TÜRK YÜKSEK Ö~RET~M TAR~H~NE GENEL BAK~~~
NE~ET ÇA~ATAY
Günümüzdeki yüksek ö~retimin içerdi~i konulara girmeden önce, bu
ö~retim kolunun dünyada ve bizde nas~ l bir geli~me izledi~ine k~saca de~inmek istiyorum:
Bilindi~i gibi yüksek ö~retim, lise veya meslek liselerinde sona eren
orta ö~retimin bir uzant~s~d~ r. Bugünki anlam~yla yüksek ö~retim, yurtta~~
e~itiminin bir devlet görevi olarak ele al~ n~ p örgütlenmesinden sonra rasyonel bir geli~me göstermi~tir.
Bizde ve öteki ülkelerde yurtta~~e~itiminin bir devlet görevi olarak ele
al~nmas~~ yani devletin, yurtta~~ n e~itilmesini kendi görevi saymas~ , uygarl~k
tarihinin be~bin y~la varan uzun süresi içinde çok yenidir. Bu gerçek, yani
yurtta~~ n develt eliyle e~itilmesi gere~i bizde, sultan ikini Mahmut taraf~ ndan duyulmu~, onun zaman~nda uygulanmaya ba~lanm~~t~r; çünkü o,
kayna~~n~~ din ay~r~ m~ndan ve cehaletten, ba~nazl~ ktan alan ve tarihi
dü~manl~klarm~~ üzerimizde odakla~t~ ran Avrupa devletlerinin kötü emellerini önlemenin, ancak yurtta~~n e~itilmesi, bilime ve tekni~e yöneltilmesi
sayesinde mümkün olaca~~n~~ anlam~~t~.
~nsan ya~am~nda ve topluluklar~n yönetiminde din kurallar~n~n egemen oldu~u ça~larda insana dünyada ve âhirette mutluluk getirecek olan
bilime ve e~itime en büyük önemi, ku~kusuz islam dini vermi~tir. Onun
kutsal kitab~nda yani Kur'an'da insanl~~a ilk sesleni~i (alak süresinde)
"oku" olan bu din mensuplar~, bilimde ve teknikte elde ettikleri geli~melerin yard~m~yla k~sa sürede üç k~ta üzerinde geni~~bölgelere yay~lm~~, oralarda, medrese denen yüksek düzeyde bilim, e~itim ve ö~retim kurumlar~n~~ yekseltmi~lerdi.
Ba~dad'da, Basra'da, ~am'da, Kahire'de, kuzey Afrika ~ehirlerinde ve
Endülüs ~spanyas~nda, özellikle bu son ülkenin Kurtuba, G~mata, Tuleytula (Toledo) ve ~~bilye ~ehirlerinde aç~lan bu bilim kurulu~lar~, yüzlerce
y~l insanl~~a ~~~k saçt~, uygarl~ k ve mutluluk kayna~~~oldu.
Bu bilimlere ilgi duyan Avrupa halk~ ndan, hatta din adamlar~~ papaslardan bir çok ki~i, kendilerine yak~n bir ülkede olan, din, ~rk, renk ve
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milliyet ay~ r~ m~~ gözetmeyen, ho~görülü bir ortamda bilim ö~reten bu ~spanya islam Üniversitelerine gittiler. Oradan döndükten sonra Avrupa
Üniversitelerinin aç~ lmas~ nda önayak oldular. ~unu hemen eklemeliyim ki,
Frans~z ihtilaline dek e~itim ve ö~retimin her basama~~~her yerde devlet
bütçesinden de~il, hay~ rsever zenginlerin ve hükümdarlar~ n kurduklar~~ vak~ flar yard~ m~~ ile yürütülüyordu.
E~itim ilk basama~~~do~al olarak okuyup yazmad~ r. Eski ça~lar~ n ilk
toplum yöneticileri hükümdarlar, k~ rallar, herhalde yönetimi kendilerine
devredecekleri çocuklar~ n~ n ve devletin önemli i~lerinde kullanacaklar~~
görevlilerinin yeti~tirilmelerine özen gösteriyorlard~. Bu nedenle ilk yüksek
ö~retim, hükümdar saraylar~nda ba~lam~~~olmal~ . Düzenli yüksek ö~retimi,
budist viharalar~ nda, bunlardan sonra da müslüman medreselerinde
görüyoruz. Medreselerde e~itim ve ö~retim, ba~lang~çtan 12. y.y~ la kadar
objektif yöntemlerle ve ba~~ms~ z olarak yap~ lm~~, h~ ristiyan âleminde ise
kilise kontrolünde, dini bilgi vermek, kilise örgütüne din adam~~ geti~tirmek için yap~ lm~~t~ r; ama sonralar~~ türlü nedenlerle maalesef tersine
dönmü~tür. Kiliselerin kurdu~u yüksek okullara, din adam~~ olm~yanlar da
devam edebiliyordu. Bu din adam~~ olm~yan ki~iler aras~ ndan, kilise bask~s~ ndan bunalanlar, belediyelerin ve halk~ n da yard~ m~yla laik üniversiteler
açmaya ba~lad~ lar.
Dini olm~yan üniversiteler aras~ nda öncülü~ü, onikinci yüzy~ l~ n ba~lar~ nda kurulan Paris Üniversitesi çekti. Fransan~ n ard~ndan ~ ngiltere
yürüdü. ingilterede ~~ 133 y~ l~ nda Oxford, ~~ 2og'da Cambridge Üniversitesi
aç~ ld~ . Almanyada Heidelberg Üniversitesi 1385'de Kiel Üniversitesi 1665
y~ l~ nda e~itime aç~ ld~.
