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550. Yýl Etkinlikleri

Sunuþ

Ü

niversitemizin Fatih Sultan Mehmet tarafýndan
Ýstanbul'un fethinin ertesi günü 30 Mayýs 1453'de
Ayasofya Camii yakýnýnda eðitime baþladýðý ve
daha sonra Zeyrek Pantokrator Manastýrý’nda
eðitimini sürdürdüðü bilinen bir gerçektir. Nitekim
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1 Aðustos
1933'de Ýstanbul Darülfünunu kapatýp, Ýstanbul
Üniversitesi kurulduðunda tarihi kapýmýzýn üzerine
Ýstanbul Üniversitesi altýna da MCDLIII
yazdýrarak Üniversitemizin 550 yýllýk geçmiþini
bir kez daha belirtmiþtir.

550. Yýl Etkinlikleri’ne Fakültelerimiz, Yüksekokullarýmýz, Enstitülerimiz kendi konularý ile ilgili
önemli bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler
düzenlemiþtir.

Açýlýþ Etkinlikleri’nin bir kitap halinde bastýrýlmasý
tarihe önemli bir kayýt düþülmesi anlamýnda çok
deðerlidir. Bu baðlamda bazý eksiklerimiz olabilir,
bunlarýn hoþgörü ile karþýlanacaðýna inanýyor, bu
düþüncelerle Ýstanbul Üniversitesi’nin her 50 yýlda
bir görkemli törenlerle kuruluþ yýlýnýn kutlanacaðýný
belirtiyor, sevgiler ve saygýlar sunuyorum.

Özellikle Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Ahmet Necdet
SEZER'in onurlandýrmasý, 9. Cumhurbaþkanýmýz
Sayýn Süleyman DEMÝREL'in, Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti Baþbakaný Sayýn Derviþ EROÐLU’nun,
Yükseköðretim Kurulu Baþkaný Sayýn Prof. Dr.
Kemal GÜRÜZ'ün, Avrupa, Amerika ve Asya
kýtalarýndan ünlü üniversitelerin rektör, dekan ve
bilim insanlarýnýn katýlýmlarý törenimizi güçlü ve
görkemli kýlmýþtýr.

Prof.Dr. Kemal ALEMDAROÐLU
Ýstanbul Üniversitesi Rektörü

30-31 Mayýs 2003'de gerçekleþen Açýlýþ Etkinlikleri
gerçekten Üniversitemizin gücünün dünya bilim
ortamý tarafýndan kabul ediliþini ve Üniversitemizin
Merkez Binasý’nda açýlýþýný gerçekleþtirdiðimiz
Ýstanbul Üniversitesi Bilim ve Sanat Merkezi adý
altýnda yer alan Kitap Galerimiz ve Resim Galerimiz
de Üniversitemizin kültür ve sanata verdiði deðeri
dünya bilim ortamýndan toplantýmýza katýlan
deðerli bilim insanlarýna bir kez daha göstermiþtir.
Böylece yabancý 111 bilim insanýyla birlikte “21.
Yüzyýlda Üniversite” ve “Uluslararasý Bizans ve
Osmanlý Sempozyumu” konulu açýk oturumlar,
toplantýlar düzenlenerek 550. Yýl Etkinlikleri
baþlatýlmýþtýr. 31 Aralýk 2003 tarihine kadar sürecek
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550. Yýl Etkinlikleri
akýlcý, bilimsel ve özgür düþünebilme yetisi kazandýrmaktadýr. Böylesine önemli sorumluluklar üstlenen
üniversitelerimiz, düþüncenin bilimsel platformlarda
özgürce tartýþýldýðý, katýlýma olanak tanýyan kurumlar
olarak yapýlandýrýlmalýdýr.
Çaðdaþlaþma sürecinde en büyük güvencemiz olan
üniversitelerimizin, dünyadaki saygýn üniversitelerin
düzeyine çýkabilmesi için çok çalýþmalý, bilimsel
özgürlüðü her koþul ve ortamda koruyabilmeliyiz.
Üniversitelerimizi geliþtirerek, demokratik, özgür ve
çaðdaþ kimliðe kavuþturarak, bilim üretmelerinin
önündeki engelleri kaldýrarak, eðitimin kalitesini
yükselterek ülke kalkýnmasýnda yol alabiliriz.
Üniversitelerimizin öðretim elemaný açýðý, bina
yetersizliði, sýnav sistemi ve donaným eksikliði baþta
olmak üzere güncel sorunlarýnýn çözülmesi, geleceðimiz
yönünden büyük önem taþýmaktadýr.
Yükseköðretimin bugün yeniden yapýlanma gereksinimi
içinde bulunduðu bilinmekte ve bu gerçek, gerek
a k a d e m i k ç e v r e l e r, g e r e k k a m u o y u n c a d a
paylaþýlmaktadýr. Yeniden yapýlanma çalýþmalarý
planlanýrken, öncelikli amaç, yükseköðretim
kurumlarýmýzýn demokratik, özgür kurumlar olarak
geliþmelerinin ve varlýklarýný sürdürmelerinin önündeki
engellerin kaldýrýlmasý olmalýdýr. Bu kapsamda atýlacak
adýmlarýn, uzlaþma ile atýlmasý, Cumhuriyet’in temel
nitelikleriyle baðdaþmasý, toplumun, gençliðin ve
üniversitelerin beklentilerini karþýlamasý ve ülke
gerçekleriyle örtüþmesi gerekmektedir. Uzlaþmayla
baþlatýlmayan ve Üniversitelerarasý Kurul’un süzgecinden
geçmeyen giriþimlerin baþarýya ulaþamayacaðýndan,
sorunlara çözüm üretmek yerine, yeni sorunlarý da
birlikte getireceðinden de kuþku duyulmamalýdýr.

Ü n i v e r s i t e s i

30 Mayýs 2003

ilerleme yarýþýnda ön sýralarda yer almasýný saðlayacaktýr.
Kalkýnma ve geliþme çabalarýnda ülkemizin itici gücü
olarak gördüðümüz üniversitelerimiz, yaþadýklarý
sorunlara karþýn, ulusumuza ve devletimize karþý
sorumluluklarýný baþarýyla yerine getirmektedir.
Üniversitelerimizin anlayýþ birliði içinde, ilkelerinden
ve eðitimin niteliðinden ödün vermeden, ülkemizi
geleceðe taþýmasý doðrultusundaki çalýþmalarýný
sürdürme kararlýlýðýný takdirle karþýlýyoruz. Türkiye’nin
bilgi toplumu düzeyine ulaþmasý konusunda, demokratik
ve laik Cumhuriyetimizin temel kurumlarýndan
üniversitelerimize, bilim insanlarýmýza ve gençlerimize
büyük sorumluluklar düþmektedir. Gençlerimizi saðlam
bir kiþiliðe, sorun çözme yeteneðine kavuþturmak,
onlara dünyanýn her ülkesinde geçerli olan ve baþarýyla
yaþamlarýný sürdürebilecekleri bilgi, birikim ve deneyimi
kazandýrmak amacýmýz olmalýdýr. Bu konudaki en büyük
görev, üniversitelerimizin ve öðretim elemanlarýmýzýndýr.
Öðretim elemanlarýmýza, gençlerimizi bilimle
kucaklaþtýrmak ve meslek edinmelerini saðlamanýn
yanýnda, onlarý Atatürk Ýlke ve Devrimlerine baðlý,
ulusunu seven, Cumhuriyet deðerlerini koruyan ve
geliþtiren bireyler olarak yetiþtirme konusunda da
önemli sorumluluklar düþmektedir. Cumhuriyetimiz’in
e n ö n e m l i k a z a n ý m l a r ý a ra s ý n d a y e r a l a n
üniversitelerimizi, hizmetleri ile bugünlere taþýyan
öðretim elemanlarýmýzýn, toplumu bekleyen tehlikeleri
herkesten önce görerek, gençlerimizi doðru
yönlendirdiklerinden görev ve sorumluluklarýný her
zaman özveriyle yerine getirdiklerinden kuþku
duymuyoruz.
Sevgili Gençler,

Meslek liselerinin kendi dallarýnda yükseköðrenim
görmelerinin önemini, hem Cumhuriyet’in temel
niteliklerinin korunmasý, hem de ara insan gücüne olan
gereksinim yönünden bir kez daha vurgulamak
istiyorum. Zorunlu temel eðitim uygulamasý, kesintisiz
sürdürülmeli ve 12 yýla çýkarýlmasý çalýþmalarýna hýz
verilmelidir.

Ýsteklerinizin haklý, beklentilerinizin ve umutlarýnýzýn
büyük olduðunun bilincindeyiz. Sizlere saðlanan
olanaklar, ne yazýk ki, beklentilerinizi tam olarak
karþýlayamamaktadýr. Ýþsizlik ve herkesin eðitim
olanaklarýndan ayný düzeyde yararlanamamasý gibi
sorunlar, yalnýzca sizlerin deðil, ülkemizin de önemli
ve öncelikli sorunlarýdýr. Üniversiteyi bitiren çok sayýda
gencimizin iþ bulamamasý, kimi zaman da alanlarý
dýþýndaki iþlerde çalýþmak zorunda kalmalarý üzüntü
vericidir. Sizler, yükseköðretim olanaklarýndan
yararlanan bireyler olarak, genç nüfusumuz içinde
ayrýcalýklý bir konumdasýnýz. Koþullar oluþturulduðunda,
her zaman en iyisini yapmak, ülkenize ve insanlýða
yararlý olmak arayýþý içerisinde olacaðýnýzdan kuþku
duymuyoruz. Sizlerin canlýlýðý ve coþkusu, bizleri güçlü
kýlmakta, aydýnlýk yarýnlara ulaþma yolundaki
umutlarýmýzý artýrmaktadýr. Geleceðe güvenle
bakmamýzýn önünde engel oluþturan, geliþme çabalarýný
kesintiye uðratan yolsuzluk, yoksulluk ve eðitimsizlik
gibi temel sorunlarýn aþýlmasýnda sizlere de önemli
sorumluluklar düþmektedir.

Ýletiþim teknolojisinin baþ döndürücü geliþme hýzý, tüm
ülkeleri uluslararasý yarýþma ortamýna itmiþtir.
Üniversitelerimizin baþarýsý Türkiye’nin çaðdaþ dünyadaki

Üniversitede öðreneceðiniz bilgiler sizleri yaþama
hazýrlayacaðý gibi, geleceðinizi de yönlendirecektir.
Sizlerin yetiþmesi yalnýzca üniversite öðretimi ile sýnýrlý

Deðerli Konuklar,
Üniversitelerin sorunlarýna çözüm aranýrken, planlý,
katýlýmcý, saydam ve öngörülü politikalar
oluþturulmasýnýn yaný sýra, eðitim sisteminin sorunlarýna
eðilinmesinin önemini de vurgulamak istiyorum. Eðitim
sisteminin, öðrenmenin öðretilmesini amaçlayan bir
yapýya, araç ve yöntemlere kavuþturulmasý
zorunluluktur. Ayrýca, ortaöðretimin üzerinde önemle
durulmalý, ortaöðretimin öðrencinin geliþmesinde, bilgi
alanýnýn saptanmasýnda, üniversite ve meslek seçiminde
temel rol oynadýðý gözardý edilmemelidir.
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kalmamalýdýr. Sizlere sunulan olanaklarýn deðerini
bilmeli, eðitimin yaþam boyu sürecek bir etkinlik
olduðunu unutmadan okumalý, araþtýrmalý, sorgulamalý,
kendinizi her alanda yetiþtirmelisiniz. Her türlü bilgiyi
aklýn ve bilimin süzgecinden geçirerek tartýþmalý, ancak
amacý belli olan yönlendirmelerin sizleri etkilemesine
izin vermemelisiniz.
Gençlik gelecektir, gençlik umuttur, güç ve coþku
demektir. Ulus ve devlet olarak bu anlayýþla, özgüven
kazanmanýzý saðlayacak, çaðdaþ bir eðitim ve öðrenim
görerek yetiþmenizi, bilgi toplumunun etkin bireyleri
durumuna gelmenizi, edindiðiniz bilgi ve birikimle
dünyanýn her ülkesinde kendinizi kanýtlayabilmenizi
amaçlýyoruz.
Üniversite öðrencisi, ulusal deðerlerini iyi bilen, evrensel
deðerleri benimseyen, bilgiye, düþünceye saygýlý,
kendine güvenen, düþüncelerini çekinmeden açýklayan
bir yaklaþýmda olmalýdýr.
Yeniliklere ve deðiþimlere açýk olmalý, teknolojik
geliþmeleri yakýndan izlemeli, ülke ve dünya sorunlarýna
duyarlýlýkla yaklaþmalý ve temiz toplumun savunucusu
olmalýsýnýz.
Kendinize güvenmeli, uygulamalarýnýz, çaðdaþ kimliðiniz
ve çalýþmalarýnýzla ulusumuza güven vermeli, Atatürk’ün
emaneti Cumhuriyet’in geleceðe taþýnmasý için,
sorumluluklarýnýzýn bilinci ile hareket etmelisiniz. Türkiye
Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini koruyarak evrensel
deðerlerle bütünleþmesi ve çaðdaþ uygarlýðýn güçlü
ortaðý durumuna gelmesi katkýlarýnýzla baþarýlacaktýr.
Aklýn ve bilimin yol göstericiliðinden ayrýlmadýðýnýz,
demokrasiye inandýðýnýz sürece kendinizi geliþtirebilir,
düþüncelerinizi gerçekleþtirebilir, ülkemize ve insanlýða
yararlý bireyler olabilirsiniz.

Demokratik yönetime dayanan çaðdaþ devlet,
özgürlüklerin kullanýlmasý amacýyla ortam ve koþullarý
oluþtururken, ülke gerçekleri doðrultusunda
özgürlüklerin sýnýrlarýný da saptamakta, bu kapsamda
gerekli kurallarý uygulamaya koymaktadýr. Türkiye
Cumhuriyeti’nin laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti
niteliði ve üniter devlet yapýsý, özgürlüklerin sýnýrý
yönünden göz önünde bulundurulmasý gereken önemli
öðelerdir. Toplumun tüm kesimleri tarafýndan
benimsenen ve sahip çýkýlan bu öðeler, aydýnlýk
Türkiye’nin vazgeçilmezleridir.
Üniversitelerimizde, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel
deðerlerine ters düþecek tutum ve davranýþlardan
kaçýnýlmasý, kurallara uyulmasýnýn saðlanmasý ve
üniversitelerin çaðdaþ kurumlar olma özelliðinin
korunmasý, yöneticilerin öðretim elemanlarýnýn ve
öðrencilerinin ortak sorumluluðudur. Bu sorumluluðun
duyarlýlýkla yerine getirileceði konusunda kuþkumuz
yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, niteliklerinden ödün
vermeden çaðdaþlaþma ve aydýnlanma çabalarýný
sürdürecek kiþilerin ve kurumlarýn katkýsýyla dünyanýn
güçlü ülkeleri arasýndaki yerini yakýn zamanda alacaktýr.
Üniversitelerimizin ve gençlerimizin Cumhuriyet’e,
Atatürk Ýlke ve Devrimlerine baðlýlýk konusunda her
ortam ve koþulda sergiledikleri kararlý tutum, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kazanýmlarý ve kurumlarýyla geleceðe
taþýnmasýndaki en önemli güvencemiz olacaktýr.
Ýstanbul Üniversitesi’nin 550. Kuruluþ Yýldönümü’nü
ve bu güzel üniversitenin kurulmasýnda ve geliþmesinde
emeði olanlarý kutluyor, hepinizi saygýyla selamlýyor,
baþarýlar, esenlikler diliyorum.

Sizlerin, ulusal deðerlerine, Atatürk Ýlke ve Devrimlerine
yürekten baðlý, Yüce Önder’i kendine örnek alan
Türkiye’nin aydýnlýk geleceðine inanan Türk gençliði
olarak, ülkemiz ve ulusumuz için en yararlý olaný
yapacaðýnýza inanýyorum.
Sayýn Rektör, Deðerli Öðretim Üyeleri, Deðerli Konuklar,
Sevgili Gençler,
Ýnsan haklarý, demokrasi, hukukun üstünlüðü ve saydam
yönetim gibi kavramlar, günümüzde tüm insanlýðý
ilgilendiren, bireyleri her türlü baskýya karþý koruyarak
özgürlük alanýný geniþleten içerikleriyle evrensel bir
boyut kazanmýþtýr. Üniversiteler bu kavramlarýn
yeþerdiði, öðrenciler tarafýndan özümsendiði, tüm
toplumu aydýnlatan eðitim ve öðretim kurumlarýdýr.
Üniversiteler böylelikle yalnýzca bireyleri deðil, toplumlarý
ve ülkeleri de geleceðe hazýrlamakta, evrensel deðerlerin
benimsenmesine ve yerleþmesine katkýda bulunmaktadýr.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer ve
Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroðlu
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Derviþ EROÐLU

Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Baþbakaný

S

ayýn Cumhurbaþkaný,

Sayýn Rektör, Deðerli Konuklar,
Diplomasýný taþýmakla her zaman iftihar ettiðim Ýstanbul
Üniversitesi’nin 550. Kuruluþ Yýldönümü’nde aranýzda
bulunmaktan ve sizleri görmekten büyük mutluluk
duymaktayým. Bu vesile ile bu nazik daveti yapan
Sayýn Rektör Alemdaroðlu’na þükranlarýmý sunuyorum.
Sayýn Cumhurbaþkaný,
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Baþbakaný olarak bu
vesile ile bir kere daha Anavatana duymuþ olduðumuz
sevgiyi ve baðlýlýðý ifade ederken Kýbrýs Türkünün de
ayný duygular içinde olduðunu belirtiyorum. Kuzey
Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Türkiye’nin desteði
ve silahlý kuvvetlerinin iradesiyle huzur ve güven
içerisinde yaþamaktayýz. KKTC’yi daha devamlý hale
getirmek, geliþmekte olan ülkelerin üst sýralarýna
çýkarmak için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
yetkilileri ile yýllardan beri iþbirliði içerisinde
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu arada ulusal
davamýzý, yine Anavatan Türkiye ile birlikte bugüne
kadar getirmiþ olmanýn mutluluðunu yaþamaktayýz.
Bizler 1974 Kýbrýs Kurtuluþ Harekatý’nýn yapmýþ olduðu
coðrafya üzerinde bir devlet, bir Türk devleti kurmanýn
onuru içindeyiz. Son zamanlarda özellikle bu devleti
ortadan kaldýrmaya yönelik bazý faaliyetlerin sergilendiði,
gerek Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi’nin gerekse
Avrupa Birliði’nin bu konuda bazý iþbirlikçilerle KKTC’yi
ortadan kaldýrma faaliyetlerinin sergilendiði, yani bazý
planlarla bizi Rum insanýnýn yanýnda azýnlýk haklarýna
sahip bir vaziyette yaþatmak uðraþlarýnýn verildiði
dönemde, yine en büyük güvencemiz Anavatan Türkiye
olmaktadýr.
Ýstanbul Üniversitesi’nden bir genç doktor olarak mezun
olduktan sonra KKTC’nin ulusal davasý içerisinde ve
KKTC’nin kuruluþunda bulunmuþ, onay vermiþ bir kiþi
olarak bugün bu devletin baþbakanlýðý görevini üstlenmiþ
olmanýn onuru içerisindeyim. Tabii Ýstanbul
Üniversitesi’nde görmüþ olduðumuz eðitim yetkili bir

Türkiye’nin, Kýbrýslý Türk öðrencilere vermiþ olduðu
burslarla üniversite okuma þansý bulmuþ insanlarýz.
Benim neslim Kýbrýs dýþýna açýlan 3. nesil ve onur
duyarak söylüyorum, hepimiz de Türkiye üniversitelerinin vermiþ olduðu burslarla okuduk. Aksi takdirde
ne üniversiteye gelme, ne de okuma imkanýmýz yoktu.
Çünkü Ýngiliz Kýbrýs’ta Türklüðü deðil, Müslümanlýðý
ön plana çýkararak liselere bile Ýslam Lisesi, Kýbrýs
Ýslam Lisesi diyerek bizi Türklüðümüzden uzaklaþtýrmaya çalýþmýþtý, ama halkýmýz Atatürk Ýlkeleri ve
Devrimleri ortaya çýktýðý günden beri bu devrimleri
benimsemiþ, Atatürk Ýlke ve Devrimleri doðrultusunda
hareket etmiþ ve nitekim ulusal mücadele ile
“Baðýmsýzlýk benim karakterimdir” diyen Atatürk’den
feyz alarak yaþamýþ ve Anavatana güvenerek,
Anavatanýn bir gün geleceðini bekleyerek mücadelesini
sürdürmüþ ve 74 Barýþ Hareketi ile bu mücadeleyi
KKTC devletiyle taçlandýrmýþtýr. Þimdi bugün, bu devleti
huzur ve güven içerisinde yaþatmak gayretlerimizi
sürdürürken yine tek güvencemiz Anavatanýmýz
Türkiye’dir. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn, baþkanlarla
yapmýþ olduðu toplantýlardan görülüyor ki,
Anavatanýmýz, devlet, hükümet ve ordu yetkilileri KKTC
halkýnýn mutluluðu için, esenliði için her türlü fedakarlýðý
yapmaya devam etmektedirler. Devam edeceklerine
olan inancýmýz da tamdýr. Dolayýsýyla gelmiþ geçmiþ
hükümetlere, Türk Silahlý Kuvvetleri’ne ve tabii ki bize,
KKTC halkýnýn mücadelelerine destek veren
Anavatandaki tüm kardeþlere yürekten þükranlarýmý
sunuyorum.

Rumlarýn uzlaþmazlýðýný artýrýrken elbette Annan
Belgesi’nin daha da iyileþtirme düþüncesinden hareket
edildiði kanaatini bizde uyandýrýyor. Yine bu noktada
en büyük güvencemiz elbette ki Anavatanýmýz
Türkiye’dir. Ýki devlet gerçeðinden hareket edilmeden
Kýbrýs’da kalýcý bir anlaþmaya varmanýn zor olduðunu
ama mümkün olmadýðýný her vesilede ifade ettik. Ýki
devlet gerçeðinden hareketle iki kesimliliðe dayalý
Türkiye’nin garantisini içerecek bir anlaþma üzerinde
görüþmeye her zaman hazýr olduðumuzu, böyle bir
anlaþmaya varabilmek için biz ve ortaya koyduðumuz
görüþler doðrultusunda Rumlarýn da iyi niyet
sergilemesinin anlaþmayý mümkün hale getireceðini
düþünüyoruz. Bu noktada elbette bizler üzerimize
düþen görevi yerine getirmeye çalýþýrken karþý unsurun
da ayný düþünce içerisinde olmasý gerekir. Bu nedenle
bir kere daha Sayýn Cumhurbaþkaným, Þahsýnýzda
Anavatan Türkiye halkýna ve bütün Türk kurum ve
kuruluþlarýna yürekten teþekkür ediyor, bize bu
konuþmayý sunan Sayýn Rektör’e de teþekkür ediyorum.
Sayýn Konuklar, size de saygýlar sunuyorum. Saðolun.

Sayýn Cumhurbaþkaným,
makama geldiðimiz zaman KKTC’yi de bir üniversite
ülkesine dönüþtürme fikrini bizde oluþturmuþtur. Nitekim
1976 yýlýnda Eðitim Kültür ve Spor Bakanlýðý yaptýðým
dönemde Yüksek Teknoloji Enstitüsü projesini
hazýrlatmaya baþlamýþtým, 1985 yýlýnda Baþbakan
olduktan sonra da yýllar önce benim tarafýmdan
baþlatýlmýþ bu düþünceyi, ilk üniversite yasasýný KKTC
Parlamentosu’ndan geçirerek Doðu Akdeniz Üniversitesi
olarak tarihe geçirmiþ olmanýn onurunu taþýmaktayýz.
Bugün KKTC’de gençler, Atatürkçü, laik ve demokratik,
özellikle Atatürk Ýlkelerine son derece baðlý olmanýn
bilinci içerisinde yetiþtirilmektedirler. Bizler özellikle
Ýngiliz döneminde okuyan ve müstemleke dönemi genci
olmanýn, çocuðu olmanýn ne demek olduðunu bilen
insanlarýz. Özellikle o günlerde Türk Bayraðý çekmenin
bile mümkün olmadýðý, Ýstiklal Marþý’nýn okunmadýðý
günleri hatýrlarsak ve halkýmýzýn büyük bir fakirlik
yaþadýðý dikkate alýnýrsa bizim eðitim yapmamýz çok
zordu.
Bizler çok þükür, önce Anavatandan gelen öðretim
görevlilerince yetiþtirilmiþ sonra da Anavatan
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KKTC’de sizleri görmekten onur duyacaðýmýzý ifade
etmek istiyorum. Özellikle her gün bir dedikodunun
çýktýðý, her gün þöyle veya böyle olacak sözlerinin
kulaktan kulaða, aðýzdan aðza dolaþtýðý zamanlar
sizlerin KKTC’de olmanýz, halkýmýza moral verecektir,
güç verecektir. Bizler Kýbrýs’da kalýcý bir anlaþma olmasý
için üzerimize düþen görevleri bugüne kadar yerine
getirmeye çalýþtýk. Anlaþma olabilmesi için zaman
zaman özverilerde hatta tavizlerde dahi bulunma
noktasýna geldik, ama karþý unsurun, gerek tanýnmasý,
gerekse AB kapýlarýný açmýþ olmasý tabii ki uzlaþmazlýðýný
her geçen gün artýrmýþtýr. En son ortaya çýkan Annan
Belgesi’yle de Rum tarafýnýn bir anlaþmaya yaklaþacaðýný
beklemek herhalde oldukça zor olacaktýr. Çünkü bu
Annan Belgesi’ni daha da iyileþtirmek için 5-6 madde
deðiþtirilmesi yönünde istekleri vardýr. Halbuki bu
Annan Belgesi ortaya çýkmamýþ olsaydý, dýþ dünya
parmaðýný sokup Kýbrýs’daki sorunu karýþtýrmasaydý,
sorunu yaþayan ülkelerin anlaþmasý daha kolay olabilirdi
diye düþünüyorum. Ama gerek ABD, gerek BM, þimdi
de AB’nin iþleri karýþtýrmasý ve Rumlara 1990’da yapmýþ
olduklarý müracaata olumlu yanýt verip 1997 yýlýnda
tam üyelik müzakerelerinin baþlatýlmasý kararýný almasý
ve þimdi de Avrupa’nýn içerisine girme noktasýnda
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Baþbakaný Derviþ Eroðlu’nun
Ýstanbul Üniversitesi’ne Geliþi

13

Ý s t a n b u l
550. Yýl Etkinlikleri

Ü n i v e r s i t e s i

30 Mayýs 2003

hukuki bir temele oturtmak ve Osmanlý Devleti’nin
düzenini korumak. Ayný dönemde yaþayan Birgivi
Mehmed Efendi ise, Ýslam’ýn özüne dönüþünü savunuyor,
Ýslam’ýn özüne aykýrý olan her þeyi bidat olarak
nitelendiriyor ve bu düþünceden hareketle yararlý ve
zararlý bilimler diye bir kavram çýkarýyor. Yararlý bilimler,
Ýslami öðreti, zararlý bilimler ise tüm pozitif bilimler
ve Ke l a m . B ü t ü n m e d r e s e l e r b u d ö n e m d e
Þeyhülislamlýk’a baðlanýyor. Þeyhülislamlýk böylece
hukuksal ve kurumsal bir yapýya da sahip oluyor. Bu
suretle, Þeyhülislamlýk’da bir anlamda hem adalet
bakanlýðý hem eðitim bakanlýðý birleþmiþ oluyor. Ama,
adalet bakanlýðý bugünkü anlamda deðil. Ýslam hukuku,
fýkýh ve fetva müessesesi öne çýkýyor. Þeyhülislam Ebu
Suud Efendi, devletin nizamýna tehdit olarak gördüðü
için uzun süre Birgivi Mehmed Efendi’ye karþý mücadele
ediyor. Mücadele etmesinin sebebi felsefi ve entelektüel
kaygýlar deðil. Nizamý bozduðu için. Ama sonunda tüm
pozitif bilimlerin ve hatta Kelam’ýn medreseden
çýkarýlmasý bu dönemde gerçekleþiyor. Böylece 16. ve
17. yüzyýllarla 18. yüzyýlýn ilk yarýsýný kapsayan karanlýk
bir dönem baþlýyor.

olmuyor. Darülfünun Ankara’daki Cumhuriyet
Hükümeti’nin, Büyük Atatürk’ün kurduðu hükümetin
reformist hýzýna ayak uyduramýyor. Büyük Atatürk netice
itibariyle bir asker, fakat Allah’ýn verdiði bir deha,
inanýlmaz bir kavrama kabiliyetine sahip. Cenevre
Üniversitesi profesörlerinden Albert Malche’nin
Darülfünun’u deðerlendiren raporunu satýr satýr okuyor.
Bunu okuduktan sonra bu rapor üzerine kendi el yazýsý
ile sizlere aynen okuyacaðým þu 17 tane derkenarý notu
düþüyor:

Halbuki, Avrupa’da o çaðda olay tam tersi yönde
geliþiyor. Mesela, 1529’da ilk Protestan Üniversitesi’ni
kuran, Almanya’nýn öðretmeni, Praeceptor Germaniae
lakaplý Philip Melancton, Marburg Üniversitesi’nde
felsefe kürsüsü kuruyor, þiir kürsüsü kuruyor, fizik
kürsüsü kuruyor, matematik kürsüsü kuruyor ayný
dönemlerde.

2) Hürriyet-i ilmiye mahfuz. Fakülte-idare ve talim
heyetlerinin tayininde ve program tanziminde
müdahale.

Netice itibarý ile ne oldu? 1770 yýlýnda Çeþme önlerine
Rus Donanmasý gelip Osmanlý Donanmasý’ný imha
ediyor. Osmanlý o güne kadar Akdeniz’i kapalý deniz
zannediyor. Yani, Cebelitarýk’dan gelebilecek tehdide
dair fikirleri yok. Yüz metre ötedeki kütüphanede duran
Piri Reis haritasýna bakmayý kimse akýl etmiyor. Ancak
böylesine büyük bir felaketten sonra, yeni kurumlara
ihtiyaç duyulmaya baþlanýyor ve yeni bir süreç baþlýyor.
Bunlarýn ilki 1773’de kurulan, bugünkü Ýstanbul Teknik
Üniversitesi’nin nüvesini oluþturan Mühendishane-i
Bahri-i Hümayun, yani pozitif bilimlerin okutulduðu
denizcilik mektebi. Bu süreci Sayýn Alemdaroðlu çok
güzel izah etti, ben ayrýntýlara girmeyeceðim.
Darülfünun’un 1846’da kurulmasý esnasýnda Ýstanbul’da
166 tane medrese ve tahminen dokuz bin öðrenci var.
O zaman çok büyük tartýþmalar var. Bu kurumun faaliyete
geçmesi 17 sene sürüyor ve bidat çaðrýþýmý yapmasýn
diye, Farsça ve Arapça karýþýmý bir kelime olan Darülfünun
ismi üzerinde mutabakat saðlanýyor. Bunun ayrýntýlarýný
da Sayýn Rektör izah etti. Cumhuriyet kurulduktan hemen
sonra 1924’de çýkartýlan Tevhid-i Tedrisat Kanunu
fevkalade önemlidir. Laikliðin teminatlarýndan bir tanesidir.
Ayný yýl Ýstanbul Üniversitesi’ne tüzel kiþilik veriliyor.
Fakat Sayýn Rektör’ün belirttiði gibi, bunlar yeterli

a) Ýstanbul Darülfünunu laðvolunmuþtur; yerine
Ýstanbul Üniversitesi tesis olunacaktýr.
b) Bunun tesisine Maarif Vekaleti memurdur.
Dedikten sonra kafasýndaki üniversitenin anahatlarýný
kaðýda dökmeye baþlýyor:
1) Talebe-Ýngilizce-Almanca-Ýtalyanca veya Fransýzca
gibi ekalli bir ecnebi lisan bilmelidir (okuyup
anlamak).

3) Kafi para vermiþtik. (1931-32 908.474)
4) 88 müderris, 44 muavin, 36 müderris muavini,
42 asil olmak üzere toplam 240 (Çok)
5) Memurlar-müstahdemler adedi de çoktur (355).
Bu vazifeleri muhtaç talebeye
6) Kýymetsiz talebenin ilk sene cesareti kýrýlmalýdýr.
7) Emin’in (yani rektörün) en mühim vazifesi ilmi
meselelere taalluk eder; idari iþler için bir memur
lazým.
8) Ýstanbul Darülfünunu kendisini þuurlu bir þekilde
muayyen bir noktaya sevk eden, ilmi ve fikri bir
hýzdan nasibedar deðildir. Birkaç sene için
teveccüh olunacak istikameti vekalet tespit etmeli.
Fakülte Reislerinin, (yani dekanlarýn) müþterek
ve devamlý çalýþmalarý (Emin tarafýndan) temin
olunmalý. (Yani rektörün akademik ve idari yapýyý
bir elde tutmasýdýr.)
9) Hoca tayin ve azlinde vekalet hakim olmalýdýr.
10) Darülfünunun en büyük zaafý mülahaza ve
araþtýrmaya sevk eder tarzda tedris yok.
Ansiklopedik malumat veriliyor.
11) Edebiyat Fakültesi çok fena.
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12) Darülfünunun hocalarý! Yoktur. Þimdilik hariçten
getirmek lazýmdýr. Ondan sonra da kendi
çocuklarýmýzý ecnebi üniversitelerinde yetiþtirmek
lazým.
13) Týp Fakültesi’nin nakli lazýmdýr.
14) Mülkiye Mektebi, Hukuk Fakültesi müþterek
dersleri vardýr. Yakýn olmalý.
15) Eczacý Mektebi, Fen Fakültesi müþterek dersler
müþterek okunur.
16) Diþçi Mektebi-Týp Fakültesi
17) Kütüphanelerin ýslahý.
Sayýn Cumhurbaþkaný,
Deðerli Konuklar,

Son zamanlarda bu konu yanýnda, Türk Milli Eðitim
Sistemi’ni din aðýrlýklý liseler ve genel liseler olmak
üzere adeta iki kulvarlý bir sistem gibi gören ve de
böylece tamamen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu fiilen
ortadan kaldýrmaya yönelik bazý beyanlarý bakan
düzeyindeki insanlarýn aðzýndan duyuyoruz. Dini eðitim
görmeden milli bilinç, milli mücadele olmazmýþ
yönündeki bu tür beyanlar, eðer doðruysa, fevkalade
yanlýþtýr, esef vericidir. Türk üniversiteleri daima bunun
hesabýný sormuþtur, sormaya devam edecektir.
Sözlerime son verirken, Türk üniversitelerinin Büyük
Atatürk’ün çizdiði ýþýklý yolda Türk milletine, Türk
devletine, insanlýða ve bilime, Cumhuriyet’in temel
ilkeleri doðrultusunda, evrensel bilimsel kurallar ve
normlara uygun olarak hizmet vereceðinin altýný kalýn
çizgilerle bir kez daha çiziyor, saygýlar sunuyorum.

