CUMHURiYETiN 75. YILINDA TURK UNivERSiTESi
Ercument KURAN*

Tiirk iiniversitesinin ge9irdigi tekamiil ve giinumuzde ge1digi durum
Cumhuriyetin 75. yJ!diinlimiinde yeterince ele ahnmaml~tlr. Burada konu tarih9i giizuyle incelenecektir.
Universite "yUksek dlizeyde egitim, bilimsel ara~tJrma, yaym yapan famite, enstitU, yUksekokul gibi aym rektiirluge bagh birimlerden olu~an iigretim
kurumu" olarak tarif edilmektedir l. Siiz konusu kurumm BatJ'da ilk defa on
altmcl ylizy!lda italya'nm Bologna ~ehrinde meydana geldigi biliniyor. Bu universite bir hukuk okulu olarak te~ekkUI etmi~tir. Fransa'da 1215 Yllmda kurulan
Paris universitesi de dini bir iigretim kurumu niteligindeydi. Adl geyen iiniversitenin Edebiyat, Hristiyan hukuku, tJp ve ilahiyat fakiilteleri bulunuyor, yiineticilere rektiir ve dekan, iigretim iiyelerine profesiir deniliyordu. Belirli seviyede
egitim sonunda iigrencilere ba~elye, lisans ve doktora payesi verilmekteydi. Daha sonra Fransa, italya, ispanya, ingiltere, Almanya vb. iilke1erde bir90k iiniversite kurulmu~tur. Bunlar zamanla ilmi ve idari iizerklik kazanml~lar, din niifuzundan kurtJliarak laikligi benimsemi~lerdir. Biiylece iiniversitelerde Ortayag
skolastik d~iincesinin yerini akl\clhk alml~ttr2 ..
islam diinyasmda da, Batt'daki iiniversiteler benzeri medreseler te~ekkiil
Bu iigretim kurumlarl, onuncu yiizy!ldan itibaren, Abbasi hilafetine tabi
iran'da kurulmaya ba~laml~, sonraki yiiZYlllarda diger islam iilke1erine yay!lml~ttr. Medrese "yardlmcl konu olarak edebi ve felsefi ilimleri de iyeren bir
hukuk mektebi" idi3. Biiyiik Selyuklu devletinin hakimiyeti zamamnda vezir
Nizamiilmiilk 1067 Yllmda Bagdad'da Nizamiye mederesesini kurdu. Burada
$afii flkhi okutuluyordu. 1234 y!lmda aym ~ehirde Halife Mustansir tarafmdan