Do~uda islam âleminde din bask~s~~ az-t~ p, pro~ramlar~ ndan zor ve yararl~~ dersler kald~ r~ larak medreselerin bilimsel düzeyi gittikçe dü~erken,
bat~ da h~ ristiyan dünyas~ nda tersine, rönesans, reformasyon ve matbaan~ n
icad~~ gibi ayd~ nlanma araçlar~~ halk~ n bilgi düzeyini yükseltti~inden kilise
kar~~s~nda daha güçlenmi~lerdi.
~slam âleminde devlet vak~ flar~~ ile kurulan ilk medreseleri Büyük Selçuklu Devleti sultan~~ Melik~ah (saltanat~ : 1072-1092) kurdurmu~tur. Bu
çaba daha sonra Anadolu Selçuklu sultanlar~~ taraf~ ndan da sürdürüldü.
Ancak bu medreselerde ö~retim ve ö~renim dili arapça oldu~undan, han~ mlar~ n ö~renci ve ö~retmen olamad~ klar~ ndan, en önemlisi laboratuvar
ve deney araçlar~ , yöntemleri olmad~~~ndan ö~retilen ~eylerin teknik bilgilerle paralelli~i sa~lanamad~~~ ndan, halk~~ Türk olan Anadoluda bu med-
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reseler bilimi yayg~ nla~t~ ramad~ . Buralara devam edenlerin, bilimden önce
onun arac~~ olan arapçay~~ ö~renmeleri gerekiyordu. Arapça ise, köken,
morfoloji, sentaks ve gramer bak~ mlar~ ndan türkçeye tamamen yabanc~~ oldu~undan zor ö~reniliyordu.
Medreseler, devletin adalet, yönetim ve askerlik i~lerine bakan yüksek
düzeydeki elemanlann~~ yeti~tiren bir kurum olarak Osmanl~larda da
sürdü.
Yüksek düzeyde e~itim yapan ilk Osmanl~~ medresesi, Orhan Gazi taraf~ndan Iznik ~ehrinde aç~ld~. Daha sonra, ba~ ka büyük Anadolu ~ehirlerine yay~ld~. Avrupada o s~ ralarda bu alanda çok h~zl~~ geli~meler ba~lam~~t~.
XIII. y.y~ldan sonra papal~~~n yetkileri ve gücü zaiflemeye ba~lam~~,
bilim ve uygarl~k kilise etkisinden slyr~lma yolunu tutmu~tu. Avrupada
bu~juvazi s~n~f~n~ n güçlenmesi, ~ehirlerin do~u~u, belediyecili~in geli~mesi
kilisenin elinden alarak yeni okullar kurma iste~ini canland~ nyordu. halyada, Hollandada, Almanyada ve ingilterede belediye okullar~~ aç~lm~~t~.
Bu okullarda sanatkârlar ve tüccarlar okuyordu. Önceleri buralarda hâlâ
kilise denetimi sürüyordu ama, daha reformasyon giri~imi ba~lamadan
okullar~ n, uygarl~k ilkelerini kavram~~~laik kimseler taraf~ndan denetilmesi
gerçekle~mi~ti.
Rönesans, reformasyon ve öteki ayd~ nlanma giri~imleri, ö~retim ihtiyac~n~n daha geni~~ölçüde duyulmas~ na yol açt~. Martin Luther (483'546), ö~retimin devletçe yürütülmesi gerekti~i yolundaki dü~ünceleri 1524
y~l~ndan ba~layarak, Almanyada pek çok yanda~lar buldu ve her köyde
bir okul aç~lmas~~ dü~üncesi do~du.
Bat~da, ö~retimin resmen devletçe yürütülecek bir kamu görevi olmas~~
1879 Frans~z devriminden sonra benimsendi. Bizde ise, yukar~da dedi~imiz gibi, bundan elli y~ l kadar sonra sultan ikinci Mahmut taraf~ndan uygulamaya kondu. Ancak Avrupada e~itimin ve serbest dü~üncenin temelleri XI, XII. y.y~llarda at~ ld~~~ ndan ve matbaan~ n 1445'lerde faaliyete geçip dü~ünce ve sanat ürünlerinin geni~~alanlara yay~lmas~n~~ sa~lad~~~ndan
onlar bilim ve teknik alanlar~nda çok ilerlediler. Bizde din adamlar~n~n
bask~s~~ ve cehaleti, halk~ n e~itim, bilim ve okur yazarl~k oran~n~n
dü~üklü~ü, bizi son zamanlara kadar her alanda geri b~rakt~. Ülkemizde
cumhuriyetin ilan~na kadar, ~ehir, kasaba ve köy mahalle okullar~nda buralara devam edenlere sadece arap harfleriyle harekeli metinlerden Kur'an
okutuluyor, yaz~~ yazmak, hesap yapmak ~öyle dursun düz yaz~n~n okun-
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mas~~ bile ö~retilmiyordu. Bu okullar~ n hocalar~ n~ n ço~u zaten Kur'an metinlerini okumaktan ba~ka bir ~ey bilmiyorlard~. Matbaa ise bize, Avrupada kullan~lmaya ba~lamas~ ndan 300 y~l sonra 1728'de geldi.