480 yýl süren bir süreç sonunda ortaya çýkan Ýstanbul
Üniversitesi’nin altýnda yatan entelektüel deha ve
ortaya konan siyasi irade bu derkenarlarda veciz þekilde
ifadesini bulmuþtur. Ýstanbul Üniversitesi’nin kuruluþu,
Türk tarihinde asýrlar sonra da olsa, Farabi, Ýbn-i Sina
ve Ýbn-i Rüþt’ün Gazali’ye galebe çalmasýnýn belgesidir.
Yani, insan aklýnýn kutsal vahiyin üzerinde olduðu,
insan aklýnýn süzgecinden geçmeyen hiçbir þeyin deðer
taþýmadýðýnýn ortaya konuluþunun abidesidir. Türk
üniversiteleri, kendilerinden önceki Ortaçað
üniversitelerinin evrimiyle oluþmuþ kurumlar olan Batý
üniversitelerinin aksine, medreselerin evrimiyle oluþmuþ
kurumlar deðildir. Tam tersine, onlarý ikame etmek
üzere Cumhuriyet’in Türk milletine armaðan ettiði
çaðdaþ kurumlardýr. Türk üniversiteleri Cumhuriyet’in
eserleridir. Dolayýsýyla, Cumhuriyet’in temel ilkeleri
olan laiklik, dil birliði, hak ve fýrsat eþitliði ve bütün
bunlarýn sentezi olan, hiçbir ýrk, din, dil, cinsiyet tefriki
yapýlmaksýzýn, her ferdini eþit haklara sahip vatandaþ
kabul eden anayasal vatandaþlýk kavramýnýn yýlmaz
bekçileridir.
Deðerli Konuklar,
Laikliðin operasyonel anlamda en önemli olan unsurlarý,
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile pozitif hukukun, yani insan
aklýna dayalý hukukun, þer’i hukukun, yani kutsal vahiye
dayalý hukukun yerini almýþ olmasýdýr. Yüksek yargý
organlarýnýn pozitif hukuka dayalý olarak vermiþ olduðu
kararlarý yok sayma hürriyeti hiç kimsede yoktur. Pozitif
hukuka dayalý olarak verilmiþ kararlar, hepimizi baðlar,
Meclisi de baðlar, Hükümeti de baðlar. Bu yapýlmadýðý
taktirde, siz fiilen insanlara pozitif hukukla þer’i hukuk
arasýnda tercih hakký tanýrsýnýz ve bu da Cumhuriyet’in
sonu olur. Buna asla müsaade etmeyeceðiz.

Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroðlu,
Duygu Alemdaroðlu ve Yüksek Öðretim Kurulu Baþkaný Prof.
Dr. Kemal Gürüz (soldan saða)

17

Ý s t a n b u l
550. Yýl Etkinlikleri

Ü n i v e r s i t e s i

30 Mayýs 2003

Prof. Dr. Kemal ALEMDAROÐLU
Ýstanbul Üniversitesi Rektörü

S

ayýn Cumhurbaþkaným,

Deðerli Konuklar,

Sayýn Cumhurbaþkaným,
Deðerli Konuklar,

Ýstanbul Üniversitesi’nin 550. Kuruluþ Yýlý’na hoþ geldiniz,
onur verdiniz, sonsuz saygýlarýmý arz ederim. Özellikle
Asya, Avrupa ve Amerika’nýn çeþitli ülkelerinden rektör,
rektör yardýmcýsý, dekan ve bilim insaný 111 yabancý
konuðumuza üniversitemizin dünya bilim ortamýndaki
deðerinin anlaþýlmasýnda saðladýklarý destek için de
sonsuz teþekkürler ediyorum.
Ýstanbul Üniversitesi 1453 yýlýnda kurulduðundan beri
ülkesine ve ulusuna önemli hizmetlerde bulunmuþ,
eðitim-öðretim, bilimsel araþtýrma ve toplumu
yönlendirme konularýnda üstün baþarýlar elde etmiþ,
Cumhuriyetimizin en eski, en köklü bir bilim kurumudur.
Türklerin bilim kurumlarýna deðer verdiklerini ve
kurduklarý bilim kurumlarýnda pozitif bilgilerin geliþtiðini
bilen Fatih Sultan Mehmet 30 Mayýs 1453’de Ayasofya
ve Zeyrek'de yükseköðretimin gerçekleþtirileceði bilim
kurumunu oluþturmuþtur. Nitekim bu bilim kurumundan
yetiþenler Osmanlý yönetiminde etkili olmuþlardýr. Daha
sonra Batýlýlaþma hareketleri içinde II. Mahmut özellikle
orduya hekim ve cerrah yetiþtirme düþüncesi ile 14
Mart 1827’de Týp Mektebi’ni kurmuþtur. Ardýndan
Harbiye ve Mülkiye gibi yükseköðrenim kurumlarý
birbirinden baðýmsýz oluþmaya baþlamýþ ve 1863 yýlýnda
Darülfünun kurulmuþtur. Darülfünun aydýnlanma
taraftarý olanlar ve olmayanlar arasýndaki sürtüþmeler
nedeni ile zaman zaman kapatýlmýþ ve ancak 1900’lü
yýllarda Ýstanbul Darülfünunu adý ile açýlarak Fen,
Edebiyat, Hukuk, Týp ve Ýlahiyat Fakültelerini kapsar
biçimde görevini sürdürmeye baþlamýþtýr.
Ýstanbul Darülfünunu Osmanlý Ýmparatorluðu’nun bu
döneminde önemli görevler üstlenmiþ, özellikle Týp
Fakültesi birinci sýnýf öðrencilerinin 1915 yýlýnda
Çanakkale Savaþlarý’nýn sürdüðü bir dönemde topluca
savaþa katýlmalarý ve 18/19 Mayýs 1915 gecesi hepsinin
birlikte þehit olmalarý Ýstanbul Üniversitesi tarihinin
önemli ve anlamlý olaylarýndan biridir. Diðer taraftan
Sivas Kongresi’ne katýlan Hikmet SAVAÞTEPE’nin týbbiye
temsilcisi olarak biz buraya “Mandanýzý tartýþmaya

görevini sürdürmüþ, ülkemizin ve ulusumuzun
kalkýnmasýnda, çaðdaþlaþmasýnda, bilimsel verilere
dayalý biçimde geliþmesinde önemli hizmetler görmüþ
ve Cumhuriyet tarihi içerisinde önder ve öncü üniversite
olarak yerini almýþtýr. 1933 yýlýnda Darülfünun’dan
Ýstanbul Üniversitesi’ne dönüþümde özellikle
Almanya’dan gelen bilim adamlarýnýn üniversitemize
bilimsel ve hatta yönetsel yönden destek ve katkýlarý
her zaman saygý, minnet ve þükran ile anýlacaktýr.
Ayrýca üniversitemizin rektörleri arasýnda Prof. Dr.
Ýsmail Hakký BALTACIOÐLU, Ord. Prof. Dr. Cemil BÝLSEL,
Ord. Prof. Dr. Sýddýk Sami ONAR, Ord. Prof. Dr. Kazým
Ýsmail GÜRKAN, Ord. Prof. Dr. Ekrem Þerif EGELÝ, Prof.
Dr. Haluk ALP, Prof. Dr. Bülent BERKARDA ve diðerlerini
anarak, hatýralarý önünde saygý ile eðiliyorum.

Sizlere üniversitemizin son durumu hakkýnda sýnýrlý ve
özet bilgi sunmaya çalýþacaðým.
79 yabancý ülkeden 1.582 yabancý öðrenci olmak üzere
yaklaþýk 49.000 öðrenciye eðitim-öðretim veren
üniversitemiz 5.000 akademik ve 7.000 de akademik
olmayan görevliye sahiptir.

gelmedik” sözü Ulu Önder Atatürk tarafýndan Türk
gençliðinin gerçek duygusu olarak yorumlanmýþtýr.
Cumhuriyet’in kuruluþu ile baþlayan devrimlerde ve
özellikle 3 Mart 1924’de Hilafet’in kaldýrýlmasý önergesine
mecliste karþýlaþýlan direnci, konuþmalarý ile azaltan,
ortadan kaldýrtan ve Hilafet’in kaldýrýlmasý taslaðýnýn
oylanmasýnda hemen hemen oy birliði saðlayan kiþi,
yine üniversitemizin profesörlerinden o günün Adalet
Bakaný Prof. Seyit Bey’dir. Bu ve benzeri örnekleri
artýrmak mümkündür.
Nihayet Ulu Önder Atatürk’ün yerinde öneri ve direktifleri
ile Darülfünun, Ýsviçreli Felsefe Profesörü Prof. Malche
tarafýndan incelenmiþ ve 1933 yýlýnda kapatýlarak
geleneði kendisi ile baþlayacak olan Ýstanbul
Üniversitesi’nin kuruluþu gerçekleþtirilmiþtir.
Böylece 550 yýllýk bilim geçmiþi olan bu kurumun
çaðdaþ, Batýlý ölçülerde yeniden yapýlanmasý son 70
yýlý kapsamaktadýr. Gerçekten üniversitemiz son 70 yýl
içerisinde aydýnlanma devrinin önemli bir ögesi olarak
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17 fakülte, 6 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 13
enstitü, 25 araþtýrma ve uygulama merkezi ile
üniversitemizin bilimsel çalýþmalarda son yýllarda anlamlý
atýlým içerisinde olduðu görülmektedir. Nitekim son
yýllarda uluslararasý atýf indekslerine giren dergilerdeki
yayýn sayýsýnda ikinci sýraya yükseliþimiz bu konuda
önemli bir göstergedir.
1998 yýlýndan bu yana gelenekselleþen “Ýstanbul
Üniversitesi Bilim Ödülleri”nin giderek dünya bilim
ortamýnda daha fazla izlenen ve ilgilenilen bir ödül
o l m a s ý d a ü n i ve r s i t e m i z i n b i l i m s e l g ü c ü n ü
göstermektedir.
Avrupa, Amerika ve Asya kýtalarýnýn ünlü üniversiteleri
ile karþýlýklý öðrenci deðiþimi gerçekleþtirilerek “çift
diploma” hedefine yönelik çalýþmalar sürmektedir.
Üniversitemizin Ýstanbul Týp ve Cerrahpaþa Týp
Fakültelerini birbirine baðlayan telekonferans sistemi;
eþ zamanlý olarak Avrupa’da Strasburg, Paris, Tulus,
Bordo, Brüksel, Tübingen, Berlin, Amerika’da Memphis
ve Asya’da Ýsrail üniversiteleri týp fakülteleri ile
ülkemizde (Kayseri) Erciyes Üniversitesi, (Erzurum)
Atatürk Üniversitesi, (Adana) Çukurova Üniversitesi,
(Ýzmir) 9 Eylül Üniversitesi týp fakültelerini ve (Ýzmir)
Atatürk Eðitim Hastanesini de, kapsam alaný içerisine
alarak týp fakültelerimizi ulusal ve uluslararasý düzeyde
çok ayrýcalýklý konuma getirmektedir.

Üniversitemizde birçok bilim dalýnýn gereksinim duyduðu
“Ýleri Tetkikler Laboratuarý” ve “Teknoloji Araþtýrma ve
Geliþtirme Merkezi” (TEKMER) Avcýlar Kampüsü’ndeki
binalarýnda araþtýrýcýlarýmýza ve sanayimize hizmete
baþlamýþtýr.
Üniversitemizde iç haberleþmeyi ve dýþ iletiþimi
saðlamanýn zorluklarýný giderebilmek düþüncesi ile
gerçekleþtirdiðimiz 12.500 abonman kapasiteli santral
bu yöndeki harcamalarýmýzýn en aza indirilmesini
saðlayacaktýr.
Sayýn Cumhurbaþkaným,
Ýstanbul Üniversitesi Merkez Binasý 1868 yýlýnda
yapýlmýþ, üniversitemizden önce Harbiye Nezareti olarak
kullanýlmýþ olup tarihi mimarisi ile ülkemizin önemli
bir kültür hazinesidir. Zaman içerisinde orjinal durumu
deðiþtirilerek, büyük salonlar küçük odalara
dönüþtürülmüþ ve koridorlara bakan kavisli pencereler
tuðlalarla doldurularak anlamsýz bir yapý ortaya
çýkarýlmýþtýr. Ancak 17 Aðustos ve 12 Kasým 1999
depremleri binada önemli hasarlar meydana getirmiþtir.
Mühendis ve mimarlarýn verdiði raporlar doðrultusunda
bina derhal boþalttýrýlmýþ, güçlendirme çalýþmalarý ve
daha sonra da onarýmý gerçekleþtirilerek binamýz tarihi
orjinal durumuna getirilmiþtir. Merkez Binamýzýn “Bilim
ve Sanat Merkezi” olarak üniversitemize, ulusumuza
ve ülkemize hizmet edeceðini ve böylece ulusal ve
uluslararasý düzeyde kongre, konferans vb. her türlü
bilimsel etkinliklerin, konserlerin, sergi, fuar ve gösteri
alanlarýnýn þekilleneceðini gururla arz ediyorum ve bu
konuda bizleri bilgileri, deneyimleri, görüþleri, emekleri
ve önemli boyutlarda maddi katkýlarý ile destekleyenlere
sonsuz teþekkürler ediyorum.
Sayýn Cumhurbaþkaným,
Deðerli Konuklar,
Üniversiteler, eðitim-öðretim, bilimsel araþtýrma ve
topluma hizmet iþlevlerini birçok zorluða karþýn eksiksiz
yerine getirmeye çalýþmaktadýr. Tarih içerisinde bu
iþlevini sürdüren üniversitelere karþý siyasi iktidarlarýn
baskýlarý ve üniversiteleri susturma giriþimleri ve sürekli
tartýþmalarýn varlýðý söz konusudur. Özellikle sanayi
devrimi sonrasý üniversiteler ürettikleri bilimi sanayiye
ve topluma aktarabilmek için özgür, bilimsel çalýþma
ve araþtýrma ortamýna gereksinim duymuþlardýr. Bu
durum üniversitelerde bilimsel çalýþmalarýn özgürce
yapýlabilirliðini ve üniversitelerin ürettiklerini topluma
özgürce aktarabilmelerini saðlamýþtýr. Bu durum
demokrasi ile yönetilen ülkelerde giderek daha güçlü
bir þekilde kendini göstermiþ ve üniversitelerin özgür
bilimsel üretim iþlevi daha da güçlenmiþtir. Demokrasiler
insan hak ve özgürlüklerini gerçekleþtiren ve koruyan
rejimlerdir. Demokrasilerde birey esastýr, her þey birey
içindir. Ancak demokrasilerde birey, demokrasilerin
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Alemd
olmazsa olmaz üç koþuluna kavram, kural ve kurum
koþuluna uymak zorundadýr. Kavramsýz demokrasi,
kuralsýz demokrasi ve kurumsuz demokrasi yoktur.
Kurumlarýn da kendilerine özgü kurallarýnýn olmasý
çok doðaldýr. Demokrasi ile yönetilen ülkelerin temel
kurallarý anayasalarýnda, kurumlarýn kurallarý da
yasalarýnda, yönetmeliklerinde yer almaktadýr.
Demokratik toplumlarda görüþlerin tartýþýlmasý doðaldýr.
Ancak dünyada hiçbir demokratik rejim varlýðýný tehdit
eden ve ortadan kaldýrmak isteyen giriþim ve eylemlere
özgürlük tanýmaz. Böylece demokrasi kendi varlýðýný
koruyan ve savunan bazý yasal önlemlerin alýnmasýný
gerektirecektir. Bu düþüncelerle üniversite
yöneticilerinin ve öðretim elemanlarýnýn anayasa ve
yasalar içinde ülkesinin yararýna düþüncelerini özgürce
belirtebilmesinin gerçek demokrasinin, uygarlýðýn ve
üniversite özerkliðinin göstergesi olduðunu vurgulamak
isterim.
Ýstanbul Üniversitesi laik, demokratik sosyal hukuk
devletine, ulusal baðýmsýzlýðýmýza ve ulusal onurumuza
yönelik her türlü tehdidi büyük bir duyarlýlýkla izlemeyi,
Büyük Atatürk’ün kutsal emanetine yönelik saldýrýlara
Cumhuriyet aydýnlarý duyarlýlýðý içinde karþý koymayý
sürdürmektedir ve sonsuza kadar da sürdürecektir.
Üniversitemizin öðretim elemanlarý, öðrencileri ve
idari görevlileri “Hayatta en hakiki mürþit ilimdir”
sözünü varlýklarýnýn temeli olarak belirlediklerinden
çaðdaþ uygarlýk düzeyi ile baðdaþmayan ve toplumu
Ortaçað karanlýðýna sürüklemeye çalýþarak ulusal
iradeyi siyasi çýkarlarýna alet edenlere karþý birlik ve
bütünlük içinde uyarýcý ve yol gösterici iþlevlerini
sürdüreceklerdir.

Son zamanlarda Avrupa Birliði’ne girmemize engel
olarak, bazý kiþiler tarafýndan “Atatürk Ýlke ve
Devrimleri”, “Kemalizm” ve Türk ulusunun Büyük
Atasý’na olan baðlýlýðýný aþaðýlamayý amaçlayan bir
kavram olarak kullanýlan “Tek Heykellilik”
gösterilmektedir.
Atatürk Ýlkeleri akýlcýlýktýr. Özellikle az geliþmiþ ülkelerde
geliþme sürecinde mutlak uyulmasý ve uygulanmasý
gereken ilkelerdir.
Kemalizm bir yaþam biçimidir.

“Tek Heykellilik” kavramý ile küçümsenmeye cüret
edilen Türk ulusunun Ulu Önder’e olan içten baðlýlýðý
ise, bir anlamda Ortaçað karanlýðýnda yaþayanlarý
kölelikten çýkaran, özgürlük, baðýmsýzlýk ve egemenlik
haklarý olmayan toplumu þahlandýrarak yok olma
durumundan kurtaran, güçlü ve çaðdaþ bir Türkiye
ve Türk ulusu yaratan Kurtarýcý’sýna ve Önder’ine fikri
hür, vicdaný hür, irfaný hür, “Ne mutlu Türküm” diyen
bireylerin þükran borcunun göstergesidir. Yoksa “Benim
naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktýr” diyen
Ulu Önder’e tapmak asla deðildir.
550 yýllýk bir bilim kurumuna sahip olmanýn, sadece
Ýstanbul Üniversitesi mensuplarý için deðil, Türk ulusu
için de bir onur olduðu düþüncesi ile 550. yýlýmýzý
kutluyor, öðrencilerimize, mensuplarýmýza, ulusumuza
ve ülkemize yararlar saðlamasýný diliyor, saygýlarýmý
arz ediyorum.

Ýstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu, Müzik Dinletisi, Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarý Öðrencileri
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Meltem OCAK

Ýstanbul Üniversitesi Öðrenci Temsilcisi

S

ayýn Cumhurbaþkaným,

Deðerli Konuklarýmýz ve Sevgili Arkadaþlarým,
Atatürk’ün kurduðu Cumhuriyetimizin 80. yýlý ve Büyük
Önder'imizin gerçekleþtirdiði Üniversite Reformu’nun
70. yýlýna rastlayan, üniversitemizin kuruluþunun 550.
yýlýnda öðrenci olmanýn ve 49 bin öðrenci arkadaþým
adýna konuþmanýn kývancýný, onurunu, coþkusunu,
heyecanýný, sevincini tüm öðrenci arkadaþlarým adýna
yaþýyorum.
Kývançlýyým, ilk kez üniversitemizde uygulanan öðrenci
temsilciliði görevine, öðrenci arkadaþlarýmýn desteði
ile geldim, buradayým.
Kývançlýyým, üniversitemizin öðrenci temsilcileri olarak,
Üniversite Yönetim Kurulu toplantýlarýna katýlýyoruz.
Dinamik düþüncelerimizi, ülkemizin geleceðine yönelik
projelerimizi deðerli öðretim üyelerimizle birlikte
arkadaþlarýmýz adýna tartýþabiliyor ve büyük destek
alýyoruz.
Onurluyum, Atatürk’ün açtýðý aydýnlýk yolda yürüyen,
ulusal ve evrensel deðerleri içselleþtirmiþ bir
üniversitede, birçok arkadaþým gibi eðitimimi
tamamlamak üzereyim. Ýleride mesleklerimizi
uygularken, önce ülkemizi, ülkemiz insanlarý için
düþünmeyi, çalýþmayý öðrendik. Bilgi sahibi olmadan
fikir sahibi olunamayacaðýný, ancak bilgili, donanýmlý
bireyler olarak Çaðdaþ Türkiye’yi oluþturabileceðimizi
öðrendik.
Bilimin yol göstericiliðinde çalýþmayý,
dogmalardan uzak durmayý, doðru
savunmayý, yanlýþlarýn karþýsýnda durmayý
BÜYÜK ATATÜRK’ÜN 1935’lerde DERS
AMFÝLERDE...

önyargý ve
bildiðimizi
ilke edindik,
DÝNLEDÝÐÝ

Cumhuriyet’in koruyucusu ve geliþtiricisi bireyler
olacaðýmýza söz veriyorum.
Ýstanbul Üniversitesi’nin kuruluþunun 550. yýl mezunlarý
olarak Cumhuriyetimizi hep ileriye, hep aydýnlýða
götüreceðimiz bilinci, sorumluluðu ve özgüveni ile,
Karanlýk ve Gerilik Kork Bizden!
Biz Atatürk’ün gençliðiyiz!
Biz Ýstanbul Üniversitesi öðrencileriyiz!

Böylesine büyük ve asýrlarýn birikimini taþýyan bir
kentte, tarihi zenginlikler arasýnda, yaygýn bir yerleþim
alanýna sahip, Avrupa’nýn ve dünyanýn bilim merkezi
olmayý amaç edinmiþ Ýstanbul Üniversitesi’nin gençleri
adýna, demokratik, laik, ulusal ve evrensel deðerleri
benimsemiþ Çaðdaþ Türkiye’nin, Atatürk’ün kurduðu
Ýstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu, Müzik Dinletisi, Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Öðrencileri
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2. B ö l ü m

Anýlarla Ýstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent BERKARDA
Ý. Ü. (E) Rektörü
Prof. Dr. Halit Ziya KONURALP
Ý. Ü. Ýstanbul Týp Fakültesi (E) Dekaný
Prof. Dr. Ali Rýza BERKEM
Ý. Ü. Fen Fakültesi (E) Dekaný
Prof. Dr. Yýlmaz ALTUÐ
Ý. Ü. Hukuk Fakültesi (E) Dekaný
Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER
Ý. Ü. Hukuk Fakültesi (E) Dekaný
Prof. Dr. Mehmet OLUÇ
Ý. Ü. Ýþletme Fakültesi (E) Dekaný
Prof. Dr. Kasým Cemal GÜVEN
Ý. Ü. Eczacýlýk Fakültesi (E) Dekaný
Prof. Dr. Sedat KATIRCIOÐLU
Ý. Ü. Ýstanbul Týp Fakültesi (E) Dekaný
Prof. Dr. Erol DÜREN
Ý. Ü. (E) Rektör Yardýmcýsý
Prof. Dr. Kemal ÖNEN
Ý. Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Dahili
Týp Bilimleri (E) Bölüm Baþkaný

Ýstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu, Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý
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Berkard
Prof.Dr. Bülent BERKARDA
Ýstanbul Üniversitesi (E) Rektörü

S

Süheyl Ünver, Ahmet Hamdi Tanpýnar, Hýfzý Veldet
Velidedeoðlu, Cahit Arf, Tarýk Zafer Tunaya, Berke
Vardar, Sabahattin Eyüboðlu, Haluk Alp, Muzaffer
Aksoy, Þevket Aziz Kansu, Bülent Tanör. Ve daha nice
ulusal ve uluslararasý deðerler. Her biri bir aný kitabýný
oluþturur.

ayýn Cumhurbaþkanýmýz,

Sayýn Rektörler, Öðretim Üyeleri, Konuklar, Sevgili
Öðrenciler, Basýn Mensuplarý,

Böyle büyük bir günde huzurunuzda konuþmanýn
mutluluðunu belirterek sözlerime baþlýyorum. Bu büyük
günde bir yandan Ýstanbul’un Türk oluþunun ve diðer
yandan anýt üniversite Ýstanbul Üniversitesi’nin 550.
Yýldönümü’nü kutluyoruz.
Bizden anýlardan söz etmemiz istendi. Bizler gibi,
üniversitede 50 yýlýn üzerinde bir süre geçirmiþ olanlarýn
kuþkusuz pek çok anýlarý vardýr. Anýlar bireysel-kiþisel
olabildiði gibi, üniversiteye ait de olabilir. Böyle bir
günde kýsýtlý zaman nedeniyle bireysel anýlara pek fazla
yer vermek istemedim. Sadece birkaç anýmý belirteyim:

Cerrahpaþa Týp Fakültesi’ne 1750 sayýlý kanuna göre
dekan seçilmem, Ýstanbul Üniversitesi Rektörlüðü’ne
seçilmem, bazý ulusal ve uluslararasý ödüllerim, Avrupa
Týp Eðitim Birliði Yönetim Kurulu Üyeliði, düzenlediðim
büyük uluslararasý kongreler kiþisel anýlarýmýn deðerlileri
arasýnda sayýlabilir. Yýllar boyu gelmiþ geçmiþ binlerce
týp öðrencisiyle iliþki ve dostluklar da benim için deðerli
anýlarý oluþturur. Rektörlüðüm ve dekanlýðým sýrasýnda
gerçekleþen, iyiye giden iþlerden dolayý da gurur
duyduðumu belirtmeliyim. Fakat ben asýl üniversitemle
ilgili birkaç aný-yorum yapmak istiyorum.

Ýstanbul Üniversitesi Cumhuriyet’in ilk 20 yýlýnýn tek
üniversitesidir. Çaðdaþ, laik, demokratik ve uygar
Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleþmesinde büyük
hizmetler vermiþtir ve halen de vermektedir.
Týp, hukuk, iktisat, iþletme, fen, kimya, fizik, biyoloji,
mühendislik, kültür, sanat, dil ve edebiyat, ormacýlýk,
veterinerlik, siyasal bilgiler ve daha pek çok alanda
Türkiye’nin temel kurumlarý ve kazançlarý hep Ýstanbul
Üniversitesi kaynaklýdýr.
Bu ana bölümlerin her biri ayrý bir dünyadýr. Týp
dediðimizde 25 anabilim ve 125 bilim ve uzmanlýk dalý
buradan çýkýp Türkiye’ye daðýlmýþtýr ve Týp Fakültelerimiz

Sayýn Cumhurbaþkaným, Sayýn Dinleyenler,

Ýstanbul Üniversitesi’nin büyüklüðünün birkaç pýrýltýsýný
bu kýsa zamana sýkýþtýrmaya çalýþtým. Bu anlamlý töreni
düzenleyen Rektör Prof. Dr. Kemal ALEMDAROÐLU’nu
kutlarým.
Hepinizi saygýyla selamlarým.

(Cerrahpaþa ve Ýstanbul Týp) Türkiye’ye bugüne kadar
40.000 dolayýnda hekim yetiþtirmiþtir.
Edebiyat Fakültesi 10 bin öðrencisi olan, 100 küsür
öðretim programý olan, Türkiye’nin fikir, sanat, edebiyat,
felsefe, psikoloji vs. dallarýnda üniversite temellerinin
atýldýðý yer. Örneðin, arkeoloji Türkiye’de bilimsel
hüviyetini Ýstanbul Üniversitesi’nde kazanmýþtýr.

Hukuk deyince, hukuk bilimi Ýstanbul Hukuk
Fakültesi’nden Türkiye’ye yayýlmýþtýr. Hukukun bütün
dallarýný kuran ve geliþtiren Hukuk Fakültemiz de çok
önemli hizmetler yapmýþtýr. Sadece Anayasa Hukuku’nu
ve Fakültemizin 1961 Anayasasý’ndaki büyük rolünü
ve Türkiye’ye kazandýrdýðý demokratik kurum ve
kavramlarýn bazýlarýný sayýverelim: Anayasa Mahkemesi,
Yüksek Hakimler Kurulu, Yargý Baðýmsýzlýðý, Üniversite
Özerkliði, Sendikal Haklar, Toplu Sözleþme ve Grev
Hakký, Toplantý ve Gösteri Yürüyüþ Haklarý.
Görüldüðü gibi Ýstanbul Üniversitesi bilimsel hizmetleri
ya n ý n d a ü l k e y ö n e t i m i n d e d e ç o k ö n e m l i
danýþmanlýklarda bulunmakta ve Atatürk Ýlke ve
Devrimlerinin korunmasýnda anayasal kurumlarýn
yanýnda yerini almaktadýr.

Tabii bu arada hatýralarýný taziz etmek istediðim
demokrasi þehitlerimiz de olmuþtur: Turan Emeksiz
1960, Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil 1979, Prof. Dr.
Ümit Doðanay 1979, Çanakkale Savaþý’nda tümü þehit
olan bir týbbiye sýnýfý, 16 Mart 1978’de üniversite
bahçesinde ölen 5 öðrenci, yaralanmakla kurtulan
Server Tanilli.
Bu arada, kendilerini tanýmak þerefine nail olduðum
için anýlar konuþmama aldýðým, sonsuzluk aleminde
dolaþan büyük deðerlerimizden birkaçýnýn ismini anmak
ve hatýrlatmak istiyorum: Sýddýk Sami Onar, Kerim
Erim, Fehim Fýrat, Akil Muhtar Özden, Hulusi Behçet,
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ayýn Rektörler, Deðerli Konuklar,

Prof. Dr. Halit Ziya KONURALP, 31 Mayýs 1904 yýlýnda
Ýstanbul Üsküdar’da dünyaya geldi. Ravza-i Rüþtiyeyi Terakki’yi, ardýndan Ýdadi ve Sultaniyi bitirdi. Lise
ikiyi Almanya’da okudu. Lise üçü sýnavla geçip,
öðrenimine Týbbiye’de devam etti. 1925 yýlýnda Týp
Fakültesi’nden mezun oldu. 1926 yýlýnda, Gülhane
Askeri Akademisi’nde bir yýl kurs gördü. 1926–1928
yýllarý arasýnda mecburi hizmet yaptý. Adana Sýtma
Enstitüsü’nde iki ay sýtma kursu gördü.
1928-1931 yýllarý arasýnda, Haseki Hastanesi’nde, Prof.
Dr. Kemal ATAY’ýn yanýnda Röntgen ve Cerrahi Ýhtisasý
yaptý. 1931’de Diyarbakýr Numune Hastanesi’ne tayin
edildi. O dönemde plastik cerrahi uygulamalarýna
baþladý.
1933-1934 yýllarý arasýnda evlendi ve Diyarbakýr’dan
Ýstanbul’a döndü.
1934-1935 döneminde eylemsiz doçent olup Þiþli Etfal
Hastanesi’ne radyolog olarak tayin edildi. 1935 yýlýnda,
Konya’da yayýmlanmakta olan “Anadolu Kliniði”
mecmuasýnda plastik cerrahi ile ilgili ilk makalesi olan
“Yüz Plastiklerine Dair Birkaç Vak’a”yý yayýmladý.
1935-1937 yýllarý arasýnda, Prof. Dr. M. Kemal ÖKE ile
özel olarak çalýþtý.
1937’de Haseki Hastanesi’nde üniversite eylemli doçenti
oldu. Bundan bir yýl sonra, 1938’de, Çapa’da, 2. Cerrahi
Kliniði’nde, Genel Cerrahi’ye baðlý olarak, 49 yataklý
ilk Plastik Cerrahi Merkezi’nin düzenlenmesini
gerçekleþtirdi. Genel Cerrahi içinde Plastik Cerrahi
eðitim programý uyguladý.
1948 yýlýnda kýsa bir süre Ýngiltere’ye gitti, East
Greensted Plastik Cerrahi Merkezi’ni ziyaret etti.
1950’de, Killner’in daveti ile Ýngiltere’ye gitti ve 1951
yýlýna kadar orada kaldý.
“Plastik Cerrahide Esas Prensipler” adlý kitabý ile 1952
yýlýnda profesör oldu.

1955 yýlýnda düzenlenen 1. Dünya Plastik Cerrahi
Kongresi’nde, dört virtüöz cerrahtan biri olarak yer
aldý. Kongrede, güreþçi kulaðýnýn onarýmýnda kendisine
ait özgün cerrahi tekniði sundu.
1958 yýlýnda klinik þefi oldu.
1959’da Londra’da düzenlenen 2. Dünya Plastik Cerrahi
Kongresi’ne olduðu gibi, 1963 yýlýnda Washington’da
yapýlan 3. Dünya Plastik Kongresi’ne de katýldý.
Rockefeller Bursu ile 1956 yýlýnda Cleveland’a (ABD)
gitti. Bir yýl sonra “American Society of Plast & Reconst
Surgery” yazýþma üyesi oldu.
1974 yýlýnda “American Trauma Society” kurucu üyeliði
görevi yaptý.
Ayný yýl Ýstanbul Esnaf Hastanesi’nin kuruculuðunu
üstlenen ve bu hastanede özel olarak çalýþmaya
baþlayan Prof. Dr. Halit Ziya KONURALP, halen çalýþmaya
devam etmektedir.
Ýstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu
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Gazi, istikbali bize emanet etti. Bu emanet çok aðýrdýr.
Fakat Türk gençliðinin saðlam omuzlarýna yüklenince
bu bize ne kadar hafif gelecektir. Biz Türk çocuklarýyýz.
Mustafa Kemal bizden biridir ve bizim en büyüðümüzdür.
O da Türk gencidir. Bizdeki en büyük gücü O yarattý.
Bilime, kültüre dayanacak olan yarýný da O’nun sözüyle
biz yaratacaðýz. Gazi’nin 10. yýl þenliklerinde
buyurduklarý gibi milletimizi ve kültürümüzü dünya
milletlerinin fevkine çýkaracaðýz. Bütün üniversiteli
arkadaþlarým namýna Vekil Bey’den (Hikmet BAYUR)
rica ediyorum: Bizim bu imanýmýzý Büyük Þefimize
iletin. Bizden O’na sonsuz saygý götürün. Çalýþacaðýz,
son nefesimize kadar çalýþacaðýz. Hepimiz bir aðýzdan
Büyük Þefimizin dediði gibi haykýralým: Ne mutlu
Türküm diyene!

ayýn Rektörler,

Sayýn Konuklar, Deðerli Meslektaþlarým, Sevgili
Öðrenciler,
Ýstanbul Üniversitesi’nin ilk kuruluþunun 550., Ulu
Önder Atatürk tarafýndan kurulan yeni Ýstanbul
Üniversitesi’nin 70. Kuruluþ Yýldönümlerinin kutlanmasý
çerçevesinde düzenlenmiþ olan toplantýlara bizleri de
davet etmek kadirbirliðini göstermiþ olan Sayýn
Rektörümüz Prof. Dr. Kemal ALEMDAROÐLU’na, emekli
hocalarýn duayeni olarak teþekkür ediyorum.

Ýþte bundan 70 yýl önce üniversite öðrencisinin Atatürk’e
karþý gösterdiði sevgi ve baðlýlýðýn ilk belgesi.
Yýl 1951. Kýrþehir’de Atatürk’ün büstünün yýkýlmasý
üzerine üniversitemizin 30 binden fazla öðrencisi Beyazýt
Meydaný’nda bir miting düzenlemiþ, olay þiddetle
lanetlenmiþ ve Atatürk’e baðlýlýk hareketleri dakikalarca
devam etmiþtir.

