
DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE 


HüseyinKO~ 

GİRİş 

Üniversite ve demokrasi birbirine çok yakın i§lev ve yapısal i.li§kileri 
~ğn§tırmaktadır. Üniversitelerin i§levi özgürce bilim yapmaya yöneliktir. 
Ozgürlük ise demokrasi ile bir anlam ifade eder ve bilimin ye§ermesi özgürlük 
ve demokrasi ortamında olanaklıdır. Demokratik üniversite demek, çağd8§ 
üniversite demektir. Üniversitenin demokratikle§mesi özerklikle sağlanır. 

Bu yazımızda, demokratik üniversitenin temelini olu§turan özerkliğe ağırlık 
verilerek, özerk üniversitenin dünyada ve Türkiye'de nasıl anl8§ıldığı, örnekleri 
ve uygulamalan ile ele alınacaktır. 

Özerklik insanın kendi dÜ§ünce ve iradesine göre karar verebilme gücüdür. 
B8§ka bir deyi§le, özerklik kendi kendini yönetmek yetkisi, hatta hakkıdır.1 

Genellikle özerkliği, kurumlan siyasi otoritenin etkisinden uzak tutmak ve 
kendi organlan eli ile yönetilmek §eklinde açıklamak eğilimi vardır. 

Üniversitelerin de demokratik ve özgür bir yapıya sahip olması istenir. 
Çünkü, böyle olmadığı takdirde, bu kurumlarda bilim üretilemez, bilgi 
teknolojiye dönü§türülemez, teknik bilimselle§tirilemez. 

Bilimin üretilmesi, geli§tirilmesi ele§tiri, ho§görü, katılım ve denetimin 
olduğu bir ortamı gerektirir. 

Bilimin temelinde kU§kuculuk yatar. Bilimsel bilginin hazırlayıcısı olarak 
kU§ku, neden, niçin, nasıl sorulanna yanıt aramaya sevk eder bilim adamım. 
Kısaca belirtmek gerekirse, "özgürlük ve demokrasi bilimin toprağıdır."ı 

• 	 Doç. Dr. Ankara ORiversitesi Elilim Bilimleri FakGltesi Ögelim Oyesi. 
AJbert Maıeıa, "İItaabv.1 Daral{lav.nv.nua llgas.- Dünya Üniyenlteleri Ye Türkiye'de ÜoIvenIteleria GeUt--L. 
utaDbul: Ankara Oaiversitesi Yayınları, No: 23, ı95O. s. 255. 

ı 	 M.Haldun Çubukçu., -Üniversite Ozglrllkle Solur". Yenı Olgu De..pl. Ekim 1984. S. LO, LlL. 

1 



120 AMME IDARESI DERGISI 

Bir yazanmız, "insanlan terörist yapmak istemiyorsanız onlan soru soran 
ki§iler haline getirmelisiniz. çünkü, ancak yüzde yüz doğru olduğunu bildiğin bir 
§ey için b8§kasını öldürürsün, kafanda en ufak bir kU§ku varsa, öldürmezsin."3 
demektedir. Gerçekten de kafasındaki dÜ§ünceleri sorgulayan bir insan, sabit 
fikirli ve saplantılı olmayacağından, kalıpl8§mı§, hapsedilmi§ fikirlerin esiri 
olmaktan uzak kalacağından, tartl§ma ortamında en değerli fikirler geli§tirebillr. 

"Göreli doğrular ve göreli yanlı§lar ancak özgür bir tart1§ma ortamında 
çe§itli fikirlerin, çqitli ekollerin, çqitli teori, yapıt ve ürünlerin zaman içinde 
çatl§ması ve birbirini elemesi yoluyla ortaya çıkabilir."· 

Özerk olmayan bir üniversitede demokrasiden de söz edilemez. Çünkü; 
"Üniversite içi demokrasi, örgtülenmede, öğretimde, ar8§tırmada, yayında, 
öğrenimde, dÜ§ünmede ve anlatımda insanın üstün değerini tanıyan; insanın 
yeteneklerini gelİ§tirmesine sınır koymamayı benimseyen, ülkedeki demokrasiyi 
yeni katkılarla zenginlqtirmeyi amaçlayan etkin bir demokrasi, katılımcı bir 
Y8§am biçimidir.! 

Üniversitelerin özerkliğinden söz edildiğinde; mali, yönetsel, bilimsel, 
teknik, fikirsel ve akademik özerklikleri gözönüne gelir. 

Ancak bunlar genelde iki grupta toplanır. 

1. Mali Özerklik, 2. Bilimsel Özerklik 

Mali Özerklik 

Dünyanın herhangi bir yerinde tam anlamıyla mali özerkliğe sahip olan 
üniversite bulunduğu bilinmemektedir. Çünkü, kendisi tarafından verilen 
paranın harcanmasına kayıtsız kalması millete kaqı gösterilmesi gereken 
sorumluluk anlaYl§ı ile bağda§maz. Devletin, üniversitenin büyük yekünler tutan 
para gereksinimini kaf1§laması zorunludur. Bunu üniversitenin kendi kendine 
yapması beklenemez. Durum böyle olduğu zaman devletin üniversiteye yardım 
etmesi ve bu yardımla ilgili mali kontrolünü sürdürmesi kaçınılmaz olur. 

Bugünkü yaygın anlayı§a göre, mali yönden özerk üniversite devletin 
kontrolü altında bütçesini serbestçe düzenler ve yönetir, mali çevrede tüzel 
ki§iliğe sahiptir. Öğrenci ücretlerini, sınav ve diploma harçlannı ve bağ1§lan 
kendi mal varlığına katar. 

Bilimsel Özerklik 

Üniversitenin görevlerini b8§anh ve onurlu bir biçimde yerine getirebilmesi 
için, mali bağımsızlığa duyulan gereksinim yanında, özgür davranma olanağına 
da sahip olmak gerekir. Bunun anlamı, üniversite, eğitim yöntemlerini dilediği 

TlmrAlta., .,... de...., s. 25. 

• Halil Berktay, .,... dergi, s. 29. 
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gibi saptar, öğretim üyelerini bağımsızca seçer, üniversite yönetim otoritelerini 
göreve getirir. Bu noktada, yönetsel özerklik kavramı ile kaııı kaıııya 
gelinmektedir. 

Bir gÖrÜ§e göre, bu kavramın içine bir profesörün atanması, terfii, 
gerektiğinde cezalandınlması konulannda üniversitenin de söz sahibi olması ve 
varlığını duyurması girer. Bir profesörün geleceği b8§ka memurlar gibi siyasi 
ko§ullann göstereceği deği§iklikten etkilenmemelidir. Bilimsel özerklik bazı 
yönetsel kararlarda serbest olmayı gerektirir. Hiç kU§kusuz, yönetsel özerklik, 
devletin üniversiteye hiçbir müdahalesi ya da üniversiteden hiçbir isteği 
olmaması demek değildir. 

