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ÜNGÖR, Etem Ruhi

lanmýþ eserleri þunlardýr: Türk Marþlarý
(Ankara 1965); Türk Musikisi Güfteler
Antolojisi (I-II, Ýstanbul 1981); Karagöz
Musikisi (Ankara 1989). Hüseyin Saded-
din Arel tarafýndan 1948’de kurulan Mu-
siki Mecmuasý’nda 1960 yýlýndan itibaren
yazý iþleri müdürlüðü, imtiyaz sahipliði ve
genel yayýn yönetmenliði görevlerinde bu-
lunmuþ, vefatýna kadar mecmuanýn ya-
yýmýný saðlamýþtýr. Dünyanýn uzun ömür-
lü müzikoloji dergilerinden olan Musiki
Mecmuasý’nýn bu yayým faaliyetinde mec-
muada en çok makalesi neþredilen yazar
olup bazý yazýlarýnda Mete Görün imzasý-
ný kullanmýþtýr. Gönül Paçacý onun yayýma
hazýr durumdaki yirmi beþ eserinin kýsa
açýklamalý fihristini Musikiþinas dergi-
sinde (s. 121-126), Mehmet Güntekin, ka-
týldýðý ulusal ve uluslar arasý toplantýlarda-
ki tebliðleriyle inceleme ve konferanslarý-
nýn listesini Musiki Mecmuasý’nda (sy.
463 [1999], s. 27) neþretmiþtir. Etem Ruhi
Üngör, 1967-1976 yýllarý arasýnda yurt ça-
pýnda gerçekleþtirdiði çalgý konulu araþ-
týrma ve incelemelerini Musiki Mecmu-
asý’nýn 247-300. sayýlarýnda aralýklarla ya-
yýmlamýþtýr.

Türk askerî mûsikisi alanýndaki çalýþ-
malarýyla da bilinen Etem Ruhi Üngör’ün
1979’da Brüksel Ulusal Radyosu’nda ya-
yýmlanan “La musique mehter” adlý açýk-
lamalý programý büyük ilgi uyandýrmýþtýr.
1977’de 100. kuruluþ yýl dönümü müna-
sebetiyle Brüksel Çalgý Müzesi’nin daveti
üzerine Belçika’ya, 1979’da Kýbrýs’a, 1990’-
da Özbekistan’a, 1996’da Gagauzistan’a ve
Kýrým’a inceleme gezileri gerçekleþtirmiþ-
tir. 1983, 1985 ve 1994 yýllarýnda Make-
donya’nýn Ohri þehrinde düzenlenen Ulus-
lararasý Folklor Kongresi’yle 1995’te Arna-
vutluk’un Berat þehrinde toplanan Ulus-
lararasý Folklor Festivali’nde bildiriler sun-
muþtur. Etem Ruhi Üngör’ün yarým asrý
aþan kültür sahasýndaki hizmetleri zaman
zaman ödüllendirilmiþtir. Bu ödüller þu þe-
kilde sýralanabilir: Ýhsan Hýnçer Türk Folk-
loruna Hizmet Ödülü (1982), Boðaziçi Mû-
siki Vakfý Hizmet Ödülü (1986), Berat Ulus-
lararasý Folklor Festivali Ödülü (1995), Ata-

türk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
101 Türk Büyüðü Ödülü (2007), Türkiye
Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü
(2008). Ayrýca Karagöz Musikisi adlý kita-
býna UNIMA (Union Internationale de la Ma-
rionette) tarafýndan ödül verilmiþtir (1997).

Oldukça geniþ bir Türk mûsikisi kütüp-
hanesi ve arþivine sahip olan Etem Ruhi
Üngör’ün en büyük arzusu devlet tarafýn-
dan bir Türk mûsikisi araþtýrma enstitü-
sü ile bir müzik müzesinin kurulmasýydý.
Altmýþ yýlda biriktirdiði çalgýlarýn bu mü-
zede sergilenmesini istiyordu. Onun yak-
laþýk 800 parçadan meydana gelen, Tür-
kiye’de ve dünyadaki önemli koleksiyon-
lar arasýnda sayýlan Türk Çalgýlarý Kolek-
siyonu saðlýðýnda pek çok giriþime rað-
men deðerlendirilememiþtir. Ölümünden
sonra Kültür ve Turizm Bakanlýðý bünye-
sinde kurulan Ýstanbul Müzik Müzesi’ne
kazandýrýlmasý yönündeki çabalar da þu
ana kadar olumlu sonuçlanmamýþtýr. Cem
Eskiciler tarafýndan Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Geleneksel Türk El Sanatlarý Ana Sa-
nat Dalý’nda Etem Ruhi Üngör Koleksi-
yonu’ndaki Süslemeli Çalgýlarda De-
sen Özellikleri ve Yeni Uygulamalar
adýyla yüksek lisans çalýþmasý yapýlmýþtýr
(2005).
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Kültür ve coðrafya sýnýrlarýný aþarak
çeþitli alanlarda yüksek eðitim