Yeni Ýstanbul Üniversitesi, 1 Aðustos 1933 tarihinde kuruldu.
Aðustos ortalarýna doðru zamanýn Milli Eðitim Bakaný
rahmetli Dr. Reþat GALÝP imzasýyla þu yazýyý aldým:
Fiziki Kimya Profesörü Muavini Ali Rýza Bey’e,
Muhterem Efendim,
Maarif Vekaleti, 31 Temmuz 1933 tarih ve 2252
numaralý kanun mucibinde 1 Aðustos 1933 tarihinden
itibaren Yeni Ýstanbul Üniversitesi’ni kurmaya memur
edilmiþtir.
Bu kanunun ikinci maddesine göre, 31 Mayýs 1934
tarihine kadar üniversite kadrosu muvakkatdýr. Kat’i
kadro bu tecrübe devresinden sonra yapýlacaktýr.
Bu þartlar dahilinde, 1933-1934 ders yýlý için Ýstanbul
Üniversitesi’nde 45 lira asli maaþla Fiziki Kimya Profesör
Muavinliði’ne atanmýþ bulunuyorsunuz.
Cumhuriyet idaresi, yeni üniversitede çalýþanlardan
bu müesseseyi en kýsa zamanda asri ihtiyaçlara uygun
hakiki bir kültür ocaðý haline sokmalarýný bekliyor.
Bu uðurda büyük hizmet ve gayret göstereceðinize
kaniim. Muaffakiyetinizi diler ve saygýlarýmý sunarým,
efendim.
Dr. Reþit GALÝP
Maarif Vekili

Bu yazý üzerine 1 Eylül 1933 tarihinde bu binada,
Zeynep Haným Konaðý’nda, bu bilim ocaðýnda hocalýða
baþladým. Bugün, Yeni Ýstanbul Üniversitesi’nin 70.,
bu bilim ocaðýnda hocalýða baþlamamýn da 70.
Yýldönümlerini birlikte kutluyorum. Çok mutluyum.
Yeni Ýstanbul Üniversitesi’nin kurucusu Ulu Önder
Atatürk’ü, benimle beraber üniversitenin kurucu öðretim
üyeleri arasýnda yer alan ve daha sonralarý bu bilim
ocaðýnda yýllarca hizmet verip ebediyete intikal etmiþ,
bütün hocalarýmýzý rahmetle anýyor, hayatta olanlara
saðlýk ve mutluluk diliyorum.
Yeni Ýstanbul Üniversitesi 1 Aðustos 1933’de kuruldu.
Açýlýþý 18 Kasým 1933’de yapýldý. Yeni Üniversite’nin
kurucusu Milli Eðitim Bakaný olan Dr. Reþit GALÝP’in
istifasý üzerine bakanlýða getirilen rahmetli Hikmet
BAYUR’un da katýldýðý görkemli bir törenle açýlýþ yapýldý.
Toplantýda üniversite öðrencileri adýna bir öðrenci þu
konuþmayý yapmýþtýr:
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Uzun yýllar, 10 Kasýmlarda bu salonu hýnca hýnç dolduran
öðrenciler Atatürk’ün manevi huzurunda dakikalarca
saygý duruþunda bulunmuþlardýr.
1968’de üniversite öðrenciler tarafýndan iþgal edildi.
Üniversite Senatosu iþgal süresince her gün Baltalimaný
Hidro Biyoloji Araþtýrma Enstitüsü’nde toplantý yaptý.
Ýþgalin kaldýrýldýðý haberinin gelmesi üzerine, bir pazar
sabahý Mediko-Sosyal Merkezi bahçesinde toplanýldý.
Ýþgal Konseyi üyeleri gelip teslim için her þeyin hazýr
olduðunu bildirdi. Rektör, dekanlar ve öðretim üyeleri
korteji üniversite kapýsýnýn önüne geldi. Merasimle
kapýdaki zincir söküldü ve Rektörlük Binasý’na (þimdiki
Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarý Enstitüsü) gelindi. Her taraf
pislik içindeydi. Öðrencilerin þikayeti rektörlük makam
odasýnda Atatürk’ün bir fotoðrafýnýn olmayýþýydý. Holde
Atatürk’ün bir büstünün olduðu söylendiyse de,
öðrenciler tatmin olmadýlar. Yanlarýnda getirdikleri
Atatürk’ün resmini duvara astýlar.

Bugün de, üniversitemiz öðrencilerinin, geçmiþteki
aðabeyleri ve ablalarý gibi Atatürk sevgisiyle dolu,
Atatürkçü düþüncede olduklarýna içtenlikle inanýyorum.
Ulu Önder Atatürk’ün kurduðu bu üniversite, 70 yýldýr,
Atatürk’ün kurduðu laik, demokratik Cumhuriyet’in
bekçiliðini yapmýþtýr ve bundan böyle de bu üniversitenin
sonsuza dek buna devam edeceðinden kimsenin
kuþkusu olmasýn.
Ben, bu fakültede dekanlýðým sýrasýnda, kalýcý iki eser
býraktým. Biri, bu binanýn Laleli Caddesi’ne bakan
köþedeki balkonuna, Atatürk’ün beðenilen, geceleri
aydýnlatýlan, büyük boyda bir fotoðrafýný yerleþtirdim,
ikinci olarak da yine bu binanýn Koca Reþit Paþa
Caddesi’ne bakan giriþ kapýsýnýn cephesine Atatürk’ün
her zaman geçerli olan, “Hayatta en hakiki mürþit
ilimdir, fendir” vecizesini altýn yaldýzlý harflerle yazdýrdým.
Ýstedim ki, öðrenciler, sabahleyin üniversiteye gelirken
ilk olarak Atatürk’le selamlaþsýn ve daha sonra da bilim
ocaðýna girerken, hayatta en gerçek yol göstericinin
bilim ve fen olduðu hususunda Atatürk’ten ilk dersi
alsýnlar.
Bundan 70 yýl önce kurulan üniversitede dört fakülte,
(fen, edebiyat, hukuk ve týp) 180 öðretim elemaný ve
birkaç bin öðrenci varken bugün, 17 fakülte, 13 enstitü,
13 yüksekokul, 5.000’den fazla öðretim elemaný ve
49.000’in üzerinde öðrencisiyle, Ýstanbul Üniversitesi
Atatürk’ün Üniversite Reformu ile amaçladýðý Batýdaki
üniversitelere eþ, dünyada saygýnlýðý olan büyük bir
bilim ocaðý haline gelmiþtir. Bu tarihi, köklü ve saygýn
bilim ocaðýný bölmeye hiçbir kimsenin gücü
yetmeyecektir.
Mensubu olmaktan daima iftihar ettiðim bilim ocaðýnýn
daha nice 550. ve 70. yýldönümlerinin kutlanmasý
dileklerimle, hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum.

Ýþte üniversiteli öðrencilerin benim de tanýðý olduðum,
Atatürk sevgisi ve Atatürk’e olan baðlýlýðý ve Atatürk’e
olan sevgi ve saygýlarýný gösteren birkaç aný.
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ayýn Rektörler, Deðerli Konuklar,

1948’de mezun olduðum Ýstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ne, 1949’da fahri asistan olarak intisap ettim.
Ondan sonra asistan, doçent ve profesör olarak 1983
Mayýs’ýna kadar hizmet ettim. Ýki enstitüye müdürlük ve
fakülteye dekanlýk yaptým. Mensubu olmakla þeref
duyduðum üniversitemdeki iki hatýramý nakletmek isterim.
1944’de Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne
imtihanla girdim. Jüride rahmetli Hocam Ord. Prof. Dr.
Ebül’ula Mardin baþkandý. Birinci sýnýfta Anayasa Hocamýz
rahmetli Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Baþgil’di. Haziran’da
sözlü imtihana girdik. Hoca salona üçer kiþi alýyor, bir
masanýn önüne oturuyor, önünde bir kase içinde
hazýrladýðý ufak kaðýtlara yazýlý sorularý öðrencilere iki
kaðýt çektirerek anlatmalarýný istiyordu. Biz Mualla, Ýlhan
ve ben olarak üç kiþi girdik. Hoca ilk Ýlhan’a sordu, o
bildi, iyi not alarak salondan çýktý. Sýra Mualla’ya gelmiþti,
o da iki soru çekti, okuyunca yüzü kýzardý ve birden
kaðýtlarý Hoca’nýn yüzüne doðru fýrlatarak salondan hýzla
ayrýldý. Ali Fuat Hoca ve ben þaþýrmýþtýk, Hocamýz bana
“Buyurun sýra size geldi iki soru çekiniz” dedi. Ben de
iki soru çektim, cevapladým, imtihan iyi geçmiþti. Bizler
o sabahki son imtihan öðrencileriydik. Ben dýþarý çýkýnca
Mualla’nýn hüngür hüngür aðladýðýný ve “Ben ne yaptým,
Yýlmaz elçiye zeval olmaz ne olur gir Hoca’ya Mualla
sizden ellerinizi öperek af dileyecek de” dedi. Mualla’nýn
hali içler acýsý idi. Ben “Arkadaþým Mualla sizden özür
ve af dileyecek müsaade eder misiniz?” diye sordum.
Hocamýz baþýný sallayarak “Gelsin bakalým” deyince ben
Mualla’yý salona aldým. Mualla hemen Hocamýzýn ellerine
kapandý “Sabaha kadar uyumadým çalýþtým af dilerim”
diye ellerini öpmeye baþladý. Hocamýz “Otur bakalým
kýzým” diyerek Mualla’yý önündeki iskemleye oturttu.
“Çek bakalým iki soru” dedi. Þaþýran Mualla oldu, soru
çekti bunlar cevaplarýný bildikleri idi, güzel cevap verdi.
Ali Fuat Hocamýz “Aferin hadi geçmiþ olsun” diyerek
ona iyi bir not vererek sýnýfý geçirdi. Seneler sonra bir
gün avukat Mualla’ya rastladým, bana “Yýlmaz þimdi
teðmen oðlum senden Deniz Harp Okulu’nda ders
görüyor” deyince çok sevinmiþtim.
Ýkinci hatýram þöyle: Yargýtay baþkanlarýndan emekli
Ali diye bir hakim mezun olduðu, Ýstanbul Hukuk

Fakültesi’ne o zamanýn parasý ile çok iyi bir vasiyette
bulunarak 600.000 TL býrakýyor ve Fakülte’ye bir okuma
salonu, Feriköy Mezarlýðý’nda kendine bir mezar
yapýlmasýný istiyordu. Merhum Yargýtay Baþkaný’nýn
mahfuz hisseli mirasçýsý olduðunu söyleyen iki kiþi
vasiyet aleyhine dava açtýlar. Dava uzun sürdü ve
reddedildi. Bunun üzerine Fakültemiz Dekanlýðý Feriköy
Mezarlýðý’na gömülen Ali Bey’in mezarýný aramaya
baþladý, bulunan mezardan bir kadýn cesedi çýktý. Açýlan
ikinci mezar ise bir çocuða aitti. Ali Bey’in gömüldüðü
mezar araþtýrmalara raðmen bulunamýyordu. Bunun
üzerine meselelere çare bulmakla ünlü merhum Hocamýz
Prof. Dr. Hýfzý Timur þöyle bir çare buldu: “Ali Bey’in
bu mezarlýkta gömülü olduðuna þüphe yok. Biz Fakülte
adýna bir mezar yeri satýn alýp oraya boþ bir mezar
inþa ettirelim ve kabir taþýna Ali Bey’in ismini ve
hizmetlerini yazdýrtalým, gelen geçen okur ve bir fatiha
yollar” dedi. Bu yapýldý. Boþ mezarýn inþaatý ise o
zamanki Dekan Prof. Dr. Bülent Davran (rahmetli),
Prof. Dr. Hýfzý Timur (rahmetli), Dr. Sami Okay ve ben
tarafýndan yapýldý. Hatta çektirdiðimiz hatýra fotoðrafý
Fakültemiz’deki arþivlerdedir. Baþta Ali Bey
olmak üzere tüm merhumlara rahmet dilerim.
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(Birinci sýra) Talinn Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mati Heidmets , Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Boyan
Bilotchev, Stockholm Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gustaf Lindencrona, Köln Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tassilo Küpper,
Kýrgýzistan Milli Eðitim Bakaný Eþengül Boljureva, Bonn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Klaus Borchard, (Ýkinci sýra) TürkManas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Seyfullah Çevik, Bodenkultur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Herbert Hager,
Fatima Jinnah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Najma Najam, (Üçüncü sýra) Piteþti Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr.
Georghe Secora
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Ord. Prof.Dr. Sulhi DÖNMEZER
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ayýn Rektör, Deðerli Öðretim Üyeleri,
tek parti döneminde ilk demokratik hareketi baþlatmasý
ve bu husustaki söylemi.

1934-1935 ders yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ne girdim. 1933 Atatürk Ýstanbul Üniversitesi
Reformu üzerinden henüz bir yýl geçmiþti. Baþka bir
deyiþle üniversite yeni bir oluþma sürecini sürdürüyordu.
Her zaman söylemiþimdir. Ailelerimiz bizleri Batýnýn
büyük üniversitelerine gönderememiþlerdi. Ama Büyük
Atatürk 1933 Reformu ile Batý üniversitelerinin belki
de en iyisini bizim önümüze getirmiþ ve böylece
dünyanýn en büyük hukuk alimlerinden ders almak,
onlarýn seminerlerine devam edebilmek, konferanslarýný
dinlemek ve bilimsel zihniyetin genç kafalarýmýzda
yerleþmesine olanak elde etmek ödülünü böylece
kazanmýþtýk. Ayrýca Türk hocalarýmýz da tam dikkatle
seçilip atanmýþlar ve böylece Ýstanbul Üniversitesi’nde
dünya kültürünün el ele tutuþmasý olanaðý ortaya
çýkmýþtý.
Ancak üniversite maddi bakýmdan, araç gereç itibariyle,
fukaranýn fukarasý idi: Ýstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, Ýktisat Fakültesi, Enstitüleri, Ýstanbul Týp
Fakültesi’nin bir kýsým derslikleri, laboratuvarlarý,
rektörlük, fakülte dekanlýklarý bütün bunlarýn hepsini
barýndýran tek bina bugünkü Merkez Binasý idi. Binanýn
sadece duvarlarý kagir, bütün içi ise ahþap olduðundan
her zaman bir yangýn çýkmasý olasýlýðý meydanda idi.
Ýþte biz bu þartlar içinde Batýnýn ve Türkiye’nin en
büyük alim hukukçularýndan hukuku öðrenmek imkanýný
bulmuþuzdur.
Sayýn Rektör, diðer arkadaþlarým gibi benden de, bir
zamanlar fakülte dekanlýðý yapmýþ bulunmam dolayýsýyla,
beþ dakika içinde bazý hatýralarýmý sizlere nakletmemi
istemiþtir. Aslýnda beþ dakika içinde söylenecek fazla
söz yoktur. Üniversitenin içinde bulunduðumuz altmýþ
küsür senelik tarihi içinde tanýðý olduðumuz olaylarý,
portreleri, öðretici ve öðrenci olarak geçirdiðimiz
maceralarý, elbette ki, sizlere beþ dakika içinde yansýtmak
mümkün olmaz.
Üniversitede görevli olarak geçirdiðim yýllar içinde
nelere tanýk olmadýk ki:

Montreux Antlaþmasý sonucu Boðazlarýn tam olarak
Türk egemenliðine geçerek silahlandýrýlmasý olayýnýn
ülkemizde büyük sevinçle karþýlandýðý bir dönemde
üniversitemizin sergilediði vatansever tutum.
28 Nisan ve 27 Mayýs olaylarýnda Ýstanbul Üniversitesi.
1961 Anayasasý’nýn esas çalýþmalarýnýn Ýstanbul
Üniversitesi’nde hazýrlanmasý dolayýsýyla üniversite
içindeki iliþkiler.
27 Mayýs’dan sonra devletin yeniden teþkilatlanmasý
serancamýnda üniversitemizin saðladýðý hizmetler.
147’ler olayýnýn üniversiteye bir darbe olarak meydana
çýkýþý ve üniversitemizin bu feci olayý ortadan kaldýrmak
üzere gösterdiði celalet.

1946’ya kadar geçirdiðimiz ve üniversitenin Milli Eðitim
Bakanlýðý’nýn bir dairesi gibi telakki edildiði dönemin
meseleleri, kavgalarý, tartýþmalarý.
1946 yýlýnda Ord. Prof. Dr. Sýddýk Sami ONAR’ýn ilk
Üniversiteler Kanunu’nu hazýrlamasý ve biz genç
doçentlerin bu konuda kendisine yaptýðýmýz yardýmlar.
1953 yýlýnda, daha henüz 35 yaþýnda bir profesör olarak
eski hocalarýmýn beni dekan olarak seçmeleri ve Ýsrail
Devleti’nin kurucusu Ben GURÝON’un sahte diploma
sunarak Hukuk Fakültesi’ne yazýlmýþ bulunduðunu
yaptýðým araþtýrmalarla meydana çýkarýþým ve evrakýn
fotokopilerini Ýsrail temsilcilerine veriþim.
Cumhurbaþkaný Ýsmet ÝNÖNÜ’nün 1942 yýlýnda
Üniversite Merkez Binasý’nýn orta kat penceresinden
öðretim üyelerine ve öðrencilere yaptýðý konuþmada
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147’ler olayýnýn sonuçlarýnýn ortadan kaldýrýlmasý ile
beraber özellikle Týp Fakültesi’nde ortaya çýkan tatsýz
olaylar.
1968’lerde deðiþik güdülelenmelerle ortaya çýkan
öðrenci hareketleri ve üniversitenin istikrarlý bir bilim
hayatýna dönmek için gösterdiði gayretler.
Üniversitenin sorumsuz gruplar tarafýndan iþgali
teþebbüsleri.
Cumhuriyet döneminde bütün kanunlarýn meydana
getirilmesinde üniversitemizin saðladýðý hizmetler ve
bu hizmetlerin günümüzde de devam etmesi.
Ben burada sadece bazý olaylarýn satýr baþlarýný ve
bunlarýn hepsinde belirli anýlarýmýzýn varlýðýný ifade
etmiþ oluyorum. Bütün bu olaylar ilgili öðretim üyeleri
tarafýndan objektif biçimde kaleme alýnmalý ve
yayýnlanmalýdýr.

Bütün bu olaylar çerçevesinde üniversitemizin her
zaman iftihar edeceðimiz tutumu, bu kurumun öðretim
üyelerinin ve öðrencilerin büyük çoðunluðu ile
Cumhuriyet’e, onun ilkelerine, baþta laiklik prensibine
olan baðlýlýklarý ve her zaman bunlarýn savunucusu
olmalarýdýr.
Sözlerimi bitirirken dekanlýðým sýrasýnda, bugün aslýnda
basit bir þey gibi telakki edilebilecek bir katkýmý belirtmek
istiyorum: 1946 yýlýnda üniversite beni ve birkaç doçent
arkadaþýmýzý iki yýl süreyle bilimsel araþtýrmalar yapmak
maksadýyla Amerika’ya göndermiþti. Elbette ki,
Amerikan üniversite hayatýnýn insaný cezbeden
niteliðinden böylece biz de nasip almýþtýk. Bu arada
beni en çok ilgilendiren husus, öðrencilere barýnma ve
beslenme bakýmýndan saðlanmýþ olan imkanlardý. Oysa
dekanlýk dönemimde öðrencinin besin konusu
üniversitede hiç ele alýnmamýþtý. Ben davet üzerine
Ankara’ya gittiðimde ilk iþ olarak Bütçe Komisyonu
Baþkaný’ný gördüm ve ondan öðrenci lokantalarýnýn
kurulmasýný saðlayacak bir tahsisatýn üniversitemiz
bütçesine eklenmesini istedim. Bana, “Þimdi bütçe
baðlandý. Yeniden tahsisat almak zordur, ancak bu
konularda çok iyi niyet sahibi olan bir emekli amiral
üyemiz var, onunla git konuþ belki bir þeyler yapmak
imkanýný buluruz” dedi. Emekli amiral milletvekiline
durumu anlattýðýnda olaðanüstü sevindi. “Dur bakalým,
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sait Naci Bey’i
nasýl ikna ederiz” dedi. Komisyonda ben söz aldým ve
üniversite lokantalarý için, þimdi pek hatýrýmda kalmamýþ
ama galiba 200 bin lira istedim. Sait Naci Bey hemen
menfi durum takýndý. Amiral milletvekili ise adý geçene
hitap ile, “Sait Naci Bey bu o kadar önemli bir ihtiyaca
iþaret ediyor ki, gerekirse ceketi satar bu parayý veririz”
dedi. Tahsisat kabul olundu. Ancak üniversiteye
geldiðimizde gördük ki, ne salon var ne de mutfak. Bu
nedenle Beyazýt‘da bir lokanta ile anlaþtýk ve öðrencilere
ödeyecekleri paranýn bir kýsmýnýn karþýlýðýný oluþturmak
üzere pullar bastýrýp verdik. Þimdi sizler bu olayý çok
basit gibi telakki edebilirsiniz. Ama zamanýn þartlarý
içinde zihniyet deðiþikliðini ifade eden büyük bir hamle
idi. Saygýlarýmý sunarým.
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Sayýn Meslektaþlarým ve Sevgili Öðrenciler,
1936 yýlýnda kurulan Ýktisat Fakültesi’ne 1938 yýlýnda
kaydoldum, 1942 yýlýnda mezun oldum. Derslerimizin
çoðunluðunu Almanyalý profesörlerden izledik.
Rektörümüz Ord. Prof. Dr. Cemil BÝLSEL’di. 1938-1939
ders yýlýný açýþ konuþmasýnda önündeki teneke bisküvi
kutusunu iþaret ederek Tarým Bakaný Muhlis Bey’in
Türkiye’de üretilen ilk çaydan hediye gönderdiðini ve
yýl sonu fakülte birincilerine vereceði çayda bu çayý
kullanacaðýný söyledi. Bunu hep hatýrlarým.
1943’te Ýktisat Fakültesi’nde fakülte dekaný, sonradan
iki kez rektör de olan Ord. Prof. Dr. Ömer Celal SARC’ýn
asistaný oldum. O sýralarda Ýstanbul Üniversitesi’nin
beþ fakültesi vardý; Týp Fakültesi’nin Dekaný Ord. Prof.
Dr. Muhittin EREL, Hukuk Fakültesi’nin Dekaný Sýddýk
Sami ONAR, Fen Fakültesi Dekaný Ord. Prof. Dr. Fahir
YENÝÇAY, Edebiyat Fakültesi Dekaný Ord. Prof. Dr.
Hamit ONGUMAN, Ýktisat Fakültesi Dekaný Ord. Prof.
Dr. Ömer Celal SARC idi. Orman Fakültesi de katýlýnca
fakülte sayýsý altýya yükseldi. Nitekim üniversite
amblemindeki altý boðum bu altý fakülteyi temsil eder.
1946 Kasým’ýnda, savaþ sonrasý Akdeniz limanlarýnda
kalmýþ vatandaþlarýný toplamak üzere Ýstanbul Limaný’na
da uðrayan asker nakliye gemisi ile Týp’dan Operatör
Doçent Dr. Feyyaz BERKAY ve Patoloji Kürsüsü’nden
Dr. Talia Bali AYKAN, Hukuk’dan Doçent Dr. Sulhi
DÖNMEZER, Ýktisat’dan Doçent Dr. Sabri ÜLGENER ve
ben 15 günlük bir deniz yolculuðundan sonra Amerika’ya
vardýk. New York’da Amerika Birleþik Devletleri’ndeki
deðiþik üniversitelere daðýldýk. Ben Columbia ve Chicago
Üniversitelerinde okudum ve Nisan 1950’de Türkiye’ye
dönerek Kasým 1950’de doçent oldum. 1959 yýlýnda
profesör oldum. Ardýndan Ýktisat Fakültesi Dekanlýðý’na
seçildim.
1960 üniversite olaylarýný ve Ýktisat Fakültesi dekanlýk
penceresinden Rektör Sýddýk Sami ONAR’ýn bahçede
baþýndan ve yüzünden yaralandýðýný gördüm. Öðrenci
olaylarý giderek týrmandý. Sýkýyönetim ilan edildi. Senato

sürekli toplanýyor. Profesörlerin hükümeti kýnama
dilekçelerini görüþüyordu. 26 Mayýs Senato Toplantýsý’ný
sýkýyönetimle ilgili subaylar bastý. Dilekçeleri topladýlar.
Biz ertesi gün bu dilekçeleri verenlerin baþlarýna ne
gelecek diye endiþelenirken subaylar “Merak etmeyin”
dediler. Meðer gece bu genç subaylar üniversite
bahçesinde bugün de görülen granit taþta resmedilen
þekilde silah üzerinde birlik yemini etmiþler. Sabah
erken saatlerde radyolardan Alpaslan Türkeþ’in
hükümete el konulduðu haberlerini dinledik.

kurulan koalisyon hükümetinin baþbakaný olarak
üniversitelere 147 yeni kadro verdi ve eski öðretim
üyeleri de yerlerine döndüler. Bunu þunun için anlattým:
Üniversitemizin acý günleri olduðunu ve kadro sorununa
çözüm bulunmasýnýn üniversite huzuru için önemini
anýmsatmak, hep ayný üniversitede kalmak tutkusuna
çare düþünülmesinin bugün için de geçerli olduðunu
belirtmek, üniversitelerarasý ve üniversite ve dýþ alem
arasýndaki baðlantý ve hareketlilik gerekliliðini
vurgulamak için. Sýddýk Sami ONAR “4936 sayýlý kanunu
deðiþtirmek için politikacýlarla iliþki kurmayýn,
parmaðýnýzý verirseniz kolunuzu kaptýrýrsýnýz” derdi.
Ne kadar haklý imiþ, çeþitli vesilelerle gördük ve
görüyoruz.
1968’de Ýþletme Fakültesi’nin kuruluþunda çalýþtým.
1968’de fakültenin kurucu dekaný oldum. Ýki dönem
de bu fakültede dekanlýk yaptým. 1959’dan baþlayarak
1986’ya kadar iki yýl dýþýnda baþka bir deyimle 24-25

yýl Senato’da kah dekan kah senatör olarak çalýþtým.
Senato her perþembe saat 14.00’den saat 20.00 veya
21.00’e kadar çalýþýrdý. Her fakültenin terfileri, tayinleri,
yönetmelikleri Senato’dan geçer; her fakülte dekaný
ve senatörü öbür fakültenin sorunlarý üzerinde fikir
beyan eder, etkili olurdu.
1968 ve sonrasý üniversite öðrenci olaylarýný, 15 gün
üniversite iþgalini, bu olaylar sýrasýnda derslerin kesiliþini
üzüntü ile izledik. Senato toplantýlarýný öðrenci
baskýnlarýndan korumak için Baltalimaný'ndaki
toplantýlarýmýzý, tartýþmalarýmýzý hiç unutmayacaðým.
Velhasýl 1938 Eylül’ünde öðrenciliðimle baþlayan ve
1986 Temmuz’unda emekliliðimle noktalanan üniversite
hayatýmýn yalnýz tatlý yönlerini daha çok hep anýyorum.
Genç arkadaþlara saðlýklar ve baþarýlar diliyorum. Beni
dinlemek lutfunda bulunduðunuz için hepinize
teþekkürlerimi, saygý ve sevgilerimi sunuyorum.

Anýlarýmda bir an geriye dönerek bir parantez açayým.
Meþrutiyet’de Darülfünun muhtariyeti Ziya GÖKALP’in
de ön planda olduðu tartýþmalarla kabul edilmiþ; 1933
Üniversite Reformu ile bu muhtariyet kaldýrýlmýþtý.
Rahmetli Týp Fakültesi Profesörü Dr. Tevfik SALÝM
(SAÐLAM) Paþa’nýn Ýsmet Paþa ile dostluðu ve onun
çabasý ile 1946 yýlýnda çýkarýlan 4936 sayýlý yasa ile
üniversite özerkliði kabul edilmiþti. Teþkilat kanunlarýnda
fakültelerin mevcut kürsülerine bir ordinaryüs profesör,
üç profesör, üç doçent ve beþ asistanlýk kadrolu piramit
biçiminde bir yapýlanma söz konusu olmuþtu. Özerkliðin
ilk rektörü rahmetli Sýddýk Sami’nin anlatýþý ile asistanlar
doçent olunca üniversiteden ayrýlacaklar, üniversite
dýþýnda bir doçentler havuzu oluþacak; bu doçentler
týptan olanlar devlet hastanelerinde, hukukçular aðýr
ceza ve ticaret mahkemelerinde, yargýtayda, iktisatçýlar
bankalarda, KÝT’lerde iþ bulacaklar; üniversitelerde
kadrolar boþalýnca bu havuzdan baþvuranlardan en
ehliyetlileri seçileceklerdi. Ama bu husus
gerçekleþtirilemedi. Üniversitede doçent olanlar
ayrýlmadýklarý ve profesörler de emekli olmadýklarý için
kadro sýkýþýklýðý yaþandý. Yaþlanmakta olan doçentler
ihtilali yapan genç yüzbaþýlarý da ikna ederek 147
öðretim üyesinin emekli edilmesine yol açtýlar. Üzüntülü
günler yaþandý. Senato’da emekli edilen profesörlerin
kadrolarýna atama yapmamak için çok zorlandýk. Ama
uzun süre dayanamadýk. Bu kadrolar dolduruldu. Bir
düzeltme bekleyen eskilerin ümitleri kýrýldý. Periþan
oldular. Bereket versin Ýsmet Paþa seçimlerden sonra
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Türkiye’nin kurucusu ölümsüz Atatürk’ün Üniversitesi’nde geçen 60 yýl içerisinde sayýsýz anýlardan yalnýz
tarihsel önemi dolayýsýyla 1968 olaylarýnýn sebebini
anlatacaðým.
Yýl 1966, Ýstanbul Üniversitesi Senatosu’nda öðrencilerin
sonsuz sýnav hakkýnýn kýsýtlanmasý tartýþýldý. Bu konuda
rapor hazýrlamak üzere Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. H. Vehbi ERALP, Ýstanbul Týp Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Cihat ABAOÐLU ve benden oluþan bir komisyon
kuruldu. Komisyon Senato’nun eðilimine paralel olarak
raporunu hazýrladý. Bu rapor fakültelerin eðitim süresinin
iki katý sürede öðrenciye bitirme sýnýrlamasý getiriyordu.
Eski öðrencilere ise ek iki yýl hakký tanýyordu. Senato
müzakereden sonra bu raporu kabul etti. Bunu takiben
komisyon baþkaný Prof. Dr. H. Vehbi ERALP söz aldý ve
“Arkadaþlar, bu kararýn arkasýnda durma cesaretini
gösterebilecek misiniz?” diye sordu. Senato evet dedi.
Yýl 1968, eski öðrencilere tanýnan ek iki yýl süre doldu.
Yer Hukuk Fakültesi. Haziran sýnav ayýnda 500’e yakýn
öðrenci öðrencilik hakkýný kaybetti. Bu öðrenciler
Beyazýt Kulesi’nin dibinde toplandý, baþýna gruptan bir
öðrenci geçti, sonra karþýt gruptan birisi geçti ve olay
baþladý. Deneyimli Dekan H. Vehbi ERALP kararýn
doðuracaðý sonuçlarý görmüþ ve ikazýný yapmýþtý.
Bundan sonrasýnýn yorumunu size býrakýyorum.
Saygýlarýmla.

Ýstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu
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ayýn Konuklar,

Kýymetli Meslektaþlarým,
Bugün Ýstanbul Üniversitesi, kuruluþunun 550. yýlý
içerisinde Türkiye’deki üniversitelerin bugüne
gelmesinde üstüne düþen tüm görevleri yerine
getirmiþtir, bu bakýmdan huzur içindeyiz.
Ýstanbul Üniversitesi on binlerce genci memleket
hizmetine sunmakla kalmamýþ, ayný zamanda da bugün
Türkiye’nin birbirinden kýymetli birçok üniversitesinin
kurucusu olmuþtur. Örnek olarak, Ýstanbul Týp Fakültesi
Bursa Týp Fakültesi’ni, Cerrahpaþa Týp Fakültesi de
Edirne Týp Fakültesi’ni kurmuþtur. Üniversitemiz kuruluþ
halindeki bu fakültelere öðretim üyesi göndererek
bunlarýn geliþmesine ve ilerleyen yýllar içerisinde
üniversite olmalarýna büyük katkýda bulunmuþtur.
Bugün kamuoyumuzda Türkiye’nin Avrupa Birliði’ne
girmesi hususunda çeþitli fikir ve öneriler sunulmaktadýr.
Ýstanbul Üniversitesi’nin çeþitli fakülteleri yirmi beþ otuz seneden beri çeþitli Avrupa üniversiteleri ile iþbirliði
içerisindedir. Örnek olarak Ýstanbul Týp Fakültesi
senelerce evvel Münih ve Viyana Týp Fakülteleri ile
kardeþ fakülte olmuþ, bir sene fakültemizden bu
üniversitelere beþ altý öðretim üyesi giderek dersler
vermiþlerdir. Ertesi sene de bu fakültelerden gelen
hocalar bizim fakültelerimizde ders vermiþlerdir. Burada
önemli olan, bu üniversitelerarasý iliþkilerde hep eþit
þartlar söz konusu olmuþtur. Gönül arzu ediyor ki,
Avrupa ile iliþkilerimizde de eþit þartlar içinde
müzakereler yapýlsýn, karþýlýklý sevgi ve saygýya dayanan
iþbirliði söz konusu olsun, milletimizin gururu da en
küçük þekilde rencide olmasýn.
Hepinize bu vesile ile saygýlarýmý sunar, Ýstanbul
Üniversitesi’nin nice kutlamalarýnda birlikte olmayý
diliyorum.

Ýstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Öðrencileri
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ayýn Rektörler, Sayýn Konuklar, Üniversitemizin
Deðerli Mensuplarý,
Bugün Ýstanbul Üniversitesi’nin 550. Kuruluþ Yýldönümü’nü kutluyoruz. Bu uzun tarihi sürenin yanýnda,
bizim bu çatý altýnda geçirdiðimiz yýllar belki göz açýp
kapamaktan daha kýsa. Buna raðmen bu kýsa süreden
çok anlamlý anýlarýmýzýn kaldýðý da bir gerçek.
Konuþmamýz için tahsis edilen bu sýnýrlý zaman içinde
sizlere ufak bir anýmý aktarmak istedim.

Üniversitemiz emeklilerine hatýrþinas davranýþlarýný
her vesile ile gösteren Sayýn Rektör Kemal ALEMDAROÐLU’na tekrar teþekkür eder, üniversitemizin 550.
yýlýnýn kutlu olmasý dileði ile saygý ve sevgilerimi
sunarým.