Çünkü, üniversite devletin gereksinimi olan memur ve uzmanlan da 
yeti§tirir. Bunun için devlet gelecekteki "ajanlannın" formasyonunu izler, 
gözetler. Ancak, bu konuda devletin gözetim ve kontrolünün sınırlannı 
hükümetin siyasetinden çok üniversitenin özgürlüğü olu§turur.' 

Profesör Hirsch'e· göre, üniversitelerin merkeziyetçi bir sistem içinde 
yönetilmeleri sözkonusu olduğunda devletin kırtasiyecilik ve korumacılık 
nitelikleri üniversiteleri de etkisi altına alır. Üniversite, sonunda bir kı§la 
görünümü kazanır ki, bu durum gerçek bilimin "mezarı" olur. Ancak, böyle bir 
tehlikeden kaçınmak için merkeziyetçi yönetimlerde dahi, bilimsel alanda 
gerekli olan ki§iliğin serbest yaratıcılığı konusu üniversitelere sınırlı da olsa 
özerklik verilmesini gündeme getirir. 

Merkeziyetçi olmayan yönetim sisteminde devlet, üniversiteleri hiyeraııi 
zinciri iç~ne almasa dahi~ onların tam bir özerlikten yararlanmalan sözkonusu 
olmaz. U niversiteler kendi i§lerini yönetmekte serbest iseler de, kendilerine 
Y8§ama olanağı sağlayan devlete ve onun organlarına az çok bağımlıdırlar. 

Merkeziyetçi sistemde varolan hiyeraf§iye kaf§ılık, merkeziyetçi olmayan 
sistemde C§güdüm geçerli olmaktadır. 

Özetle belirtmek gerekirse, bilim ile siyasetin alanlarının birbirlerine 
C§güdümle bağlanml§ olmalan, devlet ile üniversitenin arasında bir C§güdüm 
sistemi kurulmasını gerekli kılmaktadır. Üniversite ile devletin görevalanlan ve 
etkinliklerinin sınınnı çok iyi çizmek gerekir. Bu §ekilde her iki otoritenin 
birbiriyle çatı§ma olasılığı önceden önlenmi§ olur. 

Sonuç olarak denilebilir ki, bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi açısından 
üniversite, serbest olsa da bu etkinliğin gerektirdiği maddi ve mali ko§ul1ann 
tespit ve sağlanması açısından siyasi yönetimin de destek ve kontrolüne 
gereksinim bulunmaktadır. Üniversiteye özerklik tanımak çok basit olmakla 
birlikte, bu özerkliği amaca uygun olarak kullanmak üniversite için o kadar kolay 
olmamaktadır. Profesör Hirsch, üniversite ve devletin iyi ya da kötü yönetiminin 

, 	 Hıfza rtaV, "Ünivenite MuJıtariyeti Meseleşinin AD. Hadan", Dünya Ünı"enlulerl ve ~de Üalvenlteleria 
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örgüt ve yasalardan değil, onlan uygulayan ki§ilerin olgunluk, yetenek, bilgi, 
karakter ve ahlakından kaynaklandığı dÜ§üncesindedir. Ona göre, üniveristede 
bilimsel hava ve akademik ruh olmadığı takdirde, üniversiteye verilecek özerklik 
tehlikeli ve sakıncalıdır. Özerklik amaç değil, araçtır. Bilimin geli§mesi 
hususunda gerekli serbest ortamı yaratmak için, üniversite özerkliğinin önemi 
büyüktür. Ancak, özerkliğin kötüye kullanılmasını önlemek için gerekli 
önlemleri almak, devlet kuru1U§u olan üniversiteyi korumak ve kollamak, devlet 
yönetiminin hak ve görevidir. Ancak devletin, üniversitenin i§leyİ§ine müdahale 
etmesi ne kadar kötü sonuçlar doğurursa, devletin üniversiteye kaqı kayıtsız 
kalması da o kadar sakıncalar yaratır.' 

Ord.Prof. Sıddık Sami Onar; üniversiteleri, bugünkü teknik gereksinmeleri 
kaI'§ılayacak olan yüksekokullardan farklı olarak, yarını da hazırlamakta 
yükümlü görmekte, onlan ülke içinde ve dl§ındaki bütün bilimsel hareketleri, 
geli§meleri incelemek, analiz etmek bugünün kurumlannı elqtirerek yannı 
hazırlamak, ülkenin yannını olu§turacak kurumlann çekirdeklerini ortaya 
koyarak, sosyal, fen, teknik alanlardaki geli§melere katkı sağlamak görevleri ile 
kaqı kaqıya bulunduğunu dÜ§ünmektedir. 

Bugünü analiz edemiyen, elqtiremeyen, onun üstüne çıkamıyan, sadece 
olam öğretmekle yetinen, diğer bir deyi§le, yaratıcılık gücünden yoksun olan bir 
kurum, üniversite değil, ancak yüksek bir okuldur. Bilimsel kriterlere 
dayanmayan elqtiri veya belli bir rejimin propagandasını yapmak ya da ki§ilerle 
uğI'3§mak, üniversite kavramı ile bağd3§amaz. Bu üniversite özgürlüğü değil, 
meslek ve konumun kötüye kullanılması demektir. 

Aynca Onar, üniversite profesörlerinin yönetsel hiç bir hiyeraqiye tabi 
tutu1mamalanm kendilerine yöneticiler tarafından emir ve direktifler 
verilmemesini, eğitim-öğretim etkinlikleri içindeki fikir ve dÜ§üncelerden dolayı 
yönetimsel bir sorgulamaya uğratılmamalannı, özerkliğin gereği olarak 
dÜ§ünmekte; ancak, bilimsel etkinliklerle ilgili görevini yapmayan, kendisine 
verilen eğitim pogramlannı uygulamayan sözleri ve elqtirileri bilimselolmaktan 
çok siyasi propagandaya yönelik olan öğretim üyelerinin sorgulamaya 
uğramalannı doğal görmekte, fakat, böyle bir sorgulamanın akademisyenlerin 
olu§turduğu organlarca yapılmasını özerkliğin gereği olarak kabul etmektedir.' 

Dünyada Üniversite Özerkllği 

Üniversite özerkliğinin geleneksel tanımında, öğretim üyelerinin seçimi, 
ders programlannın düzenlenmesi, öğrenci kabulü,mezuniyet ko§ullanmn ve 
ar3§tırma konulannın saptanmasında, üniversitenin ne ölçüde kendi organlan 

, E. Hinda, "Üaiversile Mubtariyeti", Düay. Ü.weniteleri ve Türkiye'de Ünivenitelerln Gel ....... btaabul: Aabra 
ORiversitesi Yayıalan, No: 23, 19so. so 183-188. 

, Suldlk Sami Oaar, "İItaabuı Oaiversitesi'aia Rapona", Düny. Üniveniteleri ve Tirldye'de Üa1venlteleria ~ 
"taab_l: Alıkan. ORiversilesi Yayıalan No: 23, 1950. so 7SS-7S7. 
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tarafından karar verme yetkisine sahip olduğu bqlıca ölçüt olarak kabul 
edilebilir. 

Batı ülkelerinin üniversite tarihleri incelendiğinde, iki tür üniversite 
sisteminin var olduğu görülür.' 

