogunlugun ho§una gitmeyen karariarm alinmasi bizim sistemimizde 
mumkundur. Biz, i§ieyi$i daha demokratik yapmanin her $eyi 
lyiie$tirmeyecegini 6§rendik. Ayrica universite yonetiminin iy i 
i§ieyebiimesi igin, gikar gati§malarinm asgariye indirilmesi gerektigini de 
ogrendik." 
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Goruldugu gibi, ABD'nde devlet. universiteleri yonetme yetklsini board 
of trustees, board of regents veya board of governors adli, yonetim kurulu 
niteligindeki ara kurulu^lara devretml^tlr. Bu tur kurullann olu§um §ekli, her 
universite igin kurumun bulundugu eyaletin meclisince kabul edilen yasa ile 
bellrlenmi§tir. Idari ve akademik yapi bakimindan yuksekogretim kurumlannm 
tumunun bagli oldugu ulke veya eyaiet duzeyinde herhangi bir yasa veya 
yonetmelik yoktur. Kongre'nin veya eyalet meclislerinln gikardigi 
yuksekogretimle Ilgili yasalar esasen kaynaklann ne ^ekilde tahsis edillp 
kullanilacagina lll§klndir. 

Ancak, yukarida da belirtildigi gibi, yuksekogretimle ilgili bu yasalardan 
1963 yilmda gikarilmi? olan The Higher Education Facilities 4cf adli yasada 
yer alan eyalet koordinasyon kurullannin kurulmasina ill§kln hiikum, Amerikan 
kamu universitelerinin yonetimine bamba§ka bir boyut getirmi§tir. Halen 
Delaware di§indaki tijm eyaletlerde bu tur bir kurul te§kil edilmi§tlr. Bu kurullar 
yetkilerine gore ug turludiir. 

a) Eyalet Yonetim Kurulu Niteligindeki Kurullar (State-wide 
Governing Boards): 

Eyalet vaiisi'nce, uyeleri universite mensubu olmayan ki§iler arasindan 
atanan, uye sayisi 10 ile 20 arasinda degi^en bu tur kurullar o eyaletteki tum 
resmi yuksekogretim kurumlannm yonetimi ile gorevlidlr. Kaynaklann kurumlar 
arasmda dagitimi, yuksekogretim kurumlannm biitgelerlnin hazirlanmasi, 
akademik programlann onaylanmasi ve universite rektorlerinin atanmasi bu 
tur kurullann yetkislndedir. Bazi eyaletlerde o eyaletteki milli universiteler igin 
bir, diger ijniversiteler igin bir ve 2 yillik yuksekogretim kurumlan igin bir tane 
olmak uzere, ayn ayn ug kurul vardir (segmental boards). Bazi eyaletlerde 
ise, tiim kamu yuksekogretim kurumlanndan sorumlu kurullar (consolidated 
boards,) vardir. 

b) Eyalet Koordinasyon Kurullari (State-wide Coordinating 
Boards) 

Buniann olu§um §ekli ile iiyelerinin atanma usulleri yukandaki kurullar 
gibidir. Ancak, bu tiir kurullann yonetim yetkisi olmayip, sadece planlama ve 
koordinasyon yetkileri vardir. Bu tiir kurullann yetkileri guglii biitge kontrolii ve 
guglii yonlendirmeden, nisbeten zayif yonlendirme ve guglu planlama 
yetkilerine kadar degi§ir. Birinci tiir koordinasyon kurulianna diizenleyici kurul 
(regulatory board), ikinci tur kurullara ise, dam§ma kurulu (advisory board) 
denir. 

Bu tiir koordinasyon kurullannin bulundugu eyaletlerde universitelerin 
kendilerinin yonetim kurullan olabildigi gibl, tek bir yonetim kurulu olan gok 
kampuslu universiteler de vardir. Bu tur kurullar kismi kurul (segmental 
board) §eklinde de olabilmektedir. 
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c) Eyalet Planlama Daireleri (State Planning Agencies): 

Bu tur dairelerin eyalet hukumetlerinin temsilcileri ile yuksekogretim 
kurumlannm yoneticilerinl bir araya getlrerek iletl§im kanali olarak gorev 
yapmaktan oteye gegen herhangi bir yetkileri yoktur. Kurumlar gonullu olarak 
buniann koordlnasyonunu kabul edebillr. 

Hangi eyalette hangi tur kunjiun bulundugu Tablo 15'te g6sterilmi§tir. 
Bu tabloda goruldugu uzere, sadece 5 eyalette planlama dairesi vardir. 

Ozel yuksekogretim kummlan kamu kaynaklanndan pay talep 
etmedikleri surece eyalet kurullanndan bagimsizdir. Omegin, Massachusetts 
eyaletindeki Harvard ve MIT gibi ozel universiteler bu eyaletin yonetim 
kunjiundan tamamen bagimsizdir. 

ABD'nde te§kilatlanmalanna gore Iki tur universite vardir, Bunlardan 
birincisi, munferit unlversitelerdir. Bu tur universitelerin birden fazla 
kampusu olabilir. Ancak, munferit universiteler, birden fazla kampuslari olsa 
da, aslinda akademik ve idari bakimdan butunlQgu olan kuaimlardir, Qolc 
kampuslu universite sistemleri ise, esasen tek bir yonetimin gatisi altinda, 
degi§ik yerlerdeki gok sayida yuksekogretim kurumundan olu§an bir 
drgutlenme bigimidir. Bunun ilk omegi New York §ehri igindeki ge§itli 
yuksekdgretim kurumlannin 1920'li yillarda tek bir yonetim altinda 
toplanmasi ile olurturular] City University of New York'tur (CUNY). Bugunku 
University of North Carolina ise, bu eyaletteki ug devlet Oniversitesinin 
1931 'de ya§anan ekonomik kriz esnasinda tek bir ydnetim altinda 
blrle§tirilmeleri ile olu§turuImu§tur. Qok kampuslu Qniversite sistemleri 
2.Dunya Sava^i'ndan sonra, ozellikle iseo'l i yillardan itibaren, hizIa artan 
Sgrenci ve kuaim sayilanna paralel olarak giderek yayginla§mi§tir. 

ABD'ndeki en buyuk 15 gok kampuslu universite sisteminin merkezi 
mutevelli heyet Qye sayilan ile 1990'li yillann bazindaki kayitli dgrenci sayilan 
a§agida gdsterilml§tin 

Mutevelli Heyet Oyesi Ogrenci Sayisi 

State University of New York 16 365.000 
Califomia State University 24 343.000 

Massachusetts Board of Regents 13 185.000 

City University of New York 16 '183.000 

University of Wisconsin 17 161.900 

University of Califomia 30 157.300 

State University System of Florida 13 155.600 
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Georgia Board of Regents 15 153.600 
University of North Carolina 32 131.900 

University of Maryland System 17 127.000 

University of Texas 9 118.800 

Tennessee Board of Regents 17 112.800 

Los Angeles Community College District 7 103.000 

City Colleges of Chicago 7 101.500 

Arizona Board of Regents 10 97.100 

ABD'ndeki gok kampuslu Oniversite sisteminin toplam sayisi 120, bu 
sistemlere baQli toplam yOksekogretim kunjmu sayis! ise 1000 civanndadir. 

ABD'ndeki toplam yuksekogretim ogrencisinin %70,i bu tOr sistemlere 
bagli kurumlara kayitlidir. Qok kampuslu Qniversite sistemlerinin neredeyse 
tamami kamu yQksekdgretim kurumlanndan olu^maktadir. ABD'ndeki kamu 
yuksekogretim kummlannin yakta§ik olarak Qgte ikisi gok kampuslu 
yuksekogretim sistemleri Igindedir.1 

Bagli kurum turierine gdre Qg tip gok kampuslu Qniversite sistemi vardir. 
Bunlar hem lisans, hem de lisans dncesi duzeyde derece veren kurumlardan 
olu§an sistemler, sadece lisans ve lisansOstQ duzeyde derece veren 
kurumlardan olu^an sistemler ve sadece lisans dncesi duzeyde derece veren 
kunjmlardan olu^an sistemlerdir. 

Bir eyalette birden fazla sistem bul'inabilmektedir. Omegin, 
Kalifomiya'da ikl sistem vardir. California State University System, en goi< 
yQksek lisans duzeyinde egitim yapan Qniversitelerden olu^maktadir. Ba^ka 
bir ifadeyle, bu sistem kitlesei egitim yapan kurumlardan olu^maktadir. Buna 
kar^ilik, University of California System, herbiri elit araftirma Oniversitesi 
niteligindeki 9 kampustan olu^maktadir. 

Halen 400.000'e yakla§mi§ olan dgrenci sayisiyla ABD'nin en buyuk 
gok kampuslu Oniversite sistemi olan State University of Nev/ York (SUNY^ 
sistemine bagli 64 yuksekdgretim kurumu vardir. Buniann 4'Q Carnegie 
Foundation siniflandirmasina gdre yaygin doktora ve ara§tirma Oniversitesi 
kategorislndeki Oniversite, 2,sl saglik bilimleri merkezi, 13'0 liberal sanat koleji. 
IS'I teknoioji ve uzmanlik koleji, 30'u Ise lisans dncesi kolejdir (community 
coiiege). 
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City University of New/ york (CUNY), New York eyaletindeki ikinci 
sistemdir. Bu sistemde de yuksek lisans ve doktora programlanna koordine 
eden lisansustu okul (graduate school), yine lisansustu duzeyde egitim-
ogretim yapan tip fakultesi (medical school) ve hukuk fakultesi (law school) 
gibi elit yuksekogretim kurumlan vardir. Bunlarin yanmda, 4 yillik teknik 
kolejier ile 2 yillik lisans oncesi kolejier de ayni sistemin pargalandir. 

New York eyaletindeki SUNY ve CUNY sistemlerinin muteveili heyetleri 
Tablo 15'te g6sterilmi§ olan eyalet yonetim kurulu (state-wide governing 
board) niteligindeki kurullardir. Ancak, bu eyalette, eyalet duzeyindeki ara 
kurulu? oian New York Board of Regents. New York eyaletinde her 
duzeydeki egitim kurumlan hakkinda eyalet valisine ve eyalet meciisine 
dani§manlik yapan kuruldur (advisory board). SUNY ve CUNY sistemlerinin 
her birinin kendi sistem muteveili heyetleri oldugu gibi, bagli birimlerinin de 
ayrica yonetim kurullari vardir. Kaliforniya eyaletindeki sistemlerin yonetimi de 
New York'a benzerdir. SUNY sisteminin aynntilari a§agida ele almmi^tir. 

Ozetle, ABD kamu universitelerinin yonetim sistemi Birle§ik Krallik'taki 
sistem gibi Iki basamaklidir. Eyalet duzeyindeki 50k kampuslu sistemlerin 
veya eyaletlerin merkezi muteveili heyetleri sistem diizeyindeki, bagli 
kurumlann yonetim kurullan ise kurum duzeyindeki ara kurulu?lardir. Eyalet 
koordinasyon kurullarmm bulundugu eyaletlerde eyalet diizeyindeki ara 
kurulu§larm yetkileri ise, yonetimden ziyade mali konulardadir. Tablo 15'te 
gosterilmi? olan eyalet koordinasyon kurulu (state-wide coordinating board), 
ozellikle diizenleyici kurul (regulatory board) bulunan eyaletlerdeki yonetim 
sistemi ile Birle§ik Krallik'taki sistem arasindaki benzerlik, bu bakimdan daha 
fazladir. Ba§ka bir ifadeyle, duzenieyici kurullar Blrle§ik Krallik'taki HEFCE, 
SHEFCE ve HEFCW gibi ara kurulu§lann bir bakima muadillerldir. 

Ister gok kampuslu kamu iiniversitesi sistemi, ister miinferit kamu 
universitesi, ister munferit ozel universite olsun, her universitenin board of 
trustees, board of governors veya board of regents olarak adiandirilan, 
kendine ozgii ayn bir yonetim kurulu vardir. 

Bu tur kurullar Ingiltere'deki cot/nc/7lerle Iskogya'daki coi/rtlarin 
Amerika'daki kar^iligidir. Council ve courflarm olu§um blglmleri Ile uye 
sayilannin kraliyet fermanlan ile beilrlenmi? olmasina kar^ilik, Amerikan 
iiniversitelerinin yonetim kurullarmm terklp ve iiye sayilan, eyalet 
meclislerince kabul edilen iiniversite kurulu? kanunlan ile belirlenmi?tir. Her iki 
ulkede de deviet, iiniversiteieri yonetme yetkisini bu tiir ara kuruiu^iara 
devretmi§tir. Ancak, Birle?ik Krallik ve ABD arasinda ?u onemli farklar vardir: 
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i) Birle§ik Krallik'taki council ve court'lann uye sayismin gok fazla 
olmasina kar§ilik, ABD'ndeki board of trustees, board of regents veya board 
of govemors'in uye sayisi 3 Ile 115 arasinda degirmekte olup, ortalama Oye 
sayisi IS'tir. Kamu Oniversitelerindeki yonetim kunjilarinin Oye sayisi 
(ortalama 10), ozel Oniversltelere (ortalama Dye sayisi 24) kiyasla daha 
du§Oktur. 

li) Amerikan Oniversitelerinin yonetim kurullannda o Oniversitenin 
ogretim Oyelerinin temsilcileri bulunmadigi gibi, toplumun herhangi bir 
kesiminin temsilcileri de bulunmaz. Bunun nedeni, Amerika'daki Oniversitelerin 
yonetim kurullannin toplumdaki gati$ma ve geli§kilerin yansidigi platformlar 
haline d6nu§mesinl onlemektir. Bunun tek istisnasi o Qniversitenin 
mezunlannin temsilciierinin bu kunjilarda yer almasidir. ABD'ndeki kamu 
yuksekogretim kurumlannda halen gorev yapmakta olan 8.000 civarindaki 
mOtevelli heyet Qyesinin yakla^ik olarak %13,Q o kurumun mezunudur. 
Oyelerin kendi mesleklerine gore dokOmu ise royledlr: 

Sanayi ve ticaret %40 

Diger I? gevreleri %25 

Egitim %15 

Diger alanlar %20 

Bir Oniversitenin ogretim uyesinin ba$ka bir Oniversitenin mOtevelli 
heyetinde Oye olmasi qok nadir rastlanan bir istisnadir. Bu tur Oyeler ancak 
kuguk kolejierin heyetlerinde bulunur. 

iii) Mutevelli heyet. o universitenin ileriemesl igin hizmet amaciyla bir 
araya gelmi? ki^ilerden olu§an bir kumldur. Ister kamu, ister ozel, ister tek 
kampuslu mOnferit, Ister gok kampuslu sistem olsun, mOtevelli heyetin temel 
gorevi Qniversite Ile toplum ve yOrutme organi arasinda gerektiginde kopru, 
gerektiginde de tampon l^levini gormektir. Ba§ka bir ifadeyle, mOtevelli heyet 
Oniversitenin dzerkilginin temlnatidir. Uyelerin gorevi Onlversiteye para veimek 
degil, kurumu misyonuna uygun ve en verimli §ekilde sevk ve idare etmektlr. 

Mutevelli heyet Oyelerinin tespiti bakimindan kamu Onlversiteleri lie ozel 
Qniversiteler arasinda farklar vardir. Kamu Qniversitelerinin mOtevelli heyet 
Oyelerinin tespitinde 4 yontem vardir. Bunlardan birincisi eyalet valisince 
atamadir. Halen 39 eyalette bu ydntem uygulanmaktadir. Alti eyalette 
mOtevelli heyet Oyeleri halk tarafindan seglimektedir. Iki eyalette segim eyalet 
meclisince yapilmakta, 3 eyalette ise kamu Qniversitelerinin mOtevelli heyet 
Oyeleri birden fazla yolla tespit edlimektedir. 

Pennsylvania State University son yonteme bir dmektir. Bu eyaletteki 
eyalet duzeyindeki ara kurulu§, Tablo 15'te gorQIdugu gibi, dani§ma organi 
(advisory board) niteligindedir. Eyalet Oniversitesinin 32 Qyeli mutevelli 
heyetinin 6 Oyesi eyalet senatosunun gorurO alinarak eyalet valisince 
atanmakta, 5 Oye bulunduklan makam icabi (ex-officio) Oye olmakta, kalan 
21 Oye Ise eyalet meclisi ve eyalet senatosunun ba^kanlan, mezunlar, ogretim 
Oyeleri, ziraat ve ticaret odalannca belirienmektedir. 
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Ancak. Pennsylvania State University oldukga istisnai bir ornektir. En 
yaygm yontem eyalet senatosunun g6ru§u almarak, eyalet valisinceatamadir. 
Tablo 15'te goruldugu gibi, Ohio'da eyalet duzeyindeki ara kurulu?, 
duzenieyici kurul (regulatory board) niteligindedir. The Ohio Board of 
Regents adli bu eyalet duzeyindeki ara kurulu?, eyaletteki turn kamu 
yuksekogretim kurumlarmm geli?me pianlanni hazirlar, iki?er yillik maii 
ihtiyaglarmi tespit eder ve yillik butge onerilerini inceler. Kurumlara bagli yeni 
akademik birim ve programlann agilmasi, mevcutlarm birle?tirilmesi ve 
kapatilmasi bu heyetin onayma tabidir. The Ohio Board of Regents 9 uyelidir. 
Uyelik suresi 9 yil olup, her yil bir uye eyalet senatosunun g6rij?u almarak 
eyalet valisince atanir. 

Ohio State University ABD'ndeki en biiyuk munferit eyalet 
iiniversitelerinden biridir. Bu Qniversite ile The Ohio Board of Regents 
arasinda, butge ve yeni akademik birim ve programlar agilmasi di?mda, 
hiyerar?ik bir yonetsel ili?ki yoktur. Ohio State University, The Board of 
Trustees of The Ohio State University adli muteveili heyet tarafmdan sevk 
ve idare edilir. Heyetin uye sayisi 9, Ciyelik suresi ise, 9 yil olup, her yil bir uye 
eyalet senatosunun gdru?u almarak eyalet valisince atanir. 

GoruldQgu gibi, kamu universitelerinin muteveili heyetlerinin 
belirlenmesinde en yaygm yontem olan eyalet valisince atamada, valinin 
heyetin tQmunii ayni anda degi?tirmesi mQmkun degildir. Bu suretle kurumsal 
sureklilik saglamanm yanmda, kisa vadeli politik etkiler de en aza 
indirilmektedir. 

Ohio State University'nin mQtevelli heyetinin yetkileri aynen a?agidaki 
gibi tanimlanmi?tir:* 

'The Board, as the governing body of the University, elects and 
fixes the tenure in office of the President, faculty, and staff. The Board 
also fixes and regulates the course of instruction, prescribes the extent 
and character of research, and approves plans, budgets, bylaws, rules 
and regulations." 

"Ijniversitenin sevk ve idare organi olan heyet, rektoru, ogretim 
uyelerini ve diger personeli segerek atar ve gorev siirelerini tespit eder. 
Heyet, egitim-ogretim ve ara?tirma faaliyetlerini diizenler, plan, biitge 
yonetmelik ve yonergeleri onaylar." 

Texas'ta eyalet duzeyindeki ara kurulu? dani?ma kurulu niteliginde 
oldugundan, bu eyaletteki munferit kamu universitelerinin muteveili heyetleri 
de, Ohio'da oldugu gibi, guglu yetkilerle donatilmi?t!r. Ornegin, Texas Tech 
University'nin The Board of Regents adli 9 uyeli muteveili heyetinin uyeleri 
eyalet senatosunun g6rQ?u almarak eyalet valisince atanir. Uyelik suresi 6 yil 
olup, her iki yilda bir uyelerin ugte biri yenilenir. 

* ABD'ndeki eyalet universitelerinin muteveili heyetlerinin yetkilerini yoruma yer 
birakmayacak ?ekilde, a^iklikla ortaya koyabilmek igin, bu konuda atifta bulunulan 
kanun ve yonetmelik maddeleri hem Ingiiizce, hem de Turkge olarak verilmi?tir: 
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Texas Tech University*nin rektoru'nun (president) atanmasina ili§kin 
mOtevelli heyet yetkisi aynen §6yle Ifade edilmi§tir: 

"7776 Board of Regents is directed to appoint a President to act as 
the chief executive officer. The President will serve at the pleasure of the 
Board of Regents." 

"Mutevelli heyet, universitenin ba^lica Icra organi oian rektdru 
atar. Rektor, Oniversiteyi mutevelli heyetin uygun gordugu §ekilde 
yonetir" 

ABD'nde ogrenci sayisina gore en buyuk 90k kampuslu Oniversite 
sisternl State University of New York (SUNY) sistemidir. New York'ta eyalet 
duzeylndeki ara kurulu§ olan New York Board of Regents tamamen 
dani§ma kurulu niteliginde oldugundan, Board of Trustees of the SUNY, 
esasen eyalet yonetim kurulu (state-wide governing board) niteliginde, 
guglu yonetim yetklleriyle donatilmi§ bir kuruldur. 

SUNY sisteminin te§kilat §emasi §ekll IS'te g6sterllmi§tir. Mutevelli 
heyetin 15 Oyesi eyalet senatosunun g6ru§u alinarak eyalet valisince 
atanmaktadir. Ogrenci genel kurulunun ba§kani da mOtevelli heyetin Oyesidir. 
Dordu yaygin arartimia Oniversitesi smifinda olmak Ozere, toplam 64 
yOksekogretim kurumundan olu^an SUNY sisteminin merkezi yonetim kurulu 
mutevelli heyet, sistemin ba^lica icra organi ise $ans6lye (chancellor) 
unvanli kl§ldir. §ans6lyenin atanmasina, gorev ve yetkilerine ill§kln yonetmelik 
hukumleri aynen §6yledir. 

Atanmasi: 

"The Chancellor shall be appointed by the Board of Trustees and 
shall serve at the pleasure of the Board of Trustees. A t any time during 
the period of appointment, the Board of Trustees may evaluate the 
service of the Chancellor." 

<'§ans6lye, Mutevelli Heyet tarafmdan atanir ve Mutevelli Heyet'in 
uygun gorecegi §ekilde hizmet gorur. ^ansdlyenin hlzmetleri, Mutevelli 
Heyet tarafindan her zaman degerlendirilebilir." 

Gdrevleri: 

"The Chancellor shall make all appointments of employees. The 
Chancellor may assign to the officers, faculty and staff of the University, 
powers, duties and responsibilities, and they shall be responsible to the 
Chancellor and the Board of Trustees for performance thereof." 

"Turn personel §ansolye tarafmdan atanir. §ans6iye, yoneticiiere, 
akademik ve idari personele, uygun gordugu yetki, gorev ve 
sorumiuluklar verebilir. Turn personel, gorevierin ifasi bakimindan 
$ansdlye ve Mutevelli Heyet'e kar§i sorumiudur.'1 

SUNY sistemine bagli 64 yuksekogretim kurumunun herbirinin council 
adli ayn bir yonetim kurulu ve president unvanli ayn bir rektSrO vardtr. Council 
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§EKiL 13 

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) 
YONETiM SiSTEMi 

MUTEVELLi HEYET (Board of Trustees) 
15 uye, Eyalet Valisi'nce Eyalet Senatosu'nun 
96ru?u alinarak ataniyor, Ogrenci Genel Kurulu 
Ba§kani Heyet Uyesidir. 

§ANS6LYE (Chancellor) 
Sistemin Ba§lica Icra Organi 
(Chief Executive Officer) 

BASLI BiRiM YONETiM 
KURULU (Council) 
Eyalet Valisi'nce atanan 9 iiye. 
1 ogretim uyesi, 1 mezun uye 
fdinlevini^ 

SENATO 
Bagii birimlerin dgretim 
uyelerinin segtigi 
temsilciler.Ba§kan kendi 
aralanndan secil ivor. 

PRESIDENT 
(Bagli bir imin rektoru) 
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lisans dncesi kolejier (community coiieges) di^indaki kurumlarda, 
genellikle eyalet valisince atanan 9 uyeden olufur, bir ogretim uyesi ve bir 
mezun temsllcisi de dinleyici olarak toplantilara katilir. Lisans oncesi kolejierin 
yonetim kurullannin Oyeleri Hevi York eyaletinde bu kolejieri finanse eden 
yerel yonetimler tarafindan atanir. * 

SUNY sistemine bagli yOksekdgretim kurumlannin rektdrierinin 
(presidents) atanma, gdrev, yetki ve sorumluluklanna ill^kin hukOmler 
a^agidaki gibidin 

Atanmasi: 

"President shall be appointed by the Board of Trustees after 
receipt of recommendations of the campus councils and of the 
Chancellor, and shall serve at the pleasure of the Board of Trustees. 
Before maidng its recommendations, the campus counci i shall consult 
with a presidential search committee designated for such purpose by 
the chair of the council and comprised of members of the various 
campus constituencies, including faculty, students, professional 
employees, administration, alumni and members of the council. The 
faculty should predominate among the non-council members of the 
committee. 

The president shall be responsible to the Board of Trusfees and 
the Chancellor. At any time during the period of appointment, the Board 
of Trustees and the Chancellor may evaluate services of the president." 

wBagli birimlerin rektdrleri, Ilgiii bagli birimin ydnetim kurulu lie 
^ansolye'nin gdru§lerl aiinarak, Muteveiil Heyet tarafindan ataniriar ve 
Muteveili Heyet'ln uygun gorecegi §ekilde hizmet ederier. liglli bagii 
birimin yonetim kurulu oneride bulunmadan once, ydnetim kurulu 
ba^kaninca olu^turulan rektor adaylan arama komitesine danism 
Komltede, ydnetim kurulu Qyelerinin temsilcilerinin yaninda, dgretim 
(jyelerl, ogrenciler, yoneticiler, idari personel ve mezunlann da 
temsilcileri buiunur. Komitenin, ydnetim kurulunun temsilcileri olan 
uyeleri di§indaki uyeleri arasinda ogretim Qyelerinin temsilcileri 
gogunlugu olu^turur. 

Rektor, Muteveili Heyet ve ^ansdlye'ye kar$i sorumludur. 

Rektdr'un hizmetleri, Muteveiil Heyet ve §ansdlye tarafmdan her 
zaman degerlendlriiebilir.** 

Gorevleri: 

"The president shall supervise the members of the professional 
and non-academic staff of such college and shall appoint or recommend 
to the Chanceiior and the Board of Trustees for appointments as 
members of the professional staff of the College." 

* ABD'nde 18 eyaletteki lisans fincesi kolejierin yerel ydnetim kurullan o ydrenin halki 
tarafindan segilir. 18 eyalette ise, eyalet dOzeyindeki kurullar vardir ve bunlann-
Oyeleri eyalet valisince atanir. Kalan eyaletlerde kan§ik sistemler uygulanir. 
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"Rektor, ba§inda bulundugu bagli birlmde gorevll t i im akademik 
ve idari personeli denetler ve ogretim uyelerini atar veya dgretim iiyesi 
olarak atanacak adaylan §ans6lye'ye ve Mutevelli Heyet'e onerir." 

University of California diger bir gok kampuslu eyalet universite 
sistemidir. Ancak, SUNY ve Kallforniya'daki ikinci sistem olan State University 
of California sisteminin aksine, dokuz kampuslu University of California 
sistemi, be§ tip okulu ve hastaneleri, ug hukuk okulu, ug ulusal araftirma 
laboratuari ve 12 milyar dolar yillik butgesi ile sadece ABD'nin degil, dunyanin 
en onde gelen elit ara§tirma universitelerinden biridir. Kalifomiya'da eyalet 
duzeyindeki ara kurulu? dani^ma kurulu niteligindedir. Bu bakimdan yonetim 
yetkileri sistemlerin ve munferit universitelerin mutevelli heyetlerinde 
toplanmi§tir. University of California sistemi 26 uyeli Board of Regents a6\\ 
mutevelli heyet tarafindan sevk ve idare edilir. Uyelerden IS'i 12 yillik sureler 
igin eyalet valisince atanir, biri heyet tarafindan bir yil sureyle ogrenciler 
arasindan segilir. Diger? uye ise, bulunduklan gorevlernedeniyle (ex-officio) 
Kurulun uyesi olan eyalet valisi ve yardimcisi, eyalet meclis ba^kani, eyalet 
egitim dairesi ba^kani, mezunlar derneginin ba§kani ve yardimcisi ile sistemin 
Pres/denf'indan otu§ur. 

University of California sistemi ile SUNY sistemi arasinda bir term inoloji 
farkt vardir. SUNY sisteminin ba^lica icra organinin, yani sistemin ba§kani 
veya rektorunun unvaninin C/7ance//orolmasina kar§ilik, bu kiminin University 
of California sistemindeki e^degerinin unvani Pres/c/enf'dir. Diger yandan, 
sistemi olu^turan yuksekogretim kurumlannm rektorlerinin unvanlan SUNY 
sisteminde president, University of California sisteminde ise chancelloi'dur. 

President,Un'wersWy of California sisteminin tumunun ba§i, chancellor 
ise kampusun sorumlu yoneticisi olup, bu yoneticilerin tumu Board of 
Regents tarafindan atanir. 

Clark Kerr yuksekogretim yonetim sistemlerinin felsefesi uzerinde 
dunyanin en taninmi? uzmanlarindan biridir. Kerr'a gore, Amerikan universite 
yonetim sistemi, bu ulkeye "tarihin bir armaganidir". Clark Kerr, Ronald 
Reagan'm eyalet valisi oldugu donemde University of California sisteminin 
President'i idi ve Reagan'la anla?mazliga du^erek bu gorevden ayn!mi§ti. 
Kerr, buna ragmen sistemi savunmayi surdurmu§ ve universitenin ogretim 
uyelerinin mensubu olduklari universitenin mutevelli heyetinde 
bulunmamalanni ve rektorlerin mutlaka atanmasini savunagelmi§tir. 

Ozetle, ABD'ndeki kamu universitelerinin mutevelli heyetlerinin uyeleri 
buyiik gogunlukia eyalet meclisinin tasvibi alinarak eyalet valisince atanir. 
Ancak, atamalann tumu ayni anda yapilmaz. Bu suretle sureklilik saglanir ve 
politize edilme tehlikesi en aza indirilmi? olur. Pennsylvania State University 
gibi, gok az sayidaki istisna di§inda, bu heyetlerde ogretim iiyelerinin 
temsilcileri yoktur. Kamu universitelerinin mutevelli heyet uyelerinin gorev 
sureleri ortalama 4 yildir. 
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Ozel Oniversitelerin mOtevelli heyetlerinin Oyelerinin segim ve atanma 
usulleri lie gorev sOreleri bazi bakimlardan devlet universitelerinden farklidir. 
Genel usul, sOresi sona eren bir Oyenin yerine yeni Oyenin kalan Oyeler 
tarafindan segilmesidir (self-perpetuating board). Kamu Oniversitelerinde 
rastlanmamasina kar§ilik, ozel universitelerin mOtevelli heyetlerinin Oyelerinin 
bazilari 6mOr boyu bu gorevde bulunurlar. 

Massachusetts eyalet meciisince 1907 yilmda kabul edilen kanuna 
gore, Boston University'nin mOtevelli heyetinin Oye sayisi en az 10, en gok 
50'dir. Uyelerin kimier olacagi, bunlarda aranacak nitelikler ve toplam Oye 
sayisi, 1869'da bu Oniversiteyi kuran Isaac Rich, Lee Chaflin ve Jacob 
Sleeper adli Og kurucu ile bunlarin arkada§larinin vasileri tarafindan 
belirlenmektedir. 

Stanford University'nin mOtevelli heyetinin Oye sayisi SB'tir. Uyelerin 
8'l Stanford mezunlan tarafindan gosterilen adaylar arasindan, heyetin geri 
kalan ve hizmet sOreleri dolmami? Oyeleri tarafindan segilir. 

ABD'nin en eski Oniversitesi olan Harvard'in sevk ve idare sistemi bazi 
bakimlardan farklidir. Bu Oniversitede Gozlemciler Kurulu (Board of 
Overseers) ve Harvard Corporation adli iki Ost kurul vardir. Gozlemciler 
Kurulu'nun Oye sayisi 30'dur. Bu kurulun Oyeleri, Oniversitede gorevli olmayan 
Han/ard mezunlan tarafindan segilir. Bu kurulun ba§lica gorevleri, Oniversiteye 
baQli lisansOstu okullarda ve muzelerde incelemeler yapmak, Harvard'in 
kunjlu§ ilkelerine ve mOkemmeliyet amaglanna uygun olarak gali§malanni 
gozetmek. Harvard Corporation'a gorO? bildirmek, Ost dOzey atamalan ve 
bOyOk yatinmlari onaylamak ve Oniversiteye uzun vadeli perspektif getirmektir. 
Kurul yilda en az 5 kez toplanir ve kendi iginden olu^turdugu komiteler 
vasitasiyla gali^malarini yOrOtOr. 

Harvard Corporation, konumu icabi (ex-officio) rektorle (president) 
birlikte 7 Oyeden olu§ur. Rektor di§indakl 6 uyeden biri herhangi bir nedenle 
ayrilmca geri kalan Oyeler yenisini segerler. Han/ard Corporation, Board of 
Oversees'a kar§i sorumiu olup, aldiQi karariar bu kurulun onayindan sonra 
yururlO^e girer. 

Harvard'in rektor (president) adaylan, Corporation'un rektor di§indaki 
6 Oyesi ile Board of Overseers'in kendi iginden segtigi 3 Oyeden olufan bir 
arama komitesince (search committee) tespit edilir. Rektor Corporation 
tarafindan segilir ve Board of Oversieers'm onayiyla atanir. 

Ozetle, ister kamu, Ister ozel, Ister tek kampuslu, Ister gok kampuslu 
olsun bu tOr heyetlerin en temel gSrevi universite ile toplum ve yurutme organi 
arasinda, hem kopru hem de tampon gorevi yapmaktir. Bu tOr heyetler 
ABD'nde Oniversitenin kurumsal bagimsizligmin temlnatidir. Bu heyetlerin 
uyelerinden beklenen Oniversiteye para vermek olmayip bu temel gorevi 
yerine getirmektir. 

Amerikan Onlversitelerinin ydnetim kurullan her konuda nihai yetkiye 
sahip olduklan halde akademik konularia doQrudan ilgllenmezler. Bu tOr 
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kurullann ba§lica gorevleri rektoru, dekanlan, bolum ba§kanianni ve her 
unvan kademesindeki ogretim uyelerini atamak, universiteye mali kaynak 
yaratmak ve bunlaria birlikte, universiteye tahsis edilen diger kaynaklan 
giririmci bir zihniyetle yonetmek ve genel olarak toplum adina unlverslteyi 
denetleyip yonlendlrmektlr. 

Amerikan ijniversitelenndeki surekli komiteler, bu tur komitelerin 
Birle§ik Krallik'ta genellikle senato'ya bagli olmasina kar§ilik, dogrudan 
yonetim kuruluna bagiidir. Buniann ba§licalan finansman, butge, yatinm, 
vakfiye ve tesisler komiteleridir. 

Halen ABD'ndeki kamu yuksekogretim kurumlannm mutevelli 
heyetlerinde, e.SOO'u gok kampuslu sistemler, 1500'u munferit kurumlarda 
olmak iizere toplam 8.000 civarinda uye gorev yapmaktadir. Ozel 
yiiksekogretim kurumlannin miitevelli heyetlerinde gorev yapan 38.000 iiye ile 
birlikte ABD'nde toplam mutevelli heyet iiye sayisi 46.000'dir. fvliitevelli 
heyetlerin ba^lica gorevleri ozetle §unlardir: 

•Kurumun misyonunu belirlemek ve bu misyona uygun ve etkin uzun 
vadeii geli§me ve faaliyet planlarinin yapilarak uygulanmasini sagiamak. 

•Rektoru atamak, rektore destek olmak, rektorii degerlendirmek ve 
gerektiginde gdrevden almak, 

•Universitenin ihtiyag duydugu mali kaynaklann temin edilmesine 
onciiliik etmek, dengeli gider biitgeleri yapmak, kaynaklann verimli ve etkin 
yonetilmesini sagiamak. 

•Her turlii akademik programi onaylamak, universite ve bagli birimlerini 
siirekli olarak degerlendirerek denetlemek, 

•Her turlii yonetmelik, yonerge ve atamayi karara baglamak, 

•Toplum ve hiikCimetle kurum arasinda gerektiginde kopru, 
gerektiginde de tampon gorevi yapmak, 

•Oniversiteyi olu^turan yonetici, ogretim Ciyesi, idari personel ve 
ogrenciler arasinda gikan anla§mazliklarda tahkim kurulu i§levini yerine 
getirmek, 

•Universitenin ozerkliligini korumak. 

Miitevelli heyetin en onemli gorevi, rektoru segip atamak, ona destek olmak, 
denetlemek ve gerektiginde bu ki^iyi gorevden almaktir. Rektdr Yonetim 
Kurulu'nun kendine tanidigi yetkiler iginde ki bunlar genellikle gok geni§tir, 
iiniversitenin idari ve akademik lideri ve ba§lica icra organidir. Dunyadaki en 
guglii rektorler Amerikan universltesinin rektorleridir. Bunun ornekleri yukarda 
verilmi§tir. Ohio State University'nin rektdruniin gorev tanimi aynen §6yledir: 

"The President is the chief executive of the University and as such 
is responsible for its entire administration, subject to the authority of the 
Board of Trustees." 
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"Universitenin ba^iica icra organi olan rektor, muteveili heyet'ln 
tanidigi yetkiler dahilinde universitenin yonetiminin tamammdan 
sorumludur. 

Profesor ve diger ogretim elemanlarinin gorev, yetki ve 
sorumluluklarini belirlemek, gerekirse bunlarm, sOrekli \^ statu (tenure) 
kazanmi^ olanlar harig, gorevlerine son vermek ve gali§ma esaslanni 
belirlemek, Stanford University'nin rektorune tanman yetkiler arasmdadir. 