Avrupa Rektörler Birliði üniversitemizi ziyarete gelmiþti.
Konuklarýmýz için hazýrladýðýmýz resepsiyona rektörlük
yapmýþ, hayatta olan hocalarýmýzý da rektör vekili iken
davet etmiþtim. Aralarýnda Hocam Ekrem Þerif EGELÝ
de vardý. “Erol bizi davet etmek nereden aklýna geldi?
Çok mutlu oldum” dedi. 25 yýl sonra bu mutluluðu
þimdi ben taþýyorum. Öðrencim Sevgili Kemal
ALEMDAROÐLU bu anlamlý günde bize konuþma fýrsatý
verdi. Kendisine müteþekkirim.
Bu anda duyduðum mutluluk bana Aziz NESÝN’in bir
fýkrasýný çaðrýþtýrarak ufak bir de uyarýda bulundu:
Murtaza Efendi Tapu Müdürlüðü’nden emekli olur.
Arkadaþlarý ona güzel bir veda partisi hazýrlarlar ve
Murtaza Efendi’yi çok mutlu ederler. Murtaza Efendi
arkadaþlarýný tekrar ziyaret etmek için sabýrsýzlanýr.
Bir vesile ile yine gider ve arkadaþlarý onu çok iyi
karþýlar, birlikte yemeðe davet ederler, güzel anýlar
anlatýlýr ve Murtaza Efendi çok mutlu ayrýlýr. Ýlk fýrsatta
yine arkadaþlarýný görmeðe gider, bu defa yemeðe
alýkoymazlar ama çay, kahve ikram etmekle yetinirler.
Murtaza Efendi “Her halde iþleri yoðundu” der. Bir daha
geliþinde koridorlardan geçerken açýk kapýlardan
“Murtaza Abi hoþ geldin” diye seslenirler ama daha
fazla bir ilgi göstermezler. O gün Murtaza Efendi hayal
kýrýklýðý ile evine döner, hayatýn sert yüzü ile bir defa
daha karþýlaþýr ve evinin arkasýndaki bahçeye ufak bir
kümes yapmaða çalýþarak kendini oyalar.
Ýstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Öðrencileri
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S

ayýn Rektörler,

Deðerli Dinleyiciler,
Ýstanbul Üniversitesi, Türk devrimine, bilim ve
aydýnlanmaya yönelik düþünsel çabalarýn somutlaþmýþ
bir abidesidir. Üniversite Reformu’nu (1933) izleyen
ve çeyrek asrý aþan dönemde, ülkemizdeki bilim ve
fikir aktarýmý ve de üretimini yapan ilk ve tek kurum
olageldi. Üniversite Reformu aslýnda fikirsel ve bilimsel
bir devrimdir. Bu akademik devrimde rol alanlar ise,
baþta Atatürk olmak üzere çevresindeki idealist
bilimciler, düþünürler, siyasetçiler ve de bu düþünsel
hareketi içlerine sindiren ve sürdüren bir avuç Türk
akademisyen ve düþünürdür. Onlara ulusca þükran
borçluyuz. Ben, 1940-1946 yýllarýnda öðrenci olarak
girdiðim bu atmosferde oluþmaya çalýþtým. 1990’lara
kadar asistan, doçent, profesör olarak görevler aldým
ve akademik yaþamýmý sürdürdüm. Geçmiþten bazý
kesitler sunmak istiyorum.
Öðrenciliðimiz: Bu döneme ait anýlar ve gözlemlerim
daha çok Týp Fakültesi ile iliþkilidir. Bu dönemdeki
eðitim mekanlarýmýz ilk 3 yýlda genellikle “yerleþik
eðitim düzeni” içinde, Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin o
zaman içinde bulunduðu Beyazýt Vezneciler’deki (Zeynep
Haným Konaðý) denilen bina idi. Bu bina maalesef 1942
veya 1943 yýlýnda yandý. Zeynep Haným Konaðý’nýn
büyük amfisinde fizik, organik ve anorganik kimya
derslerini Prof. Dr. Dember ve Prof. Dr. Breuch’dan
dinledik. Dersler Almanca verilir ve Türkçeye çevrilirdi.
Prof. Dember yaman bir deneysel fizikçi olup elektrik,
optik, mekanik ile alakalý pek çok deneyleri o büyük
amfide bizlere gösterir ve kafamýza sokardý. Didaktik
bir öðretici olarak hafýzamýzdaki yeri hala saklýdýr.
Einstein’ý ilk kez ondan duyduk ve yapýtýna yönelik
genel bilgileri ondan öðrenmeye çalýþtýk. Ýkinci ders
mekanýmýz Süleymaniye’deki o zamana göre modern
Biyoloji Enstitüsü idi. Gerek teorik ve gerekse
demonstratif bilgiler bir yandan botanik hocamýz Prof.
Dr. Heilbronn ve zooloji hocamýz Prof. Dr. Kosswig
tarafýndan aktarýlýyordu. Prof. Kosswig on parmaðýnda
on marifeti olan gerçek bir alim ve çok sempatik bir
kiþiydi. Ülkemize yönelik ilgisi de þükranla anýlmaya

Üniversitesi Rektörlüðü’nün de içinde bulunduðu
Beyazýt’daki Kampüsü), Merkez Bina ve oldukça modern
bina ve yeni bir yapýt olan Morfoloji Enstitüsü’nde aldýk.
Anatomi (N. A. Berkol, Zeki Zeren), Histoloji ve
Embriyoloji (T. R. Örensoy, T. Peterfi), Genel PatolojiFizyopatoloji ve Kanser Eðitimi (Prof. Dr. Oberndorfer,
Prof. Dr. Sedat Tavat) ve Patolojik Anatomi Eðitimi
(Prof. Dr. Ph. Schwartz ve Prof. Dr. Besim Turhan
Renkli) coþkulu ve çok bilgili hocalarýmýzdý.
Merkez Kampüsü’nün asýl binasýnda ise, 1. kattaki 6.
derslik, Fizyoloji (Prof. Dr. H. Winterstein ve Prof. Dr.
Cenap Berksoy), Biyokimya (Prof. Dr. F. Haurowitz)
Mikrobiyoloji (Prof. Dr. H. Braun, Ziya Öktem ve Ömer
Özek), Halk Saðlýðý (Prof. Dr. Hirsch ve Muhittin Erel)
ve de Farmakoloji (Prof. Dr. Nabi Kastarlak ve Doç. Dr.
Reþat Garan) tüm bu dersler 6. derslikte ve bazen
öðleden sonra verilirdi. Yorgun olarak kliniklerden
gelinmiþse gözlerin kapanmamasý için çýkýþ yolu not
tutmaktý. Klinikli döneme gelince buna gezici (seyyar)
öðrencilik dönemi de denilebilir, güzergahýmýz, Þiþli,
Beyazýt, Cerrahpaþa, Çapa, Bakýrköy ve arada bir de
Gülhane (Salkýmsöðüt) arasýndaydý. Ulaþým ise tramvay,
banliyö treni ve çok kez de tabanvaydý. Kiþiler ve
kiþiliklere iliþkin aklýmda kalanlardan kýsaca bir kaçýný
aktaracaðým:
Prof. Dr. ARNDT (Kimya): Derslerini selis bir Türkçe
ile anlatýrdý. Prof. ARNDT’ý asistanlýk yýllarýmda derslerini
izlerken tanýdým. Prof. NEUMARK’ýn deyimiyle gerçekten
bir lisan dahisi idi. Derin kimya bilgisi ve en çetrefil
bahisleri anlatýrken gösterdiði öðreticilik gücü eþsizdi.
Derslerinden birinde oksijeni anlatýyordu. Bu
münasebetle büyük Fransýz Kimyacý Lavoisier’i
zikrettikten sonra, “Ama Fransýz kimyasý hala Lavoisier’in
býraktýðý yerde otluyor” demiþti.

deðer. Batý Anadolu’daki Kuþ Cenneti’nin adeta
yapýcýsýdýr.
Zeynep Haným Konaðý’ndaki ilk yýl süresince Edebiyat
Fakültesi’nde ders veren tanýnmýþ yabancý ve yerli
büyük hocalarýn derslerine de zaman zaman girerdim.
Bunlar arasýnda felsefe tarihi dersini veren Prof. Von
Aster ve onun derslerini vukufla Türkçeye çeviren
Mazhar Þevket Bey, bir bellek harikasý olan Prof.
Mükremin Halil Bey ve dersleri, Prof. Ahmet Hamdi
Tanpýnar belleðimdeki yerlerini hala koruyorlar. Ahmet
Hamdi Bey’i sonraki yýllarda yakýndan tanýdým. Sadece
þair ve yazar deðil, kültürü, tarih bilgisi ve þuuru ile
dopdolu bir aydýn ve düþünür olarak hep ilgi odaðýmda
yer etti. Bu arada sonraki yýllarda Prof. Hilmi Ziya
Ülken ile de yakýndan tanýþma fýrsatýna kavuþtum.
Gerçekten son elli yýllýk düþün tarihimizde konularýna
bu ölçüde derinliðine giren, orijinal ve velut bir düþünür
ve bilimci olarak örnek bir kiþilikti.
Týp Fakültesi’ndeki preklinik dönemde derslerimizi ve
pratiklerimizi Merkez Kampüsü’ndeki (Bugünkü Ýstanbul
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Prof. SCHWARTZ: Bu hocamýz hem çok mükemmel bir
öðretici, derslerine ve konusuna tutkulu bir hoca hem
de çok zeki, renkli, geniþ kültürlü ve mükemmel bir
teþkilatçý idi. Dersleri Türkçeye çevrilirdi fakat çeviriyi
öðrenciler gibi dikkatle izler ve zaman zaman çevirmenin
Türkçesini gene Türkçe açýklamaya giriþtiði olurdu.
Sanýyorum ki patolojik anatomi bilim dalýna yönelmiþ
ve sonradan bu bölümde doçent veya profesör olan
birçok deðeri bu bölüme çeken faktörler arasýnda Prof.
SCHWARTZ’ýn kiþiliði özel bir yer tutar.
Prof. E. FRANK: Orijinal bir klinikçi, olgun ve de çok
dolgun ve de sürekli geliþen bilimci, araþtýrýcý bir kiþiliðe
sahipti. Dersleri alýþýlmýþýn dýþýnda gerçekten orijinaldi.
Ýç hastalýklarý bilim dalýnda akademik yaþamýmýza
araþtýrma motivasyonunu yerleþtirmeye çalýþan az
sayýdaki kiþilerden birisi Prof. FRANK’týr.
Prof. HAUROWÝTZ: Biyokimya dünyasýnda antikor
kimyasýnýn öncülerinden olan bu gerçek alimin hedefi,
öðretmek ve fakat gereði kadar ve de yeterince
öðretmekti. Sanýrým ikinci yýldan itibaren derslerini Türkçe
verebilme baþarýsýný göstermiþti. Türkiye’den ayrýldýktan
sonra gittiði Amerika Birleþik Devletleri’nde Paul EHRLÝCH
ödülüne layýk görülmesi bilimsel düzeyini yansýtýr.
Prof. Akil Muhtar ÖZDEN Hoca ise fakültede hocam
deðildi. Fakat tedavi kliniði ve farmakolojide asistan
olduðum ilk yýl enstitüye sýk sýk geldiði için, kendisiyle
þahsen karþýlaþtým ve öðütlerini dinleyebildim. Akil

Hoca farmakolojide orijinal buluþlarýyla çok dikkatli ve
derin bilgili bir klinikçi ve Türkiye’de tedaviyi bir ayrý
disiplin olarak tesis eden kiþidir. Bunun yanýnda Akil
Hoca bir düþünür olarak da son 50 yýllýk düþün
dünyamýzda özel bir yeri olan kiþidir. “Ýlim Bakýmýndan
Ahlak” adlý yapýtý yayýnlandýðý yýllarda tefekkül
hayatýmýza ses getirmiþti.
Prof. Sedat TAVAT Hocam ise bilim tutkusu ve sevgisiyle
dopdoluydu. “Ben biliyorum” demeyen ve fakat “Ben
bunu biliyorum” da diyebilen nadir bir kiþilik ve bilimsel
toleransta örnek idi. Fizyopatolojiyi bilim ve öðretim
dalý olarak Türkiye’de kuran Sedat TAVAT Hocamýzdýr
ve Akil Hoca’nýn bir hayrül-halefi’dir.
Reþat GARAN Bey Hocama, gelince olgun ve dolgun,
nihayetsiz bir þekilde zarif bir doktor, araþtýrmacý ve
bilimciydi. Derslerini verirken kürsüde devamlý bir
þekilde bir uçtan bir uca gidip gelerek hareket halinde
olurdu. Bundan dolayý öðrenciler “odamda seyahat”
tanýmlamasýný yaparlardý.
Prof. Ekrem Þerif EGELÝ’yi de yakýndan tanýdým.
Betonarme bir yapý gibi bilgisi saðlam ve bu saðlam
yapýya geliþmeleri ve ilerlemeleri kolayca yerleþtirebilen
nadir bulunur bir klinikçiydi. Zeki, medeni ve tatlý sert
bir yapýya sahipti. Hocayla Reþat GARAN Bey arasýnda
geçen bir anekdot anlatýlýr: Asansörün baþýnda
buluþurlar. Önce kimin gireceði sorun olur. Reþat Bey
“Buyurunuz Hocam” dedikçe ve ýsrar ettikçe Ekrem
ÞERÝF, “Geç Reþat” diye birkaç kez tekrarlamýþ, Reþat
Bey gene de girmeyince “Geç Reþat” diye emreder gibi
konuþunca Reþat Bey’in cevabý: “El emr-ü fevkal edeb”
yani “Emir edepten üstündür” olmuþtur.
Cerrahpaþa’da eski binadaki amfide Prof. Dr. Neþet
ÖMER Bey Hocamýzý da kendine güvenli, nüktedan,
iðneleyici fakat acýtmayan, çok zevkli ve renkli bir
hocamýz olarak iki yýl izledim. Derslere genellikle geç
girer ve geç çýkardý. Dolayýsýyla ondan sonraki dersin
hocasý dershanenin kapýsýnda bazen 3-5 bazen de 510 dakika beklerdi. Bunlardan birisi de göz hastalýklarý
Hocamýz Naci BENGÝSU idi. Naci Bey’in beklediði
günlerden birinde durumu farkeden Neþet ÖMER Bey
Hocamýz arkasýnda duran Osman BARLAS’a dönerek:
“Yahu Osman Bey, Naci Bey de ceviz kadar göz için
300 sayfa kitap yazmýþ. Ne yazar ki acaba o kitabýn
içinde” diyerek bizi güldürmüþtü.
Prof. Kazým ÝSMAÝL Bey Hocamýz ise bilgi, kültür ve
bunlarla daha da belirginleþen bir hitabet ustasý,
gerçekten orijinal ve unutulmayacak bir kiþi idi. Girdiði
veya içinde bulunduðu atmosferin en önde gelenlerinden
birisi olurdu. 1970 yýlýnda Atina Üniversitesi’ndeki
toplantýda irticalen yaptýðý Fransýzca konuþmasýný
unutamam.
Ve de: En unutulmaz, bana hem gurur ve hem de acý
veren en yüce aným ise Atatürk’ü görmüþ olmamdýr.
Ýki kez O'nu çok yakýndan gördüm. Mütebessim,
tunçlaþmýþ yüzü, mavi gözleri hala bugün gibi gözlerim
önünde onu ebediyete yolculuðunda da selamladým ve
uðurladým. Dolmabahçe’de tabutu önünden geçerken
ve Sarayburnu Rýhtýmý’ndan zafer torpidosuna
bindirilirken O’nu yaþlý gözlerle izledim. O’nu görmek
ve uðurlamak unutulmayacak anýmdýr deðerli
dinleyiciler. Saygýlar sunarým.
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3. B ö l ü m

Açýk Oturum: 21. Yüzyýlda Üniversite
Süleyman DEMÝREL (Onursal Baþkan)
Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaþkaný
Yöneten: Prof. Dr. Kemal GÜRÜZ
Yükseköðretim Kurulu Baþkaný
Prof. Dr. Tassilo KÜPPER
Köln Üniversitesi Rektörü
(Almanya)
Prof. Dr. Klaus BORCHARD
Bonn Üniversitesi Rektörü
(Almanya)
Prof. Dr. Gustaf LINDENCRONA
Stockholm Üniversitesi Rektörü
(Ýsveç)
Prof. Dr. Brigitte WINKLEHNER
Salzburg Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý
(Avusturya)
Prof. Dr. Mati HEIDMETS
Talinn Pedagoji Üniversitesi Rektörü
(Estonya)
Prof. Dr. Najma NAJAM
Fatima Jinnah Üniversitesi Rektörü
(Pakistan)
Prof. Dr. Ali ABBASOV
Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi
Rektörü (Azerbaycan)
Prof. Dr. Seyfullah ÇEVÝK
Türk-Manas Üniversitesi Rektör Vekili
(Kýrgýzistan)
Prof. Dr. Karýbek MOLDOBAYEV
Türk-Manas Üniversitesi Rektörü
(Kýrgýzistan)
Prof. Dr. Osman ÝNCÝ
Trakya Üniversitesi Rektörü
(Türkiye)
Prof. Dr. Yalçýn KEKEÇ
Çukurova Üniversitesi Rektörü
(Türkiye)
Prof. Dr. Sýddýk YARMAN
Iþýk Üniversitesi Rektörü
(Türkiye)

Ýstanbul Üniversitesi Bilim ve Sanat Merkezi
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Süleyman DEMÝREL
Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaþkaný

D

eðerli Misafirler,

Hepinizi saygýyla selamlýyorum. Gurur müessesemiz
olan Ýstanbul Üniversitesi’nin Ýstanbul’un fethi ile
baþlayan kuruluþunun 550. Yýldönümü’nde sizi
selamlamaktan ve 21. yüzyýlda üniversite konusu
üzerinde kýsaca düþüncelerimi söylemekten büyük bir
mutluluk duyuyorum. Siz deðerli misafirlerimizin bu
toplantýya katýlmýþ olmanýz bizi ziyadesiyle memnun
etmiþtir. Çünkü bu Ýstanbul Üniversitesi’ne, onun
itibarýna ve onun bilimsel ününe verdiðimiz deðerin
güzel bir iþaretidir. Ýstanbul Üniversitesi, Cumhuriyet’in
kuruluþundan bu yana, yani Türkiye’de üniversite
olayýnýn yeniden þekillenmesinden bu yana, Cumhuriyet
kadrolarýnýn hemen hemen tümünü yetiþtirmiþtir. Bizim
Cumhuriyet dediðimiz olay Türkiye’de çok büyük bir
transformasyon. Yeni bir devlet kurulmuþtur. Bu devletin
her þeyi yenidir. Hukuk düzeni yenidir. Kurumlarý yenidir.
Bütün bunlarýn kadrolarý bu büyük müessese tarafýndan
yetiþtirilmiþtir.
Bugün de bu müessese yine 50.000’e yaklaþan
öðrencisiyle büyük bir ilim irfan yuvasý olarak yoluna
devam etmektedir. Geldiði yer baþladýðý yerden daha
tarihidir. Fetih kutlanýyor Türkiye’de. 29 Mayýs’da Fetih
550. senesinde kutlanýyor. Bu olay eðer 550 sene
kutlanýyorsa bunda önemli bir mesele vardýr. Bir mesaj
vardýr. Fetih bir devrin kapanmasý, yeni bir devrin
açýlmasý demektir. Dünyada son 2000 sene zarfýnda
Roma, Bizans, Osmanlý medeniyetlerinin üst üste
birbirini takip ettiðini görüyoruz. Aslýnda Ýstanbul’da
veya Osmanlý idaresinin bulunduðu pek çok þehirde
göreceðiniz þeylerin hepsi þudur: Osmanlý tolerans
sahibidir, müsamaha sahibidir, hoþgörü sahibidir, ayrýca
güzel þeylere karþý saygýlýdýr.
Kültür sadece bir milletin malý deðildir. Kültür
evrenseldir; kültüre sadece katkýda bulunulur. Roma’nýn
meydana getirdiði kültüre Bizans’ýn katkýsý ve o iki
medeniyetin meydana getirdiði kültüre de bizim katkýmýz
olmuþtur. Ýstanbul bu kültürün sahibidir. Burada
dünyanýn hiçbir yerinde görülmeyecek kadar güzel
þeyleri görebilirsiniz, çeþitlilikleri üst üste görebilirsiniz

ve bu medeniyetlerin eserlerini üst üste görebilirsiniz.
Bunun yorumunu yapmak bize kalmýþtýr ve bu
çeþitlilikler, medeniyetler içerisinde Ýstanbul Üniversitesi.
Üniversite olayý bizim tarihimizde, bizim kültürümüzde
medreseyle baþlýyor. Tabii ki ben burada medrese
üniversite tartýþmasý yapmak istemiyorum.
Gerçekte pozitif bilimlere dayanan bilim kurumlarý Batý
dünyasýnýn anladýðý þekliyle bizde daha geç zamanlara
rastlar. Üniversitenin tarihine inerseniz eðer en eski
üniversite olarak Bolonya Üniversitesi’ni saydýysanýz,
bu üniversitenin aþaðý yukarý 1.000 seneyi aþan bir
tarihi var. Yahut Paris Üniversitesi’ni saydýysanýz, onun
da yine 1.000 seneye yaklaþan bir tarihi var. Ama
bizde üniversite dediðimiz yerde yüksek bilimler okutan
kurum baþlangýçta daha çok dini bilgiler okutmuþtur.
Bunun yanýnda tabii ki insanoðlunun merak ettiði pek
çok þey vardýr. Uzay bilimleri vardýr, matematik vardýr,
týp vardýr. Fakat üniversite anlamýnda Türkiye’de
Darülfünun 1846’da kurulmuþ, yani 1846’da medreseler
Darülfünun’a çevrilmiþ ve 1933’de de Darülfünun
üniversiteye çevrilmiþtir.
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Türkiye’nin 1950’de 3 tane üniversitesi var. Ýstanbul
Üniversitesi, Ýstanbul Teknik Üniversitesi ve Ankara
Üniversitesi. 1960’da 7 tane üniversite var. 1992’de
29 tane üniversite ve 2000 yýlýnda 72 tane üniversite
var. Türkiye 1965’de ancak üniversite çaðýna gelmiþ
çocuklarýn % 4’ünü okutabilirken bugün % 32’sini
okutur hale gelmiþtir. Yani ne yapacaksýnýz bu kadar
üniversiteyi diye sorarsanýz, bizim yapmak istediðimiz
þey þu: 1990’da üniversiteye giren, daha doðrusu
ilkokula giren her 100 çocuktan ancak dokuzu
üniversiteli çýkacak. 100 çocuktan dokuzu, biz buna
razý olmayacaðýz çünkü 100 çocuktan dokuzu ile çaðdaþ
bir toplum yapmak mümkün deðil. Eðer çaðdaþ toplum
istiyorsanýz, çaðdaþ bir üniversitenizin olmasý gerekir;
çaðdaþ bir üniversite bir toplumun sürükleyicisidir.
Onun için, üniversiteler kurulur ve çaðdaþ bir üniversite
aslýnda toplumun sadece sürükleyicisi deðil, bir deniz
feneri gibidir. Yani eðer kiþi denizde þu veya bu sebeple
yolunu þaþýrýrsa ona bakacaktýr. Onlar gösterecektir
istikameti. Bizim buna ihtiyacýmýz vardýr. Çünkü Türkiye
Cumhuriyet’i çaðdaþ bir cumhuriyettir. Büyük Atatürk
Türkiye Cumhuriyeti’ni çaðýn ihtiyaçlarý üzerine
kurmuþtur, her þey çaðdaþtýr, her yapýlan iþ çaðdaþtýr.
O zamanlar da çaðdaþtý. Bugün de çaðdaþ, sonra da
çaðdaþ olmaya devam edecektir.
Bugün 2003 yýlýnda Türkiye’nin üniversite çaðýna gelmiþ,
yani 18 ile 21 yaþlarý arasýndaki çocuklarýnýn takriben
1.978.000’i üniversite eðitimi almaktadýr. Bu sayý
Cumhuriyet’in baþýnda kaçtý? Cumhuriyet’in baþýnda
bu sayý 2.900 iken bugün 2 milyona yaklaþmýþtýr. Arada
büyük bir fark vardýr. O zaman 300 tane öðretim üyesi
varken bugün 70 bin tane öðretim üyesi vardýr. Türkiye
üniversitesi demokratik, çaðdaþ, laik bir ülkedir. Ben
bu ülkenin hizmetinde 50 sene bulundum. Pek çok
güzel þeyin yapýlmasýna hizmet ettim. Pek çok
mühendislik eserlerinin yapýlmasýna hizmet ettim. Ama
sanýyorum ki, bu hizmetler içerisinde en önemlisi
Cumhuriyet üniversitelerine verdiðimiz destektir. Onun
için buradayým. Üniversite kurmanýn o kadar kolay bir
þey olmadýðýný ben biliyorum. Üniversite kurmaya
kalktýðýnýz zaman hocayý nereden bulacaksýnýz, binayý
nereden bulacaksýnýz, laboratuvarý nereden bulacaksýnýz,
parayý ve daha bir sürü þeyi nereden bulacaksýnýz?
Üniversiteyi hafife alýp almama olayý deðil. Ama benim
ülkemde 100 çocuktan 40 çocuk üniversite
okuyabilmelidir. 100 çocuktan 40 çocuk, niye 35 deðil
de 40, çünkü çaðdaþ dünya ölçüsü bu. Yani çaðdaþ
toplum yapmak istiyoruz. Çaðdaþ toplumu böyle
yapacaksýnýz; çaðdaþ dünyanýn her ölçüsüne
uyacaksýnýz. Ve gayet tabii ki nasýl yapacaðýnýz ayrý bir
meseledir. O siyasetçi iþi deðildir, o bilim adamýnýn
iþidir, yöneticinin iþidir. Hür olmayan bir üniversite
sadece bilim verir. Bilimi saptýrmak pek kolay bir þey
deðildir. Ama bence üniversitenin fonksiyonu sadece
bilim deðildir.

Hür olmayan bir ülkede hür üniversite olmaz. Yani eðer
bir ülkenin rejimi, üniversitenin hür olmasýndan rahatsýz
oluyorsa, o zaman üniversitelerle o ülkenin çatýþmamasý
mümkün deðil. Üniversiteler hür olmalýdýr. Çünkü
doðruyu bulmak istiyorsanýz zihinlerin hür olmasý lazým.
Gerçekten o üniversitenin bilim adamlarýnýn ileriye
dönük birtakým yenilikler getirmesini istiyorsanýz, keþif
istiyorsanýz, bu mutlaka özgür üniversitede olur. Onun
içindir ki, demokrat bir ülkede ancak hür üniversite
olur. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir ülkedir. Bugün
gerçekten övünebileceðimiz hür üniversiteyi meydana
çýkartmýþtýr. Yeni kurulmakta olan üniversitelerimizi
görmeyenler görsünler. Ben birkaç gün evvel, bu ayýn
27’sinde, yani üç gün evvel Þanlýurfa’da Harran
Üniversitesi’ndeydim. Orada Ege Üniversitesi Rektörü
de vardý ve ondan bir gün evvel de Trabzon’da Karadeniz
Teknik Üniversitesi’ndeydim ve bu ayýn 5’inde de
Kars’daki üniversiteye gideceðim. Bir üniversite 40
senede mükemmel hale gelir. 10 senede görünmeye
baþlar, ama þimdi baþlarsanýz 10 sene sonra yürümeye
baþlar. 20 sene sonra üniversiteye sahip olabiliyorsunuz.
Eleþtirildik, ama yýlmadýk. Evet bugün gerçekten kýzlý
erkekli pek çok gencimizin yeni kurulmakta olan
üniversitelerimizde gýpta edilecek bir þekilde büyük bir
hevesle eðitim-öðretim yapmalarýndan büyük bir
mutluluk duydum. Türkiye Cumhuriyeti’nin üniversitesi
bir þeyi daha ispatlýyor. Büyük Atatürk’ün kurduðu
Cumhuriyet’in en önemli simgelerinden birisi kadýnýn
toplum içinde yer almasýdýr. Dünyada halkýnýn çoðunluðu
Müslüman olan 55 tane ülke var. 1,5 milyar da
Müslüman halk var. Sadece Türkiye’de laiklik var.
Sadece Türkiye’de kadýn toplumun içinde. Kadýn
toplumun içinde demek þudur: O toplum güçlenmiþtir.
Kadýn toplumun içinde deðilse, çaðdaþ lafýný aðzýnýza
almayýn. Çaðdaþ toplum derseniz kadýn mutlaka
toplumun içinde olacaktýr. Ben gurur duyuyorum. Benim
ülkemde hekimlik hizmetini görenlerin % 40’ý, yardýmcý
hizmetler görenlerin % 50’si kadýn ve bir milyon 970
bin öðrencinin 700 bini, yani % 40’ý kýz öðrenci. Benim
mühendislik okuduðum sýralarda ÝTÜ’de 6 tane kýz
öðrenci vardý. 1.000 tane öðrencinin içinde 6 tane.
Burasý çaðdaþ bir ülkedir, üniversite çaðdaþ bir
üniversitedir. Yani eðer Türkiye çaðdaþ deðilse,
üniversitede çaðdaþlýktan bahsedemezsiniz.
Üniversiteniz ve ülkeniz çaðdaþ deðilse, çaðdaþ ülkelerin
çaðdaþ üniversitelerinin temsilcilerinin önünde de
söyleyeceðiniz çok fazla laf yoktur. 21. yüzyýla üniversite
nasýl olacak, bunu söylemek o kadar kolay deðil, çünkü
öngörü lazým, ancak bugünün þartlarý içerisinde öngörü
fevkalâde zorlaþmýþtýr. 21. yüzyýla çok çok iyi girdi
dünya, çok güzel hedeflerle girdi dünya. Sanýyorum
ki, 21. yüzyýla girerken en önemli doküman Birleþmiþ
Milletler’in milenyum deklarasyonudur. Bu deklarasyon
dünyanýn halini kýsaca ortaya koyduktan sonra, ne
yapýlmasý lazým geldiði üzerine çok güzel, çok doðru,
uzun süre doðruluðunu muhafaza edecek hedefler
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getirmiþtir, görevler getirmiþtir. Bu görevler bütün
insanlýðýn yüklenmesi lazým gelen hedeflerdir, yani
birisi otursun da diðerleri yapýversin cinsinden görevler
deðil, herkes kendi kapýsýnýn önünü temizleyecek
anlamýndaki görevlerdir ve dayanýþmayý içine alýyor,
herkes birbirine yardým ediyor.

þudur: Böyle bir hevesleri varsa kursaklarýnda kalacaktýr.
Þimdi 21. yüzyýlýn üniversitesi nasýl olmalýdýr, diye
konuþurken, hep komþunun malýndan mülkünden
bahsetmek deðil amacým. Benim üniversitem de
bugünkü uygar ülkelerin üniversitelerine denktir ve
onlarla yarýþmaktadýr.

Umarým ki, dünya bugünkü karþýt zihinlerin yarattýðý
karþýt olma durumundan çýkar, yeniden o milenyumun
gösterdiði istikamete döner. Bugünkü dünya fakir dünya
ve zengin dünyadýr ve adam baþýna gelir seviyesi düþük
olan bir ülkede aslýnda okuma neyi ifade edecek, yani
iki milyar insanýn okuma yazma bilmediði bir dünyada
okuma neyi, yüksek eðitim neyi ifade edecek, bunu
nasýl anlatacaksýnýz birçok kimseye. Beyne yapýlan
yatýrým en önemli yatýrýmdýr. Bunu nasýl anlatacaksýnýz,
yani insan sermayesinin, beþeri sermayenin önemini
nasýl anlatacaksýnýz. Karný aç olan adama bunlarýn hiç
birini anlatamazsýnýz. Öyleyse dünyayý bir yoksullar
dünyasý olmaktan çýkarmak lazým. Yalnýz okuma yazma
yetmiyor, okumuþluk aranýyor, yani okuma yazma
anahtardýr. Bunu kullanmak suretiyle denetlemeye
gideceksiniz. Bilgi toplumu enformasyon toplumu
dediðimiz olay bu. Fakat dünyanýn bir ucu çok ilkel bir
toplum, öbür ucu bilgi toplumu enformasyon toplumu.
Yarýn ne olacaðýný bilmiyoruz, hangi þartlar ortaya
çýkacak.

Öyleyse, üniversite 21. yüzyýlda nasýl olacak dediðimiz
zaman kastettiðimiz, uygar ülkelerde üniversitelerin
nasýl olacaðýdýr. Demek istediðim þey þu: Acaba 21.
yüzyýlda biz küresel bir toplumu baþarabilecek miyiz?
Küresel toplum olmayý baþarabilirsek, þartlar deðiþik
olacaktýr. Üniversite de bir küresel toplumun üniversitesi
olacaktýr. Küresel toplum dediðimiz zaman nedir bu
küresel toplum? Küresel toplum ile sýnýrlarýn ortadan
kalktýðý, insanlarýn serbestçe dolaþabildiði, hizmetlerin,
sermayenin serbestçe dolaþabildiði bir toplumu
kastediyoruz. Böyle bir toplumu, eðer dünya meydana
getirebilirse, böyle bir toplumun üniversitesinin de
þartlarý baþkadýr. Þimdi bakalým böyle bir toplum
meydana gelebilecek mi? Avrupa’dan baþlayalým; Eðer
Avrupa Birliði 25 üye ülkesiyle, (2010 senesinde
Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’nin birliðe dahil
edilmiþ olmalarý gerekir) 2010 senesine kadar (28
üyesi) ile, bunu baþarabilirse müthiþ bir olay meydana
gelir. 1958’de 6 üye ile kurulmuþ olan AB, bugün yani
16 Nisan 2003’e kadar 15 üyeye çýkmýþ ve bazý þeyleri
baþarmýþtýr. Neyi baþarmýþtýr? Böyle bir toplumu
meydana getirebilmek için ekonomik birliði baþarmýþtýr,
gümrük birliðini baþarmýþtýr, para birliðini baþarmýþtýr,
hukuk birliðini baþarmýþtýr ve bunlar muhteþem þeylerdir.
Þimdi daha da geniþleyerek 25 ülkeye çýkmýþtýr. Þimdi
25 ülke, daha sonra 28 ülke, 30 ülke, bunlar nasýl
idare edilecektir? Bu araþtýrýlmaktadýr.