Birleki§ Krallık ABD, Avusturalya, Kanada, Yeni Zelanda gibi Anglo
Sakson ülkelerinde üniversite yönetimi, üniversite dı§ından, ancak, toplumda ün 
yapml§ ki§ilerin elinde bulunmaktadır. Bu ülkelerde üniversite yönetimi, 
merkezi planlama, e§güdüm ve denetleme görevi yapan ara kurulU§lann 
yanında, council (İngiltere, Avusturalya), court (İskoçya), board of trustees, 
board of governors, board of regents (ABD) denilen ara kurulU§lann elinde 
bulunmaktadır. 

Japonya ve Kıta Avrupası ülkelerinde, üniversiteler doğrudan merkezi 
hükümetin veya bulunduklan eyaletin Eğitim Bakanlığı'na bağlıdırlar. 

Bu ülkelerde yetkileri ülkeden, ülkeye deği§en merkezi planlama ve 
e§güdüm görevi yapan ara kurulU§lar vardır. 

İsveç'te Milli Üniversiteler ve Kolejler Kurulu (Universitets-och 
Högskoleambetet, UHA) ile Hollanda'daki Hollanda Üniversiteleri İ§birliği 
Kurulu (Vereniging Van Samenwerkende Nederlands Universiteiten, VSNU) 
önemli yetkilere sahip kurulu§lardır. İsveç'te mevcut olan üniversitelerin en üst 
organı durumundaki kurumun (UniversitetsstyreıSen) üyelerinin bir kısmını 
Bakanlar Kurulu, toplumda ün yapml§ üniversite dl§ındaki ki§iler arasından atar. 
Hollanda'daki üniversite yönetim kurulu (College van bestuur) ise, Kraliçe'nin 
toplumda tanınml§ üniversite dl§ından atadığı iki ki§i ile rektörden olU§ur. 
Yönetim Kuruluna bu iki üyeden biri ba§kanlık yapar. 

Anglo-Sakson üniversiteleri ile Japonya ve Kıta Avrupası ülkeleri 
üniversitelerinin yönetimleri arasında iki önemli fark bulunmaktadır. 

1. Anglo-Sakson üniversitelerinde, üniversite dı§ından yönetim kurulunca 
süresiz olarak atanan ve yönetim kurulunun verdiği yetkilere göre üniversiteyi 
yöneten güçlü bir yönetici bulunmaktadır. Bu yönetici, ülkeden ülkeye deği§en 
isimler almaktadır. Örneğin, sözkonusu yöneticiler için ABD'de "President", 
Avusturalya ve İngiltere'de "Vice-Chancellor", İskoçya'da "Principal" isimleri 
kullanılmaktadır. 

Kıta Avrupası ülkeleri ve Japonya'da rektör, üniversitenin profesörleri 
arasından belirli bir süre için seçilir, Eğitim Bakanı veya Devlet Bqkanı 
tarafından atanır. Sözkonusu ülkelerde, rektör kurul kararlannı uygulayan ve 
üniversitenin sembolik düzeyde akademik lideri olan ki§idir. 

, bdad lJhUIarıUOUI YIlk.IeIı'.ölr'etı. Konfel'llDlU ()olyenlte Yöoeu.... Aııbn 9-11 Ocak 1989, Aııbn: Metebu AŞ. 
1989, .. 20-21. 
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Yönetsel ve .mali yetkiler, ülkelere göre farklı ünvanlar alan ve hükümetçe 
atanan bir devlet memurunun elindedir. Örneğin, sözkonusu ki§i Hollanda'da 
Secretaris, Almanya'da Kanzler, Fransa'da Reetuer de L'Academie, İtalya'da 
Direttore Administrativo; Avustuıya'da, Avusturya'da Universitatsdirektor, 
Belçika'da Regierungs Commissaris, Danimarka'da Adaministrationchef, 
Finlandiya'da Förvaltungsdirektor ismini alır. 

2. Yukarıda sözü edilen ülkelerin üniversite yönetimleri arasındaki ikinci 
fark; Anglo-Sakson üniversitelerinde, akademik, idari ve teknik personelin 
üniversite yönetim kurulunca, Japonya ve Kıta Avrupası ülkelerinde 
üniversitenin önerdiği adaylar arasından ilgili bakan tarafından atanmasıdır. 

OECD tarafından 1980'li yıllarda, 12 Avrupa ülkesindeki S2 yükseköğretim 
kurumu üzerinde yapılan bir ar3.§tırma sonucunda, üniversite yönetimi ile ilgili 
bazıları aıağıda gösterilen 20 konuda son kararları kimin verdiğine ili§kin "Bağıl 
Özerklik Endeksi" adını t3.§ıyan bir gösterge geli§tirilmi§tir.10 Sözkonusu 
göstergeye dayanak olu§turan bazı konular §unlardır: 

1- Rektörün atama veya seçimle gelmesi, 

2- Profesörlerin atanması, 

3- ÖAretim üyelerinin ma8§ terfii, 

4- Yeni bir fakülte kurulması 

S- Ögretim üyelerinin kadrolarının fakülteler veya diger birimler arasında 
dajıtılması, 

6- Diger ögretim üyelerinin atanması, 

7 - Bir egitim programında ders degi§ikligi yapılması, 

8- Bir fakültede yeni bir egitim programının uygulamaya konulması, 

9- Bir ar8§tırma projesinin kabulü. 

OECD ar3.§tırması kapsamına giren ülkelerdeki üniversiteler "Bağıl 
Özerklik Endeksi"ne göre 3.§ağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

1- Birle§ik Krallık, 2- Belçika (Özel Üniversite), 3- İzlanda, 4- İtalya (Özel 
Üniversite), S- Birle§ik Krallık (Politeknikler), 6- İsveç, 7- İtalya .... , 11
Fransa ... , 13- Almanya ... 

Bu sıralamaya göre, özerklik konusunda ilginç bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 
Birle§ik Krallık gibi rektörleri atama ile göreve gelen üniversiteler (İngiltere, 
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) rektörleri seçimle gelen ve kurullarında 
oylama yapılarak yönetilen üniversitelerden daha çok özerkliğe sahip 
görünmektedirler. 

10 Üalvenlte Yöneta. sa.te.1eri ye Özerklik KaYl1l." Ankara: YÖK Yayını, Meleklan AŞ., .. 59. 
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Buradan çıkan sonuç, sözkonusu ülkelerin, yöneticileri seçimle gelen 
üniversitelerinde yönetsel özerkliğin varolduğu, yöneticileri atama ile gelen 
üniversitelerinde yönetsel özerkliğin bulunmadığı gibi bir ayınm yapılmasına 
olanak bırakmamaktadır. 

Sözkonusu çall§manm verileri, yönetsel özerklik kavrammm bizim 
anladığımızdan daha deği§ik bir anlamını ortaya çıkarmaktadır. Diğer bir deyi§le, 
yöneticilerin atama ya da seçimle göreve gelmeleri, yönetsel özerklik kavrammm 
belirleyicisi olmamaktadır. 