Amerikan Onlversitelerinin rekt6rlerinde aranilan nitelikler §unlardir: 
Lideriik, organizasyon becerisl, halkia lll§kiler, kaynak yaratma yetenegi, 
kararlilik ve ayni zamanda g6r0§ birligi yaratma becerisl, ogretim Oyeleri, 
ogrenciler, yonetim kurulu Oyeleri, mezunlar, idari ve teknik personel, hOkOmet 
gorevlileri ve toplumun fertleri lie iyi ili^kiler kurabilme, giri^kenlik, Inandiricilik 
ve kl^ilik sahibi olma. Rektor olmak igin, birakm profesor olmayi, Oniversite 
mensubu olmak dahi §art degildir. Ancak, universite mensubu olmayan bir ki§i 
atanacaksa, bu ki^lnin egitim, ogretim ve ara^tirma ile ilgili alanlarda bakanii 
bir gegmi^e sahip olmasi, genellikle aranan bir niteliktir. 

Rektdr atanmasmdaki en onemli merhale, aday tespit gali§ma!andir. 
Bunun Igin genellikle bir aday arama komitesi (search committee) kumlur ve 
aday arandigi duyurulur. Aday arama komitesinin olu^um 5ekli universiteden 
Oniversiteye degi?ir. Komitenin genellikle iki alt komitesi vardir. Her ikisinin 
Oyeleri de yonetim kurulunca segilir. Dant§ma komiteslnde bazi yonetim 
kurulu Oyeleri ile dgretim Oyelerinin ve bazen ogrencilerin de temsilcileri 
buiunur. Ikinci alt komitede, gogunlugu yonetim kurulu Oyelerinin olu§tumnas! 
kaydiyla, ogretim uyeleri de yer alir. Herhangi bir ki§i aday gosterebilir. TOm 
adaylar hakkinda gok geni§ bir ara§tirma yapilir ve tespit edilen birkag adayin 
ismi yonetim kuruluna sunulur. Yonetim kurulu bu adaylaria uzun sure 
mOlakatlar yapar ve sonugta bunlardan birini atar. 

Omegin, Texas Tech University'de uygulanan ySntemde Muteveili 
Heyet tarafindan bir rektor segme komitesi (Selection Committee) kurulur. 
Bu komitenin biri Aday Arama (Search), digeri Dani^ma (Advisory) olmak 
Ozere 2 alt komitesi vardir. Aday Arama Alt Komitesi 4 mOtevelli heyet 
Oyeslyle 3 Oniversite ogretim Oyeslnden oIu§ur. Dani§ma Alt Komitesi ise 4 
mOtevelli heyet uyesi, 3 dgrenci, 3 mezun ve Oniversiteye bagli herbir fakulte 
ve okulun birer kidemli ogretim Oyeslnden oIu§ur. Aday Arama Ait Komitesi 
tum ba§vurulan degeriendirerek, nihai adaylar listesini haziriar. Dani§ma 
kurulu, MOtevelli Heyet'in beliriendigi kriterlere gore adaylan degeriendirir. Iki 
alt komitenin mO^terek toplantisinda adaylaria mOlakat yapilir ve g6rQ§Ier 
MOtevelli Heyet'e sunulur. Rektor, MOtevelli Heyet tarafindan atanir. 

RektSrier bOyOk gogunlukia o Oniversitenin mensubu olmayan ki^iler 
arasindan ve uzun bir sOre igin atanir. Bu ki§lnln ayligi ve diger gali§ma 
ko§uIIan mOtevelli heyet tarafindan tespit edilir. 
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Amerikan universitelerinin akademik ve idari yapilan mutevelii heyetler 
tarafmdan tespit edilir. 

Rektor yardimcilan mutevelli hieyetin g6ru§u almarak rektor tarafmdan 
atanir. Rektor genellikle universitenin mali ve idari i§lerini takip etmek ve 
kaynak yaratmak igin genellikle universite di§inda bulundugundan, provost 
denilen bir rektor yardimcisi universitenin akademik i§lerinden sorumiudur. 

Universitenin en ust akademik organt senatodur. Senato rektor veya 
onun yoklugundan provost'un ba§kanliginda, diger rektor yardimcilan, 
dekanlar, fakulte ve ogrenci temsilcilerinden olu§ur. Senato'nun ba§lica gorevi 
universitenin akademik politikasmi tespit etmektir. Ornegin, SUNY sisteminin 
senatosunun gorevleri aynen §6yle tanimlanmi§tir. 

"The Senate shall be concerned with the effective educational policies 
and other professional matters within the University." 

"Senato, Unlversite'nin egitsel politikalarinin etkililigi ve diger akademik 
konularia ilgilenir." 

Ohio State University'nin senatosu, 24 ust duzey yonetici, 68 ogretim 
uyesi ve 40 ogrenci temsilcisinden olu§ur. Ogretim uyelerinin gorev sureleri 3 
yil olup, her yil iigte biri yenilenir. Ogrenci temsilciierinin gorev suresi ise bir 
yildir. Senatonun gorevi egitim-ogretim ve araftirma faaliyetlerine illrkin 
akademik konularda mutevelli heyete onerilerde bulunmak ve akademik ve 
idari personel ile ogrencilerin haklan ve sorumiuluklanna ili§kin konulan 
g6ru§mek ve g6ru§ ve du§uncelerini dile getirmektir. 

Dekanlar konseyi rektorun ba§kanligmda rektdr yardimcilan, dekanlar 
ve bazen de. kutuphane muduriinden (librarian) olu§ur. Bu konsey 
universitenin gunluk i§leyi§i ile ilgili olarak rektore gorii? ve oneriler sunan bir 
kuruldur. 

Fakultelerin yaninda, lisansustu okuilar da (graduate schools) 
dekanlik diizeyindedir. Lisansustii okul o universitenin lisansustCi duzeyde 
ders veren ve araf t i rma yapan ogretim iiyelerinden olu§ur; yuksek lisans ve 
doktora duzeyindeki egilim faaliyetlerini koordine eder. 

Ba§ka uikelerde bulunmayan diger bir dekanlik da ogrenci i§leri 
dekanliQidir (dean of students). Bu dekanlik ogrenci hlzmetleri ve ogrenci 
faaliyetleri ile ilgilenir. Bu tur faaliyetier, ogrenci i§leri dekaninin denetim ve 
gozetiminde tum ogrencilerin tabii iiyesi oldugu Ogrenci Birligi (Student 
Union) tarafindan duzenlenir ve yiirCitiilur. 
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Amerikan Onlversitelerinin temel akademik Icra birimi, bolOm ba§kani 
tarafindan yonetilen bolOmdOr. BoIOm Ba5kani oldukga gOglOdOr; ogretim 
Oyelerinin i§e alinmalari, l§ten gikarilmalari ve ayliklarinin tespitinde geni§ 
olgOde soz sahibidir. 

Dekanlarin atanmasinda da rektor atanmasindakine benzer bir yontem 
uygulanir. Dekanlarin o Qniversitenin mensubu olmayan profesor arasindan 
atanmasi Istisna degildir. BolOm ba§kanlari dekanin onerisl Ozerine rektor 
tarafindan atanir. BolOm ba§kanlarinin da Qniversite dif indan atanmasi Istisna 
degildir. 

Amerikan universitelerindeki tOm kurullar, bSlQm ba§kani, dekan veya 
rektore g6rQ§ ve onerilerde bulunan dani§ma organlaridir. Nihai karar yetkileri 
mOtevelli heyet veya bu kurulun devrettlgl olgOde rektor, dekan, bolOm 
ba§kani veya kurum igindeki diger kurul ve komltelerdir. 

Ogretim Qyelerinin i?a alinmalari, sozle^melerinin uzatilmasi, bir Ost 
unvan kademesine terfileri ve sOrekli 1$ statusO (tenure) ile Ilgili tOm l§lemler 
boIOmden baglar. BolOm ba§kani o alanda taninmi5 ki5ilerin, adayin ki5lligl, 
egitim-ogretim ve ara5tirma faaliyetleri ve yayinlarinin niteligi hakkindaki 
g6r05lerinl alir ve kendi g6rQ§0 Ile biriikte dekana sunar. TOm bu g6rQ5ler ve 
raporiar, provosfun ba5kanliginda ilgili dekan ve yonetim kurulunun 
Oniversitenin kidemli profesorieri arasindan atadigi Terfl ve Surekli I? Statu 
Komitesi (Tenure and Promotions Committee) tarafindan degeriendirillr ve 
hazirianan rapor rektore sunulur. Nihai karar yonetim kurulu veya bu kurulun 
devrettlgl yetki dahilinde rektor tarafindan verilir. 

Ogrencilerin soz konusu ogretim Oyesinin ogretme ve ders verme 
yetenegi hakkindaki degeriendirmeleri terfl ve atamalarda genellikle bir olgude 
goz onOnde tutulur. 

Amerikan Qniversitelerinde her kademedeki ogretim Oyesinin yillik 
maa5i mOtevelli heyet tarafindan tespit edilir ve bu Ocret genellikle dokuz ay 
Ozerinden odenir. Bunun nedeni, kalan sOrede ogretim Qyelerinin ara§tirma 
projelerinde gali§arak ek gelir temIn etmelerini ozendirmektir. Bunun di§inda, 
ogretim Oyelerinin haftada bir gOn Oniversite di§i kunjm ve kurulu5lara 
dani^manlik yapmalarina da Izin verilebilir. 

Ogretim Qyelerinin ucretleri Oniversiteden Oniversiteye hatta ayni bolum 
Iginde dahi farkliliklar gdsterir. 
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11.3.3 UNlVERSiTELERi ANGLO-SAKSON SISTEMINE BENZER 
SiSTEMLERLE YONETILEN DIGER ULKELER 

a) KANADA 

Kanada yuksekogretim sistemi, Birle§ik Krallik ile ABD sistemlerinin bir 
gok unsurunu birlikte igermektedir. ABD gibi federal yapiya satiip olan 
Kanada'da yuksekogretimin finansman yuku buyuk olgude eyalet hukiimetleri 
uzerindedir. Yuksekogretim kurumlannm gelir kaynaklan iginde eyaletlerin 
katkisi %85, ogrencilerin odedigi ogrenim ucretleri %71 diger kaynakiar %5) 
federal hukumetin katkisi ise %3 civanndadir. On eyaletin herbirinde 
yiiksekogretimden sorumlu bir egitim bakanligi veya bunun e§degeri vardir. 
Ancak, Saskatchewan, Alberta ve Newfoundland harig, tiim eyaletlerde 
yuksekogretime aynlan eyalet kaynaklanni eyaletteki yuksekogretim kurumlan 
arasinda dagitan ara kurulu§lar vardir. Bu kurulu§lara geritii eyaletlerde 
verilen isimler §6yledir: 

• Maritime Provinces Higher Education Commission 

• Nova Scotia Council on Higher Education 

• Conseil des universites (Quebec) 

• Manitoba Universities Grants Commision 

• University Advisory Council 

Universiteler tiim gelirlerini birle§tirerek kendi gider butgelerini haziriama ve 
uygulamada genl§ yetkilere sahlptir. 

Turn Anglo-Sakson ulkelerinde oldugu gibi, Kanada universitelerinin ig 
i§leyi§lerini duzenleyen federal veya eyalet kanunlan olmadigi gibi, ne federal 
egitim bakanligi, ne de eyalet duzeyindeki yuksekogretimle ilgili bakanliklar bu 
konuda yetki sahibidir. Bunun yerine, her universitenin akademik ve idari 
yapisi bulundugu eyaletin meclisince gikanlan kurulu? kanunlan ile 
belirlenmi^tir. 

Ornegin, New Brunswick Universitesi'nin yonetim kurulu (board of 
governors) bulunduklan gorevleri icabi, rektor {president and vice-
chancellor) ve rektor yardimcilan (vice-presidents), eyalet egitim bakani ve 
yardimcisi, mezunlarla ili§kiler muduru, Fredericton ve St.John §ehirlerinin 
belediye ba§kanlan ile eyalet valisince atanan 10, mezunlar dernegince 
segilen 5, New Brunswick eyaieti ogretmenler dernegince segilen 1, ogretim 
uyelerince segilen 6, ogrenciler tarafindan segilen 3 uyenin yaninda bu, 
uyelerce segilen en gok 5 uyeden olu§ur. Yonetim Kurulu'nun ba§kani oian 
§ansolye {chancellor) eyalet valisince atanir ve sembolik olarak diploma 
torenlerine de ba§kanlik eder. 
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Senato, rektdrun ba^kanliginda, 3 rektor yardimcisi, fakulte dekanian, 
lisansustu okul dekani, ogrenci i$leri dekani (dean of students), kayit kabul 
l?teri muduru (registrat), kutuphane muduru {librarian), mezunlaria ili^kiler 
muduru, ydnetim kurulundaki ogretim uyesi temsilcileri, yonetim kurulunun 
ogretim uyesi olmayan uyeleri arasindan segilen 2 temsiici, her fakulteden 
segilen birer ogretim uyesi temsllcisi, lisansustu ogrenciler arasindan segilen 
bir temsilcinden olu^ur. New Brunswick Oniversitesi'nin senatosundaki 
uyelerin rektor harig yansi universitenin ogretim uyeleridir. 

Rektorlugun bo§almasi halinde, yonetim kurulu ve senatoca segilen 
3,er Oyeden olu§an bir Ortak Aday Onerme Komitesi kumlur. Komite kendi 
iginden veya di^indan bir ba^kan segemedigi takdirde, eyalet valisi dogmdan 
bir ba?kan atar. Komite adaylan degerlendirir ve vardigi sonuglan yonetim 
kumlu ile senatonun ortak toplantisina sunar ve rapomn uygun bulunmasi 
halinde bir veya birden fazia aday eyalet valisine onerlllr. Rektor eyalet 
valisince atanir. 

b) AVUSTRALYA 

Avustralya yOksekogretim sistemi 1959-1977 doneminde, aynen 
Birlesik Krailik'da oldugu gibl, Federal Australian Universities Commislon 
ve Federal Commislon on Advanced Education adh, ilki Oniversiteler, 
ikincisi Oniversite di§i mesleki ve teknik yuksekogretim kurumlan Igin olmak 
Ozere, Oike dOzeyindeki iki ara kumlu^ vasitasiyla planlanmakta ve finanse 
edilmekteydl. Bu Iki komisyon 1977'de Commonwealth Tertiary Education 
Commission (CTEC) adiyla birle^tirildi. 

Ancak Avustralya'daki bu merkezi ara kumlu? 1988'de lagvedildi. 
Bunun yerine, Istihdam, Egitim ve Yeti§tinne Bakanligi'na (Department of 
Employment, Education and Training, DEET), Milli Istihdam, Egitim ve 
Yetl?tirme Kurulu (National Board of Employment, Education and 
Training, NBEET) kurularak, egitim ve yeti5tirme (i§ egitimi, training) 
istihdamla ili§kllendirildi. Bu yeni kumla bagli Ilk ve Ortaogretim Kurulu 
(Schools Council), YOksekogretim Kumlu (Higher Education Council), 
Istihdam ve Beceri Kazandirma Kurulu (Employment and Skills Formation 
Council) ve Avustralya Ara§tirma Kumlu (Australian Research Council) 
kuruldu. 

Milli Istihdam ve Yetl§tirme Kumlu, Bakan tarafindan atanan tam 
zamanli bir ba?kan!a, yukanda siralanan kurullann ba?kanlannin yaninda, 
egitim, bilim ve teknolojide temayOz etml§ 2, sanayi ve ticaret alanlannda 
temayuz etml? 2, i|gi sendikalanndan 2 ve Bakan'in tensip edecegi 2 olmak 
Ozere toplam 8 yan zamanli Oyeden olu?maktadir. 

Boylece, Avustralya'da ulke dOzeyindeki ara kumlu? 1988,den itibaren 
fiilen kaldirilmi? ve bakanligin yOksekogretimdeki etkisi artmi5tir. Avustralya 
Oniversite yonetim sistemi, bajlangigta omek aldigi Birle?ik Krallik 
sisteminden bu bakimdan farklila?mi?tir. 
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Avustralya universiteleri, kurum duzeyinde, Ingiliz Ciniversitelerine 
benzer bir sistemie yonetilmektedir. Kurum duzeyinde sevk ve idare kurulu 
niteligindeki ara kurulu§ lie rektorun adlari aynen Ingiltere'de oldu§u gibi, 
council veya senate ve vice-chanceUor,6ur. Bu kurulun uyeleri ijniversitenin 
mensubu olmayan toplumda temayuz etmi§ ki^ilerle, ogretim uyeleri, 
ogrenciler, idari personel ve mezunlann temsilcilerinden oluf ur. Rektor geni? 
katihmh bir dani§ma ve degerlendirme surecinden sonra bu kurul tarafindan 
atanir. 

Her bir universitenin sevk ve idare kurulunun iiye sayisi ve terkibi ve 
yetkileri universitenin bulundugu eyaletin meclisince gikanlan kanunia 
belirlenir. Bu kurulun uye sayisi 10 iie 50 arasinda olup, gogunun ijye sayisi 
IS'in uzerindedir. 

1988 yilmda yapilan koklu degi§ikiikleri takiben, Avustralya 
universitelerinin sevk ve idare kurullan giderek ABD'ndeki universitelerin 
mutevelli heyetlerine benzemeye ba^lami^tir. Buna paralel olarak, rektdrun 
konumu da e§itler arasinda birinci (primus inter pares) olmaktan, 
universitenin hem akademik lideri, hem de ba§lica icra organina (chief 
executive officer) d6nu§meye ba§lami§tir. Ba§ka bir ifadeyle, Avustralya'daki 
universiteler yonetim sistemleri bakimindan, ba§langigta ornek aldiklan Ingiliz 
universitelerden gok, Amerikan Oniversitelerine benzemeye ba§lami§lardir. 

Ozellikle 1990*11 yillann ba§indan itibaren serbest pazar yonelimlerlnin, 
ba§ta kurumlar arasi rekabet, kaynak ge§itlendirmesl ve reel ogrenim ucreti 
gibi bir gok unsuru Avustralya yuksekogretim sisteminde yer almaya 
ba§lami§tir. Hukumetin rclii, belirii sayidaki yuksekogretim ogrencisini 
kamu kaynaklarmdan finanse etmekten, belirii niteliklere sahip mezunlari 
satm almaya d6nu§mu§tur. Universitelerin yillik faaliyetlerinin kapsam ve 
niteligini, ba§ka bir deyi§le, kurumsal egitim profiilerinl (institutional 
educational profile) aynntili olarak hazirlayip hukumete sunmalan zorunlu 
hale gelmi§ ve butge muzakereleri bu profiller uzerinde yapilmaya ba§lami§tir. 
Bu suretle kamu kaynaklanndan torba biitge §eklinde yapilan katki, sonugta 
hukiimetle kurum arasinda bir aniamda sozle^me olmaktadir. Kurumun 
yiikumlijliigii egitim profilinde taahhut ettigi faaliyetleri belirtilen kalite 
diizeyinde yerine getirmek, hOkumetin yukumluliigu ise, bu faaliyetlerin 
gerektirdigi kaynaklann bir kismini saglamaktir. 

Bu meyanda, yuksekogretime aynlan kamu kaynaklannin bir boliimii, 
ozellikle araftirma fonlannin neredeyse tamami, normal butge yolu di§inda, 
kurumlar arasi rekabete agilmi§tir. 

Bu geli§melere paralel ve bir aniamda da tamamlayici olarak 1993 
yilmda Kalite Temlnat Komltesi (Committee for Quality Assurance) 
kurulmu§tur. Bu komite, her kurumun egitim-ogretim, araftirma ve toplum 
hlzmetleri alanlanndaki faaliyetlerini degerlendirmek (quality assessment) ve 
kurumun kendi igindeki kalite araftirma ve izleme yontemlerini gozden 
gegirmek (quality audit) suretiyle, Ciniversiteleri siralamaktadir. Bu 
siralamanin sonuglanna gore, her bir tiniversiteye aynca bir parasal odiil 
verilmektedir. 
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Ozetle, igss'den bu yana gegen 12 yi l zarfinda universite ozerkligi 
ve akademik hurriyet kavramlari Avustralya'da yeniden tanimlanmi^tir. 
Kendi kendini yoneten ogretim uyeleri toplulugunun yerini, serbest 
pazar §artlarina ve teknolojik geli$melere duyarli kurumsal yapilar, 
entellektuel merakmi tatmin etme arayi§indaki alimin yerini ise, 
pazarlanabllir fikri mulkiyet haklan olan giri^imci (entrepreneurial) bilim 
insanlan almi^tir. 

c) IRLANDA CUMHURlYETl 

Irianda Cumhuriyeti'nde yuksekogretime tahsis edilen kamu kaynaklan 
1971'de gikanlan kanunia kurulan Higher Education Authority, HEA (An 
t'Udaras) adh, uyeleri hukumet tarafindan atanan ara kurulu^ tarafmdan 
dagitilmaktadtr. Bu kuruluf, bu aniamda egitim ve maliye bakanlarina 
yuksekogretimie ilgili konularda dani§manlik hizmeti vermektedir. Soz konusu 
kurulun uye sayisi ba§kanla birlikte 19 olup, Oyelerin en azT'slnin akademik 
unvanli, en az Tslnin de Qniversite mensubu olmayan kl§ller arasmdan 
atanmasi kanun hOkmOdOr. Kurulun ba§kan ve Oyeleri hOkOmet tarafmdan 
atanir. 

Irianda Cumhuriyeti'ndeki universitelerin sevk ve Idaresine lli^kln usul 
ve esaslar 1997'de gikanlan Universities Act 1997 adh kanunia belirienmi5tir. 

Kanunun 16. Maddesine gore, Oniversitenin sevk ve idare kurulunun 
(governing authority) terkibi genelde §6yledlr: rektor (chief officer), 
akademik ve mali l|lerden sorumiu 2 rektor yardimcisi, en az 2 en gok 6 
profesSr ve dogent temsllcisi, en az 1 en gok 3 Idari ve teknik personel 
temsilcisi, biri lisansOstO dOzeyde olmak Ozere 3 ogrenci temsllcisi, meslek 
kunjlu^lari ile sendlkalarin gSsterdlgi adaylar arasindan segilen 4 temsiici, ilk 
ve ortaogretim kunjmlann planlanmasiyla gorevli blrimlerden segilen en az bir 
en gok 2 Qye, Egltim Bakam'nca segilen 4 Qye, sevk ve idare kurulunun diger 
Oyelerince segilen, kOltOrve sanat alanlanndaki gah^malari iletanmmi§4 Qye, 
Qniversitenin bulundugu bolgenin yerel yonetimlnl temsilen segilen en gok 8 
Qye. Kurulun Oye sayisi en az 20, en gok 40 olup, bunlarin en az 5, en cok 11'i 
0 Qniversitenin ogretim elemanlandir. Ba^ka bir ifadeyle, Irianda 
Cumhurlyeti universiteleri de Oniversite mensubu olmayan ki$llerin 
gogunlugunu oIu§turdugu heyetlerce yonetilmektedir. 

Soz konusu kanunun sevk ve idare kurulunun yetkilerini sayan 18. 
maddenin 1. Fikrasmin b) bendi aynen §6yledir: 

"To appoint the chief officer and such other employees as i t 
thinks necessary for the purposes of the university" 

"Oniversitenin rektoru ile universitenin amaglannm gerektirdiglne 
kanaat getirilen diger personeli atamak" 

Kanunun 19. maddesi uyarinca, gereken hallerde Oniversiteyi 
denetlemek Qzere hOkOmet tarafmdan yOksek yargi organlannin halen 
gorevde olan veya emekli olmu^ Oyeleri arasindan kidemli bir yargig, Visitor 
unvani ile atanabilir. Oniversitenin i§leyi§inde mevzuata uyiilmadigmm bu 
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ki|inin verdigi raporia belirlenmesi halinde, sevk ve idare kurulu hukumet 
tarafindan gorevden alinabllir. 

d) iSRAlL 

Israil Yuksekogretim Kurulu (The Council for Higher Education), 
Egitim ve Kultur Bakam'nin ba§kanliginda 24 uyeden olu§an, ulke duzeyindeki 
ara kurulu^tur. Uyeler hukumetin onerisi ve Cumhurba^kam'nin onayiyla 
atanir; uyelerin en az iigte ikisinin kendi alanlannda temayuz etmi§ 
akademisyenlerden olu?masi zorunludur. 

Israil Yuksekogretim Kurulu'nun ba§lica gorevleri bu OIkedeki 
yuksekogretim kurumlanni agilmasma, kapanmasina ve birle^tirilmesine, yeni 
programiar agilmasina, kurumlann universite adini kullanabilmelerine karar 
vermek ve yabanci yuksekogretim kurumlannin Israil'de faaliyet 
gostermelerine dair bafvurulan degerlendirerek karar baglamaktir. 

Kurulun en onemli organi 1977'de hukumet kararnamesi ile kurulan 
Plan ve Butge Komitesi'dlr. Alti uyeli komitenin 4 Oyesi akademisyen, 2 uyesi 
ise sanayi ve i§ dOnyasinda temayuz etml§ ki§ilerdir. Komitenin ba§ltca gorevi, 
yuksekogretime tahsis edilen kamu kaynaklanni kurumlar arasinda 
dagitmaktir. 

Israil universiteleri ve diger yuksekogretim kurumlan, ister ozel, isterse 
kamu kurumu olsun, aynen Amerikan Oniversitelerinde oldugu gibi, mOtevelli 
heyetler tarafindan yonetilir. Rektor (President) bu heyet tarafindan atanir ve 
rektorde profesor olma §arti yoktur. Akademik i§lerden sorumlu rektor 
yardimcisi (provost) ise, ogretim uyelerince segilir ve mutevelli heyet 
tarafindan atanir. 

11.4 KITA AVRUPASI UNlVERSilE YONETIM SiSTEMi 

11.4.1 ALMANYA 

Almanya'da hukOmet-universite ili§kileri, federal hukumet ve eyalet 
hukOmetleri ile olan ill^kiler olmak Ozere ikl dOzeydedlr. Turn yuksekogretim 
kurumlannin amag ve yapilan 26 Ocak 1976'da gikanlan, 9 Nisan 1987'de 
degi^tirilen YOksekdgretim Qergeve Kanunu (Hochschulrahmengesetz) ile 
tespit edilmi§tir. Aynca, Saarlandisches Universitatsgesetz, Gesetz uber 
die Universitaten des Landes Hesse n, Landesgesetz uber die 
wissenschaftlichen Hochschulen in Rheinland-Pfalz ve Bayerisches 
Hochschulgesetz gibi, her eyaletteki yuksekdgretim kurumlan ile o eyalet 
hOkumetinIn ili^kilerini ve o eyaletteki universitelerin ig i§leyi§ini duzenleyen 
ayn yasalar vardir. 

Qe§itli eyaletlerdeki (Lander) yOksekdgretim kurumlannm faaliyetlerini 
koordine eden ve asgari mO§terekleri belirieyen federal duzeyde bazi surekli 
komite ve kurulu§lar vardir. Eyalet KOltur Bakanlan Konferansi 
(Kulturministerkonferenz, KMK) ve Alman Rektorler Konferansi 
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(Hochschulrektorenkonferenz, HRK) bu tur kurulu§!ardir. Ancak, bunlarin 
kaynak tahsis ve daQitim yetkileri yoktur. Bu yetkiler Federal EQitim ve Bilim 
BakanliQi lie eyalet egitim bakanlanndadir. Bu iki kurulu§ta baglayici karariar 
ancak oy birii^i ile almabilmektedir. 

Federal Egitim ve Bilim BakanliQi, eyalet egitim bakanliklari ve Max 
Planck Ara$tirma Cemiyeti (Max Planck Gesellschaft) temsilcileri Ile Alman 
Rektorier Konferansi'mn uyelerinden olu§an Milli Akademik Konsey 
(Wissenschaftsrat) yuksekogretim kurumlannin yapilan ile mufredat 
programlan ve ogrenci kapasitelerinin planlanmasinda g6ru§ ve onerilerde 
bulunan federal duzeydeki bir kurulu§tur. Her ne kadar bu konseyin goru?, 
6neri ve karariari baQIayici degilse de, konsey bu konularda buyOk agiriiQa 
sahiptir. 

Birgok diger Orta ve Kuzey Avrupa ulkesinde olduQu gibi, Almanya'da 
da rektor ile hOkOmet temsilcisi olan ve Kanzler adi verilen bir kamu 
gorevlisinden olu§an iki ba^li bir yonetim sistemi vardir. Bu sistemin kokleri 
Wilhelm von Humboldt'un zamanina uzanmaktadir. 

Alman universitelerinde iki turiu rektoriuk sistemi vardir. 1987 yilmda 
yapilan deQi^iklikle, universitelerin rektoriuk (Rektor, Rektorat) veya 
ba§kanlik (Prasident, Prasidialkollegium) sistemi ile yonetilmesi 
ongorulmu^tur. 

Rektoriuk sistemi lie yonetilen universitelerde rektor o Oniversitenin 
profesorieri arasindan segilir ve gdrev suresi genellikle 2 yildir. Ydnetim kurulu 
niteligindeki Rektorat, rektdrun ba§kanli9inda, rektor yardimcilan ile 
Kanz/e/'den olu§ur ve universitenin gunluk l|lerini yurutur. 

Prasident olarak gorev yapmak igin universite profesoru olma ko§uIu 
aranmaz. Yuksekogrenim gdrmO^ olma ve uzun sure ust duzeyde sorumluluk 
ta§!yan ydnetim gdrevlllerinde, dzellikle bilim, iktisat ve hukuk alanlannda 
liyakatla gali§mi§ olma ko§ullan aranir. Prasldent'm gorev suresi en az 4 
yildir. Ancak, bu sure bazi eyaletlerde 8 yila kadar gikar. Ydnetim kurulu 
niteligindeki Prasidialkollegium, Prasidenfin ba^kanliQinda bu ki^inin 
yardimcilan Ile Kanzlet'den olu§ur. 

Oniversitenin en Ost akademik organi Konvent, Grosser Senate, 
Konsistorium, Grosse Rat, Konzilveya Versammlung adli Ost kuruldur. Bu 
kurulun adi, uye sayisi ve terkibi eyaletten eyalete degi5ir. Mesela, Giessen 
Onlversitesl'ndeki Kbnvenfin 90 Oyesinin 40'! dgretim Oyesi, 10'u diger 
akademik personel, 10'u idari ve teknik personel, 30'u ise dgrenci temsilcisidir. 
Gdttingen Universitesi'ndeki Konzif'm Oye sayisi 130, Eichstatt 
Onlversitesl'ndeki Versamm/unp'un uye sayisi ise 36'dir. Bu tOr Ost kurullar 
seyrek olarak toplanir. Bunlann baslica gdrevleri Rektor veya Prasident 
adaylanni segmek ve universitenin tOmO ile ilgili ydnetmelikleri onaylamaktir. 

Ikinci akademik kunjl Oye sayisi gok daha az olan ve daha sik toplanan 
senatodur. Dekanlann da tabii Oye oldugu bu kurulda dgretim Oyelerinin 
agiriigi daha fazladir. Kurulun baslica gorevi Oniversitenin egitim-dgretim ve 
ara^tmna faaliyetlerini planlayip koordine etmek ve yerine gore Ost kunjia 
sunulacak Rektor veya Prasident adaylanni beliriemeliir. 
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Suresi biten Rektor veya Prasident yeniden segilebiiir. Buniann segim 
ve atanma usulleri eyaletten eyalete degl^ir. Bavyera Eyaleti'nde bo^alan 
Prasident'lik, ilgili universite tarafindan ilan edilir. Universitenin ust kurulu 
ba§vuran veya aday gosterilen ki§iler arasindan 3 ki§iiik bir listeyi ilgili bakana 
sunar. Bakan bunlardan birini Prasident olarak atar. Ilgili universitenin 3 ay 
iginde adaylan belirleyememesi halinde, adaylar bakan tarafmdan belirlenir. 
Prasident'in 5 ay iginde atanmamasi halinde ise bakan gegici bir Prasident 
atar. 

Hessen Eyaleti'nde Prasident adaylan senato tarafmdan belirlenir. Ust 
kurul bunlardan birini veya ijgte ikl gogunlukia olmak kaydiyla, ba§ka birini 
seger. Adaym atanmasi ilgili bakan tarafmdan yapilir. Prasident'in gorev 
suresi 6 yildtr. 

There Oniversitesi'ndeki ust kurulun adi Versammlung olup, bu kurul 
18 profesdr, 7 diger dgretlm elemani, 3 idari personel ve 3 dgrenci 
temsilcisinden olu§ur. Universiteye Prasident atanacagi geni§ bir §ekilde 
duyurulur. Oniversite mezunu herkes aday olabilir ve aday gdsterilebilir. Bu 
universitede 12 profesdr, 4 diger dgretim elemani , 4 dgrenci ve 1 idari 
personel temsilcisinden olu§an senato, eyalet egit im bakanl igi ile 
mutabakat saglayarak en az 3 ki§iyi kapsayan bir aday listesini 
Versammlung'a sunar. Ust kurul bunlardan birini Prasident olarak seger; bu 
ki§inin atamasi eyalet egitimi bakaninca yapilir. 

Bazi Oniversitelerde ise sadece senato vardir. Ornegin, Bonn 
Oniversitesi'nin senatosu rektdr, rektdr yardimcilan, fakulte dekanlan, 11 
profesdr temsilcisl, 3 asistan temsilcisl ve 3 dgrenci temsilcisinden olu§ur. 
Bamberg Oniversitesi senatosu ise 14 uyelidir. Rektdr ust kurul ile senatonun 
ba^kanidir. Bazi eyaletlerde Kanzler ust kurul ile senatonun tabii Oyesidir. 

Berlin Hur Oniversitesi ile Berlin Teknik Oniversitesi'nin yapilan 
farklidir. Bu iki universitede ust kurul ile senatonun OstOnde ayn bir ydnetim 
kurulu vardir. Bu kurulun adi Berlin Hur Oniversitesi'nde mOtevelli heyet olup 5 
senato temsilcisl, 9 profesdr ve diger akademik personel temsilcisl, 3 Beriin 
§ehir Meclisi temsilcisl, 4 sendika temsilcisi ve 2 dgrenci temsilcisinden 
olu§ur. Berlin Teknik Oniversitesi'ndeki Kurator ium ise Prasident, 4 senato 
temsilcisi, 5 Konzil temsilcisi, 4 Berlin §ehir Meclisi temsilcisi, 2 Berlin 
senatdrO, 2 idari ve teknik personel temsilcisi ile 2 dgrenci temsilcisinden 
olu§ur. 

Almanya'da eyalet egitim bakanlannin segilen ki§iyi rektdr olarak 
atamama veya veto etme yetkisi de vardir. Nitekim, gegmi§te ara|tirmalarin 
finansmani hususundaki gdrO§lerinden dolayi segilen bir kl§i bakan tarafmdan 
atanmami§tir. 

Rektor veya Prasident son geli§melere ragmen, halen dahi Alman 
universltesinin esas olarak akademik lideridir. Idari ve mali yetkilerinin dnemli 
bir kismi Kanzter'dedir. Baden-Wuttenberg ve Schleswig-Holstein 
eyaletlerinde Kanzler universitenin beliriedigi adaylar arasindan, diger 
eyaletlerde ise dogrudan hukOmet tarafmdan atanir. 
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Yuksekogretim Qergeve Kanunu'nun 45. ve 46. Maddeleri profesorluk 
duzeyindeki atamalann genel usul ve esaslanni belirlemistir. Buna gdre, agik 
bulunan profesorluk kadrolan istihdam suresi de bellrtilerek ilgili universite 
tarafindan ilan edilir. Atama iiglll universitenin onerisl uzerine, eyaletin yetkili 
bakaninca yapilir. Istisnai hallerde Oniversitenin onermedigi kl§iler de 
atanabilir. Ozel haller di§inda bir universitede gorevli olan bir ki§i ayni 
Qniverslteye profesor olarak atanmaz. Atanan profesore surekli i§ statusu 
(tenure) veriiebilir veya bu ki5i ilanda belirtilen sureyle denemeye tabi 
tutulabilir. Deneme suresi genelllkle 5 yildir. ProfesorQn ayligi yetkili bakanca 
belirlenir. 

Bu genel esaslar dahilinde, eyaletten eyalete deSi§en §artlara omek 
olarak, a^agidakl uygulamalar verilmi§tir. 

a) Hessen Eyaieti 

Adaylar ligili bdlQme ba^vurur. Bdlumce olu$turulan bilim komltesi 
(Fachbereichsrat) 3 aday belirler ve gerekgeleriyle rektore sunar. Bilim 
komitesinde karar oy gokluQu Ile alinir. Rektor bu listeyi veto eder veya yetkili 
bakana sunar. Bakan, bu adaylardan birlnl veya gerekge gostermek suretiyle 
ba§ka birini 1 ay Iginde atar veya 4 ay iginde yeni adayiann belirlenmesi igin 
aday listesini Qniverslteye lade eder. 

b) Saarland Eyaieti 

ligili bdlumce kurulan komitenin beliriedigi 3 aday, senatonun gorQ^u ve 
turn diger adayiann listesi ile birlikte, rektdr tarafindan ilgili bakana sunulur. 
Bakan bu 3 adaydan birlnl atar veya makul bir sure Iginde yeni adaylar 
onerilmesi igin listeyi Qniverslteye lade eder. Bir kadronun b05almasi veya Ilan 
edilmeslnden veya aday llstesinin lade edilmeslnden itibaren bir yil Iginde yeni 
adaylar onerilmedigl takdirde, bakan dekanin ve Qniversitenin Qst kurulunun 
goruglerinl alarak uygun gdrdugQ ba^ka bir ki§iyi soz konusu kadroya 
atayabilir. 

c) Triere Oniversitesi 

Ilgili birimin kurdugu komite adaylan degerlendirlr ve senatoya sunar. 
Senato, eyalet egitim bakanina Qg aday onerir. Bakan bunlardan uygun 
gordugQnu atar; siralamaya uymak zorunda degildir. Diger eyaletlerdeki 
uygulamalar esas itiban ile buniann benzeridir, 

Yukarda veriien dmeklerde gdrQIdugQ gibl, Alman Qniversitelerinde 
uygulanan rektdr belirleme sisteminde Qniversitenin tQm ogretim Qyelerinin 
sandiga oy atmasi §eklinde bir usul olmadigi gibl, eyalet egitim bakani bu 
suregte dogrudan ve dolayli olarak onemli olgQde soz sahibidir. Seglciler 
kurulunda genellikle gogunlugu olu§turan profesdrier, Almanya'da rektdr 
tarafmdan degil, eyaiet egitim bakanligi tarafmdan atandigindan, Almanya'da 
segmenlerin segilen tarafindan atanmasi §eklinde ortaya gikan garip bir gikar 
geli§kisi yoktur. 
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Hochschulrahmengesetz'de 25 Agustos 1998'de yapilan de^ifiklikle 
Almanya da da duzenieyici devletten ('regu/aJorysfafe^ degerlendirici devlete 
(evaluative state) gegi? yonunde, bu ulkenin ?artlan Iginde onemli bir adim 
atilmi^ir. Bu degi§iklikleri §u §ekilde ozetlemek mumkundur: 

• Performansa bagli biitge sistemi, 

• E§itim-6gretim ve araftirmanin siirekli degerlendirilmesi, 

• Ogrenim siirelerinin standartize edilmesi, 

• Uzaktan egitimin te?viki, 

• Akademik dani§manlik hizmetleri ve ara sinavlann zorunlu kilmmasi, 
kredi sistemi ile lisans ve yiiksek lisans sistemine gegi§in te§vik edilmesi, 

• OQrenci kabulQnde, ortaogretimdeki ba§annin agirhginm artinlmasi, 

• Profesor atamalannda ogretim ve ara§tirma performanslanna ili§kin 
kriterlerin sikila§tinlmasi, di^ardan profesor atanmasma imkan verilmesi, 
siireli profesor atanabilmesi, 

• Miifredat programlan, smavlar, mezuniyet §artlan ve ara§tirma 
faliyetlerini duzenleyen aynntilarm kanundan gikarilmasi, 

• Ogretim uyelerinin, diger ogretim elemanlannin, idari personelin ve 
ogrencilerin yonetime katilmalanna ili?kin aynntiiann kanundan gikanlmasi. 

