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ÖNSÖZ

Üniversiteleri konu alan kitaplar, özellikle profesörlerin ve 
yöneticilerin yazdıkları, çoğu zaman etkileyici adlar taşır. 
Harvard Dekanı Derek Bok’un kitabı Beyond the Ivory Tower 
(Fildişi Kulenin Ötesinde) adıyla yayımlandı. Bir süre önce, 
Yale’in eski rektörü A.B. Giametti A Free and Ordered Space 
(Özgür ve Düzenlenmiş Bir Mekân) ile karşımıza çıktı. Ca- 
lifornia Üniversitesi Rektörü Clark Kerr onbeş yıl kadar önce 
The Uses of Urıiversity (Üniversitenin Yararları) adlı kitabını 
okurlara sunmuştu. Bu kitapların adları bile insana, en azın
dan sayfalarını karıştırırken ortalıkta görülmeyi istetecek 
kadar ihtişamlı.

Benim kitabımın adı Üniversite: Bir Dekan Anlatıyor^ Bu 
kitapta, bir parça farklı bir konuyu ele almayı, değişik bir 
mesaj vermeyi amaçladım. Eskiden ekonomisttim. Eko
nomisttim diyorum, çünkü onbir yıl boyunca sadece yö
neticilik yapmışsanız, zor bir bilim dalında yeniden tam üye
lik iddiasında bulunamazsanız. Bazen, eski yöneticilere, ya 
nezaketen ya da gerçekten hak ettikleri için eğitimci deniyor. 
Ne yazık ki, bu artık sadece Amerikan taşra gazetelerinin il
tifat olarak kullandıkları bir sıfat. Elbette bir parça ekonomi 
hatırlıyorum ve yazdıklarımda ekonomideki iki kavramdan - 
karşılaştırmalı üstünlükler ve ürün çeşitlendirmesi - ger
çekten yararlandım. Doğrusunu söylemek gerekirse yeni şey
leri deneyebilmek için insanın önce kendi konusunu iyi bil
mesi gerekir.

Ne zaman (yeni bir buzdolabı ya da kişisel bilgisayar gibi) 
tanımadığım, alışık olmadığım bir nesneye el attıysam, kul
lanım kılavuzlarını yararlı, rahatlatıcı bulmuşumdur. Bu kı
lavuzlar, üslup kusurlarına, anlatım yetersizliklerine karşın,

(*) Kitabın özgün adı The Uni.versity: A n Oıvner’s M anual (Üniversite: Sahibinin Elkitabı)'dır.
Yazarın yer yer “ elkitabı” , “kullanım kılavuzu” ve “mülkiyet”e yaptığı referanslar bu özgün
adla ilgilidir (Ç.N.).
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artık uygarlığımızın önemli yazı türlerinden biri haline geldi. 
Road and Track dergisinin sadık bir abonesi, Amerikan SA
AB kulübünün aidatlarını zamanında ödeyen bir üyesiyim. 
Evet, itiraf etmeliyim ki otomobillere düşkünüm. Özellikle 
otomobillerle ilgili metinleri iyi bilirim: Hep iyimser ve pratik 
bir hava vardır bunlarda. İsterseniz Datsun 1978’den bir alın
tı yapayım: (Kuşkusuz Mercedes Benz 1986 ya da Jaguar 
1988 daha etkileyici olurdu ama bu tür metinlere profesörle
rin torpido gözlerinde pek rastlanmaz). “Datsun’u seçtiğiniz 
için teşekkür ederiz. Seçiminizden memnun kalacağınızdan 
eminiz”. Bu iki cümleyi her kampusta rektör, direktör ya da 
dekan her sonbahar, gerekli isim değişikliklerini yaparak tek
rarlar. Şimdi de tipik bir “İçindekiler” sayfasında yer alan bir
kaç başlığa dikkat edin: Tasarrufun Püf Noktaları, Gösterge
ler ve Kumanda Düğmeleri, Rahatlık ve Kolaylık Sağlayan 
Özellikler, Acil Durumlarda Yapılacak İşler...