Üniversite özerkliği konusunda, yurtdl§ında yayımlanan bazı makaleler 
incelendiğinde; özerkliğin daha çok, üniversitenin mali kaynaklan ile 
ili§kilendirildiği görülmektedir. Bu konuda önemli gördüğümüz bazı incelemeler 
qağıda özetlenmektedir. 

1- "Özerklik ve Kontrol: Kamu Politikasının bir Aracı Olarak bir Üniversite 
Fonu Formülü" adını tqıyan makalede; bir üniversite fonu formülü 
önerilmekte, bu formülün özerk üniversiteleri kamu politikacılanyla ne derece 
uyumlu çall§maya sevk ettiği ar8..§tınlmaktadır. Söz konusu formüle göre, 
fonlandırmanın en önemli dezavantaj ı olarak yüksek eğitim sisteminin 
niteliğinin korunması gereksinimi ile bu sistemin büyümesinin finanse edilmesi 
gereksinimi arasında dengenin kurularnaması gös terilmektedir. II 

2- "Üniversitelerde Bilim: Öğretim, Ara§tırma ve Özerlik". Bu makalede; 
son 50 yılda üniversitelerde bilimsel öğretim ve ar8..§tırmaya ili§kin tutumlann 
deği§tiği, örneğin bazı üniversitelerin sadece öğretim yapması önerisinde 
bulunulduğu, bu görÜ§ün öğretimle ar8..§tırma arasındaki ili§kinin yanll§ 
anl8..§ılmasından kaynaklandığı, ar8..§tırmaya ili§kin tutumlann, çok fazla artan 
maliyet yüzünden deği§tiği belirtilmektedir. Makalede ayrıca, üniversiteler 
üzerinde, sadece karlı olabilecek alanlarda ar8..§tırma yapma konusunda baskı 
olduğu, bu baskının kısmen hükümet, kısmen de üniversite profesörlerinden 
olU§8n ar8..§tırma kurullannca üretildiği vurgulanmaktadır. Aynı makalede, 
bilimin paraya gereksinimi olduğundan ve bu parayı profesörlerin bulmalan 
gerektiğinden, bunun da ünivresitelerin bağımsız, ele§tirel ar8..§tırma merkezi 
olma konusunu tehlikeye dÜ§ürdüğünden söz edilmektedir.ll 

3- "Üniversitelerin Özgürlüğü, Bütçesi ve Geleceği" isimli makalede; bir 
üniversitenin entellektüel ve toplumsal amaçlannın bulunduğundan, bu 
amaçlardan ilkinin, mesleki amaçlarla çeli§meksizin, bilginin ilerlemesi ve liberal 
bir eğitimin sağlanması toplumsal amacının ise, toplumda özgürlük ve demokrasi 
standartlannın yükseltilmesi ve üniversitenin yeterlik alanında bağımsız bir 
ele§tiri kaynağı görevi yapabilmesi olduğundan söz edilmekte ve bu ele§tirinin 
kapsamında, üniversitenin kapsayıcılığı yansıtılmalı ve sadece bilimsel 

II AleuDder L DamD&. Martin D. EnclaDd. Daniel W. Lan&. RosanDee Lopers-SweetmaD "Alltonoaıy and Control: A 
University FundiDg FOrD1ula as aD lunaıeDt or P'IIblie Policy". Hiper EdllCatlon: VoL ıs. ı989, s. 559-583. 

ız RJ.P. Williaıns, "Sdenu in UDiversities: Teaebing Researeh and Autonoaıyı, Studies in Hiper Educatioa, VoL ı6. 
No: ı, ı991, s. ıs-v. 
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teknolojik, ekonomik değil, çoğu zaman kültürel ve ahlaki boyutlar bulunmalıdır 
denilmektedir. 

Bu amaca ula§mak için üniversitenin öğretim ve ara§tırmada özerk olması 
ko§ulu öngörülmektedir. 

Makaleye göre, büyük çapta ve ele§tirilmeden kabul edilen endüstri 
fonlarının tehlikeleri büyüktür ve bu ise, teknoloji üretiminin üniversetelerde 
asıl amaç olduğu bir değer sistemİne geçi§e neden olabilir. Böyle bir durumda, 
üniversitenin toplumdaki rolü deği§ir. Magna Charta'daki bir deyi§e yollama 
yapılarak "bir üniversitenin ara§tırma ve öğretimi her türlü siyasal ve ekonomik 
güçten ahlaki ve entellektüelolarak bağımsız olmalıdır." §eklindeki vurgulanan 
görü§ makalenin özünü olu§turmaktadır. 13 

4- "Devlet Müdahaleciliği ve Kuramsal Özerklik: İngiltere ve Batı 
Almanya'da Üniversite Geli§mesi ve Devlet Müdahalesi" isimli makale; mali 
kısıtlamalar ve muhafazakar politikaların, İngiltere ve Batı Almanya'da 
üniversite sisteminin nitelik ve i§leyi§ini nasıl etkilediğini, yüksek eğitim 
politikalarındaki deği§ikliklerin devlete kuramsal bağlılığı nasıl artırdığını, analiz 
etmektedir. 

Makalede ayrıca, İngiltere'de hükümetin empoze ettiği personelin 
azaltılması sürecinin üniversitelerin temel İ§levlerine ket vurduğu; Almanya'da 
ise, öğretim elemanlarının memur statüsünün İngiltere'deki "tenur" statüsüne 
göre devlet müdahalesine kar§ı korunmada daha etkili olduğu görü§ü 
savunulmaktadır .14 

Türkiye'de Üniversite Özerkliği Nasıl Görülmekte ve Anlaşılmaktadır? 

Konu ile ilgiU Bazı Kitaplar. 

ı- Emre Kongar, "Üniversite Üzerine" isimli kitabında; özerkliğin herkesin 
kendi i§ine geldiği gibi yorumlamak eğiliminde olduğunu, bir kısım çevrelerin 
"toplumsal ekonomik ve siyasal düzen dı§ı", bazı çevrelerin de "mevcut sistemi 
tüm çarpıklıkları ile sürdürmek isteyenlerin sarıldıkları bir kavram" olarak 
algıladıklarını ve özerkliğin kötülüğünden söz ettiklerini belirtmektedir. U Yazar, 
özerkliğin yönetimde, siyasal iktidarın günlük hesaplarına kar§ı bir koruma 
olduğuna hiç bir örgütün topluma kar§ı özerk olamıyacağına, bütün özerk 
kurumların içinde bulundukları topluma kar§ı sorumlu ve toplumun denetimi 
altında bulunmaları gerektiğine değinmektedir.16 

13 M.E. Tasker and D.E. Packham, "Freedom Funding and the Future of the Universides.- Studln In HIaher 

Educatlon, Vol. ıs, No: 2, 1990. 

14 Cladius Gelıert, "State Interventionism and Institutional Autonomy: University Developmeat aad State laterfenace 

in England and WeslGermany, Oıdord Review of Educatlon, Vol. II, No: 3, 1985. 