• Ozel yiiksekogretim kurumlanna izin verilmesi. 

Almanya'da lisans diizeyindeki ogrenim suresi geleneksel olarak 5 
yildir ve yuksek lisans e§degeri bir derece yoktur. Ne var ki, 3 veya 4 yillik 
lisans ve bunu izleyen 1,5-2 yillik yuksek lisans ve daha sonra doktora 
basamaklarmdan olu§'an Anglo-Sakson derece sisteminin giderek genel kabul 
gormesi, Almanya'yi da bu yone itmeye ba§lami§ ve son yapilan degi§iklikle 
bu sistem te§vik edilmeye ba§lami$tir. Bu meyanda, Aiman universitelerinde 
hem Alman. hem de yabanci ogrencilere agik, Ingiliz dilinde yurutulen 4 yillik 
lisans programlan da ba§lami§tir. Almanya'da akademik degerlendirme 
yapma amaciyla kurulan ge?itli kurullan akredite etmek ve ilgili eyalet egitim 
bakaninm talebi halinde, universite ve Fachhochschulen'de agilan bu tiir yeni 
programlan ve agilmasina izin verilen ozel yiiksekogretim kurumlanni 
akademik agidan degerlendirmek ve akredite etmek uzere, 3 Aralik 1998'de 
14 uyeli Akreditasyon Konseyi (Akkreditierungsrat) kurulmu§tur. Uyeleri 
Kulturministerkonferenz ve Hochschulrektorenkonferenz tarafmdan 
mu§tereken atanan bu kurulun terkibi §6yledir: 

• 4 ogretim iiyesi, 

• 4 i§gi ve i^veren sendikalari temsilcilsi, 

• 2 ogrenci, 

• 1 universite rektoru, 

• 1 fachhochschule rektorii, 
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• 2 eyaletler (Lander) temsilcisL 

Alman Dniversiteleri geleneklerine bagli, muhafazakar kurumlardir. Bu 
bakimdan, once 1987'de profesor olmayanlara rektor (Prasident) olma 
yolunun agilmasinin ardindan, 1998'de Akreditasyon Konse/lne universite 
mensubu olmayan ki§ilerin de (laymen) alinmasi, Almanya igin gok kSklu bir 
degi§ikliktir. 

11.4.2 AVUSTURYA 

Avusturya universitelerinin akademik ve idari yapilan Ile ig i§leyi§leri 
1993'de gikanlan Universitats-Organisationgesetz, dereceye yonelik egitim-
Sgretim programlannm mOfredatlanna ili§kin genel hususlar Ise 1997'de 
gikanlan UniversltatsStudiengesetz adii federal kanunlaria belirlenmi§tir. 

Avusturya universitelerinin yapilan Alman Qniversitelerine benzerdir. 
Oniversitenin iki Ost kumlu, genel kuail niteligindeki Universitats 
Versammlung We akademik kurul olan senatodur. Oye sayisi en gok 600 olan 
genel kuml, senatonun uyeleri iie birlikte, profesor, diger dgretlm elemani 
(mittelbau), idari personel ve dgrenci temsilcilerinden olu5ur. Profesor sayisi 
diger Oyelerin sayisina e§ittir. Senato, rektSrOn ba^kanligmda, rektor 
yardimcilan, Kanzler'in e§degeri olan Unlversitatsdirektor, persoriel 
planlama komisyonu ba§kani ve 2 : 2 : 1 oraninda, profesor, diger ogretim 
elemani ve ogrenci temsilcilerinden olu^ur. 

1993'de yapilan degisiklikle getirilen onemli bir yenilik. her universitede 
Unlversitatsbelratad!i birdani§ma kurulunun kurulmasidir. Federal hQkQmet, 
eyalet hukOmeti, belediye, Qniversitenin i§biriigi yaptigi uluslararasi kumlu^Iar, 
ozel ve kamu Iktisadi kurulu§Ian lie mezunlann e§it sayida temsilcisinden 
oiu§an bu kurul rektorOn beiirienmesinde gok 6nemli bir rol oynar. 

Rektorde profesor olma §arti vardir. RektoriOgOn bo$aldigi ilan 
edildiginde ba§vuran adaylar once Umversitatsbeirat tarafmdan 
degeriendirilir. Senato, bu degeriendimieye g6re Og ki^ilik bir aday listesi 
haziriar. Genel kunjl bu Qg adaydan birini seger. 

11.4.3 FRANSA 

Fransa'da halen yOrOriukte olan ve o zamanki Egitim Bakam'na ithafen 
Savary Yasasi olarak bilinen yasa, 26 Ocak 1984,de gikanlan 84-52 sayili 
YQksekogretim Kanunu'dur (La Lo i d'Orientation sur I'Enseignement 
Superieur). Buna gore, Milli Egitim Bakani yOksekogretim faaliyetlerinin 
planlanip koordine edilmesi, ogretim sOreleri ve ogrenci kapasitelerinin tespiti 
gibi konularda yetkilidir. TOm diplomalari onaylar ve ogretim elemanlannin 
istihdam I ile ilgili usul ve esaslan belirier.* Fransiz Oniversitelerinin sevk ve 
idare sisteminin anahatlan ?ekil 14'te g6sterilmi$tir. 

• 4 Temmuz 1986 tarihii International Herald Tribune'da yer alan bir habere gdre, Milli 
Egitim Bakani, bazi usullere uyulmadigi gerekgesiyle, Nantes Oniversitesi'nde kabul 
edilen bir doktora tezi ile buna dayanilarak verilen doktora derecesini Iptal etml§ ve 
juri ba§kani olan ProfJean-Claude Riviere'l agiga almi§tir. 
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$EKiL14 

UNiVERSiTE YONETiM SISTEMI 

FRANSA 

M i L L i E ^ i T i M BAKANI 

YUKSEKOf iRETiM VE 
ARA§TIRMA MILLl KONSEYi 

{Conseil National de 
I'Enseignement Superieur et de 

M iLL iDE^ERLENDiRME 
KOMiTESi 

(Committee National d'Evaluation) 

ACADEMIE (Egitim Bdlgesi) 
RECTEUR DE L'ACAD EM IE CHANCELLIER 
DE L'UNIVERSITE (§ans6lye) 

UNiVERSiTE 
(PRESIDENT. REKTOR) 

OGRENIM VE 
UNiVERSiTE HAY ATI 

KURULU 
(Conseil des Etudes et de la 
Vie Universitaire) 

Ogretim eleriianlan ve 
Ogrenciler % 75-80 
Universite di§i temsilciler 
%10-15 
Idari ve teknik personel 
% 10-15 

YONETiM KURULU 
(Conseil d'Administration) 
• Ogretim iiyeleri ve 

ara§tincilar% 40-45 
• Universite di§i temsilciler 

% 20-30 
• Ogrenciler % 20-25 
• Idari ve teknik personel 

% 10-15 

BiL iMSEL KONSEY 
(Conseil Scientifique) 
• Ogretim uyeleri ve 

ara?tincilar % 60-80 
• Universite di§i temsilciler 

% 10-30 
• Lisansustu Ogrenciler 

% 2.5-7.5 

(20-30 uye) 
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Fransa 4cac/e/n/e adi verilen 23 egitim bolgeslne b6!unmu§tur. EQitim 
Bakani tarafindan atanan Akademi Rektoru (Recteur de rAcademie) 
ilkogretimden yuksekogretime kadar kendi bolgesindeki tum eQitlm 
faaliyetlerini koordine eder. Bakani temsil eden akademi rektoru bu sifatiyla 
bolgesindeki tum yuksekogretim kurumlannin "^ansolyesi^dir. Turn kuruilara 
katilir, ya da temsiiclsinl yoilar. Universite rektorlerinin (president) ve 
Oniversite kumllannin aldigi kararlardan haberdar edilir ve bunlann 
yOrOrlOktekl Ilgili mevzuata uygun olup olmadigini inceler {Md.23). Bunlann 
yurOrlOktekl mevzuata uygun olmadiginin tespiti halinde akademi rektoru Iptal 
Istemlyle mahkemeye ba§vurur veya telafisi mumkun olmayan zararlar 
dogacagma kanaaat getirlrse bu i§lemleri 3 aylik bir sure igin res'en 
durdurabilir (Md.46). 

Milli Egitim Bakam'ntn ba^kanligindakl Bakanliklararasi Komisyon 
(Commission interministerietie de Prospective et d'Orientation), basta 
devletin merkezi planlama te§kilati olan ve 4 yillik planlar hazirlayan 
Commissariat Generai du Plan olmak Ozere, OIkenin ara^tirma faaliyetlerini 
duzenleyen Cenfre National de la Recherche Scientifique (CNRS) gibi 
diger devlet organlan Ile yOksekogretim kurumlan arasindaki baglantiyi saglar. 
Komisyonun ba§lica gorevi ekonomik geli§melere gore yuksekogretimde ne 
gibi degi^iklikler yapilmasmm gerektigi ve ozellikle yetl§kin Insan gOcOnde 
aranilan nitelikler konusunda Milli Egitim Bakam'na gorO? ve onerilerde 
bulunmaktir (Md.9,10). 

IQSS'te kurulan Yuksekogretim Konseyi (Conseil National de 
I'Enseignement Superieur et de ia Recherche) Milli Egitim Bakanrnin 
ba§kanliginda yOksekogretim kurumlan, meslekl kurulu§lar, ara§tirma 
kurumlan, kOlturel kurulu§lar ve ogrenci temsilcileriyle Milli Egitim Bakani'nca 
toplumda temayuz etmi§ ki§ller arasindan atanan Oyelerden olu§ur. Bu 
konseyin ba^lica gorevleri "milli diploma" veren yOksekogretim kurumlarmin 
akreditasyonu ve bu diplomaya yonelik egitim-ogretim programlannin 
onaylanmasi, gerekli incelemeleri yaparak yOksekogretim kurumlannca 
onerilen ogretim elemanlannin atamalan, gerektiginde de bu atamalarm 
yonlendirilmesi ve ge§itli yuksekogretim kurumlan arasindaki eklpman ve 
teghlzatm payla§tinlmasi hususlarinda Milli Egitim Bakam'na gorO? ve 
onerilerde bulunmaktir (Md.64). 

Bu konseye ek olarak, 21 §ubat 1985,te kumlan Milli Degeriendirme 
Komitesi (Comite National d'Evaluation), tumO Cumhurba^kani tarafindan 
atanan 17 Oyeli bir kumldur. Oyelerin gorev suresi bir defaya mahsus olmak 
Ozere 4 yildir. Oyelerin 11*1, a§agida s6z0 edilen Conseil National des 
UniversitesiQ bagli bilim alani komitelerinin ba§kanlari, CNRS'in bolum 
ba^kanlan ve ge^itli bilim akademllerince, 4'0 ise Ekonomik ve Sosyal Konsey 
tarafindan onerilen adaylar arasindan atanir. Bir Oye Devlet Konseyi (Conseil 
d'Etat, Dam^tay), 1 Oye de Sayi§tay (Cour de Comptes) mensuplan 
arasindan atanir. Milll Degeriendimie Komitesl'nin ba^lica gdrevleri 
yOksekdgretim kummlanni ve bunlann faaliyetlerini degeriendinnek, egitim-
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ogretim, araftirma ve dgrenci kabulu konularinda verimliligin artinlmasi igin 
kurumlara onerilerde bulunmak ve yuksekogretim kurumlannm vermekle 
yukumlu oldugu nitel ve nicel bilgilere dayanarak yillik ve 4 yillik raporlar 
hazirlayip Fransa Cumhurbafkam'na sunmaktir (Md.65). 

Universite Rektorleri Konferansi (Conference des Presidents 
d'Universites), Milli Egitim Bakani'nin ba^kanlik ettigi bir kuruldur. Bu kurul 
universite rektorlerinin bir araya gelerek ortak sorunlanni dile getirdikleri bir 
platformdur. Herhangi bir yetkisi veya surekli personeli yoktur. Yukanda sozij 
gegen komite ile konseyin bazi uyeleri de bu toplantilarda hazir bulunur. 
Kamuoyuna agik toplantilarda, gundemi Milli Egitim Bakani belirler. Ozel 
oturumlar ise, bakanin veya universite ba§kanlannm kendi aralanndan segtigi 
birinci ba§kan yardimcismm istegi uzerine yapilabilir. 

Fransiz Oniversitelerinde rektore ba§kan (president) denir. Oniversite 
ba§kani (president) a§agida sozO edilen 3 Oniversite konseyinin ortak 
toplantismda o Oniversitenin ogretim elemanlan arasindan segilir. Ba§kanda 
profesor olma §arti aranmaz. Ba§kanin gorev sOresi 5 yildir. SOresi biten 
ba§kan aradan 5 yil gegmeden yeniden bu goreve segilemez. Ba§kanin 
atamasi Milli Egitim Bakam'nca yapilir. 

Oniversitenin tuzel ki§iliginin temsilcisi olan ba^kan, Oniversite 
konseylerine ba§kanhk eder, buniann kararlanni uygutar ve ita amiri olarak 
gorev yapar. I§e alma ve atama yetkisi Milli Egitim Bakanligi'nda oldugundan, 
ba§kan bunun di§mda Oniversite personelinin ozlOk haklanni yurOtur (Md.27). 

Oniversitenin idari i^lerini yOruten genel sekreter ba§kanm onerisi ve 
Milli Egitim Bakani'nin karanyla atanir. Mali i§leri yurOten sayman ise 
ba§kanin onerisi uzerine Milli Egitim ve Maliye Bakanlan'nin ortak karanyla 
atanir. Genel sekreter ve sayman oy kuilanmadan Oniversite konsey ve 
kurullannin toplantilarina katilirlar {Md.59). 

Oniversite di§mdaki diger devlet yOksekdgretim kurumlannm (grandes 
eco/es^ mudOrleri, kurum yonetim kurulunun segimi ve Milli Egitim Bakani'nin 
karanyla 5 yillik bir sOre igin atanir. SOresi sona eren mudOr bir defaya 
mahsus olmak Ozere yeniden segilip atanabilir. MOdOrde ogretim elemani 
olma §arti aranmaz (Md.36). 

Oniversite president'm ba§kanligmdaki 3 konsey tarafmdan yonetilir. 
Yonetim kurulu niteligindeki yonetim konseyinin (Le Consei i d'Administration) 
Oye sayisi 30 ile 60 arasmda degi§ir. Oyelerin %40-45'i ogretim elemani, 
%10-15'i idari ve teknik personel, %20-25'i ogrenci temsilcilerinden olu§ur. 
Konseyin geri kalan %20-30'unu olu§turan Oyeler ise toplumda temayuz 
etmi§, Oniversite mensubu olmayan ki§iler arasindan Milli Egitim Bakam'nca 
atanir. Bu konsey Oniversitenin bOtge teklifini haziriar, ba§kanm diger 
kurulu§larla imzaladigi s6zle§meleri onaylar ve Oniversitenin genel politikasmi 
tesbit eder {Md.28). Konseyin bOtge teklifini hazirlayamamasi halinde. bu 
gorevi o Oniversitenin iginde yer aldigi akademinin rektorO yapar. 

-255 -



Bilim konseyi (Le Conseil Scientifique) 20-30 uyeden olu§ur. Oyelerin 
%60-80,i ogretim elemanlannin, %7,5-12t5,u lisansustu ogrencilerin 
temsilcllerinden olu§ur. Konseyin geri kalan %10-30,unu olu§turan uyeler Ise 
bilimsel ve teknolojik ara§tirmalar alaninda temayuz etml§, universite 
mensubu olmayan kl^ller arasinda Milll Egitim Bakam'nca atanir. Bilim 
konseyi universitenin ara§tirma ve dokumantasyon politikalann in tespltl, 
universiteye tahsis edilen ara§tinna fonlannin birimler arasindaki dagilimi 
konulannda yonetim konseylne g6ru§ biidirir, Snerilerde buiunur ve 
universitenin kendisinin verecegl diplomalar lie Ilgili esaslan tespit eder 
(Md.30). 

dgretim ve Oniversite Hayati Konseyrnin (Le Conseii des Etudes et 
de ia Vie Universitaire) uye sayisi 20 Ile 40 arasinda degi§lr. Oyelerin %75-
80*1, e§it sayilarda olmak uzere, ogretim elemani ve ogrenci temsilcllerinden, 
%10-15*1 Ise Idari ve teknik personel temsilcllerinden olu§ur. Konseyin geri 
kalan %10-15,inl olu§turan Oyeler Ise toplumda temayOz etml§ ki§iler 
arasindan Milli Egitim BakanI'nca atanir. Konsey ogrencilere sunulan saglik, 
kOltOr, spor, barinma ve beslenme hizmetlerini koordine eder, duzenler ve 
Oniversite hayatinin lyile§tirilmesi konusunda yonetim konseylne g6r0§ bildirip 
onerilerde buiunur (Md.31). 

Oniversiteler di§indakl diger devlet yOksekdgretim kurumlarmin yonetim 
konseyinin Oye sayisi en gok 40'tir. Oyelerin %30-60'i toplumda temayOz 
etml§ kl^iler arasmdan Milli Egitim Bakam'nca atanir. Geri kalan Oyeler Ise e^lt 
sayilarda olmak Ozere, dgretim elemani, dgrenci ve Idari ve teknik personel 
temsilcllerinden olu§ur. Ydnetim konseyinin ba§kani, konseyce di§ardan gelen 
Oyeler arasindan 3 yillik bir sOre igin segilir (Md.35). Diger iki konseyin 
bile§imleri ve gdrevleri Onlversitelerdeki gibidir. Konseylerdeki dgrenci 
temsilcilerinin gdrev suresi 2, diger Oyelerin Ise 4 yildir. 

Onlversitelere bagli okul ve enstitOler de diger okullannklne benzer 
birie§imdeki ydnetim konseylnce ydnetilir. Konseyin ba§kani ayni §ekllde 
di^aridan gelmi^ bir uyedir. MudOr konseyin onerisl ve Milll Egitim Bakani'nm 
karanyla atanir. Bu kl5ide dgretim elemani olma ^arti aranmaz (Md.33). 

Fransiz Onlversltelerine profesdr veya dogent (maitre d'conference) 
olarak atanmaya aday olabilmek Igin, akademik yeteriiligin Conseil National 
des Universites tarafindan tasdik edilmesi (qualification) zorunludur. 
Sekreteryasi Milli Egitim Bakanligi Iginde bulunan bu kurula bagli 75 bilim 
alani komitesi vardir. Her bir bilim alani komitesinin Oyelerinin Ogte Ikisi o 
alandaki profesdrier tarafmdan segilir, Ogte biri Ise Milli Egitim Bakani 
tarafindan dogrudan atamr. Hukuk ve hukugun turevi oldugu kabul edilen 
kamu ydnetlml, Iktisat vb. bilim alanlanndaki profesdr ve dogent duzeyindeki 
atamalar Ise agregation adi verilen milli dOzeydekl yan^ma sinavlan Ile 
yapilir. Bu sinavlan yapacak jOrilerin ba^kanlari Milli Egitim Bakani tarafindan 
atanir. Her bir jurinin kalan 6 Oyesi Ise ba^kan tarafmdan segilir. Balkan ve 
Oyelerin gdrev sOreleri 2 yildir. 
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Profesor ve dogent duzeyindeki atamalar, ilgili universitenin onerisi 
uzerine Milli Yuksekogretim Konseyi'nin g6ru?u almarak, sirasi ile, Fransa 
Cumhurba^kani'nca veya Milli Egitim Bakam'nca yapilir (84-431 sayili 
karamame). Diger duzeylerdeki ki§iler Milli Yuksekogretim Konseyi'nin 
beliriedigi esaslara gore yapilan smavlaria i§e almir. Buniann atanmalari Milli 
Egitim Bakani'nin onayina bagiidir. Ogretim elemanlari kamu gorevlisi 
statusundedir. Profesor ve dogentler surekli i§ statusune sahiptir. Buniann 
uzun sureli izinleri Milii Egitim Bakani tarafindan verilir. Ogretim elemani 
kadrolan, Milli Yuksekogretim Konseyi'nin g6ru§u almarak, Milli Egitim 
Bakanligi'nca belirlenir. Fransiz universitelerinin personel butgeleri Milli Egitim 
Bakanligi butgesi igindedir. 

11.4.4. iSPANYA 

ispanyol universiteleri 25 Agustos 1983 tarih ve Universite Reformu 
Kanunu (Ley de Reforma Universitario) adli ve 11/1983 sayili yasaya 
tabidir. Bu yasanm ikinci kismmda universite ozerkligi ogretim uyelerinin 
ara§tirma yapma ozgurlugu olarak tanimlanmi§tir. Bu yasayla, universitelerin 
egitim-ogretim ve ara§tirma faaliyetlerini planlayip koordine ve mali 
ihtiyaglanni tespit etmek; milli ihtiyaglara uygun yuksekogretim kurumlannm 
kurulmasi ile ilgili ilkeleri ve buniann akademik personel kadrolarmi ve yillik 
ogrenci kontenjanlanni belirlemek ve universitelerle diger kamu kurulu§lari 
arasmda baglanti kurmakia gorevli bir organ olarak Universiteler Konseyi 
(Consejo de Universidados) kurulmu§tur. Egitim ve Bilim Bakani'nin 
ba§kanlik ettigi konseyin koordinasyon ve planlama komitesi, universite 
rektorleri, 17 yerel yonetim bolgesinin egitim i§lerinden sorumlu yoneticileri ve 
hukumetge atanan 5, meclis ve senatoca segilen 5'er olmak iizere, toplumda 
temayuz etmi§ toplam 15 iiyeden olu§ur. Ozel universitelerin rektorleri bu 
konseyin iiyesi degildir. Ancak, kendi Ciniversiteleri ile ilgili kararlar alinmasi 
soz konusu oldugunda toplantilara katilirlar. 

Ispanyol iiniversite yonetim sisteminin anahatlan §ekil 15'te 
gosterilmi^tir. Universitenin en ust organi olan sosyal konseyin (consejos 
sociales) uyelerinin 3/5'i toplumda temayuz etmi§, universite mensubu 
olmayan ki§ilerden, geri kalani ise o iiniversitenin mensuplanndan olu§ur. 
Konseyin gorevi iiniversitenin geli§me plani ile yiHik butge teklifini 
onaylamaktir. Bu diizeydeki ikinci organ iiniversite kuruludur (claustro 
universitario). Bu kurulun iiyelerinin en az 3/5'i o universitenin dgretim 
Oyelerinden, geri kalani ise, idari ve teknik personel ve ogrenci 
temsilcilerinden olu^ur. Ba§Iica gorevi universitenin yonetmeliklerini 
haziriamak ve yOrOtOten faaliyetlerin ana hatlarmi tesbit etmektir. Universite 
kurulunun gikardigi ydnetmelikler ve aldigi kararlar Egitim ve Bilim Bakani'mn 
onayina tabidir. Sosyal konseylerin ba§kanlari Egitim ve Bilim Bakam'nca 
atanir. 

Rektdr Oniversite kurulunca o Oniversitelerin profesdrleri arasindan 4 
yillik bir sure ile segilir. SOresi biten rektdr yeniden segilebilir. Rektdr Egitim ve 
Bilim Bakam'nca atanir. Rektdr Oniversitenin tOzel ki§iliginl temsil eder ve 
universitenin akademik lideridir. Egitim ve Bilim Bakam'nca atanan genel 
sekreter ise Oniversitenin idari ve mali i§lerini yOrOtOr. 
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$EKIL 15 

ISPANYA 

ONIVERSITE YONETIM SISTEMI 

EFITTIM VE BILIM BAKANI 

CONSEJO DE 
UNIVERSIDADOS ONIVERSITE 

CONSEJO SOCIAL 
Oyeler % 60*1 Oniversite di§indan. % 40'i 
Junta de Goblemo'nun Oyeleri arasmdan 

REKTDR 

CLAUSTRO UNIVERSTTARIO 
Oyelerin en az % eCi Ogretim 
Oyesi, kalani Idari personel ve 
dgrenci temsilcfei 

JUNTA DEGOBIERNO 
Rektor, rektflr yanJimciIan, 
administrator, dekanlar, 
Ogretim Oyesi, idari 
personel ve Ogr^ci 
temsilcileri 
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Universitenin gunluk i§leri rektorun ba§kanliginda rektor yardimcilan, 
fakulte dekanian, okul ve enstitu mudurleri, ogrenci temsilcileri, idari ve teknik 
personel temsilcileri ile genel sekreter ve idari i?ler sorumlusundan (gerente) 
olu§an yurutme kurulunca (junta de gobierno)yuru\u\i jr. 

Universiteler fakulte ve bunlara bagli bolumlerle enstitu ve okullardan 
olu§mu§tur. Bu blrimlerden her birinin bir kurulu vardir. Bu kurullarm bile§im, 
yetki ve gorevleri universite kurulunca gikanlan yonetmelik ve tuzuklerle 
belirlenir. 

Ispanyol universitelerinde halen profesore tekabul eden catedrat icos 
de universidad, yakla§ik olarak dogente tekabul eden profesores t i tulares 
de escuala universi tar io ve ogretim gorevlisinin kar§iligi olan profesores 
t i tulares de escuala universi tar io adli dort ogretim uyesi unvan kademesi 
vardir. Ilk ug kademeye yukselebilmek igin doktora derecesine sahip olmak 
§arttir. 

Universite Reformu Kanunu giktiginda ispanyol universitelerindeki 
ogretim uyelerinin buyiik bir kismi ( interinos) v e y a s6zle§meli (contratodos) 
statiideydi ve bunlar kadrosuz (Profesores no numerias, PNN) olarak 
adlandinlmaktaydi. Bunlarin hangilerinin kadrolara gegirilecegine 1984 ve 
1985 yillannda yapilan merkezi sinav (prubbas de idoneidad) sonuglanna 
gore karar verilmi§tir. 

OQretim uyelerinin unvan kademesi terfileri halen 5'er ki§ilik juriler 
tarafindan yapilan sinavlara baglidir. Jtiri uyelerinden ba§kan ve raportorler 
ilgili universitece, diger S'ii ise Universiteler Konsey'i tarafindan atanmaktadir. 
Ogretim iiyelerinin atanmalan ilgili iiniversitenin onerisl ve Egitim ve Bilim 
Bakani'mn karanyla yapilir. Diger ogretim elemanlan ise ogretim gorevlisi, 
okutman, uzman ve asistanlann e§degerleri olan ki§ilerden olu§ur. Bunlannda 
buyiik bir kismi s6zle§melidir. 

23 Aralik 1992 tarih ve 9/1992 sayili Kanunia, merkezi hukumetin 
iiniversiteler uzerindeki idari tasarruf yetkileri ile mali yiikiimliiliiklerinin onemli 
bir kismi 17 bolgenin yerel yonetimine devredilmi§tir. 

11.4.5 iSVEQ VE HOLLANDA 

Isveg ve Hollanda i in iversi teler inin sevk ve idaresini d i izenleyen 
mevzuatta 1990'ii yi l larda yapi lan degi§ikl ikler, devletin bu alandaki 
di izenleyic i ro l i inun degerlendir ic iye d6nu§mesln in t ipik ornekler idir . Bu 
iki ulkede 199011 yillarda yapilan koklii degi^ikliklerin daha iyi anla^ilabilmesi 
igin, sozkonusu diizenlemelerden onceki yapilann anahatlan da a§agida 
verilmi§tir. 

1993 yilina gelene kadar Isveg yiiksekogretim sistemi 1977'de 
gikanlmi§ olan Yuksekogretim Kanunu ile diizenlenmi^ti. Buna gore, 
egitim-ogretim programlannin turleri, sureleri ve amaglan, yuksekogretim 
kurumlarmin kurulu? ve i?leyi§leri, bunlann butgeleri ve her yil alinacak 
ogrenci sayilanyla ilgili hususlar parlamento (Riksdag) tarafindan gikanlan 
yasalaria belirlenmekteydi. Bu konular Parlamento Egitim Komisyonu 
tarafindan ele almdiktan sonra Parlamento'da yasala§maktaydi. 

- 2 5 9 -



Yuksekogretimle ilgili tastakiar Parlamentoya Egitim ve KQItur Bakanligi 
tarafindan sunulmaktaydi. Ancak, yOksekdgretimin planlanmasi ve 
koordlnasyonu Milli Universiteler ve Kolejler Kurulu'nca (Universitetsoch 
Hogskoieambetet, UHA) yapilmaktaydi. Ayni kurul Egitim ve KOltur 
Bakanligi'nca Parlamentoya sunulacak yasa taslaklarini da hazirlamaktaydi. 

UHA Isveg Qniversite ve Kolejieri $ans5lyesinln Ba^kanliginda bir 
ba^kan yardimcisi, bu kurula bagli a) Teknik Bilimler b) Iktisadi idari ve Sosyal 
Bilimler, c) Saglik Bilimleri, d) Egitim ve Ogretmen Yeti§tirme, e) Edebi ve 
KOItOrel Bilimler Planlama Komitelerinin Ba^kanlari, toplumda temayOz etmi§ 
6 Oye ile universite mensubu 2 uye olmak Ozere 15 ki^iden olu^makta ve 
Oyelerinin tOmO Bakanlar Kurulu'nca atanmaktaydi. 

UHA yOksekogretimin QIke dOzeyinde planlanip koordine edilmesi, her 
yil Oniversite programlanna alinacak ogrenci sayilannin belirlenmesi, 
yOksekdgretim kurumlannm bOtQelerinin hazirlanmasi, yuksekogretimin 
ve bilimsel ara^tirmalarin genel politika ve stratejilerinin belirlenmesi di§inda, 
a^agida aniatilan gOglO icra yetkilerine de sahip bir ara kurulu^ niteligindeydi. 

1987 yilina gelinceye kadar Isveg yOksekdgretim bakimindan 
Stockholm, Uppsala, Linkoping, Lund/Malmo, Gdteborg ve Umea olmak Ozere 
6 bdlgeye ayrilmi§ti. Her bdlgede UHA'ya bagli 6 bolgesel yuksekdgretim 
komitesi (regionstyretser) vardi. Buniann ba^lica gdrevleri, bolgelerindeki 
ortadgretim kurumlan ve sanayi kurulu^lari ile o bdlgedeki yuksekdgretim 
kurumlan arasinda baglanti kumiakti. Yuksekdgretim Kanunu'nda 1987 
yilmda yapilan bir ekie bu bdlgesel komiteler kaldinlarak buniann gdrevleri o 
bdlgedeki Onlversiteye verildi. 

isveg unlversiteleri lie bu dOzeydeki yOksekogretim kunjmlannda rektdr 
adaylan akademik personel, Idari ve teknik personel ile ogrenci 
temsilcilerinden olu^an 60 ki^ilik bir segici kuruica bellrlenmekte ve Oniversite 
kumlunun onerisi uzerine Bakanlar Kurulu'nca 6 yillik bir sure igln 
atanmaktaydi. Rektdr genellikle o universitenin kidemli profesdrleri arasindan 
segilmekteydi. Rektdrun ba^lica gdrevleri universitenin akademik liderligini 
yapmak, kurumu temsil etmek idi. Idari ve mali yetkiler ise, esasen Bakanlar 
Kurulu'nca atanan Oniversite direktdrundeydl (universitetsdirektor, 
fdrvaltningschef veya kanslichef). 

Oniversite ve bu dOzeydeki yuksekdgretim kurumlannm en Ost idari ve 
akademik organi universite kurulu idi (universitetsstyrelsen, konsistoriet 
veya hogskolestyretsen). Oniversite Kumlu rektdrun ba§kanliginda, 
akademik personel, idari ve teknik personel ve dgrenci temsilcileri ile Bakanlar 
Kumlu'nca siyasi partilerin mensuplan, sendlkacilar ve sanayide ve sosyal 
alanlarda toplum Iginde temayOz etmi$ ki^iler arasindan atanan kl^ilerden 
olu^maktaydi. FakOlte kumllarinda da hOkOmetge atanan, Oniversite mensubu 
olmayan ki^iler vardi. 
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Universite i<urulu, diger ulke universitelerindeki senato ve yonetim 
kurullarmm yetkilerine sahipti. Bu kurul planlama ve personel politlkalarmi 
tespit etme, biitge teklifini hazirlama ve universiteye bagli birimlerin 
faaliyetlerini koordine etme konularmda yetkiliydi. Yeni birimlerin kurulmasina 
ilifkin oneriler universite kurulunca hazirlanarak UHA'ya sunulmaktaydi. 

1 Q/y'de yapilan koklu reformun temel amaci, lisans duzeyindeki egitimi 
diizenieyerek, yuksekogretimdeki okulla§ma oranini artirmakti. Bu amagia, 
universiteierle birlikte tiim universite di§i mesleki ve teknik yuksekogretim 
kurumlan da ayni sistemin gatisi altinda toplandi. Tiim kurumlann akademik 
ve idari yapilan ile organlannin olu§umuna ili§kin usul ve esaslar ayni 
mevzuatia aynntili bir bigimde tanimlandi. Ogrencilerle idari ve teknik 
personeie karar alma mekanizmalannda oy hakki verildi. Butgeler kurumlara 
degil, yukanda sozii edilen 5 alana gore hazirlandiktan sonra, alanlardaki 
ogrenci sayilanna gore kurumlar arasinda dagitilmaktaydi. Profesor kadrolan 
kanunia belirlenmekte, atamalar ise universitelerce degil, bakanlikga 
yapilmaktaydi. Her bir alandaki mufredat programlannin aynntilari ve her yii 
ge§itli alanlara alinacak ogrenci sayilan UHA tarafindan belirlenmekteydi. 
Lisansiistii egitim ve ara§tirma biitgesi, lisans egitimi igin verilen biitgeden 
tamamen ayrilmi§, bu meyanda sadece ders veren ve ara§tirma yapmasi 
beklenmeyen ogretim uyeleri kadrolan ihdas edilmi§ti. Ozetle, Isveg'de 
1977'de yapilan reformla, bu ulkenin yuksekogretim sistemi, aslinda 
ABD'ndeki gok kampuslu universite sistemlerine donii^tiirulmii?, bu meyanda 
ogrenciler ve idari ve teknik personel ile iiniversite mensubu olmayan ve 
toplumda ge§itli kesimleri temsil eden ki^ilere yonetimde yer verilmek suretiyle 
profesorlerin yetkisi azaltilmi§ti. 

1990'li yillann ba§ina gelindiginde, ozellikle lisans diizeyindeki 
programlardaki kati mufredat igerikleri ve kurallar iizerindeki eie^tiriler 
yogunla§mi?ti. Bu yillarda kaynaklann daha verimli kullanilmasi ve ulkenin 
egitim sisteminin ekonominin uluslarasi rekabet giicunii artiracak §ekilde 
yeniden dijzenlenmesinin gerekliligi iizerinde gorii§ birligi olu§mu§tu. 

1993'de yapilan ilk yasal duzenleme ve bunu izleyen diger mevzuat 
degi§iklikleri ile, ozellikle lisans duzeyindeki egitim ogretim programlan ve 
ogrenci sayilan itibari ile kati kaliplara dayah Isveg yiiksekogretim sisteminin 
pazar §artlanna kismen duyarli (quasi-market) hale getirilmesi 
amaglanmi§tir. Devlet yiiksekogretim kurumlannin yaninda, vakiflarca kurulan 
ozel yiiksekogretim kurumlannin ve kar amagli yuksekogretim kurumlannin da 
bu pazarda ogrenciler ve ara§tirmaya aynlan kaynaklar igin birbirleriyle 
rekabet etmeleri hedeflenmi§tir. Kurumlara tahsis edilen kamu kaynaklarinin, 
ogrenci sayilan gibi girdiler ve gelecekte yapilmasi planlanan aktiviteler 
yerine, sonuglara ve giktilara dayandinlmasi esasi benimsenmi§tir. 