Buzdolapları, kişisel bilgisayarlar, otomobiller ve üniver
siteler arasında ortak bir nokta bulunabilir mi? Kastedilen 
pek de iyi tanımadığımız bir nesneyle karşılaşmaksa, evet. 
Birçok öğrenci, ailesinde yüksek öğrenime başlayan ilk kişi
dir. Öğretim üyelerinin yarısından çoğunun ailesinde de da
ha önce akademik kariyer yapmış hiç kimse yoktur11’. Top
lumsal hareketlilik, Amerikan toplumunun canlılığının tar
tışılmaz bir göstergesi olsa bile, bu aynı zamanda yüksek 
öğretim sistemimizin çok özel görevleri başarmak durumun
da olması demektir. Öğrencilerin hazırlıklılığı, deneyimle
rindeki ortak noktalar konusunda, üzerinde durmadan ge
çebileceğimiz pek az şey vardır. Tarihi daha eskilere uzanan

1. 1900’de ABD’de sadece 238.000 öğrenci (18-24 yaş grubunun %2’sinden biraz fazlası) yüksek 
öğrenim görüyordu. İkinci Dünya Savaşı’nm  sonunda bu rakam 2.078.000’e, 1975’de ise 9,7 
milyona (18-24 yaş grubunun üçte birinden fazlası) tırmandı. Bu da, pek çok gencin, ailesin
de yüksek öğrenime başlayan ilk kişi olduğunu gösteriyor.

Öğretim üyelerinin ebeveynleriyle ilgili olarak ise, 1969 ve 1975’te yapılan iki araştırmaya 
göre, babası üniversite mezunu olan öğretim üyeleri toplamın sadece %4’ünü oluşturuyordu. 
Her iki konu için bkz. Robert K  Merton, James S. Colemaan, Peter H. Rossi (der.), “The So- 
cial Origins o f  American Acedem ics”, Qualitatiue and Quantitative Social Research, (New 
York: The Fee Press, 1979) s. 319, 321.
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birçok gelişmiş ülkede, az sayıdaki bir grup seçkin, iyi dü
zenlenmiş bir prova sonrasında nispeten rahat ve küçük bir 
adım atarmışçasına yüksek öğretime yumuşak geçiş yapar. 
Oysa bir Amerikalı için bu geçiş, büyük ihtimalle çok daha 
sarsıcı bir deneyim olacaktır. O bakımdan, hangi düğmeye 
basılması, ya da koruyucu bakımın ne zaman yapılması ge
rektiğini gösteren öğretici bir elkitabı yararlı olabilir.

Fakat neden mal sahipleri için bir elkitabı? Ne de olsa bir 
üniversiteyi satın alıp kişisel mülkünüz haline getiremezsi
niz. Gerçi, günümüzde bazı özel üniversitelerin eğitim ücret
leri o denli artmıştır ki, öğrenci aileleri üniversitenin önemli 
bir bölümünü taksitle satın almakta oldukları zehabına ka
pılabilirler. Kastettiğim o değil. Mülkiyeti daha geniş an
lamda düşünüyorum. Benim ülkem derken kafamızda olan 
mülkiyet kavramına yakın bir şeyden söz ediyorum.

Bu genişletilmiş perspektiften bakıldığında birçok hak sa
hibi saptanabilir. Birçok öğretim üyesine göre üniversite 
kendilerinden ibarettir. Yüksek öğrenimin temel işlevi oldu
ğu kabul edilen öğretim ve araştırma onların elindedir. Pro
fesör süz bir üniversite düşünülemez bile. Kimi akademik yö
neticilerin de, üniversite kendi mallarıymışçasına davran
dıkları bilinmektedir. ABD’de kendi derebeyliklerinde hü
küm süren çok sayıda bölüm başkam, dekan, direktör, rek
tör, rektör yardımcısı, vs. vardır. Ben, bir okulun kalitesi ile 
yöneticilerin denetimsiz yetkileri arasında negatif korelas
yon olduğu kanısındayım. Bu konuyu ilerde ele alacağız.