etmi~tir.
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kurulan Mustansiriye medresinde ise $afii fIkhl yanmda diger Siinni mezheplcrin fikhl da yer aid!.
969'dan beri Mlslr'da, Siinni Abbasi hilafetine rakip Fatimi hanedam
hiikiim siirmekteydi. 975 yIimda Kahire'de Ezher camiinde 6gretim faaliyeti
ba~latIid!. Bu medresede $ii flkhl okutuluyordu. Selahaddin Eyyubi 1171 'de Fatimi hanedamna son verince, Ezher Siinni, egitim merkezi haline getirildi. islam
diinyasmm en eski 6gretim kurumu olan bu medrese, zamamn ~artlanna uymak
suretiyle, g6revini giiniimiizde de siirdiirmektedir4.
Selyuklu Tiirklerinin on altmcl yiizyIi sonlarmda Anadolu'yu fethetmesinin ardmdan, bu iilkede de medreseler kurulmu~tur. ilk medreseyi Dani~mendi
meliki Yagibasan 1157'de Niksar'da in~a etmi~,S Osmanh d6neminde 1331'de,
iznik medresesi 6gretime ba~laml~tIr. istanbul'un fethinden soma, Fatih Sultan
Mehmed'in yaptlrdlgl caminin iki tarafmda yer alan "Sahn" medreseleri 1471'de
tamamlanml~tlr. Kanuni'nin saltanatmda ise, Mimar Sinan eseri caminin yanmda Siileymaniye medreseleri kurulmu~tur6.
Ba~langlyta medreselerde akli ve nakli ilimler okutuluyor, dersleri, BatI'
daki profes6rlere tekabiil eden miiderrisler veriyorlard!. Bazl medreselerin miifredat programJannda tIp da okutuldugu gibi, ayn tIp medreseleri de yard!. Nitekim Siilaymaniye medreselerinden biri tIp ogretimine tahsis edilmi~ti7. Ne var
ki, islam diinyasmda gerilemenin ba~lamasl iizerine kurumlar giderek yozla~
ml~, medreselerde akli ilimler ihmale ugraYlp flklh, hadis, kelam ve emsali nakli
ilimlerin okutuhnaslyla yetinilmi~tir.
Osmanh ordularmm sava~larda BatI devletlerine yenilmesi kar~lsmda, imparatorlugun y6netici ve aydm yevreleri devletin kurtulu~unu kurumlann BatI
orneginde lslahatmda gordiiler. Once askerlik sahasmda lslahata giri~ildi. Ordu
ve donanmanm teknik subay ihtiyacml kar~llamak maksadlyla Miihendishaneier, Tibbiye ve Harbiye mektepleri ayIiffi. Soma da biirokrasi ve adalet kurumlarma Bat! bilgisiyle yeti~mi~ e1aman saglamak iizere, Miilkiye ve Hukuk mektepleri kuruldu. Nihayet Sultan II. Abdiilhamid'in tahta ylkI~lmn yirmi be~inci
Ylh miinasebetiyle, 1900'de "Dariilfiinun-i $ahane" tesis edildi 8 • Daha once,
birkay kere istanbul'da dariilfiinun kurmaya giri~ilmi~se de bu te~ebbiisler, ye~itli
sebeplerden ba~anzhkla sonuylanml~tIr.
Dariilfunun-i ~ahane be~ fakiilteden ibaretti. Edebiyat, Fen ve ilahiyat
medreseleri esas birimler olup, temeli 1867'de atIian "Mekteb-i Tibbiye-i Miil4 Tiirkiye Diyanet VakJi i~/am Ansklopedisi (T.D.VI.A.), c. XII (1995), s. 59-63.
5 Aptullah Kuran, Anadolu Medreseleri, c. 1 (Ankara, 1969), s. 16.
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kiye" ile I 880'de kurulan "Mekteb-i Hukuk"un katilmaslyla dariilflinun te~ekkiil
etti9. 191Tde Almanya'dan getirilen profesorler, kurumun ogretim seviyesini
yiikselttiler; iki yll sonra da Dariilflinun'a ozerklik tamndl. 192I'den itibaren klz
ogrenciler derslere kabul edildi.
Cumhuriyetin ilanmdan on YII sonra, 1933'de, Dariilflinun kaldmlarak yerine istanbul Universitesi kuruldu. Maarif VekiUetine baglanan iiniversite ozerk
degildi. Fakat, ogretim kadrosunun genyle~tirilmesi ve Hitler'in zulmiinden kayiP Tiirkiye'ye sigman Alman profesorlerin tayini sayesinde iiniversite Batl'daki
emsalleri ayanna eri~mekte gecikmedi.
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi'nin 1924 Martmda ylkardlgl bir kanunla
medreseler kapatllml~, yagda~ hukuk adaml yeti~tirmek gayesiyle ertesi yil Ankara'da Hukuk Mektebi ayilml~tl. 1935'te Dil ve Tarih-Cogratya, I 943'te Fen ve
1945'te Tip fakiilteleri kurulmaslyla da Ankara Universitesi te~ekkiil etti. istanbul'da Yiiksek Miihendis Mektebi 1944'te Teknik Universite adlyla yeniden
diizenlendi.
II. Diinya Sava~l ertesinde, 1946 yilmda, Universiteler ozerk oldular. 1955'
te izmir'de Ege Universitesi klmilunca da Tiirkiye'de iiniversite saylSl dorde
yiikseldi. Bu akademik kurumlar Franslz ve Alman iiniversiteleri ornegindeydi.
Ankara'da Orta Dogu Teknik ve Erzurum'da Atatiirk iiniversiteleri ise 1957'de
Amerikan modelinde yapilandmldl. ODTU ve Amerikan Robert koleji iken
1971 'de Tiirk yonetimine geyen Bogaziyi Universite'sinde ogretim dili ingilizceydi.
27 MaYls 1960 askeri darbesinden sonra 147 iigretim iiyesinin Universite'den uzakla~tlnlmasl Tiirk akademik hayatlm derinden sarstl. "Seyimlerde kullandan olyiitlerin net olmamasl giiy1ii bir tepkiye yol aytl."IO Hakslzhk, 14Tlerin
1962 Martmda iiniversiteye diinii~iiyle ktsmen telafi edilebildi. 27 MaYls harekatl ertesinde istanbul Universitesi'nden be~ hukuk profesoriiniin bir bildiri
yaYlmlayarak "Demokrat Parti hiikiintetinin ... me~rulugunu yitirdigi gerekyesiyle askeri miidahaleyi hakh" giistermeleri" de geni~ halk kitlelerinde tasvip
gormedi. Unlii profesorlerin "modern fetvaya benzetilen" bu bildirisi 12 Tiirk
Universitesi'ne itibar kazandlrmaml~tlr.
1968 yilmda Batl'da patlak veren "Universite bunahml"nm etkisi Tiirkiye'
de de giiriildii. Ogrenci hareketleri klsa siirede marksist ve iilkiicii genylerin
yatl~masma diinii~tii ve iilke biitiinliigiinii tehdide varan karga~a 12 Eyliil 1980'
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de Tiirk Silahh Kuvvetleri'nin miidahalesiyle onlenebildi. Bilindigi gibi, iktidar
Genel Kurmay Ba~kam ve Kuvvet Kumandanlan'ndan meydana gelen Milli Giivenlik Konseyi'nin elinde toplamm~tl. M.G.K. 1981 Kaslmmda Yiiksek Ogretim
Kurulu (YO.K.)'nu te~kil ederek Tiirk Universiteleri'ne yeni bir diizen getirdi.
Ozerklik kaldmldlktan ba~ka, 1983 Martmda "tiirn fakiilte, akademi, enstitii,
yiiksekokul, konservatuvar, meslek yiiksekokulu, ara~tlrma ve uygulama merkezlerinin ... kurulmasl, birle~tirilmesi ve i~leyi~i" Y.O.K.'iin yetkisine verildi 13 .