Her bir yiiksekogretim kurumunun kendi misyonunu belirlemesi ve 
kendi iginde buna uygun kalite teminat programlarini (quality assurance) 
yiiriirliige koymasinm zorunlu kilinmasmin yaninda, kurumlann akademik 
faaliyetlerini degerlendirmek (academic evaluation), kurduklari kalite kontrol 
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sistemlerini izlemek (quality audit) ve kurumlan akredite etmek, omeQin 
ozellikle doktora duzeyinde yeni programlann agilmasini onaylamak, kolejlere 
Qniversite statusQ verilmesi gibl konularda gorev yapmak ve genel olarak 
sistemi koordine etmek uzere UHA'nin yerine Milli Yuksekogretim Ajansi 
(H6ghsl(oleverl(et) adii kurul kurulmu§tur. Bu kurul, hukumetge atanan 
Universiteler ^an^dlyesl ile Kurul Ba^kani ve yine hukumetge atanan en gok 9 
uyeden olu§maktadir. Halen ikl Qniversite rektoru, Iki profesor, bir sendika 
ba§kani, bir gazetecl ve bir kugQk i§letme yoneticisi kurul Qyesi olarak gorev 
yapmaktadir. 

Her bir devlet yuksekdgretim kurumuna lisans egitimi Igin tek bir torba 
butge verilmektedir. LisansQstQ egitim ve ara§tinna butgesi Ise, Insani ve 
sosyal bilimler, saglik bilimleri, fen bilimleri ve teknoioji olmak Qzere 4 alanda 
ayn ayn torba butgeler halinde verilmektedir. Butgeler yiliik olmakia birilkte, 
hQkQmet gelecek 2 yilin muhtemel butge rakamlanni da onceden 
duyumfiaktadir. 

Her mali yi l oncesinde her bir yuksekdgretim kurumu ile egitim 
gorevi sozle§mesi yapilmaktadir. Bu sozle^mede gelecek 3 yi l iginde 
hukumetin her bir kurumdan bekledigi hususlar yer almaktadir. Bunlar 
her alandaki minimum ogrenci ve yil l ik mezun sayilan, donem iginde 
egitim alanlari Itiban ile meydana gelmesi istenen degi^ikiikier, torba 
biitge di^inda kaynak sagianacak dzel projeier, hukumetin 
gergekle§mesini uygun gordugu, ornegin kiz ogrencilerin sayismin 
artmasi gibi hususlan kapsamaktadir. Bununia birlikte, her alandaki 
dgrenci ba§ina yapilacak dgrenci yardimi aynca belirienmektedir. 

Lisans egitimi butgesi. lie ilgili olarak ilging olan husus, her ay kuruma 
yapilan butge odemelerinin gegici olmasidir. Kesin ddeme ve mahsup 
l§lemleri yil sonunda her bir alandaki tam zaman e§degeri dgrenci sayisiyla 
dgrencilerin ba^anli olarak kazandiklan ders kredilerinin kesin olarak belli 
olmasindan sonra yapilmaktadir. 

Her bir yuksekdgretim kurumu, bu ^ekilde aldigi devlet yardimina 
kendi yarattigi kaynaklaria aidigi bagi$ ve diger yardimlari ekledlkten 
sonra, faaliyetlerinin kapsam ve niteligine uygun gider butgesini kendi 
yapabilmektedir. 

Isveg yuksekdgretim sistemi rekabete agilarak, kismen de olsa pazar 
§artlanna duyarii hale getiriliri^en, kunjmlann bu ortamin gerektirdigi yetki ve 
esnekliklerie donatildigi gdrQImektedir. Yukanda dzetlenen butge sisteminin 
yaninda, kurumlann idari ve akademik yapilannin tespiti, daha dnce 
pariamentoda olan profesdr kadrosu ihdas etme ve hQkQmette olan bu 
kadrolara atama yetkisi gibl hususlar tamamen kummlara birakilmi§tir. 
Omegin, yeni kanunda senato ve fakultelerin ig yapilanna dair hig bir 
dQzenleme yoktur. 

Yuksekdgretim sisteminde yetkiler bu surette merkezden 
kurumiara devredilirken, kurumlarin sevk ve idari sistemleri de 
i^Ietmeciiik aniayi^ina gdre kdklu bir $ekiide degi^tir i lmi^tir. Turn 
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segimler kaldirilmi§ ve her bir universitenin bir yonetim kurulunca sevk 
ve idare edilmesi esasi getirilmi§tir. 

Yonetim Kurulu'nun rektor di§indaki 14 uyesinin 2'si ogretim iiyelerinin 
3'LI ise ogrencilerin temsilcileridir. Kalan 9 iiye, hiikOmet tarafindan atanir. 
Uyelerin gorev sCiresi 3 yildir. Idari ve teknik personel ile sendika temsilcileri 
oy hakki olmaksizin yonetim kuruluna katilip gorii^lerini sunabilirler. Yonetim 
Kurulu'nun ba^kani universitenin mensubu olmayan iiyeler arasindan 
hiikiimetge atanir. 

Rektor, Yonetim Kurulu'nun, ogretim iiyeleri, ogrenciler ve idari teknik 
personelin g6ru§leri almarak yaptigi oneriler uzerine hukumet tarafindan 
atanir. Rektor adaylannin beiirienmesinde izlenecek usuiu tespit yetkisi 
yonetim kuruluna verilmi§tir. Nihai atama yetkisi hiikumette oldugundan, 
onerilen aday yerine ba§ka bir ki§inin atanmasi da mumkundur. Rektorun 
gorev suresi 6 yili gegmemek uzere, maa§i iie birlikte hiikiimet tarafindan 
tespit edilir. Rektorde profesor olma §arti yoktur, iiniversite di§indan rektor 
atanabilir. 

Daha once esasen segimie gelen e^itler arasinda birinci (primus 
inter pares) konumunda olan rektdrun yerini bdylece, atamayla gelen ve 
ba^lica icra organi (chief executive officer) olan rektdr almi^tir. Dekanlar 
ve rektor yardimcilan rektdrun onerisi uzerine ydnetim kurulunca atanir. 

Hollanda uzun yillardan beri yuksekogretimi ulke duzeyinde belirleyip, 
planlayip, koordine edecek merkezi bir kurulunun arayi§i iginde olmu§tur. 
ISQS'de kurulan Rektorler Konferansi (Rektoren CoZ/ege^iiniversitelerarasmda 
i§birligi saglamada yetersiz kalmi^tir. 1961'de kurulan Universiteler Konseyi 
(Academische Raad) her universitenin rektoriiyle senatosunun segtigi 
temsilcilerden olu§maktaydi. Bu kurulunun gorevi Kralige ile Egitim ve Bilim 
Bakanina yuksekogretim konusunda g6rii§ ve onerilerde bulunmak ve 
universitelerin kendi aralarindaki bazi ortak uygulamalar konusunda g6ri i | 
ali§veri§i yapmakti. 

Egitim ve Bilim Bakani 1982 yilmda yayimladigi bir genetgeyle 
universitelerin kendi aralanndaki i§birligini artirmalanni, gerektiginde bazi 
fakiilteleri birle§tirmelerini, dgretim uyelerini ve oQrencilerini birle§tiren 
fakulteleri gondermelerini talep etmi§tir. Bu hususlarin Academische Raad 
tarafindan yerine getirilmemesi uzerine, 1985 yilmda gikanlan bir yasayla bu 
kurulu§ lagvedilerek yerine Hollanda Universiteleri l^birligi Kurulu (Vereniging 
van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, VSNU) ile 
Yiiksekogretim Dani§ma Kurulu (Advise Raad Hoger Onderwijs, ARHO) 
kurulmu§tu. 

1997 yilina gelene kadar universite diizeyindeki tek ara kurulu§ 
yonetim kurulu idi (college van bestuur). Bu kurul daha once rektdr ile 
senatonun (universiteitsraad) segtigi 2 ve Kraligenin senatonun gdru§iinCi 
alarak atadigi 2 olmak iizere, toplam 5 uyeden olu§maktaydi. 1987 yilmda 
gikanlan bir yasa lie yonetim kurulunun iiye sayisi S'e indirildi. Rektdr bu 
kurulun tabii iiyesi idi. Diger 2 iiye ise, o iiniversitenin mensubu olmayan, 
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toplumda temayuz etmi§ kl§ller arasinda Kralige tarafmdan atanmaktaydi. 
Egitim, Kultur ve Bilim Bakani bu 2 Oyeden birini ydnetim kurulu ba§kani 
olarak atamaktaydi. Ydnetim kurulu profesdr ve dogent duzeyinin altindaki 
dgretim elemanlan lie idari ve teknik personelin atamalarini yapmakta ve 
universitenin gelir kaynaklanni ydnetmekteydi. Ydnetim kurulunun ba$kani 
universitenin tuzel klfiliglnin temsilcisi Idi. Ydnetim kurulunun karariari Egltim 
Kultur ve Bilim Bakaninm onayina tab! Idi. 

Rektor (rector magnificus) Dekanlar Kurulunun tespit ettigi adaylar 
arasmdan Kralige adina Egitim, Kultur ve Bilim Bakani tarafmdan 2 veya 3 yil 
sure Ile atanmaktaydi. Rektorde profesdr olma §arti aranmaktaydi. 

Idari ve mali i^lerin yurutulmesinde rektdre yardimci olan genel sekreter 
Csecrefar/s,) ydnetim kurulunca atanmaktaydi. 

Oniversitenin en Ost akademik organi, senatonun kar^iligi clan 
Oniversite konseyi idi (universiteitsraad). Bu konseyin Oye sayisi en gok 40 
ve bunlann en gok ugte biri akademik personel temsllcisi olup en az altida biri 
de Kralige tarafmdan toplumda temayuz etml§, universite mensubu olmayan 
ki5iler arasmdan atanmaktaydi. Geri kalan uyeler Idari ve teknik personel ile 
dgrenci temsllcileriydi. Konseyin uye sayisi ve bile§imi Egitim, Kultur ve Bilim 
Bakam'nca belirienmekte ve Oniversiteden universiteye degl§mekteydl. 

Egitim ve Bilim Bakam'nca 1985'de yayinlanan "Yuksekdgretimde 
Kalite ve Ozerklik" (Hoger Onderwijs: Autonomic en Kwaiiteit, HOAK) 
ba§likli politika dokOmani lie, Hollanda'da duzenieyici devletten degeriendirici 
devlete ddnu§um sOrecinin Ilk adimi atilmi§tir. 1987'den itibaren gerek 
Bakanlik gerekse yOksekdgretim kurumlan 2'§er yillik milli ve kurumsal 
yOksekdgretim faaliyet programlan yaymlamaya ba§iami§tir. 1993 yilmda 
gikanlan kanunia (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenscfjappeiijic 
Onderzoek, WHY/) daha dnce yurOriukte olan mevzuat uyarinca Bakanhkta 
toplanmi^ olan yetkilerin gogu Onlversitelere devredilml^ ve giktilara bagli 
torba bOtge sistemine gegilmi§tir. B u meyanda her universitenin kendi 
kalite kontrol sistemini kurmast zoruniu kihnmi§tir. 

Oniversitelerin kendi iglerinde kurduklari kalite kontrol mekanizmalanni 
denetlemek (quality audit) ve elde edilen sonuglan degeriendirerek Bakanligi 
bu konularda bllgllendimiek Ozere, Yuksekogretim Kalite Denetleme Kurulu 
kurulmu^tur. Bu kurulun verdigi raporiann olumsuz olmasi halinde, bakanliga 
butgelerde kisinti yapma yetkisi tanmmi§tir. 

1 Eyiul 1997 yilmda gikanlan kanunia (Het Bestuur en de tnstrichting 
van de openbare Universiteiten) devlet universitelerinin yapisi koklu bir 
^ekllde degl^tlrilml^tlr. Yeni yapmin anahatlan ^ematik olarak ^ekll 16'da 
gdsterilmi§tir. Buna gdre, bir yandan Oniversitelerin yetklleri daha da 
geni§letiliri<en, diger yandan da Oniversitelerin sevk ve idaresinde l^letmecillk 
anlayi^i daha da belirgin hale getirilmi^tir. Yeni yapida, denetleme kurulu 
(raad van toezicht) adiyla her Oniversitede kurum duzeyinde ikinci bir ara 
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§EKIL16 

HOLLANDA 

UNiVERSiTE YONETlM SlSTEMl 

EGiTiM VE BiLiM BAKANI 

UNiVERSiTE 

RAAD VAN TOEZICHT 
(Denetleme Kurulu) 

5 uyenin tumu bakan tarafindan atanir. 

COLLEGE VAN BESTUUR 
(Yonetim Kurulu) 

Rektdr ve universite di$inda iki uye. tiimu 
denetleme kurulu tarafindan atanir. 
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kurulu? kurulmu§tur. Bu kurul. adi denetleme kurulu olmakia birlikte, yetkileri 
itiban ile aslinda tam aniamiyla bir sevk ve idare kuruiudur. Kurulun en az 3, 
en gok 5 Oyesinin tamami Bakan tarafindan atanir ve gerektiginde gorevden 
almabilir (Md.9.7 ve 9.8). Oyelerin gdrev suresi 4 yildir, Biri rektor olan 3 
kl§llik ydnetim kurulu (college van bestuur) Ise, yeni duzenlemede 
denetleme kurulu tarafmdan atanir ve gerektiginde gorevden almir. Bu 
kurulun ba^kani eskiden oldugu gibi, rektdr di^indaki Oyelerden biridir. 
Ydnetim kurulu denetleme kuruluna kar§i sorumiu kilinmi§tir, 

Oniversite konseyi'nin (universlteitstraad) turn icra yetkileri kaldiniarak 
bu organ denetleme ve ydnetim kurulunun akademik dani^ma organi haline 
ddnu^tOrulmO^tOr. Daha dnce dgretim organlan tarafmdan segilen dekanlar 
artik ydnetim kunjlunca atanmaktadir. 

Agikga goruldugu gibl, duzenieyici devletten degerlendirici 
devlete ddnu§en Isveg ve Hollanda'da merkezdeki yetkiler universitelere 
devredllml? ve giktilara bagli torba butge sistemine gegllml§tir. Ancak, 
bu ddnu^umun gerekli ve kaginilmaz bir pargasi olarak universite 
yonetiminde i§letmecilik anlayi§i hakim kilinmi§tir. Segilmi? rektorlerin 
yerini guglu yetkilerle donatilmi^, atanan rektorler almi? ve universitenin 
en ust duzeydeki sevk ve idare organlannda universite mensubu 
olmayan kl§llerln (laymen) agirligi gok onemli olgude artinlmi§tir. 

11.4.6. Di6ER KITA AVRUPASI OLKELERI 

a) ISVlgRE ( Federal Oniversiteler) 

Kita Avrupa Olkeleri Iginde Qniversite ydnetim sistemi agisindan diger 
bir ilging dmek Isvigre'deki federal Oniversitelerdir. Zurich'deki Eidgenosslche 
Techniche Hochschule, ETH ile Lozan'daki Ecole Polytechnique Federate 
de Lausanne, EFPL, sirasi lie, 1855 ve 1969'da kurulmu§ olup. bu Iki federal 
Oniversitenin ydnetim sistem ve yapilan kantonal Oniversitelerden tamamen 
farklidir. Bu iki Oniversitenin i§leyi§ ve yapisina ili^kin 4 Eklm 1991 tarihli 
federal yasa (Bundesgesetz uber die Eidgenossischen Technischen 
Hochschulen) ile buna dayanilarak gikanlan 13 Ocak 1993 tarihli tOzuge 
(Verordnung ETH-Bereich) gdre, her iki universitenin egitim-dgretim ve 
ara§tirma faaliyetlerini planlayan. koordine eden, denetleyen, bu Iki kurulu§u 
yoneten ve bunlaria Federal HOkOmet arasinda ara kurulu? olarak gdrev 
yapan £TW-ffaf adli tek bir merkezi kurul vardir. 

Bu kurul, ba§kan (president veya President), iki ba§kan yardimcisi ile 
yedi Oyeden olu?ur. Federal Parlamento tarafindan segilen kurul ba^kani ve 
iki yardimcisi tam zamanlidir. Yine parlamento tarafindan segilen diger yedi 
Oye igin yasada bir nitelik ko?ulu yoktur. Balkan ve yardimcilan ile diger 
Oyelerin gdrev suresi ddrt yil olup yeniden segllebllirier (Md.24). 

Kurul iki federal Onlversitedeki dgretim Oyelerinin ve ara§tirma 
personelinin istihdam ve gali§mausul ve esaslan ile mOfredatprogramlanni, 
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smav ve degerlendirme esasiarini beiirler. Hazirladigi yiliik planlan Federal 
Hukumete sunar; bu iki universitede yeni birimler kurulmasi, mevcutlann 
kapatilmasi veya birle§tirilmesi hususlannda Federal Hukumete onerilerde 
bulunur; ogrenci kabul ^artlanni, ogrenim ucretlerini ve kontenjanlanni belirler, 
buniann atamalarini yapar ve bu iki universitenin butge onerilerinl hazirlayarak 
Federal Hukumet'e sunar. 

Isvigre'deki bu iki federal universitede ulkemizdeki rektorun e§degeri 
olan kiminin unvani Schulprasident olup, bu ki§iler de Federal Parlemento 
taarfindan dort yillik bir sure igln segilirler. Bu ki§iler igin de yasada bir nitelik 
ko?ulu yoktur ve yeniden bu goreviere segilebilirler. ETH-Rat gerekli gordugu 
hallerde, universite profesorieri arasindan akademik konularda 
Schulprasident'e yardimci olmak uzere bir ki§iyi segebiiir. Bu ki§inin unvani 
Rektor'dur {Md.28). 

b) iTAUYA 

Italyan universitelerinin sevk ve idare sistemi 9 Mayis 1989 tarih ve 168 
sayili Kanunia duzenlenmi§tir. Buna gore, Yuksekogretim ve Bilimsel ve 
Teknolojik Ara§tirmalar Bakanligi (Ministero dell'Universita e della Fticerca 
Scientifica e Technologica, MURST) kurularak, yuksekogretim Milli Egitim 
Bakanligi'mn (Ministero della Pubblica Istruzione, MPI) bunyesi di?ina 
gikanlmi?tir. MURST'in temel i§levi yuksekogretimin 3 yillik geli§me planini ve 
bu plan dogrultusunda parlamentoya sunulacak universite butge taslaklanni 
hazirlamaktir. Universitelerin segiimi? temsilcilerinden olu^an Universiteler 
Milli Konseyi (Consiglio Universitario Nazionale, CUN) Bakana dani§manlik 
hizmeti veren bir kuruldur. 

Akademik degerlendirme ve kalite kontrolu konusundaki ilk yasal 
duzenleme 1993'de yapilmi§ ve o yil olu§turulan kurulun adi, yapisi ve 
yetkileri 1999'da gikanlan kanunia degi§tirilmi§tir. Universite Sistemini 
Degerlendirme Milli Komitesi'nin (Comitato Nazionale per la valutazione del 
sistema universitario) 9 iiyesi Bakan tarafmdan atanmaktadir. Buniann 
universite mensubu veya akademik unvanli olmasi zorunlu degildir. Komitenin 
genel olarak akademik degerlendirme ve kalite kontroliinii te§vik etme 
di^indaki temel gorevi, universitelerin kurumsal olarak veya alanlara gore 
denetlenmelerine ili§kin yillik faaliyet programlanni hazirlayarak icra etmek ve 
elde ettigi sonuglan yillik raporlar halinde yayinlamaktir. 

Bunlar di§inda Italyan iiniversitelerinin her birinin ig yapilan, 
organlannin terkibi ve segim usulleri ayn ayn karamamelerie belirlenmi§tir. 
Rektor. universitenin profesorieri arasindan, ogretim elemanlari, ogrenci 
temsilcileri ve idari personelin gizli oy kullandigi bir segimie belirienmektedir. 
Ornegin, Floransa Oniversitesi'nde yakla§ik 2200 ogretim elemani ile 
birlikte, ge§itli kurullarda yer alan 100 civanndaki ogrenci temsilcisi ile 2000 
civanndaki idari ve teknik personel de oy kullanmakta, ancak idari ve teknik 
personelin oylan 0,1 ile garpilarak hesaba katilmaktadir. 
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Agikga goruldugu gibi, Italyan universitelerinin sevk ve idaresi esasen 
profesor ve dogentlerin elindedir. Oniversite mensubu olmayan kl§ilerln ge§itli 
kuruliarda yer almalari senatonun kararina baglidir. Omegin, Floransa 
Oniversitesi senatosu bunu kabul etmemi^tlr. Profes5r atamalannda 
uygulanan ydntemde kumlan 5 kl?ilik jurinin bir QyesI ataman in yapilacagt 
birim tarafindan belirienmekte, kalan 4 QyesI ise o Qlkede o alandaki tum 
profesorierin bilgisayar Ozerinden katildigi segimie belirienmektedir. Dogentlik 
jurileri ise 3 uyeden olu?makta ve benzer bir yontemie belirienmektedir. 
Akademik yukseltme jOrilerinin sadece bir Oyesinin ilgill birimce belirienmesi 
suretiyle gikar geli^kllerinin asgariye indirilmesi hedeflenmi§tir. 

c) YUNANlSTAN 

Yunanistan yOksekogretim sistemi 1982 yilinda gikanlan 1268 ve 
1992'de gikanlan 2083 sayili kanunlaria duzenlenml^tir. Yunan 
Qniversitelerinin rektorieri iki rektor yardimcisi He biriikte segilmektedlr. TOm 
ogretim uyeleri (profesor ve dpgentler) segimde oy kullanmakta ve segiciler 
kurulunun (electoral college) %50'si ogretim Qyelerinden oIu§maktadir. 
Kurulun kalan %50'sinln dagilimi ise §6yledir: Ogrenci temsilcileri %40, diger 
ogretim elemanlan %5, idari ve teknik personel %5. 

d) PORTEKlZ 

Portekiz Onlversiteleri 24 EyIQI 1988 tarih ve 108/88 sayili Oniversite 
Ozerkligi adii kanuna gore yonetilmektedir. Kanunun 17. maddesine gore, 
Qniversite genel kurulu profesor, diger ogretim elemani, 6grenci ve idari 
personel temsilcileri ile biriikte gdrevleri icabi (ex-offlclo) rektdr, rektor 
yardimcilan, Oniversiteyi olu^turan birimlerin ba5kanlari, tum ogrenci 
demeklerinin ba^kanlan veya bir demek varsa bu dernegin ge?itli birimlerdeki 
temsilcileri ile Oniversitenin genel sekreterierinden olu§ur. Herbir Oniversiteyi 
olu§turan birimler lie genel kurulun terkibi, o Qniversitenin kurulu? statusOnde 
ayrica belirtilmi?tir. Genel kurulun gorevi Oniversitenin yonetmeliklerini 
haziriamak ve rektoru segmektir. Kanunun 19. maddesine gore, rektSr, genel 
kurul tarafindan Oniversitenin profesdrieri arasindan gizli oyla segilir ve en geg 
30 gun iginde Egitim Bakani tarafmdan atanir. Bakan, rektor seglminde 
usulsOzlOk yapildigina kanaat getirdlgi takdirde, segilen rektorO atamayabllir, 
Oniversitenin diger Ost organlan senato ve yonetim kumludur. Senatonun 
terkibi genel kunjIa benzerdir; ancak Oyelerin ^olS'i o Qniversitenin mensubu 
olmayan kigiler arasindan, Qniversitenin kurulu? statOsunde belirtilen usul ve 
esaslara gore segilir, Yonetim kurulu rektor, bir rektdr yardimcisi, genel 
sekreter ve bir dgrenci temsilcisinin yaninda, o Oniversitenin kurulu? 
statOsunde belirtilen Oyelerden oIu?ur. Portekiz Oniverslteleri dogrudan Egltim 
Bakanligi'na baglidir. Her yil alinacak dgrenci sayilan birimlerin kurulmasi, 
kapatilmasi ve blrie?tlrilmesil yillik bOtge ve kurulu? statuleri Bakanlikga 
kararia?tinlir. 
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Portekiz yuksekogretim sistemi 21 Kasim 1994 tarih ve 38/94 sayili 
Yuksekogretim Sistemini Degerlendirme Kanunu'na gore kalite denetimine 
tabidir. Buna gore, akademik degerlendirme ve kalite kontrol sisteminin 
kurularak i§letiimesinden Egitim Bakani sorumiudur. Bu kanun kapsamindaki 
faaliyetleri yurutmek uzere Egitim Bakanligi ile Portekiz Rektorler Komitesi 
mu§tereken Degerlendirme Konseyi adli bir kurul olu§turmu§lardir. 

e) DANIMARKA 

Danimarka universite ve diger yuksekogretim kurumlan 27 Mayis 1993 
tarihii Kanuna gore yonetilmektedir. Buna gore, universiteler ve diger 
yuksekogretim kurumlan dogrudan Egitim Bakanligi'na bagiidir. Kanunun 2. 
maddesine gore, akademik degerlendirme ve kalite kontrolii ile di§ sinavcilar, 
doktora programlan ve dgretim elemanlannin atanmalanna ili§kin genel usul 
ve esaslar Bakanlikga belirlenir. Universitenin en ust organi senatodur. 
Kanunun 3. maddesine gore, senato rektoriin ba^kanliginda, Danimarka 
Biiimsel Araftirma Konseyi ile Yiiksekogretim Dani§ma Kurulu ba§kaniannca 
atanan, universite mensubu olmayan birer ki§i, universitenin iist diizey 
yoneticileri arasindan segilen 5 ki§i, ogretim elemanlannin 2, idari ve teknik 
personelin 2 ve ogrencilerin segtigi 3 temsiici olmak iizere toplam 14 uyeden 
olu§maktadir. Kanunun 4. Maddesine gore, rektor universitenin profesdr ve 
dogentleri arasindan 4 yil igin segilir. Segiciler kurulunun (electoral college) 
terkibi her iiniversitenin statusiinde belirtilmiftir. Ogretim elemanlari bu 
kurulun en az yarisini olu^turur. Ogrenci temsilciierinin orani ise akademik ve 
idari personel temsilciierinin iigte birine e§ittir. Danimarka yuksekogretim 
sisteminde akademik degerlendirme ve kalite kontrolii faaliyetleri Egitim 
Bakanligi'na bagli Yuksekogretim Degerlendirme Merkezi'nce yiiriitiiliir. 

f) NORVEQ 

Norveg'te 1995,te gikanlan Yiiksekogretim Kanunu ile, universiteler ve 
yiiksekokullar, Norveg Yiiksekogretim Agi (Network Norway) adiyla ayni 
yasal gergeve iginde toplanmi§tir. Degi§ik tiir yiiksekogretim kurumlan 
arasmda yatay ve dikey gegi^ler ve kredi transfer! miimkiin kilinmi§ ve bu 
suretle mesleki ve teknik yuksekogretim one gikanlmi§tir. Sistem igindeki 
koordlnasyonu saglama amaciyla, Egitim, Araftirma ve Kilise l?leri 
Bakanligi'na bagli olarak 1998'de Norveg Yuksekogretim Agi Konseyi 
(Network Norway Council) kurulmu§tur. Bu konseyin iiye sayisi 13 olup, 
hukumetge atanan iiyelerin ikisi ogrenci temsilcisl, kalani ise kismen 
universite mensubu. kismen de universite mensubu olmayan ki§iierdir. 

Non/eg universiteleri fakiiltelerden, fakulteler de bolOmlerden 
olu§maktadir. Rektor, dekan ve bolOm ba§kanlan , 3 yil igin. gogunlugunu 
ogretim Oyelerinin olufturdugu segiciler kurullan tarafindan segilir. Rektorlerin 
dgretim Oyesi olmasi zorunlu, ancak profesor olmasi zorunlu degildir. Rektor, 
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dekan ve kurul uyelerinin segim usulleri 21 Haziran 1996 tarihli Bakanlik 
Karamamesi Ile tespit edilml^tlr. Ancak, her ug kademede de, hukumet 
tarafindan atanan Idari ve mali konularda yetkili bir kamu gorevlisi vardir. 

Oniversitenin en ust organlan yonetim kumlu ve universite konseyidlr. 
Konsey, yonetim kumluna lsti§ari goru? bildlren bir dani§ma organi 
niteligindedir. Yonetim kumlu 9, 11 veya 13 uyeden olu§ur. Rektor ve rektor 
yardimcismin yaninda, ogretim elemanlarinca segilen 2-5, Idari ve teknik 
personelce segilen 1,2 ve ogrencllerce segilen 2-4 temsiici lie, hukumetge 
atanan ve universite mensubu olmayan 2-4 uyeden olu§ur. Oniversite 
konseyinin Qye sayisi en az 15 olup, terkibi §6yledir: Ogretim uyeleri % 51-60, 
diger ogretim elemanlan %0-10, Idari ve teknik personel %5- 25 ve ogrenci 
temsilcileri %15-30. FakQIte ve bolum kumllannin terklpleri de buna 
benzerdir. Ancak, bu kumllarda da Qniversite mensubu olmayan ki§ilerin 
bulunmasi zorunludur. 

11.4.7. JAPONYA 

Japon Onlversiteleri 19. yuzyil sonlan Ile 20. yuzyil ba^larinda kumlu? 
a?amasinda Alman universitelerinin, 2. DQnya Sava?i sonrasi refonnlarinda 
Ise Amerikan universitelerinin etkisi altinda kalmi?tir. Bu bakimdan, Japon 
Qniversite ydnetim sistemini Iki ana modelden biri altinda ele almak dogru 
degildir. 

Yuksekogretim kummlannin kurulu?, yapi ve l?leyl?leri kanunlar ve 
Egitim, Bilim, Spor ve KQltQr Bakanligi'nca (MONBUSHO) gikanlan tebllg ve 
karamamelerie duzenleml?tir. Oniversitelerin amaglan, akademik ve Idari 
te?kilatlan, egitim-dgretim programlan ve bu programlan tamamlayanlara 
verilecek dereceler Ile dgretim elemanlannda aranan nitelikler ve bunlarin 
gdrevleri gibl genel hususlann anahatlan Okul Egitimi Kanunu Ile 
duzenlenml?tir. Bu genel hususlar ile mufredat programlannin ayrintilan, 
mezuniyet ?artlan asgari ogrenci/ogretim QyesI oranlan He tesis ve teghlzatm 
standartlari Ise MONBUSHO tarafindan gikanlan Universite Kurulu? 
Standartlari adli karamameyle tespit edilml?tlr. Oniversite Konseyi bu 
konularda Bakana dani?manlik hizmeti yapar. Bu konseyin Qyeleri kjsmen 
universite mensubu, kismen de sanayi ve ticaret dunyasindandir. Oyeler 
hukOmet tarafindan atanir. 

Bir dncekl bolumde belirtildigi gibl, Japonya'da milli, yerel, ve dzel 
olmak uzere Qg tur universite (daigaku) wardir. Her Qg tur Qniversite de tuzel 
kl?ilige sahip degildir. Milli Oniversiteler MONBUSHO'nun YOksekdgretim 
Dairesi'nin bagli birimleri niteligindedir. Keza, vali veya belediye ba?kani yerel 
Qniversitenin, kurucu vakif Ise dzel Oniversitenin sahibi konumundadir. 
MONBUSHO bu aniamda milll Oniversitelerin kumcusu ve dolayisiyia 
sahibidir; tesis ve teghizat Bakanligin mulkiyetinde oldugu gibi, dgretim 
elemanlan da hukuken bakanligin personeli statOsundedlr. Buna kar?ilik, ne 
tOr olursa olsun, Oniversiteler akademik konularia dgretim elemanlan ve 
dgrencilerin disiplin i?lemleri konusunda nihai karar yetkilerine sahiptir. 
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Yerel yonetimler ve vakiflar tarafindan kurulan universitelerin kurulu? 
karamameleri Egitim Bakani tarafmdan yayimlanir. Universite Kurulu§ 
Konseyi ve Ozel Okuilar Konseyi adli iki kurul bu konuda Bakan'a dani§manlik 
yaparlar. Universite kurmak uzere yapilan ba§vurulann yukanda sozu edilen 
standartlara uygun olup olmadigi bu iki konsey tarafmdan degeriendirilir. 

Japonya'daki gerek milli, gerekse yerel kamu universitelerinin 
akademik yapilan ile ig i|leyi§leri kurumdan kuruma farklilik gostermekle 
birlikte, bunlar esasen profesorier tarafindan yonetilen klasik Kita Avrupasi 
universite modeli kurumlandir. Oniversitenin en ust organi olan senato rektor, 
rektor yardimcilan. dekanlar, ara§tirma enstitulerinin yoneticileri ve fakultelerin 
kidemli profesorier arasindan segilen temsilcilerinden olu^ur. Rektor 
(gakucho), senatoyu olu§turan kidemli profesorier tarafindan ve kendi 
aralanndan segilir ve Egitim Bakani tarafindan atanir. Bakanin segilen rektoru 
veto etme hakki vardir. Universite yonetim kurulu, rektorun ba^kanliginda 
fakijitelerin profesorieri arasmdan segilen dekanlar, ara?tirma enstitulerinin 
mudurleri, ve rektor tarafindan atanan ogrenci i§leri dekani ile Egitim 
Bakam'nca atanan universite genel sekreterinden olu§ur. 

Japon universitelerinin temel akademik birimi fakultedir (gakubu). 
Fakulte bolumleri ise, lisansustu egitim yapma yetkisi olan Qniversitelerde 
kursulerden (koza) olu§ur. Amerikan universitelerinin aksine, bolum ba§kani 
guglu yetkilere sahip degildir. 

Japonya'daki kamu universitelerinin esasen artik Avrupa'da dahi bir 
kag iilke di§inda uygulanmayan klasik Kita Avrupasi modellne gore 
yonetilmelerine kar§ilik, bu ulkedeki ozel universiteler Amerikan yonetim 
sistemini esas almi§tir. Her universitenin kuruculan tarafindan atanan ve 
yonetim kurulu niteliginde bir mutevelli heyeti vardir; rektor genellikle bu heyet 
tarafindan atanir. Bazi ozel Oniversitelerde ise, kurucular rektorO segme 
yetklsini Oniversitenin kidemli profesorlerine devretmi§tir. Rektor mutevelli 
heyetin Oyesidir. MOtevelli heyetin ogretim uyeleri ile mezunlarin 
temsilcilerinden olu§an bir dani§ma kurulunun bulunmasi zorunludur. 

MONBUSHO'nun Japon yOksekogretim sistemi Ozerindeki etki ve 
kontrol araci yukanda sozO edilen Oniversite Kurulu§ Standartlari'dir. Bu 
standartlarda son olarak 1991'de yapilan degi^ikliklerle kamu ve ozel 
universitelere mufredat programlannda serbestlik taninmi$tir. Bu meyanda 
Liniversitelerin kendi iglerinde akademik degerlendirme ve kalite kontrol 
mekanizmalan olu§turmalari zorunlu kilinmi§tir. 

11.5 ONiVERSiTE YONETiMi, AKADEMIK HORRIYET VE OZERKLIK 

Universitenin kendi segtigi organlar eliyle yonetilmedigi sOrece ozerk 
olamayacagi, OIkemizde bazi gevrelerce israrla one surOlen bir gorO^tiir. Bu 
anlayi?a gore, segimie gelen rektdr ve dekanlann gorevleri kurullara ba§kanlik 
etmek ve kurullann kararlanni uygulamaktir. Yine bu anlayi§a gore, 
Oniversitenin faaliyetleri bakimindan topluma kar§i olan sorumlulugunu ne 
olgOde yerine getirdiginin denetlenmesine (accountability) ili^kin herhangi bir 
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mekanizmaya gerek yoktur. Ayrica, ozerkligi bu §ekilde aniayan ki§iier 
Yuksekogretim Kurulu gibi merkezi ve muteveili heyet veya yonetim kurulu 
gibi universite duzeyindeki ara kurulu^ian universite ozerkliginl ortadan 
kaldiran unsurlar olarak gormektedir. 

Kimilerine gore, rektSrlerin tum Sgretim Oyeierince hatta daha da 
radika! g6ru§lere gore, ara§tirma gorevlileri dahil tum dgretim elemanlannca, 
gizii oy ve agik sayimla segilmesi demokraslnin geregidir. Rektdr bu sistemie 
bellrlenmedlgi surece o OIkenin Oniverslteleri ve dolayisiyia OIkenin kendi de 
demokratik degildir. 

Bunlar ulkemizde zaman zaman dile getirilen goru^lerdir. Ancak, 
yukandaki alt bolumlerde verilen bilgllerden agikga goruldugu gibi, 
rektorun segimie gelmesi ve universitenin sadece kendi mensuplan 
arasmdan segimie olu^turulmu? kurullarm kararlanna gore yonetilmesi 
demokraslnin veya demokratikle^meye onculuk etmenin on §arti Ise, 
ABD, Birle$ik Krallik, Kanada, Avustralya, Isveg ve Hollanda gibl ulkeleri 
de antidemokratik olarak kabul etmek gerekmektedir. 

Eger bu gdrO§ler gegerii ise, Almanya, Fransa ve Ispanya'daki 
universiteler de dzerk ve demokratik degildir. Zira, Almanya'da profesdrier 
Eyalet Egitim Bakam'nca atanir ve bakanin rektdrO veto etme yetkisi vardir. 
Fransa'da rektdr segilir; ama, segiciler kurulunda Oniversite mensubu olmayan 
ki§ller de vardir. Ispanya'da segiciler kurulunda Oniversite mensubu olmayan 
ki§ller yoktur; ama, Ost organlarda bu tOr ki§iler vardir. 

Bu argumanlari bu §ekilde uzatmak mOmkundOr. Ancak, kismen zihin 
kan^ikligi, kismen yeterince zaman ayinp konular derinlemesine 
incelenmedigi igin bilgisizlikten, kismen de sokaktaki ortalama insana 
yaranma egiliminden kaynaklanan bu tOr gdr05lerin higbir gegeriiliginin 
olmadigi agiktir. 

Bu alt bdlumde akademik hurriyet, Oniversite ozerkligi ve universite 
ydnetim mordellerinin birbirieri ile oldukga karma§ik olan ili^kilerinin ileri bati 
OIkelerinde ne §ekilde anla^ildigi ana hatlan ile ele alinmi^tir. 

Rosovsk/nin akademik hurriyet hakkindaki gdru5leri §dyledir: 

"Academic freedom is the right to teach what one believes, to espouse 
unpopular academic and non-academic causes, to act upon knowledge and 
ideas as one perceives them without fear of retribution from anyone. 
Nothing can diminish the need for academic freedom; its absence has 
reduced universities to caricatures in many parts of the contemporary worid." 