Gerçekten bugünkü þartlarý yaratan yine bilim ve
teknolojidir. Bugünkü þartlarý yaratan yine bilim
adamlarýdýr. Yarýn bunlarýn ne yapacaðýný bilmiyoruz,
ama ben sadece bazý düþüncelerimi söyleyeceðim.
Yalnýz 21.yüzyýldaki üniversitelerden önce, 21.yüzyýlda
dünyanýn diðer uygar ülkeleri, kalkýnmýþ ülkeleri ne
durumda olacaklar, çünkü tarih üzerinde bir tahmin
yapmak fevkalade zordur. Bunu söylerken þunu da
ifade edeyim. Benim ülkem 1900 yýlýnda, yani 20.
yüzyýlýn baþýnda hasta adamdý, yani hasta adamdý
derken, bir Avrupa ülkesi olmasýna raðmen, Avrupa’nýn,
uygar dünyanýn 150 sene gerisindeydi. Geçen 20 sene
zarfýnda yani 1900 yýlýndan 1999 yýlýna kadar geçen
zaman içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin sayesinde,
büyük Atatürk’ün yaktýðý meþale sayesinde bu hasta
adam, 12 milyon nüfuslu hasta adam bugün 70 milyon
nüfuslu bir dünya devleti haline gelmiþ ve Avrupa
Birliði’nin üyeliðine namzet olmuþtur.
Huzurunuzda konuþurken ben de uygar Batý ülkelerinin
birinin bir ferdi gibi konuþuyorum, yani kendimizi o
þartlar içerisinde sayarak öngörüde bulunacaðým. Benim
halkýmýn % 99’u Müslümandýr, halkýn Müslüman olmasý
Batý uygarlýðýnýn, daha doðrusu uygarlýðýn deðer
yargýlarýný alýp kullanmak deðil. Cumhuriyet, demokrasi,
Ýslam ve laiklik birbirine ters düþen þeyler deðil, bunlar
birbirleri ile baðdaþýr. Bunun içindir ki, dinler çatýþmasý,
medeniyetler çatýþmasý arayanlara müjdelerim. Müjdem

Gerçekten bu proje baþarýya ulaþýrsa, yani niye þüpheli
söylediniz derseniz, dünyanýn binbir hali var. Eðer 11
Eylül 2001 tarihinde Amerika’da meydana gelen olay
olmasaydý, bugün dünyanýn durumu baþka olurdu.
Onun için dünya þüphelerle dolu ve bu þüpheler, her
þeyin önüne geçiyor. Bu þüphelerin altýnda kalan devlet
çok zarar görür, kendisini þüphelerin üstünden sýyrýp
çýkarmasý lazým. AB de öyle. AB gerçekten bu rasyonel
mantýðý baþarabilirse, bu birliðe dahil ülkelerin çocuklarý,
vatandaþlarý evvela kendi ülkelerinin vatandaþý olacaktýr.
Sonra AB’nin vatandaþý olacaktýr. Eðer bu birlik, bu
birliðin saðladýðý þeyler küresel olursa o zaman bir
dünya vatandaþý yaratýlýr. Þimdi þöyle düþünün, hayal
edin, bu saðlanabilmiþtir. Bir küresel toplum meydana
gelmiþtir. Bu küresel toplum içinde herkes
kucaklaþmýþtýr. Þevkatle kucaklaþmýþtýr. Adaletle
kucaklaþmýþtýr. Böyle toplumlarýn insanlarý daima kendi
ülkelerinin vatandaþýdýr. Sonra bulunduðu bölgedeki
AB ülkelerinin vatandaþýdýr. Sonra da dünya vatandaþýdýr.
Bir toplumun gençleri, önce eðitim sisteminin yetiþtirdiði,
daha sonra üniversitenin yetiþtirdiði gençler olarak

kendi ülkelerinin vatandaþý olacaklardýr. Kendi ülkelerinin
vatandaþlýk þartlarý deðiþmiþtir. Çünkü çok kültürlü bir
toplum söz konusudur. Ulus devletin hangi þekli alacaðý
belli deðildir. Bir toplumda önemli olan hadise
vatandaþlýktýr. Yani din, dil, ýrk meselesi bir kenara
atýlýp insanlar o ülkede kendilerinin haklarý ve
kendilerinin yükümlülükleri ile bir sosyal anayasa
kavramýna baðlý olacaktýr. Tabii böyle bir zamanda,
böyle bir üniversite daha doðrusu böyle bir küresel
toplum meydana gelmiþse, çok kültürlü toplum
meydana gelmiþtir.
Bir baþka olay ise pazar ekonomisidir. Bugünkü dünya
üç temel üstüne kuruludur. Bunlardan bir tanesi
demokrasidir. Bir tanesi insan haklarýdýr, bir tanesi de
pazar ekonomisidir.
Aslýnda dünyadaki 189 ülkeden 140’ý demokrasiyi kabul
etmiþtir. Demokrasinin sana göresi, bana göresi, þuna
göresi olmaz. Belki yönetim kadrolarýnda bir takým
farklýlýklar olabilir, ama temel hususlar her yerde aynýdýr.
140 ülkenin kabul ettiði demokrasi standarttýr. 140
ülkenin hepsi tüm meselelerde hür ve serbest seçimi
kabul etmiþ, tüm meselelerde seçimi kabul etmek çok
önemli bir hadisedir. Bir ülkenin vatandaþlarýna veya
dünyanýn vatandaþlarýna hadi nereye giderseniz gidin,
sizin þu hakkýnýz var, bu hakkýnýz var demek kafi deðil,
hakkýn sahibi olanlara sahip çýkýlmalýdýr. Onlar, bu
benim hakkým diyebilmelidir. O hak sahibi olduðu
zaman devletin onu korumasý gerekiyor, bu böyle
olmadýðý takdirde demokrasinin iþlemesi mümkün
deðildir. Birinci mesele bu. Bence bu da tamamen bir
yükümlülüktür. Demokrasi dediðimiz olay budur. Ýnsan
haklarý dediðimiz olay þudur: Ýnsan haklarý gerçekten
bugün rafine biçimde dünyada varolmuþtur. Ve her
ülke insan haklarýna sahip çýkacaktýr. Baþka ülkeyi
memnun etmek için deðil, kendi insanýnýn haklarýna
sahip çýkmak için.

ortaya çýkacaktýr. Devlet þartlar ortaya koyacaktýr.
Devletin birinci yapacaðý þey bence huzur ve güven
saðlamaktýr. Baþka da bir þey yoktur, devlet bunu
demokratik þekilde yapmalýdýr. Huzur ve güveni saðlarken
AB karakollarýnýzý düzeltin, hapishaneleri düzeltin ve
yargý varlýðýný çabuklaþtýrýn diyor. Bunlara itiraz edebilir
misiniz? Ýkinci þey hudutlarýnýzý belirleyin, üçüncü
meseleniz hukuk. Söylediðim gibi adaleti temin edin,
dördüncü meseleniz okumayan çocuklarýnýzý okutun,
beþinci meseleniz, saðlýk hizmetlerini herkese götürün,
götürülmesini saðlayýn. Birisi bu iþi yapabiliyorsa, býrakýn
o yapsýn. Bunu yapýn ve çevreyi tahrip ettirmeyin ve
bir de gelecek korkusundan insanlarýnýzý kurtarýn, iþsizlik
ve sigorta meselesi de var.
Dünyanýn baþka bir olayý daha var. “Aging”. Nasýl?
Çünkü benim ülkemde 1930’lu yýllarda ortalama yaþ
40. Bugün ortalama yaþ 75 civarýnda ve bütün dünya
bir üçüncü yaþla uðraþýyor. 70, 80 yaþýn üzerinde, 90
yaþýn üzerinde bu insanlarý sadece huzurevlerine
koymak deðildir mesele. Bunlarý nasýl meþgul
edeceksiniz? Ýþte devlet bunun gibi meselelerle
uðraþýyor, toplum bunlarla uðraþýyor.
Öyleyse söylemek istediðim þey, 21. yüzyýl nasýl
olacaksa üniversitesi de öyle olacaktýr veya üniversite
21. yüzyýlýn nasýl olmasýný istiyorsa 21. yüzyýl öyle
olacak. Öyleyse tavuk mu yumurtadan yumurta mý
tavuktan çýkar diye sorduðunuz zaman bunu horoza
sormuþlar, horoz demiþ ki, o benim iþim deðildir. Ben
bildiðimi yaparým demiþ.
Hepinizi saygýyla selamlýyorum.

Üçüncü mesele pazar konusudur. Burada çok önemli
bir olay var. Kalkýnma hamlesi veya iktisadi faaliyetler
ile devletin fonksiyonu deðiþtirmiþtir. Geçen 20 yýl süre
zarfýnda 1980’den baþlayarak Batý ülkelerinde bir büyük
hadiseyle karþý karþýyayýz. Adam Smith ortaya çýkmýþtýr.
Hem Marks’ýn hem de Keynes’in önüne geçmiþtir.
Demiþtir ki: Býrakýnýz, kendi vatandaþýnýzý kendi ülkenizin
sahibi yapýn. Ne yapalým? Devlet ekonomi içerisinden
çýksýn, devlet sanayiden, ticaretten çýksýn. Niye çýksýn?
Bakýn budur hadise. Öyleyse aranan þey nedir? Radikal
bir verimlilik, radikal bir etkinlik aranýyor. Her toplum
bugün etkin olmaya mecburdur. Her kurumu da
mecburdur. Yoksulluktan, fukaralýktan kurtulan nesiller
olarak kaynaklarý çok iyi kullanabilmemiz ve yeni
kaynaklar meydana çýkarmamýz lazým. Bu da beþeri
sermaye ile oluþur. Vatandaþýn gücüne inecek ve tabii
hem kendini hem ülkeyi zengin etmek iþte bu þartlardan
Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel ve
Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroðlu
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Prof. Dr. Tassilo KÜPPER
Köln Üniversitesi Rektörü

S

KÖLN-MODERN MEDYA MERKEZÝ
ayýn Demirel,

TÝCARET ALANINDA

Sayýn Meslektaþým Alemdaroðlu, Saygýdeðer Konuklar,

-

Bu öðleden sonra, Ýstanbul Üniversitesi’nin 550. Yýl
Kutlamalarý çerçevesinde gerçekleþtirilen “21. Yüzyýlda
Üniversite” konulu açýk oturumda ilk konuþmacý olarak
yer almam benim için büyük bir onur. Öncelikle Ýstanbul
Üniversitesi’ni baþarýlý geliþimi ve uluslararasý
konumundan dolayý kutlamak istiyorum. Sizlere yarýn
üniversitelerimiz arasýndaki (önceden de varolan)
iþbirliði anlaþmasýný imzalayacaðýmýzý gururla bildirmek
istiyorum. Bu anlaþma ile gelecekteki etkinliklerimiz
için saðlam bir temel atmýþ olacaðýz. Üniversitelerimiz
arasýnda pek çok ortak nokta var. Bu nedenle
üniversitelerimiz uluslararasý iþbirliði alanýnda ideal bir
çift olarak görülebilir; özellikle þehirlerimiz arasýndaki
iyi iliþkileri akademik alana taþýmak açýsýndan da bu
iþbirliði çok önemlidir:
- Her iki üniversite de hemen hemen ayný yaþtadýr,
her ikisi de bir geleneðe sahiptir. Ýstanbul
Üniversitesi, Türkiye’nin Ýstanbul’un fethi ile
birlikte kurulan ilk üniversitesidir. Köln Üniversitesi,
1388’de Köln halký tarafýndan kurulan ilk Alman
üniversitelerindendir.
- Her iki üniversite de þehrin merkezinde bulunmanýn
avantaj ve dezavantajlarýný yaþamaktadýr.
- Her iki üniversite de disiplinlerarasý çalýþmaya
olanak saðlayacak pek çok alanda eðitim
vermektedir.
“21.Yüzyýlda Üniversite” baþlýklý bu konferansýn
konusunu oluþturan önemli noktalara gelince: Köklü
geçmiþe sahip kurumlar olarak yeni geliþmelere açýðýz
ve geleceðin beklentilerine cevap verecek þekilde
hazýrlýklý olmayý amaçlýyoruz.

-

9 TV istasyonu
Alman TV Prodüksiyon Merkezi
Radyo Ýstasyonlarý
Uluslararasý Fuar ve Konferanslar:
Popcomm
Film Merkezi NRW

EÐÝTÝM ALANINDA
-

Medya Sanatlarý Akademisi
Meslek Yüksekokulu
Köln Uluslararasý Film Okulu: ifs
Köln Üniversitesi

Bunlarýn dýþýnda medya baðlantýlý enstitüler de vardýr:
kaynaklarýnýn kullanýlabilmesi ve bunun öneminin
kavranmasý olacaktýr. Bu kýsa sunumumda, sizlere bu
görüþten yola çýkarak Köln Üniversitesi’nde yürütülen
çalýþmalarý aktaracaðým.
Köln, son yýllarda gerek eðitim ve araþtýrma alanýnda
gerekse genç nüfusa iþ olanaðý saðlama yönünde
atýlýmlar yaparak modern bir medya merkezi haline
gelmiþtir. Pazar ekonomisinin taleplerinden yola çýkarak
üniversite, konusunda uzman ve eðitimli personel
yetiþtirmeye baþlamýþtýr. Konuþmamda sizlere önce
genel durumu daha sonra da çok önem verdiðimiz son
geliþmeleri anlatacaðým. Ýþ ve eðitim alanlarýnda Köln’de
hizmet veren Modern Medya Merkezi’nin yapýsý aþaðýda
görülmektedir:

KÖLN ÜNÝVERSÝTESÝ’NDEKÝ MEDYA
BAÐLANTILI ENSTÝTÜLER
-

Tiyatro - Film - Televizyon Çalýþmalarý
Araþtýrma Grubu DFG SFB/FK 427:
“Medya ve Kültürel Ýletiþim”
Modern Medya Araþtýrma Merkezi:
Ýletiþim/Ekonomi/Hukuk/Psikoloji/Eðitim
Eðitim Programý: Modern Medya Lisans
Derecesi

Bu enstitülerin pek çoðu henüz çok genç olsalar da,
özellikle tiyatro ve film alanýnda eðitim verenler köklü
bir Köln geleneði üzerine kurulmuþlardýr.

Gerek araþtýrma gerekse eðitim alanýnda gelecekteki
akademik eðitimin en büyük beklentisi modern medya
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Unutulmamasý gereken bir baþka önemli nokta da
þudur: Medya, sanat, psikoloji, edebiyat, ekonomi,
iþletme, hukuk ve daha pek çok disiplin arasýndaki
iþbirliði, söz konusu etkinlikleri mümkün kýlmýþtýr. Bu
da, içinde pek çok disiplini barýndýran bir üniversitenin
avantajlarýndan kaynaklanmaktadýr. Medya baðlantýlý
eðitim ve araþtýrma faaliyetleri yedi fakültemizin her
birinde geliþmiþtir. Sizlere daha ayrýntýlý bilgi vermek
ve çalýþmalarýmýz hakkýnda bir izlenim kazanmanýzý
saðlamak için þu örnekleri verebilirim:
KÖLN ÜNÝVERSÝTESÝ’NDE MULTÝMEDYA
PROJELERÝ (TÜM FAKÜLTELER)
- ILIAS
http://www.ilias.uni-koeln.de/ios
- INTERAKTÝF ARBÝTRASYON
http://www.arbitration-interactice.de/
- TELEMEDYA MERKEZÝ
http://www.medizin.uni
koeln.de/kliniken/stereotaxie/index_d.htm/
- PROMETHEUS
http://www.prometheus-bilarchiv.de
- CUBIC
http://www.cubic.uni-koeln.de/
- KÜLTÜRLERARASI ARAÞTIRMALAR BÝRÝMÝ
http://www.uni-koeln.de/ew-fak/FiSt
- EPILOG
Diðer üniversiteler ile Köln Üniversitesi arasýndaki iþbirliði
ile geliþtirilen bu projelerden bir tanesini (özellikle
bugünkü amacýmýza uygun bir iþbirliðini göstermesi
nedeniyle) mercek altýna alarak inceleyeceðiz.
PROMETHEUS projesi, Ýstanbul Üniversitesi için de
önemli olan sanat tarihi ve klasik arkeoloji alanlarýnda
bilimsel araþtýrma ve akademik eðitime yönelik dijital
görüntü arþivi saðlamaktadýr. Projenin daha ayrýntýlý
anlatýmý Sigrid Ruby ve Ute Verstegen tarafýndan
www.prometheus-bildarchiv.de sitesinde yapýlmaktadýr.
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Slayt ve resimler, geleneksel yöntemler yerine
Prometheus’un sunduðu modern medya olanaklarýndan
yararlanýlarak saklanmaktadýr. Bu olanaklar, Ýnternet
aracýlýðý ile dünyadaki birçok arþive ulaþmayý, slayt ve
resimlerin arþivlerden aranýp bulunmasýný ve derslerde
kullanýlmasýný saðlamaktadýr. Bilgiye eriþmek için
günümüzde genel geçerli metin araþtýrma yöntemleri
daha da geniþletilmiþ, resimlere yönelik sanat
araþtýrmalarý için uygun bir yöntem olan “imge içinde
imge” yöntemi sisteme entegre edilmiþtir. Gereksinimler
göz önünde bulundurularak teknikler, imgesel
endikasyonlara ve görsel tanýmlamalara olanak verecek
þekilde düzenlenmiþ, sanat tarihi ve klasik arkeoloji
a l a n l a r ý n d a k u l l a n ý l a b i l i r h a l e g e t i r i l m i þ t i r.
Bunlara ek olarak Prometheus, sýnýflarda yapýlan
sunumlar ya da bireysel kullanýmlar için de son derece
elveriþli bir programdýr.
Aþaðýda Prometheus’a iliþkin belli baþlý düþünce ve
hedefler sýralanmýþtýr:
Prometheus-Düþünce ve Hedefler
-

Dijital Görüntü Veritabanlarýnýn Ýnternette
Heterojenliði ve Yaygýnlýðý
MSAccess, FileMaker Pro, MySQL ve Diðer
Veritabanlarýnýn Entegrasyonu
Farklý DB Formatlarýnýn ve Yapýlarýnýn
Otomatik Olarak Haritalandýrýlmasý
Kolay ve Basit Kullanýmlý Webarayüzlü
Multimedya Araçlarý ve Eðitim ve Öðrenim
Modülleri
Arama-Bulma Modelleri
Kiþisel Dosyalar
Sunumlar
Ýnteraktif Alýþtýrmalar
Vb...

Bu proje aþaðýdaki üniversitelerle iþbirliði içinde
geliþtirildi ve bundan sonra katýlacak ilgili tüm kurum
ve kuruluþlara açýktýr.

-

Köln Üniversitesi (Proje Lideri)
Sanat Tarihi, Bilgisayar Teknolojileri, Eðitim
Psikolojisi
Berlin Humboldt Üniversitesi
Sanat Tarihi
Giessen - Justus - Liebig Üniversitesi
Arkeoloji, Sanat Tarihi
Anhalt Üniversitesi, Dessau/Köthen
Bilgisayar Teknolojileri, Tasarým, Didaktik
Tasarým

30 Mayýs 2003

Projenin önemli bir bölümü, Almanya Federal Eðitim
ve Araþtýrma Bakanlýðý tarafýndan desteklenmiþtir.
Aþaðýdaki yapý projenin nasýl kullanýlacaðýný
göstermektedir:

Prometheus-Yapý www.prometheus-bildarchiv.de
Genel bilgi, Baðlantý noktasý
Giriþ
Görüntü Arþivi
Arama-bulma
Kiþisel Dosya
Sunum
Akademik Eðitim Modülleri
Konu Alanlarý
Hazýrlýk Dersleri
Yöntem ve Teknik Modülleri

Projenin son durumunu ve sürdürülebilirliðini þu þekilde
özetleyebiliriz.
Prometheus-Onaylama ve Sürdürülebilme
-

Prometheus- Ýþbirliði Ortaklarý

Ü n i v e r s i t e s i

Deðerlendirmelerde onay alýnmýþtýr.
Video ve 3D animasyonlar eðitimde yeni
ufuklar açmýþtýr.
Bilgi teknolojileri ve yönergesel tasarým
kullanýlarak disiplinlerarasý çalýþmalar
üzerinde önemle durulmuþtur.
Diðer üniversitelerle ulusal ve uluslararasý
baðlantýlar kurulmuþtur. (Mayýs 2003:20)
Müzeler, kütüphaneler, video ve görüntü
arþivleri ile baðlantýlar kurulmuþtur.
Araþtýrma enstitüleri, örneðin Alman
Arkeoloji Enstitüsü, Bibliotheca Hertziana
ile iþbirliði yapýlmýþtýr.
Okullarla iþbirliði yapýlmýþtýr.

Son olarak Köln ve Ýstanbul’un en bilinen binalarýnýn
görüntülerini sizlere bu sistem aracýlýðý ile aktarmanýn
mümkün olduðunu ve bu görüntülerin gelecekteki
iþbirliði giriþimlerini teþvik eder nitelikte olmasýný
umuyorum.
* Bu bildiri Ýngilizce sunulmuþ, Türkçeye çevrilmiþtir.

Almanya Federal Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý
tarafýndan finanse edilmiþtir.

31 Mayýs 2003, Ýstanbul Üniversitesi ile Köln Üniversitesi arasýnda bilimsel iþbirliði imza töreni, Köln Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Tassilo Küpper ve Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroðlu (soldan saða)
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yenilikleri doðrultusunda geliþtirmek önemlidir. Ama
bunun kadar önemli olan Avrupa düþüncesinin
özelliklerinin de korunmasýdýr. Bunlarýn her ikisine de
gereksinimimiz olduðunu düþünüyorum.

Prof. Dr. Klaus B O R C H A R D
Bonn Üniversitesi Rektörü

S

ayýn Rektör, Sayýn Baþkan,

Böylesine seçkin bir izleyici topluluðu önünde Bonn
Üniversitesi’ni temsilen, bu köklü ve büyük Üniversite’nin
550. Yýldönümü Kutlamalarý’na iliþkin duygu ve
düþüncelerimi ifade etmekten kývanç duyuyorum.

Sorbon Deklarasyonu hemen hemen Avrupa’nýn tüm
ülkelerinde yanký uyandýrmýþtýr. Bu deklarasyonun
imzalanmasýndan bir yýl sonra, 29 Avrupa devletinin
eðitim bakanlarý bir araya gelerek 2010 yýlýnda Avrupa
Yükseköðretim Alaný oluþturabilmek için Haziran 1999’da
Bolonya Deklarasyonu’nu imzalamýþlardýr. Bu
deklarasyonda aþaðýdaki noktalarda uzlaþmaya varýlmýþtýr:

Konuþma yapmam istenen konu öylesine kapsamlý ki,
ben yalnýzca bu yüzyýlda üstesinden gelmemiz gereken
genel çerçeveyi çizebileceðim.

Avrupa Üniversiteleri yüzyýllar boyunca geliþen bir
süreç içinde bugünkü kimliðini elde etmiþtir. Avrupa’da
ilk üniversite Ortaçað’da Parma’da (1065) açýlmýþ,
sonra bunu sýrasýyla, Bolonya (1119), Paris (1175),
Prag (1348), Heidelberg (1386) ve Ýstanbul (1453)
izlemiþtir.
Bu tarihi gerçekten yola çýkarak üniversite, “par
excellence bir Avrupa kurumudur” diyebiliriz. Üniversite,
köklü yapýsý ve sosyal rolü ile yýllar boyunca gücünü
arttýran ve geliþen bir Avrupa kurumu olmuþtur.
Üniversite kurum olarak adýna layýk bir geliþim göstermiþ
ve evrensel anlamda bütün dünyada takdir toplamýþtýr.
Üniversitenin Avrupalý olduðu bilinen bir gerçektir.
Çünkü üniversite, kökleri ortak Avrupa mirasýndan
kaynaklanan ve her Avrupa ülkesinde bulunan bilimsel
görüþ ve yöntemleri üretir ve yaygýnlaþtýrýr.
Parma, Bolonya, Paris ya da Ýstanbul, benim geldiðim
Bonn Üniversitesi ile karþýlaþtýrýldýðýnda, biz oldukça
genç bir oluþum sayýlýrýz. Bonn Üniversitesi’nin geçmiþi

1) Avrupa’da eðitim programlarý ve akademik
derecelere iliþkin genel çerçeveler çizerek ortak
yönlere doðru ilerlemek.
2) Akademik derecelere (lisans, yüksek lisans,
doktora) iliþkin ortak bir sistem oluþturmak.
3) Öðrenci ve profesör hareketliði önündeki engellerin
kaldýrýlmasý ve akademik dereceler ile baþarýlarýn
tanýnmasýný saðlayacak çalýþmalar yapmak.
Pek çok öðrenci ve profesörün eleþtirdiði nokta, Avrupa
üniversitelerinde alýnan derecelerin birbirinden farklý
olmasý nedeniyle ülkelerarasý eðitim hareketliliðinin
engellenmesidir. Ortak politik temeller üzerinde geliþen
bir kýta için bu engelin kaldýrýlmasý önemlidir!

Saygýdeðer Konuklar, Bayanlar ve Baylar, Sevgili
Meslektaþlar,

Dünyanýn pek çok ülkesinde, Anglo-Sakson ve Amerikan
yükseköðretim sistemleri, rekabete dayalý ve baþarýlý,
modern bir eðitim sistemi için model olarak
görülmektedir. Gerçekten de Avrupalýlarýn Amerikan
sisteminden öðrenebilecekleri pek çok yararlý nokta
vardýr. Ama herþeyin ötesinde Avrupa’daki çeþitli
yükseköðretim sistemlerinin de yeni yüzyýlda
üniversiteye girecek genç ve hevesli öðrencilere
verebileceði çok þey bulunmaktadýr.

Bu düþüncelerden yola çýkarak Fransa, Ýtalya, Ýngiltere
ve Almanya Eðitim Bakanlarý 1998’de Sorbon
Deklarasyonu’nu imzalamýþ ve Avrupa’daki yükseköðretim sistemi için ortak bir çerçeve oluþturmuþlardýr.
Sorbon Deklarasyonu’nun amaçlarýný þöyle sýralayabiliriz:

sadece 225 yýl öncesine dayanýyor. Bonn Üniversitesi
o zamanlar görevde bulunan Baþpiskopos tarafýndan
önce, “Akademi” olarak açýlmýþ ve daha sonra Prusya
Kralý ve Bakan Wilhelm von Humboldt tarafýndan
1818’de bir “Reform Üniversitesi” olarak yeniden
kurulmuþtur. En iyi öðrencileri en iyi araþtýrma
projelerine yönlendiren Bonn Üniversitesi, öðretim ile
bilimsel araþtýrmayý birlikte yürütmeyi amaç edinmiþtir.
Ýþte bu, bizim 225 yýllýk çalýþma biçimimizi
göstermektedir. Yaklaþýk 40.000 öðrencisiyle bir kitle
üniversitesi olmanýn güçlükleri karþýsýnda bile
üniversitemiz bu ilke ve amaçlarýný ödün vermeksizin
gerçekleþtirmektedir. Bonn Üniversitesi, Heinrich Hertz,
Heinrich Heine, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Robert
Schumann gibi önemli þahsiyetler yetiþtirmiþtir. Reinhard
Selten Üniversitemiz’in Nobel Ödülü’ne layýk görülmüþ
dört öðretim üyesinin en sonuncusudur.
Öðretimi bilimsel araþtýrma ile birleþtirmek Avrupa
yükseköðretim sisteminin geleceðe de taþýnmasý
gereken en önemli özelliðidir. Avrupa düþüncesinin bu
yüzyýlda da yaþatýlmasý gereken pek çok özelliði vardýr.
Kanýmca Avrupa üniversitelerini çaðýn gereksinim ve
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- Kolay anlaþýlabilir ve karþýlaþtýrýlabilir akademik
derecelendirme sistemi oluþturmak,
- iki aþamalý bir derecelendirme sistemi kurmak
(lisans, yüksek lisans),
- kredili deðerlendirme sistemi oluþturmak (ECTS gibi)
- akademisyenlerin önlerindeki engellerin kaldýrýlarak
hareketliliklerinin saðlanmasý,
- kalite kontrolünde Avrupa iþbirliðinin güçlendirilmesi.
Bu özelliklere sahip bir Avrupa Yükseköðretim Alaný
oluþturmak için kesintisiz destek saðlanmalý ve yapýlanlar
iki yýl arayla tekrar gözden geçirilmelidir. Nitekim
2001’de Prag’da yapýlan toplantýda 33 Avrupa ülkesinin
Eðitim Bakanlarý Prag Bildirgesi’ni imzalayarak Bolonya
Deklarasyonu’nun amaçlarýný yeniden vurgulamýþlardýr.
Toplantýda,
- Avrupa Üniversiteler Birliði (EUA) ve Avrupa’daki
Öðrencilerin Ulusal Birlikleri’nin (ESIB) çalýþmalara
katýlýmlarý kabul edilmiþ,
- Avrupa Komisyonu’nun desteðinin alýnmasýnýn
gerekli olduðuna deðinilmiþ,
- Bolonya Deklarasyonu’nun çeþitli amaçlarýnýn
gerçekleþtirilmesine iliþkin izlenecek süreç
konusunda görüþ alýþveriþinde bulunulmuþ,

- Yükseköðretim Alaný’nýn oluþturulmasýnda þu
noktalarýn göz önünde tutulmasý gerekli olduðu
vurgulanmýþtýr:
* Yaþam boyu eðitim
* Öðrenci katýlýmý
* Avrupa Yükseköðretim Alaný’nýn dünyanýn diðer
bölgeleri karþýnda çekici kýlýnmasý ve rekabet
gücünün artýrýlmasý (uluslararasý eðitim konusunun
da bu baðlamda ele alýnmasý).
Prag Bildirgesi, politikacýlarýn Avrupa eðitim kurumlarýnýn
her geçen gün artan öneminin bilincine vardýklarýný
göstermektedir. Avrupa’da bir eðitim politikasý
oluþturulduðu takdirde Avrupa Üniversiteler Birliði ve
Avrupa’daki Öðrencilerin Ulusal Birlikleri’nin de bu
sistemin içinde olmasý kaçýnýlmazdýr. Bu anlamda Avrupa
Üniversiteleri’nin rektörlerinin de birlikte çalýþmalarý
gerekmektedir. Avrupa Üniversiteler Birliði, hem Avrupa
üniversitelerinin hem de rektörlerin temsilcisi olarak
yükseköðretimin Avrupa’daki sesi olmalýdýr.
Ayrýca, Avrupa Komisyonu bilimsel araþtýrma projelerine
destek veren önemli bir kurum haline gelmiþtir. Bilimsel
Araþtýrma ve Teknolojik Geliþim Altýncý Genel Çerçeve
Programý, Avrupa Birliði’ni araþtýrma ve bilimsel bilgi
aðýyla sararak daha dinamik, rekabete dayalý, bilgitemelli bir yapýya kavuþturmayý amaçlamaktadýr.
Avrupalý politikacýlar Avrupa Birliði’ni “Dünyadaki en
dinamik ve bilgi kaynaklý rekabete dayanan ekonomi”
ye kavuþturmayý amaç edinmiþlerdir. Bilimsel araþtýrma
ve teknolojik geliþim için Altýncý Genel Çerçeve Programý,
birliðin Avrupa’daki araþtýrmalarý destekleyen en önemli
aracýdýr. Bu program komisyon tarafýndan önerilen,
konsey ile parlamento tarafýndan kabul edilen kararlar
ile küçük ya da büyük ölçekli kamu ve özel kurum ve
kiþilere açýk bir kaynak haline gelmiþtir. Ýnanýyorum
ki, bilimsel araþtýrma ve teknolojik geliþim için Altýncý
Genel Çerçeve Programý, Avrupa’da bilimsel araþtýrma
alanýnda farklý bir kaynak ve yaklaþým saðlayacaktýr.
2003-2006 yýllarý arasýndaki dört yýllýk toplam bütçe
17.5 milyar Euro’dur ve 5. Çerçeve Programýyla
karþýlaþtýrýldýðýnda %17’lik bir artýþ söz konusudur. Bu
bütçe birliðin 2001 yýlý toplam bütçesinin %3.9’unu ve
birliðin araþtýrma bütçesinin %6’sýný oluþturmaktadýr.
Hiçbir Avrupa üniversitesi ya da araþtýrma kurumu
böylesine yüksek miktarda paraya kayýtsýz kalamaz.
Bu noktalar Avrupa Birliði’nin þimdiki üyeleri için olduðu
kadar gelecekteki üyeleri için de önemlidir.
Bu sonbaharda Berlin’de yapýlacak olan bir sonraki
Bakanlar toplantýsýnda þu ana kadar neler yapýlabildiðini
görebilme ve deðerlendirme imkaný bulacaðýz. Bir
sonraki toplantýya kadar da öncelikler saptanacaktýr.
Görevimiz, Avrupa’da bir Eðitim Alaný oluþturmak,
araþtýrmacýlar ve öðrenciler için eðitimi cazip ve çekici
kýlarak baþarý elde edilmesini saðlamaktýr.
Hepsinden önemlisi Avrupa’nýn entegrasyonu ve birliði
açýsýndan eðitim kurumlarýnýn oynayacaðý rol de hiç
azýmsanamaz. Bu konudaki görüþlerinizi bekliyor
hepinize beni dinlediðiniz için teþekkür ediyorum.
* Bu bildiri Ýngilizce sunulmuþ, Türkçeye çevrilmiþtir.
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Prof. Dr. Gustaf L I N D E N C R O N A
Stockholm Üniversitesi Rektörü

Uluslararasýlaþma

S

Yükseköðretimde uluslararasýlaþma, uluslararasý
platformda öðretmen-öðrenci hareketliliði ve akademik
deðiþim anlamýna gelir. Uluslararasý hareketlilik, ortak
bilimsel bir dili ifade eder. Bazýlarý, bilimin dilinin
matematik olduðunu söyler. Bu, bazý açýlardan doðru
olsa da, yeterli deðildir. Bizim, konuþulan tek bir
uluslararasý dile ihtiyacýmýz var. Aslýnda, bir uluslarasý
dilimiz var þu anda. Bizim üniversitemizde, yani
Stockholm Üniversitesi’nde, birçok tez Ýngilizce yazýldý.
800 lisans dersinin 80’i Ýngilizce yapýlýyor. Diðer bazý
Avrupa üniversiteleri bu yolda daha da ilerlediler. Artýk
tüm dünyada, birçok öðrencinin, harçlarýn çok yüksek
olmasýna karþýn Avustralya, Britanya, Kanada ve
Amerika Birleþik Devletleri gibi Ýngilizce konuþulan
ülkelerdeki üniversiteleri tercih ettiðini görüyoruz.
Ýngilizcenin diðer dillerden daha üstün olduðunu
söylemiyorum. Kiþisel olarak baþka bir dilin kullanýlmasý
beni daha mutlu edebilirdi. Ama gerçekçi olmalýyýz.
Modern üniversitede ortak dil olabilecek tek dil Ýngilizcedir ve Ýngilizcenin alternatifi yoktur.

ayýn Baþkan,

Sayýn Rektörler, Deðerli Dinleyenler,
Doðal olarak, gelecekteki geliþmeleri öngörmek her
zaman çok zordur. Örneðin, yüz yýl geriye gidecek
olursak, bugünün yükseköðretiminin nasýl olacaðýný
öngörebilir miydik? Bazý açýlardan evet, çünkü yüz yýl
önce de üniversiteler vardý ve o dönemde bilim çok
hýzlý ilerlemekteydi. Üniversitelerin ve bilimin bu denli
geliþeceðini söylemek, oldukça güvenilir bir tahmin
olurdu. Ama herhalde, sayýsýz yeni buluþun yapýlacaðýný,
üniversitelerdeki öðrenci sayýsýnýn inanýlmaz bir oranda
artacaðýný tahmin etmek yine de çok güç olurdu. Ben
bir de, günümüzün modern üniversitelerinde kýz öðrenci
sayýsýný, o tarihte tahayyül etmenin de çok zor olduðu
kanýsýndayým.
Bazý Önemli Dýþ Faktörler
Üniversiteler, dünyadaki deðiþimlere uyum saðlamayý
bilmesi gereken kurumlardýr. Günümüzde ve
önümüzdeki 100 yýl içinde yükseköðretimi etkileyen
ve etkileyecek olan dýþ faktörler hakkýnda neler
söyleyebiliriz? Ýlk olarak, yükseköðretime daha fazla
gereksinim duyulacaðýný kesin olarak belirtebiliriz.
Toplumlar ilerledikçe ve karmaþýklaþtýkça, eðitimli insan
ihtiyacý da artacaktýr. Geliþen ülkelerdeki ekonomik
koþullar iyileþtikçe, daha çok insan, yükseköðretim
olanaðýna kavuþacaktýr. Birçok devlet toplum içindeki,
yükseköðretim görmüþ kiþi oranýný arttýrma çabasýndadýr.
Örneðin Ýsveç, 25 yaþ altý nüfustaki yükseköðretim
oranýný %50’ye yükseltmeyi amaçlamaktadýr. Bu oran
þu anda %40 civarýndadýr.
Yükseköðretim kurumlarýndaki öðrenci sayýsýnýn artmasý,
maliyetin de artmasý demektir. Maliyetler, sadece
öðrenci artýþýndan kaynaklanmaz. Yükseköðretim,
büyük oranda, öðrenci ve öðretim üyesi arasýndaki
iliþki üzerine kuruludur. Ama bu iliþkinin maliyeti üretim
iliþkisi gibi hesaplanamaz. Dolayýsýyla günümüzün
yükseköðretim koþullarýnda, maliyetler sürekli artacaktýr.
Acaba teknolojik geliþme, artan maliyetlerin yarattýðý
etkiyi karþýlayabilir mi? Bu, cevaplanmasý zor bir soru.