U Emre Konpr, Onlvenlle Ourine,lstanbul: Hil Yayın, 1984, s. 36. 
16 ..ko, s. 36. 
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Yazar, ayrıca her siyasal iktidann üniversiteleri bir ölçüde denetim altına 
almak isteyeceğinden ve bunun haklı taraflan bulunduğundan, çünkü, siyasal 
iktidarlann toplumun diğer kurumlan gibi üniversiteleri de etkilemek hakkına 
sahip olduklanndan söz etmektedir.ı7 

Ancak yazar, bilim ile siyasetin ters özelliklerine sahip olmalan, onlann 
birbirlerinden ayrı tutulmalan, fakat birbirleri ile ili§kilerini kesmemeleri 
gereğini vurgulamaktadır. 

Yazar, önemli bir fark olarak siyasette çoğunluğun istediği §eyin doğru 
olarak kabul edildiğini, bilirnde mutlak doğru olmadığını, kU§kucu olan bilim 
adamlannın eldeki bilgileri sürekli olarak gözden geçirdiklerini, oysa, 
politikacının kU§kucu olamıyacağını, aksi takdirde taraftarlarının güvenini 
kaybedeceğini, onlan ikna edemiyeceğini belirtmektedir. 

Sonuç olarak, üniversitenin siyasetten bağımsız, ancak, içinde bulunduklan 
topluma bağımlı oldukları ifadesi, söylemek istenenlerin özeti olmaktadır. 

Bütçe yoluyla devletin denetimini sürdürdüğü, bu §ekilde yapılan mali 
denetimi 8§8cak bir "yönetim denetimilinin üniversiteyi "darmadağın edeceği ve 
siyasal iktidara korkunç bir b8§ ağrısı olacağı" yazarın özerklik konusundaki 
görü§leri arasında yer almaktadır.ı8 

2- Toktamı§ Ate§, "Niçin YÖK Değil?" isimli kitabında; geli§menin 
özgürlük içinde olacağını bilimsel geli§menin de özgürlük ortamı içinde, "özgür 
kafalı ar8§tımıacılann g9z nuru, alınteri ile gerçekle§eceğini" uzun örneklerle 
açıklamaktadır. 

Yazar, akademik özgürlük savunması yaptığı gibi, idari özerklik 
savunmasını da kitabında gerekçeli olarak yapmaktadır." 

3- Turhan Tufan Yüce, "Üniversite ve Özerklik" adını ta§ıyan kitabında; 
üniversite özerkliğinin idare hukukundaki "muhtariyet" kavramından ayrıldığını, 
devlet düzeni içinde bu düzene yabancı, açıklanması zor bir garip statü olduğunu 
belirtmekte ve özerklik konusundaki dÜ§üncelerini 8§ağıdaki paragraflarda 
görüldüğü gibi açıklamaktadır. 

4936 Sayılı Üniversiteler Kanunu'nda kabul edilen özerklik anlayt§ının ve 
üniversite denetiminin, demokratik olduğu kadar, rasyonel ölçüde olduğu kabul 
edilmekte, milli hakimiyet ile bağda§an bir düzenleme §ekli olduğu 
dÜ§ünülmektedir. 

Bu kanuna göre, hükümete sınırlı da olsa üniversiteyi denetleme olanağı 
verilmektedir. 115 Sayılı Kanun ve 1961 Anayasası'nın 120. maddesi, sözkonusu 
denetleme garantisini ortadan kaldırml§tır.1o 

ı7 ..t.,l. 32. 

ıı ..t., i. 33. 


ı, Toklam" Ale§. Nıçın YÖK DeiU1,İslaabul: KIldr Matbaasa, ı984, i. ı1-46. 

ıo Turhan Tufan YGc:e, üDiftnlae Ye Öaertdik, Ernnm: Tur Yayınevi. ı971, i. 4. 
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Hükümet denetimi gereklidir. Çünkü, milli hakimiyetin temsilcisi 
TBMM 'nin içinde muhalefet, dl§arıda basın ve kamu oyu sürekli olarak 
hükümeti denetler. Hükümet siyasi bir kurulolduğu için üniversiteden uzak 
tutulursa, siyasetle uğr8§an, siyasi ve çıkar grupları içinde bulunan öğretim 
üyelerinin sakin bir denetleme yolunu bulabilecekleri gerçekten kU§ku 
duyulacak bir sonuç yaratır.ll 

4- Kök yayınlarından "Yükseköğretirnde Uygulamalar ve Yönelimler" isimli 
kitapçıkta; üniversitelerin mali özerkliğinin merkezi güç tarafından çizilmi§ belli 
sınırlar içinde kalmak ko§ulu ile sözkonusu olabileceği ifade edilmekte, bilimsel 
özerkliğin ise, bir öğretim elemanının inandığı gerçekleri, akademik üstlerin 
veya üniversite' dı§ındaki herhangi bir makarnın görevden uzakl8§tırma veya 
sorumlu tutma korkusu olmadan söyleyebilme, yazabilme ve yayınlayabilme 
olanağına sahip olması §eklinde açıklandığı görülmektedir. 

Ülkemizde yasal bir hüküm bulunmamasına kar§ın, yetkinin tümüyle üst 
makamlarda olması ve idari, akademik konularda astların sürekli olarak üstlere 
bağımlı olduğu bir yönetim yapısı bilimsel özerkliğe kendiliğinden bir sınırlama 
getirmektedir. Ba§ka bir deyi§le, bir "oto sansür" uygulanmaktadır. 

Yönetsel özerklik ise, ayrı bir tartl§ma konusudur. Asıl sorun, yöneticilerin 
seçilmesi veya atanmasından çok, seçilen veya atanan yöneticilerin yetkilerinin 
ne olacağı, alınan karardan etkilenenlerin karara katılma oranı ve yönetim 
mekanizmasındaki yetki payı konularında ortaya çıkmaktadır. 

Adıgeçen kitaptaki görÜ§e göre, seçimle göreve gelmenin yaratacağı 
psikolojik havanın yararları dü§ünülürse, yöneticilerin seçimle göreve gelmeleri 
yeğlenmelidir.II 

Konu İle İlgiU Makaleler 

1- Özerklik sorumsuzluk demek değildir. Üniversite çatı§ı altındaki her 
grubun bu kurumla özde§le§mesi gerekir. Bu kururnda iç demokrasi yoksa, 
özerklik de olmaz. İç demokrasi veya özerkliğin dayanağı seçimdir. Yönetsel 
akademik ve mali özerklik buna bağlıdır.13 

2- Üniversiteler, kendi öğretim elemanlarının seçeceği organlarca 
yönetilmesi gibi genel hükümleri içeren, ayrıntılara yer vermeyen bir genel 
yasaya bağlı olmalıdırlar.14 

II ..ko, s. 30. 

II yübeköğreti.df: UYKulamalar Vf: Yönf:lI.lf:r. KOk Elitim Ara§brmalan Seris~ No: 1 Ankara: Bllro Özea 

Matbaacllık, 1992, s. 4-9. 

