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İşlevler, riskler    
• Öncelikli amaçlar 

 
• İkincil amaçlar  

 
• Doğrudan amaçlar arasında olmayan ancak işlevler gereği, 

işlevlere koşut veya sonucu oluşan bellibaşlı çıktı değerler 
 

• Doğrudan beklenmemesi gereken çıktılar 
 

• Riskler 
 
 



Öncelikli amaçlar  
 
İnsan aklının en üst değer olduğu 

değişmezinden hareketle, doğal ve sosyal 

gerçeklere merakı özendirmek, aynı 

gerçekleri araştırmak, anlamak, tartışmak, 

yaymak ve korumak.  



İkincil amaçlar 
 

- Üst düzey meslek öğrenimi sağlamak; 
 

- Topluma ve yöneticilere en üst düzey bilgi ve 
beceri açılarından danışman olmak.   



Bellibaşlı değer çıktıları   
• İşlevler gereği, onlara koşut veya onların sonucu  
- Özeleştiri 
- Erdemlilik 
- Laiklik  
- Çevre bilinci  
- Teknoloji  
- Demokrasi (özellikle farklı ulusal veya uluslararası toplum    
   katmanlarından bireyleri bir araya getirmek, her düşünceye ve  
   sahibine saygı duymak açılarından) 

 
 



Doğrudan beklenmemesi gereken çıktılar 

- Ulusal çıkarlar ve gelenekleri korumak 

- Belirli bir ideolojiyi, yaşam tarzını egemen kılmak   

- Ekonomiyi canlandırmak    

•Ancak, kimi örnekte, iyi bir yüksek öğrenim sonucu 

bunlar da fazlasıyla gerçekleşebilir.   



Riskler   

• Üniversiteler görevleri gereği eleştiri ve özeleştiri yuvası 
olmak yanında sivri akıllılar için bir barınak oluştururlar. Bu 
nedenlerle de: 
 

- Popülist yöneticileri korkuturlar.   
 
- Zaman zaman toplum düzenini gerçekten tehdit edebilirler.     



Bir ancak daha!  
 

• Gerek yüksek öğrenimin doğrudan amaçlanmayan 

çıktılarının gerekse de yüksek öğrenimden doğrudan 

beklenmemesi gerekenlerin amaç haline gelmesi,  

üniversitenin gerçekleşmesine büyük engel oluşturur. 

Diğer büyük bir engel, değindiğimiz risklerden korkmaktır.    
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Osmanlı’nın üniversitesi yoktu  
 

 

• Darülfünun (1863) 

• Darülfünun-u Osmani 

• Darülfünun- u Sultani 

• Darülfünun-u Şahane  

• İstanbul Darülfünunu 

• Darülfünun-u Osmani (1919) 

 

 



Osmanlı’nın üniversitesi yoktu 
 

• İstanbul Üniversitesi 1453’te açılmamıştır. Açılan bir 
medrese ve külliyedir.  

• Osmanlı, Reform, Rönesans ve Aydınlanma’yı ıskalamıştır. 
Tanzimat, esas olarak, Endüstrileşme’yi hedef alır. 
Üniversiteler değil, yüksek okullar açar.  

• Gerçek merakına dayanan üniversite*, Aydınlanma’nın en 
önemli çıktılarındandır.   

*Araştırma üniversitesi nitelendirmesini sevmiyorum.  



Cumhuriyetimiz ve üniversiteler (I)  
• 1924 – 1933: İstanbul Darülfünunu düzenlemesi.  
• 1933: Reform ve Alman hocalar    
• 1946: Üniversite yasası. Olumlu olarak bilimsel ve 

yönetsel özerklik ve kişiler yerine kurullara verilen 
önem var, ancak üniversitenin amaçları arasına bir dizi 
yerel değerler ve meslek eğitimini vurgulayan hamasi 
kavram da (retorik) sızıyor. Diğer, belki de bir evvelki 
cümledekilere  koşut, bir olumsuzluk yabancı uyruklu 
bilim insanlarını ters göçünü başlatıyor.  

• 1960: 27 Mayıs ve üniversite. Artılar, eksiler 

 



Cumhuriyetimiz ve üniversiteler (II) 

• 1973: 1750s. yasa, ilk YÖK ve bir denetleme kurulu (yönetsel özerkliği     

kaldırma eğilimleri) kuruluyor. Amaçlarla ilgili retorik kuvvetleniyor.  