Yükseköðretimde çoktandýr bilgisayar, video vb. gereçler
kullanýyoruz, ama hala maliyetlerin düþüþüne tanýk
olmadýk. Yaklaþýk 30 yýl önce Ýsveç’de yeni kurulan bir
üniversitede tüm derslerin video kameralarýyla
yapýlabileceði fikri ortaya atýldý. Bu durumda öðrenci,
filmleri ekrandan izleyecekti ve öðretim üyesine ihtiyaç
duyulmayacaktý. Bir yýl bile geçmeden, tüm filmler çöp
kutusuna atýldý; derslerin kalitesinde sorun yoktu ama
zaman geçmiþti ve dersler, geliþen bilimin gerisinde
kalýp eskimiþti. Teknolojik geliþme, maliyetleri
düþürmede ancak bu kadar baþarýlý olabilir, ama öðrenciöðretmen iliþkisi söz konusu olduðunda, maliyeti
düþürmesi þüphelidir.
En önemli dýþ faktör politikadýr. Dünyadaki politik
geliþmeleri öngörmek oldukça zordur. Eðer dünyada
savaþlar yaþanýyorsa ve bulaþýcý hastalýklar kol geziyorsa,
yükseköðretim geliþme gösteremez. Ama geleceðe
iyimser gözle bakarsak, barýþ ve modern iletiþim
araçlarýnýn geliþmesi, uluslararasýlaþmayý hýzlandýracaktýr.
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Uluslararasýlaþmanýn bir baþka problemi daha var.
Bilgisayara dayalý ticari giriþimler, tüm dünyaya yayýlan
bir müfredat aðý kurarak öðrencilere teknik bilgiler
sunmalarýna karþýn, bu bilgiler üniversite eðitiminin
bilimsel ve eleþtirel bakýþ açýsýndan yoksundur.
Üniversiteler, klasik sýnav sistemlerinin deðerini bilmeli
ve ticari amaçlý yeni eðitim teknikleri konusunda dikkatli
olmalýdýrlar.
Özerklik
Sorun, üniversitelerin, para konusunda, gerek devlete
gerekse özel kuruluþlara baðýmlý olmasýndan
kaynaklanmaktadýr. Bu tür ekonomik sorunlarla baþa
çýkabilmesi için, üniversite diplomasiye daha fazla önem
vermeli ve kararlý olmalýdýr. Kiþisel olarak, geniþ bir
özerkliðe sahip devlet üniversitelerinden oluþan bir
yükseköðretim sistemini tercih ederim. Eðer modern
devlet bu tür düþüncelerin üretkenlik için gerekli olduðunun
bilincine varýrsa, bu, herkes için en iyisi olacaktýr.

Uluslararasýlaþma, aslýnda öðrencilerin kendi ülkelerinde
deðil de, baþka ülkelerde eðitim görmesi demektir.
Eðer bürokratik sorunlar aþýlýrsa, öðrenciler bir yýl bir
ülkede, diðer yýl baþka bir ülkede eðitim görebilecektir.
Öðrenci hareketliliði, bir üniversitenin yüksek nitelikli
bir üniversite imajý kazanmasý açýsýndan çok önemlidir.
Geliþmekte olan ülkeler için en azýndan birkaç yüksek
nitelikli üniversiteye sahip olmak önemlidir. Aksi
takdirde, olanaðý olan öðrencinin baþka bir ülkde eðitim
görmesi ve o ülkede kalmasý söz konusu olabilir.

Bazý kimseler, üniversitelerin dýþarýdan sýký bir þekilde
kontrol edilmesi gerektiði ve kötü yönetildiði
düþüncesindeler. Rektör ve dekanlarýn üniversite öðretim
üyeleri ve öðrenciler tarafýndan seçilmesi yerine yönetim
uzmanlarý arasýndan dýþardan atanmasý görüþünü
savunmaktalar. Bu tür düþünceler iþi daha da
karmaþýklaþtýrmaktadýr. Her profesör, üniversiteyi
yönetebilir diye bir kural yoktur. Ama sayýlarý çok fazla
olan üniversite profesörleri arasýndan uygun adaylarý
bulmak mümkündür. Bir üniversiteyi yönetmekle,
yönetici olmak farklý þeylerdir. Yetkili yöneticilere
duyulan gereksinim yadsýnamaz, yöneticiler gerekli
durumlarda dýþarýdan da atanabilir. Ama bu yöneticiler,
üniversite yöneticisi olamazlar. Üniversite yöneticisi,
idari yöneticilik niteliðiyle birlikte baþka niteliklere de
sahip olmalýdýr. En önemlisi de, yöneticinin modern
üniversitenin oldukça karmaþýk dünyasýný bilmek
zorunda olmasýdýr.

Uluslararasýlaþma, ayný zamanda üniversitelerin nitelikli
öðretim üyesi ve araþtýrmacýlarý alabilmek için
birbirleriyle yarýþmasý da demektir.

21. yüzyýlýn üniversitesinde bu niteliklere sahip üniversite
yöneticilerine, eskisinden daha fazla gereksinim
olduðuna inanýyorum.

Bütün tezlerin ve bilimsel makalelerin Ýngilizce
yazýlmasýna taraftar olmama raðmen, tüm
yükseköðretimin Ýngilizce olmasýna karþýyým. Ulusal
kültürü korumak için öðretim büyük oranda anadilde
yapýlmalýdýr. Ama bugün Ýngilizce bilimsel alýþveriþte
kullanýlabilecek tek dildir.
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Bilimsel Araþtýrma ve Öðretim
Von Humboldt döneminden beri, araþtýrma ile öðretim
arasýndaki yakýn iliþki, büyük bir üniversitenin olmazsa
olmaz önkoþulu olarak görülmektedir. Deneyimlerimiz
bize, bu iliþkinin son derece baþarýlý olduðunu
göstermektedir. Öðrencisi olmayan araþtýrma enstitüleri
öðrencinin itici gücünden ve yaratýcýlýðýndan yoksun
kalmýþtýr; buna karþýlýk yetenekli gençlerin üniversiteleri
doldurmasýyla birlikte bu özellikler üniversitelere
taþýnmýþtýr. Ayný zamanda birer araþtýrmacý olan öðretim
üyeleri araþtýrmanýn içinde olmanýn getirisiyle bilim ve
araþtýrmanýn itici gücünü öðrencileriyle paylaþmakta
ve böyle bir eðitimden geçen öðrenciler de en son
bilimsel yeniliklerle donanmýþ eðiticilere dönüþmektedir.
Üniversite sektörünün ortak sorunu bilimsel araþtýrma
için kaynak yaratmaktýr. Bazý kiþiler eleþtirileriyle,
öðretim üyelerinin lisansüstü öðrencileri ile araþtýrmaya
gösterdikleri aþýrý ilgi sonucunda asýl görevleri olan
öðretime duyduklarý ilginin azaldýðýný öne sürmektedirler.
Ancak bu eleþtiriler araþtýrma olmaksýzýn, araþtýrma
kaynaklý bilgiye ulaþýlamayacaðýný ve bilimsel
yöntemlerin öðretilemeyeceði gerçeðini gözardý
etmektedirler. Ama temel sorun, araþtýrma için kaynak
yaratýlmasýdýr ve sorun halen devam etmektedir.
Çözümün, araþtýrma üniversiteleri kurup, bunlarý
yükseköðretim kurumlarýndan ayýrmak olduðuna
inanmýyorum. Çünkü zaten bir ülkede bazý üniversiteler
daha fazla, bazýlarýysa daha az bilimsel araþtýrma
yapmaktadýr. Çözüm, belki de lise ile üniversite arasýnda
bir ara basamak olabilecek ve araþtýrma yapýlmayan
kolej kurumlarý oluþturmak olabilir. Bir diðer çözüm
de araþtýrma üniversitelerinin, öðrenciye, gerçek lisans
eðitimine geçmeden önce hazýrlýk kurslarý vermesidir.
21.yüzyýlda en önemlisi, lisans öðrencilerinin (lisansüstü
öðretime devam etsin ya da etmesin) sorunlarý
çözümlemede gerçek bir bilimsel ve eleþtirel yöntem
kazanmalarýný saðlamaktýr. Öðrenci böyle bir yöntem
edinirse, toplumun demokratikleþmesine katkýda
bulunur. Bilgiden yoksun, eðitimi yarým kalmýþ
öðrenciler, her ülke için tehlike oluþtururlar.

yüzyýlda bir çözüm bulunacaðýný düþünmüyorum. Yani
sorun devam edecek. Üniversiteler nereden fon
bulacaklar? Kanýmca, araþtýrma (özellikle temel
araþtýrma) için biricik çözüm çoðulculuktur; yani
üniversiteler hem devlet hem de özel teþebbüs
tarafýndan desteklenmelidir. Kaynaklar ne kadar
fazlalaþýrsa o kadar iyi olur. Lisans eðitimi için,
üniversitenin ücretsiz eðitim verip vermeyeceði ve
böylelikle daha geniþ fýrsat eþitliði saðlayacaðý ya da
ücreti öðrencinin ya da ailesinin karþýlamasýný bekleyip
beklemeyeceði her ülkenin kendi siyaset felsefesine
baðlý olarak deðiþir. Ama her ne þekilde olursa olsun
vergi ve kazanç arasýnda bir bað kurulmasýný saðlayacak
mekanizmalarýn oluþturulmasýnýn çok önemli olduðunu
düþünüyorum. Yüksek vergi ve ücretsiz eðitim sisteminin
uygulandýðý bir ülkeye düþük vergi ödenen bir ülkeden
gelen öðrencilerin, geldikleri bu ülkede ücretsiz
eðitimden yararlanma haklarý olmamalýdýr.
Sonuç
Üniversitelerin, 21.yüzyýlda sadece eðitim için deðil,
bütün toplum için daha önce olmadýðý kadar önem
kazanacaðýna inanýyorum. Toplum, üniversitelerinden
tam olarak yararlanmak ve üniversitelerine güvenmek
istiyorsa onlara destek verirken cömert davranmalýdýr.
* Bu bildiri Ýngilizce sunulmuþ, Türkçeye çevrilmiþtir.

Maliyetler

(Birinci sýra) Talinn Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mati Heidmets , Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Boyan
Bilotchev, Stockholm Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gustaf Lindencrona, Köln Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tassilo Küpper,
(Ýkinci sýra) Hildesheim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Wolfgang Uwe Friedrich, Azerbaycan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ali Abbasov, Türk-Manas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Seyfullah Çevik, Bodenkultur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Herbert
Hager, (Üçüncü sýra) Salzburg Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Brigitte Winklehner, Piteþti Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý
Prof. Dr. Georghe Secora

Üniversitelerin en canalýcý sorunu, araþtýrma ve öðretim
için kaynak yaratma sorunudur. Bu soruna önümüzdeki
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S

ayýn Yükseköðretim Kurulu Baþkaný,
Sayýn Prof. Dr. Alemdaroðlu,
Saygýdeðer Konuklar,
Önce, Ýstanbul Üniversitesi’nin 550. Kuruluþ Yýlý Kutlama
Törenlerine bizi de davet ettiði için Sayýn Prof. Dr.
Alemdaroðlu’na teþekkür etmek istiyorum.
Avusturya Üniversiteleri, Ýstanbul Üniversitesi’nin çeþitli
alanlardaki eþdeðer kurumlarýyla iþbirliði yapma isteðini
kabul etmekten memnunluk duymaktadýr.
Son yýllarda Avusturya’da üniversiteler, teþkilat ve
yönetmelikler açýsýndan geniþ kapsamlý reformlar
hayata geçirmiþtir. Bu reform süreci halen devam
etmektedir. Bu nedenle konuþmamda Avusturya’da
yapýlan ve yapýlmakta olan yükseköðretim alanýndaki
reformlarýndan söz etmek istiyorum.
Bugün Avusturya’da yükseköðretimin tümünün köklü
bir reform süreci içinde olduðunu söyleyebiliriz. Son
yýllarda sosyal alýþkanlýklar ve ekonomi oldukça
deðiþmiþ, öðrenci sayýsý giderek artmýþtýr. Bu nedenle,
hem eðitim alanýnda artan istekleri karþýlayabilmek
hem de deðiþikliklere ayak uydurabilmek için, 1990’lý
yýllarýn ilk yarýsýnda üniversite reformlarý yapýlmaya
baþlanmýþtýr. Bu reformlarýn amacý, öncelikle üniversite
teþkilatýnda deðiþiklik yapýlmasýna ve üniversite
eðitiminin profesyonellikle daha fazla baðlantýlý olarak
yaygýnlaþmasýna yöneliktir.
Planlanan deðiþiklikleri gerçekleþtirmek için uzun süreli,
karmaþýk bir reform süreci gerekliydi. 1990’lý yýllarda
üniversite teþkilat yasasý reformu yapýlmýþ, daha sonra
üniversitelerin kurumsal özerkliðine yönelik geliþimler
olmuþtur. Karar verme yetkisi Federal Eðitim
Bakanlýðý’ndan üniversiteye geçmeye baþlamýþ; bu da
üniversitenin uygulama ve hizmet alanlarýnýn
geliþmesine olanak saðlamýþtýr. Böylece verimliliðin
artmasý, kalitenin yükselmesi, kaynaklarýn daha iyi
kullanýlmasý amaçlanmýþtýr.

yaygýnlaþtýrýldýðý yýllar olmuþtur. Önceleri bu konularda
yoðun tartýþmalar yaþanmýþ, bu tartýþmalar üniversite
teþkilatýnýn sistematik olarak deðiþmesi ve geliþmesi
ile sonuçlanmýþtýr. 2000 yýlýnýn baþlarýnda üniversitelerde
teþkilat reformunun tamamlanmasý planlanmýþtý. Bu
yýl da, bu yenileþme süreci içinde yeni yürürlüðe giren
2002 yýlý üniversite reformu gerçekleþtirilmektedir. Söz
konusu reform Avusturya üniversitelerini Avrupa
düþünce akýmlarý içinde cazip ve rekabet gücü yüksek
üniversiteler haline getirmeye yöneliktir.
2004 yýlýndan itibaren üniversite ile üniversite çalýþanlarý
arasýnda yeni iþ yasalarý uygulamaya girecektir. Ýþ
iliþkisi yasasý ticari kuruluþlara uygulandýðý gibi ayný
þekilde üniversiteler için de geçerli olacaktýr. Üyelerin
çýkarlarý uluslararasý kuruluþlar tarafýndan korunacaktýr.
Devlet, üniversiteleri mali açýdan desteklemeye devam
edecek, bütçe yeni yasalara göre oluþturulacaktýr. Ayný
þekilde üniversitenin idaresi de yeni yasalarýn belirlediði
gibi þekillenecek, akademik özgürlüðün kanunlarla
garanti altýna alýnmasýna devam edilecektir.
Ýþte, bugün Avusturya’da üniversite eðitimine iliþkin
yapýlan deðiþlikler bu alanlardadýr. Halen bu konudaki
tartýþmalar devam etmektedir. Bu reformlarý, uzun
yýllardan beri Avusturya Üniversitelerinde yapýlan en
büyük deðiþiklikler olarak niteleyebiliriz. Ayrýca yapýlan
reformlar Güney Avrupa üniversiteleri ile aramýzdaki
iliþkilerin geliþmesine de yardýmcý olacaktýr.
*Bu yazý, Ýngilizce sunulan bildirinin kýsa bir özetidir.

Kýsaca söyleyecek olursak, 1990’lý yýllar Avusturya’da
üniversite reformlarýnýn yapýldýðý ve bunlarýn
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31 Mayýs 2003, Salzburg Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Brigitte Winklehner (solda) Ýstanbul Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroðlu (saðda)
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ayýn Baþkan,

Saygýdeðer Rektör, Sevgili Konuklar ve Meslektaþlar,
Herþeyden önce, bize Üniversite'nin 550. Yýlý
Kutlamalarý’na katýlma fýrsatý veren ve Ýstanbul
Üniversitesi ile Talin Eðitim Bilimleri Üniversitesi arasýnda
iþbirliði yapmamýzý saðlayan, Ýstanbul Üniversitesi’ne
ve Rektör Profesör Alemdaroðlu’na teþekkür etmek
istiyorum.
21.yüzyýlýn üniversitesini hayal ederken, üniversite
eðitiminin geliþimi için izlenecek yollarý gösteren üç
anahtar sözcüðün üzerinde durmak istiyorum. Bu
sözcüklerden ilki açýklýk. 21. yüzyýlýn üniversitesi, þu
anda olduðundan çok daha açýk ve ulaþýlabilir olmalýdýr.
Açýklýktan kastettiðim, üniversitenin kapýsýný farklý ve
yeni kitlelere açmasý ve öðretim tekniklerinde çeþitliðe
sahip olmasýdýr. Özellikle, yaþam boyu eðitim olanaklarýnýn
toplumun tüm sosyal kesimlerine ulaþmasý gerekir. Bu
söylediklerimiz özellikle Estonya gibi, geçiþ sürecinde
olan ülkeler için önemlidir. Herþeye raðmen, eðitim
düzeyimiz oldukça yüksek. Bu eðitim düzeyine büyük
ölçüde Sovyet döneminde ulaþýlmýþtýr; ama Avrupa
Birliði’ne girme ümidinde olan bir ülke olarak eðitim
düzeyimiz yeni durumlara ayak uydurabilecek kadar
geliþmiþ deðildir. Ýþte bu yüzden, biz de hýzla Ýnternet
destekli eðitimi geliþtiriyor ve yükseköðretim yapmak
isteyenler için yeni yüksek lisans programlarý açýyoruz.
Bu yýl, Estonya üniversiteleri, Ýnternet destekli bir ortak
eðitim platformu oluþturmak amacýyla kaynaklarý biraraya
getiren ve e-üniversite adý verilen bir yardýmcý program
oluþturdular. Yapýlan araþtýrmalarý geniþletmek ve bu
araþtýrmalarý eðitimin geliþtirilmesine yönlendirmek,
üniversiteleri toplumun gereksinimlerine cevap verecek
konuma getirmek için atýlmýþ çok önemli adýmlardýr.
Ýkinci anahtar sözcük, kalitedir. Açýk rekabet ortamýnda
yüksek kalite gerekir. Bir ay önce, Estonya’da altý devlet
üniversitesi, üniversite müfredatýný, sýnýf geçme ve
bitirme derecelerini ve akademik kadrolarý kapsayan
ortak bir standart kalite anlaþmasý imzaladýlar. Bu
anlaþma geniþ kapsamlý bir ulusal kalite sistemini
geliþtirmek için atýlmýþ ilk adýmdý. Bu çalýþmanýn daha

geniþ çapta yapýlacaðýndan eminim. Nitekim, eðitimde
kalite, Eylül ayýnda yapýlacak Avrupa baþbakanlarýnýn
katýlacaðý Berlin Zirvesi’nde üzerinde durulacak önemli
konulardan biridir. Bunun ardýndan Bolonya sürecinin
daha yüksek düzeyde eðitim için atacaðý adýmlar da,
eðitimin kalite çalýþmalarýnýn odak noktasý olmasýný
saðlayacaktýr. Eðer, biz, Avrupa kalite düzeyini en üst
noktada tutmayý baþarýrsak, diðer üniversitelerle, özellikle
de ABD ve Uzak Doðu’daki üniversitelerle yarýþabiliriz.
Üçüncü anahtar sözcük uluslararasýlaþma. Üniversitelerin, kendi kaynaklarýyla, hem entelektüel hem de
finansal açýdan, diðer üniversitelerle yarýþmasý zor bir
iþ. Lisans, özellikle yüksek lisans ve doktora çalýþmalarý
için uluslararasý geçerliði olan mezuniyet derecelendirme
sistemleri oluþturmak, ayný þekilde profesörlük için
uluslararasý ölçütler belirleyebilmek 21. yüzyýlýn
üniversitesinin önündeki en önemli sorunlardýr. Avrupa
Üniversiteler Birliði’nin Avrupa’daki yüksek lisans
programlarý için bir çerçeve oluþturma çalýþmalarý
desteklenmelidir. Tüm Avrupa’da geçerliði olan bir
profesörlük sistemi oluþturabilmek için, emeklilik
haklarý, saðlýk güvencesi ve göçmenlik iþlemleri gibi
engellerin aþýlmasý gerekmektedir. Ayný þekilde, çifte
diploma sorunlarý da çözümlenmelidir. Estonya’nýn
çözmesi gereken bir sorunu da (sanýyorum bu birçok
ülkenin de sorunu), akademik denklikler açýsýndan
karþýlaþýlan yasal engellerdir. Bu sorunlarý çözmeden
üniversitelerimiz arasýnda yararlý olabilecek gerçek bir
iþbirliðinden söz edebilmemiz çok zor.
21. yüzyýlýn üniversitesi, kendi ayarýndaki tüm diðer
üniversitelere açýk, en iyi öðretim ve araþtýrma olanaklarý
sunan ayný zamanda da uluslararasý üniversiteler
topluluðunun bir parçasý olan üniversitedir. Bu yeni ve
geleceði açýk olan akademik yaþam modeline doðru
ilerlerken hepimize iyi þanslar diliyorum.
Teþekkürler.
* Bu bildiri Ýngilizce sunulmuþ, Türkçeye çevrilmiþtir.
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31 Mayýs 2003, Ýstanbul Üniversitesi ile Talinn Pedagoji Üniversitesi arasýnda bilimsel iþbirliði imza töreni, Talinn Pedagoji
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mati Heidmets ve Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroðlu (soldan saða)
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ayýn Baþkan,

Saygýdeðer Rektörler, Sayýn Dinleyiciler,
“Varlýðýný sürdüren türler en güçlü ya da en akýllý olanlar
deðil, deðiþime en rahat uyum saðlayabilenlerdir.”
Charles Darwin

Devlet sektörü, giderek artan bu yükseköðretim talebine
yanýt vermekte güçlük çekmekte, özellikle geliþmekte
olan ülkelerde bu talep özel sektör tarafýndan
karþýlanmaktadýr.

Siyasi, ekonomik, teknolojik, toplumsal ve akademik
açýlardan güç dönemlerden geçiyoruz. Bu güçlükler
eðitim sistemlerimize, özellikle yükseköðretime yansýyor.
Küreselleþme, dünyayý kapýmýzýn eþiðine getirdi, hatta
evlerimize ve kurumlarýmýza taþýdý. Bu yüzden
yükseköðretimle ilgili karmaþa ve güçlükler kat be kat
arttý. Þu anda, bilginin geliþme için kilit deðerde
olduðunun bilinciyle üniversitelerin rolüne ve
performanslarýna hiç olmadýðý kadar yoðun bir eleþtiriyle
bakýlmaktadýr ve bilgi kaynaklý ekonomilerin hýzlý
geliþtiðine iliþkin elimizde pek çok kanýt var. Doðal
kaynaklara dayanan ekonomilerle karþýlaþtýrýldýðýnda,
insan kaynaklarýna yatýrým yapan ekonomiler sosyal
ve ekonomik açýlardan çok daha fazla geliþmiþlerdir.
Örnek olarak Kore ve Gana’yý gösterebiliriz.Kore
1950’lerden itibaren yükseköðretim sistemini geliþtirmek
için yatýrýmlara baþlamýþtýr (yükseköðretime yapýlacak
harcamalarý arttýrmýþ, özel sektörü teþvik etmiþ, bilim
ve teknoloji eðitimini geliþtirip araþtýrma ve geliþtirmeye
yatýrým yapmýþtýr). Kore’de 40 yýl içinde öðrenci kayýtlarý
%80 oranýnda artmýþtýr, ancak bu oran Gana’da %2’de
kalmýþtýr.
Bilgi kullanýmýnýn belirlediði bu fark, söz konusu
ülkelerde GSMH’de de görülebilir. Küresel ekonomide
rekabet gücü kazanabilmek için sorulacak soru,
yükseköðretime yatýrým yapýlýp yapýlmamasý deðil,
yapýlacak yatýrýmýn hýzýnýn ve miktarýnýn ne olacaðýdýr.
Ancak, 21. yüzyýlda yükseköðretimin karþýlaþacaðý
güçlüklerle baþ edebilmek için, bu konuyu diðer
yükseköðrenim sorunlarýyla birlikte derinlemesine
incelemek gerekir.

Eðitim, pazarýn gereksinimlerine göre mi
yapýlmalý? Üniversiteler endüstri ve tüketicilerle
bað kurup tüketici odaklý yaklaþýmlarý mý
benimsemelidir? Tüketici odaklý yaklaþýmlar
benimsenirse, yenilik, yaratýcýlýk ve düþünce
özgürlüðü gibi önemli etkenlerin (akademik
özgürlük) üniversitelerin bünyesindeki konumu
ne olmalýdýr?

rekabet gücü saðlayacak ek lisans dereceleri ve yeterlik
belgeleri almak için üniversiteye dönen uzmanlar
ve/veya geri gelen öðrenciler (örneðin iþletmede yüksek
lisans derecesi yapmak isteyen mühendisler) b) daha
önce yükseköðretim ya da yeterlik belgesi almak için
üniversiteye gitme fýrsatý bulamayanlar. Böylece bu
kiþilere yeni eðitim olanaklarý saðlanmýþ olmaktadýr.

Buna ek olarak, sanal ve açýk üniversiteler, uzaktan
eðitim sistemi aracýlýðýyla, birçok öðrenciye (kimileri
uzak bölgelerde olmak üzere), yükseköðretim olanaklarý
sunmaktadýr. Ancak bu, sýnýf ortamýnda verilen interaktif
eðitimin yerini tutacak nitelikte deðildir.
Çeþitlilik

Kitleselleþtirme
17-23 yaþ grubunun artýþýyla yükseköðretim talebi de
artmýþtýr. UNESCO’nun Yükseköðretim Raporu (1998)
ile Dünya Bankasý Raporu (2001) artan yükseköðretim
gereksinimi ve eðilimine dikkat çekmiþtir. Eðitim daha
yüksek yaþam standardý oluþturmada anahtar bir rol
oynamaktadýr. Ayrýca iyi bir mezuniyet derecesi ve
deneyim iþ bulmada ve kariyer edinme yolunda da
etkilidir. Bu nedenlerle üniversiteler üzerinde,
kapasitelerinden fazla öðrenci (ikinci öðretim
programlarýnýn ve yaz okullarýnýn) almalarý yönünde
baský oluþmaktadýr. Üniversiteler, çeþitli fýrsatlar
yaratarak yükseköðretimi kadýnlar, engelliler ve yoksullar
gibi daha az olanaklara sahip kesimler için de ulaþýlabilir
kýlmaktadýr.
Buna ek olarak, yaþam boyu eðitim talebi de
yükselmektedir. Yaþam boyu eðitime katýlanlar ya
üniversiteye ilk kez giren ya da ikinci kez eðitime
baþlayan ileri yaþ grubundaki kiþilerden oluþmaktadýr.
Bu öðrenciler, iki büyük gruba ayrýlabilir a) kendilerine
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Üniversitelerin, sistemlerini esnek bir hale getirip
geliþtirmeleri ve programlarýný yenilemeleri
gerekmektedir. Üniversiteler, öðrencilerin, iþ piyasasýna
hazýr olmalarý için, elde etmek istedikleri dereceleri
almalarýna ve kendilerini geliþtirmelerine yardýmcý
olmalýdýr. Öðrencilerden gelen isteklerin çeþitliliði,
dýþarýdaki iþ piyasasýnýn birer yansýmasý olarak
algýlanmalýdýr. Bu da, üniversitelerin endüstrinin,
kurumlarýn ve gelecekteki iþverenlerin gereksinimlerine
duyarlý ve onlarla iletiþim halinde olmalarýný gerektirir.
Ancak þu da bir gerçek ki, tornadan çýkar gibi
üniversitelerden mezun olan gençlerin aldýklarý eðitim
onlarý gelecekteki kariyerlerine hazýrlayacak nitelikte
deðildir. 19. ve 20. yüzyýl için hazýrlanan derslerle 21.
yüzyýlýn gereksinim duyduðu insanlarý nasýl
yetiþtirebiliriz? Bu, öðrencilerimizi geleceðe deðil,
geçmiþe hazýrladýðýmýz anlamýna gelir!
Ayrýca bir yükseköðretim kurumu olarak üniversiteye
iliþkin geleneksel paradigmalar, yeni geliþen paradigmalar
tarafýndan sorgulanmaktadýr.
Yeni Paradigmalar
1. Üniversiteler, global ve ulusal gereksinim ve
yeniliklere ayak uydurmak için deðiþmeli mi?

2. Üniversite eðitimi genel bir bakýþ açýsý mý sunmalýdýr
ve/veya uzmanlaþmayý mý amaçlamalýdýr? Yarýnýn
yurttaþlarýný, dinsel, politik, ekonomik ve toplumsal
problemlerde çoðulculuðu benimsemiþ hoþgörü
sahibi kiþiler olarak yetiþtirmek nasýl bir süreçle
saðlanacaktýr?
3. Üniversiteler, son iki yüz yýl içinde kabul edilen
biçimiyle, ayný yönetim ve idare biçimine mi sahip
olmalýlar? Yoksa, yeni geliþmekte olan öðrenci
profiline ve bunlarýn gereksinimlerine uygun olarak
yeniden mi yapýlandýrýlmalýdýrlar?
4. Üniversiteler, eski bilimsel geleneðin fildiþi kuleleri
gibi mi kalmalý, yoksa günümüzün ve geleceðin
ihtiyaçlarýna duyarlý mý olmalýdýrlar? Geleceðin
entellektüelleri bunlar arasýnda bir tercih mi
yapmalý yoksa her ikisini uzlaþtýracak bir yöntem
mi bulmalýdýrlar?
5. Üniversiteler yerel mi olmalý yoksa bilgi pazarýnýn
küreselleþen ortamýna uygun olarak,
yükseköðretim uluslararasý bir zemine mi
oturtulmalý?
Bunlar, 21. yüzyýlýn yükseköðretiminin çözmesi gereken
temel sorunlardýr ve unutmamalýyýz ki, a) üniversiteler,
yeniliðin, bilgi üretiminin, kültürün ve dilin
saðlamlaþtýrýlmasýnýn, bilgi aðlarýnýn yaratýlmasýnýn,
araþtýrmalarýn, bilim adamlarýnýn ve eðitimcilerin (bilgi
daðýtýcýlarý) merkezi olmak durumundadýrlar b) kýsa
zamanda kültür ve eðitim alanýnda yukarýdan aþaðýya
doðru yayýlmayý saðlamak, ancak yükseköðretime
yapýlacak yatýrým sayesinde olabilir.
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Pakistan’daki Giriþimler
Pakistan, üniversitelerin 21. yüzyýlda deðiþim ve
yeniliklere gereksinimi olduðunu bilmektedir.
Cumhurbaþkaný, General Pervez Müeþerref, Nisan 2001
tarihinde, yükseköðretimin geliþtirilmesi için bir Ulusal
Çalýþma Grubu oluþturmuþtur (National Task Force).
Bu grup, ülke çapýnda ailelerden, eðitmenlerden ve
öðrencilerden büyük destek görmüþ ve bugüne dek
yaptýðý çalýþmalarý, Eylül 2002’de bir rapor haline
getirmiþtir. Bu birimin amacý, “yükseköðretim
kurumlarýmýzý dünya standartlarýna yükseltmek, eðitim
kalitesini arttýrmak, araþtýrmalar için burs olanaklarý
saðlamak, güçlü ahlaki ve etik deðerlere sahip aydýn
yurttaþlar yetiþtirmektir”.
Gerçekleþtirilen reformlar içinde en önemlileri, yönetim
ve idare konularýna iliþkin olanlardýr. Ayrýca
üniversitelerin özerkliði (ekonomik, akademik ve
yönetim alanlarýnda), öðretim üyelerine saðlanan
olanaklarýn arttýrýlmasý ve taleplerin daha fazla
karþýlanmasý, geliþen endüstri için insan gücü saðlanmasý
ve öðrencilere (yükseköðretim olanaklarýna sahip
olamayanlara) destek verilmesi de, gündeme alýnan
diðer konulardýr. Yapýlan en büyük önerilerden biri de,
bir Yükseköðretim Komisyonu (Higher Education
Commission) kurmaktý. Bu, beþ temel amacý olan,
baðýmsýz bir komisyondur. Komisyonun amaçlarý a)
kalite güvencesi, b) denklik, c) planlama ve geliþme,
d) finansman, e) öðretim üyelerinin yetitiþtirilmesini
ve geliþtirilmesini saðlamaktýr.

a) Fen ve teknik bilimlerle birlikte sosyal bilimlerin de
geliþtirilmesi, b) öðretim üyesi saðlanmasý, c) üniversitelerde bilgisayar sistemlerinin kurulmasý ve iletiþim
aðlarýnýn geliþtirilmesi, d) öðretim üyeleri ve öðrenciler
için Çin, Avusturya ve Almanya’da burs olanaklarý
saðlanmasý.
Özetlemek gerekirse, üniversiteler, 21. yüzyýlýn
deðiþimlerine ayak uydurmak için radikal bir deðiþim
geçirmek zorundadýrlar. Üniversite reformlarýnýn vizyonu
olmalý ve bu vizyonlar gerçekleþtirilebilir olmalýdýr.
Açýkça anlaþýlmalýdýr ki, yükseköðretime yapýlan
yatýrýmlar, yükseköðretim kurumlarý için olduðu kadar,
ülke için de yararlý sonuçlar getirecektir. Artan yatýrýmlar,
artan getiriler anlamýna gelmelidir! Zaman, global ve
yerel anlamda paylaþým zamanýdýr!
DEÐÝÞMEYEN TEK ÞEY DEÐÝÞÝMDÝR.
* Bu bildiri Ýngilizce sunulmuþ, Türkçeye çevrilmiþtir.