Mülkiyet hakkı iddiasında bulunan diğer bir önemli grup 
da öğrencilerdir. Kendilerinin üniversitenin varoluş nedeni 
olduklarını söyleyip dururlar. Evet, üniversite bir okuldur 
ve öğrenciler olmazsa bilim zamanla tükenir gider. Her top
lumsal organizma, hayatta kalabilmek için eskilerin yerini 
alacak gençlere muhtaçtır. Öğrenciler, okulu bitirdikten son
ra da, öğretmen, mezun, bağışçı, mütevelli olarak başka “sa
hiplik” rolleri üstlenirler. Lisans öğrencilerinin birçoğu, dip
loma alabilmek için üniversiteye en az dört değerli yıllarını
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verdiklerinden, ders programları, öğretim üyelerinin atan
ması, üniversitenin yatırım politikaları, idari yönetmelikler 
verilen yemeklerin kalitesi ve cinsi, okulda kimlerin ko
nuşabileceği kimlerin konuşamayacağı, rektörlerin ve de
kanların seçimi gibi konularda söz sahibi olduklarına ina
nırlar. Aslında sahipler listesinin sonu yoktur ve bu hak 
iddialarının bir kısmı diğerlerinden daha fazla geçerlidir.

Öğretim üyeleri, yöneticiler ve öğrenciler bu elkitabmın 
ana odaklarıdır. Ancak dolaylı olarak ve sadece arada sırada 
ortaya çıkan başka kategoriler de vardır, içice girmiş üç grup
tan daha önce söz etmiştim: Mütevelliler, mezunlar ve ba
ğışçılar. Bunlar ana politika ve kararları resmen onaylayan, 
para bağışında bulunan ve kendi okullarının ünü hakkında 
çok duyarlı olan gruplardır. İlgi alanları ise oldukça geniş bir 
yelpaze içinde yer alır. Örnek vermek gerekirse, eğitimin ka
litesi, futbol takımının başarısı, öğrenci ve öğretim üyesi po
litikaları, kayıt-kabul politikaları, okuldaki cinsel tercihler ve 
daha pek çok şey..

Mülkiyete ortak olan başkaları da vardır. Örneğin devlet 
(federal düzeyde ve eyalet ve yerel yönetim düzeylerinde) 
araştırmaları finanse eder. Öğrencilere ve üniversitelere 
kredi açar, birçok akademik etkinliği düzenler, değerlendirir, 
jürileri oluşturur. Devlet okullarında vergi yükümlülerinin ve 
meclislerin etkisi, doğal olarak son derece güçlüdür. Ancak, 
gözden uzak tutulmaması gereken nokta, ülkemizdeki hiçbir 
üniversitenin federal destek, çoğu zaman da eyalet desteği ol
madan ayakta kalamayacağıdır. Bu da, bir ölçüde devlete ait 
olmak anlamına gelir.

Göz önüne alınması gereken son grup ise, kamuoyu ve özel
likle de, kendisini kamuoyunun sesi olarak gören basındır. 
Bilme hakkı, ulusal geleneklerimiz arasına çok sağlam olarak 
yerleşmiştir. Bu hak, özellikle kamu kuruluşları ve kamuya 
malolmuş kişilerle ilgili olduğunda daha da güçlüdür. Ame
rika’nın büyük üniversitelerinde olup bitenler ülke çapında 
haber niteliğindedir. Küçük eğitim merkezlerinde yer alan
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olayların da, yerel önemi vardır. Bilimsel buluşlar gazetelerde 
manşet olur. Özellikle “Temel Bilimlere Dönüş” gibi basit slo
ganlarla tanımlanabilen ders programı tartışmaları gazete ve 
dergilerde geniş yer kaplayabilir. Aynı durum, üniversitelerde 
yapılan her türlü araştırma, özellikle de alkol ve seks ile ilgili 
çalışmalar için de söz konusudur. Makale yazarları üni
versitelere sürekli olarak önerilerde bulunurlar. Günümüzde, 
öneriden çok eleştirinin egemen olduğunu da üzülerek be
lirtmek zorundayım. Ancak konumuz bu değil. Önemli olan, 
üniversitelerin kamu malı olarak algılandığı, üniversite sa
kinlerinin birçoğunun, kamuya malolmuş kişiler olarak gö
rüldüğüdür. Bu da, bir başka mal sahibine daha hesap verme 
zorunluluğuna bağlı olarak, özgürlüğe sınır getirir.