Özellikle askeri alanda imparatorlu~un son s~ ralarda u~rad~~~~yenilgiler, Avrupay~~ örnek alma, oralardaki ilerlemelerden yararlanma gere~ini
duyurdu. Ta.. 1700'lü y~llarda ba~layan askeri alanda durumu düzeltme
çabalar~~ tek yönlü ele al~ nd~~~ ndan, bu giri~imler sonuçsuz kal~yordu.
Sultan ikinci Mahmut, yurtta~~n e~itilmesi ve bilinçlenmesi i~ini temelden ve bütünüyle ele ald~. Bu büyük hükümdar, devletin ba~~na bela
kesilmi~~olan yeniçerileri 1826'da kald~rd~ ktan sonra hemen harb okulunu
açm~~, orduya çeki düzen vermi~, devletin bozulmu~, fonksiyonunu kaybetmi~~kurum ve örgütlerini yeniden düzenlemi~tir. Bu büyük hükümdar
o kadar çok çal~~t~~ ki sonunda tükenip bitti ve elli be~~ya~~nda veremden
öldü.
Bizde yüksek ö~retim, önce s~n~rl~~ say~daki yüksek okullar~n aç~lmas~~
ile ba~lad~. ~lk yüksek okul 1773'de "Mühendishane-i berri-i hümayun",
"Mühendishane-i bahri-i hümayun" ~~ 826'da, yeniçerilerin kald~r~lmas~ ndan hemen sonra "Harb okulu" ve askeri t~bbiye, 1834'de bando okulu,
1838'de "mekteb-i maarif-i adliye", 1859'da "Mekteb-i mülkiye-i ~âhâne"
aç~ld~. Anadoluda ilk lise 1885 y~l~ nda Kastamonu'da kuruldu.
Üniversite anlam~ na gelen ilk Darülfünunun aç~lmas~~ 1845'de kararla~t~ r~ld~, ancak bina yeri bulunmas~~ ve binan~n yap~lmas~~ uzun
sürdü~ünden dersler 12 Ocak 1863 Pazartesi günü ba~layabildi. K~sa bir
süre sonra bu binay~~ maliye bakanl~~~~i~gal etti~inden Darülfiinun, Divanyolunda tutulan kiral~ k bir kona~a ta~~nd~. Bu bina 1865 y~l~ nda ç~ kan bir
yang~ nda, Avrupadan getirilmi~~bütün ders araçlar~~ ve kitapl~~~~ile birlikte
yand~. Bundan sonra Darülfünun bir süre unutuldu.
Bir Darülfünun kurma i~i ikinci kez 1 Eylül 1869 günü yay~ nlanan
"Maarif-i umumiye nizamnamesi" ile ele al~nd~. Bu tüzü~ün yüksekokullara ayr~lan birinci bölümünde "Darülfünun" ba~l~~~~alt~nda 50 maddelik
hüküm vard~. Buna göre bu darülfünunun, 1. Hikmet ve edebiyat, 2. ~ lm-i hukuk, 3. Ulum-u tabiiye ve riyaziye olmak üzere üç bölümden
(Fakülteden) olu~tu~u, ba~~nda "nâz~r" ünvan~~ ile bir Rektörün bulundu~u, en az onalt~~ ya~~ nda olacak ö~rencilerin s~ navla girecekleri yaz~l~yordu.
Ayr~ca ö~retim süresinin, tatiller hariç 250 gün olaca~~~belirlenmi~ti.
~eyh Cemaleddin Afgânrnin bu Üniversitede verdi~i bir konferanstan
ho~lanm~yan, halk~ n bilinçlenmesini, uyanmas~ n~, memleketin ilerlemesini
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istemeyen sözde din adam~~ ba~naz ve cahil ki~iler, bu bilim yuvas~n~~kapatt~rd~lar. Darülfünun ~ goo y~l~nda 2. Abdülhamit devrinde aç~lm~~~ancak, çal~~ma biçimini düzenleyen 27 maddelik tüzükte, 1869 Maarif-i
umumiye nizamnamesinin Üniversite özerkli~i ile ilgili hükümler kald~r~lm~~~oldu~undan Darülfünun bir yüksek okul durumuna sokulmu~tur.
Böyle macera') bir seyir izleyen ~stanbul Darülfünunu ~ gog'da, Zeynep Han~m kona~~na yerle~tirildi (Bu bina ~~Mart ~~942'de yand~).
~stanbul Darülfünunu, ~ g~~~ 'de düzenlenen bir yönetmeli~e göre:
1. Ulum-u ~er'iye, 2. Ulum-u hukukiye, 3. Ulum-u tabiiye, 4. Fünun,
5. Ulum-u edebiye olmak üzere be~~bölüme ayr~ld~. Eczac~~ ve di~çi mekteb-i Men, ulum-u tabiiye bölümüne, vilayetlerdeki t~bbiye ve hukuk
mektepleri ~stanbul Darülftinununa ba~land~. Yine bu yönetmeli~e göre,
askeri ve mülki t~bbiye "T~p Fakültesi" ad~~ alt~nda Haydarpa~a'daki binada, Darülfünun d~~~nda birle~ti. Bunlarda ö~retim süresi, t~pta, 6, hukukta
4, öteki bölümlerle eczac~~ ve di~çilik okullar~nda üçer y~l olarak saptand~.
21 Nisan 1912 günü yay~nlanan bir yönetmelikle, Darülfünundan ayr~~ b~rak~lm~~~bulunan T~p Fakülteleri Darülfünunun içine al~nm~~t~r. 1914'de,
mu/ii ve ~eriye mahkemelerine kul: yeti~tirmek için “Medreset ül-miitahassisin" aç~l~nca Darülfiinunun aUlum-u ~er'iye" ~tibesi Icapahld:.