"Akademik hurriyet, herhangi bir kimse tarafindan cezalandinlma 
korkusu olmaksizin inandigmi ogretme, akademik veya akademik 
olmayan konularda gogiunlugun payla^madigi gdru§lerl savunmak ve 
kendi anladigi $ekliyle bllgi ve fikirlere gore hareket etme hakkidir. 
Higbir §ey akademik hurriyetin onemini azaltmaz; bunun yoklugu, 
gunumuz dunyasinin birgok yerindeki universiteleri kariltaturlere 
lndirgemi§tir." 
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Bu konuda yuksekogretim ansiklopedisi'nde yer alan g6ru§ler ise 
foyledir (Bkz. Bu bolum sonunda verilen 28 nolu kaynakta cilt 2. s. 1295, 
1296): 

"Because the university certif ies to the communi ty that faculty members 
are ent i t led to specia l attent ion in the market p lace o f ideas, they mus t 
morally, confine their judgements in their own fields to matters in which they 
are using their expertise, a n d in which they can substant iate them by norma l 
academic standarts." 

"Universite, ogretim uyelerinin fikir diinyasinda ayncalikli ve ozel 
konumlannin oldugunu topluma kar§i ifade eden bir kurumdur. Bu 
nedenle, ogretim uyeleri, ahlaken, konulara lli§kin yargilarmi, 
uzmanliklanni kullandtklari kendi alanlanyla sinirlamak ve bu yargilanni 
normal akademik standartlara uygun bir §ekllde kanitlamak 
zorundadirlar." 

"It shou ld be be no ted that the original German concept of academic 
f reedom (Lehrfreiheit) was conf ined within the university. It d id no t inc lude a n y 
rights for academics to engage in pol i t ics outside their employment . " 

"Akademik hurriyet kavraminm kavramsal kokenini te§kll eden, 
Almanya'daki uygun gordugiini i ogretme hurrlyetl, unlversltelerdeki 
ogretim faaliyetleri ile sinirhydi. Ogretim uyelerinin universite di§mdaki 
siyasi faaliyetleri bu hurriyetin kapsami iginde degildi." 

"As an absolute, academic f reedom (the f reedom of the ind iv idual 
academic to teach, to do research, a n d to publ ish without any ex terna l 
interference), and the related, but not necessarily concomitant, institutional 
au tonomy (the f reedom of the university, funct ioning collectively, to make its 
own decisions on al l these matters) are ideals which cannot be, never have 
been, a n d argueably shou ld never be realized." 

"Ogretim uyesinin, di^aridan herhangi bir $ekilde kari^ilmaksizm 
ogretme, ara§tirma ve yaym yapmasi olarak tanimlanan akademik 
hurriyet ile, bu kavramla ilgili, fakat birlikte olmalan §art olmayan ve 
universitenin yukarida sayilan konularda kurumsal olarak topluca ve tek 
ba^ina karar alma hurrlyetl olarak tanimlanan kurumsal bagimsizhk 
(ozerklik) bir ideal durumu tanimlar. Bu Ideal durum mutlak aniamda 
higbir zaman ve higbir yerde gergekle§meml§tir, gergekle§emez ve 
gergekle§memesi yoniinde ge§ltli argiimanlar ileri siirulebilir." 

Yukanda ozetlenen goru§ler bir onceki bolumde anahatlari ozetienmlf 
olan universitenin Bati'daki yakla§ik 1000 yillik tarihi Iginde, universite, 
mensuplannin yasaklanmi§ kitaplar listeslne kar§i koymalarindan ba§layarak, 
Galileo Galilei ve Giordano Bruno gibl blllm Insani ve du§unurlerln verdikleri 
mucadeleler, Immanuel Kant'in getirdlgi gergekgl tanim, Wisconsin 
Universitesi mutevelli heyetinin 1859 yilmda verdigi karar, Amerikan 
Universite Profesdrleri Dernegi'nl 191 S'de yayinladigi kurulu? statusunun 
dibaceslnde yer verilen goru^lere kadar uzanan eylem ve felsefi du§unceler 
zinciri Iginde §ekillenmi§ goru^lerdlr. 
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Akademik hurriyet bilimsel ara$tirma ortaminin vazgegilmez 
dnko^uludur; universitenin ruhudur. Universite, yasama, yurutme ve 
yargi arasinda dorduncu bir kuwet degildir. Tersine, universite sozu 
edilen ug kuwet arasinda kendine ozgu konumu olan bir kurumdur. Ne 
var ki universitenin bu konumundan dolayi sahip oldugu dzerklik yargi 
bagimsizligina e^deger bir kavram degildir. Zira, universite netice itibari 
ile yarikamusal bir hizmet ureten ve kendini finanse eden topluma kar^i 
sorumlulugu olan bir kurumdur. 

Bu felsefi g6m§ler di§inda bilimsel hurriyet ve universite ozerkliginin 
Bati'da i^levsel tanimlan vardir. 

Birle§ik Krallik'ta 1988'd0 gikanlan Egitim Reformu Kanunu'nun 202. 
maddesinde akademik hOrriyet aynen a§agidakl ^ekllde tanimlanmi^tir: 

* to ensure that academic staff have freedom within the law to 
question and test received wisdom, and to put forward new ideas and or 
unpopular opinions, without placing themselves in Jeopardy of losing their Jobs 
or privileges they may have at their institutions " 

M.. universite ogretim elemanlannin, l^lerini veya kurumlannda 
sahip olduklan ayncaliklari kaybetme tehlikesine maruz kalmaksizin, 
yururluktekl kanunlara uymak kaydiyla, genel kabul goren hususlan 
sinama ve sorgulama, ortdya yeni gdru^ler koyma ve ihtilafli veya 
popular olmayan fiklrler ilerl surme hurriyetlerlni teminat altina almak 
uzere n 

Irianda Cumhurlyetrnde IQQT'de gikanlan Oniversite Kanunu'nun 14. 
maddesi akademik hurriyet! benzer bir ^ekilde tanimlamaktadir 

"A member of the academic staff of a university shall have the freedom, 
within the law, in his or her teaching, research and any other activities either in 
or outside the university, to question and test received wisdom, to put forward 
new Ideas and to state controversial or unpopular opinions and shall not be 
disadvantaged, or subject to /ess favourable treatment by the university, for 
the exercise of that freedom. 

"Universite ogretim elemanlan, yururluktekl kanunlara uymak 
kaydiyla, dgretim, ara^tirma ve universite Iginde veya di§tndakl 
faaliyetlerinde, genel kabul goren hususlan sorgulama ve sinama, ortaya 
yeni gdru§ler koyma ve Ihtilafli veya populer olmayan fiklrler ilerl surme 
hurrlyetine sahiptir. Higbir ogretim elemanina bu hurriyetl 
kullandigmdan dolayi universite tarafmdan, ogretim elemaninin zararina 
yol agacak ^ekilde farkli muamele yapilamaz.** 

Akademik hun-iyet State University of New York yonetmeliklerinde 
a^agidaki §ekllde tanimlanmi^tir: 

"it is the policy of the University to maintain and encourage full 
freedom, within the law, of inquiry, teaching and research. In the exercise of 
this freedom faculty members, may, without limitation, discuss their own 
subject in their classroom; they may not, however, claim as theirright the 

- 2 7 4 -



priv i lege of d iscussing in their c lassroom controversial matter which has no 
relation to their subject. The pr inciple of academic f reedom shal l b e 
accompa ined by a corresponding pr inc ip le of responsibil i ty. In their role as 
citizens, employees have the same f reedoms as other citizens. However, in 
their extramural utterances employees have an obl igat ion to indicate that they 
are not insti tut ional spokespersons." 

"Yuriirlukteki kanunlar gergevesi iginde kalmak kaydiyla, 
sorgulama ile dgretim ve ara§tirmada tam hiirriyeti surdiirmek ve te§vik 
etmek, universitenin potitikalannin temel ilkesidir. Ogretim iiyeleri 
derslerinde kendi konularini serbestge tarti§abilir. Ancak, bu 
tarti§malarda, konulanyla ilgisi olmayan ihtilafli konulan tarti^manin da 
hak ve ayricahklan oldugunu iddia edemezler. Akademik hiirriyet ilkesi, 
beraberinde sorumlu davranmayi da getirlr. Universite personeli, 
vatanda§ olarak, diger vatanda^larla ayni derecede hurriyete sahiptir. 
Ancak, universite di§inda kendi gorij§ ve dii^i incelerini agiklarken, 
universite adma konu§madiklarini agikga beyan etmekle yi ikumli idurler." 

Akademik hCirriyet, Ohio State University Ogretim Uyeleri Elkitabi'nda 
ise §6yle tanimlanmi§tir: 

"(A) The Ohio State Universi ty endorses ful l academic f reedom as 
essent ia l to attain the goa l of the free search for truth a n d its free exposit ion. 
Academic f reedom a n d academic responsibi l i ty are twin guardians o f the 
integrity of instut ions of h igher learning. This integrity is essent ia l to the 
presentat ion of a free society a n d explains the wil l ingness of society 
historical ly to accept the concept o f academic f reedom and, in addit ion, to 
protect it through the institution o f academic tenure." 

"(A) Ohio State University, akademik hurriyet ve bu kavrama e§lik 
eden akademik sorumlulugu, gergegi serbestge araft irma ve ula§ilan 
sonuglan agiklamanin temel $arti olarak gormektedir. Akademik hurriyet 
ve akademik sorumluluk kurumsal entegritenin teminatlandir. Kurumsai 
entegrite ise, ozgiir bir toplumun teminati ve toplumun akademik 
hurrlyetl kabullenme ve siirekli i$ garantisi lie koruma arzusunun 
ifadesidir." 

(B) The pr inc ipal e lements o f academic f reedom include: 

(Akademik hurriyetin temel unsurlan §unlardir:) 

(1) The f reedom of teachers to teach, conduct research a n d pub l ish 
research f indings;" 

(Ogretim elemanlarmin ogretme, araft irma ve araft i rma 
sonuglarmi yayinlama hurriyeti;) 

(2) The f reedom of teachers to d iscuss in classrooms, in their o w n 
manner, any mater ia l that is re levant to the subject matter as 
def ined in the course object ives; 

(Ogretim uyelerinin ders esnasinda dersle ilgili konulan 
kendi usiuplari ile aniatma hiirriyeti;) 
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(3) The freedom of teachers to exercise their constitutional rights as 
citizens without institutional censorship or discipline; 

(Ogretim uyelerinin, kurumlannca sansur edilmeksizin 
anayasal vatanda^lik haklanni kullanma hurriyet!;) 

(4) The freedom to seek changes in academic and institutional 
policies through lawful and peaceful means. 

(Yasal ve bari^cil yoilaria kurumun idar! ve akademik 
politikalanni deg!$tirmek igin faaliyet gosterme hurriyetl;) 

(C)Academic freedom cam'es with it correlative academic 
responsibilities. The principal elements include: 

(Akademik hurrlyetin tamamlayici ve ayrilmaz pargasi olan 
akademik sorumlulugun temel unsurlari ise $unlardir:) 

(1) The responsibility of teachers to meet their defined teaching, 
research, and service obligations; 

(Ogretim uyelerinin ogretim, ara^tirma ve hizmet 
yukumluluklerini yerine getirme zorunlulugu;) 

(2) The responsibility of teachers to pursue excellence, intellectual 
honesty, and objectivity in teaching, conducting research, and 
publishing research findings; 

(Ogretim uyelerinin ogretim, ara§tirma ve yaym 
faaliyetlerinde mukemmeli arama, entellektuel ahlaki 
kurallara uyma ve objektif olma zorunlulugu;) 

(3) The responsibility of teachers to encourage students and 
colleagues to engage in free discussion and inquiry; 

(dgrenci ve meslekda§larini serbestge ara^tirma ve 
sorgulamaya te9vik etme yukumlulugu;) 

(4) The responsibility of teachers to evaluate student and 
colleague performance on a scholarly basis; 

(dgrenci ve meslekda§lanni sadece bilimsel esaslara gore 
degeriendirme zorunlulugu;) 

(5) The responsibility of teachers to refrain from persistently 
introducing matters that have no bearing on the subject matter 
of the course; 
(Dersle ilgili olmayan konulan gundeme getirmekten 
kaginma sorumlulugu;) 

(6) The responsibility of teachers to work with appropriate 
individuals and bodies to provide optimal conditions conducive 
to the attainment of the free search for truth and its free 
exposition; 
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(Gergegi serbestge araft irma ve agiklamak igin en uygun 
ortam ve §artlari olu§turma amaciyla uygun ki^i ve 
kurulu§larla biriikte gali^ma sorumlulugu,) 

(7) The responsibi l i ty of teachers to differentiate careful ly be tween 
off ic ial activit ies as teachers a n d persona l activit ies as cit izens 
a n d to act accordingly. 

(Ogretim iiyesi sifatinin geregi olan faaliyetleri 
vatanda^ligin geregi olarak yapilan ki§isel faaliyetlerden 
ayirdetme zorunluiugu.) 

Bu tanimlarda ortak olan noktalar §oyle ozetlenebilir: 

• Akademik hurriyet, t i im ileri iilkelerde yiir i ir l i ikteki kanunlaria 
sinirlidir; kanunlarin yasakladigi higbir §ey akademik hurriyet §emsiyesi 
altinda yapilamaz. 

• Akademik hurriyet ogretim uyesinin kendi alanindaki egitim-
ogretim ve ara§tirma faaliyetlerine miinhasirdir. Bunun di§inda, ogretim 
iiyesinin demokratik hak ve ki^isel ozgiirl i ikier bakimindan diger 
vatanda^lardan farkli ve ayncalikli bir konumu yoktur. 

Akademik hurriyet. universite ogretim elemanlarinaozgij esasen ki§isel 
nitelikte bir ayricaliktir. Universite ozerkligi ise, ki§isel degil, kurumsal bir 
ayricaliktir. Klasik tanima gore ozerklik: 

• Universitede kimlerin ogrenim gorecegi. 

• Universitede kimlerin ogretecegi, 

• Universitede nelerin ogretilecegi, 

• Oniversiteden kimlerin mezun olacagi, 

• Oniversitede nelerin ara§tinlacagi, 

konulannda kararlar almada universitenin bir kurum olarak ne derecede yetki 
sahibi oldugu aniaminda kullanilmaktadir. Dolayisiyla, ozerklik ogretim 
uyelerine ozgu ki§isel bir yetki degil, buyuk bir sorumluluk da gerektiren 
kurumsai bir ayricaliktir. Ba§ka bir deyi§le, akademik yoneticilerin segim veya 
atamayla gelmeierinin ve universitenin kurullarda alman kararlara gore mi, 
yoksa yoneticilerin kurullann goru^lerini alarak verdigi kararlara gore mi 
yonetildiginin ozerklikle dogrudan bir ili§kisi yoktur. 

Dunyanin hig bir tilkesinde universiteler yukanda belirtilen hususlarda 
tamamen kendi ba§lanna karar almaya yetkili olmadigmdan, gijnumuzde 
tamamen ozerk universite yoktur. Dolayisiyla, dogru olan ozerklik yerine, 
ozerkligin derecesinden veya " Bagil Ozerklik" ten soz etmektir. 
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Nitekim, Iktisadi Kalktnma ve I^birligi Te§kilatr na (OECD) bagli 
Institutional Management in Higher Education (IMHE) tarafindan 1980' de 12 
OECD iilkesindeki 52 yuksekogretim kurumunda yonetimie ilgili 20 konuda 
kararlarin hangi mercilerce alindiginin degerlendirilmesi suretiyle yapilan bir 
gali§ma sonunda "Bagil Ozerklik Endeksl" (Relative index of Autonom/^ 
adli nicel birgdsterge geli^tirilmi^tir. . 

Soz konusu konulardan biri relrtorun tayinle veya segimie gelmesini, 
digerleri a§agida verilen orneklere benzer konulan kapsamaktadir. 

• Profesorlerin atanmasi, 

• Ogretim uyesi kadrolannin fakulteler arasinda dagilimi, 

• Ogretim uyesi kadrolann diger birimler arasinda dagilimi, 

• Diger dgretim elemanlannin atanmasi, 

• Yeni bir fakulte kurulmasi, 

• Ogretim Oyelerinin bir ust maa§ kademesine gegirilmesi, 

• Yeni bir bilgisayar satin alimi, 

• Bir fakOlte Iginde sarf malzemelerinin ogretim ve ara§tirma 
faaliyetlerine dagilimi, 

• Bir mufredat programinda ders degi§ikligi, 

• Bir fakultede yeni bir program agilmasi, 

• Butgenin personel harcamalan faslinda, sarf malzemeleri alim faslina 
aktarma yapilmasi, 

• Bir ara^tirma projesinln kabulO, 

• Bir laboratuvardaki malzemelerin ba5ka bir laboratuvara nakli. 

Incelenen OIkelerin "Bagil Ozerklik Endeksi" ne gore siralamalan 
§6yledir: 

Oike Bagli Ozerklik Endeksi 

1. Birle§ik Krallik (Oniversiteler) 100 

2. Belgika (Ozel Oniversiteler) 93 

3. Irianda 87 

4. Italya (Ozel Oniversiteler) 73 

5. Birle§lk Krallik (Politeknikler) 60 

6. Isveg . . 5 9 

7. italya (Devlet Oniverslteleri) 46 

8. Norveg 45 
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9. Danimarka 43 

10. Hollanda 43 

11. Fransa 42 

12. Avusturya 32 

13. Federal Almanya 29 

14. Isvigre {Kantonal Universiteler) 29 

15. Isvigre {Federal Universiteler) 20 

Goruldugu gibi, kaynak tahsisi konusunda hukumetin beliriedigi 
politikalar dahilinde guglu yetkilere sahip bolgesel {daha once merkezi) ara 
kurulu§larin bulundugu ve uyelerinin buyuk gogunlugunu universite mensubu 
olmayan ki§ilerin o!u§turdugu counc/Yler tarafindan atanan rektorlerce (vice-
chancellor) yonetilen Birle§ik Krallik universiteleri, bu tur ara kurulu§lar 
bulunmayan ve rektorleri segilen Alman universilerine kiyasla yakla§ik dort 
misli daha ozerktir. 

Akademik ozgurluk ogretim uyelerine istedigi dersleri kendi tespit 
ettikleri igeriklere gore aniatma, universite iginde kendilerinin uygun gordugu 
akademik birimler ve dereceye yonelik programiar ihdas etme, devletin tahsis 
ettigi kaynaklan hesabini vermedigi ara§tirmafaaliyetlerinde kullanma hakkini 
vermedigi gibi, evrensel normlar gergeveslnde degerlendirilmeyen urunlerle 
(bilimsel makale, teblig, patent, egitim faaliyeti vb.) akademik rutbe kazanmayi 
hak olarak gorme aniamina da gelmez. Zira: 

a) Anglo-Sakson ulkelerinde ve bazi diger Bati ulkelerinde universitenin 
verdigi bir meslege ili§kin diploma, diplomayi alan ki§iye dogrudan meslegini 
icra etme yetkisini vermez. Mesiek icra yetkisi, yani ehliyet. mezuniyetten 
sonra devletge veya mesleki kurulu§larca yapilan sinavlari ba§ardiktan sonra 
almir. Dolayisi ile, universitelerde dereceye yonelik programiar ile buniann 
mufredatlari ile mezuniyet §artlan, bu kurum ve kuruluslann belirledikleri genel 
esaslar dahilinde, ilgili akademik birimlerce tespit edilir ve her dgretim uyesi 
bunlara uymak zorundadir. 

Bu nedenle, Kita Avrupasi ulkelerinde bakanliklarin, Anglo- Sakson 
ulkelerinde, ozellikle ABD' nde ise. mesleki kurutu?larm veya ijniversitelerin bir 
araya gelerek gonullu olarak olu§turduklan kurullann mufredat programlan 
uzerinde. birinci grup iilkelerde geni§ tasarruf ve nihai onay, ikinci grup 
iilkelerde ise akreditasyon yetkileri vardir. Kita Avrupasi ulkeleri ile Anglo-
Sakson ulkeleri arasindaki onemli farklardan biri de bu konuda kullanilan 
mekanizmalar arasindaki nihai onay yetkisi veya akreditasyon farkidir. 

b) Belirii bir konuda ara§tirma yapmak uzere kamu kurumlan veya ozel 
kurulu§lardan kaynak tahsisi isteyen bir ogretim uyesi. bunun igin o kurum 
veya kuruluna gerekgeli bir proje ile buna bagli bir butge sunmak ve bunun 
kabulu ile ilgili olarak belirliten §artlara aynen uymak zorundadir. Araftirma 
igin ko§ulsuz kaynak tahsisi gok ender ve ancak gok ust duzeyde bilim 
adamlannin bazilanna taninan gok ozel bir ayricaliktir. 
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Ancak, akademik ozgurlugOn var olmasi durumunda, kaynak tahsisi 
talep etmeyen bir ogretim Oyesi istedigi konuda ve diledigi bir bigimde 
ara§tinma yapma ve herhangi bir ktsitlama ve yaptinm soz konusu olmaksizin 
duyunna hakkina sahiptir. 

Oniversite sistemini ve fizerklik kavrammi tarihsel bir perspektif iginde 
incelerken, ozerklik kavrami iie gok yakindan ilgili bir husus olan 
Onlversitelerdeki kummsal davrani? bigimleri ve karar aima sOregleri Ozerinde 
kisaca durmakta yarar vardir. 

Otopik Oniversite modeli rektorun "e§itler arasinda bir!nciw (primus 
inter pares) konumu ile gorevinin torenlere ve topiantilara ba§kanlik etmek 
oldugu bir ogretim Oyeleri ve mesIekda§Iartoplulugudur. Kollegyal Model adi 
verilen bu yonetim modeli, bir olgOde Oxford ve Cambridge' deki kolejier 
di§inda, tarih boyunca hig bir yOksekdgretim kurumunda tam aniamiyla 
g6rOlmeml§tir. 

Buna ragmen, 1960'!i yillann sonlanna gelene kadar birgok Kita 
Avrupasi OIkesinde gorulen, gorunurde profesdrlerin hakimiyeti altindaki 
Oniversite yonetim modeli, birgok kimse tarafindan, ozellikle OIkemizde, 
koliegyal model olarak algilanmaktadir. Bu modelin tarih iginde zaman zaman 
ve yer yer Oniversitelerde 6nce Politik Model'e (political model) daha sonra 
Duzeni! Karga^a (organized anarchy) modeline yozla^tigi gorOlmOstOr. 
Politik modelde kurum igindeki gegitli kesimlerin geni? bigimde temsil edildigi 
kurullar karar mekanizmalarina hakim olup, karariar cylamayla alinir. Kurum 
iginde ge§ltll gruplar olu§ur ve bunlann arasindaki gikar gati§malan ile amag 
farklan kararlan etkiler. Gruplar arasinda koalisyonlar kurulmasi, pazarliklar, 
kararlari geciktinne ve usul oyunlari bu modelin tipik ozellikleridir. Bu modelde 
rektorun temel gorevi gmplar arasinda uzla$ma saglamaktir. Politik modelde 
ki§ilerin birbirlerine bagimliligi ve me5rula5tirma gibi motiflerin yaninda, 
baskinin da uygulandigi durumlann oldugu saptanmi§tir. 

9ok daha yoz bir hal olan duzenii karga^a modelinin temel 
ozelligi, amaglarla, bunlara giden yollarm tamamen birbirine 
kari§tirilmasidir (ends-means inversion). Bu tur bir yonetimde karar 
almanin normal basamaklari olan, problemi tanimlama, gdzum yollanni arama 
ve segeneklerin degerlendirilmesi, tamamen kan§tirilabilir veya tersine 
gevrilebllir. Bunun sonucunda gikan gozumler tamamen anlamsiz olur; hatta 
bu gozumlerin kendileri yeni sorunlar olu§turur. Bu modelde rektor tOmuyle 
Oniversite iginde olu§an koalisyonlann esiri olabilir. Duzenii Karga§a Modeline 
yozla§mi§ olan bir Oniversite artik universite olmaktan gikmi§ bir kurumdur. 

Oniversite yonetimlnl bekleyen OgOncO bir tehlike Burokratik Yonetim 
modelidir. Bu modelde uygulanacak i^Iemler tamamen kodifiye edilmi§ olup, 
rektorOn yapacagi tek 5ey bOrokratik mekanizmanin yonetmeliklere uygun bir 
bigimde ve zamaninda i§lemesini saglamaktir. Tamamen burokrasi ile 
yonetilen bir Oniversite de artik Oniversite niteligini kaybetmi§ bir kummdur. 

-280 -



Yukandaki alt bolumlerde ge^itli kez belirtildigi gibi, ba§ta ABD oimak 
uzere, Anglo-Sakson ulkelerindeki devlet universiteleri, Kita Avrupasi 
ulkelerindeki universitelere kiyasla toplum ve pazann ihtiyaglanna gok dalia 
duyarli ve idari ve mali konularda gok daha fazla yetki ve esnekliklere sahip 
kurumlardir. Bu nedenlerle, ABD'nden ba^layarak zaman iginde yeni bir 
universite yonetim modeli ortaya gikmi§tir. Girl§lmcl Universite 
(entrepreneurial university) adi verilen bu modelin ideal halinde universite 
kendine tahsis edilen kamu kaynaklanni, sahip oldugu her turlu tesis, teghizat, 
bilgi birikimi ve insangucunu mute§ebbis bir yakla^imla degerlendirerek 
yarattigi kaynaklar ve ogrencilerden aldigi reel ogrenim ucretleri ile 
birleftirerek faaliyetlerinin kapsam ve niteligine uygun kendi gider butgesini 
kendi yapabilmektedir. 

Devletin rolunun diizenlemeden degerlendirmeye d6nii§mesine paralel 
olarak, ba§ta Isveg ve Hollanda olmak uzere, Kita Avrupasi ijikelerinde de 
giri§imci universite modelinin birgok unsuru iiniversitenin sevk ve idaresine ve 
gunliik i§leyi§ ve yonetimine yansimaya ba§lami§tir. 

Birgok Bati iilkesindeki yiiksekogretim sistemlerine ge^itli agilardan 
inceleyen Glark'a gore, bu sistemleri §ekil 17'de gosterilen ve Clark'in 
koordinasyon iiggeni adini verdigi uggen uzerinde gostermek miimkundur. 
Goriildugu gibi bu iiggenin bir ko^esinde devlet otoritesi, bir ko^esinde 
akademik oligar^i ve bir k6§esinde de pazar ve toplum bulunmaktadir. 

Clark'm bu iiggeni yukanda ozetlenen kurumsal davrani§ bigimleri 
smiflandirmasi ile birle§tirildiginde, §u sonuglara varmak miimkiindur. 
ABD, Kanada ve Birle^ik Krallik gibi, yonetim sisteminin muhtelif 
kademelerlnde universite mensubu olmayan, toplumda temayiiz etmi§ 
ki§ilerin agirlikli olarak yer aldigi ve rektorlerin segimie degil atamayla 
geldigi ve/veya Japonya gibi, ozel yuksekogretim kurumlannm yaygin 
oldugu ulkelerdeki kurumlar giri^imci universite modellne yakm olup, bu 
ulkelerdeki kurumlann politik, duzenli karga$a veya biirokratik modele 
kayma tehlikesi azdir. 

Devletin yuksekogretimdeki roluniin diizenlemeden degerlendirmeye 
d6nu§iimunii, universitenin sevk ve idare sisteminin §ekil 17'deki devlet 
bCirokrasisi-akademik oligar^i ekseninden, toplum ve pazar tepe noktasina 
dogru kaymasi olarak gostermek miimkundur. 

Buna kar^ilik, dogrudan egitim bakanliklarina bagli olan ve segilmi§, 
fakat yetkileri kisitli rektorler tarafindan yonetilen Italya ve Yunanistan gibi Kita 
Avrupasi iilkelerinin universiteleri, devlet otoritesi- akademik oligar§i 
ekseninde siki§mi§lardir. Dengenin bir yone dogru kiigiik bir oranda kaymasi, 
politik ve duzenli karga§a veya burokratik modelin kuruma hakim olma 
tehlikesini de beraberinde getirmektedir. 

Nitekim, yukandaki alt boliimlerde de belirtildigi gibi, tiim ulkelerdeki 
iiniversiteler ve diger yQksekogretim kurumlan giri§imci universite modeli 
yoniinde geli^mekte ve mali geiirlerinin kaynaklanni ge§itlendirmeye 
zorlanmaktadir. 
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§EKlL 17 

KOORDlNASYON C^GENl 

DEVLET OTORlTESi 
(Bf jROKRATlK MODEL) 

ESldSSC 

(ISVEC. HOLLANDA) 

(KANADA) 

JAPONYA 

(FRANSA) 

(ISPANYA) 

(DANlMARKA) 
(NORVEC) 

^tRLESlK KRALLIK) 

(AVUSTURYA) 

(ALMANYA) 
(PORTEKlZ) 

(YUNANtSTA 
I t a l y 

PAZAR (TOPLUM, 
(G1R1§LMC1 CNtVERStTE 

AKADEMtK 0L!GAR§I 
(POLlTiK MODEL, 
DOZENL I KARGASA MODEL I) 

NOT: Parantez iginde belirtilen yorumlar bu rapomn yazanna aittir. 
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Her iiniversite ogretim Ciyesinin gonliinde yatan kurumsal yapi, koliegyal 
model ve Wilhelm von Humboldt'un tasarlami§ oldugu iiniversite modelidir. Bu 
nedenle. giri§imcl iiniversite modelinin bu agidan sakmcali oldugu, von Humboldt'un 
hayal ettigi tiir kurumlann gerekliligi ve bu tiir kurumlann kamu kaynaklarindan 
desteklenmesinin gerektigi, ancak kamu kaynaklanna bu olgiide bagimli olunan 
bugiinkii ko§ullarda arzu edilen duzeydeki universite ozerkliginin maalesef miimkiin 
olamayacagt yoniindeki gbru§ler oldukga yaygindir. 

Devletin i§levi suregleri duzenlemeden giktilari degerlendirmeye d6nu§urken, 
tum ulkelerde biirokratik ve/veya oligar§ik modelden piyasa veya giri§imci modele 
gegi? surecinin ba§ladigi bir gergek oldugu gibi, gelir kaynaklannin 
ge§itlendirilmesinin ozerkligi artiracagi yonundeki goriifler gok daha yaygindir. 

Nitekim, Alman, Fransiz. Ingiliz ve Italyan egitim bakanlannin 25 Ekim 1998 
tarihinde imzaladiklari Sorbonne Deklarasyonu ve bunu izleyen, 19 Haziran I999'da 
Avrupa'daki 31 iilkenin egitim bakanlannca imzalanan Bologna Deklarasyonu ile 
uluslararasi duzeyde rekabet giiciine sahip bir Avrupa Yiiksekogretim BolgesI (The 
European Higher Education Area) olu^turulmasi yoniinde siyasi irade ortaya 
konmu§tur. Bu amagia, diploma ve akademik derecelere §effaflik getirilmesi, ABD 
sistemine benzer §ekilde lisans. yiiksek lisans ve doktora a§amalannin 
benimsenmesi. ogrenci ve ogretim uyesi hareketliliginin (mobility) te?vjk edilmesi, 
ogretim, yeti§tirme (training) ve ara?tirmaya dayali entegre programlar geli§tirilmesi 
ve akademik degerlendirme ve kalite kontrol sistemleri kurulmasinda Avrupa 
diizeyinde i? birligi yapilmasi temel ilkeler olarak benimsenmi|tir. 

Avrupa genelinde ortaya konan bu g6ru§ler kimine gore ABD sistemine 
gegi§, kimine gore Ise Avrupa iiniversitelerinin ozbenllglne donu^iin bir 
ifadesidir. 

Yiiksekogretimde ula§ilan bu a§amayi §u §ekilde ozetlemek 
miimkiindiir. Giiniimiiz universiteleri artik faaliyet alanlanni sadece kendi 
mensuplannin deger yargilarina gore tespit etmekten ziyade, faaliyetlerinin 
tiirlerini ve alanlanni toplumun gereksinim ve beklentileri ile kendilerine tahsis 
edilen kaynaklara gore belirleyen kurumlardir. Dolayisi ile, gagida^ iiniversite, 
toplumun her kesimi ile biitijnle§ml§, faaliyetleri bakimindan topluma kar§i 
olan sorumlulugunu ne olgude yerine getirdlgi denetlenen ve faaliyetleri 
toplum tarafindan yonlendirilen, sahip oldugu her tiirli i fiziksel oianak, tesis, 
teghizat, bilgi birikimi ve insangiicunii giri§imci bir zihniyetle degeriendirerek 
ek mali kaynak yaratan, modern i§letmecllik teknikleri ile yonetilen fevkalade 
karma§ik yapiya sahip bir kurumdur. 

Oniversite ozerkligi (university autonomy), akademik hurriyet (academic 
freedom) ve sevk ve idare (governance) arasindaki, tarihi, ve felsefi temellere 
dayah, fevkalade karma^ik ili§kiyi beiki de en yalin ?ekilde agiklayan kifi 
Rosovsky'dir. Rosovsky'e gore, giivenilir universite yonetiminin 7 temel ilkesi (seven 
principles for reliable performance) ^oyledir: 

1. Not everything is improved by making it more democratic." 
"Daha demokratikle§tirmek her §eyi iyile§tirmez." 

2. 'There are basic differences between the rights of citizenship in a nation 
and the rights that are attained by joining a voluntary organization." 
"Temel vatanda§lik haklan ile goniillu olarak katilinan bir kurumda 

elde edilen haklar ve iistlenilen sorumluluklar arasinda temel 
farkliliklar vardir." 
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3. "Rights and responsibilities in universities should reflect the length 
of commitment to the Institution." . . , , 
"Oniversitelerdeki ki9ilerin hak ve sorumlulukIari,^ki5uerin 
kendilerini o kuruma adadiklari sureleri yansitmalidir." 

4. In a university, those with knowledge are entitled to a greater say. 
"Bir universitede, daha 90k bilgili olanlar daha 90k soz hakkina 
sahip olmalidir.** 

5. "In universities, the quality of decisions is improved by consciously 
preventing conflict of interest.'' 
"Cikar celi§kilerinin billngli bir sekilde ortadan kaldirilmasini 
safllayan karar mekanizmalarinin kurulmasi, universitede 
alman kararlarm saQlikii ve kalitell olmasmm teminatidir. 

6. University governance should improve the capacitiy for teaching 
and research." . , .,a 
"Oniversitenin sevk ve idaresinin amaci, kurumun egitim ve 
araftirma kapasiteslnin geIi5tlr!lmesidlr.,' 

7. T o function well, a hierarchical system of governance requires 
explicit mechanisms of consultation and accountatyility. 
"Hiyerar^ik bir sevk ve Idari sisteminin lyl 9ali§abilmesi igin, 
agik danigma, denetim ve hesap sorma mekanizmalarinin 
bulunmasi ^arttir.*' 

- 284 -



KAYNAKLAR 

1. Irwin, M. (Ed.), "American University and College", 8,h Ed., American 
Council on Education, Washington, D.C., (1960). 

2. The Carneige Foundation for the Advancement of Teaching, "The Role of 
the College and University Trustee", New york, November 15, 1961. 

3. Moodie, G.C. and Eustace, R., "Power and Authority in British 
Universities", George Allen and Unwin Ltd., London, (1974). 

4. Neson, J.W, "Presidential Search", Association of Governing Boards of 
Universities and Colleges, Washington, D.C., (1980). 

5. Jadot, J, "Sun/ey of the State-of-the-Art a n d Likely Trends o f Universi ty 
Management in Europe", OECD-CERI, Paris. (1980). 

6. Clark, B.R., "The Higher Education System Academic Organization in 
Cross- National Perspective", University of California Press, (1983). 

7. Jadot, J. "University Structures ; An Instrument for Shaping the Future" 
CRE 8 General Assembly, Athens, 9-14 September 1984. 

8. Committee of Vice-Chancellors and Principals (CVCP), "Report of the 
Steering Committee for Efficiency Studies in Universities", London March 29 
1985. 

9. Johnstone, D.B., "Sharing the Costs of Higher Education", College 
Entrance Examination Board, New York, (1986). 

10. Neave, G. (Ed.) "University Systems in Europe Part r , CRE Info No 75 
(1986). • ' 

11. American Council on Education and Association of Governing Boards of 
Universities and Colleges, "Deciding Who Shall Lead Recommendations for 
Improving Presidential Searches", Washington, D.C., (1986). 

12. Association of Governing Boards of Universities and Colleges. 
"Composition of Governing Boards, 1985", Washington, D.C., (1986). 

13. Neave, G., 'The All-seeing Eye of the Prince in Western Europe", p. 157 in 
"Standarts and Criteria in Higher Education", (Ed.G.C.Moodie), The Society 
for Research into Higher Education, London, (1986). 

14. Zwingle, J.L., "Effective Trusteeship", Association of Governing Boards of 
Universities and Colleges. Washington, D.C., (1987). 

15. O.E.C.D., "University under Scrutiny", Paris, (1987). 
-285-



16. Neave, G. (Ed.) "University Systems in Europe Part 2", CRE Info No.77, 
(1987). 

17. Neave G., The Making of the Executive Head: The Process of Defining 
Institutional Learders in Certain European Countries", Int. J. Inst. Man. in 
Higher Ed., 12 (1), 104-114, (1988). 

18. Leslie, L L , and Brinkman, PJ. f "The Economic Value of Higher 
Education", American Council on Education/Mac Millan Series on Higher 
Education, Washington, D.C., (1988). 

19. Tilak, J.B.G., "Education and its Relation to Economic Growth, Poverty 
and Income Distribution Part Evidence and Further Analysis". The World Bank 
Discussion Paper No.46, Washington, D.C., (1989). 

20. Newman, F. (President of the Education Commision of the States), 
"Serving Two Masters: State Needs and Institutional Autonomy", 2 Ankara 
Conference on University Governance, 9-11 Ocak, 1989. 

21. Kerr, C., and Gade, M.L, "The Guardians", Association of the Governing 
Boards of Universities and Colleges, Washington, D.C., (1989). 