o tarihte Tiirkiye'de on dokuz iiniversite bulunuyordu. Bu sayl giiniimiizde
yetmi~i a~ml~tlr. Universitelerin bir klsml iizel olup miitevelli heyetleri tarafm-

dan yonetilmektedirler. Yabancl dilde ogretim yapan bu ve~it iiniversiteler vok
pahah oldugundan, buralara ancak varhkh ailelerin vocuklan kaylt yaptlrabilmektedirler. Devlet iiniversitelerinin seviyesi ise giderek dii~mektedir. Bunun
ba~hca sebepleri ogrenci saYlSlmn vokluguna ragmen ogretim iiyesi eksikligi,
degerli hocalarm yiiksek iicret iideyen ozel iiniversitelere gevi~i, kiitiiphane ve
labaratuarlarm yetersizligidir. Tiirkiye'nin gelecegini tehlikeye sokan bir diger
husus Temel ve Sosyal bilimlerin okutuldugu Fen ve Edebiyat fakiiltelerine
gereken onemin verilmeyi~idir.
Son olarak ~u soylenebilir: Y.O.K. tarafmdan "Yiiksek Ogretim kurumlarl
yonetici, ogretim e1emanl ve memurlar disiplin yonetmeligi"nde yap!lan ve 7
KaSlm 1998 tarihli Resmi Gazete'de yaYlmlanan degi~ikliklerle ogretim iiyeleri
ve yardlmcllanmn haklan 1asltlanml~tJr.
Gervekten "yeni getirilen yonetmelik hiikiin!lerine gore yoneticiler... istedikleri ogretim elamanmm i~ine son verebileceklerdir. Aynca yoneticiler isterlerse bir taknn yasal prosediirlerle elde edilen akademik organlarca verilen
iinvanlan da idari bi!' kararla alabileceklerdir."14 Soz konusu yonetmeligin liberal ve demokratik iiniversite anlayl~1 ile bagda~masl miimkiin degildir. Ne aCldlr
ki, Tiirk aydm vevreleri ve basml YO.K.'iin basklcl kararlanna tepkisiz kalmaktadlrlar.

ABSTRACT

Kuran examines the development process of universities in East and West
from a comparative perspective as an historian. The article researches both
modernization process and reorganization and transformation attempts in
Turkish universities with together.
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