Me~rutiyet devri Üniversite ~slahat~n~n en önemli yan~, ö~retim kadrosuna (T~p Fakültesi hariç) Avrupadan Profesörler getirtilmesidir. Bu i~~için
Edebiyat Fakültesine on, Fen Fakültesine alt~, Hukuk Fakültesine dört
Profesör getirilmi~~bunlar, birinci cihan sava~~n~n sonuna kadar ~stanbulda
kalm~~lard~r. Bu dönemde ö~retim elemanlar~~ Doçent ve Profesör ünvanlar~~ alm~~lard~r.
1916 y~l~nda Darülftinunda ö~retim be~~y~l sürecek bir lisan okulu
aç~lm~~t~r. Burada arapça, farsça, almanca, frans~zca, Ingilizce, rusça, macarca, italyanca, yunanca, çince ve urduca ö~retilmek istenmi~, Edebiyat
Fakültesi ö~rencileri, bu dillerden birine devam etme zorunlulu~unda b~rak~lm~~t~r. Yine bu dönemde "Mekteb-i Mülkiye-i ~ahane" kapat~lm~~,
1917-1918 ders y~l~nda Hukuk Fakültesinin dördüncü s~n~f~, adli, siyasi,
idari ve mali olmak üzere üç bölüme aynlm~~t~r.
Mondros mütarekesi hükümleri gere~ince, Almanya, Avusturya- Macaristan uyruklu yabanc~~ Profesörlerin 1918-1 91 g ders y~l~~ ba~~nda ayr~lmalar~~ ve cephelerden terhis olunan bir çok ö~rencinin Darülftinundaki s~n~flanna dönmeleri, Darülfünunu bir çok balumlardan sarst~. Zeynep Han~m Kona~~~d~~~nda bulunan bölümlerin hemen hepsinin bütçe s~k~nt~lar~~

1214

NE~ET ÇA~ATAY

dolay~s~yla kapat~lmas~~ veya ana binada bir küçük odaya s~ k~~mas~~ zorunlu~unu do~urdu.
~stanbul Darülfünununun bugünkü ~ekline benzer biçimde kurulmas~~
ir Ekim 1919 günlü "Darülfünun-u Osman' Nizamnamesi" ile gerçekle~mi~tir.
Üniversitenin geli~mesi tarihinde önemli bir olay da, me~rutiyet döneminde Balkan yenilgisinin uyar~s~~ ile 5 ~ubat 1914'de Darülfünunda önceleri serbest konferanslar halinde kad~nlar için aç~lm~~~olan derslerin, bir
süre sonra k~zlara mahsus ayr~~ s~ n~ flar halinde örgütlenmesidir. 12 Eylül
1914 günü bunlar, edebiyat, riyaziyat ve tabiiyat bölümlerinden kurulu olmak üzere "Inas Darülfünunu" ad~~ alt~nda ayr~~ bir bina içinde toplanm~~larsa da 1917'de ilk mezunlar~n~~ veren bu Darülfünun 92o'de kald~ nlarak
s~ n~flar yeniden Zeynep Han~ m Kona~~'na ta~~ nd~~ ve Darülfununa ba~land~. Bu k~z o~rencikr bir süre sonra kendi szn~flannt boykot ederek erkek arkada~lar~ n~n okudu~u s~n~flara devam elmeye ba~lamak gibi bir medeni cesaret gösterdiler.
Üniversite senatosu 16 Eylül 1921 günü ald~~~~bir kararla bu oldu biitiyi kabul etti. Böylece k~z, erkek üniversiteleri ay~r~ m~~tarihe kar~~t~. K~z ö~rencilerin fen ve
edebiyat bölümlerinde ba~latt~ klar~~ karma ö~renim 1921-1922 ders y~l~nda
Hukuk Fakültesinde, 1922-1923 ders y~ l~nda da t~ p fakültesinde gerçekle~ti.
Türk kad~nlar~~ öte yandan kültür ve bilgi düzeylerini yükseltmek için
kad~ nlara mahsus dergiler de ç~karm~~lard~ r. Bu dergiler: 1912'de yay~ nlanmaya ba~layan "Kad~n bahçesi", "Kad~ nlar dünyas~" 1913'de ç~kmaya
ba~layan "Kad~ n hayat~", 1919'da yay~ n hayat~na giren "kad~n kalbi"dir.
Ayr~ca ~stanbul kad~nlar~~ 1912'de "Taalii Nisvan cemiyeti" (Kad~ nlar~~
yüceltme oca~~) kurdular.
Bu tür çabalarla milliyetçilik duygular~~bilenmi~~olan Türk kad~nlar~,
milli mücadelede ~stanbulda ve Anadolunun bir çok ~ehrinde i~gal kuvvetlerine ba~kald~rm~~, cephelerde sava~an babalar~ n~, kocalann~~ ve karde~lerini desteklemi~, onlara manevi güç vermi~lerdir.