22. Rosovsky, H., "The University An Owner's Manual*1, W.W. Norton and 
Co., New York, (1990). 

23. Ingram, R.T., (Executive Vice-President of the Asociation of Universities 
and Colleges. Washington, D.C.), The Promise and Umits of Lay Trusteeship 
in American Higher Education". Hacettepe Oniversitesi'nde verilen konferans. 
21 §ubat. 1990. 

24. Wasser, H., The Role of the City University of New York's Board of 
Trustees", Hacettepe Oniversitesi'nde verilen konferans. 21 §ubat 1990. 

25. Beckmeier, C., and Neusel, A.. "Decision-Making Process in French and 
German Universities", Higher Ed.Man., 2 (1), 7-19, (1990). 

26. OECD, "Financing Higher Education Current Patterns", Paris, (1990). 

27. QaQIar, A., and Johnstone. D.B.; The Role of American Multicampus 
University Systems as Buffer Institutions in Safeguarding Campus Autonomy", 
5,h Int. Conf. on Higher Education (ICHE), Edinburgh, August 30-September 1, 
1991. 

28. Clark, B.R., and Neave, G. (Ed.), T h e Encyclopedia of Higher 
Education", VoI.1-4, Pergamon Press, (1992). 

29. Guruz, K.,§uhubi, E., §eng6r. A.M.C., Turker. K. ve Yurtsever, E., 
Turkiye'de ve Dunyada Yuksekogretim, Bilim ve Teknoloji", TUSlAD yayin 
No. T/94,6-167, Istanbul, Haziran, (1994). 

- 2 8 6 -



30. The World Bank, "Priorities and Strategies for Education", 
Washington, D.C., (1995). 

31. The National Agency for Higher Education, "Short Version of the Annual 
Report 1994-1995", Stockholm. 

32. Cowen, R., "The Evaluation of Higher EducationSystems", Kogan 
Page, London, (1996). 

33. Niklasson. L , "Quasi-Markets in Higher Education: A Comparative 
Analysis", J.Higher Ed. Pol. And Man., 18 (1), 7-22, (1996). 

34. McDaniel, O.C., 'The paradigms of governance in higher education 
systems", Higher Ed. Pol., 9 (2), 137-158, (1996). 

35. Teichler, U., 'The changing nature of higher education in Western 
Europe", Higher Ed. Pol., 9(2), 89-111, (1996). 

36. Niklasson, L., "Game-like regulation of universities: Will the new regulatory 
framework for higher education in Sweden work?" Higher Ed., 32,267-287, 
(1996). 

37. Osborne, R.D., "Higtier Education in Ireland", Jessica Kingsley 
Publishers, London, (1996). 

38. Ledgar, J., "Overview of the Austrialian Educations System", Higher 
Education in Europe, 21 (4), 102-111, (1996) 

39. OECD, "Education at a Glance OECD Indicators ", 1996 Edition, Paris. 

40. Gallon, P.fvl., and Finney, J.E., (Eds.,), "Public and Private Financing of 
Higher Education Shaping Public Policy for the Future", American 
Council on Education, Series on Higher Education, Oryx Press, (1997). 

41. Brennan, J., de Vries, P., and Williams, R. (Eds.), "Standarts and Quality 
in Higher Education", Jessica Kingsley Pub., London. 

42. Brown, R., 'The New Quality Assurance Arrangements in England and 
Wales", Higher Education Quarterly, 51 (4), 270-285, (1997). 

43. Veld, R., Fiissel, H.P., and Neave G., "Relations Betv\/een State and 
Higher Education", Council of Europe, (1997). 

44. The National Agency for Higher Education, "Higher Education in 
Sweden", Stockholm, (1997). 

45. Van Vught, F.A.. "Combining planning and market: An analysis of the 
Government strategy towards higher education in the Netherlands", Higher 
Ed. Pol. 10 (3,4) 21-224, (1997). 

- 2 8 7 -



46. Hare, P. (Ed.) "Structure and Financing of Higher Education in 
Russia, Uicraine and the EU", Jessica Kingsley Publishers, London, (1997). 

47. Amano, I. "Structural Changes in Japan's higher education system-from a 
planning to a market model", Higher Ed., 34,125-139, (1997). 

48. Osahi, H., The structure of university administration in Japan", Higher 
Ed., 34,151-163, (1997). 

49. Kitamura, K., "Policy issues In Japanese higher education", Higher Ed., 
34,141-150. (1997). 

50. Marginson, S., "Steering from a distance : Power relations in Australian 
higher education", Higher Education, 34, 63-60, (1997). 

51. Johstone.D.B, Arora, A., and Experton, W., The Financing and 
IVlanagement of Higher Education: A Status Report on Woridwide Reforms", 
Prepared for the Worid Bank for the UNESCO Worid Conference on Higher 
Education Paris, October 5-9,1998. 

52. UNESCO, "Higher Education In the Twenty-first Century: Vision and 
Action", Working Document, Worid Conference on Higher Education, Paris, 
October 5-9,1998. 

53. Harazama, Y., The University System In Japan", Higher Ed.Man., 10(1), 
69-87,(1998). 

54. Field. J., "European Dimensions Education, Training and the 
European Union", Jessica Kingsley Publishers, London, (1998). 

55. De Groof, J, Neave, G., and Svec, J., "Democracy and Governance in 
Higher Education", Kluwer Law International Council of Europe, (1998). 

56. OECD, "Education at a Glance OECD Indicators", 1998 Edition, Paris. 

57. "Evaluation of European Higher Education: A Status Reporf, Prepared for 
the European Commission DG 12 by the Centre for Quality Assurance and 
Evaluation of Higher Education, Denmark, September 1998. 
httD://www.enaa.net/docs.lasso?docname=statusreDort l.html. 

58. Committee of University Chainnen, "Guide for Members of Governing 
Bodies of Universities and Colleges in England Wales and Northern 
Ireland", London, March, (1998). 

59. Leedham-Green, E., "A Concise History of the University of 
Cambridge", Cambridge University Press, (1999). 

60. Hannan,G.,"Vouchers or student-centred funding; The 1996-1998 
Australian review of higher education financing and policy",Higher Education 

- 2 8 8 -

http://www.enaa.net/docs.lasso?docname=statusreDort


Policy, 12,219-235. (1999). 

61. Italian Ministry for Universities and Scientific and Technological Research 
(MURST). "Higher Education in Italy". CIMEA della Fondeziane Rui, Roma. 
December, 1999. 

62. Henkel, M. and Little, B., (Eds.) "Changing Relations Between Higher 
Education and the State". Jessica Kingsley Publishers, London, (1999). 

63. Bauer, M. Askling., B., Martin, S.G., and Morton F., "Transforming 
Universities", Jess\ca Kingsley Publishers, London, (1999). 

64. Teather, D.C.B. (Ed.) "Higher Education in a Post-Binary Era", Jessica 
Kingsley Publishers, London, (1999). 

65. Evans, G.R., "Calling Academia to Account Rights and Responsibilities", 
Open University Press, (1999). 

66. Kogan, M., Bauer, M., Blelklie, I., and Henkel, M.. "Transforming Higher 
Education: A Comparative Study", Jessica Kingsley Publishers, London. (2000). 

67. Kogan, M., Hannney. S., "Reforming Higher Education", Jessica Kingsley 
Publishers, London, (2000). 

68. Bleiklie, 1.. Hostaker. R.. and Vabo, A., "Policy and Practice in Higher 
Education", Jessica Kingsley Publishers. London, (2000). 

69. "The World of Learning 2000", 50,h Ed., Europa Publications, London. 

70. OECD, "Education at a Glance OECD Indicators", 2000 Edition, Paris. 

71. Johnstone, D.B., and Mehta, S.P.. 'Higher Education Finance and Accesibility: An 
International Comparative Examination of Tuition and Financial Assistance Polices", 
Center for Comparative Studies in Education, Graduate School of Education, University of 
New/ York, February 2000. 

72. OECD. "Investing In Education, Analysis of the 1999 World Education 
Indicators". Paris. (2000). 

73. Williams. B., "Australian Universities 1939-1999; How/ Different Now?", Higher 
Education Quarterly. 54(2), 147-165, (2000). 

74. Dogramaci, I., "Gunumuzde Rektdr Segimi ve Atama Krizi, Turkiye'de ve 
Dunyada Yuksekdgretim Yonetimine bir Baki$", Bllkent Universitesi, Ankara, 
(2000). 

75. Huisman, J.. Kaiser, F.. and Vassensteyn. H., "Floating Foundations of Higher 
Education Policy", Higher Ed. Quart., 54(3), 217-238, (2000). 

76. Yiiksekogretim Kurulu. "Avrupa Birligi Ulkelerinde Yuksekogretim : Yeni 
Geli^meler," Ankara, Mayis, 2000. 

-289 -



111. BOLUM 
TORK YUKSEKOGRETiM SiSTEMi 

III.1 GiRi$ 

Turk yuksekfigretim sistemi'nin tarihsel geli§imine lli§kin yayinlann 
tumOnQn giri§ kisimlannda Buyuk Selguklu imparatoriugu Veziri Nizamulmulk'un 
lOSd'de Bagdafta agmi§ oldugu Nizamiye Medresesi ile Fatih Sultan Mehmet'ln 
1463,de kunmui oldugu Istanbul Medresesi'ne atiflar vardir. Bu nedenle, 
bugOnkQ TQrk yuksekdgretim kurumlannm medreselerin zaman Iginde 
evrilmesiyle olu^tugu yolunda bir Izlenime kapilmak mOmkOndOr. Ne var kl, bu 
dQ§Qnce tOmOyle gegerslzdir. Bu gali§manin 1 .BSIumQ'nde agikga belirtildigi gibl, 
ba^ta Ibn-i Sina ve Ibn-i Ru^ olmak Ozere, Islam bilginierinin Bati uygarligini 
kdklu bigimde etkiledigi bir gergektir. Avrupa karanlik gagian ya^aricen , Islam 
dunyasi Eski Yunan ve Roma uygarlikiannin bilimsel birikimlnl muhafaza etmenin 
dtesinde, dzellikle fen ve saglik bilimierine ve teknoiojiye dnemli katkilar 
yapmi^tir. Bu blriklm EndOIOs yoluyla Avrupa'ya gegml§ ve bir dIgOde bugOnkO 
Bati uygarliginin temelini oiu$turmu§tur. 

Ortagag Avrupasi Oniversitesinin kurumsal yapisi bu gali^manin ilk 
bdiOmOnde aynntili olarak ele alinmi? ve aynt bdlOmOn giri$ kisminda medreseye 
kisaca deginilmi§tir. Medresenin yapisi a^agida daha aynntili olarak ele 
alinmi^tir.Verilen bu bilgilerden gdrOlecegl Ozere, Ortagag Avrupasi Qniversitesi 
ile medrese arasindan birgok bakimdan benzeriikler vardir. Bu benzerlik dzellikle 
esasen yatili kurumlar olan medrese Ile kolej arasindan kendini gdstermektedir. 

dncu okuilar ve Oniversite lie medrese yakla^ik olarak ayni zaman diliml 
Iginde ortaya gikarak ^killenmi^lerdir. Bu bakimdan, medresenin Onlversiteye 
model oiu^turdugunu dne surmek kesinlikle mOmkun degildir. Ama gergek olan 
bir husus vardir. Ortagag Avrupasi Oniversitesi, uzun bir sureg iginde verilen 
mucadeleierie ve genelllkle Oniversite di^indan kaynaklanan mOdahaleler sonunda 
olsa da kendini yenileyebllmi? ve kdklu bir bigimde evrilerek gOnumuze kadar 
gelml^tir. Buna kar;lilik medrese ayni zaman dilimi iginde kurumsal olarak yok 
olmu§tur. 

Ancak, yuksekdgretimimizde geleneksel kurumun medrese oiu^u, 
bugOnkO yOksekdgretim sistemimizle Ise ancak yakm bir gegmi§te tani§mi§ 
olmamtz, Oniversite ile medrese arasindaki farki, Oniversitenin hangi nedenlerden 
dolayi gOnOmOze kadar gelip de medresenin kurumsal olarak tarihten silindigini 
aniamamizi zonjniu kilmaktadir. Zira, medrese, kendileri farkmda olmasalar veya 
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inkar etseler de, hala bazilannin zihinlerinde ya§amaktadir. Bugunku 
yuksekogretim kurumlanmizin, henuz yeterince ozumseyemedikleri normlara 
gore degerlendirilmesinin zorunlulugu, bu ki§ilerin temel geli§kisini 
oiufturmaktadir. Bu nedenlerden dolayi, bu bolumun ba§inda medrese uzerinde 
kisaca durulmu§tur. 

III.2 TARiHQE 
III.2.1 MEDRESE DONEMi 

Arapga bir kelime olan medrese, Islamiyetin ilk donemlerinde cam! ve 
mescitlerin yanindaki dershane aniamina gelmekteydi. Bunlann o devirdeki temel 
i§levj Kuran'i ogretecek ve namaz kildiracak din adamlanni yeti§tirrnekti. 
Medreselerin daha ust duzeyde e§itim-6gretim yapilan kurumlar haline 
donu^meleri lO.yuzyilda olmu§tur. Buhara'da 937'de faaliyete gegen Faracek 
MedresesI ilk medrese olarak kabul edilmektedir. Kahire'deki El-Ezher camii 
yanindaki dershane ise, ancak 976-996 yillan arasinda medrese statusune 
yukselebilmi§tlr. Goruldugu gibi, medrese ba§langig itibari ile Arap ve Pars degil, 
bir Turk-Islam kurumudur. 

Medresenin ba§inin unvani §eyh-ul Ulema idi. Bu ki§i mOderrisler 
(profesorler) tarafmdan segilmekte ve Han veya Bey tarafindan atanmaktaydi. 
§eyh-ul Ulema'nin ba§lica gorevleri mUderrisleri atamak, derslerin duzenii 
yapilmasmi saglamak, ogrencilerin dine sadik kî iler olarak egitilmesini gozetmek ve 
muderrislerin toplantilarina ba^kanlik etmekti. MOderrisler omur boyu i§ guvencesine 
sahipti. §eyh-ul Ulema'yi Ortagag Avrupasi universitesindeki rektorden gok , kolej 
mudurunun muadili olarak nitelendirmek beIki de daha dogru bir yakla§imdir. 

Medreseler vakiflar tarafmdan finanse edilmekteydl. Vakfiye gelirlerinin 
yansi ogrencilere burs olarak verilmekteydi. Gelirlerin % GO'u miiderrislere 
odenmekte, kalani ile de tesis ve teghlzatm yapim, bakim ve onarim giderleri 
kar^ilanmakta ve camilerin imam ve muezzinlerinin maa§lan odenmekteydi. 
Medreseler, dershane, yatakhane, kutuphane ve cami veya mescitlerden ibaretti. 

Medreselerin mali kaynaklan Han veya Bey tarafidan atanan muteveili 
heyet tarafindan yonetilmekteydi. Burada soz konusu olan muteveili heyet, Bati 
Olkelerindeki sevk ve idare kurulu ('board o^povernors^^ degil, daha ziyade mali 
yonetim kurulu niteligindeydi. Zira, Kuran'm ogretisi ve devlet ba§kaninm iradesi 
di§inda sevk ve idare zaten soz konusu olamazdi. 

Bu gali§manin 1 .Bolumunun giri§ kismmda da deginildigi gibi, 10. yuzyila 
kadar esasen sadece din adami yeti§tiren medreselerde, 11. yuzyildan itibaren 
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Arapga, 5iir, felsefe, tarih, coQrafya, muhendislik, matematik, kimya ve tibbi 
bilgiler de 6§retilmeye ba§lanmi|tir. Cebir ve logaritmanin Snculerinden El 
Harezml (795-857) , Aristo metafizi§inin ilk yorumculanndan ve tabip Farabi 
(873-958) Turi^istan medreslerinde dQrenim g6rmu§lerdir. BQyQk bilgin Ibn-I 
SIna, fikih figrendikten sonra Buhara'da tip dgrenim! gdnmu|tur. Esasen gezgin 
bir bilgin olan Ibn-I Sina'nin Efiatun ve Aristo'yu yorumlayarak kaleme almi§ 
olduQu Kitabu'^-^ifa, mantik, fizik, geometri, astronomi, matematik, muzik ve 
metafizik konulannin yaninda, ahlak ve siyaset konulanni da ele alan gok 
kapsamli bir kitaptir. Ancak, bu eserln en onemli katkisi, Insanin ya^adigi 
dunyayi kendi akli lie yommlayip agiklayabileceglnl ve Tann*dan tureyen 
akillar arasinda en etkin aklin (aki-i faa!) Insan akli oldugunu ortaya 
koymasidir. El Kanun Fl't-Tib adli tibbI ansiklopedi Ise uzun sQre Bati 
Onlversiteleri tip fakultelerinin temel ders kitabi olmu§tur. 

Ilk resmi medrese BuyOk Selguklu Sultani Tu^ru! Bey tarafindan 
Ni§abur,da agildiktan sonra, Vezir Nizamulmulk'On dnderilQInde BaQdat gibi 
bOyOk merkezlerde Nizamiye Medresleri adiyla, belirii programlan uygulayan 
duzenli medresler agildi ve bu kurumlarin statuleri beliriendl. Kisa zamanda 
Musul, Basra, Isfahan ve Endulus'te medresler agildi. Medreseler 14. ve 15. 
yOzyillarda Misir ve Kuzey Afrika'da yayginla§ti. Mukaddime adli, din di§i ilk 
tarih felsefesi kitabinin yazan, OnIO Arap sosyolog, siyaset bilimci, iktisatgi ve 
tarihgi Ibn-I Haldun (1332 Tunus-1406 Kahire) bu kurumlann bir QrOnudur. 

Huccetu'l Islam (Islamin Kaniti) lakapli fikih uzmani, Gazall (1058-1111), 
Ni§abur Medresesl'nde cgrenim gdrdukten sonra, lOQVde NizamulmOlk 
tarafindan BaQdatlaki Nizamiye Medresesi'ne muderris olarak atandi ve 
NizamOlmulk'un dani^manligina ve ba5 f ikih bilginilQIne getirildi.Gazall burada bir 
yandan da Farabi ve Ibn-I Sina'nin gali§malanni inceledi ve vardiQi sonuglan 
kisaca Tehafut olarak bilinen Tehafutu'l -Felaslfe (Filozoflann TutarsizliQi) adli 
kitabmda kaleme aldi.. Gazali bu kitabmda Aristocu dO§Qnurlerin savlanna 
§iddetle kar|i gikti. GazaliVe gdre, akilla inanci baQda^tinnaya gali§mak 
bofunaydi. Tann'yi akilla agiklamaya gali§mak Tann'yi inkar etmekti. Tanri 
IradesI, yan! kutsal vahfy di§inda tabiat kanunlanndan soz edilemezdi. 
Kisacasi, Gazali Islam dunyasinda Aristocu gelenege bOyOk birdarbe indirdi. 

Ibn-I Ru5t Gazall'nin bu yommuna Tehafutu't- Tehafut (TutarsizliQin 
TutarsizliQi) adli eseriyle cevap verdi. Islam gelenekleriyle Efiatun ve Aristo 
felsefesini bagda|tirmaya gallon ve kelam bllglnlerine kar^t felsefeyi savunan 
Ibn-i Ru^t, 1. BdlQmde de belirtildigi gibi, akilciliQin yolunu agarak bugOnkO Bati 
uygariiQinin temelini olu5turan buyOk bir dO§OnOrdOr. EndOIOste tefsir, hadis . 
fikih egitiminin yaninda tip ve felsefe egitimi de gdren Ibn-i R05t'Qn Efiatun ve 
Aristo yonjmlan, Aristo'nun eserlerinin daha sonraki Latince basimlannin 
ayrilmaz bir pargasi olmu^tur. Ibn-I Ru^t'e gore, Insan akli ve felsefe, Inanca 
ve Inanca dayali bilgilere ustundur. 
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Kutsal vahiy ile insan akli arasindaki gati^mada ibn-l Sina ile ibn-i 
Ru§t ve onlan izieyenler Bati'da kazanmi^lar, islam dunyasinda ise Gazali 
ibn-i Ru§t'e galebe galmi^tir. Gazali'nin bu galibiyeti insanligin en onemli 
doniim noktalarmdan biridir. Zira, o doneme kadar gerek bilim, gerek 
teknoloji, gerek devlet yapisi ve gerekse halkm ya§am kalitesi itibari ile 
genelde Bati'nm fersah fersah onunde olan Islam dunyasi gerilemeye 
ba§lami§tir. Buna kar§ilik, Bati dunyasi Ibn-i Ru^t'un agtigi yolda 
iierleyerek, gok uzun da siirse, sonugta insan akiinm hakim oldugu 
bugunku uygarlik duzeyine ula§mi§tir. Yine bu sureg iginde medrese 
tutuculugun odak noktasi haline gelip sonugta tarih sahnesinden silinirken, 
akilcilik Ortagag Avrupasi universitesinde skolastisizme ustiinluk 
saglami§, universite kendini surekli yenilemi^ ve Bati uygarliginin en temel 
kurumlanndan biri olarak gunumuze kadar geimi^tir. 

Osmanlilar Selguklu Turklerinden devraldiklari medreseleri Anadolu'da 
program , yapi ve i§leyi§ agisindan geli§tirdilerve Selguklulann Kayseri.Sivas ve 
Kenya gibi illerde kurdugu medreselerin yaninda, imparatorluga kattiklan 
yorelerde yeni medresler agtilar. Bunlardan ilki 1331'de Osmanlilarm o gunku 
ba§kenti olan Iznik'de kurulmu§, bunu daha sonra Bursa ve Edirne'deki diger 
kurumlar izlemi§tir. Ancak, bu oncu kuruiu§lara ragmen, Osmanli 
yuksekogretiminin kokleri genelde 1453'te fetihten sonra. Sultan 11. Mehmet'ln 
Istanbui'da kurdugu Fatih Medresesi'ne uzanir. Ogrenci yurtlan, fakulte 
bina'an, siniflar, kutuphane, yemekhane, hastane ve akademisyenler igin 
konukevi gibi bina komplekslerini in§a etmek 1463'den 1471'e kadar surmu§tur. 

Fatih Medresesi'ni Kanuni Sultan Suleyman'in kurdugu ve Padi§ahin 
ba§mlman olan Mimar Sinan'in 1550-1559 yillan arasinda gizip jn§a ettigi 
Siileymaniye Medresesi izlemi?tir. Hem Fatih Sultan f\/lehmet, hem de Kanun: 

Sultan Suleyman her duzeyde bilginin ilerlemesi ve egitimin geli§mesiyle 
yakindan ilgiliydiler. Medreselerin yonetim, mufredat ve akademik yapisini 
yeniden duzenleyen, akademik personelin segim ve atanmasi Ile maa§lann 
belirlenmeslne ili?kin i§lemleri usul ve esaslara baglayan ve Fatih Kanunnamesi 
olarak bilinen ilk yasa ve kurallar butununO yururluge koyan Fatih Sultan 
Mehmet'tir. Daha sonra Kanuni Sultan Suleyman bazi ek ve degi§iklikler 
yapmi§tir. Bu iki padi?ah fermani. bir aniamda Turk tarihindeki ilk yuksekogretim 
mevzuatini olufturur. 

Sultanlann kurdugu bu tur medreselere sultani denirdi. Bunlann yanmda, 
devlet adamlannin yaptirdigi medreseler de vardi; bunlara da hususi denirdi. 
Medreselerde ogretim din ve hukuk, dil ve edebiyat, felsefe ve fen bilimleri 
(tip, cerrahlik, matematik, doga bilimleri) olmak uzere dort dalda yurutulurdu. 
Ogretim ezbere dayaliydi; Ortagag Avrupasi Oniversitesinin aksine, tarti§ma 
(disputae) hig yoktu. Yil bitirme yerine kitap bitirme uygulanirdi. Ogrenciler 
siniflara aynlmazdi. 
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. Osmanli •' medresleri kanunnamelerle ge^itli atamalara aynlmi^ti. 
Medresenin bir kademesinden diger kademesine gegi§,Qe§it!i kademelerdeki 
dgrencilere verilen islmler ve yapilan ddemeler (burslar), ge^itli kademelerdeki 
mOdenrislerde aranan nitelikler, buniann maa^lan ve atanmalanna lli^kin usul ve 
esaslar kanunnamelerle belirlenmi^ti. 

Medreselerin en alt a lmas i okuma ve yazma ve temel din bilgileri 
dgretilen bdlQmlerdi. Bunu izleyen telvlh, dahil ve musila medresleri bir 
aniamda ortadgretim kummlanydi. Matematik, astronomi, din bilimleri ve tip 
dgretilen sahn medresleri bir bakima Qniversitelerin liberal sanat fakOlteierinin, 
daruf^lfa ve darOttip tip fakQItesi, darulkurra ve din bilimleri dgretimlnde en 
yOksek a^amayi olu^turan darulhadis ise dini hukuk ve teoloji gibl universitelerin 
Ost fakOlteierinin muadilleri olarak nltelendirilebilir. Medrese ile Oniversite 
arasmda bu bakimdan da benzeriikler vardir. Hatta, medrese bir bakima daha da 
duzenli bir yapiya sahip bir kurum olarak da gdrulebilir. Omegin, sahn 
dOzeyindeki medreslere girebilmek Igln alt dOzeydeki medreslerde en az 3 yil 
sOreyle okuyarak ba^anli olmak §artti. Sahn dgrenlmini tamamlayanlar 
Icazetname alarak suhte veya softa adiyla medresenin alt bdlOmlerindekl 
mOdem'sliklere veya kadiltklara atanmaya aday (mQlazIm) oluriardi. 

Medreseler Osmanli Imparatoriugu'nda ilmlye denen, §eriat ve fikihia 
(Islam hukuku) ugra^an Qst dOzey din adamlannin ve Imparatorlugun ihtiyag 
duydugu tabip, kadi ve dgretmen gibi kamu gdrevlilerinln tek kaynagiydi. Ilgingtir, 
ydneticl smifindaki kamu gdrevlilerinln kaynagi medrese degil, saray Iginde 
faaliyet gdsteren Enderun'du. 

Osmanli Imparatoriugu'nun yOksell§ ddnemlerinde Fatih Sultan Mehmet 
ve Kanunl Sultan SOIeyman gibi padi^ahlar sadece gikardiklan kanunnamelerie 
degil, ki§isel ilgileriyle de medresedekl meritoktratikyapismin korunmasina dnem 
vermi§lerdir. Omegin, gok sert mizagli bir kl§i olan Fatih Sultan Mehmet, vakit 
buldukga mOderrislerie bir araya gelir ve nispeten serbest ve ho§gdrQIO bir 
ortamda onlaria sohbet eder, hatta zaman zaman meseleleri tarti§irdi. Rivayete 
gdre, Fatih Sultan Mehmet bu sohbetler sirasinda mOderrislerin zayif ve gOglO 
taraflanni not eder ve Ocretlerini buna gdre takdir ederdi. 

Osmanli medresleri yOkselme ddnemjnde Islam dOnyasmin her 
kd§esindeki bilginler igin bir cazibe merkeziydi. Omegin, Ulug Bey'in dostu All 
Ku^cu, Ulug Bey'in 1448,de dldOrOlmeslnden sonra Turi^istan'dan Istanbul'agdg 
etmi§tlr. TQricistan'daki medreseler gergekten TQrk-lslam kOltOrOnOn dnde gelen 
islmlerinin kaynagi olmu§lardir. Kutadgubllik'in yazan Yusuf Has Hacib, 
Mevlana, All $ir Nevayi gibl, dil bilimi, felsefe ve edebiyata, EI-BirunI gibi 
felsefe ve fen bilimlerinin her dalina evrensel duzeyde katkilar yapmi§ islmler 
TOrkistan medreslerinin QrOnleriydi. Bu kurumlann bir aniamda devami olan 
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Osmanli medresleri de. bilime evrensel duzeyde katkilan olmamasina ragmen, 
16.yuzyil sonlanna kadar Imparatoriugun insangucu ihtiyacina cevap 
verebllmi^lerdir. Ancak, gerek Tiirkmenistan'da, gerekse Osmanli 
imparatorlugu'nda ve Turk-islam alemlnde GazalTnln ibn-i Ru^t'e 
galibiyetinin giderek pekl^mesiyle, insan akii kutsal vahiyin tamamen 
gerisinde kalmi^ ve zamania dinsel gali^malar, fen bilimleri ve tibba agir 
basmi^tir. 

1587'de Buhara Medresesindeki §eyh-ui Ulema (rektor) segimi Du 
bakimdan gok ilgingtir. Iki adaydan biri Buharali Sadreddin isimli bir mCiderris, 
digeri ise Iran'li §inasi adli bir muderristi. Diger muderrislerin onOnde yapilan 
tarti§mada Sadreddin medresede geleneksel olarak okutulmakta olan fen 
bilimlerinin okutulmaya devam edilmesini, §inasi ise bundan boyle sadece dini 
bilgilerin okutulmasini savundu. Gizli oyla yapilan segimi §inasi'nin kazanmasi 
uzerine, fen bilimlerinin okutulmasi fiilen durduruldu ve bu uygulama kisa sure 
iginde tiim medreselere yayildi. Varolan bilgiyi bilimsel olarak yorumlamaktan 
gok, ezbere dayali ogretim genel yontem haline geldi. 17. yiizyilm sonlan ve 18. 
yCizyilm ba§larinda dinsel yobazlik medreselerde yayginla§maya ba§ladi ve 
medreseler giderek Osmanli'nin modernle§me giri§imine direnen odaklara 
donii^tu. Bu da, bilimsel, toplumsal ve teknolojik geli§meler Bati Avrupa'nin 
gehresini degi§tirir, kitada iiniversiteler gelifirken, Osmanli'da egitimin niteliginde 
du§ij§e yol agti. 

m.2.2 18. VE 19. YUZYILLARDAKi GELl§MELER 

Geleneksel medrese egitiminden ilk kopu§ Osmanli donanmasinin Ege 
kiyisinda Qe^me'de Rus donanmasinca yok edilmesinin ardindan, Sultan III. 
Mustafa'nin 1773'de Istanbui'da Muhendishane-i Bahri-i Hiimayun'u 
kurmasiyla gergekle§ti. O gune kadar Rus donanmasinin Baltik Denizinden 
Akdeniz'e inebilecegi mumkun gorulmuyordu. Bu nedenle, Osmanlilar ilk kez 
tumOyle farkli bir yuksekogretim kurumuna gereksinim duydular. Sonradan 
1795'de Sultan Ill.Selim Miihendishane-i Berri-i Humayun'u kurdu.Bu iki okul, 
once 1909'da Miihendis Mekteb-i Alisi, son olarak da 1944'te Istanbul Teknik 
Oniversitesi adi altinda, bir kag kez yeniden duzenlendikten sonra bugunku 
Istanbul Teknik Oniversitesi'nin temelini olu^turdu. 

Bir olgude Istanbul Teknik Universitesi harig, bugiinkii yiiksekogretim 
kurumlanmiz, Bati'da oldugu gibi yiizlerce yillik bir sureg iginde degi§ikliklere 
ugrayarak ve hatta yer yer kurum iginde verilen biiyiik mucadeleler ve daha 
siklikla di§aridan yapilan koklii mCidahaleler sonucunda §ekillenmemi§tir. 
Universiteierimiz ve diger yuksekogretim kurumlanmiz, tersine, daha once 
bu alanda varolan kurumlanmizin yerine gegmek iizere, Bati'dan oldugu 
gibi aldigimiz kurumlardir. Bu bakimdan, bugiinkii Turk yiiksekogretiminin 
kokenlerini medreselerde aramak gergekgi olmayan bir yakla^imdir. 
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Sultan Ill.Selim'ln lyss'deki fermani, Ogretim elemanlannin atanmalan Igln 
tam zamanli gali§ma, akademik llerlemelerde yaym ve smav gereklerini de Iglne 
alan usul ve esaslan aynntili olarak bellriiyordu. Bu yuzden, Sultan Ill.Selim'ln 
KanunnamesI, belkl de Fatih Sultan Mehmet ve Kanunl Sultan Suleyman'in 
kanunnamelerinden sonra, Turkiye'de yQksekdgretim mevzuatmdaki ikinci dnemll 
olaydir. 

1827,de kurulan Tibblye ve 1834'de kurulan Harbiye bu ikl muhendislik 
okulunu Izledi. 

MQhendishanenin, Ecole National des Ponts et Chaussees'ln 1741 yilmda 
kunjiufundan yalnizca otuzikl yil sonra kunjlmasi llgingtir.A5agida belirtildigi gibl, 
Fransa'daki grandes ecoles adi verilen yQksek okuilar 19. yQzyilda Osmanli 
yuksekdgretim kurumlanna model olu§turmu§tur. 

19.yOzyil sonlanna dogm ve 20. yQzyilin ba^lannda Fransiz etkislyle, 
grandes ecoles'e benzeyen diger birgok devlet yuksekdgretim kurumu ge^itli 
bakanliklara bagli olarak agildi. Bu okuilar, Mulkiye (1877), Hukuk Fakultesi 
(1878), Ticaret Mekteb-i Alls! (1882) ve Mekteb-1 SanayM Nefise-1 §ahane'dir 
(1882). Harbiye ve askeri mOhendlslik okullan daha sonra 1909'da blrle^tirillp, 
yaygin adiyla MOhendishane olarak bilinen Muhendis Mekteb-i Allsi'ne 
ddnO^tOrOldu.igil'de orta dOzeyde teknik InsangOcQ kadrosunu yetir§tirmek 
Qzere Konduktdr Mekteb-I Alisi kuruldu. Bu kunjmlar bugunku Istanbul Teknik 
Oniversitesi ile Manmara, Mimar Sinan ve Yildiz Teknik Oniversitelerinin temelini 
olu^turdu. 

TQrkiye'de Ilk Anglo-Amerikan tarzi yOksekdgretim kurumu niteligindeki 
Robert Kolej, Amerikali bir misyoner ve hayirsever olan Cyrus Hamlin 
tarafmdan tipik bir liberal sanat egitim koleji olarak 1863,de Istanbul'da kuruldu. 
GOnOmOzde Ingilizce egitim yapilan ve Bogazlgi Oniversitesi adiyla varligmi 
surdOren bu kuruma 1912'de mOhendlslik bdlQmleri eklendl. 

Avrupa tarzi bir Oniversite kumia karan Osmanli Imparatoriugu'nun 
modemle^me isteginin resmi ilani olarak Gulhane Fermam'nm (1839) 
gikanlmasmdan hemen sonra, 1846'da alindi. Daruffunun'un agilmasi 
hazirliklan 1846'da ba|layip, 1865'de tamamlandi. Ancak, artik gericiligin 
kalesine ddnO^en medreselerin ba^lica kaynagmi olu^turdugu toplumsal direnl^ 
nedeniyie, DarOifunun 1870 ve 1874'de iki kez reorganize edildikten sonra, 
1881'de kapatildi ve 1900,da yeni adiyla Dar'uMunun-I Osmani olarak 
Cagaloglu'ndaki MOlklye binasinda tekrar agildi. Onceden kurulan tip ve hukuk 
okullan bu yeni kuruma bagiandi ve ek olarak llahlyat (Ulum-i Aliye-I Dlnlye), 
edebiyat, matematik (Ulum-i RIyaziye) ve fen bilimleri (Tabiiye) agildi. Yine 
Fransiz etkislyle, bu kez Fransiz BIlimlerAkademisinden esinlenerek, 1851,de 
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Darulfunun'da kullanilacak kitaplari haziriamak amaciyla Encumen-i Dani§ 
kuruldu. Tarihgi Hammer ve dilbilimci Redhouse, 1861'den itibaren etkinliklerini 
Cemiyet-i ilmlye-l Osmanlye yeni adiyla surduren bu kurumun uyeleriydiler. Bu 
dernegin etkinliklerinden biri de 47 sayidan sonra, 1867'de yayini duran "Ulum 
ve tnaarife, ticaret ve sanayi'e dair", Mecmua-i Funun'un yayinlanmasiydi. Bu 
dergideki yazilar genelde, ozgun bilimsel ara§tirmadan gok, Bati'daki bilimsel ve 
teknolojik geli§melere ili§kindi. Bu donemde kurulan diger bir bilimsel dernek, 
1826'ya kadar faaliyet gosteren Be§ikta§ Cemiyet-i ilmiyesi'dir. Encumen-i 
Dani§'in tersine, formel bir yapiya sahip olmayan bu dernegin faaliyeti haftada 2 
gun evierde yapilan toplantilardi. 

Medrese di§inda ilmiye sinifma eleman yeti§tirilmesi igin ilk giri^im 1854'te 
oldu. Bu amagia Muallimhane-I Nuvvab adiyla agilan okul, 1884de Mekteb-i 
Niivvab , 1911'de ise Medresetii'l Kuzat adini aldi. Bu okuldan nizamiye 
mahkemlerine yargig ve geriye mahkemlerine katip yeti§tiriliyordu. 

Napolyon'un Ortagag Avrupa universiteierine kar§i tavrini, Osmanlilann 
19. yuzyilda medreselere ili§kin goru§leriy!e kar§ilaftirmak mumkundur.Napolyon 
eski universitelerin yerine imparatorluk Universitesi ve grandes ecoles u 
kurarken, Osmanlilar, Imparatoriugun ihtiyagianni kar^ilayamadigi gok agik olan 
medreseleri ikame etmek yerine. onlara segenek olu§turan ge§itli okullan ve 
Darulfunun'u agtilar. 