ve öðretim veren kurum.
˜ ™

Modern dönemde sosyal bilimlerden
mühendisliklere kadar çeþitli alanlarda ve
yüzlerce disiplinde yüksek eðitim ve öð-
renim imkâný sunan üniversiteler, aslýnda
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Mûsiki araþtýrmacýsý, yayýmcý
ve koleksiyoncu.

˜ ™

21 Þubat 1922 tarihinde Ýstanbul’da
doðdu. Babasý emniyet teþkilâtýnda gö-
revli komiser Ahmed Halit Bey, annesi Fat-
ma Nuriye Haným’dýr. Kadýköy Osman Gazi
Ýlkokulu’nu (1934) ve Kadýköy 3. Ortaoku-
lu’nu bitirmesinin ardýndan (1936) 1941’de
Haydarpaþa Lisesi’nden mezun oldu. Ýstan-
bul Maliye Teþkilâtý ve Sosyal Sigortalar
Kurumu Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Rapor-
törlüðü’nde otuz yýl kadar süren memu-
riyetinden 1972’de emekliye ayrýldý. Son-
raki hayatýný mûsiki araþtýrmalarýyla ge-
çirdi. 10 Aðustos 2009 tarihinde Acýba-
dem’deki evinin önünde geçirdiði kalp krizi
sonunda öldü. Vasiyeti gereði Gelibolu ya-
rýmadasýnda tarihî millî park sýnýrlarý için-
deki Alçýtepe Köyü Mezarlýðý’na defnedildi.

Annesi, babasý, dayýsý ve teyzeleri ûdî
olan Etem Ruhi Üngör böyle bir müzik or-
tamýnda yetiþti. 1945’te Üsküdar Mûsiki
Cemiyeti’nde baþladýðý mûsiki eðitiminde
özellikle Emin Ongan’dan faydalandý. Bu sý-
rada Armenak Kalfaoðlu’ndan aldýðý kanun
dersleriyle kendini yetiþtirdi. 1952 yýlýna ka-
dar Üsküdar Mûsiki Cemiyeti’nde korist ve
kanunî olarak görev yaptý. Bu arada 1949’-
da girdiði Ýstanbul Belediye Konservatu-
varý’ný 1955’te tamamladý. Ayrýca Kadý-
köy Halkevi Türk Mûsikisi Kolu baþkanlýðý
(1951-1952), Bursa Hüseyin Sadeddin Arel
Konservatuvarý’nda koro, nazariyat ve ka-
nun öðretmenliði (1957-1960), Hulusi Ök-
tem Çok Sesli Korosu’nda bas koristliði
(1961-1964), Ýleri Türk Mûsikisi Konserva-
tuvarý’nda kanun icracýlýðý, kanun ve na-
zariyat öðretmenliði (1952-1966) ve ayný
konservatuvarda baþkanlýk (1963-1966) gö-
revinde bulundu. 1961’de Fransa’da (Po-
itiers) düzenlenen IX. Kültür Festivali’ne
Hulusi Öktem, iki yýl sonra Rounen’de dü-
zenlenen XI. Kültür Festivali’ne Millî Türk
Talebe Birliði Çok Sesli korolarý ile bas ko-
rist olarak katýldý. 1952-1966 yýllarý arasýn-
da Ýstanbul Radyosu’nda saz sanatkârý
olarak çalýþtý. Ýstanbul’da bazý özel okul-
larda mûsiki dersleri verdi. (1959-1962)