Cumhurbaþkaný Müþerref tarafýndan bir uygulama
komitesi kurulmuþ ve bu komite Nisan 2002 ile Eylül
2002 tarihleri arasýnda çalýþmalar yapmýþtýr. Önerilen
Yükseköðretim Komisyonu da kurulmuþ ve Model
Üniversite Yasasý da, gerekli deðiþikliklerle, yönetim
ve idare konularýný kapsayacak biçimde yeniden ele
alýnmýþtýr. Tüm bunlar daha sonra, Federal Üniversiteler
Baþkaný tarafýndan uygulamaya koyulmak üzere
açýklanmýþtýr. Finansman olanaklarý ve bütçe, 20032004 döneminde ikiye katlanmýþtýr.
Hükümet, federal ve bölgesel düzeyde üniversite ve
yükseköðretim reformuyla etkin bir þekilde
ilgilenmektedir. Yükseköðretim Komisyonu þu alanlara
yönelik fon bulabilmek için çalýþmalar yapmaktadýr:
31 Mayýs 2003, Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroðlu (solda)
Fatima Jinnah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Najma Najam (saðda)
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31 Mayýs 2003, Ýstanbul Üniversitesi Bilim ve Sanat Merkezi’nde Konuk Rektörlerle imza ve ödül töreni
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ayýn Baþkan,

Deðerli Katýlýmcýlar,
Elektronik eðitim ve öðretim kuþkusuz, 21. yüzyýlýn
eðitim sistemindeki geliþimin temelini oluþturmaktadýr.
Bu, yalnýzca geliþmekte olan ülkeler için deðil, geliþmiþ
ülkeler için de geçerlidir. Söz konusu geliþim her yerde,
üç temel koþula baðlýdýr. Bunlardan ilki, insanlýðýn bilgi
ve enformasyon toplumuna dönüþtürülmesidir. Burada,
belirleyici etken bilgidir ve bilgi insanlarýn tüm
etkinliklerinin somut taþýyýcýsýdýr. Bilgi, ortaya çýktýðý
ilk andan, kullanýmýna dek elektronik ortamlarda
saklanýr ve iletilir.
Ýkincisi ise, eðitimin daha kitlesel bir karakter
kazanmasýdýr. Her geçen gün daha fazla sayýda insan
yükseköðretim görmeyi ve bu süreci yaþam boyu
devam ettirmeyi arzulamaktadýr (yaþam boyu eðitim).
Geleneksel yöntemler (sýnýf içi öðretmen-öðrenci
eðitimi) artan bu yükseköðretim talebini karþýlayacak
kapasiteye sahip deðildir.
Ve son olarak, üçüncüsü de eðitim pazarýndaki rekabetin
gereksinimleri açýsýndan önem taþýyan “fiyat/verimlilik”
indeksidir. Minimum harcamayla maksimum kaliteyi
elde edenler bu rekabetin kazananlarý olacaktýr.
Bütün deðiþik biçimleriyle elektronik eðitim, özellikle
uzaktan eðitim, geliþmekte olan ülkelere yükseköðretimde yeni perspektifler yaratmakta, ancak bazý
sorunlarý da beraberinde getirmektedir. Ýnternete dayalý
uzaktan eðitim (büyük bir olasýlýkla, 21. yüzyýlda en
hýzlý ve en ucuz bilgiye ulaþma yolu olacaktýr) geliþmekte
olan ülkelere, eðitimde globalleþme, sýnýrlarý aþma ve
Batýlý kaynaklara ulaþma olanaðý sunmaktadýr. Bu,
teknoloji ve bilgi transferi yapan taraf açýsýndan son
derece önemlidir, ancak diðer taraftan, geliþmekte
olan ülkeler açýsýndan, açýk eðitim pazarýnda müþteri
kaybý anlamýna da gelebilir.

eðitim sistemine baðlý olmalarýdýr. Diðer bir deyiþle,
küreselleþmenin baþka bir türü olan ‘eðitimsel
küreselleþme’, geliþmekte olan ülkeler için hem avantaj
hem de dezavantaj içermektedir. Uluslararasý yasalarý
ve antlaþmalarý, karþýlýklý çýkarlarýn optimizasyonu için
kullanmalýyýz; böylece az geliþmiþ ülkelerin ulusal
güvenliði korunacaktýr.
Burada, elektronik eðitimin, yükseköðretimdeki yapýsal
ve yöntemsel bir yanýna deðinmemiz gerekiyor.
Gelecekte, büyük ve köklü üniversiteler, coðrafi ve
iþlevsel olan dijital ve sanal üniversitelerle yer
deðiþtirecektir. Burada önem kazanacak unsurlar, süper
bilgisayarlar, iletiþim sistemleri, geniþ kataloglara sahip
elektronik kütüphaneler ve sanal araþtýrma gruplarý
ve öðretmen kadrolarýdýr.
Tüm bunlarýn, bu türden üniversitelerin ana unsurlarýný
oluþturacaðýna inanýyorum. Bu yapýlar, geliþmekte olan
ülkelerin eðitim sistemlerine ek yararlar saðlayacaktýr.
Böylece, geliþmekte olan ülkeler de geliþmiþ ülkeler
gibi yüksek beceri sahibi nitelikli öðretmen ve
araþtýrmacýlar yetiþtirecek, kütüphane ve eðitim fonlarýný
etkin olarak kullanabilecek ve eðitim deneyimlerini
karþýlýklý olarak daha saðlýklý aktarabileceklerdir.
* Bu bildiri Ýngilizce sunulmuþ, Türkçeye çevrilmiþtir.

Dünyada yeni geliþmekte olan bu eðitim sistemine
geçiþin üzerinde durulmasý gereken diðer bir önemli
yönü de, geliþmekte olan ülkelerin, geliþmiþ ülkelerin
31 Mayýs 2003, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Abbasov’un (saðda) Ýstanbul Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroðlu’na (solda) armaðan sunuþu
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Prof. Dr. Seyfullah ÇEVÝK
Türk-Manas Üniversitesi Rektör Vekili

S

ayýn Baþkan,

Deðerli Konuklar,
Hepinizi Kýrgýzistan Türk-Manas Üniversitesi adýna saygý
ile selamlýyorum. 550 yýl gibi çok uzun ve þanlý bir
geçmiþi olan Ýstanbul Üniversitemizin Kuruluþ
Yýldönümü’nü tebrik ediyor, bizi buraya davet ettikleri
için baþta Sayýn Rektör olmak üzere Üniversite
Yönetimi’ne teþekkür ediyorum.
Öncelikle, Kýrgýzistan Türk-Manas Üniversitesi hakkýnda
kýsaca bilgi arz etmek istiyorum. Üniversitemiz
Kýrgýzistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasýnda
yapýlan anlaþma uyarýnca kurulmuþ ve her iki ülkenin
1996 yýlýnda üniversitemizin tüzüðünü onaylamasý ile
faaliyete geçmiþtir.
Üniversitemiz uluslararasý bir üniversitedir. Yönetim
biçimi, akademik ve idari yapýsý, eðitim modeli itibariyle
çaðdaþ Batý üniversiteleri örnek alýnarak kurulmuþtur.
Halen faaliyetini baþarý ile devam ettirmektedir.
Üniversitemiz mütevelli heyeti sistemi ile iþlemekte ve
bu heyete her iki ülkenin en seçkin ve önemli
görevlerinde bulunan kiþiler atanmaktadýr. Örneðin,
Kýrgýzistan Baþbakaný ve Milli Eðitim Bakaný
üniversitemizin halen mütevelli heyeti üyesidir.
Ayrýca akademik kadrolara Kýrgýzistan’ýn ve Türkiye’nin
seçkin ve köklü üniversiteleri ile diðer ülke ve
üniversitelerden elemanlar, yýllýk sözleþme ile
atanmaktadýr. Öðrencilerimiz ise Kýrgýzistan ve Türkiye
ile bütün Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklardan ÖSS
ve benzeri yöntemlerle seçilerek alýnmaktadýr.
Üniversitemizde eðitim metot ve teknolojisi, sýnýf
geçme, ders alma, kredi saati, akademik deðerlendirme,
öðrencilerin yönetime katýlýmý vb. konular Batýdaki ve
Türkiye’deki geliþmiþ üniversiteler örnek alýnarak ülke
ve bölgenin özel koþullarýna uygun biçimde
geliþtirilmiþtir. Merkezi Asya ülkelerindeki eski Sovyet
Eðitim Sistemi yerine, özellikle bütün dünyada geniþ
uygulama imkaný bulan Amerikan üniversitelerindeki
eðitim modelinden büyük oranda faydalanarak Batý

Eðitim Sistemi üniversitemiz modeline uyarlanmaya
çalýþýlmaktadýr. Ancak, her iki ülkenin kültürel ve
geleneksel yapýsý da gözardý edilmeksizin yeni bir model
oluþturulmaktadýr.
Üniversitemizde, mezunlarýna talep olmayan fakülte,
yüksekokul ve bölümler açýlmamasýna özen
gösterilmektedir. Eðitimde þeffaflýk, katýlýmcýlýk,
uygulamalý dersler ve staj, öðretim elemaný
deðerlendirilmesinde öðrenci deðerlenmesine de yer
verilmesi, 4 yýllýk eðitim ile lisansta toplam kredi
miktarý, öðrenci baþýna düþen akademisyen, yayýn
kalitesi ve sayýsý itibariyle üniversitemizde her yýl
bir geliþme ve kurumsallaþma görülmektedir.

Merkezi Asya ülkelerindeki üniversitelerin Batýlý eðitim
modeline geçmesinde Kýrgýzistan Türk-Manas
Üniversitesi önemli bir model oluþturmaktadýr. Örneðin,
merkezi sistemle öðrenci seçimi, 4 yýllýk lisans eðitimi
ve kredili sistem, eðitimde þeffaflýk, kütüphane ve bilgi
iþlem sistemi ile mütevelli heyeti sistemi uygulamalarý,
Kýrgýzistan Eðitim ve Kültür Bakanlýðý’nca da onaylanmýþ
ve bütün üniversitelerde uygulanmasý için çalýþmalar
baþlatýlmýþtýr.
Kýrgýzistan Türk-Manas Üniversitesi’nin yakýn bir
gelecekte üniversitemizi kuran ve Onursal Rektörleri

olan Sayýn Kýrgýzistan Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný
Askar Akayev ile 9. Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Süleyman
Demirel’in dilek ve direktifleri doðrultusunda, Orta
Asya’nýn Harvard’ý olacaðýna inanýyor ve bütün plan
ve çalýþmalarýmýzý bu doðrultuda gerçekleþtiriyoruz.
Ben bu vesileyle, tekrar Ýstanbul Üniversitesi’nin 550.
yýlýný tebrik ediyor, beni ve üniversitemizin geliþimini
dinlediðiniz için hepinize teþekkür ve saygýlarýmý
sunuyorum.
* Bu bildiri Türkçe sunulmuþtur.

Üniversitemizde eðitim dili olarak Türkçe ve Kýrgýzca
kabul edilmiþ olmakla birlikte, uygulamada Ýngilizce
ve Rusçanýn da diðer diller kadar iyi öðretilmesi için
dersler konulmuþtur ve bu diller de öðretilmektedir.
Hazýrladýðýmýz uzun vadeli perspektif planda, eðitim
dillerine Ýngilizce de ilave edilecektir.
En büyük sorunumuz yeni kadrolarýn oluþmasý,
yerleþtirilmesi ve özellikle Türkiye’den gelen öðretim
elamanlarýnýn çalýþma izinlerinin kýsa süreli olmasýdýr.
Ýstanbul Üniversitesi, bu konuda bugüne kadar
üniversitemize her türlü desteði vermiþtir, bundan
sonra da vereceðinden eminiz. Zaten yapacaðýmýz ikili
iþbirliði ile bunu perçinleyeceðiz.
Üniversitemiz akreditasyon sorununu çözmek ve
Bolonya kriterlerinin tümünü üniversitemizde de
uygulayabilmek için çok önemli mesafe kaydetmiþtir.
Biþkek’teki Amerikan, Rus üniversiteleri ve Milli
üniversiteler ile öðrencilerin ders alma ve karþýlýklý
kabulü ile ilgili adýmlar atýlmýþtýr. Bunu Türkiye ve
Batýdaki üniversiteler ile de yapmayý hedeflemekteyiz.
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31 Mayýs 2003, Ýstanbul Üniversitesi ile Türk-Manas Üniversitesi arasýnda bilimsel iþbirliði imza ve ödül töreni, Türk-Manas Üniversitesi
Rektör Vekili Prof. Dr. Seyfullah Çevik, Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroðlu (soldan saða)
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S

ayýn Baþkaným,

Deðerli Katýlýmcýlar,
Sadece kendi vatanýnda deðil, dünya uygarlýðýnýn
geleceðinden sorumlu olan genç nesilleri yetiþtirmeyi
bir vazife gören ve çok yönlü yaratýcýlýk dünyasýna
sahip olan sizlerle karþýlaþmayý büyük bir heyecanla
bekliyordum.
Kýrgýzistan’da, özellikle bilim adamlarý arasýnda Ýstanbul
Üniversitesi’nin 550. Yýldönümü dolayýsýyla düzenlenen
açýlýþ töreni haberinin büyük coþku ve sevinçle
karþýlandýðýný belirtmek istiyorum. Bu hadise, Türk
uygarlýðýndaki üniversite örneðinin manevi aydýnlýk
geleneklerin köklerine, Atalarýmýzýn ruhi kültür
geleneklerine kadar uzandýðýný hatýrlatmaktadýr.
Bu açýdan Ýstanbul Üniversitesi’nin 550. Yýldönümü
dolayýsýyla düzenlenen açýlýþ töreni bütün Türk
dünyasýnýn entelektüel-kültür hayatýnda çok önemli
bir olaydýr. Ýstanbul Üniversitesi bizi þanlý geçmiþiyle
gururlandýrmakta ve ülkelerimize geleceðe, iyimserlikle
bakma fýrsatý vermektedir. Bu açýlýþ töreni hepimizin
bayramýdýr. Bugün bizi coþturan bu tören-entelektüel
ruhun, Türk kültürünün törenidir ve ayný zamanda
Türk dünyasý, Türk uygarlýðý ve gelecek nesillerden
sorumlu olduðumuzu bir kere daha hatýrlatan bir
törendir.
Sayýn Meslektaþlarým,
Bu þerefli misyonu yerine getirirken Kýrgýzistan TürkManas Üniversitesi topluluðunun Ýstanbul Üniversitesi
çalýþanlarýna tebriklerini ve bütün Kýrgýz halkýnýn samimi
tebriklerini yürekten iletiyorum ve size Türk uygarlýðýný
geliþtirme faaliyetlerinizde baþarýlar diliyorum.
550 yýl önce büyük Ýstanbul þehrinde çaðdaþ bir
üniversitenin kurulmasý bütün Türk dünyasýnýn kültürel
yaþamýnda yenilik oluþturmuþtur.
Bugünün çaðdaþ entelektüel dünyasýnda Ýstanbul
Üniversitesi, Cambridge, Harvard, Oxford üniversiteleriyle ayný seviyede bulunmakta ve çok önemli bir
rol oynamaktadýr.

Yetenekli gençler burada bilim ve iþ dünyasý ile manevi
dünyaya bir nevi geçiþ izni almaktadýrlar.
Bununla birlikte, bana göre, bugün bizim burada
oluþumuz yalnýzca sizlerin gerçek tarihi baþarýlar ý nýza
içten gelen hayranlýðýmýzý ve size olan kardeþlik
hislerimizi belirtme vesilesi deðildir.
Þimdi, biz, genel Türk entelektüel forumuna, Türk
dünyasýnýn tanýnmýþ bilim ve kültür temsilcilerinin
kurultayýna katýlmaktayýz ve bu da her birimize Türk
dünyasýnýn, Türk uygarlýðýnýn bugünkü durumu ve
geliþme perspektifleri ile ilgili olarak, bir de üçüncü
bin yýlýn baþýnda kökten deðiþen konularda eðitim
sisteminin geliþme yollarý hakkýndaki kendi düþüncelerimizi paylaþma imkaný vermektedir.
Bugün hepimiz çaðdaþ insanlýk hayatýndaki büyük
deðiþikliklere þahit oluyoruz ve bu deðiþikliklere bizzat
katýlýyoruz. Dünya ülkeleri ve halklarý, insanlýk esaslarýnýn
kökten yýkýlmasýna götürecek olan küreselleþme ve
umumi haberleþme sürecine daha çok sürükleniyorlar.
Ancak insanlýðýn küreselleþmesi ne kadar derin olursa
olsun, insanlýk her zaman olduðu gibi her biri kendi
küçük dünyasýný, kendi dünya modelini oluþturan çeþitli
halklardan, büyük ve küçük, etnik birliklerden, özgün
ve eþsiz uygarlýklardan oluþmakta ve kendi çeþitliliði
ile insanlýðýn devamlý geliþmesini saðlamaktaydý, bundan
sonra da buna devam etmelidir.
Tarih boyunca oluþturduklarý özgün kültürleri ve eþsiz
uygarlýk sistemleriyle Türk halklarý da dünya uygarlýðýnýn
manevi ve genetik dokusunu oluþturan milli ve kültürel
birlikler içinde önemli bir rol oynamaktadýrlar.
Doðulu ve Batýlý bilim adamlarýnýn yýllarca yaptýklarý
araþtýrmalar sayesinde, Türk uygarlýðý daha belirgin
ve gözle görülebilir bir þekilde insanlýðýn önüne çýkýyor.
Þimdi biz önce Türk, sonra Uygur ve Kýrgýz Kaðanlarý’nýn
himayesi altýnda Türk halklarýnýn dünyaya o zamanlarýn
emsalsiz ve geliþmiþ bir uygarlýðýný getirdikleri, Türk
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uygarlýðýnýn parlak zamanýnýn MS VI.-IX. yüzyýllara
rastgeldiðini biliyoruz. Bu uygarlýk zor eriþilir sert iklimli
Merkezi Asya’nýn uçsuz bucaksýz enginlerini þenletmeye,
kültürleþtirmeye imkan verdi. Türk uygarlýðýnýn
kazandýrdýðý en önemli þey halklarýn sosyal þartlarý ve
zihniyeti ile baðdaþan çok etkili bir devlet idare sistemi
oluþturmasýdýr. Eski zamanlarda temeli atýlan, dünya
anlayýþý, dil ve din birliðinde kurulan genel Türk kültürü
bizi birleþtiriyor. Atalarýmýzýn oluþturduðu tüm Türk
boylarý için bir olan bugünün edebiyat dili, bizi hayretlere
düþürüyor. Bunun maddi kanýtý olarak bugüne kadar
gelen Orhun-Yenisey, Kafkasya, Doðu Avrupa, Orta
Asya yazýtlarýný gösterebiliriz.

dýþýnda sadece onlara has deðerler de bulunmaktadýr.
Ýþte bu deðerler bütün Türk uygarlýðýnýn zenginliðini
oluþturmaktadýr.

Yusuf Has Hacib’in edebi þiiri “Kutad-gu Bilig” ve
Kaþgarlý Mahmut’un Türk dilleri hakkýndaki “Divan-ý
Lügat-it Türk” tezi genel Türk kültürünün ilerideki
geliþme aþamalarýný oluþturmuþtur. Türk kültürünün
tarihi geliþme aþamalarýný oluþturanlar arasýna mutlaka
550 sene önce kurulan Ýstanbul Üniversitesi de
girmektedir. Doðu ve Batý kültürlerinin arasýnda bulunan
Ýstanbul Üniversitesi dünya entelektüel-manevi mirasýnýn
en deðerli eseri olarak kalmýþtýr. Öðrenciler burada
seçkin bir bilim dünyasýna bir nevi geçiþ izni
almaktadýrlar. Ýstanbul Üniversitesi yalnýzca öðretim
merkezi olmayýp emsalsiz Türk kültürü ocaklarýnýn
birisi konumundadýr.

Yeni eðitim sistemleri ile uygarlýðý ve kültür deðerlerini
koruyarak ve geliþtirerek bilgi çaðýnýn yeni keþiflerine
ayak uydurmamýz gereklidir. Ve biz, Ýstanbul
Üniversitesi’nin Türk dünyasýnýn üçüncü bin yýlýnýn
önündeki bu önemli görevlerini gerçekleþtirmesinde
öncü olacaðýný ve Türk halklarýnýn entelektüel ve kültür
Rönesansý’na büyük bir katký saðlayacaðýna eminiz.

A. Toynbee’nin dediði gibi biz “Bu deðerleri, harmoninin
genel dizisinde önem ve anlam taþýyan, fakat ayrý nota
olarak seslendirildiðinde önem ve anlamýný kaybeden
bir koronun sesleri” olarak kabul etmeliyiz.
Çaðdaþ dünyada ülkelerin geleceði sadece askeri ve
ekonomik potansiyelle deðil, entelektüel potansiyelle
de belirlenmektedir. Devletlerin refahý, geliþmesi ve
dünya piyasasýndaki rollerinin artmasý eðitim sisteminin
geliþtirilmesine baðlýdýr.

* Bu bildiri Türkçe olarak gönderilmiþtir.

XX. asýrdaki tek Türk uygarlýðýnýn rönesans koþullarý,
Atatürk’ün büyük devrimci reformlarý ve Merkezi
Asya’daki Türk halklarýnýn baðýmsýz devletlerinin yeniden
doðuþu sayesinde ortaya çýkmýþtýr. Fakat Türk halklarýnýn
birkaç yüzyýl birbirinden uzak kalmasýndan dolayý bu
süreç istediðimiz gibi hýzlý geliþmemektedir. Türk
halklarýnýn genç neslinin misyonu tek Türk Uygarlýðý
Rönesansý’nýn gerçekleþtirilmesi olmalýdýr. Bunun için
bir taraftan bilim ve kültürde öncülük ederek, öbür
taraftan ise kendi uygarlýk özdeþliðimizi koruyarak
bunu geliþtirmeliyiz. Aksi takdirde bizi “sosyal
marjinalizasyon” ve modern çaðýn fýrtýnalý süreçlerinin
hücumu önünde baþarýsýzlýk beklemektedir. Burada
dünya entelektüel-eðitim alanýna entegrasyon saðlama
ihtiyacý duyulmaktadýr. Ayný zamanda Türk dünyasý
içinde entegrasyon süreçlerini geliþtirmemiz gereklidir.
Küresel deðiþiklikler koþullarýnda Türk uygarlýðýnýn
emsalsiz dünyasýný korumak, bu koþullara adapte etmek
ve ilerideki geliþmesini saðlamamýz için ilk önce
kendimizi, birbirimizi tanýmamýz ve duymamýz gereklidir.
Elbette her Türk halkýnýn kültüründe genel geleneklerin
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Ýnci
zenginleþtirme sanat ve yöntemleri henüz yeni ortaya
çýkmakta ve geliþmekte ise de birçok öðretim üyesi,
ders materyalini Ýnternet üzerinden eriþime açmakta,
sýnýf içinde aktif ve sýnýf dýþýnda grup öðretimi
yapmaktadýr.
Teknoloji, yükseköðretim kurumlarýnda yapýsal
deðiþiklikler ile benzeri görülmemiþ karar verme ve
kaynak kullanma stratejileri geliþtirilmesini zorunlu
kýlmýþtýr.

Küreselleþme, birçok anlamý ve giderek artan olumsuz
çaðrýþýmlarý olan bir terimdir. Bazýlarý için, fikirlerin,
sermayenin, bireylerin ve mamullerin dünya çapýnda
sýnýrlarý ortadan kaldýran akýþýný ifade eden durdurulmaz
gerçekliðin doðal tanýmýdýr. Bazýlarý için ise, kapitalist
sistemin hegomanyasý, zengin ülkelerin fakir ülkeler
üzerindeki hakimiyeti, ulusal kimliðin ve kültürün
ortadan kalkýþýdýr. Yükseköðretimde de benzer ve
karþýlaþtýrýlabilir bir tedirginlik kendini göstermektedir.
Bazýlarý giderek yaygýnlaþan Ýngilizce öðretimi bir tehdit
olarak algýlamaktadýr.

Küreselleþmenin en önemli etkisi, ulusal sýnýrlar dýþýnda
rekabeti körüklemesidir. Sýnýr ötesi rekabet sonucu,
“marka” yükseköðretim kurumlarýnýn hakim olduðu
bir yükseköðretim yelpazesi oluþmasý tehlikesi kendini
hissettirmektedir. Rekabet edemeyen kurumlar ise
faaliyetlerini yerel olarak sürdürmeye mahkum
olacaklardýr.

Yükseköðretim kurumlarý, günümüzde kendilerini
sadece düþünce ve bilgi üreten kurumlar olarak
göremezler; daha iyi öðrenci, daha yetenekli personel,
daha kaliteli öðretim üyesi, daha zengin kaynaklar ve
daha yaygýn prestij veya itibar için ulusal ve uluslararasý
ortamda rekabet etmek zorundadýrlar. Bolonya
Deklarasyonu’nun temelindeki amaç, Avrupa
üniversitesini öðrenciler ve öðretim üyeleri için dünya
çapýnda daha cazip hale getirmek ve rekabet gücünü
arttýrmaktýr. Sürmekte olan Avrupa Yükseköðretim
Alaný çalýþmalarý kapsamýnda, öðretim programlarýnda
önemli deðiþiklikler hayata geçirilmekte, toplumun ve
sektörün ihtiyaçlarýný karþýlayacak bir yapý
hedeflenmektedir. Rekabet, yükseköðretim kurumlarýnýn
kaynak yaratma, en yetenekli öðretim üyeleri ve
öðrencileri bünyesinde toplama amaçlarýnýn
gerçekleþtirilmesine yönelik yeni yapýlanmalar ve
yönetim anlayýþý geliþtirmelerini zorunlu kýlmaktadýr.
Bilgi ve teknoloji çaðýnýn zorladýðý deðiþim ve yenilenme
talepleri dikkate alýndýðýnda, ülkemizde üniversiteler,
öðretim ve araþtýrma faaliyetlerini baþarý ile
sürdürebilmeleri için samimi ve gerçekçi bir durum
tespiti yapmalý, akademik misyon ve hedeflerini iyi
belirlemeli ve tanýmlamalýdýrlar. Üniversite misyonuna

öðretim üyeleri birlik içinde katýlmalý ve hedeflere
ulaþabilmek için uyum içinde çalýþmalýdýrlar. Misyon
ve hedeflerin tanýmlanmamasý ve belirsizliði ile öðretim
üyeleri arasýndaki uyum ve iþbirliðinin zayýflýðý, özellikle
öðretimi son derece olumsuz etkilemektedir. Misyon
ve hedeflerin belirlenmesi sýrasýnda, üniversitelerin
uluslararasý prestij ve rekabet gücü kazanmasýna
öncelik verilmeli, ayný zamanda yerel, bölgesel ve
ulusal ihtiyaçlar da dikkate alýnmalýdýr.

Üniversitelerdeki öðretimin önemli bir özelliði ve farklýlýðý,
öðreticilerin öðretim üyeleri olmalarý ve öðretim
üyelerinin de üniversite içinde yetiþmeleridir. Öðretim
üyeleri, baþkalarýndan kaynaklanan bilgiyi öðrenci
gruplarýna aktaran öðretmenler deðildir. Öðretim üyeleri,
öðrenmeye ve bilime tutkulu, hiç büyümeyen
öðrencilerdir. Öðretim üyeleri, geleceðin öðretim
üyelerine aday lisansüstü öðrenciler ile birlikte yeni
bilgiler üretir ve en son güncel bilgileri bütün düzeylerdeki
öðrencilere aktarýrlar. Bilgi üretmenin özünü oluþturan
araþtýrma faaliyetleri, öðretim üyelerinin ve üniversite
öðretiminin güncel kalmasý için en önemli, en
vazgeçilmez unsurdur. Araþtýrmanýn getirdiði yeni
düþünceler, heyecanlar ve etkileþimler olmadan
üniversite düzeyinde öðretimden söz edilemez. Bu
nedenle üniversiteler, her þeyden önce bilgi kullanan,
araþtýrma yapan ve bilgi üreten kurumlar olmalýdýr.
Bilgi üretme sürecinde baþrol oyuncularý olan
araþtýrmacýlar, hareketli canlý, tartýþmadan hoþlanan,
çaðdaþ bilim adamlarý olarak daha iyi öðretmenlerdir.
Lisans öðrencilerinin bu niteliklere sahip bilim
adamlarýndan ders almalarý ve etkileþimleri, entelektüel
geliþimleri için çok önemlidir. Bir üniversitedeki,
fakültedeki veya bölümdeki araþtýrma faaliyetlerinin ve
bilgi üretiminin niceliði ve niteliði öðretim elemanlarý
arasýndaki yaygýnlýðý ve homojenliði, yürütülen öðretim
programlarýnýn niteliðini etkileyen en temel ve en önemli
faktördür. Canlý, yenilikçi, araþtýrmacý, bilim üreten,
yaratýcý ve bu nitelikleri sürdürebilmek için gerekli beyin
gücüne sahip öðretim üyelerinin yetiþmesi ancak güçlü
bir lisansüstü öðretim programý ile mümkündür.
Üniversiteler lisansüstü öðretim programlarýnýn
niteliklerini korumak ve yükseltmek için her türlü gayreti
göstermelidir. Araþtýrma faaliyetlerinin ve evrensel
anlamda bilgi üretiminin az sayýda öðretim üyesi ile
sýnýrlý kaldýðý ve/veya zayýf olduðu bir birimin yürüttüðü
öðretim programý, öðrenme heyecanýný ve zevkini
öðrencilerine aktaramaz.
Günümüzde üniversitelerimizin en önemli zaafý, kendine
benzeyerek çoðalma, yani kendi doktora öðrencilerini
öðretim üyesi kadrolarýna atamaktýr. Bu yöntem,
mevcut öðretim üyelerinin kopyalarýný üretmekten ileri
gidememekte, kuruma yeni bir düþünce veya çeþitlilik
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kazandýrmamakta ve kurumu duraðanlýða
sürüklemektedir. Doktora yapmýþ adaylarýn, farklý
üniversitelerde öðretim üyeliðine baþlamalarý, kendi
özgüvenlerini kazanmalarý ve kurumlararasý kan deðiþimi
için birinci derecede önemlidir.
Öðretim planlarýnýn oluþturulmasýnda ilgili meslek
sektörünün ve istihdam alanlarýnýn ihtiyaçlarýnýn da
dikkate alýnmasýnýn, hem öðretimin baþarýsý hem de
üniversiteye destek saðlanmasý bakýmýndan önemli
olduðu görülmektedir. Öðrencilerin gördükleri öðretimin
ve aldýklarý diplomalarýn geliþmiþ ülkelerde de itibar
görmesi ve kabul edilmesi, mezunlarýn bu ülkelerde
çalýþma hakký bulabilmesi için geliþmiþ ülkelerdeki
sektör ihtiyaçlarý ve mezunlardan beklenen beceriler
özellikle dikkate alýnmalýdýr. Geliþmiþ ülkeler tarafýndan
terkedilmiþ ve teknoloji üretmeyen sektörlere baðlý
kalarak planlama yapmak, hem üniversiteleri hem de
ülkemizi duraðanlýða sürükleyerek baðýmlýlýða mahkum
eder.
Her alanda olduðu gibi öðretimde de küreselleþen
dünyamýzda yükseköðretim kurumlarýnýn kurumsal
veya ulusal düzeyde kapalý kalmalarý, tercih edilecek
bir durum deðildir. Uluslararasý bir statüye ulaþma
hedefinde olan bir yükseköðretim kurumunun, ulusal
talepler kadar bölgesel ve global talepleri de
karþýlayabilmesi gerekir. Uluslararasý bir statü için ilk
þart, uluslararasý bir dilde (kaçýnýlmaz olarak Ýngilizce)
yürütülen, kredi biriktirme esasýna dayalý esnek öðretim
programlarý ve bu dile hakim öðretim üyelerinin
varlýðýdýr. Bu programlarýn, araþtýrmalardan elde edilen
bilgilerle desteklenen güncel programlar olmalarý ve
global bir ilgi yaratabilmeleriyle objektif, güvenilir,
þeffaf ve sýnýrlar ötesi bir akreditasyon sistemi ile
teminat altýna alýnmýþ olmalarý, programlarýn baþarýsý
için mutlaktýr. Üniversitelerimizin uluslararasý öðrenci
ve öðretim üyesi deðiþim programlarýnda aktif olarak
yer almalarý, uluslararasý statü kazanmalarý, güncel
kalmalarý ve geliþmeleri için son derece yararlýdýr.

“online” ve hayat boyu öðretim faaliyetlerinde, Ýnternet
aðýndan ve iletiþim teknolojilerinden en üst düzeyde
ve verimlilikte yararlanmalýdýr.
Üniversitelerimiz birimlerinin öðretim ve araþtýrma
performanslarýný güvenilir, açýk (þeffaf) ve tutarlý bir
þekilde deðerlendirecek bir özdeðerlendirme
mekanizmasý kurmalýdýrlar. Özdeðerlendirme ve denetim
mekanizmasý, birimlerin düzey ve performanslarýnýn
doðru belirlenmesi, fonlarýn doðru ve adil daðýtýmý,
iyileþtirme çalýþmalarýnýn hedeflerine ulaþmalarý, her
alanda kalitenin saðlanmasý ve artýrýlmasý için gerekli
ve yararlýdýr. Üniversitelerimiz uluslararasý itibar gören
bir akreditasyon kuruluþundan belge almak için
çabalarýný artýrmalý ve bunu yakýn bir gelecekte
gerçekleþtirmelidirler.
Üniversitelerimizin uluslararasý düzeyde rekabet
edebilmesi için, önceliðin yüksek düzeyde araþtýrma
faaliyetlerine verilmesi ilk ve temel þarttýr.
Üniversitelerimiz araþtýrma eksenli olmak zorundadýrlar.
Uluslararasý platformlarda ortaklýklarýn kurulmasý
projelerin yürütülmesi üniversitelerin uluslararasý bir
statü ve itibar kazanmasý için kaçýnýlmazdýr. Bu
faaliyetlerin üniversitelerin temelinde ve öncelikli
amaçlarý olmasý, nitelikli öðretim üyesi ve
araþtýrmacýlarýn temini ve yeni kaynaklarýn kazanýmý
için de önemli bir etkendir.
Üniversitelerimiz üstlendikleri misyonu gerçekleþtirmek,
hedeflerine ulaþmak, ulusal ve uluslararasý ortaklýklar
kurmak, projeler yürütmek ve kaynak yaratmak için
etkin stratejiler ve yönetim mekanizmalarý oluþturmalýdýr.
* Bu bildiri Türkçe sunulmuþtur.

Günümüzde bilgi iþlemesini bilmeyen ve bilgi iþleme
araçlarýný kullanamayan bir üniversite mezunu kabul
edilmez. Hangi meslek gruplarýnda eðitim verildiðine
baðlý olmaksýzýn üniversitelerimizde bilgi iþleme ile
bilgi araçlarýný ve bilgi teknolojilerini kullanma
becerilerinin kazanýlmasý zorunludur. Kütüphane
hizmetlerini de içine alan bilgiye ulaþma ve iþleme alt
yapýsý, üniversitelerin birinci önceliði olmalýdýr. Dünyaya
açýk bilgi aðýnýn eksikliði, öncelikle araþtýrma ve bilgi
üretme faaliyetlerinin ve sonra da güncel bir öðretimin
sürdürülebilme þansýný ortadan kaldýrýr. Teknolojinin
mümkün kýldýðý her imkandan araþtýrma ve öðretim
faaliyetlerinde yararlanmak ve bu yönde yapýlanmak
için gerekli çalýþmalar yapýlmalý ve sonlandýrýlmalýdýr.
Üniversitelerimiz, sýnýf içi öðretimi desteklemekte,
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Saygýdeðer Rektörler, Sayýn Dinleyiciler,
Ýstanbul Üniversitesi’nin 550. Kuruluþ Yýldönümü'nü
þahsým ve üniversitem adýna kutluyorum. Bu anlamlý
günde bana da konuþma görevi verildiði için duyduðum
mutluluk ve hazzý ifade etmek istiyorum. Ben Ýstanbul
Üniversitesi mezunu deðilim, fakat bu üniversiteden
mezun olan hocalarýn elinde yetiþtim. Saygýdeðer
Rektörüm Prof. Dr. Sayýn Kemal Alemdaroðlu’nun
þahsýnda Ýstanbul Üniversitesi’ne ve Ýstanbul Üniversitesi
mensuplarýna teþekkür ediyor, þükranlarýmý sunuyorum.

Bilimsel özgürlük, hayat boyu denetleme düþünceleri
birbirinden ayrýlmýþ, üniversitelerin yapýlarý deðiþmiþtir.
Eksiden bir bilim elitinin hüküm sürdüðü üniversitelerden
eðitim fabrikalarý doðmuþtur. Artýk bilim pahalý hale
gelmiþ eskiye göre küresel rekabetçi ve daha hýzlý
þekle dönüþmüþtür. Kýsacasý, üniversiteler artýk basit
yapýlý bir öðretmen öðrenci topluluðu olmaktan çok
uzaklara taþýnmýþtýr.
Üniversiteler bilgi ekonomisinin beyni olan iþletmelere
dönüþmüþtür. Artýk geliþmiþ ülkelerde üniversitelere
bakýþ felsefesi o kadar deðiþmiþtir ki, tepedeki
araþtýrmacýlarýn talep edilmesi durumunda, tepedeki
ücretlerin ödenmesi gerekliliði, hizmetten
yararlananlarýn o hizmetin hiç deðilse bir kýsmýna
katýlmasý gerekliliði büyük kitleler tarafýndan onay
görmüþtür. Bu þekilde insanlarýn daha akýlcý tercihler
yapacaðý düþünülmekte, rekabete yol açarak kalitenin
artýrýlacaðý ifade edilmektedir.