Bu elkitabımn her bölümü, hangi biçimde olursa olsun, 
mülkiyet iddiasında bulunan herkese yardımcı olmak ama
cıyla yazılmıştır. Bu kitabın kullanılması durumunda öğ
renciler ile profesörlerin birbirlerinin yaşamlarını daha iyi an
layacaklarını; hem profesörlerin hem de öğrencilerin 
yöneticiler ve yöneticilik konusunda daha fazla bil
gileneceklerini; kamu oyunun ve basının etkinliklerimize ve de
ğerlerimize daha geniş bir hoşgörü ile bakacağını umuyorum. 
Asıl amacım ise, herkesin en azından üniversiteden nasıl ya
rarlanacağını ve kötüye kullanmadan (hattâ belki geliştirerek) 
nasıl kullanabileceğini göstermektir. Bu da bir elkitabımn işe 
yarayıp yaramadığının ölçüsüdür.
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1. BÖLÜM
Bir Tanıtma Mektubu

Okuyucuların belki de sabit fikirlilik olarak de
ğerlendirecekleri bir dizi bölüme geçmeden önce (her grubun, 
başkaları hakkında söylenenleri onaylayacağım sanıyorum) biraz 
otobiyografik bilgi yararlı olabilir. Zira güvenilirliğimi ve ye
terliliğimi göstermek çabasmdayım(1).

Mesleki kişiliğimin ilk olarak şekillendiği Japonya’da, 
resmi bir tanıtma mektubu son derece gereklidir. Bir görüşme 
talep ederken tanıtma mektubu ile gitmek ya da böyle bir ya
zının önceden gönderilmesini sağlamak çok önemlidir. Bunun 
da olanak varsa, geniş çevresi olan “bilinen” bir kişi ta
rafından yazılması iyi olur. İçerik değişebilir. Temel amaç hep 
aynıdır: Sıkıntılı ve gergin bir ilk karşılaşmayı ki
şiselleştirerek biraz yumuşatmak.

Bu uygar Japon geleneğini sürdürmek niyetindeyim ve ge
rekli mektubu sunacağım. Tek fark, bu tanıtmayı kendimin 
yapacak olması. Belki de “önemli bir mevkiye ulaşmış ünlü bir 
kişi”nin benim hakkımda birşeyler yazmasını sağlamak için 
çaba göstermeliydim. Ancak, bu işi yapabilecek birçok ismi 
gözden geçirdikten sonra, en uygun kişinin gene “ben” ol
duğuma karar verdim. Çünkü kendimle ilgili gerçekleri en iyi 
ben bilebilirim ve açıkçası kendi yorumlarımı yeğliyorum. Oto
biyografi insanın olayları kendi istediği biçimde anlatmasına 
elverişlidir. Zaten nesnelliği, ne bu aşamada ne de kitabın
1. Böylece, arkadaşım ve eski meslektaşım, Berkeley'den ünlü iktisat tarihçisi Carlo M. Cip- 

pola ile bu noktada ayrılıyoruz. Cippola kendisinden biyografik bilgi isteyen yayımcısına 
şöyle yanıt vermişdi: "Arthur Koestler bir keresinde, çalışmalarını beğendiğiniz için bir 
yazar ile şahsen tanışmak istemenin, kaz ciğeri ezmesinden hoşlandığınız için bir kazla ta
nışmak istemek kadar aptalca olduğunu söylemişti.'' Cippola'nm The Economi.c History o f  
the Worlcl Population ,(Harmondsworth. Middlesex: Penguin Books, 1962) isimli kitabının iç 
kapağına bakın.
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kalan kısmında bir fetiş haline getirmek niyetindeyim. Bu 
açıkçası benim kişisel deneyimlerime dayanan görüş ve göz
lemlerimi içeren bir kitaptır. Başlayalım.