Her alanda oldu~u gibi, cumhuriyet dönemi yüksek ö~retiminin mimari da yüce Atatürktür. Kendisine yol gösterildi~inde, yön verildi~inde
ne büyük i~ler ba~ard~~~ n~~ bildi~i Türk ulusunun geri kal~~~nedeninin cehalet oldu~unu bilen ulu önder, daha yurdun bir çok yerleri i~ gal alt~ nda
iken, i~e temelden ba~lamak üzere 15 Temmuz 1921 günü Ankarada
Türkiye'nin her yerinden gelen kad~n erkek 250 ö~retmenin kat~ld~~~~Milli
E~itim Kongresini toplad~. M. Kemal Pa~a bu kongreyi, haz~ rlad~ktan son-
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ra görmeye gitti~i Sakarya cephesinden gelerek açt~. Her ö~retmenin ayr~~
ayr~~ellerini s~kt~~ ve önemli bir aç~~~konu~mas~~yapt~.
Lozan bar~~~anla~mas~ndan sonra ~stanbul Üniversitesi uygun binalara yerle~tirildi. 1924 y~l~na dek yönetiminde ve örgütünde de~i~iklik olm~yan üniversitede bir ~lâhiyat Fakültesi kurulmas~~ 3 Mart 1924 günü yay~nlanan e~itimin birle~tirilmesi yasas~ndan sonra kararla~t~nl~p aç~lm~~t~r.
T.B.M.Meclisince ~~Nisan 1924 günü yay~nlanan 493 nolu yasa ile, Üniversiteye tüzel ki~ilik verilerek katma bir bütçe ile giderlerini kar~~lamak
suretiyle özerkli~e kavu~mu~~oldu.
Çal~~mas~~ve geli~mesi için büyük emekler harcanan ~stanbul Üniversitesinin, sekiz y~l içinde kendisinden beklenen verimi sa~layamad~~~~
görü~ü yayg~nla~~nca, zaman~n Milli E~itim Bakan~~ Dr. Re~it Galib, isviçre'den Albert Malche adl~~ Profesörü getirtip Üniversite ~slahat~~ hakk~nda
bir rapor haz~rlatt~.
May~s 1933'de ç~kar~lan 2252 say~l~~ reform yasas~~ ~stanbul Üniversitesini kald~rm~~, M. E~itim Bakanl~~~n~ , bu Üniversiteye yeniden A. Malche'~n
raporuna göre kurmakla görevlendirmi~ti. Bu reform yasas~~ ile tek Üniversitemiz olan ~stanbul Üniversitesi kald~nlarak M.E. Bakanl~~~~yüksek ö~retim genel Müdürlü~üne ba~lanm~~, böylece de • yönetim bak~m~ndan herhangi bir okuldan bir ayncal~~~~kalmam~~t~r. öte yandan Üniversite Profesörleri geni~~ölçüde elenmi~~151 ki~iden yaln~z 59'u yeni Üniversite kadrosuna al~nm~~t~r. ö~renimlerini Avrupada tamamlay~p gelenler, doktora
ko~ulu aranmaks~z~n doçent olarak atand~lar. Nazi yönetim bask~s~ndan
kaçan Alman ve orta Avrupal~~ Profesörlere Üniversite kap~lar~~ aç~lm~~t~r ki
bunlar, Türk Üniversitelerinin gelecekteki ö~retim elemanlar~n~~ yeti~tirmede ve ara~t~rma gelene~ini yerle~tirmede önemli rol oynam~~lard~r. özellikle Ankarada kurulan Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinde.
Cumhuriyet döneminde 1924'den 1944 y~l~na kadar Türkiyede sadece
bir Üniversite, ~stanbul Üniversitesi vard~. 1944'de ~stanbul Teknik Üniversitesi aç~ld~.
1946 y~l~, Türkiye Üniversiteleri tarihi bak~m~ndan bir dönüm noktas~d~r. Çünki bu zamana kadar Üniversite ve yüksek okullar Milli E~itim
Bakanl~~~na ba~l~~ idi. 1946'da yay~nlanan 4936 say~l~~Üniversiteler yasas~~
ile Üniversiteler, M.E. Bakanl~~~ndan ayr~larak Rektörleri ba~kanl~~~nda
birer özerk kurulu~~durumuna geldiler. Ayn~~ y~l, Türkiyenin üçüncü Üniversitesi Ankarada aç~ld~. Bu Ankara Üniversitesini olu~turan Fakülteler
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1925 denberi kurulmaya ba~lam~~t~. örne~in 1925 y~ l~ nda Hukuk Mektebi, 1930'da, ziraat, veteriner ve Orman yüksek okullar~ ndan olu~an
Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1935'de Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi, 1943
tarihinde Fen Fakültesi kurulmu~tu. Bu 4936 say~l~~ yasaya göre Üniversiteler, mali kaynaklar d~~~nda tamamen özerk bir duruma geldiler.
4936 say~l~~ yasan~n kabulünden sonra nüfus art~~~~ h~zlanmaya ba~lad~,
Üniversitelere girme arzular~~ da artt~.
M.E. Bakanl~~~, türlü alanlarda gerek duyulan yüksek okul mezunu
eleman ve ö~retmen ihtiyac~ n~, yüksek ö~retmen okullar~ , yüksek e~itim
enstitüleri, k~z ve erkek yüksek sanat Enstitüleri, yüksek ticaret okullan
açarak sa~lamaya çal~~~yordu. Ama Üniversitelerden, yeni Üniversiteler açma gayreti gelmiyordu. Hele 195o'li y~llarda, ihtiyaç fazlas~~ görülerek lise
mezunlar~ n~n yedek subay olamamalar~, Üniversitelere hücumu art~rm~~ken yeni Üniversiteler aç~ lmas~~ zorunlu~u büsbütün artt~.