• 1978: Necdet Uğur taslağı (1981 YÖK’üyle büyük benzerlikler) 

• 1981: YÖK – Anayasadan 1 yıl evvel! Yönetsel özerklik yok, retorik baskın.  

• 1981     günümüz: Adeta kötüyü amaçlayan tekdüzelik; Serbest piyasa 

üniversitesinin belki de en kötü örneği (Ana ve yavru yurttaki üniversite 

sayıları; Pandemi ve üniversitelerimiz)  

 



Özeleştiri  
• İnsan aklının yarattığı en güzel kurumlardan olan 

üniversiteyle ilişkimiz hep sorunlu olmuş.   
• Merakla gerçeği aramak amacı yerini meslek okullarına ve 

retoriğe bırakmış. 
• 1980 öncesi üniversitelerimiz arzu edilen düzeyde olsaydı: 
- YÖK barınamazdı.                                                                                          
- İÜ, K. Evren’e fahri hukuk doktorası veremezdi.  
•  Son 20 yıl: Şah      Şahbaz  
 

 



Merakla aramız:   
TÜBİTAK - MAM’ın esas işlevi hakkında 

 “TÜBİTAK-MAM toplam kalite ile yönetilen bir kuruluştur. Belirgin bir 

ülküsü, görevi ve hedefleri vardır……... MAM’ın bir diğer özelliği de 

müşteri odaklı bir uygulama araştırma merkezi olmasıdır…….……Diğer 

bir deyişle MAM’da meraktan doğan araştırma yapılmaz.” 
                                                           MAM başkanı, Cumhuriyet Bilim Teknik Eki, 2002 

  



Gerçekle aramız:  
Doğramacı-Yazıcı davası  
(2000-2014) 

Sent: Wednesday, April 19, 2006 5:29 PM 

To: hyazici@attglobal.net 

Subject:  

      Sayin Yazici, e-mailiniz simdi geldi. Bu arada Dogramaci'yla da 
sürekli irtibat halinde oldugumuz için elbette büyük bir merakla "Ama 
kitabinizin ilk baskisi 1952'deymis" dedim. Yaniti fakstan geldi. Kitabin 
kapagini faksladi. "Yeni Matbaa 1943" yaziyor. Aklim iyice karisti. 
Bilginize... Saygilarimla 

Dsevimay 

 

“İHSAN Doğramacı’yla görüşüp de Benjamin Spock meselesini 

konuşmamak olmaz. Her ne kadar konu mahkemede görülmeye 

devam ettiği için Doğramacı “Lütfen bana sormayın,” dese de 

bilenlerden elde ettiğimiz bilgi şu: 11 Kasım 2000 tarihli Milliyet  

gazetesinde bir yazı yayınlanır. Yazıda, Doğramacı’nin “Annenin 

Kitabı” adlı yayının ünlü doktor Benjamin Spock’un ”Baby and Child 

Care “ adlı kitabından aşırma olduğu iddia edilir. Doğramacı dava 

açar ve kazanır. Ancak temyiz, bilirkişi heyetinin oluşturulması, 

heyetin değiştirilmesi gibi aşamalar nedeniyle dava hala devam 

etmektedir. Ortada duran matematik ise şöyledir: Doğramacı bu 

kitabı 1943’te yazmış, Spock ise 1946’da. Eğer Doğramacı’yı 

aşırmakla suçlayan tarafı elinde başka gerçek varsa onu da bu 

köşede yayınlamaya hazırız.  Fakat tüm hakikat bundan ibaret ise 

sanırız şu ‘Spock meselesi’ne artık nokta koymak gerekiyor.”      