Etem Ruhi Üngör’ün en önemli faaliyet-
leri mûsiki sahasýndaki araþtýrmalarý, in-
celemeleri ve bilhassa Türk çalgýlarý üze-
rindeki koleksiyon çalýþmalarýdýr. Yurt için-
de ve yurt dýþýnda pek çok sempozyum,
seminer ve konferansa katýlmýþ, ancak bil-
dirilerinin bir kýsmý basýlabilmiþtir. Yayým-
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lacak binalarýn eklenmesiyle oluþan mes-
cid-han veya cami külliyelerinden sonra
ortaya çýkan ve bir vakfiye ile bir tür tüzel
kiþiliðe kavuþarak ileri düzeyde eðitim ve-
ren bir kuruma dönüþmüþtür. Medrese-
ler baþlangýcýndan itibaren dinî ilimlerin
öðretildiði, özellikle ilâhiyat ve hukuk (ke-
lâm ve fýkýh) aðýrlýklý yüksek eðitim kurum-
larý olmakla birlikte týp ve astronomi med-
reseleri de bulunmaktadýr. Medreselerin
yaný sýra VII-VIII. yüzyýllardan itibaren or-
taya çýkmaya baþlayan, ilim ve kültür ta-
rihinde önemli yere sahip, yüksek seviye-
de ilmî araþtýrma ve tercümeler yapýlan,
beytülhikme veya dârülhikme þeklinde ad-
landýrýlan ilimler akademisine rastlanmak-
tadýr. Özellikle beytülhikmede bir yandan
dinî ilimlerde çalýþmalar yapýlýrken diðer
yandan felsefeden astronomiye, týptan
mantýða kadar çeþitli bilim dallarýna ait
eserlerin kaynaðý ve dili hangi kültür ve
medeniyete ait olursa olsun, Grekçe ve
Sanskritçe dahil Arapça’ya özenle çevrildi-
ði bilinmektedir. Modern anlamda olma-
mak kaydýyla araþtýrma merkezi olarak da
adlandýrýlabilecek böyle bir akademide biz-
zat çalýþmýþ ve kütüphanesini kullanmýþ
olan Ýbnü’n-Nedîm (ö. 385/995 [?]), bu ku-
rumda çeþitli dillerden tercüme yapabi-
len elliden fazla çevirmenin çalýþtýðýndan
bahsetmektedir (bk. BEYTÜLHÝKME; DÂ-
RÜLHÝKME).

Bir yandan medreseler VIII-IX. yüzyýl-
dan itibaren her açýdan olgunlaþmaya ça-
lýþýrken öte yandan orta seviyeden ileri se-
viyeye kadar yüksek eðitim veren kurum-
lardan biri, 245’te (859) Fas þehrinde inþa
edilen ve günümüze kadar gelen Câmia-
tü’l-Karaviyyîn, bir diðeri de Fâtýmîler dö-
neminde 365’te (975) eðitim faaliyetleri-
ne baþlayan Câmiu’l-Ezher’dir. Fakat elde-
ki kaynaklarýndan isim olarak tesbit edi-
lebilen en eski medreselerin 907’de Mâve-
râünnehir ve Horasan’da eðitime baþladý-
ðý anlaþýlmaktadýr. Medreselerin asýl geli-
þimi ve yaygýnlaþmasý, Büyük Selçuklu Hü-
kümdarý Sultan Alparslan’ýn veziri Nizâ-
mülmülk’ün Baðdat’ta öncülük yaptýðý ve
kendi adýný verdiði Nizâmiye Medresesi’-
nin kuruluþuyla gerçekleþmiþtir. 457’de
(1065) inþaatýna baþlanan ve iki yýl sonra
tamamlanan bu medresenin eðitim ama-
cý bir yandan dinî ilimleri ve Ehl-i sünnet
akîdesini güçlendirmek, diðer yandan Mý-
sýr’da Þiî Fâtýmîler’in Abbâsî ve Selçuklu-
lar’a karþý giriþtikleri dinî ve siyasî propo-
gandalara karþý koymaktý. Kýsa zamanda
bu medreseler ayný adla Sultan Melikþah
döneminde Irâk-ý Arab, Irâk-ý Acem, Hora-
san, Mâverâünnehir, Suriye ve Anadolu’-

nun çeþitli þehirlerinde kurulmuþtur (bk.
MEDRESE; NÝZÂMÝYE MEDRESESÝ). Nizâ-
miye Medresesi’ne tayin edilen bir müder-
rise siyah cübbe giydirildiði, taylasan tar-
zý mavi renkli sarýk ve þal hediye edildiði,
ancak görevden ayrýldýktan sonra cübbe
ve sarýðýn iadesinin zorunlu olduðu kayde-
dilmektedir (Ali Mazaherî, s. 166). Bir ta-
lebe hocasýndan belli bir dersin öðrenimi-
ni tamamladýðýnda kendisine verilen icâ-
zetle o alandaki yetkinliði ilân edilmiþ, böy-
lece öðretim izni almýþ oluyordu. X. yüz-
yýlda Ýslâm dünyasýnda baþlayan bu öðre-
tim izni uygulamasý (icâze li’t-tedrîs), XII. yüz-
yýldan itibaren Ortaçað Avrupasý’ndaki üni-
versitelerde “licentia docendi” olarak gö-
rünmeye baþlayacaktýr (Makdisi, The Ri-
se of Humanism, s. 272).