1955'lerde ~u yeni Üniversiteler aç~ ld~: 1955'de Trabzon ve ~zmir Üniversiteleri, 1956'da Ankaran~ n ikinci Üniversitesi Orta Do~u Teknik Üniversitesi, 1958'de Erzurumda Atatürk Üniversitesi aç~ld~. Ama bu yeni
Üniversitelerin hiç birinde, ~iddetle ihtiyaç duyulan Hukuk ve T~ p
Fakülteleri yoktu. Hem yedeksubay olabilmek için Üniversitelere hücumu
hem de hukuk ve t~ p alanlanndaki ihtiyaçlar~~ gidermek için, Üniversiteler
d~~~ndan yeni giri~imler olmaya ba~lad~.
~stanbulda (1883), Ankarada (1954) ve eski~ehirde (1958) daha önce
kurulmu~~bulunan iktisadi ve ticari ilimler akademileri örnek al~ narak 19
Haziran 1959 günü yay~nlanan 7334 say~l~~ yasa ile bu akademilerin yenileri, 1967'de Adanada, 1971'de Bursada, 1979'da Trabzonda kuruldu. Buralara ö~retim eleman~~ olarak bankalardan ve benzeri kurulu~lardan, Üniversitelerden yararlan~ld~. Bir yandan da asistan yeti~tirme çabalar~na giri~ildi. Bir süre sonra Üniversite d~~~ ndan al~nan elemanlar bir yasa ile Profesör oldular. Üniversitelerde, bu akademilerin gördü~ü i~i görecek yeni
Fakülteler açma çabas~~ görülmeyince bu akademiler, 1971 y~l~nda 1438 say~l~~ yasa ile, 7334 say~l~~ akademiler temel yasas~n~ n be~inci maddesi de~i~tirilerek "akademiye ba~l~~ yüksek dereceli ö~retim, e~itim ve ara~t~ rma kurumlar~n~~ açmak, birle~tirrnek, kald~ rmak" yetkisi akademiler organlanna
verilmi~~oldu~undan, yeni Fakülteler açarak Üniversite örgütü gibi
örgütler kurmaya ba~lad~lar. Bu akademiler, Hukuk Fakültesi mezunlar~ na
türlü kurulu~larda duyulan ihtiyac~~ büyük ölçüde kar~~lad~ lar.
Akademilerin bu h~zl~~ giri~imleri üzerinde Üniversitelerde de bir k~ p~ rdanma görülmeye ba~lad~: Ankara Üniversitesi, Antalya ve Diyarbak~r T~p
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Fakültelerini kurdu. Yine Ankara'da, Ankara Üniversitesine ba~l~~ ikinci
T~p Fakültesi olarak 1964'lerde aç~lan Hacettepe T~p Fakültesinin ba~~na
geçen Prof. Ihsan Do~ramac~, üç y~l sonra bu Fakülteyi, her bölümü bulunan bir Üniversite haline getirdi. Böylece Hacettepe Üniversitesi Ankaran~n üçüncü Üniversitesi oldu.
Güçlü bir T~p Fakültesi eleman~~ potansiyeline sahip bulunan Hacettepe Üniversitesi, Erzurumda, Sivasta, Samsunda, Kayseride ve Eski~ehirde
T~p Fakülteleri açt~.
Anadolu illeri halk~ndan gelen bask~l~~ istekler ve memleket ihtiyaçlar~ ,
yeni Üniversiteler aç~lmas~~ i~ini yeniden canland~rd~. önce ~stanbuldaki
Robert Kollej 1973'de Üniversite haline getirildi ve Bo~aziçi Üniversitesi
adiyle Istanbul'un üçüncü Üniversitesini olu~turdu. Yine bu 1973 y~l~nda
Adanada Çukurova, Eski~ehirde Anadolu, Malatyada ~nönü Üniversiteleri;
1974'de Sivasta Cumhuriyet Üniversitesi; 1975 y~l~ nda ç~kar~lan ortak bir
yasa ile Konya, Elaz~~ , Samsun ve Bursa Üniversiteleri; 1978'de Kayseri
üniversitesi kuruldu. Böylece 1924-1946 y~ llar~~ aras~nda üç olan Üniversite
say~s~~1978 y~l~nda yani 32 y~l sonra 16 artarak ~~9'a yükseldi.
Oldukça k~sa bir sürede ortaya ç~ kan 19 Üniversitenin bir çok sorunlar~~ olacakt~. Dünya Üniversiteleri her alanda yenili~e, ara~t~rmaya a~~rl~k
veriyordu. Bu s~k~nt~ lar ve ihtiyaçlar, Üniversite yasalannda de~i~ iklikler
yaparak yenilikler getirilmesi gerekiyordu. Bu nedenlerle 1961'de ç~kar~lan
115 say~l~~ yasa, 4936 say~l~~ yasada de~i~iklikler yapt~. 1973 y~l~nda 4936 say~l~~yasa kald~ nlarak yeni esaslar getiren 1750 say~l~~yasa düzenlendi.