13 Kemal Onen, "GOndemde Yine Üniversite" Cumhuriyd Gazetf:ıU, 10 Temmuz 1989, s. 2, Günet Gazetnl, 22 Nisaa 
1987, s. lO, Milllyd Gazetnl, 3 Şubat 1982, s. 13. 

14 Hamit Fi§ek, "Üniversite Düzenimiz ve Çolulculuk", CumhuriYf:t Gazetf:sl, ıs Nisan 1990, s. 2 

http:y�bek��reti.df
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3- Akademik hürriyet, akademik personelin serbestçe ar3§tırma ve yayında 
bulunabilme hakkıdır ve ar3§tırma yaparken ya da fikir üretirken, kendi bilimsel 
vicdanının dı§ında bir etken sözkonusu değildir.u 

Üniversitelerin yönetsel özerkliği, her üniversitenin kendileri tarafından 
seçilen organlar eliyle yönetilmesi halinde gerçekle§mi§ olur. Üniversite 
yönetsel özerkliğe sahip olmakla, yürüttüğü kamu hizmetlerinin kapsamını 
sadece kendisi tayin edemez, insan gücü planlaması gereklerine ve devletin milli 
eğitim ilkelerine de uymak zorundadır.u 

4- Yönetsel özerkliği olmayan bir üniversitenin bilimsel özerkliği de olmaz. 
Yönetsel özerkliğin temelinde seçim vardır. Üniversitede her kademedeki 
yönetici ve karar organlarının seçimle göreve gelmeleri gerekir. Yaptıkları, 
söyledikleri ve yazdıklarından ötürü, yargılanma, korku ve endi§e içinde olan bir 
öğretim elemanının bulunduğu kururnda özerklikten söz edilemez ve o bilim 
adamı; bilimsel çalı§ma yapamaz. Dolayısıyla gerçeği ara§tıramaz.ı7 

5- Özerk kurumlar olmayınca, demokrasiden söz edilemez. Ancak, 
üniversiteye özerklik geldiği zaman bilim ürünlerinin çoğalacağına bilim 
adamlarının özgürlüklere boğulacağına, gerçek bilim adamlarının yetİ§eceğine 
kesin gözü ile bakılamaz. Çünkü, üniversite organları, bazı sorumsuz kliklerin 
eline geçer, öğretim üyelerinin akademik geleceği klik §eflerinin isteklerine 
terkedilirse, istenen özerklik gerçekle§mez.lI 

ÖZET VE SONUÇ 

Üniversite özerkliği denildiği zaman, üniversitedeki özgürlük ortamından 
söz edilmektedir. Burada kastedilen özgürlüğün ise bilimsel özgürlük olduğu 
göIÜ§ü genelde paYI3§ılmaktadır.19 Bir görÜ§e göre, özerklik bir yönetim 
kavramıdır. Bilimsel özerklik diye biqey bulunmamaktadır. Bilim için özgürlük 
gereklidir.30 

Bazı öğretim üyelerine göre, bugünkü üniversite sistemimizde bu özgürlük 
vardır. Öğretim üyelerinin dÜ§ünce, yayın, ders ve ar3§tırmalarına hiç bir §ekilde 
kayıt konulmamakta, herhangi bir etikleme sözkonusu olmamaktadır. Dekan ve 
rektörler ise, siyasi iktidar tarafından görevlendirilmelidir.JI Bunun aksini iddia 

15 <Atkun Kırca, "Üniversite özerklip-, Hürriyet Gazeteal, SEkim ı987, s. 9. 
U Lk., IL 9. 

17 Mahmut Adem. "Neden Üniversite özerklip-, Cumhuriyet Gazetesi, 12 Kasım 1991. IL 2 
Oaseı Otok, "Üretken Üniversite, özerk Birey, <>Idat Bir Toplum-, Yeni olp DerPJ, EyIGI1984, Sayı: 9. 

ıa Calıit TonyoL, "Üniversite ve özerklik Babıııda-, Cuaburiyet Ga_teaI, 7 Mart 1992, .. 12 
ı, KeIUI DaL, ÖrJit DeqW, 1987, .. 9. 

30 S"W mamezer, -Akademik HGniyet Üzerine- Tereiiaaa GazeteaI, 22 Nisan 1992, .. 2 
Ayd.. Aybay, "YÖK Sorunu DeliL, Üniversite Soruu-, Cumhuriyet Gazetesi, ıs Nisan 1992, .. 2 

Jl Sabri Sımer, "Üaiversiteler KaaUDu-, Terdiaaa Gazetal, 4Temmu 1992, s. 2 

http:g�revlendirilmelidir.JI
http:gereklidir.30
http:paYI3��lmaktad�r.19
http:ger�ekle�mez.lI


130 AMME İDARESİ DERGİsİ 

edenler de vardır. Bunlara göre, 1980'den bu yana Türkiye'de üniversiteler 
bilimsel çalı§ma özgürlüğünden tümüyle yoksundurlar.31 

Yöneticilerin seçimle yönetime gelmeleri demokrasinin gereği olarak 
görülmektedir. Seçimin "Üniversiteye yönetim ve icraat rekabeti" getireceği, 
başanslZ yöneticilere çekilme fırsatı vereceği, "gününü gün etme yerine, 
kalitenin geli§imine katkı sağlama olanağı vereceği" ileri sürülmektedir.33 

Bazı gÖl'Ü§lere göre de; demokraside katılımın önemine i§aret edilerek 
demokrasinin "içsel özelliğinin" katılımın, "dl§sal özelliğini" de özerkliğin 
ohqturduğundan söz edilmektedir. 34 

Bazı göCÜ§ sahipleri; demokrasinin heqeyin yolunda gitmesi, daha iyiye 
götürülmesi için yeterli olmayacağını belirtmektedirler. Demokratik yönetimde 
yürütme gücünden çok, katılım derecesi artırılarak demokrasiden söz 
edilebileceği ileri sürülebilmektedir. 35 

Benzer görü§te olanlara göre, üniversite yöneticilerinin göreve gelmeleri 
sadece öğretim elemanlarının oyuna ba§vurmakla sağlanmamalıdır. Katılım 
demokrasinin gereği olduğuna göre öğrenciler de "katılım çemberine" dahil 
edilmelidirler.36 

Katılımın önemi inkar edilemez, ancak, üniversite yönetiminde idari ve 
yardımcı personelin varlığını da göz ardı etmemek gerekir. Bu kesimin belli bir 
oranda yönetim süreci içine girmesi demokratik katılımın geni§lemesini sağlar 
ve demokratik yönetimi güçlendirir. 

oysa ki, dünyanın her yerinde, özellikle Avrupa ve Amerika Birlqik 
Devletleri'nde, demokratik siyasal kültür, toplumsal Y3§amı çqitli alanlarda 
etkilemektedir. B3§ka ülkelerin toplumsal-siyasal sistemlerinin yapısı ve i§leyi§i 
ne kadar demokratikse, b3§ka bir deyi§le, siyasal kültür düzeyi otoriter olmaktan 
ne kadar uzaksa, üniversitenin demokratikliği de o derece fazla olabilmektedir.3? 