XII. yüzyýldan itibaren Ýslâm dünyasý-
nýn ilim ve tefekkürüyle sistemli bir iliþki-
ye geçen Avrupa’da felsefeden matemati-
ðe, týptan optiðe dair pek çok Arapça ese-
rin Latince’ye çevrilmeye baþlandýðý, kla-
sik Ýslâm düþüncesi döneminde üretilen
bilim ve düþünce birikiminin, hem Batý
düþüncesinin kendi kaynaðýna ulaþmasý-
ný saðladýðý hem de Avrupa’daki modern
bilimsel geliþmelere kaynaklýk ettiði bilin-
mektedir. Ýtalya’daki üniversitelerde, me-
selâ Venedik ve komþu Padua Üniversite-
si’nde XIV-XVII. yüzyýllar arasýnda Aristo ile
birlikte en çok fikirleri tartýþýlan bir diðer
düþünür Ýbn Rüþd olmuþtur. Ayný þekil-
de Leonardo Fibonacci ve Nemourslu Jor-
dan’ýn matematikle ilgili çalýþmalarý ya-
hut Witelo ya da Freibergli Theodoric’in
optik üzerine incelemeleri ancak Muham-

hem kavram hem kurum olarak açýldýklarý
ilk zamanlarda sadece ilâhiyat ve hukuk
alanlarýnda yüksek öðretim veriyorlardý.
Hýristiyan ilâhiyatý alanýnda Paris Üniver-
sitesi, hukuk alanýnda Bologna Üniversi-
tesi Ortaçað’ýn ilk üniversiteleridir. Üniver-
site XIV. yüzyýldan önceye gitmeyen, Orta-
çað Latincesi’nde üretilen universitas kav-
ramýndan gelmektedir ve “bütün, yekpâ-
re” anlamýndaki universustan türetilen bir
tamlamadýr. Avrupa’da ilk defa 1300’ler
civarýnda “hem yüksek öðretimin yapýldý-
ðý kurum hem de hocalar ve bilim insan-
larý cemiyeti veya örgütü” anlamýnda kul-
lanýlan Anglo-Fransýzca ve eski Fransýzca
(université) bir terim olarak ortaya çýkmýþ-
týr (Chambers Dictionary, s. 1186). XIV. yüz-
yýl baþlarýndan itibaren üniversite kavramý
diðer Avrupa dillerinde de görünmeye baþ-
layacaktýr. Ancak Ortaçað üniversite eði-
timini en iyi tanýmlayan Latince kavram
aslýnda studium generaledir. Studium
“eðitim için düzenlenmiþ kurum ve müfre-
dat” demekti, generale ise “yerel bölgenin
dýþýndan gelen öðrencileri de kabul eden
okul” anlamýna geliyordu. Sadece bir böl-
genin ihtiyacýna hitap ederek o bölgede-
ki öðrencileri kabul edecek þekilde açýlan
okullara da studium particulare deniyor-
du (Cobban, s. 34-35). Modern üniversite-
ler kuruluncaya kadar Avrupa’daki pek çok
üniversite genellikle “studium generale”
müfredatý uygulamýþtýr. Ortaçað Avrupa
üniversitesi her þeyden önce kiliseye, da-
ha sonra papalýða baðlý bir lonca ve mes-
lek örgütü olarak teþekkül etmiþtir ve “uni-
versitas” da ilk önce “hocalar” veya “öðren-
ciler birliði” anlamýnda kullanýlmýþtýr. Bu
kelimenin ilk defa 1221’de Paris’te “uni-
versitas magistrorum et scolarium” (ho-
calar ve talebeler birliði) þeklinde kayda geç-
miþtir. XII. yüzyýlýn sonlarýna doðru þekil-
lenen “studium generale” okullarý, þehir
hayatýnýn geliþimiyle birlikte þehirlerdeki
ticarî ve meslekî yapýlarý etkileyen büyük
dönüþüme paralel biçimde þekillenmiþ,
herhangi bir ticarî örgüt ve lonca gibi ya-
pýlanmýþtýr. Modern Arapça’da üniversite
karþýlýðýnda câmia, Farsça’da dâniþgâh ke-
limeleri kullanýlmaktadýr.