9681erde ba~lay~p ~~976'larda yo~unla~an ö~renci hareketlerini frenleme, yeni Üniversitelere eleman yeti~tirme, ara~t~rma i~ine i~lerlik getirme,
ö~retim elemanlar~n~~ daha aktif yapma gibi ihtiyaçlarla, 1750 say~l~~ Üniversiteler kanununun de~i~tirilmesi için de bir çal~~ma ba~lad~~ Taslaklar
haz~rland~. Bunlar~~ gözden geçirme çabalar~~ 12 Eylül 198o hareketinden
sonra da sürdürüldü. Hatta, Milli Güvenlik Konseyinin emri ile 1981 y~l~~
yaz~ nda, bütün Üniversite Rektörleri ile iktisadi ve Ticari bilimler akademileri ba~kanlar~~ T.B.M.Meclisi binas~nda, önce Orgeneral say~n Haydar
Salt~k'~n sonra, Orgenaral say~n Necdet Üru~'un, son günlerde de Koramiral say~n I~~k Biren'in ba~kanl~~~nda topland~. Haz~rlanan taslaklar
üzerindeki son görü~ler belirtildi. Ancak Milli Güvenlik Konseyi bütün
Üniversiteleri ve yeniden kurulacak olanlann~ , akademi, yüksek okul, Enstitü ve meslek yüksek okullar~n~~ içine alan çok geni~~kapsaml~~ bir yasa haz~rlatm~~~bulundu~undan, 2547 say~l~~ bu yasa 4 Kas~m 1981 günü
yürürlü~e girdi.
Belleten C. LIV, 77
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Bu yasa ile iktisadi ve ticari bilimler akademileri, mevcut ondokuz ve
yeniden kurulan sekiz Üniversite içine yerle~tirildi. Bu yasadan önce M.E.
Bakanl~~~ na ba~l~~ bulunan bütün k~z ve erkek sanat enstitüleri, E~itim
enstitüleri, konservatuvarlar, yüksek lisan ve meslek yüksek okullar~~ Üniversitelere ba~land~ lar. Böylece, bütün yüksek okullar~ n ve Üniversitelerin
ayn~~ bilimsel espri içinde çal~~ma imkanlar~~ sa~lanmak isteniyordu. Öte
yandan M.E. Bakanl~~~ n~ n çok a~~r olan yükü haf~ fletilmek onun ilk ve
orta ö~retime daha etkin bir biçimde yön vermesi imkan~~ sa~lanmak isteniyordu. Gerçekten, De~erli M.E~itim Bakan~~ Atatürkçü ve ink~ lapç~~ Hasan Sa~lam ö~retmenlere pek çok imkanlar sa~lam~~, yurdun her yerinde
ö~retmen evleri ve lojmanlar yapt~ rarak onlara çal~~ma ~evki ve gücü vermi~, ö~retmen mesle~ine sayg~ nl~ k getirmi~tir.
2547 say~ l~~ Yüksekö~retim kanunu, yürürlü~e girdi~i 4 Kas~ m 1981
gününden ba~l~ yarak çok ele~tirildi, aleyhinde yaz~ lar yaz~ ld~. Hemen ~unu
söyleyeyim ki bu yepyeni bir espride ele al~nm~~~eskilerden tamamen farkl~~ bir reform yasas~d~ r. Yürütülmesi 25 ki~ilik yüksekö~retim kurumlar~ n~~
içine alan, zaten 5-6 y~ l içinde yani 1973-1978 aras~nda kurulmu~~bulunan
onbir Üniversiteye ek olarak yeniden bu kanunla aç~ lan Antalya(Akdeniz),
Van (~~ oo. y~ l), Edirne(Trakya), izmir(9 Eylül), istanbul(Mimarsinan, Marmara, Y~ ld~z), Ankara(Gazi) gibi sekiz Üniversitenin kat~ lmas~yla a~~ r bir
yükü üstlenmi~~bulunan Yüksekö~retim Kurulu'ndan, iki y~ l gibi k~sa bir
sürede mucize beklemek insafs~zl~ k olur san~ r~ m.
Böylesine yüklü ve henüz birbirine uyum sa~l~ yamam~~~kurulu~lar~ n
yanyana geldi~i e~itim kurulu~lar~ nda çalkant~lar olacakt~ r, ama daha iyiye gitmek için elden gelen her~ey yap~l~yor, yasada, tüzük ve yönetmeliklerde de~i~iklikler yap~ l~yor, her ~ey, her imkan deneniyor. Bu nedenlerle
bu yeni kurulu~a zaman tan~ mak, yap~c~~ ele~tirilerde bulunmak, yard~ mc~~
olmak gerekir. Bütün yeni kurulu~larda giri~imlerde böyle zorluklarla kar~~la~~ l~ r. 1925 y~l~ nda kurulan Ankara Hukuk Fakültesinin, Fakülte haline
geli~ine kadar geçirdi~i devreler için Siyasal Bilgiler Fakültesini, hatta
1935'de kurulan Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesini, Ankara Fen Fakültesini ve Ankara Üniversitesinin öteki fakültelerini dü~ ünelim. Onlar,
Yüksekö~retim kurulunun üstlendi~i i~ler yan~ nda çok küçük kurumlard~ .
Onlar~n çektikleri ve daha iyiye gitmek için aray~~lar~~ da imkans~ zl~ klardand~. Bu i~te de maddi imkanlar ve insan gücü düzeldikçe daha iyiye gidilecek, özlenen amaca ula~~lacakt~ r.
Örne~in biraz önce sözünü etti~im, 1925 y~ l~ nda "Hukuk mektebi"
olarak kurulan Ankara Hukuk Fakültesine ilk y~ llarda orta okulu bitiren-
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ler veya son s~n~f~nda olanlar al~nm~~t~. Ö~retim elemanlar~~ da genel
müdürlerden ve bankalar~n yöneticilerinden olu~makta idi. Yak~n zamanlara dek yüksek mahkemeler üyeleri, yarg~tay, dan~~tay ve say~~tay gibi
yüksek yarg~~ kurulu~lar~n~n elemanlar~n~n ço~u bu okuldan yeti~mi~ti.