Yöneticileri atama ile göreve gelen sözkonusu ülke üniversitelerinin içinde 
bulundukları toplumlar gerçekten demokratik mekanizmaları iyi i§leten 
toplumlardır. Dü§ünceyi yayma, haberlqme özgürlüklerinin sarsılmaz 
güvencelere sahip kılındığı bu ülkelerde, üniversite yöneticilerinin atamayla 

3ı Yakup Kepenek, "Ç6kf1ntilden Yıkıma Y4kseJu'5peum". Cumhuriyet Ga:ı:eteal, II Mart ı991. s.. 2 

33 Ali Sait YtlkseJ, "Demokrasi Önce Üniversiteye", MIlUyet Ga:ı:eteal, LO EyIGII99I, s.. 11. 
34 Nuu Yeniacak, "Öpencilerin Yönetime Katlhmı", Cumhuriyet Ga:ı:eteal, z1 Aralık 1991, s.. 14. 

Ay"'n Çavdar, "Üniversiteler ve Bilim" Culllhuriyet Ga:ı:eteal, 21 Nisan 1992, s.. 2 

35 Ziya Bunaltolha, "Nud Bir YÖK?, Culllhurlyet Ga:ı:eteal, 5 Ocak 1992, s.. 2 

36 Mab"t MWIlc"oll" "YÖK Sisteminin Elqtirisi", Cumhuriyet Ga:ı:eteal, 20 Alulos 1987, s.. 2 
Fanı:k ÖZgCir, "Yine Ylkseköpeum Yuuı", Zaman Ga:ı:eteal, 21 Ocak 1992, s.. 2 

Ayseli U,hıata, "Üniversitelerimiz ve Sözde Demokrasi", Cumhuriyet Ga:ı:eteal, 19 Ocak 1993, s.. 2 

3? M"mc"oll......... s.. 2 
Avrupa ve Amerika Sistemlerini. KaI1t1qtınlmul Konuunda Bkz. Ulur &soy, "Çalımızda Ara§tırma, Uyplama, 
Üniversite Ilitkileri", Banka ve FlwnolllikYorumıar DergUl. Nisan 1987, Yd: 24, Sayı: 4. 
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göreve gelmeleri hiç de sakıncalı görülmemektedir. Çünkü, rektörü atama 
yetkisi, demokratik davranma zorunluğu ile birlikte vardır.31 Ancak, ülkemizde 
salt atama sisteminde de, salt seçim sisteminde de, sakıncalar gören bilim 
adamları bulunmaktadır." 

Amerikan sisteminde üniversite yöneticileri atama ile göreve 
gelmektedirler. Henry Rosovsky'nin yazdığı "The University On Owners" 
Manuel (W. W Norton and co. 1990) isimli kitaba atıf yapılarak Amerikan 
Üniversitesinin yönetim sistemi hakkında aktanlan bir görÜ§e göre, yönetimde 
atamanın esas olduğu, akademik seçimlerin zayıf yönetim doğurma eğilimi 
gösterdiği, çünkü, profesörlerin kendi alanlarında kısıtlamaya gidecek dekanlara 
oy vermiyecekleri vurgulanmakta, çıkar çatı§maları en aza indiği takdirde 
üniversite yönetiminin daha iyi i§leyeceğinden söz edilmektedir. Aynı yazara 
göre, seçimle gelen yönetim, liderliğin zayıf olmasına yol açmakta; güçlü ve 
deği§imden yana olanların sevilen adaylar olmalarına olanak görülmemektedir.-

Gerçekten demokratik üniversite ile ilgili tartl§malar sürdürülürken gözden 
kaçan ya da ikinci plana itilen bir nokta vardır. O da, yöneticinin göreve gelİ§ 
biçimine ağırlık verilmesi, yöneticinin yöneteceği kurumu b3§an1ı kılacak 
performansı gösterdiğini yeterli bir kapasiteye sahip olduğunu daha önce 
kanıtlaml§ olup olmadığına bakılmamasıdır. Bir profesörümüzün deyimiyle, "asıl 
olan yöneticinin makama nasıl geldiği değil, o makam için konulmU§ ölçütleri 
kaqı1ayacak niteliğidir."41 

SONUÇ 

Özerkliğin temelini akademik özgürlük olu§turur. Gerek Batı Avrupa 
ülkelerinde, gerekse Anglo-Sakson ülkelerinde üniversitelerin evrensel 
i§levlerini (Eğitim-Öğretim, Ar3§tırma ve Yayın) herhangi bir etki ve baskıya 
uğramadan yerine getirebilmelerinin önlemleri alınmı§tır. Bu ülkelerin devlet 
sistemleri, eğitimleri, dolayısıyla geli§mi§lik düzeyleri, toplumsal ve kültürel 
yapıları ve gelenekleri, üniversite sistemlerinin yapısal olU§umlarını ve toplumsal 
ili§kilerini etkiler, hatta belirler diyebiliriz. ABD'de Mütevelli Heyetler, 
üniversiteleri b3§ta siyasi olmak üzere her çe§it baskıdan korur. 

Aslında, devletin insan gücü planlaması ile üniversitenin bu planı dikkate 
alması konusunda göstereceği ilgi ve duyarlılık üniversite-devlet ili§kilerinin 
olumlu ya da olumsuz yönde geli§mesine neden olur. Bir de, üniversitelerin 
kaynakları dünyanın her ülkesinde üniversite-hükümet ili§kilerini düzenleyen 
ikinci önemli faktör olagelmi§tir. Devlet, verdiği paranın, ki bu parayı alan 
üniversite dahi olsa, topluma ne derece yararlı ve yerinde kullanıldığını bilmek 
gereksinmesini duyar ve toplum adına gerekli izlemeyi yapar. Çünkü, devletin 

31 ŞanunGenç,lY, "Demokratik Yapın, Çalda§ Üniversite...", Cumhuriyet Gazetesi, 14 Ocak 199ı, L 2 

39 Up Enoy, .... tık Üniversite Sistemi ile ılgili Öneriler", Banka ve EkonomıkYorumlar De....... Kasım 1987, Yıl: 24, 
s. n, L 35. 

• sm. ye Teknik Derpl, 21 Kasu. 1992, s. 269. 

41 Ziya Bunalıollu, "Yeni YÖK YUUI ıçia Alan Arattırması Yapılmalı", MIWyet Gazeteııi, 19 Mart 1988. 
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kendisi de topluma hesap vermek durumundadır. ABD'de devlet üniversiteleri, 
tam anlamıyla devlete bağımlı değildirler. Bu üniversiteler, kaynaklanmn 
ortalama %SO'sini devletten sağlarlar. Kaynak açısından devlete bağımWık ne 
kadar çoksa, hesap verme zorunluluğu da o derece artar .• ı İngiltere'de devletin 
üniversitelere sağladığı kaynak, hükümetler kanalıyla oldukça yakın 
mesafelerden izlenmeye alınmakta, insangucu planlaması konusunda 
üniversitelere etkili telkin ve gerektiğinde müdahaleler yapılabilmektedir. 
Büyük miktarlarda üniversite öğretim üyesinin emekli olmak zorunda kalması, 
bazı üniversitelerin bazı bölümlerini kapatmak zorunda bırakılmalan, insangücü 
konusundaki arz ve talep dengelerinin sağlanmasına yönelik karar ve girİ§imler 
olarak görülmektedir. 43 

Dünyanın her yerindeki ün:versİtelerde en iyi denetimin, ürünlerine 
yönelik talebin yüksekliği ile sağlandığı görülür. Her çe§it denetim mekanizması 
ister formal, ister informal (i§ piyasası gibi) yapıda olsun, bilimsel ürünlerin 
nitelik ve nicelik yönleri ile değerlendirilmesini esas almaktadır. 