                                                                         Vatan  gazetesi, 2006  
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bilenlerden elde ettiğimiz bilgi şu: 11 Kasım 2000 tarihli Milliyet  
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Kitabı” adlı yayının ünlü doktor Benjamin Spock’un ”Baby and Child 
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kitabı 1943’te yazmış, Spock ise 1946’da. Eğer Doğramacı’yı 
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TÜBA’nın Doğramacı – Yazıcı davası sürecindeki tutumu,  
yargımıza ek olarak, kısa üniversite tarihimiz açısından da 
çok üzücüdür.    
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Sorunun ana başlıkları  

 

I. Tarihsel yük 
II. Güncel, çok kötü, durum   
a. Olabildiğince popülist, nicelikçi ve merkeziyetçi bir 
yönetim 
b. Batı üniversitelerinde güncel akımlar      
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Batı üniversitelerinin gelişimi  

• 19. yy öncesi: Seçkin vatandaş, devlet memuru ve din adamı 
yetiştiren   
 

• 19. yy     20. yy son çeyreği: Araştırma üreten, gerçeğe 
meraklı   (20. yy ilk yarısı: Gerçeği a. İstatistikle ve  b. 
Kendini yanlışlayarak irdelemek).   
 

• 20. yy son çeyreği   günümüz: Her açıdan serbest piyasaya 
uyan. Ancak Batı’da bu gelişmeye büyük tepki var (açık 
bilim akımı).   
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Neler yapmalı? (I) 
• Sorunun tarihsel yük öğesini anlayalım, dürüstçe ve 

yılmadan topluma ve politikacılara anlatalım.    
 

• Güncel ve çok büyük yüksek öğrenim sorunumuzda 
merkezi ve tekdüze yönetimin nedenselliğini 
vurgulayalım.    
 



Merkezi ve tekdüze yönetimde konular  

• Öğrenci (lisans ve lisans üstü) ve her kademeden öğretim 
üyesi seçimi  

• Yöneticilerin seçimi  
• Akademik ünvanların verilmesi ve kurumlararası geçerliliği  
• Sözleşmeli veya sürekli çalışma 
vb. 
Halbuki:  
«Üniversiteler kurulmazlar, olurlar.» – Cahit Arf  

 
 
 



Neler yapmalı? (II)  
• Sorunun tarihsel yük öğesini anlayalım, dürüstçe ve yılmadan topluma ve 

politikacılara anlatalım.    
• Güncel ve çok büyük yüksek öğrenim sorunumuzda merkezi ve tekdüze 

yönetimin nedenselliğini vurgulayalım.    
• YÖK yerine ana amaçları a. üniversitelerin bilimsel, yönetsel özerkliğini, 

çeşitliliğini gözetmek; b. kamu kaynaklarının bu amaçla nasıl 
kullanılacağına yol gösterecek bir Türkiye Cumhuriyet kurumu  kuralım.  

• Hızla değersizleşen üniversitelerimizi doğru çizgiye getirmede halen 
kalabilmiş iyiden (kurum veya kişi bazında) yararlanmak önemlidir diye 
düşünürüm. 
 



Bu bağlamda   

- Doğrudan üstün nitelikli bilim insanlarımızın adına   
  verilecek  bilim insanı yetiştirme bursları  başlatalım.  
 
- Yurt dışında çalışan, başta ülkemiz kökenli, bilim     
  insanlarının kısa süreli sözleşmelerle, üniversitelerimizde  
  çalışmalarını kolaylaştıralım (M. Mercouri).    
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Ne dedim?  
• Üniversite sorunumuz, son 20 yılda kuşkusuz çok 

derinleşmiş ise de, esasında eski, yerleşik bir sorundur. 
• Bunun temelinde, gerçek ve merakla toplum olarak 

aramızın pek iyi olmaması da yatabilir.  
• Topluma ve politikacılara üniversitelerin ne olduğu ve 

olmadığı açıkça ve ısrarla anlatılmalıdır.  
• Güncel ve çok kötü gidişi düzeltmek yolunda yapılacak  

düzenlemelerde özerklik ve kurumların çeşitliliği ana 
başlık olmalıdır.    
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• Topluma ve politikacılara üniversitelerin ne olduğu ve 
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düzenlemelerde özerklik ve kurumların çeşitliliği ana 
başlık olmalıdır.    
 
 

Korkarım, halen değil ve bu girişte vurguladığım 
korkumu arttırıyor!    



Ne demedim?  

«Üniversiteler harika yerlerdir.» 
 
                      Lord Dainton - İÜ Açılış Konuşması, 1994 



Ne demedim?  

«Üniversiteler harika yerlerdir.» 
 
                      Lord Dainton - İÜ Açılış Konuşması, 1994 
 
«Hasan, sabah konuşmamda 
duymalarını istediklerini söyledim mi?»   
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