Üniversiteler sadece kendi aralarýnda deðil, özel araþtýrma
kuruluþlarý ve büyük firmalarýn araþtýrma geliþtirme
birimleriyle de rekabet halinde olacaktýr. Örneðin çaðýmýza
damgasýný vuran bilgi teknolojisi, son yýllarda ses getiren
araþtýrmalarýn önemli bir bölümü, üniversite dýþýndaki
kuruluþlarda gerçekleþtirilmiþtir. Çünkü günümüzün
rekabet koþullarýnda firmalarýn beklemeye ve üretilen
bilgileri rakipleriyle paylaþmaya tahammülleri yoktur.

Bilgili ve ehil olduklarý konularda, özellikle kültürel
etkinliklerin düzenlenmesinde öðrenciler mutlaka
yönetime katýlacaktýr. Öðrenciler deðiþik görüþlere
saygý gösterme, seçme ve seçilme mekanizmalarýný
öðrenme, belirli amaçlar için kendilerine ayrýlan mali
kaynaklarý uygun þekilde kullanma yeteneklerini
üniversitede kazanmalýdýr. Öðrenciler, çoðu zaman söz
hakkýnýn oy kullanma hakkýndan önemli olduðu, söz
hakký alabilmek için de bilgi sahibi olma gerekliliðini
burada aldýklarý sorumluluklarla öðreneceklerdir.
Uluslararasý öðrenci deðiþim programý ile üretim daha
kaliteli olacaktýr. Böylelikle yalnýzca bilgiye nasýl
ulaþacaðýný bilen deðil, düþünmeyi bilen sorunu teþhis
eden ve çözüm üreten, atak, güvenilir bireyler
yetiþtirilebilir.

Üniversite bilim ve akýl aracýlýðý ile insanýn kendisini
ve dünyayý tanýmasýna fýrsat yaratarak insanýn, insanlýðýn
mutluluðu ve refahýnýn saðlanmasýný ilke edinmelidir.
Ýnsaný ve bütün zenginlikleri ile var olan dünyayý
tüketmeksizin bilim ve teknoloji üretmenin yollarýný
bilmelidir. Bunu saðlayabilmek için bilim felsefesine,
felsefeye, sosyal bilimlere ve sanata yaslanmasý gerekir.
Üniversite, toplumlarýn ve insanlýðýn varlýðýný en iyi
þartlarda sürdürebilmesine hizmet eden bir kurum
olmalýdýr. Yirmibirinci yüzyýlýn üniversitesi insanlýðýn,
bütün deðerleriyle yaþatýlmasýný, insanýn hakkettiði
insanca yaþamý saðlayan kurum olmalýdýr.

Yirminci yüzyýla gelene kadar üniversitelerin dünyada
büyük deðiþimler geçirdiðini görüyoruz. Zaman zaman
kapatýlan üniversiteler olmakla birlikle tarihte üniversite
sayýlarýnýn arttýðý görülmektedir.

Harvard Üniversitesi’ni kuranlar tarafýndan amaç olarak
belirtilen “eðitimi geliþtirmek suretiyle cehaleti önlemek
ve refahý artýrmak” olarak yorumlanan anlayýþ
zamanýmýzda büyük iþletmeler þekline dönüþmüþtür.

belirlemiþ üniversiteler kendilerine uyacak öðrencileri
seçme haklarýna sahip olacaklardýr.

Üniversite evrensel olaný üreten, yaratan ve yayan bir
yapýdýr. Üniversite, bilimin insanlýðýn esenliði için
kullanýlmasý gerektiðinin bilincindedir. Üniversiteler
özgür düþünce ve düþünce özgürlüðünün temellerinin
atýldýðý kurumlardýr. Özgür düþünce ve düþünce
özgürlüðü olmadan bilim ve yaratýcýlýk olamaz.

ayýn Baþkan,

Hümanizm ve akýlcýlýk ile bilimsel devrimin, bilimin
temellerini oluþturmasýndan sonra, öðretmenlerin dikte
ettiði dogmatik yazýlý metinlerin yerini insan aklý ve
düþünerek çözümleme yöntemleri almýþtýr. Tecrübe,
bilgi, birikim, gözlem ve deneylerle akýlcý eleþtiri yeni
bilgilerin kaynaðý haline gelmiþtir.

dünyasýnýn deðil toplumdaki her kurumun korkulu
rüyasý olacaktýr. Örneðin Ýstanbul’da üniversite sayýsý
bugün otuza yaklaþmýþtýr. Vakýf üniversitelerinin sayýsý
bu ildeki devlet üniversitelerinin sayýsýnýn iki katýndan
fazladýr. Tabii ki bu üniversiteler arasýnda rekabet
olacaktýr, olmasý da gereklidir.

Geçmiþ yüzyýllarda olduðu gibi 21. yüzyýlda da
üniversitelerin toplumdaki önemini ve yerini
koruyacaklarý kesindir. Ancak nasýl bir þekil alacaðýný
þimdiden kesin olarak söyleyebilmek güçtür. Bilgi ve
teknolojideki son on yýlda saðlanan geliþmeler, geçmiþte
yüzyýllarýn üstünde kat edilen mesafeden daha fazladýr.
Bu hýzlý geliþmeler kendisini çaðýn geliþmelerine ayak
uyduramayan pek çok kurumun sahneden silinmesine
yol açarken üniversitelerin toplum içindeki önemi daha
da artmýþtýr. Çünkü çaða damgasýný vuran bilgi ve
teknoloji büyük ölçüde üniversitelerde üretilmektedir.
Yirmi birinci yüzyýl, üniversitelerin toplumsal önemini
artýrmakla beraber iþini zorlaþtýrmaktadýr.
Küreselleþmeyle birlikte ekonomik yaklaþýmlardan
askeri stratejilere, politikalardan uluslararasý diplomatik
iliþkilere, iletiþim ve kamuoyundan yerel yönetimlere,
kýsacasý her alanda hýzýna ayak uydurulmasý zor köklü
deðiþimler yaþanmaktadýr. Kuþkusuz üniversiteler de
bu deðiþmelerden payýný alacaktýr. Dünyada bazý
üniversitelerde pek çok bölümün kapandýðý, pek çok
bölümün de günün þartlarýna uymak için önemli ölçüde
deðiþtiði iyi bilinmektedir. Basýndaki bir haber (eðer
doðru ise) son derece uyarýcýdýr. Almanya’daki iki
yüzyýllýk Humboldt Üniversitesi günün koþullarýna uyum
saðlayamadýðý için kapatýlmaktadýr. Bu haberden
üniversiteler olarak ders çýkarmak gerekir. 21. yüzyýl
bilgi ve teknoloji ile anýldýðý gibi çok sert ve acýmasýz
küresel rekabet ile de anýlacaktýr. Rekabet yalnýzca iþ
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Yirmibirinci yüzyýl üniversitesi geliþmelere açýk alt
yapýyý kurmak durumundadýr. Günümüz bilim adamlarý,
gittikçe daralan bilim alt dallarýnýn giderek arttýðý bir
dönemi yaþamaktadýr. Buna baðlý olarak bir gereklilik
daha ortaya çýkmaktadýr. Bilim dallarýnýn sonuçta
birbirinden baðýmsýz olacaðý düþünüldüðünde, bilim
dallarý arasýndaki iletiþim, bilgi akýþý ve ortaklaþa
çalýþmalarýn gerekliliði göz önünde bulundurularak
bilimler arasý koordinasyonu saðlayacak yapýlanmalarýn
güçlü olarak kurulmasý gerekmektedir.
Ýçinde bulunduðumuz yüzyýlda öðrenciler daha kaliteli
bir yükseköðrenim talep edeceklerdir. Bu da
üniversitelerde verilen eðitimin maliyetini daha da
yükseltecektir. Bir yandan rekabet diðer yandan eðitim
maliyetlerinin yükselmesi, üniversitelerin kaynak
sorununu daha da aðýrlaþtýracaktýr. Kaynak bulmanýn
yanýnda kaynaklarýn etkin biçimde kullanýlmasý,
kullanýlan kaynaðýn kýsa süre içinde somut ekonomik
getiriye dönüþtürülerek geri kazýlmasý önem
kazanacaktýr. Üniversitelerin kaynaklarý çeþitlenmelidir.
Bu nedenle üniversiteler farklýlaþacak, yetkin olduklarý
alanda 21. yüzyýlda uzmanlaþacaklardýr. Bir kýsým
üniversiteler uluslararasý düzeyde dünya pazarýnda
rekabet edecek, bazý üniversiteler bölgesel alanda
hizmet verecektir. Bütün üniversitelerin her dalda
eðitim ve öðretim verme zorunluluklarý ortadan
kalkacaktýr. Birbiriyle yarýþma içinde olan öðrenci ve
akademisyenleri ile en yüksek düzeyde araþtýrma yapan
üniversitelerin yaný sýra, daha çok eðitim ve öðretime
aðýrlýk veren üniversiteler de olacaktýr. Özelliklerini

Yirmibirinci yüzyýlýn yükseköðretimi öðrenci odaklý,
öðrencinin öðretime aktif þekilde katýldýðý bir öðretim
olacaktýr.

Öðretmen ile yüz yüze gelmeden teknolojik araçlar
kullanýlarak yapýlan uzaktan eðitim-öðretim, 21. yüzyýlda
daha geniþ uygulama alaný bulacaktýr. Sanal yöntemlerle
uzaktan eðitimin sahip olduðu büyük ticari potansiyel,
bu alaný telekomünikasyon, bilgisayar, medya þirketleri
ile yayýnevleri için bir yatýrým alaný haline getirmeye
baþlamýþtýr. Bununla birlikte telekomünikasyon
teknolojilerine dayalý tamamen sanal eðitimin, örgün
yükseköðretim sisteminin yerini alabileceðini söylemek
gerçekçi olmaz.
Bilimin amacý, anlamak; teknolojinin amacý, yapmak;
sanayinin amacý ise yapýlaný ticari ölçekte üretip satarak
kar etmektir. Yükseköðretim kurumlarýnýn bilimsel ve
teknolojik AR-GE sistemlerindeki iþlevi, bir üretim
faktörü olarak ülke ekonomisi içindeki yeri, artýk kendi
içinde bir bilimsel araþtýrma uzmanlýðý haline gelmiþtir.
21. yüzyýlda üniversiteler, araþtýrma enstitüleri, kamu
ve sanayi kuruluþlarý, küçük ve orta boy iþletmeler
arasýnda iþbirlikleri artacaktýr. Bu iþbirlikleri sayesinde
araþtýrmacý yetiþtirme, AR-GE etkinliklerini finanse
edecek uluslararasý kaynaklar ve stratejik ortaklýklar
bulma yoluna gidilecektir.
Lisans öncesi öðretimden doktora düzeyindeki eðitime
kadar geniþ bir yelpazede en ileri teknolojileri özgün
öðretimle birleþtirerek yetiþkini de eðiten, temel bilimsel
araþtýrmalar yanýnda teknolojik araþtýrmalar da yapan,
bunlarýn sonuçlarýný ticari uygulamalara dönüþtüren,
öðrencilerine, memurlarýna ve topluma çok çeþitli
hizmetler sunan üniversiteler artýk 21. yüzyýlda
multiversite olarak nitelendirileceklerdir. Yükseköðretim
sisteminin çýktýlarý, ülke ekonomisinin en önemli girdileri,
ülkelerin rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlar
arasýndadýr.
Bilimi ve aklý ön planda tutan ülkelerde, bu nedenle
üniversiteler 21. yüzyýlda mutlaka sosyo ekonomik
politikalar içinde ele alýnmaya devam edilecektir.
* Bu bildiri Türkçe sunulmuþtur.
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Prof. Dr. Sýddýk YARMAN
Iþýk Üniversitesi Rektörü

ayýn Baþkan,

Öncelikle 21. yüzyýl üniversitelerinin yapýsýna ve
iþlevlerine iliþkin bu panele beni davet ettiði için Prof.
Dr. Kemal Alemdaroðlu’na teþekkür etmek isterim.
Kendisinin nezdinde, Türkiye’nin ilk üniversitesi
olmasýnýn yanýsýra, dünyanýn önde gelen birkaç
yükseköðretim kurumundan biri olduðu için Ýstanbul
Üniversitesi’ni kutluyorum. Konuþmamda, uzaktan
eðitimin, özellikle internet ve ileri bilgisayar uygulamalarý
gibi yeni biliþim ve iletiþim teknolojilerini kullanarak
büyük kitlelere yükseköðretim imkaný saðlama, yaþamboyu eðitimi destekleme ve genel anlamda
yükseköðretimin kalitesini artýrmada saðladýðý olanaklarý
tanýtacaðým.

Uzaktan Eðitim
Açýk Üniversite’nin (Ýngiltere) kurulmasýndan bu yana
geçen 30 yýlda uzaktan eðitim baðlamýnda en önemli
geliþmeler üniversite sektöründe yaþanmýþtýr. Bu
sektörde ders malzemesi geliþtirmek, öðrenci eðitimi
ve desteðini saðlamak amacýyla oluþturulmuþ birtakým
alt sistemlerle bütüncül bir uzaktan eðitim sistemini

• okula devam edemeyen ücra bölgelerdeki
çocuklara ulaþmak için,
• kýrsal bölgelerde yer alan ve programlarýnda
yeterli çeþitliliði saðlayamayan küçük okullardaki
çocuklara ulaþmak için,
• ilköðrenim veya ortaöðrenim fýrsatýna sahip
olamamýþ yetiþkinlere ulaþmak için,

Teknik ve mesleki okullarda uzaktan eðitime ilginin
artmasýna ve dolayýsýyla uzaktan eðitimin doðrudan
kullanýlmasýna yol açan iki önemli faktör þunlardýr:

kullanýlmaktadýr.

Uzaktan eðitim ayrýca eðiticilerin eðitilmesi için de
kullanýlmaktadýr. Eðitmen yetiþtirimi, özellikle mevcut
eðitmenlere hizmet-içi eðitim saðlama, çözülmesi zor
bir sorundur. Geliþmekte olan ülkelerde, aþaðýda
sýralanan noktalar nedeniyle bu soruna çözüm yollarý
aramak daha büyük önem kazanmaktadýr:

Saygýdeðer Rektörler, Sayýn Dinleyiciler,

Bu konuþmada, geliþmekte olan yeni teknolojilerin
yansýmalarýna bakarken ortaya çýkan sorunlarý ve
önemli noktalarý özetlemeye çalýþacaðým. Bu da bize
en azýndan çeþitli ülkelerin üniversitelerinde yeni
teknolojilerin meydana getirdiði deðiþikliklerin bir
resmini sunacaktýr.

saðlamaktadýr. Hükümetler bu atýlýmlarý genellikle
kendileri yapmaz, bunlara çoðunlukla destek
verirler.

Geliþen ülkelerde büyük kitlelerin hýzla eðitilmesi
gereksinimi, uzaktan eðitimin söz konusu ülkelerde
yetiþkinlere temel, ilk ve ortaöðretim olanaðý saðlamak
için kullanýlmasýna yol açmýþtýr. Bu çabalarýn önemli
bir örneði, Hindistan’da Indira Gandhi Açýk
Üniversitesi’nden daha fazla öðrenciye sahip olan
Ulusal Açýk Okul’dur. Bu tür okullar yetiþkinlere
geleneksel eðitim sisteminin eksikliklerini gidermek
için bir fýrsat tanýmaktadýr.

S

Yeni teknolojilerin hýzlý geliþimi ile özellikle biliþim ve
iletiþim teknolojilerindeki ilerlemeler, yükseköðretimin
geliþtirilmesi için pek çok olanak sunmaktadýr. Üniversite
yöneticileri, kurumlarýnýn stratejik geliþimini planlarken
ve uygun eðitim yaklaþýmlarýný geliþtiriken, biliþim ve
iletiþim teknolojilerinin getireceði olanak ve tehditlerden
haberdar olmak zorundadýrlar. Söz konusu eðitimsel
yaklaþýmlar içinde Açýk ve Uzaktan Eðitim’in (AUE)
önemi her geçen gün artmakta ve daha yaygýn olarak
kullanýlmaktadýr.

Çift-modüllü üniversiteler gibi ilk ve ortaöðretim
düzeyinde de uzaktan eðitim birçok ülkede daha eski
ve yerleþik bir geleneðe dayanýr. Bunlar,

• Yetersiz okul sistemlerini geliþtirme ve artýrma
gereksinimi
• Öðretim gücünü artýrma gereksinimi
• Öðretim alanýnda niteliksiz ya da yeterli niteliklere
sahip olmayan eðitmenlerin bulunuþu
• Bu sorunlara hýzlý çözümler saðlama zorunluluðu

ortaya çýkarmaya yönelik ilk teþebbüslerin yapýldýðý
söylenebilir.
Açýk üniversiteler Hollanda, Tayland, Çin, Almanya,
Hong Kong ve Endonezya gibi birçok deðiþik ülkede
kurulmuþtur. Geliþmekte olan ve geliþmiþ endüstri
ülkelerinde ise hükümetler, ulusal eðitim gereksinimlerini
karþýlamanýn bir yolu olarak tek modüllü uzaktan eðitim
üniversiteleri kurmuþlardýr. Bu gereksinimler aþaðýdaki
gibi sýralanabilir:
• Yükseköðretime geçiþi artýrmak
• Yükseköðretimin saðlanmasýnda yaþanan
aksaklýklarý gidermek
• Eðitmen eðitimi gibi öncelikli birtakým
gereksinimlerin karþýlanmasý
Ayný zamanda çift-modüllü üniversiteler de geliþmekte
ve sayýca artmaktadýr. Hükümetler gittikçe artan kaynak
sýkýntýlarý ile karþýlaþtýkça, mevcut üniversitelere uzaktan
eðitim üniteleri eklemeye baþlamýþlardýr. Bu uygulama
açýk üniversitelere oranla daha eski bir geleneðe sahiptir.
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Hükümetler uzaktan eðitimi, eðitim sistemlerindeki
ciddi aksaklýklarý gidermenin bir yolu olarak görmeye
baþlamýþlardýr.
Mesleki sürekli eðitim çoðunlukla uygulayýcýlarýn ve
onlarýn kurumlarýnýn iradesinde gerçekleþtirilmektedir.
Sürekli mesleki eðitime ihtiyaç duyan kiþiler genellikle
birarada deðildirler ve eðitim için belirlenen merkez
noktalara gidememektedirler. Son teknolojik geliþmeler
ile uzaktan eðitim programlarý, mesleki sürekli eðitimi
farklý alanlardaki uygulayýcýlara daha da yakýnlaþtýrýbilmektedir.
Bu tür programlarýn iki örneði kendi içindeki çeþitliliði
göstermektedir:
• Kanada Newfoundland’de Memorial Üniversitesi
Tele-Týp Programý, güç coðrafi ve iklim koþullarýna
sahip seyrek nüfuslu geniþ bir eyalet içinde
devamlý týp eðitimi sunmaktadýr.
• Amerika Colorado Fort Collins’te kurulmuþ,
ülkenin en önemli mühendislik okullarýnýn bir
konsorsiyumu olan Ulusal Teknoloji Üniversitesi
ülkede ve uluslararasý alanda mühendislik
dallarýnda lisansüstü ve devamlý mesleki eðitim

• Devamlý becerilerin geliþtirilmesi ve iþçilerin
yeniden eðitilmesi alanýnda hýzla artan gereksinim
• Daha fazla alanda uzaktan eðitim uygulamalarýný
mümkün kýlan teknolojik geliþmeler
Uzaktan eðitim, vasýflý iþçilerin ilk eðitimi, geliþtirilmesi
ve yeniden eðitimi için oluþturulmuþtur. Uzaktan eðitim
programlarý, çoðunlukla farklý alan eðitmenlerinin teknik
becerilerinden çok öðretim becerilerinin geliþtirilmesine
yardým etme ihtiyacýný karþýlamak için kullanýlmaktadýr.
Geniþ çaplý ama daðýnýk ordulara sahip ülkeler için,
askeri personelin eðitim gereksinimlerini karþýlamak
çok zor ve pahalý olabilmektedir. Aþaðýda sýralanan
sebeplerden dolayý, askeri personel devamlý eðitime
ihtiyaç duyar:
• Mesleklerinde deðiþen yeni teknik gereksinimleri
karþýlamak
• Daha fazla sorumluluk almak
• Sivil hayata geri dönüþ için hazýrlanmak
• Ulusal düzeyde birtakým özel gereksinimleri yerine
getirmek (Kanada askeri güçlerinin çiftdilli eðitimi
gibi)
Uzaktan eðitim, örneðin askeri personel yeni bir yere
gönderildiðinde, bu tür eðitimi en az sorunla saðlayarak
hükümetlere yardýmcý olabilir.
Birçok ülkede uzaktan eðitim kamu kurumlarýyla birlikte
özel sektör tarafýndan yapýlýr. Özel kurumlar da kamu
kurumlarý gibi bu alanda hizmet vermektedir.
Genel olarak birden çok seçenek sunan kamu
kurumlarýndan farklý olarak, özel kurumlar çoðunlukla
tek bir alana yönelme eðilimindedirler. Bu baðlamda,
iþletme yaygýn bir çalýþma alaný olagelmiþtir. Ayrýca
birçok ülkede, çok sayýda özel bilgisayar ve ticaret
okulu da vardýr. Bu tür özel okullar, bugün olduðu gibi
özellikle kendi ülkelerinin dýþýnda da faaliyet göstermeye
baþladýðýnda, hükümetlerin karþýsýna düzenlemelerle
ilgili sorunlar çýkarýrlar.
Bu sunuþumda, 21. yüzyýl üniversitelerinde büyük bir
önem kazanacaðýna inandýðým uzaktan eðitim sistemini
kýsaca tanýtmaya çalýþtým.
*Bu bildiri Ýngilizce olarak sunulmuþ, Türkçeye
kýsaltýlarak çevrilmiþtir.
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Belge ve Fotoðraflar
Program
Fakülte ve Yüksekokul Etkinlikleri

Ýstanbul Üniversitesi Ana Giriþ Kapýsý, Kuzey Cephesi
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Ýstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer, Ýstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda
Açýlýþ Konuþmasýný Yaparken

86

Ýstiklal Marþý, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarý
Öðrencileri

Ýstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer’in Ýstanbul Üniversitesi’ne Geliþi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer Ýstanbul Üniversitesi Bilim ve Sanat Merkezi’ni Gezerken

Ýstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer Þeref
Defteri’ni Ýmzalarken

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer Ýstanbul
Üniversitesi Bilim ve Sanat Merkezi Resim Galerisi Aný Defteri’ni Ýmzalarken

Ýstanbul Üniversitesi Bilim ve Sanat Merkezi,
Ýstanbul Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.
Dr. Nur Serter, Ýstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kemal Alemdaroðlu, Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet
Sezer (soldan saða)
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer Ýstanbul
Üniversitesi Bilim ve Sanat Merkezi Resim Galerisi’nde
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Yükseköðretim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Kemal Gürüz, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, Ýstanbul Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroðlu (soldan saða)
Yükseköðretim Kurulu Kurucu Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Doðramacý ve Eþi

Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Baþbakaný Derviþ Eroðlu
Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaþkaný
Süleyman Demirel
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5 5 0 . Y ý l E t k i n l i k l e r i 30-31 Mayýs 2003

31 Mayýs 2003, Ýstanbul Üniversitesi Bilim ve Sanat Merkezi Havuzlu Orta Bahçe

(Birinci sýra) Talinn Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mati Heidmets , Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Boyan
Bilotchev, Stockholm Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gustaf Lindencrona, Köln Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tassilo Küpper,
Kýrgýzistan Milli Eðitim Bakaný Eþengül Boljureva, Bonn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Klaus Borchard, (Ýkinci sýra)
Hildesheim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Wolfgang Uwe Friedrich, Azerbaycan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Abbasov,
Türk-Manas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Seyfullah Çevik, Bodenkultur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Herbert Hager,
(Üçüncü sýra) Salzburg Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Brigitte Winklehner

30 Mayýs 2003, Ýstanbul Üniversitesi Þeref Holü

30 Mayýs 2003, Ýstanbul Üniversitesi Þeref Holü Giriþi

30 Mayýs 2003, Ýstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu, “21.
Yüzyýlda Üniversite” konulu Açýk Oturum
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30 Mayýs 2003, Ýstanbul Üniversitesi Þeref Holü,
Öðle Yemeði

31 Mayýs 2003, Ýstanbul Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr.
Nur Serter, Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroðlu,
Iþýk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sýddýk Yarman, Ýstanbul Üniversitesi
Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Taylan Akkayan (soldan saða)
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Ýstanbul Üniversitesi Bilim ve Sanat Merkezi, Açýlýþ Töreni Etkinlikleri
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Ýstanbul Üniversitesi 550. Yýl Hatýra Parasý
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Program
Ýstanbul Üniversitesi 550. Yýl Kutlama Programý

4. Oturum

2. Oturum

Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Feridun Emecen (Ý.Ü.)

Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Elizabeth Zachariadou
(FRTI Akdeniz Araþtýrmalarý)

15.30-16.00 Doç. Dr. Hüsamettin Aksu (Ý.Ü.)
"Fatih Devri Hat Ustasý Ali Sufi
ve Eserleri"
16.00-16.30 Dr. Mustafa Daþ (Mersin Üniversitesi)
"Traité Des Offices Adlý Bizans
Kaynaðýna Göre XIV. ve XV.Yüzyýllarda
Bizans Sarayýnda Türk Tesiri ile
Oluþturulan Kurumlar ve Türkçe Ünvan
Taþýyan Görevliler"
16.30-17.30 Dr. Zeynep T. Ertuð (Ý.Ü.)
"Osmanlýlarda Gündelik Hayattan
Kesitler"
17.30-18.00

Tartýþma

11.00-11.30 Dr. Alice-Mary Talbot
(Dumbarton Oaks)
"Bizans Ýmparatorluðu'nun Son
Dönemlerinde Konstantinopolis'te
Manastýr Sistemi"
11.30-12.00 Dr. Tom Papademetriou
(Richard Stockton Üniversitesi)
"Bizans'ta Devlet Memuru ve Yöneticiler:
15. Yüzyýlýn Sonunda Ýstanbul Yunan
Cemaati'nde Güç ve Otorite"
12.00-12.15

Tartýþma

12.15-13.30 Öðle Yemeði
Ý.Ü. Profesörler Evi

Salon 2

1. Oturum:

3. Oturum:

Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Heath Lowry
(Princeton Üniversitesi)

Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Günsel Renda
(Hacettepe Üniversitesi)

09.00-09.30 Prof. Dr. Filiz Yeniþehirlioðlu
(Baþkent Üniversitesi)
"Ýstanbul Arkeolojisi ve Tekfur Sarayý
Kazýlarý"
09.30-10.00 Prof. Dr. Henry Maguire
(Johns Hopkins Üniversitesi)
"Bizans Dönemi'ne Venedikliler'in
Bakýþýnýn Bir Yansýmasý Olarak Venedik
Sanatý"

10.00-10.30 Prof. Dr. Minuko Mizuno Yamanlar
"H.2153 ve 2160 Numaralý Saray
Albümlerini Benimsemeye Hazýr Ortamda
Bulunan 15. Asra Ait Osmanlý Sanat
Eðilimleri"
10.30-11.00

Tartýþma-Ara

13.30-14.00 Dr. Vasso Pennas
"Bizans Sikkeciliðinin Son Dönemi:
Ýkonografi, para basýmý ve çoðaltýmý"

14.00-14.30 Prof. Dr. Örçün Barýþta
(Gazi Üniversitesi)
"Ýstanbul ‘un 15. yüzyýla Tarihlenen
Bazý Kapý ve Pencere Kanatlarý Üzerine"
14.30-15.00 Mustafa Akkaya
(Ayasofya Müzesi Müdürü)
"Osmanlýlarýn Ayasofya'ya Katkýlarý"
15.00-15.30

Tartýþma-Ara

4. Oturum

Resim Galerisi ‘Pinakothek’
* Selim Turan Koleksiyonu
Resim Galerisi ‘Pinakothek’
* Aydýn Doðan Uluslararasý
Karikatür Yarýþmasý 2002 Sergisi
Zemin Kat Kuzey Sergi Salonu
* Mersin Atatürk Fotoðraflarý Sergisi
Zemin Kat Güney Sergi Salonu
* Ayþe Gönüllüleroðlu Fotoðraf Sergisi
Zemin Kat Güney Sergi Salonu

16.00-16.30 Dr. Asnu Bilban Yalçýn (Ý.Ü.)
“XV. Yüzyýlda Bir Ýtalyan Gezgin:
Cristoforo Buondelmonti ve
Konstantinopolis”

16.30-17.00

Tartýþma

31 MAYIS 2003 - Cumartesi

ÝMZA VE ÖDÜL TÖRENÝ
Ýstanbul Üniversitesi Bilim ve Sanat Merkezi
17.30-18.00

* Almanya Köln ve Bonn Üniversiteleri
ile Ýstanbul Üniversitesi
Bilimsel Ýþbirliði Ýmza Töreni

20.30-23.30 550. YIL YEMEÐÝ
Ýstanbul Üniversitesi Bilim ve Sanat
Merkezi

* Ýstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kemal Alemdaroðlu’na
Ukrayna Bilim Akademisi
Hizmet Ödülü Takdimi

* Ýstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kemal Alemdaroðlu’na
Kanada Halifax Dal Housie
Üniversitesi Hizmet Ödülü Takdimi

ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
BÝLÝM ve SANAT MERKEZÝ AÇILIÞ TÖRENÝ

18.00-19.00

Müzik Dinletisi ve Gösteri

* Arp-Flüt Dinletisi
Solistler: Ceren Dik/Ýpek Görgün
* Ý.Ü. Devlet Konservatuvarý
Nefesli Sazlar Orkestrasý ve Bale
Sufi
Kareografi: Oral Yazýcý
Müzik Düzenleme: Cengiz Özdemir
19.00-20.30

Ý.Ü. Bilim ve Sanat Merkezi'ni Ziyaret

Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Ara Altun (Ý.Ü.)
15.30-16.00 Dr. Selman Can
(Atatürk Üniversitesi)
“Aslanhane”
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* Ý.Ü. Merkez Kütüphanesi
Kitap Kültürü Sergisi
* Feyhaman Duran-Güzin Duran
Koleksiyonu
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2003

Program
• “Türkiye’de Jeofizik Mühendisliði Eðitiminin ve
Öðretiminin 50.Yýlý” konulu konferans (5 Aralýk
2003)

• “3. Uluslararasý Yer Bilimleri ve Elektronik” konulu
konferans (23-24 Ekim 2003)

• Ý.Ü. Su Ürünleri Fakültesi

• Fen Fakültesi ile müþterek olarak “Ord. Prof. Dr.
Kurt Kosswig Sempozyumu” (25-27 Ekim 2003)

• Ý.Ü. Ýletiþim Fakültesi

• 4. Boyut Dergisi 550. Yýl Özel Sayýsý
• Ýletim Gazetesi 550. Yýl Özel Sayýsý

• 550. Yýl Afiþ, Bilboard, Katalog çalýþmalarý

• Ý.Ü. Ýlahiyat Fakültesi

• “Ýstanbul’un Fethi ve Darülfünun’dan Günümüze
Din Eðitimi” konularýný içeren sempozyum (24
Aralýk 2003)

• Ý.Ü. Hasan Ali Yücel Eðitim Fakültesi

Yüksekokullar

• Orkestra Konseri (27 Ekim 2003)

• Ý.Ü. Florance Nightingale Hemþirelik
Yüksekokulu

• Cumhuriyet Balosu-Türk Müziði Konseri

• “Üniversite Gençliðinin Sorunlarý” konulu Öðrenci
Araþtýrmalarý Proje Yarýþmasý’nýn düzenlenmesi
ve yarýþmada ödül almaya hak kazanan
öðrencilerin ödüllerinin verilmesi (16 Mayýs 2003)

• “Geçmiþten Günümüze Hemþirelik” ve “21.
Yüzyýlda Hemþirelik Eðitimi” konulu paneller (1218 Mayýs 2003)
• 2. Uluslararasý 9. Ulusal Hemþirelik Kongresi (711 Eylül 2003)

• Halk Saðlýðý Hemþireliði, Doðum ve Kadýn
Hastalýklarý Hemþireliði ve Psikiyatri Hemþireliði
Anabilim Dallarýnýn Saðlýk Eðitim Programlarý (17
Nisan 2003- 16 Mayýs 2003)

• Ý.Ü. Devlet Konservatuvarý

• Ý.Ü. Devlet Konservatuvarý Bale Gösterisi (19
Mayýs 2003)

• Konser-Türk Müziði-Türk Halk Müziði-OrkestraBale (28 Mayýs 2003)

• “Türkçe Öðretmenlerinin Yetiþtirimi” paneli (5
Aralýk 2003)

• Ý.Ü. Devlet Konservatuvarý Öðrenci Senfoni
Orkestrasý (30 Mayýs 2003) Müzik Dinletisi( Ý.Ü.
Devlet Konservatuarý Öðrencileri) (30 Mayýs 2003)

• “1453’den Günümüze Ýstanbul’da Eðitim” paneli
(1 Aralýk 2003)

• Konser-Türk Müziði-Orkestra-Bale-Sufi (31 Mayýs
2003) Ý.Ü. Devlet Konservatuvarý “Darül Elhan’dan
2003’e” gösterisi (31 Mayýs 2003)

• “Eðitimde Biliþim Teknolojileri Kullanýmý” Konferansý
(30 Ekim 2003)
• “21. yy’da Yabancý Dil Öðretimi Eðitimi” Semineri
(19 Aralýk 2003)

• Türk Halk Müziði Konseri (29 Ekim 2003)

• Atatürk’ü Anma-Türk Müziði Konseri (10 Kasým
2003)
• Atatürk ve Milli Mücadele Oratoryosu (10 Kasým
2003)
• Atatürk ve Milli Mücadele Oratoryosu (Tiyatro
Bölümü Öðrencileri) (12 Kasým 2003)
• Trombon Beþlisi Konseri (11 Aralýk 2003)

• Ý.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

• “Fizyoterapinin Önemi ve Dünya Üzerindeki Yeri”
konulu panel (3 Ekim 2003)
•”Ýletiþim Sorunu Olan Kiþilerde Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Sýrasýndaki Güçlükler ve Çözüm
Önerileri” konulu kurs (20 Kasým 2003)

• “Solunum ve Öksürmeye Yardýmcý Aletler (Bipap
ve Cough Machine) konulu hizmet içi eðitim
toplantýsý (10 Aralýk 2003)

• Ý.Ü. Orman Fakültesi Ormancýlýk Meslek
Yüksekokulu
• Orman Fakültesi ile birlikte “31. Uluslararasý
Ormancýlýk Öðrencileri Sempozyumu” (1-15 Eylül
2003)

• “Atatürk ve Milli Mücadele Oratoryosu” (24
Temmuz 2003)
• Türk Müziði Konseri (3 Ekim 2003)
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