Onlar, bu okuldan ald~klar~~temel bilgilerin yard~m~yla kendilerini yeti~tirmi~, Türk adalet &gücünde onurlu ve ba~ar~l~~ hizmetlerde bulunmu~lard~r.
1859 y~l~nda "Mekteb-i mülkiye-i ~âhâne" ad~yla iç i~leri bakanl~~~na
ba~l~~olarak ~stanbulda aç~lan okul da bugünki Siyasal bilgiler fakültesinin
anas~d~r. Bu e~itim kurulu~u ~~935'de "Siyasal bilgiler okulu" ad~yla Ankaraya ta~~nd~. 1950 mart~nda ç~kar~lan 5627 say~l~~yasa ile ad~~ "Siyasal bilgiler fakültesi"ne dönü~türüldü ve ço~u ö~retmen statüsünde olan ö~retim
elemanlar~n~n ünvanlan bir günde Profesörlü~e çevirildi. Iktisadi ve ticari
ilimler alcademilerinde de durum böyle olmu~tu.
Y~llarca süredir and arda girilen sava~larda kan dökmü~, salg~n hastal~k, yolduk, k~tl~k ve do~al Metlerle bo~u~mu~~olan ülkemizde, palazlanmas~~bilgi ve kültür birikimine gerek duyuran yüksek ~5~renimin k~sa sürede
geli~me göstermesi beldenemez. Cumhuriyetimizin kuruldu~u 1923 y~llar~nda ülkemiz her yönden bir y~k~nt~~halinde idi.
Bugün mevcut 29 Üniversitemizin ço~unun derslikleri, kitapl~klan, laboratuvarlan, lojmanlar~~yetersizdir. Ankara Üniversitesinin, Ankara Gazi
Üniversitesinin, ~stanbul Y~ld~z, Mimar Sinan ve Marmara Üniversitelerinin kampus alanlar~~ bile yoktur. öteki 21 Üniversitenin kampus alanlar~~
kamula~t~nlm~~~yap~lar~~ yap~lmaktad~r ki bu i~, büyük miktarlarda para ve
be~~on y~l zaman ister. Bu ihtiyaçlar giderildikçe ölçülü maddi imkanlarla
yilriltülmeye çal~~~lan öteki ihtiyaçlann tamamlanmas~na h~z verilecek,
ö~retim elemanlar~~nitelik ve nicelik bak~mlanndan yeterli düzeye ula~t~ktan sonra Oniversitelerimiz, özledi~imiz düzeye ç~km~~~olacakt~r. Bu durumun gerçekle~mesi de planl~~ ve sab~rl~~ bir çal~~ma ister.
Ben, Üniversitelerde Rektör, Dekan, bölüm ba~kan~~ vb. gibi yönetim
elemanlar~n~n seçimle i~ba~~na gelmeleri görü~ündeyim. Yürürlü~e giri~inden bugüne dek geçen sekiz y~l içinde pek çok de~i~ikliklerle tan~nm~yacak duruma gelmi~~bulunan YOK yasas~na göre, bu kurumca gösterilen
adaylar aras~nda Cumhur Ba~kan~nca be~~y~l süre için seçilen Rektör, üniversitesine ba~l~~Fakülteler için Dekan adaylar~~ gösterir. YÖK'de bunlar
aras~nda, ho~lan~lmayan birisi olmamak ko~uluyla-genellikle aday listesinin
ba~~ndaki ki~iyi Dekan seçer, Dekanlar da bölüm ba~kanlar~n~~seçerler.
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Bu sisteme göre Üniversitelerin bütün yöneticileri, süreleri bittikten
sonra yeniden seçilebilmek için YÖK ba~kan~ n~ n sempatisini kazanmak
durumundad~ rlar; çünkü YÖK ba~kan~ , istedi~i zaman Rektörü kendili~inden ayr~lmazsa Yüksekö~retim Kurulu karar~~ ile görevden alaca~~~tehdidi
ile istifaya zorlayabilir.
Ben bu görü~ümü, YÖK üyesi bulundu~um 1981-1987 y~ llar~~ aras~ ndaki alt~~ y~ ll~ k sürede hep savundum. Dahas~ , YOK'ün yay~ nlad~~~~derginin ilk say~s~~ için yazd~~~ m makalede, Rektörlerin, Dekanlar~ n, Üniversitelerin kendi kurullar~ n~ n serbestçe yapacaklar~~ seçimle i~ba~~ na gelmeleri
gere~ini dile getirdi~im para~raf~ n üzerine kocaman bir soru i~areti konarak ve yay~ nlanmadan bana geri verildi.
YOK'ün kurulu~unun ikinci y~ l~ nda yazd~~~ m bu makaleyi bu kez,
Belleten'de yay~ nlanmak üzere, üyesi bulundu~um Türk Tarih Kurumu'na verdim. Burada da belirtti~im gibi o zamanlar, YÖK'ün Türk
Üniversitelerinin geli~ mesinde olumlu sonuçlar elde edilece~inden umutlu
idim. Aradan dokuz y~ l geçit~i halde umdu~um belirtileri göremedi~imi
üzülerek ifade etmek isterim.
Üniversiteler, yöneticilerini kendi kurullar~ nda seçerler ve yasada ba~l;a baz~~ düzenlemeler yap~ l~ rsa bu kurulu~ lar, çok daha iyi geli~ecek, çok
daha iyi sonuçlar al~ nacakt~ r.