Ýslâm dünyasýnda ilmin çeþitli alanlarýy-
la düzenli biçimde en yüksek seviyede öð-
retildiði eðitim kurumu medresedir. Med-
resenin hem mefhum hem müessese ola-
rak ilk defa ne zaman ve nasýl teþekkül et-
tiði henüz kesinlikle tesbit edilemese de
Ýslâm’ýn ilk dönemlerinde ibadet yeri ol-
manýn yaný sýra birer eðitim merkezi ha-
linde iþlev gören mescidler, ikinci aþama-
da þehir dýþýndan gelen öðrenciler için ka-
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Atina ve Ýskenderiye’nin deðil Paris ve Bo-
logna’nýn mirasçýsý olduðunu belirtmiþtir
(s. 4). The Rise of Colleges’ýn yazarý Mak-
disi ise buna þu ilâveyi yapmaktadýr: “Bo-
logna ve Paris’in de Baðdat’ýn mirasçýsý
olduðu söylenebilir” (Centres of Learning,
s. 141). Bununla birlikte antik kültürün
klasik dönem Baðdat’ýnda yüksek eðitim,
felsefe ve kültür hayatýnýn þekillenmesin-
deki katkýsý inkâr edilemeyecek bir olgu-
dur. Fakat bu etkileþim ve birikim daha
sonra, The First Universities’in yazarý Olaf
Pedersen’in de üzerinde durduðu gibi, Av-
rupa’da yüksek eðitimin hem yapý hem
içerik bakýmýndan yapýlanmasýnda rol oy-
nayan en önemli etkenlerden biri olmuþ,
katedral ve manastýr okullarýnýn zamanla
üniversiteye dönüþüm sürecini baþlatmýþ-
týr (s. 118-121).

Ýslâm dünyasýnda medreselerin cami,
mescid-hanlardan çýkmasýna benzer þe-
kilde Avrupa’da da ilk yüksek eðitim ku-
rumlarý (universitas) XII. yüzyýldan itiba-
ren ruhban eðitiminin verildiði katedral-
lerden dönüþerek yapýlanmýþtýr. Avrupa’-
daki ilk üniversiteler düzenli, sistematik
þekilde yüksek eðitim veren kurumlar ola-
rak inþa edilmekten çok zaman içerisinde
evrilen ve dönüþen müesseseler olarak or-
taya çýkmýþtýr. XII. yüzyýlýn sonlarýna doð-
ru Salerno, Bologna, Montpelier, Paris ve
Oxford olmak üzere farklý alan, yapý ve de-
recelerde beþ üniversite teþekkül etmiþ-
tir. Bu süreçte kurumlar birbirlerinden et-
kilenerek, birbirlerinden yapý veya yöntem
alarak oluþumlarýný gerçekleþtirmiþtir. Söz
gelimi Oxford, Paris’e yüksek öðrenim
görmek için giden Ýngilizler’in ülkelerine
döndükten sonraki giriþimleriyle inþa edil-
miþtir. Avrupa’da yüksek eðitimde ilk bü-
yük geliþmenin yaþandýðý XIII. yüzyýlda Ýtal-
ya, Fransa, Ýspanya, Portekiz ve Ýngiltere’-
de on yedi yeni üniversite daha oluþmuþ-
tur. Rashdall, klasikleþen çalýþmasýnda XI.

yüzyýl sonlarýna doðru Avrupa genelinde
reformasyonun da etkisiyle Ortaçað üni-
versite sayýsýnýn yetmiþ sekize ulaþtýðýný
söylemektedir.