III.2.3 CUMHURiYET DONEMi 

Kendisini akademik olarak kanitlamaya gabalamasi nedeniyle 20. yiizyilin 
ilk 33 yili Darulfunun igin buyuk gugluklerdonemiydi. 1912'de 20 Alman profesor 
Darulfupun'a katildi ve 1915'de modem akademik ara§tirmanm ba^langicmi 
olu§turan ara§tirma enstituleri kunjidu. 2.Me§rutiyet doneminde medreselerin 
yenilenmesi gundeme geldi. 1914'te Islah-i Tedaris Nizamnamesi ile medreseler 
yeniden duzenlendl ve ornek kurum olarak istanbui'da Daru'l-Hilafeti'l-Aliyye 
Medresesi agildi. Ancak, medrese kurum olarak goktan devrini tamamlamipti. 
Cumhuriyetin ilanindan hemen sonra medreseler ve diger din okullan 1924'de 
gikanlan 430 sayili Tevhld-i Tedrisat Kanunu ile kapatildi. Din adamlannin 
egitiminin yalnizca devlet okullanyla smiriayan bu donuin noktasi niteligindeki 
yasanm asil amaci ulusal egitim sisteminin laik!e§tirilmesiydi. Ayni yil 
Darulfununu yeniden duzenleyen ve bu kuruma tuzel ki§ilik veren 493 sayili yasa 
da kabul edildi. Ancak, kisa bir sure sonra Darulfunun'un bir kurum olarak, yeni 
ba§kent Ankara'daki Cumhuriyet hukumetinin modemle§me heyecanma ayak 
uydurmadagi belirgin hale geldi. 

Istanbul'daki ticaret ve muhendislik okullan, sirasi ile. 1925 ve 1928'de 
Ulum-i Aiiye-i Ticariye ve Yuksek Muhendis Mektebi adianyla yeniden 
duzenlendl. 
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ISSI'de hQkQmet Cenevre Oniversitesi'nden profesfir Albert Malche'yl 
DarQIf unun'un reformu Ozerine bir rapor hazirlamasr Igln davet etti. Albert Malche 
31 Mayis tarihinde Milli Egitim Bakanligma verdigi raporda, DarOifunun'u 
denetieyecek bir merclin bulunmamasinin bu kunjmu toplumdan tamamen 
koparmi? olmasinm Ozerinde 6nemle durmu§tur. Cumhuriyetln kurucusu ve 
Cumhurbafkani AtatOrk raporu okumu§ ve Qniversite reformuna llifkin g6ru§lerinl 
raporun sayfalannin kenanna not etmi|tir. AtatOrk'un kendi el yazisiyla bu rapor 
uzerine dO§tugO notiar §6yledin 

a) Istanbul Darulfununu lagvolunmu^tur; yerine Istanbul Oniversitesi tesis 
olunacaktir. 

b) Bunun tesisine Maarif velcaleti memurdur. 
1) Talebe-lngillzce-Almanca-ltalyanca veya Fransizca gibl ekalli birecnebi 

llsan bilmelldir (okuyup aniamak). 
2) Hurriyet-i Ilmlye mahfuz.Fakulte-ldare ve talim heyetlerinin tayinlnde ve 

program tanzimlnde mudahale. 
3) Kafi para vermi^ik. (908.474/1931-32) 
4) Mud. Mu. Md.Mv. As 

88 44 36 42=240 (Qok) 
5) Memurlar-mustahdemler adedl goktur (355). Bu vazifeieri muhtag 

talebeye 
6) Kiymetsiz taiebenln Ilk sene cesaretl kirilmalidir. 
7) Emin'in en muhim vazlfesi ilmi meselelere taaluk eder; Idari i§ler, igln, 

bir memur lazim. 
8) Istanbul Darulfununu-kendlslni ^uurlu bir ^ekllde-muayyen bir noktaya 

sevkeden, llml ve flkri bir hizdan naslbedar degildir. Bir kag sene Igln 
teveccuh olunacak Istlkametl vekalet tespit etmell. Fakulte Reislerlnin 
mu^terek ve devamli gali^malan (Emln tarafmdan) temin olunmali. 

9) Hoca tayin ve aziinde Vekalet hal<im olmalidir. 
10)Darulfununun en buyuk zaafi mOlahaza ve araftirmaya sevkeder tarzda 

tedrls yok. Ansiklopedik malumat veriliyor. 
11)Edebiyat fakultesi gok fena. 
12)DaruIfununun hocalanlYoktur. ^Imdlllk harlgten getirmek lazimdir. 

Ondan sonra da kendi gocuklarimizi ecnebi universlteierinde yetif tirmek 
fazim. 

13)Tip Fakultesi'nin nakll lazimdir. 
14)MuIklye Mektebl, Hukuk Fakultesi mG^terek dersleri vardir. Yakm olmali. 
15)Eczaci Mektebi, Fen Fakultesi mu^terek dersler mufterek okunur. 
16)DI$gi Mektebi-Tip Fakultesi 
17)Kutuphanelerin islahi. 
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AtatCirk'un notlan, akademik ozgurluk ve topluma kar§i 
sorumlulugun bagda§tirilmasi, akademik llerlemelerin olgutleri, rektorun 
liderlik rolu, ge^itli disiplinler igin ortak miifredatlar, kiituphanelerin anahtar 
rolii, ogrenciler igin yan zamanli l§ler vb. konulan igine alan ve bugiin bile 
tarti^ilan pek gok meseleye degindigi igin etkileyicidir. 

Bu raporun ardindan, Buyuk Millet Mecllisi 1933'te Darulfunun'un yerini 
almak uzere 18 Kasim 1933'te agilan Istanbul Universitesini, 2253 sayili 
yasayla onayladi. Bu yasaya gore: 

• Rektor, Milli Egitim Bakani'mn onerisi uzerine uglu karamameyle, 
• Dekanlar, Rektoriin onerisi ve Milli Egitim Bakani'mn karanyla 
• Profesorler ise FakDIte Kurulu'nun tesbit ettigi 3 aday arasmdan Milli 

Egitim Bakani'mn karanyla atanmaktaydi. 

Nazllerden kagan birgok Yahudi profesoriin gelmesiyle guglenen Istanbul 
Universitesi, kisa siirede egitim ve ara§tirmanin oncu merkezlerinden biri haline 
geldi. Onbir yil sonra 1944'te Yuksek Muhendislik Okulu da yeniden duzenlenip, 
Istanbul Teknik Universitesi haiine geldi. 

Bu arada . yeni ba?kentte Hukuk Fakultesi (1925), Ziraat Fakultesi 
(1930), Dil Tarih ve Cografya Fakultesi (1937), Fen Fakultesi (1943), Tip 
Fakiiltesi (1945) gibi, birgok bagimsiz okul ve fakulte kuruldu. 

1946'da gok partili hayata gegi^le birlikte gikanlan 4936 sayili Kanunia 
universitelere "muhtariyet" verilerek rektor ve dekanlann segimie gelmeleri 
esasi getirildi ve karar yetkileri kuruilara kaydinldi. Bu meyanda, yukanda sozu 
edilen fakultelerin birle§tirilmesiyle Ankara Universitesi kuruldu. 

Agikga goruldugu ve daha once de deginildigi gibi, Bati ulkelerindeki 
tarihsel geli^imin aksine, Turk iiniversiteleri daha once var olan 
medreselerin evrimi ile degil, bilakis bu kurumlan ikame etmek iizere 
Bati'dan oldugu gibi almarak kurulmu^ kurumlardir. 

1950'de Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle, Kita Avrupasi modelini 
benimseyen Turk iiniversitelerinin yapisi onemli bir degi§im gegirdi. Serbest 
pazar ekonomisine onem veren yeni hukiimet, biiyiiyen ekonominin insangucu 
gereksinimini Amerikan Oniversite modelinin daha iyi kar§ilayacagma inamyor ve 
iiniversite sisteminin ulke sathina yayilmasma onem veriyordu. Dort yeni 
universite agildi. Trabzon'da Karadeniz Teknik Universitesi, izmir'de Ege 
Universitesi (her ikisi de 1955'te, sirasi ile Kanun No:6594 ve 6575), 
Ankara'da Orta Dogu Teknik Universitesi (1956, Kanun No:7307) ve 
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Erzurum'da Ataturk Oniversitesi (1957, Kanun No:6990). Bu d6rt Qniversite, 
birblrinden ayn birimlerden olu§an bir §ehir Qnjversitesinden Qok, kampus 
bl^imlnde kuruldu. Ancak, dafna dnemllsl, ODTO, daha eski olan di^er Qg 
Qniversitede benlmsenen rektSrQn segilmesi sisteminin tersine, rektSru atama 
yetkisine sahip ve Qyeleri Oniversite di§indan gelen bir mutevelli heyetin yOnettiQi 
tipik bir Amerikan eyalet Qniversitesi gibi dOzenlendi. Bu Qniversitenin dgretim dill 
Ingilizceydi ve diger Oniversltelere kjyasla daha fazla idari ve mali dzerklige 
sahipti. Karadeniz Teknik ve Ege Onlversiteleri Ise dogrudan Milii Egitim 
Bakanligrna bagliydi. Bu ikl universite Istanbul ve Ankara'daki 
universitelerin patronaji altinda faaliyete geglriidiginden , fiilen Kita 
Avrupasi modeline gore kurulmu^lardi. 

Ote yandan, Ataturk Oniversitesi, Amerikan eyalet Oniversitelerine benzer 
§ekilde>hazine arazisi Qzerinde kurulan kurumlar gibi duzenlenmi§ti ve doguda 
ziraatin kalkinmasmdan sonjmluydu. Baflangigta, mOtevelli heyete d6nQ|mesi 
amaglanan, Qniversite di§i Oyelerin olu§turdugu bir dani§man heyetl vardi. 
Ancak, bu degi§im higbir zaman gergekle^medi. Karadeniz Teknik ve Ataturi< 
Onlversiteleri gegici olarak Milli Egitim Bakanligma bagiandi ve kendilerine 
ogretim elemani da veren daha eski Qniversiteler onlara rehberiik etti. Buna ek 
olarak, Cumhuriyetln kurulmasindan sonra ortadgretim kurumu konumuna 
Indirilen, Istanbul'daki Robert Kolej'e yeniden yuksekogretim kunjmu statOsO 
verildi. 

Karadeniz Teknik, Ege ve Ataturk Oniversitelerinin kurulu$u 
yuksekogretimi Istanbul ve Ankara'nin di^ina ta$iyarak yurt sathina 
yaymanin ba^Iangicini te§kil etmi^tir. Ege Oniversltesrnde yeterii sayida 
profesdr bulunmasi Ozerine, bu universite 1958 yilmda Milll Egitim 
Bakanligma bagli olmaktan gikanlarak 4963 sayili Kanun kapsamina alindi. 

ODTO, Bakanlar Kurulu tarafmdan atanan 9 kifilik bir mOtevelli heyetle 
ydnetiliyordu. Bu heyet rektdru ve onun dnerisi Ozerine dekanlan tayin 
ediyordu.Akademik yapinin temeli ise kOrsO degil bdlQmdO. Yine ODTO ile 
getirilen bir yenilik de profesdr ve dogentlere ek olarak ve onlaria e§it haklara 
sahip yardimci profesdriuk unvan kademesiydi. ODTU'nOn butgesi teknik olarak 
TBMM'nin Onlversiteye her yil yaptigi bir hIbe §eklinde idi. Bu nedenle, ODTO 
TQrk maliye sisteminin bOrokrasisine bagli degildi. Saglanan bu olanaklann ehil 
olarak kullanilmasiyla ODTO kisa birsOre iginde bOyOk bir geli§me kaydederek 
Qlkemizin en dnde gelen Qniversitelerinden biri haline geldi. Ancak, ODTU'nin 
kuruldugu tarihten Itibaren diger universiteler mensuplan tarafindan ozerk 
olmadigi gerekgesiyle yogun bir §ekilde ele^tirildigini vurgulamaliyiz. 

27 Mayis 1960 ihtilalinden sonra 115 sayili i-kanunla ODTO dismdaki 
Oniversltelere "ozerklik" verildi.Bunun yaninda, ODTO mutevelli heyeti Oyelerinin 
Ogte birinin Qg yilda bir degi§tlrilmesine ili§kin hukOm degi§tirilerek, heyetin Qg 
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yilda bir tamaminin degi§tirilmesi hukmu getirildi. 1976 yilmda Ankara 
Universitesi Hacettepe Tip Fakultesi 992 sayili Kanunia Hacettepe 
Universitesi'ne donu^turuldu. Hacettepe Universitesi, klasik universiteierle 
ODTU arasinda bir yapiya sahipti. Bu nedenle, Hacettepe Universitesinin 
ozellikle Tip Fakultesi kisa bir sure iginde Turkiye'nin en ileri tip merkezi haline 
geldi. Bu tarihten kisa bir sure sonra 1972'de Robert Kolej 1487 sayili Kanunia 
Bogazigi Oniversitesi adi ile devlet universltesine donu^turuldu. ODTO ile 
Hacettepe ve Bogazigi universitelerini, ba§langigtaki farkliliklarin bugun igin 
oldukga azalmi§ olmasina kar^m, yine de ayn bir gergevede ele almak uygundur. 

1973 yilinda gikanlan 1750 sayili Universite Kanunu ve 1765 sayili 
Universite Personel Kanunu ODTU di§indakl Turk universitelerini tek bir 
gergeve iginde toplama amaci gutmenin yaninda, bir denetleme, planlama 
ve koordinasyon organi olarak Yuksekogretim Kurulu nun kurulmasini da 
ongoruyordu.Bu kurulun ba§kani Milli Egitim Bakani idi. Kurul'da her 
universitenin segilmi§ bir temcilcisi ile , bunlann toplamma e§it sayida, ge§itii 
bakanliklarca atanan hukumet temsilcileri vardi. Bunun di§mda, 1946 yilmda 
gikanlan 4936 sayili kanunia getirilmi§ olan klasik akademik, idari ve mali ya,:! 
aynen muhafaza edilmekteydl. Yuksekogretim Kurulu'nun yanmda , herliir 
universitenin rektoru ile iki§er temsilcisinden olunan Oniversitelerarasi Kurul 
olu§turuldu. Bu kurulun yetkisi sadece akademik konulara inhlsar etmekte idi ve 
icra yetkisi bulunmadigi igin baglayici karariar atmasi da gok zordu. 

Bu kanunlann gikanlmasmdan kisa bir sure sonra Yuksekogretim Kurulu 
ile ilgili maddelerin 1962 Anayasasi'nda yer alan "Universiteler kendi segtikleri 
organlar eliyle ydnetilir." hukmune aykin oldugu gerekgesiyle Anayasa 
Mahkemesi bu karan iptal etti. Daha sonra da, 1961 Anayasasi'nda ODTO'ne 
ayncalik taniyan bir madde bulunmasina ragmen, muteveili heyetin ogretim 
uyelerinin ozluk haklan ile ilgili yetkileri Anayasa Mahkemesi tarafmdan iptal 
edildi (Bkz.16.8.1976 tarih 15679 sayili Resmi Gazete). Bu suretle ODTU'nin 
kendine ozgu sistemi de fiilen sona ermi? oluyordu. 

Yukanda belirtildigi gibi, 19.yuzyil sonuna dogru Istanbui'da birgok mesleki 
yuksek okul kurulmu§tu. Daha sonraki yillarda bunlar Turk yuksekogretim 
sisteminin universite di§i sektoriinu olu§turacak bigimde geli§tiler. 1925'te 
kurulan Sanayl-i Mekteb-i Nefise-i Alisi, Guzel Sanatlar Akademisi olarak yeniden 
duzenlendi. Bu kuruma 1937,de Resim ve Heykel Muzesi, 1937,de de Turk 
Sanat Tarihi Enstitiisu baglandi. Birgok duzenlemeden sonra, Konduktor 
Mekteb-i Alisi 1941'de dort yillik muhendislik okuluna d6nu§turuldu ve 1959'da 
mezuniyet sonrasi egitim vermeye ba§ladi. Ulum-i Aliye-i Ticariye Mektebi 
1938'de Yuksek Iktisat ve Ticaret Okulu olarak yeniden duzenlendi. Milli Egitim 
Bakanligma baglandi; 1945'de Izmir'de, 1954'de Ankara'da, 1958'de 
Eski^ehir'de, 1967'de Adana'da ve 1971,de Bursa'da ayni adi tafiyan okullar 
agildi. 
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1959 yilmda gikanlan 7334 sayili Kanunia bu okullann adIan iktisadi ve 
Ticari llimler AkademisKne (iTiA) gevrilmi§ ve 4936 sayili Kanun'dakine 
benzer hukumlerle bu kurumlara da Ozerklik verilmi§, akademik unvanlar tesis 
edilml§ ve lisansustu Ogretime ba^lamalanna olanak tanmmi§tir. 1976,da Adana 
iTlA'si kurulmu§tur. 

1969 yilmda gikanlan 1169 sayili Kanunia akademi organlannm Qniversite 
organlan lie e§degerllligl kabul edilmi?, 1971 yilmda gikanlan 1438 sayili Kanunia 
da bu kurumlar Iginde yen! birimler kurma yetkisi akademi organlanna verilmi§ ve 
Bursa'da bir ITIA kunjlmu§tur. 

1969 yilmda gikanlan 1172 sayili Kanunia, Guzel Sanatiar Akademlsl, 
Devlet Guzel Sanatiar AkademlsFne (DGSA), yukanda sdzu edilen Teknik 
Okul da 1184 say ill kanunia Devlet Muhendisllk ve Mimarlik Akademisine 
(DMMA) ddnu§tQrQlmu§tQr. 

Devlet akademilerinin, ingiltere'deki politeknikler gibi ge^itli mesleki 
alanlarda dOrt yillik egitim veren ogretim kunjmlan olmasi amaglaniyordu. Ancak, 
akademiler en ba§mdan itibaren, l§lev ve yapi bakimindan Qniversitelere benzer 
kurumlar olmak Igin pariamento ve hukOmet Qzerinde etkili olmaya ba§ladilar. 
Sonugta, bu kurumlara Ozerklik veren ve akademik birimlerini Qniversitelere 
benzer bigimde dQzenlemelerini saglayan 2095 sayili Kanun 1977,de kabul 
edildi. Oniversiteler bu giri^imlere direndiler ve Dani^tay'a birgok kez dava agtilar; 
neredeyse herdavada akademilerin beliriedigi kurallar ve yOnetmelikler bozuldu. 
Bu nedenle, 1970,lerin sonunda Qniversiteler ve devlet akademileri arasinda 
i^levsel higbir fark kalmamasina ragmen yasal bo|luk ve karma^a surdu. 

HizIa artan geng nQfusun yuksekogretime olan talebi 1960*11 yillann 
ortalannda ge^itli alanlarda mesleki Ogretim yapan 50,ye yakm Ozel 
yQksekokulun agilmasmi da beraberinde getirmi? ve bu okullardaki Ogrenci sayisi 
kisa sure iginde SO.OOO'e ula§mi§tir. Bunlar lisans duzeyinde 4 yil sQrell 
ogretim yapan kar amagli kurumlardi. Anayasa Mahkemesi'nin bu okullan 
Anayasa'ya aykin bulan karan Qzerine (Bkz.26.3.1971 tarih ve 13790 Sayili 
Resmi Gazete), yuksekOgretimde yeni bir yasal duzenlemeye zorunlu olarak 
gidilmi§tir. Bu Ozel yuksekokullar 1971 yilmda gikanlan 1418 sayili Kanunia 
ge^itli akademilere baglanmi^tir. 

Universitelere dOnersek, endustriyel ve ticari faaliyetier Onceden Qg bQyuk 
§ehir, yani Istanbul, Ankara ve Izmir merkezliyken, 1970,lerin basmdan itibaren 
bu etkinlikler turn Qlkeye yayildi. Bunun sonucunda, neredeyse butQn §ehirier bir 
Oniversite Istemeye ba^ladi. 1973-1981 yillan arasinda Qg bQyuk §ehir di^inda, 
QIke genelinde geni§ bir cografi dagilimi temsil eden Diyarbakir, Eski§ehir, 
Adana, Sivas, Malatya, Elazig, Samsun,Konya, Bursa ve Kayseri §ehirierinde 10 
Qniversite agildi. 
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Boylesine hizli geni§leyen bir sistem ve artan ba^vuruiar kar^isinda 
1974'te Ogrenci Segme ve Yerle§tirme Merkezi (OSYM), bir universite giri§ 
sinavi haziriamak, duzenlemek ve yonetmek amaciyla kuruldu. 

Yillar iginde ge§ttli neden ve gereksinimlerden dolayi Turkiye'de 
ijniversitelerin di§tnda birgok yuksekogretim kurumu agilmi§tir. Bunlar?u §ekilde 
siniflandirilabilir: 

•4 yillik programlarda lisans duzeyinde egitim-dgretim yapan 1184 ve 
1418 sayili yasalaria kurulan Devlet Muhendislik Akademi'leri (DMMA), 7334 
sayili kanunia kurulan iktisadi ve Ticari ilimler Akademi'leri (iTiA) ve 1172 sayili 
kanunia kurulan Devlet Guzel Sanatlar Akademisi (DGSA) 

•Birkisim diger bakanliklara, gogu Milli Egltim Bakanligma bagli iki yillik 
meslek yuksekokullari ile 4 yillik spor akademileri, 

•Milli Egitim Bakanligi'na bagli 3 yillik egitim enstituleri. 

1980-1981 egitim-dgretim yili itibari ile TOrkiye'deki yuksekogretim 
kurumlanna ait istatistiksel bilgiler Tablo 1 e'da verilmi?tir. Burada goruldugO gibi, 
12'st ug buyOk §ehir di§inda olmak Ozere 19 Oniversite ile birlikte toplam 166 
yOksekdgretim kurumunda 20.816 akademik personel gorev yapmakta ve 
237.369 dgrenci okumaktaydi. Bu dgrencilerin 9.742'si, 1974-1975 dgretim 
yilinda faaliyete gegen ve mektupla ogretim yapan , ulkemizin ilk uzaktan egitim 
kurumu olan YAYKUR'a kayitliydi. 

III.3 YUKSEKOGRETiM KURULU (YOK) VE SONRASI 

Anayasa 1981 'de degi§tirildi ve yuksekogretim igin yeni ko§ullar getirildi. 
Bunlann arasinda en onemlisi, bu kez planlama, dOzenleme, ydnetim, dgretim ve 
ara§tirma gibi yiiksekogretim kurumlannin onemli etkinliklerini yonlendirmek 
Ozere anayasal bir kurum olarak YOksekogretim Kurulu'nun yeniden 
kurulmasiydi. ikinci olarak , kai amaci giitmeyen ve yuksekogretim kurumlan 
olu?turmayi amaglayan vakiflara izin verildi. Yeni yOksekdgretim kurumlan yasasi 
1981'de yururlOge girdi ve kurumlar kdklO bigimde yeniden yapilandirildi. Bu yeni 
yapilanmanin dnemll bir ydnu sistemdeki kurumsal ve i§levsel bdlunmenin 
ortadan kalkmasiydi. Devlet akademileri yeni universiteler olu§turmak Ozere 
birle§tlrildi, tum meslek yOksekokullari ve konservatuvarlar universitelere 
baglandi ve ogretmen okullan ge§itli universitelerin bunyeslnde egitim 
fakOltelerine d6nu?t0ruld0. 
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1981'de gikanlan 2547 sayili Yuksekogretim Kanunu iie getirilen 
duzenleme, Ataturk'un 1933 reformu ve 1956,da ODTO'nun kurulmasindan 
sonra, bu alanda ulkemizde yapilan en koklii yasal diizenlemedir. Getirilen bu 
duzenleme ile Tiirk yiiksekogretim sistemi Kita Avrupasi modelinden 
aynlarak, Anglo-Sakson sisteminin temel ilkelerine dayandirilmi§tir 
Ozellikle Anglo-Sakson iilkelerinde e^degeri bulunan bir ara kurulu? 
(intermediary body) olu§turulmu§tur. Bunun yaninda rektorlerin atanmasi, 
akademik yapinin bolumlere gore duzenlenmesi, enstituler (graduate school), 
yardimci dogentlik unvan kademesi, asistanligin ara§tirma gorevliligine 
d6nii§tunjlmesi sureti ile igten beslemenin (inbreeding) azaltiimasi, dogentlik 
tezinin kaidiriimasi ve profesorliige terfi igin uluslararasi duzeyde yayin yapmi§ 
olan ve bu yayinlara ba§kalarinca yapilmi§ atiflann bulunmasi gibi, gergekten 
refonn niteligindeki yenilikler getirilmi§tir. 

Yeniden dCizenlemelerin ardindan Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, Edirne 
ve Van'da seklz universite kuruldu. Boylelikle, 1982'de Turk yuksekogretim 
sistemi 27 iiniversiteden olu§maktaydi. 

Agikogretim programlan, televizyondan yayinlanan dersler ve dogrudan 
g6ru§me saatlerini igerecek bigimde degi§tirildi. Eski^ehir'deki Anadolu 
Universitesine bagli Agikogretim Fakultesi'ne bu programlan yurutme gorevi 
verildi. 

Ilk ozel universite olan Bllkent 1984,de kuruldu ve Gaziantep'deki ODTU 
kampusu 1987'de iiniversiteye d6nii§tiiruldu. 

Bilkent Universitesi'nin 1984 yilmda kurulmasindan sonra, konu hakkinda 
Anayasa Mahkemesi'nde iki kez dava agilmi§ ve Mahkeme bu tur universitelerin 
de yasayla kurulmasi gerektigine karar vermi§tir. (Bkz. 9 §ubat 1991 tarih ve 
20781 no'lu Resmi Gazetede). Boylece, konu uzerindeki yasal tarti§malarbitmi§ 
ve 1992 yilmda 3285 sayili kanunia Bilkent Universitesi ile birlikte Kog 
Oniversitesi ve Kadir Has Universitesi kurulmu§tur. Kadir Has Universitesi'nin 
kurulu? kanunu daha sonra fiilen yururlukten kaldirilmi§tir. Bu universitenin 
kurulu? kanunu 1996'da yeniden gikanlmt?tir. 

3 Temmuz 1992'de gikanlan 3837 sayili Kanunia, gogu daha once o 
illerde mevcut olan birimlerin nuve te§kil ettigi, Afyon, Aydm, Balikesir, Bolu, 
Qanakkale,Denizli, Hatay, Kars, Isparta, Kahmaranmara?, Kinkkale, Kocaeli, 
Kutahya, Manisa, Mersin, Mugia, Nigde: Sakarya, §anliurfa, Tokat ve Zonguldak 
illerinde 21 yeni Oniversite ile Izmir ve Kocaeli'nde (Gebze) 2 yiiksek teknoloji 
enstitusu kurulmu§tur. Bu suretle devlet iiniversitesi sayisi 53,e yiikselmi? ve 
yuksekogretimin ulke sathma yayilmasi esasen tamamlanmi§ttr. 
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1993te Anadolu Oniversitesi'nin ikiye b61unmesi iie Eski5ehir'deki ikinci 
Oniversite olan Osmangazi Oniversitesi. 1994'de Olkemizin uguhcQ vakif 
Oniversitesi olan Ba^kent Oniversitesi ve Fransizca egitim yapan Ilk Oniversite 
oian Galatasaray Oniversitesi kuruimuftur. 

TQrk yQksekSgretim sistemi buyOmesini son atti yilda vakif Qnlversiteleri 
Ile surdQrmO§tQr. 1996,da 5,1 ggTde 8,1998,de 3 ve 1999'da 2 vakif Qniversitesi 
kurulmasi ile Qlkemlzdeki Qniversite sayisi 74'e yukselmi§tir. Bunlardan 3'Q 
(Istanbul Bati, Okan ve Ufuk) halen faal degildir. Oniversitelerimizin kurulu§ 
tarihleri ve kurulu§ kanunlannin sayilan Tablo ITde g6sterilmi§tir. 

1981,den bu yana gegen sure zarfinda, Qg buyuk kent di^inda kurulmu^ 
olan Qniversitelerin alt yapilannin ge!i§tirilmesinde kQgQmsenmeyecekgeli§meler 
kaydedildigi, bu suretle yOksekOgretimln OIkemizde yayginla^tirilmasinda ve 
yOksekdgretimdeki okulla^ma oraninin artmlmasmda 6nemll mesafe alindigi 
yadsinmaz bir gergektir. 

2547 Sayili YQksekdgretim Kanunu'nun yOrQriuge girl|inden hemen sonra, 
bu kanunia getirilen yeni ydnetim sistemi ve akademik yapilanmaya kar^i 
sistematik bir kampanya ba§latilmi§tir. Bu kampanya gergevesinde, 1980 dncesi 
ddnemde TQri< Qniversitelerinin tOmOnOn dOnya standartlannda egitim-dgretim ve 
ara^tinma yapilan kurumlar oldugu, bu kurumlann tQmQnde tam bir dzgOriQk 
ortami bulundugu. buna kar^ilik YQksekdgretim Kurulu'nun kurulu§unu Izleyen 
ddnemde ise bu durumun tamamen tersine ddndOgQ yolunda bir izlenim 
yaratilmasi hedeflenmi§tlr. Tabii ki, 1980 dncesi ddnemde de Qniversitelerimlzde 
gok degerii bilim insanian gdrev yapmi? ve bu kurumlanmiz Turi? Milleti'ne, 
TQri<lye Cumhuriyeti'ne ve Insanliga hizmet etmi§ler, katkilar yapmi§lardir. 
Ancak, dzellikle 1970'li ytllarin ortalanndan itibaren, Qlkemlzdeki yuksekC^retim 
kurumlannm neredeyse tOmQnQn tam bir kriz ortami Igine girdigi, o ddnemi 
ya^yanlann bildigi bir gergektir. Bunun pek gok kaniti vardir. Buniann en ilging 
olanlanndan biri, TUR/75/02 no.lu tJNESCO projesi gergevesinde bir 
Qniversitemizde yabanci uzman olarak dani§manlik yapan Prof.Turgut 
Sarpkaya'nin (Distinguished Professor of Mechanical Engineering, Naval 
Postgraduate School, Monterrey) 17 Aralik 1975 tarihii raporudur. Sdzkonusu 
raporda, klasik Qniversitelerimizdeki kOrsu sistemi ve kQrsQ ba§kanlanyla o 
ddnemde Qniversitelerimize dnemli dIgQde hakim olan du^Qnce tarzina lli§kln 
olarak yer alan bazi gdrQ§Ier aynen a^agidaki gibidir: 

these chiefs are supposed to be the most outstanding authorities 
in each area of specialization. The positions were almost always filled with 
associate or full professors who advanced through the ranl<s by counting the 
number of years rather than by counting the quality and the quantity of scientific 
contributions. Such a system combined with extreme inbreeding led to a state of 
incurable mediocrity. Demands for academic freedom obscured the need for 
academic excellence and gave rise to an educational system which b primarily 
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TABLO 17 
KURULU^ TARiHLERiNE GORE UNIVERSilELER 

Universite iBulunduqu il |KurulU9 Tarihi 
1 Istanbul Istanbul 1933 
2 Istanbul Teknik Istanbul 1944 
3 Ankara Ankara 1946 
4 Karadeniz Teknik Trabzon 1955 
5 Ege Izmir 1955 
6 Ataturk Erzurum 1957 
7 Orta DcxSu Teknik Ankara 1959 
8 Hacettepe Ankara 1967 
9 Boqazici Istanbul 1971 
10 Dicle Dryarbakir 1973 
11 Cukurova Adana 1973 
12 Anadolu Eski§ehir 1973 
13 Cumhurryet Sivas 1974 
14 Inonu Malatya 1975 
15 Firat Elazi^ 1975 
16 Ondokuz Mayis Samsun 1975 
17 Selguk Konya 1975 
18 Uluda^ Bursa 1975 
19 Ercryes Kayseri 1978 
20 Akdeniz Antalya 1982 
21 Dokuz Eylui Izmir 1982 
22 Gazi Ankara 1982 
23 Marmara Istanbul 1982 
24 Mimar Sinan Istanbul 1982 
25 Trakya Edirne 1982 
26 Yildiz Teknik Istanbul 1982 
27 Yuzuncu Yil Van 1982 
28 Bilkent Ankara 1984 
29 Gaziantep Gaziantep 1987 
30 Koc Istanbul 1992 
31 Abant Izzet Baysal Bolu 1992 
32 Adnan Menderes Aydm 1992 
33 Afyon Kocatepe Afyon 1992 
34 Balikesir Balikesir 1992 
35 Celal Bayar Manisa 1992 
36 Canakkaie Onsekiz Mart Canakkaie 1992 
37 Dumlupinar Kutahya 1992 
38 Gaziosmanpa^a Tokat 1992 
39 Gebze Yuksek Teknoloii Enstitusu <ocaeli 1992 
40 Harran $anliurfa 1992 
41 zmir Yuksek Teknoloii Enstitusu zmir 1992 
42 <afkas Kars 1992 
43 <ahramanmara5 SuIcO Imam <ahramanmara§ 1992 
44 1 Kinkkale <irikkale 1992 
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TABL017 

Universite Bulundugu 11 Kurutu? Tarihi 

45 Kocaeli Kocali 1992 
46 Mersin icel 1992 
47 Mue l̂a Mu^la 1992 
48 Mustafa Kemal Hatay 1992 
49 Ni^de Niqde 1992 
50 Pamukkale Denizli 1992 
51 Sakarya Sakarya 1992 
52 SOIeyman Demirel Isparta 1992 
53 Zonqutdak Karaelmas Zonquldak 1992 
54 Baskent Ankara 1993 
55 Osmangazi Eski$ehir 1993 
56 Galatasaray Istanbul 1994 
57 Fatih Istanbul 1994 
58 t^ik Istanbul 1996 
59 Istanbul Bilqi Istanbul 1996 
60 Sabanci Istanbul 1996 
61 Yeditepe Istanbul 1996 
62 Kadir Has Istanbul 1996 
63 Alilim Ankara 1997 
64 Beykent Istanbul 1997 
65 Caij Tarsus 1997 
66 Cankaya Ankara 1997 
67 Do^u? Istanbul 1997 
68 Istanbul Kultur Istanbul 1997 
69 Maltepe Istanbul 1997 
70 Bahcesehir Istanbul 1998 
71 Hali(? Istanbul 1998 
72 Istanbul Bati Istanbul 1998 
73 Okan Istanbul 1999 
74 Ufuk Ankara 1999 
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based on memorizing rather than understanding; on advancir<g through the ranks 
rather than on advancing through the frontiers of technological knowledge; and 
on self-fullfilment rather than the desire to answer the current educational and 
technological problems of Turkey." 

"••• k i i rsu ba§kanlar in in o uzman l i k a lan in in en onde gelen 
otor l te ler i o lma lan gerekirken, bu makamlara ge len pro fesor ve dogent ler in 
neredeyse tamamin in , b i l imsel ka tk i lann in n icel ik ve ni te l ig i yerine, k idem 
esasina gore terf i etmi? ki§iler o l d u g u gorOlmektedir . Bu d u r u m igten 
bes lenmenin en ug uygulamalar iy la b i r le§ince, ortaya tedav is i m u m k u n 
o lmayan ni te l iks iz bir yapi g ikarmi§t i r . Akademik hurr iyet talepleri , 
akademik mi ikemmel iye t aray i^ lar in in on l i ne gegmi? ve sonugta, an iamaya 
degi l ezbere, tekno lo j in in ug nokta lanna degi l , k idem esasina gore terf l 
etmeye dayal i ve Turk iye 'n in kar§i kar§iya b u l u n d u g u egi tsel ve tekno lo j i k 
sorunlara goz i im aramayi degi l , kendi kend in i ta tmin etmeyi hedef leyen bir 
egi t im s is temi o lu§mu§tur . " 

Tiirk yiiksekogretiminin 1980 oncesi ve 1980 sonrasi durumu hakkinda 
gok §ey soylenml?, pek gok §ey yazilmi§tir. Bu konudaki en gergekgi analizierden 
birini yapan § u h u b i ve §eng6r 'un 15 Temmuz 1992 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayimlanan makalelerinde konu hakkinda dile getirdikleri gorus 
?6yledir: 

"Ulkemizde YOK oncesi mevcut olan demokratik universitenin gagda§, 
uluslararasi ortamda gegerliligi olan ara§tirmalar yaparak ulkenin uluslararasi 
sayginligina ve refah duzeyine katki yapan bir kurum oldugu tezi ne yaziktir ki 
dogru degildir. Aksine, 1980 oncesi universitesi, igerisindeki bazi ozverili 
meshkta§ ve hocalanmizi tenzih ederek ifade etmek zorundayiz hi, Ikinci Cunya 
Sava§i ve oncesi yillarinda Almanya'dan politik nedenlerle surulen ve/veya kagan 
usWn nitelikli yabanci bilim adamlannin ulkemizde olu§turduklar; saygin bilim 
duzeyini, genelde universitedeki konumunu ge§itli yollardan kendisine maddi gelir 
saglayan etiket gergevesinde degerlendirenlerin ekseriyetle makam ve rOtbe 
gergevesinde yogunla§an kisir geki§meleri nedeniyle kisa bir surede muflis 
18.yuzyil Osmanli medreselerinin duzeyine getirmi§ olan universitedir. 1981 
yi lmda (yani^ 12 Eyiul 1980 darbesinden once yazilmi§ bilimsel eser(arin gogunun 
yayimlandigi yilda) nufusu 50 milyon civannda olan Turkiye, dunyada 
yayimlanan 472.699 bilimsel makalenin binde altisindan azini ureimi§ olan on 
ulkeden biridir. Demek k i 1933'te Oniversite reformunu yapmi§ ve hele 1936-1945 
yillan arasinda universitelerinde pek gok dunya gapinda otoriteyi ogretim 
kadrosunda bulundurmu§ ve 1981'de 3.241 dgretim uyesi bulunan Turkiye'nin 
dunya bilimine katkisi yalnizca 386 makale, yan i ogretim uyesi ba§ina 0.1 
civanndadir.'Yani, 1980 oncesinin demokratik Oniversitesi'nde her 10 dgretim 
uyesinden ancak biri 1981 yi lmda bir makale yayimlamak marifetini 
gdsterebilmi§tir. Bu durum 1971-1981 araliginda hig degi§memi§tir.l Birba§ka 
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ifade He en az on yiUtk bir sQre igerisinde universite dgretim Oyelerinin ancak 
onda biri yasa ile belirlenen gdrevlerini yerine getirmi§lerdir ve halkin vergileriyle 
beslenen "dzerk Onlversiteye''bu konuda hesap sormak da higbirhukOmetin veya 
vergi mOkeileflerinin akiina gelmemi§tir. 