Bilimsel ürünlerin niteliğinin, evrensel standart ölçüleri içinde saptanması 
gerektiğinden, üniversiteler temel i§levlerini yerine getirirken, büyük bir yaI1§ma 
ortamı içinde faaliyet gösterirler. Bu yarı§ma, üniversitelerdeki öğretim 
üyelerinin çalı§malarını yönlendirir ve verimli kılar. 

Bilimsel faaliyetlerin sonuçları yayınlar yoluyla açıklanır. Bu yayınların 
hakemli dergiler yoluyla yapılması ve Scientific Citation Index'lere girmesi 
evrensel kurumlar olan üniveristelerin temel i§levidir. Bilimsel ürünlerin bu 
derece ciddi ve yüksek standarda ul8§ması konusunda olu§turulacak her çqit 
sistem, akademik özgürlüğün büyük bir kıskançlık ve duyarlılıkla korunmasını 
zorunlu kılar. Üniversitenin yönetim yapısı, ister seçimle, ister atama ile gelen 
yöneticileri göreve getirsin, o kadar önemli değildir. Çünkü, bilgi çağının 
gerektirdiği b8§ döndürücü yarı§, göreve geli§ §ekli ne olursa, olsun, bütün 
yöneticileri üniversitelerini doruklara çıkarmak yükümlülüğü ile ka1'§ı ka1'§ıya 
bırakmaktadır. 

Bir öğretim üyemizin belirttiği gibi "Bilimsel üretim geleneği olU§malll1§ 
olan üniversitelerimizde Batı'daki gibi bir bilimsel rekabet ortamı bir çok 
öğretim üyesinin i§ine gelmeyebilir. Bunun sonucu olarak da seçilen 
yöneticilerin verecekleri kararla bilimsel rekabet ortamının sağlanması §ansa 
kalacaktır." 

Üniversite için bilimsel özerklik esas solduğuna göre, yönetsel özerkliğe 
neden gerek olduğu sorusu toplumların geli§mi§lik düzeyine göre deği§ik: 
yanıtlar bulabilecektir. Geli§mi§ toplumların geli§mi§ üniversitelerinde, yüksek 
standartlara ul8§m1§ bilimsel faaliyetlerin yarı§ma ortamı içinde tutulabilmesi, 

.ı Hlaeyia Korkut, .A.eriIı:a Blrlqlk Deriederl .e lnalltere Onl.mı1telerl, ADura: yOK Matbaası. ı99O, i. 68, 
4J a.t., i. 91. 

" Omer Saypa. "Özerklik Yeterli mi?", Cu........yet Gazete.J, 28 Aralat ı991, i. 2 
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öğretim üyeleri için asıl güvenceyi olu§turmaktadır. Siyasal ya da bqka baskılar, 
bu durumda (Ündeme gelemez. Bilimin karakterinde olan objektiflik heqeye 
hakim olur. Oğretim üyeleri bu objektifliği bizzat gösterirler ve öğretirler. 
Bundan kimse de rahatsız olmaz. Fakat henüz emekleme döneminde olan 
üniversitelerde bir dekan "nabza göre §erbet vermeyiniz" dediğinde bqma i§ 
açılırsa elbette üniversitelerin siyasal baskıya kaqı korunma gereksinimi 
duymalan bir hak olur, yönetici seçimle göreve gelmek ister. "Üniversite 
özerkliğini, yani yöneticileri seçmek hakkını savunanlar, üniversiteyi küçük 
siyaset ve katı ideolojilerin etkisinden partizanlık ve partizanca 
kadrolqmalardan korumak savqmı vermektedirler."4$ 

Bizim ülkemizde de yqanan buna benzer olaylar, üniversite yöneticilerinin 
seçimi konusunun devamlı gündemde tutulmasına neden olmu§tur." 

oysa ki, bir üniversite sisteminde denetim yoksa, yan§ma yoksa, kendi 
kaynaklannın oranını artıramıyor ve tamamen devlete bağımlı ise, üniversitenin 
seçimle gelmi§ yönetici ve organlar eliyle yönetilmesinin akademik özgürlüklerin 
kullanılmasına beklenildiği ölçüde güvence sağlayacağı kU§kuludur. 

Bir bilim adamımIZ, üniversite kavramına ilitkin isabetli bir saptama 
yapmaktadır. Ona göre; "Üniversiteyi, akademik bilinç, bilimsel sorumluluk ve 
özdenetimin d1§ında içi bo§ bir özerk kurulU§ olarak anlamak büyük bir 
yanılgıdır."..7 

Üniversite yönetimi ve özerklik konusunda yapılan bir arqtırma, üniversite 
öğretim üyelerinin özerkliği, üniversitelerin iç itleyiti ile ilgili konulara 
kal1§ılmaması, alınan kararlara gereken ölçüde katılım sağlanması §eldinde 
gördüklerini ortaya koymaktadır. Aynı arqtırma sonuçlan, öğretim üyelerinin 
özerkliği tam bağımsızlık anlamında görmediklerini, belli bir ölçüde "d1§ 
denetim"e yer verilebileceği görÜ§ünde olduklannı göstermektedir .... 

Bize göre, çağdq ve demokratik bir üniversite modelinin temel 
karakteristiğini güvenceli bilimsel özgürlük, etkili iç ve d1§ denetim ve geni§ bir 
katılım olu§turur. 

4$ 	 BOZJaUt Glveaç, "Rekt6r Seçimleri ve EYleııilı Eııd~ıeri", Cumburlye' Gazeteıı.l, 5 Eyllılı992, lo 2
'" 	Ylce, ...... lo iS. 

Bozkurt Glve.ç, "YOK Nede. ve Nuıl Soruıı Oldu?", TED tarafıııdaıı 28 Mart 1992 ga.ı dızeale•• 

"Ylbeb'SlretiJlllde Nuıl bir Yua?" pa.eliDde yapılaDkoııuım.. 
• 7 	 la...il TlIuh, "Yalıuz Oterklik SoruDumudu?", Cu_burlyet Gazeta&, 3 Ekim 1992, lo 2
... 	 ııı... Dll,er, ÜlliYenlle Yöaetl.ınde DeiItIa ye Özerklik, Yayualaıımam.. Doktora Tezi, Aabra: Hacettepe 

O.iverliteai 505ya1 Bilimler Eıııut4s1, 199ı. 
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