Avrupa’daki ilk üniversite deneyimleri
içerisinde Paris ve Bologna, hem yapý hem
eðitim alaný bakýmýndan iki farklý model
olarak öne çýkmaktadýr. Bu iki okul ilâhi-
yat ve hukuk alanýnda üne kavuþurken
XII. yüzyýlda Salerno Týp Okulu týp alanýnda
benzer bir üne sahip olmuþtu. Bu arada
Ortaçað’da týp eðitiminin temelde, XI. yüz-
yýlda derlenen ve Hipokrat ve Câlînûs’un
(Galen) eserlerinin yaný sýra Ýbn Sînâ’nýn
el-Æånûn fi’¹-¹ýbb’ý, Ýbn Rüþd’ün el-Kül-
liyyât fi’¹-¹ýbb’ý (Colliget veya Correcto-
rium), Ebû Bekir er-Râzî’nin el-Man½ûrî
fi’¹-¹ýbb’ý (Liber Almansori) gibi önemli
Ýslâm týp bilimi eserlerinin yer aldýðý bir
metinler külliyatý olan Ars Medecinae’-
ya dayandýðýný belirtmek gerekir (Goff,
Ortaçaðda Entelektüeller, s. 105). Aslýnda
üniversite öncesinde yaygýn olan manastýr-
lardaki eðitimin tek hedefi azizlerin ara-
cýlýðýyla ve sadece ibadet ve dua ile ruhla-
rýn kurtuluþunu saðlamaktý. Salerno, Sicil-
ya, Tuleytula (Toledo), Ýþbîliye (Sevilla) gibi
þehirlerde Ýslâm bilim ve düþünce eserle-
rinin Latince baþta olmak üzere diðer ye-
rel dillere çevrilmesiyle birlikte Avrupa’da-
ki bilim, düþünce ve eðitim anlayýþýnda
önemli bir dinamizm ve canlýlýk doðmuþ-
tu. Ýbn Rüþdcü ve Ýbn Sînâcýlar’ýn kendini
gösterdiði çeþitli yüksek eðitim kurumla-
rý içerisinde Bologna XII. yüzyýl ortalarýn-
da hukuk eðitimi için ruhsat alabilmiþti.
Müfredatýn belirlenmesinden hocalarýn is-
tihdamýna kadar, genellikle zengin aile ço-
cuklarýndan olan ve þehir dýþýndan gelen
öðrencilerin ilk baþlarda okul yönetimine
hâkim olduðu bir yüksek öðretim kuru-
muydu, ancak bu yapý daha sonra deði-
þecek ve hocalar da yönetimin bir parçasý
olacaktýr. Bu yüzyýlýn sonlarýna doðru te-
þekkül eden ve ilâhiyat eðitiminde öne çý-
kan Paris Üniversitesi, Peter Abélard (ö.
1142) gibi bir ilâhiyatçý ve mantýkçý saye-
sinde, skolastik yönteme karþý geliþtirdi-
ði hem eðitim yöntemi hem müfredatla
Avrupa’da teþekkül etmeye baþlayan yük-
sek eðitimde bir dönüm noktasý olacaktýr.
Abélard, Latince’de “evet ve hayýr” anla-
mýna gelen Sic et Non kitabýyla hocala-
rýn ders metnini yüksek sesle okuyarak
anlatmayý içeren skolastik metodu bir ke-
nara býrakmýþtýr. Bunun yerine ilâhiyat
eðitiminde öðrencilerini sýralara oturtarak
birbirleriyle çeliþen iki metni önlerine koy-
muþ, hangi metnin veya yöntemin doðru
ya da yanlýþ olduðunu göstermek yerine

med b. Mûsâ el-Hârizmî, Ebû Kâmil ve Ýb-
nü’l-Heysem’e atýfta bulunduklarýnda kýy-
met bulur, ciddiye alýnýrdý. XVIII. yüzyýlda
bile Aydýnlanma çaðýnýn teþekkül devrin-
de hâlâ hurafelerin hâkim olduðu bir dö-
nemde Avrupalý yazarlar arasýnda Ýslâm
bilimini aydýnlanma ve ilerlemenin temi-
natý olarak görenler bulunmaktaydý. Hat-
ta son birkaç yüzyýldan beri Batý’da üre-
tildiði düþünülen birçok bilimin kaynaðýn-
da VIII-IX. yüzyýldan itibaren Ýslâm dünya-
sýnda üretilen bilimlerin yer aldýðý üzerin-
de durulur. Beþerî ilimler ilk defa VII-VIII.
yüzyýllarda Ýslâm dünyasýnýn doðusunda or-
taya çýkmýþ, daha sonra Mýsýr, Kuzey Af-
rika, Endülüs ve Sicilya’ya, oradan da Av-
rupa’ya geçmiþtir. Baþka bir ifadeyle mo-
dern bilimsel disiplinlerin önemli birçok
alaný bu klasik dönemde Ýslâm dünyasýn-
da üretilen, en kuþatýcý anlamýyla bilim-
lerin omuzlarý üzerinde yükselerek geliþ-
mesini gerçekleþtirmiþtir.