Sayın Bay veya Bayan,
Size Harvard üniversitesi Lewis P. ve Linda L. Geyser pro

fesörü Bay Henry Rosovsky’yi tanıtmaktan mutluluk du
yuyorum. Bu upuzun unvanın amacı insanı etkilemektir. 
Zaten, üniversitelerin de, en az silahlı kuvvetler kadar hi
yerarşiyi ve rütbeleri seven kurumlar olduğu unu
tulmamalıdır. Sözkonusu kişi ayrıca Harvard’m Fen ve Ede
biyat Fakültesi eski dekanıdır. Bu makam, Cambridge, 
Massachusetts’te sık sık (ama başka yerlerde maalesef na
diren) biraz da kibirli birşekilde “Amerika’nın en iyi ve en 
önemli akademik pozisyonu” olarak tanımlanır(2). Ömrünün 
kalan kısmında ve öldükten sonra “eski dekan” yaftasını 
daima taşıyacaktır. Yaşı altmışlarının başında olan birisi için 
bu fazla bir yük sayılmaz.

HR’nin üniversite yılları tekdüzelilikten uzak, renkliydi. Li
sans öğrenimini William and Mary College de, lisansüstü öğ
renimini ise Harvard’da tamamladı. İlk öğretim görevine 
1958'de California Üniversitesi’nin Berkeley kampüsünde baş
ladı. Burada Japonya’nın ekonomik gelişmesini araştırdı. O 
zamanlar bu konu kamuoyunun ilgisini şimdiki kadar çek
miyordu. Bir “bölge uzmanı” olarak her zaman mesleki bir sis 
perdesinin ardında kaldı. Ekonomistler, Japonya hakkındaki 
bilgilerinden dolayı onu cömertce övüyorlardı. Şarkiyatçılar 
ise onun mükemmel bir ekonomist olduğundan emindiler. Bu

2. Bkz. David S. Landes. Revolution in Time (Cambridge: Harvard University Press, 1983) s: 
xi. Ü nlü dilbilimci Noam Chomsky geçenlerde bir gazetede çıkan mülakatında, üni
versitelerimizi yönetenleri "düşünce polisi" olarak tanımladı.Chomsky'nin siyasi görüşleri 
bilindiğinden, bu tanımdan alınmak gerekip gerekmediği pek açık değil. Ancak cümlenin 
sonu tereddüde yer bırakmıyor: "Bunlar, ülkenin üniversitelerini, haber medyasını ve ya
yıncılık sektörünü yöneten entellektüel bürokratlardır. Statükoyu korumak uğruna, gerçek 
düşünce serbestliğini sınırlarlar." Üniversitelerdeki yönetimin gücü hakkında daha abartılı 
bir görüş olamaz her halde. Bunun için bkz. Richard Higgins, "A Critic with Targets Ga- 
lore", Boston Globe, 4 Eylül 1988.
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iki grup hemen hemen hiçbir zaman bir araya gel
mediklerinden HR -bir süre için- sakin ve sorunsuz bir aka
demik hayat yaşadı.

California’da 1950'lerin sonu ile 1960'larm ilk yılları ara
sındaki dönem, yüksek öğetimin en iyi yıllarıydı. Üni
versitelerin büyüyüp gelişmesi ve vergi yükümlülerinin cö
mertliği, iyimser bir hava yaratmıştı. Bir parça zeka ve 
ortalama çalışkanlık, her profesörün hedefi olan sürekli kad
roya girmek, ömür boyu sürecek bir iş edinmek için yeterliydi. 
Buna bir de California iklimini ekleyin. Daha başka ne is
tenebilirdi ki?

Bu sakin dönem, 1964-65 akademik yılında ansızın son 
buldu. Amerikan öğrenci devrimi Berkeley’de doğdu. Üze
rinden neredeyse 25 yıl geçtikten sonra bile bu önemli sosyal 
olgunun nedenleri, hâlâ tartışılıyor. Bu nedenler arasında, Vi
etnam savaşı ve insan hakları hareketleri baş rolü oynadılar. 
Büyük kurumların soğukluğuna, insandan uzaklığına karşı 
duyulan tepki de önemliydi. Şu devrimci sloganı hatırlayın: 
Katlama, delme, kesme! Diğer ana etmen ise, üniversitelerin, 
kendilerini politika dışı ve tarafsız kabul eden kuramlara sal
dırı biçimine dönüşen, ani öğrenci hareketlerine karşı önlem 
almaktaki deneyimsizlikleriydi. Ancak, şu andaki amaç
larımız açısından, nedenler önemli değil. Sonuç, en başından 
beri belliydi: Yepyeni ve belirsiz bir atmosfer. Forumlar, bina 
işgalleri, polisler, sonu gelmeyen tartışmalara yol açan ve üze
rinde uzlaşmaya varılması olanaksız istekler, tumturaklı si
yasi nutuklarla dolu bitmez tükenmez öğretim üyesi top
lantıları. Hiç şüphesiz bütün bunlar, en azından geleneksel 
olarak üniversiteye yakışır düzeyde bilgi edinmeye uygun ol
mayan bir ortam yarattı.