Buradan gikacak ders gok aci ama gok agiktir,Qa§da§ universite, 
yaraticili^i vartik nedeni olarek benimsemek zorunda okiuQu igin, mutlaka dzgOr 
du§Once ve egitimin gere§i demokratik oiacaktir, ancak demokratik her 
Qniversitenin ga§da§ Oniversiteyi igermesin'm gerekli cImadiQi, TQrkiye 
Qniversitelerinin 1960'tan 1980 yihna kadar olan tarihinin de gdsterdi^i 
agiktirlBugOn universitelerin temel sorunu ne YOKtur, ne de ozerklikleri ve 
demokratik yasalan elinden alinmi§ olmaktw. Elinde dzerkiik ve demokratik yasa 
varken de gdrevini yapmami§ olan Oniversite artik dzerkliQin yasa He verilen bir 
hak de^il, saygmlikia kazanilan bir ayncalik olduQunu aniamali, demokrasi 
kavramini bile "Atina demokrasisr gergevesinde dO§Qnmeye ba§lamalidir. Ke§ke 
yeni gikan rektdr segimi yasasintn koalisyon protokolOne ragmen demokratik 
olmamasint istedigi iddia edilen veya bu konuda se^ i z kalan sayin 
miJletvekilierimizin; Oniversitenin kendisini idare etme becerisini goktan kaybetmi§ 
oldugunu fari<etmi§, rektdriOklere AtatOric ddneminde de oldugu gibi tepeden 
atama yaparak, ANAP iktidannin hovardaca harcadiQi bir oianaQi 
de§erlendirmeyl ve koalisyon protokolunde sdzQ gegen "evrensel standartlann 
kabul gdrdOQQ Oniversite'yi gergekten yaratmayi amaglayan, Olke ve top'um 
gikarianni gegici koalisyon protokollerinden daha ciddiye alan kimseler 
olduklarina inanmakta bu denIi zorfanmasaydik! 

Tabii kl YOK, kaSit Ozerindeki yasast ile de^il, Oniversitedeki kalitesiz 
zOmrenin de yaygm deste^ini alan sonimsuz uygulamalan ile Qniversitemizi m§ah 
iken ^ahbaz" etmi§tir. Zaten pek dO§Qk olan dQretim Oyesi kalitesini, segiminde 
adeta 6zen gdsterdigi, goQu bilim adamli§i niteli^inden yoksun kJarecileri ve 
nitelik yerine nhelik arayan hOkOmet politikalan marifetiyle elle tutulmaz hale 
getinvi^, Qniversitede vasifsizlt§i dzendirmi§, bunun sonucu olarak da dgretim 
elemanlannin ezici goQunlu^u yaraticiliktan yoksun, bilgi Qretme beceri ve hevesi 
bulunmayan kimselerden o!u§ur hale gelmi§tir. Bu kimselerin segmen bazini 
olu§turacaklan ve meritokrasiye de§il, basit bir go§utculu§a dayanan bir ydneticl 
segim sisteminin Qniversitelerimis ne hale getirece§ini aniamak igin kahiii olmaya 
gerek yoktur. Kakii ki dnumOzde ders alaca§imiz bir de TQrkiye Cumhuriyeti 
yuksekdgretim tarihi bulunmaktadir." 

Ozerklik uzerindeki tarti5malar bir yana bikakilirsa, 2547 sayili 
Yuksekdgretim Kanunu'nun ve buna dayanilarak yapilan uygulamalann 
kamuoyunda en gok yanki uyandiranlanndan biri profesdrluge yukseltilmede 
aranmasi gerekli ko§ullar ve yapilan i§Iemlerdir. Kanunda yer alan ko?uIlartn 
evrensel normlarin gok gerislnde olmasina kar5m, yine de bir ba^langig 

-310-



olu^lurdugu hususunda, ulkemizin onde gelen bilim adamlan arasinda gorii? 
birligi vardir. Buna gore, uluslararasi yayin, pek az sayidaki istisnalar di?inda. 
bilimsel hakemlerin suzgecinden gegtikten sonra uluslararasi atif endekslerince 
taranan dergilerde yayimlanan makaledir. Tabii ki, bir kl§inin tiim yayinlarinin bu 
turden olmasi beklenemez. Ancak. bu nitelikte bir tek tane yayini dahi olmayan 
bir ki§inln de profesorluge terfi etme hakki olmamak gerekir. Ne var ki, bunun 
aksi yon deki g6ru§ ve anlayi? OIkemizdeki hakim olup, meritokratik. yani 
Rosovsky'nin deyi?! ile, daha bilgilf olaniarin daha gok soz hakkma sahip 
oldugu bir universite yapisi kurulamayi§inin onemli nedenlerinden biridir. 

Ote yandan, yukanda sozu edilen gerekli §artlar ne kadar yerinde ise, 
profesorluge yukseltilmenin kati bir ?ekilde agik kadro bulunmasina baglanmasi 
da 0 kadar yanli§tir. Bu yapay engeli ortadan kaldiran 14.6,1989 tarih ve 2476 
sayili Kanun ise, yukandaki nedenlerle birle§ince, dogentiikte be? yilini dolduran 
herkes kitle halinde profesor olmu?tur. 

Tum bu olumsuzluklara ragmen meritokratik bir yapi kurma ve bazi elit 
yuksekogretim kurumlan yaratma yonunde zaman zaman buyuk gabalar 
g6sterilmi?tir. 7.6.1989 tarih ve 369 sayili Kanun Hukmunde Kararname 
hCikumlerine gore, ulkemizin onde gelen bilim adamlanndan olu§turulan profesdr 
adaylanni degerlendirme komisyonun uygulamalan ve yine ayni kararname ile 
bir ozel yuksekogretim kurumunun universite adini alabilmesi igin fen ve edebiyat 
ile ilgili programfann bulunmasi ?artinin getirilmesi bu gabalarin ornekleridir. 

Ancak, sozu edilen komisyonca ?artlari saglamadigi gerekgesiyle 
profesorluge terfileri kabul edilmeyen adaylann neredeyse tiimu daha sonra idari 
yargi kararlari ile bu unvani almi?lardir. Boylece fiilen etkisiz hale getirilen bu 
komisyon, 29.5.1991 ve 3747 sayili Kanunia lagvedilmi?tir. Komisyon gorev 
yaptigi sure iginde profesorluge terfi igin dogentlikten sonra en az bir uluslararasi 
yayin ve yayinlara en az bir atif yapilmasi ko?ulunu arami?t!r. Bu kadar 
musamahah ko?ullara ragmen, ba?vuran adaylann yakla?ik yansi bu ko?ullan 
saglamadiklarindan dolayi profesorluge terfi ettinlmemi?tir. Komisyonun 
lagvedilmeslnin ba?lica nedeni de zaten bu olmu?tur. 

Asgari ?artlan saglamadigindan dolayi hak etmedigl halde profesor 
unvanini almi? gok sayida ki?inin bulundugu yolundaki §ikayetler tamamen 
haklidir. Ancak, yazdiklari raporlarla gerekli §artian yok sayan veya gerek ?artlan 
ayni zamanda yeter ?artlar olarak da yorumlayarak olumlu raporiar yazanlann da 
yine profesor unvanli ki?iler oldugu unutulmamalidir. 

Elit yuksekogretim kurumlan yaratma yonundeki bir deneme, 3.4,1991 
tarih ve 3708 sayili kanunia getirilen yiiksek teknoloji enstitusu ve ozel statulu 
universitelerdir. Getirilen bu statii ve soz konusu kanunia dayanilarak gikanlan 
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"Ozel StatulQ Oniversiteler Ost YOnetim Kurullannin GOrev ve Yetkilerine lli?kin 
Y6netmelik" (Bkz.4.7.1991 ve 20919 Sayili Resmi Gazete) ile dngorulen yapi, 
ulkemizde de devletin bu alandaki rolunun suregleri duzenlemeden giktilari 
degerlendimrieye ddnO^mesi ve girigimcl universite modelinin olu§masi yonunde 
atilmi? Onemli bir adim olmanin otesinde, gaQda? Qniversite yonetiminin turn ileri 
unsurlarmm goQunu igermekteydi. 

Ancak, Anayasa Mahkemesi 29.6.1992 tarih ve 1992/42 sayili karari ile 
"Nesnel kurallara uymayip 6znel kurailari yeQIeyerek 6zel konumlu Qniversite 
olu|turmak Anayasa'nin 6ng6rdu§u Qniversite yapisiyla ba§da§mamaktadir" 
gerekgesi ile 6zel statulQ universiteierle Ilgili yasal duzenlemeyi iptal etmi§tir. 
Ozel statulu Oniversitelerin faaliyete gegirilememi? olmasi, elit 
yuksekCgretimden kurumlan yaratma yolundaki kaginlmi? buyuk bir firsattir. Bir 
yandan bu kavrami savunup, diger yandan dd bu statuye kar§i gikanlar veya 
gerekliligine inandigi halde meseleye sahip gikmayanlarin hig degilse bir 
kismmin §imdi ba§ka turlu du§undQkIerinin gOrOlmesi Omit verici bir gell^medir. 

TQrk yOksekSgretim sistemi Qzerinde en Iddiali konu§malan yapanlar, 
sistemin sonuglanni, ba§anlanni ve ba^ansizliklanni analitik olarak incelemek 
yerine, meseleyi rektdrierin segimie veya atahmayla gelmesine indirgeyerek 
demagojl yapmayi tercih etmi|lerdir. Kamuoyunu bu yonde etkileme ba§arili 
olunmasi sonucunda, 1.7.1992 tarih ve 3826 sayili kanunia rekt6rlerln universite 
ogretim Oyelerince gizli oyla segilen alti profesor arasindan YOksekogretim 
Kurulu'nca belirienen Qg aday Iginden, yeni kumlacak Oniversite ve yuksek 
teknoloji enstitOsu rektorlerinin Ise, Milli Egitim Bakani ve Ba§bakan'in ortak 
kararname ile 6nerecegi Qg aday arasindan Cumhurbaikani'nca segilerek 
atanmasi hOkme bagianmi§tir. 1992'de yap ihn bu yasal duzenlemenin Ilk 
olumsuz sonuglari 2000 yihndakl reklor seglml ve atamalannda 
gdrulmu^tur. 

YOksekOgretim sevk ve idaresi Ozerindekl genellikle Snyargi ve 
bilgisizlikten kaynaklanan bu tOr tarti§ma ve bunlann yol agtigi tahribati bir yana 
birakip, 1981,den bu yana saglanan nice:-geli^melere dOnersek, yer yer 
kamuoyunu bilingli bir §ekilde yaniltmayi amaglayan bu tOr demagojilerin ve 
kamuoyuna s6ylenen bazi yalanlann cevaplari'da bu §ekilde verilmi§ olacaktir. 

ogrenci Segme ve Yerle§tirme Merkezi (OSYM) tarafindan her yil 
yayimlanan YOkseksgretim Istatistikleri'nden derlenen, sayisal geli§melere ili§kin 
6zet bilgiler tablolar halinde Ek Vde verilmi? ve bunlar §ekiller halinde a5agida 
g6sterilmi§tir. 

TQrk yOksekegretim slstemindeki toplam kayitli ogrenci sayisinin yillara 
g6re degi^imi §ekil 18'de gOsterilmi^tir. Bu §ekilde g6r0ld0g0 gibi, Cumhuriyetin 
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§EK lL 18 
TURK YOKSEKOGRETIM SiSTEMi 

KAYITLI OGRENCI SAYISI 

1999-2000 

1998-1999 

1997-1998 

1996-1997 

1995-1996 

1994-1995 

1993-1994 

1992-1993 

1991-1992 

1990-1991 

1989-1990 

1988-1989 

1987-1988 

1986-1987 

1985-1986 

1984-1985 

1983-1984 

1982-1983 

1981-1982 

1980-1981 

1979-1980 

1978-1979 

1977-1978 

1976-1977 

1975-1976 

1974-1975 

1969-1970 

1959-1960 • 54.069 

1949-1950 125.091 

1923-1924 12.914 

464.740 

1.409.627 

• 1.303.188 

11.236.986 

• 1.174.299 

11,143.083 

915.765 

[810.781 

• • 749.921 

1685.500 

• 594.662 

1534.459 

505.091 

469.922 

417.341 

335.715 

281.539 

240.403 

237.369 

270,278 

333.312 

346.476 

344.305 

321.568 

262,302 

147.175 
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kuruldugu tarihte 2.914 olan toplam yuksekogretim ogrenci sayisi, 1977-1978'de 
346.476^3 yOkseldikten sonra, surekli olarak azalarak, 1980-1981'de 237.369'a 
kadar du§mu§tur. Bu tarihten itibaren surekli olarak artan toplam ogrenci sayisi, 
1999-2000 e§itim-6gretim yili itiban ile, lisansustu ogrenciler dahil, 1.503.981'dir. 

§ekil 19'da goruldugu gibi, 1981'de % 6 olan toplam (agikogretim dahil) 
okulla?ma orani, 2Q00,de % 27.Tye yukselmi^ti. Sadece orgun ogretim goz 
onune alindiginda 1981'de % 5.9 olan okutla§ma oraninin 2000,de % 17,9'a 
yukseldigi goriilmektedir. 

Ogretim elemani sayisnin yillara gore degi§imi ise §ekil aO'de 
gosterilmi^tir. 1923-1924'de 307 olan toplam akademik personel sayisi, 1980-
1981'de 20.917'ye, 1999-2000'de ise 65.204,e yukselmistir. 

2547 sayili Yuksekogretim Kanunu'nun yururluge girmesinden itibaren, 
egitim-ogretimin kalitesinin geriledigi, bazi gevreler tarafmdan surekli bir 
kampanya halinde one surulegelmi§tir. Yiiksekogretim gostergeleri arasinda nitel 
olarak olgulmesi en zor olani egitim-ogretimin kalitesidir.Ogretim iiyesi ba§ina 
ogrenci orani egitim-ogretimin kalitesini etkileyen birgokgirdiden biridir. Normal 
?artlar altinda, bu oran ne kadar du§ukse, yani ne kadar az sayida ogrenci 
bulunan siniflarda ders yapiliyorsa, egitimin o kadar kaliteli oimasi beklenir. 
Tablo 16'da 1980-1981 yilina ait degerierden goruldtigCi gibi, o yil itiban ile lisans 
duzeyindeki programlardaki ogrenci/ogretim iiyesi orani 36 idi. Ek 1'de verilen 
Tablo 18 ve Tablo 23,de goriildugii gibi, 1999-2000 egitim-ogretim yilmda lisans 
duzeyindeki orgun ogretim programlanna kayitli toplam ogrenci sayisi 713.259, 
toplam ogretim uyesi sayisi ise 22.669 idi. Buna gore, o yil ki ogrenci/ogretim 
uyesi 32 idi. 

Agikga goruldugu gibi, 2547 sayih Kanunun yururluge girmesinden 
bu yana gegen siire zarfindan ogrenci/ogretim iiyesi cram de'dan 32,ye 
di j^mu^ti ir. 

Kamuoyuna futiirsuzca soylenen ikinci bir yalan, gegen 20 yil iginde 
bilimsel yaym sayisinin du^tugudiir. Uluslararasi atif endekslerince taranan 
dergilerdeki Tiirkiye adresli toplam makale sayisinin yillara gore degi?imi §ekil 
21'de gosterilml^tir. Bu §ekilde agikga goruldugu gibi, 1974'de 249 olan toplam 
makale sayisi, yakla§ik % 50 oraninda bir arti§la 1981'de ancak 378,e 
yOkseldikten sonra, 1981'den 1999,a gegen 18 yil iginde ise, yakla§ik 13 katlik bir 
arti§ia 4.742'ye yukselmi^tir. 
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§EKiL 19 
TORK YOKSEK06RETIM SiSTEMi 

OKULLASMA ORANI, % 

2000 127,7 

26,7 1999 

25,5 1998 

123,6 1997 

1996 22,4 

1995 

1994 20.6 

1993 18,1 

1992 

15,3 1991 9.6 

9,9 

10.4 

11,7 

12,2 

13.5 

14.6 

15.7 

17.9 

16.9 

2000 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

1993 

1992 

1991 

1990 

1989 

1988 

1987 

1986 

1985 

1984 

1983 

1982 

1981 

1980 

1965 
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1999-2000 

1998-1999 

1997-1998 

§EKiL 20 
TURK YUKSEKOGRETIM SISTEMI 

OGRETIM ELEMANLARININ SAYISI 

• 65.204 

160.129 

156.401 

53.805 1996-1997 

50.269 1995-1996 

44.086 

42.475 

1994-1995 

1993-1994 

38.483 1992-1993 

35.132 1991-1992 

34.469 1990-1991 

32.029 

28.856 

1989-1990 

1988-1989 

27.196 1987-1988 

24.382 1986-1987 

22.968 1985-1986 

21.949 1984-1985 

20.333 1983-1984 

21.814 1982-1983 

22.223 1981-1982 

20.917 1980-1981 

20.699 1979-1980 

20.244 1978-1979 

17.465 1977-1978 

15.930 1976-1977 

14.445 1975-1976 

12.654 1974-1975 

8.295 1969-1970 

3.911 1959-1960 

1949-1950 

1923-1924 1307 
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§EK{L 21 
TORK YOKSEKOGRETIM SiSTEMi 
ULUSLARARASI YAYIN SAYILARI 

(Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and 
Humanities Citation Index) SOSYAL BiLiM ALANLARINOAKI YAYIN SAYISI 

FEN BiLtM ALANLARINDAKi YAYIN SAYISI 
1999 !4742 

4119 1998 

1997 3530 

3108 1996 

1015 

2471 
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Bu arti§in ogretim elemani sayisindan kaynaklanan dogal bir geli§me 
oldugu Ileri surulebilir. 1981 "de 378/4.904=0,077 olan ogretim uyesi ba§ina yayin 
sayisi 1999,da 4.747/20.608-0,23'e yukseimi^tir. Aynca Ek 1'de verilen Tablo 
23,te goruldugu gibi, fen bilimleri alanlanndaki bilimsel makale sayisma gore 
Turkiye'nin 1981,de dunya ulkeleri arasinda 42. olan sirasi, 1999'da 25.,lige 
yukselmi§tir. 

YOksekogretimin maii gostergelerini, GSMH'dan ve konsolide butgeden 
yuksekogretime aynlan pay gibi bagil oranlaria ifade etmek mumkundur. Ancak, 
mali gostergeler iginde gunumuzun artik kureselle§mi§ dunyasinda en anlamli 
olani, devlet yuksekogretim kurumlannda ogrenci ba§ina kamu kaynaklanndan 
ABD doian olarak yapilan yillik harcamadir. §ekll 22'de goruldugu gibl, 1981'de 
2.914 dolar olan yillik harcama, 1989,da 1.433 dolara kadar du§mu§, o yil 
gergekle^tirilen % 48 oranmdaki buyuk reel arti§la, 1990,da 2.114 dolara, 1993'te 
ise ^658 dolaria Cumhuriyet tarihinin en yuksek degerine yukselmi§tir. Ne var ki, 
bu tarihten itibaren reel harcama surekli olarak azalarak, 1996'da 1.509 dolara 
gerilemi§tir: halen 2000 dolar civannda seyretmektedir. §ekil 22'de bir kez daha 
gosterildigi gibi, 1995 yili itibari ile ortalama yillik harcama diinya genelinde 
3.370, Avrupa'da Ise 6.585 dolardir. 

Ba^ka bir ifadeyle, yuksekogretime aynlan kanfiu kaynaklan 1981'den 
bu yana reel olarak onemli olgude azalirken ve diinya crtalamasinin 
yakla§ik olarak % 64 diizeyinde seyrederken, Tiirk yuksekogretim sistemi 
ogrenci sayisma gore yakla^ik 6, ogretim elemani sayisma gore ise 
yakla^ik 3 kat buyiimii? ve bu donemde uluslararasi bilimsel yayin sayisi 
ise yakla^ik 13 kat artmi^tir. Punlar sayilaria kanitlanan ve inkan imkani 
mumkun olmayan yalin gergeklerdir. 
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$EKlL 22 
ORGON ddRETlMDEKi 06RENCI BA^INA BOT^E 

dOENEdi, ABD $ 

1997 2195 

1509 

1538 

1994 2025 

1993 2658 

1992 2288 

2055 

2114 

1433 

1988 1369 

1986 

1985 

1984 11701 

1885 

2287 

2014 

319 
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TURK YUKSEKOGRETiM SiSTEMINDEKi 
SAYISAL GELi§MELERE ILI^KiN OZET 
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TABLO 22 
YABANCI UYRUKLU OdRENClLER 

YIL ddRENCi ULKE SAYISI 
83-84 5.378 51 
84-85 6.732 63 
85-86 7.021 63 
86-87 6.923 74 
87-88 7.328 76 
88-89 7.502 77 
89-90 7.904 81 
90-91 7.661 82 
91-92 7.548 84 
92-93 7.860 94 
93-94 13.554 105 
94-95 15.000 106 
95-96 16.324 111 
96-97 18.420 108 
97-98 18.662 113 
98-99 18.350 114 
99-00 17.654 107 
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IV. BOLOM 

GENEL DEGERLENDIRME 

Yuksekogretim, ozellikle universitelerin sevk ve Idaresi, ulkemlz 
gundemlnde her zaman kendine ozgu bir yere sahip olmu§tur. Buna ragmen, 
konunun Bati'da ve OIkemizdeki gegmi^l ve bu alandaki gOncel geli5meler pek 
az ki§l tarafindan incelenmi§tir. Ozellikle, her gun gejitli medya organlannda 
her veslle lie bu konuda en Iddiali beyanlarda bulunanlar ve gorevde bulunan 
yoneticileri mesnetsiz §ekllde ele§tirenlerln, konu hakinda bilimsel yayinlarina 
rastlamak mOmkun deQIIdir. Bu kl5iler, konuyu bilimsel olarak ele almak 
yerine, kulaQa ho? gelen, ancak gergekgilikten uzak, bilimsel ve entellektOel 
derinllkten yoksun, basit ve siQ sloganlann arkasina saklanmayi tercih 
etmektedlrler. 

Yuksekogretim sistemlerinin ve ozellikle bu sistemlerin en dnemll 
unsurunu oIu?turan universitelerin sevk ve Idaresi. yuksekdSretim 
kurumlannin bilimsel ve teknolojik Ar-Ge sistemlerlndeki l§levi ve bir Oretim 
faktorO olarak ulke ekonomlleri igindeki yen, artik kendi Iginde bir bilimsei 
ara§tirma ve uzmanlik alani haline gelml§tir. Bu alanda bir gok bilimsel dergi 
sOreli olarak yayinlanmakta, her yil bir gok ulusal ve uluslararasi konferans, 
sempozyum ve toplanti dOzenlemekte, kitaplar baiilmakta, raporiar ve 
gali§ma dokOmanlan yayimlanmaktadir. 

Glkemizde Ise bu alandaki. tarti^malar, bu gell?meler sanki hig 
yokmu?casina, tamamen Ige donOk ve bamba§ka bir dO§Qnce ekseninde 
yOrOtOlmektedir. Ba^Iica yanilgi veya daha gergekgi bir djyimie, yaniltma 
noktalan, Qniversite dzerkllQinln yargi bagimsizliQina e^deQer olduQu ve 
sozde gergek demokratik universitenin bir kumm gibi deQil, adeta bir demek 
veya mOnazara cemiyeti gibi yonetilmesinin gerekliliQIdir. 

Bu galigmada ortaya konan bilgiler, yukarda zikredilen goru5lerln 
tamamen gegersiz olduQunu agikga ortaya koymaktadir. Bu gali§manin amaci 
da zaten, Turi< yuksekogretim sisteminin halen kar§i kar§iya buluduQu 
sorunlari irdeleyerek ortaya koymak ve bunlara gozQm yollari onermek 
degildir; bu hususlann ayri bir gali^ma konusu olduQu agiktir. Ancak, 
yukandaki ug bolOmde ortaya konmu? olan bilgllerden gikarilacak dersler 
olduQu ve ulkemizde yapilacak dOzenlemelerde bu hususlann mutlaka 
gozonOnde bulundurulmasinin gerekliligi de bir gergektir. 

Uzerinde onemie durulmasi gereken ilk husus, yakla^ik ayni 
zaman dil imi Iginde ortaya g ikmi ; c lan medrese lie universiteden, i lkinin 
nigin zaman iginde yok oldugu, Iklncisinln ise hangi nedenlerden dolayi 
insanlrgin en surekli ve kalici kurumlanndan biri olarak gunumuze 
geldlgidir. 

- 3 3 0 -



Avrupa'nm karanlik ga§i ya§adtgi donemde Islam alemi hem bilimde 
hem de teknolojide fevkalade ileri bir duzeydeydi. Daha once zikredilmi§ olan 
blllm adamlannin yaninda Jabir bin Hayyan (721-815, kimya). El Kindi (?-
886, astronomi, fizik, i§ik teorisi, matematik), Ebubekir El Razi (875-950, 
vakum gali§malan, muzik teorisi. matematik), ibn iii El Heysen {7-1040, 
optik, geometri, fizik, astronomi). El Cezeri (7-1206, su saati) ve Omer 
Hayyam (1048-1122, cebir, astronomi), bilimin geli§mesine onemli katkilari 
olan Musliiman bilim adamlandir. Islam dunyasinda o devirlerde uretilen cam 
ve seramlk urunler, gazyagt, ?eker, parfumler, nadlde kuma§Iar ve gellk 
kiiiglar, Islam aleminin o donemde ula§mi§ oldugu teknolojik duzeyin bariz 
gostergelerldir. Medereseler, muterclmllk okullan, o devlrde yayimlanan, 17 
fasikulii madenlerin olu§umu, deprem, gel-git, meteorolojl ve doga bilimierine 
ayrilmi§, 56 faslkulluk ansiklopedi ve 10. yuzyilin Ikinci yansrnda Basra'da 
"Bil im'den korkmamak, higbir kitabi degersiz gormemek, herhangi bir 
inanca bagnaz bigimde bagianmamak" ilkelerlnden yola gikan bir grup 
Islam du§unuru tarafmdan kurulan Ihvanu's-Safa (Saflik Karde§lerl) adli ilk 
musliiman rasyonallst okul niteligindeki topluluk, o donemdeki entellektuel 
dCizey hakkinda fikir vermektedir. Soz konusu topluluk Eski Yunan felsefesini 
yayma ve din ile felsefeyi uzla§tirma bakimindan onem ta§ir. Nitekim, 
Hristiyan dunyasi Eski Yunan ve Roma felsefesini, ozellikle Aristo'yu, Ibn-i 
SIna ve Ibn-I Rij^t'un eserieri vasitasiyla tanimi§tir. 

Ne olmu§tur da Bati dunyasi universiteleri ile ilerleyip geli§irken, 
medreseler yok olmu§ ve islam alemi Bati'mn bu kadar gerisinde 
kalmi§tir? 

Yakla§ik bin yillik bir siirecln sonugianni bir tek nedenle agiklamak tabii 
ki mOmkun degildir. Ancak, Ibn-I Sina ve Ibn-i Rij§t'ijn ba§lattigi kutsal vahiy 
ile insan akli arasindaki felsefi gati^ma, Bati'da bu iki Miisliiman bilim 
adammin zaferiyle sonuglanmi§ ve boylece temelini ele§tirel akilciligin 
olu§turdugu Bati uygarligi dogmu§tur. 

Islam aleminde ise, sozkonusu felsefi gati§ma Gazall'nin zaferi Ile 
sonuglanmi§ ve netlce itibariyle Bati Ile aramizda yuzlerce yillik bir bilimsel 
fark olu§mu§tur. Osmanli Imparatorlugu bu ugurumu ilk kez 1773'te 
donanmasmi Qe§me onlerinde kaybettikten sonra hissetml§, ancak Bati ile 
aramizdaki bilimsel fark esasen Cumhuriyet'ln llanmdan sonra kapanmaya 
ba?lami§tir. Dolayisiyla, Gazall'nin ibn-i Ru§t ve ibn-i Sina'ya galebe 
galmasina bir daha asIa miisaade edilmemelidir. Tarihten gikanlacak Ilk 
ders budur. Bu dersin iiniversltelerimiz agisindan aniami Ise, dini inang ve 
buna dayali ya§am tarzi Ile bilimin ve yuksekogretim kurumlarmin yapisinin 
birblrlerinden tamamen ayn tutulmasmm gerekllllgidir. Turkiye 
Cumhuriyeti'ni dar'i i l harp olarak nitelendirilen bir zlhniyetin akademik 
hurriyet zirhi altinda Tiirk Oniversitelerinde yer edinmesine asia izin 
verilemez. 
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Diger kamu gorevlilerinin sahip olmadigi, sadece ogretim elemanlarina 
ozgu bir ayricalik olan akademik hurriyetin iki temel unsuru vardir. Bunlardan 
birincisi, bu ayricaligin esasen bilimsel ara^tirma ve bunlara dayali yayin ve 
egitim-ogretim faaliyetlerini kapsadigi, ikincisi ise, ulkenin yururluktekl 
kanunlan ile sinirli oldugudur. 

Ister kitap, ister makale, ister tez olsun, bir dokumanin bilimsel yayin 
olarak kabul ediiebilmesinin on §arti, soz konusu dokumanin, o alandaki 
gali^malan ile dunyaca taninan bilim insanlarinin, teknik deyimi ile "bilimsel 
hakemlerin" suzgecinden gegtikten sonra yayimlanmak uzere kabul edilmi? 
olmasidir. Bilimsel hakem kullanmayan dergilerde yayimlanan makaleler, 
gazete ve dergilerdeki k6§e yazilan veya rastgele bir basimevinde bastirilan 
kitaplar, higbir ileri ulkede bilimsel yayin olarak kabul edilmez, akademik 
yukseltmelerde goz onune alinmaz. Bu t i ir yayinlar, yukarda sozuni i 
ett igim t i i r bi l imsel yayinlar i olmayanlar Igin, olsa oisa profesor l i ik ten 
"Medyat ik Profesor"I i ige gegi§teki arag olabil ir. Bunlan soylememden, 
ogretim uyelerinin medya organlarina yazilar yazmalarinin, programlar 
yapmalarinm kar§isinda oldugum anlami gikanlmamalidir. Tersine, 
kamuoyunun aydinlatilmasi bakimindan bu tiir faaliyetlerin ozendirilmesi 
gerektigine inaniyorum. Demek istedlgim, atif endeksler ince taranan 
dergi lerde higbir yayini ve bu yayinlara ba§ka bi l im insanlar inca yapi lmi§ 
atiflar olmaksizin, sadece gazete veya bi l imsel hakem kul lanmayan ve 
atif endeksler ince taranmayan dergi lerde yayimlanan makaleler veya TV 
programlan ile hig kimse akademik olarak y i iksel t i lmemel i ve hig 
kimseye "B i l im insani" sifati ver i lmemelidir . 

Akademik hurriyet higbir ulkede ogretim uyelerine o iilkenin kanunlanni 
ihlal etme hakkini vermez. Yiiriirliikte olan kanunlan begenmeyebilirsiniz; 
bunlarin degi^mesi igin ugra^abilir ve orgCitlenebilirsiniz. Bunlar temel 
vatanda§;ik haklandir. Bunlan ortaya koyduktan sonra, akademik ozgCirliigu 
bir ornekle agalim. Qe^itli devlet yapilan ve ayrilikgi akimlar gibi konular 
iktisat, siyaset bilimi ve hukuk gibi programlarda i§lenir, aynntili olarak 
i§lenmeli ve tarti§ilmalidir da. Ancak, iilkenin ytiriirliikte olan kanunlan, 
ornegin teokratik devlet modelini ovmeyi veya ulkenin toprak butunlugune 
tasallutu te§vik etmeyi sug sayiyorsa, akademik hurriyet zirhina siginip bu 
eytemleri yapamazsiniz. Mesela, Tiirkiye Cumhuriyeti'ne dar'iil harp 
diyemezslniz, Tiirkiye Cumhuriyeti'nin iilkesi ve milletiyle boliinmez 
biitunliigiinii tarti^amazsiniz (ozellikle bu iki hususun Anayasamizin 
degi^tirilmesi teklif dahl edilemeyecek maddeleri kapsaminda oldugunun altini 
giziyorum), yuksek yargi organlannin kararlanna aykin davranamazsiniz, bu 
kararlara dayah uygulamalan protesto igin eyiem yapamazsiniz, Turkiye 
Cumhuriyeti'nin en temel ve en miimtaz niteliklerinden biri olan ve 
Anayasamizin 10. maddesinde yer alan hukumlerde ifadesini bulan Anayasal 
Vatanda§hk kavrammi her iki yonden el altindan istismar edecek §ekilde 
rektorliik segim kampanyalan yuruterek boliicii e§kiyanin yayin organlanna 
malzeme veremezsiniz. Atama yetkilerinizi kotuye kullanarak universitenin 
boliicii faaliyetlerin zemini haline gelmesine yol agamazsiniz. Kaldi ki, ornek 
olarak verdigim bu davrani^lann akil ve bilimle uzaktan yakindan ili^kiieri 
yoktur. Higbir ileri ve demokratik ulkede bu tiir tutum ve davrani§lara miisaade 
edilmez. 
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Akademik hurriyetin tarihsel bir perspektif iginde ve ileri ulkelerdeki 
uygulamalar i^iginda, dogru anla^ilmasi, uzerinde onemie durulmasi gereken 
ikinci husustur. 

Bir onceki bolumde verilmi^ olan Rosovsky'nin yedi temel ilkesi 
ve Clark'in koordinasyon iiggeni, yuksekogretim sistemlerinin sevk ve 
idaresinin hem felsefi, hem de uygulama ilkelerini ve dolayisiyla bu 
konuda alinacak uguncu dersi veciz bir §ekilde ozetlemektedir. 

Universite mensubu olmayan ki^ilerin yuksekogretim sistemlerinin Cist 
kurulu§lan ile universite ve diger yiiksekogretim kurumlannin kurum 
duzeyindeki yonetim kurullannda karar yetkisi ile yer almalannin ve rektorlerin 
segimie degil, atamayla gelmeierinin universite ozerkligi ve demokrasiye aykin 
higbir yam yoktur. Eger aksi yondeki g6ru§ gegerii ise; a) ba?ta ABD, Birle^ik 
Krallik olmak uzere, Anglo Sakson iilkeleri ile Isveg ve Hollanda da 
demokratik olmayan iilkeler grubundadir; b) Eyalet egitim bakaninin profesor 
duzeyindeki atamalar ile rektdr atamasindaki nihai yetkisi goz onune 
alindiginda, Aimanyayi da demokratik olmayan iilkeler grubuna dahil etmek 
gerekir; c) Universite mensubu olmayan ki^ilerin iiniversite yonetimlerinde 
yetkili olarak gorev aldigi Fransa, ispanya, Danimarka, Norveg ve hatta bir 
olgiide Avusturya gibi ulkeler de antidemokratik olarak nitelendirilmelidir. 

Tam tersine, demokrasinin en ileri diizeyine ula§mi?, bilgi gagini ve 
bilgi ekonomisini ya§amakta olan ileri Bati ulkelerinde devletin yuksekogretim 
alanindaki :§levi, suregleri duzenlemekten girdi ve giktilan degerlendirmeye 
dogru degi^mektedir. Bu degi^iklikle birlikte, iiniversitenin sevk ve idare 
sistemleri de, §ekil 17'deki koordinasyon uggeninde gosterildigi gibi, 
akademik oligar^i-devlet biirokrasisi ekseninden toplum ve pazar tepe 
noktasina dogru kaymaktadir. Mutlaka goz oniinde bulundurulmasi gereken 
ugiincu husus da budur. 

Unutulmamalidir ki, universite artik basit yapili bir ogretmen-
ogrenci toplulugu degil, bilgi ekonomisinin beyni niteliginde bir bilgi 
fabrikasi ve fevkalade karma^ik yapiya sahip bir i^letmedir. Ulke 
yiiksekogretim sisteminin giktilan, iilke ekonomisinin en onemli girdileri 
ve rekabet gi ici ini i belirieyen ba^hca unsurlar arasindadir. 
Yiiksekogretim sistemi mutlaka iilkenin genel sosyoekonomik 
politikalan kapsaminda ele almmalidir. 

Tiirk yiiksekogretim sistemini diizenleyen mevzuatta koklii yeni 
duzenlemelore ihtiyag bulundugu, bu dLizeniemelerin ne yonde olmasinm gerektlgi 
onbe? yildan beri tarafimdan agik ve net bir §ekilde dile getirilmi? ve bu alanda 
hazirlanmi? kapsamli rapor ve tasiaklar kamuoyuna ve hukumetlere sunulmu?tur. 
Ancak, iizii lerek ifade etmeliyim ki, yuksekogretim konusundaki tart i fmalar ya son 
derece basite indirgenmi§, ya kifisel bekientiler dogrultusunda ^ekil lenmif, ya da 
siyasi ve ideolojik gikar hesapian iginde bogulup gitmi|tir. Pek az insan i§in kuramsal 
ve felsefi yanlanna egilmi^ ve dunyadaki geli§meleri yansitmi^tir. Bugiin de ayni 
durumla kar§i kar^iya bulunmaktayiz. Beyle bir ortamda gala kalem yapilacak yasal 
duzenlemelerin, ulke ve millet agisindan son derece vahim sonuglar doguracagi 
kesindir. 
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Dolayisiyia, konu Ozerindeki larti§malar, sesi gok gikan medyatik 
profes6rlei1et neyi ve kimleri temsil ettigi belirsiz kurulu$lann inhisanna 
birakilamayacak kadar ciddi ve kapsami k6§e yazilarint boyutlanni fersah 
fersah a^an niteliktedir. 

Bu nedenle, yasal dOzenleme atamasina gelinmeden 6nce, konu 
deneyimli Oniversite ydnetlcileri, dOnyaca taninmi§ gergek bilim insanlan ve 
dunyayi bilen sanayici ve i? insanlannca kapsamli bir §ekllde ele alinmali, 
bilimsel yontemler kullanilmalidir. Konu uzerinde bu gergevede galigmalar 
yapmadan, sadece subiektif dcQer yargilari lie hareket ederek gok ses 
gikaranlann g6ru|lerine asia Itibar edilmemelidir. 
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