Bu karþýlýklý etkileþim sadece bilim ve
teknoloji alanýnda deðil eðitim ve hukuk
alanýnda da yaþanmýþtýr. 1274’te modern
yüksek okul sisteminin (college system)
baþlangýcý olarak kabul edilen Merton Col-
lege’ýn (Oxford Üniversitesi) þekillenme-
sinde, Ýngiltere’deki vakýf sistemi ve anla-
yýþýnýn geliþmesinde Ýslâm dünyasýnda uy-
gulanan vakýf hukuku ve sistemi etkili ol-
muþtur (Gaudiosi, CXXXVI/4 [1988], s.
1231-1261). Doðu ve Batý dünyasýnda yük-
sek eðitim kurumlarýnýn doðuþunu muka-
yeseli bir þekilde inceleyen George Mak-
disi müslümanlarýn açmýþ olduðu eðitim
ve bilim kurumlarýnýn, örneðin medrese ve
rasathânelerin uzun manastýr dönemin-
den sonra Ortaçað Avrupasý’ndaki yüksek
okul ve üniversite sisteminin geliþmesine,
hatta doktora ve kürsü gibi uygulamalara
da kaynaklýk ettiðini söylemektedir. The
Rise of Universities adlý önemli eserin
sahibi C. H. Haskins, Batý üniversitesinin
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dýr: “Bunlardan biri tüccar, zanaatkâr ve
halka ait olup büyük kent adý verilmekte-
dir; diðeri kralýn sarayýnýn, kilisenin ve
katedralin bulunduðu ‘cité’ denilenidir;
üçüncüsü öðrencilerin ve kolejlerin kesimi
olup üniversite diye adlandýrýlmaktadýr”
(Goff, Ortaçaðda Entelektüeller, s. 99).

Ortaçað’da yüksek eðitimde genel hat-
larýyla sanatlar alanýnda (artes liberales)
on dört-yirmi yaþlarý arasýndaki öðrenciler
altý yýl eðitim görmekteydi. Týp, hukuk ve
ilâhiyat eðitimi bundan sonra baþlýyordu
ve öðrenciler yirmi-yirmi beþ yaþlarý ara-
sýnda týp ve hukuk alanlarýnda eðitimle-
rini tamamlýyordu. Ýlâhiyat eðitimini ta-
mamlamak ise daha uzun bir süreci ge-
rektirmiþ, bu alanda sekiz yýllýk doktora
eðitiminden sonra bu dereceyi elde et-
mek için en az otuz beþ yaþ hükmü geti-
rilmiþtir. Dolayýsýyla bir ilâhiyatçýnýn eðitim
süresi belli yýllar dinleme ve staj dahil ol-
mak üzere uygulamada on beþ-on altý yýl
sürmekteydi. Eðitim dilinin Latince oldu-
ðu ve Avrupa’daki herhangi bir üniversi-
teden alýnan akademik derecenin kýtada
tanýndýðý yüksek eðitim programlarýnda
genellikle öðrenciler hocalarýna her ders
için ayrý ücret ödüyorlardý. Latince bilmek,
gerekli malî desteðe sahip olmak ve er-
kek olmanýn dýþýnda Ortaçað üniversitele-
rine girmek için belli bir donaným aranmý-
yordu. Derslerde baþarýsýzlýk modern üni-
versitelere oranla oldukça fazlaydý. Öte
yandan, öðrencilerin hem kendi geçimle-
rini saðlamak hem ders için ücret ödemek
zorunda kalmalarýndan dolayý yüksek eði-
tim oldukça pahalýydý ve bu sebeple bir
veya iki yýldan fazla üniversitede kalmayý
baþaran öðrencilerin sayýsý azdý. Öðretim

yöntemi, genellikle zorunlu metinlerin tak-
riri ve Aristo mantýðýný takip ederek kur-
gulanan münazaralardan oluþuyordu. Me-
zun olmak için yazýlý sýnav yerine sürekli
sözlü sýnavlarla denenmekten ibaret olan
bir performans ölçümünden geçmek ge-
rekiyordu. Ortaçað’ýn bitimine kadar öð-
renciler çok pahalý olduðundan genelde ki-
taplara ulaþamýyordu ve daima hocalarýn
ders takririne baðýmlý olmak zorunda ka-
lýyordu. Diðer taraftan Avrupa’da çeþitli
yüksek eðitim kurumlarýnda Doðu dilleri
ve kültürleriyle (oriental studies / þarkiyat)
alâkalý dersler -daha sonra Doðu ile ilgi-
lenmek âdeta bir meslek ve tutku haline
gelecektir- oldukça erken tarihlerde veril-
meye baþlanmýþtýr. Nitekim XIV. yüzyýlýn
baþlarýnda dönemin önde gelen beþ üni-
versitesinden biri olan ve papalýðýn kalbi
sayýlan Roma Curia Üniversitesi’nde 1312
gibi erken bir tarihte Arapça, Yunanca ve
Ýbrânîce gibi Doðu dillerinin öðretildiðini
gözlemlemek mümkündür. Fakat bu öð-
retim bilimsel amaçlý olmamýþ, sadece di-
nî bir hedefi gerçekleþtirmek, misyoner-
lik faaliyetleriyle Doðu’daki Türkler’in ve
yahudilerin din deðiþtirmesini saðlamak
için düzenlenmiþtir (Rashdall, II, 88).