Bu aşamada, HR, ilerigelen ekonomistler arasında âdet ol
duğu üzere, çok yanlış bir öngörüde bulundu. Avrupa’da doğ
muş, çocukluğunun ve gençliğinin büyük bölümü Amerika’nın 
doğusunda geçmişti. Dolayısıyla California hakkında doğal 
olarak kuşkuları vardı. Doğrusu, havanın hep güneşli olması
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can sıkıcıydı, nüfus köksüzdü; acayip ve gelip geçici modalar 
hep bu garip ortamda ortaya çıkıyordu. Berkeley patlamıştı 
ama hiç kuşkusuz bu talihsiz olaylar Amerika’nın doğu kı
yısındaki daha köklü kurumlarda asla ortaya çıkamazdı. Ivy 
League’de(,,) ve benzeri yerlerde öğrenciler ve profesörler hala 
ceket giyiyor ve kravat takıyorlar, kendilerinden yaşlılara 
bazen efendim diye hitap ediyorlardı. Uygar insanlara yakışır 
şekilde davranıyorlardı. En önemlisi, öğretim ve araştırma fa
aliyetleri aksamadan sürüyordu. Üstelik, HR kendisinde, üni
versiteyle ilgili işlerden uzak kalamama gibi tehlikeli bir eğilim 
görüyordu. Tartışmalardan, öğretim üyelerinin nutuklarından, 
komisyon toplantılarından hoşlanmadığım yüksek sesle söy
lemesine rağmen, kriz Berkeley’e geldiğinde bu sosyal has
talıkların hepsine ortalamanın üzerinde katkıda bulundu. Bu tür 
davranışları nedeniyle HR’nin, diğer birçok profesöre benzediği 
söylenebilir. Bir yandan kütüphaneye kapanarak banş ve sükun 
özlemi içinde olduğunu iddia ederler; diğer yandan akademik po
litika ve güç oyunlarına katılma fırsatını hiç kaçırmazlar. Ancak 
o, davranışlarının başkalarından farklı olarak, kuramlara, va
tandaşlık sorumluluğuna ve ahlak değerlerine ağırlık veren bir 
yorumla açıklanabileceğini ileri sürüyordu.

Her neyse, 1964—65 akademik yılının sonlarına doğra, HR Ca
lifornia Üniversitesindeki ekonomi ve tarih profesörlüğünden is
tifa ederek, geleneksel huzura aramak üzere Amerika’nın batı 
sahillerini terk eden ve çoğu sosyal bilimcilerden oluşan küçük 
bir sığınmacı kafilesine katıldı. O zamanların refah ve bolluğu 
sayesinde birkaç cazip teklif de aldı. Bunların arasından li
sansüstü eğitimini yaptığı eski okulu Harvard’ı seçti.

Harvard, HR’yi her zaman fazlasıyla etkilemişti. O gün
lerde, iyi bir eğitimin yanı sıra bolca eğlenceye de olanak sağ
lanan dört yıllık bir okul olan William and Mary College’de li-
(*) Ivv League (Sarmaşık Birliği): ABD’ııin kuzeydoğusundaki sekiz okulun (Brown, Columbia, 

Cornell, Dortmouth, Harvard, Princeton, University o f  Pennsylvania ve Yale) oluşturduğu bir 
birlik. Okul binalarını kaplayan sarmaşıklar bu okulların eski bir geleneğe dayandığını gös
terdiğinden, bu adla anıldıkları düşünülmektedir. (Ç.N.)