XIII-XIV. yüzyýllarda siyasî iktidarlar ve-
ya yerel yönetimlerin kurduðu yüksek öð-
retim kurumlarý ancak papalýk tarafýn-
dan onaylandýktan sonra eðitim faaliye-
tine baþlayabilmiþtir. Bu dönemde Ýtal-
ya, Fransa’dan sonra þehirleþmenin bu ül-
kelere oranla daha yavaþ yaþandýðý Alman-
ya, Polonya, Macaristan ve Ýskoçya gibi ül-
kelerde inþa edilen yüksek eðitim kurum-
larý Avrupa’da yeni bir canlýlýk meydana ge-
tirmiþtir. Martin Luther, 1517’de Witten-

öðrencilerin birbirlerine soru sormasýný te-
min ederek aralarýnda tartýþmalarýný iste-
miþ ve kendi baþlarýna bir sonuca varma-
larýný saðlamýþtýr. Büyük öðrenci kitlelerini
çekmeyi baþaran bu yöntem kýsa zaman-
da yüksek öðrenimde büyük yanký uyan-
dýrmýþtýr. Bu yöntemin geliþmesinde En-
dülüs’teki eðitim merkezlerinde öðrenim
görüp ülkelerine dönenlerin katkýsý oldu-
ðu söylenir. Nitekim matematikten man-
týða on beþten fazla Arapça bilim ve dü-
þünce eserini Latince’ye çeviren Bathlý Ade-
lard (ö. 1152) Endülüs’teki çeþitli eðitim
kurumlarýnda bulunmuþ, oradaki büyük
âlimlerden ders almýþtý. Çalýþmalarýnda da
aklý rehber alma yöntemini buradaki ho-
calardan öðrendiðini ifade etmiþtir. Med-
rese sadece Avrupa’daki üniversitenin þe-
killenmesinde etkili olmakla kalmamýþ, ay-
ný zamanda yahudi eðitim anlayýþýnda Ye-
þiva’nýn (geleneksel nakilci eðitim) yaný sý-
ra Midraþ (yorum evi) Okulu’nun þekillen-
mesini de etkilemiþtir (Güdemann, s. 92);
zira Midraþ’ýn kavram olarak medreseden
geldiði ve XIII. yüzyýlda ilk defa “hem kav-
ram hem kurum olarak akla ve yoruma
dayalý yüksek seviyede eðitim veren” an-
lamýnda kullanýldýðý düþünülmektedir.

Ortaçað’da üniversite üyelerinin hepsi
kilise hiyerarþisinin içinde yer almamasý-
na raðmen üniversite mensuplarý ruhban-
dan sayýlmýþ ve genellikle kilise yargýsýna
uymuþtur. Üniversite loncasýnýn amacý ye-
rel düzeyde tekel kurmak olmuþ, ülke ge-
nelinde veya yerel çapta yapýlan giriþim-
lerden geniþ ölçüde yararlanmýþtýr. Me-
selâ Paris Üniversitesi, Capet hânedaný-
nýn gücünün geniþlemesinden, Bologna
Üniversitesi, Ýtalyan komünlerinin canlýlý-
ðýndan, Oxford Üniversitesi, Ýngiliz Kral-
lýðý’nýn güçlenmesinden büyük ölçüde is-
tifade etmiþtir. Üyelerinin Avrupa içinde
çeþitli ülkelerden gelen hoca ve öðren-
cilerden oluþtuðu, temel faaliyetinin sýnýr
tanýmayan bir yapýya sahip ilim alanýn-
da (scientia) olduðu ve büyük üniversite-
lerden mezun olanlarýnýn konumlarý ge-
reði her yerde ders verebilme hakkýný el-
de ettiði (licentia ubique docendi) lonca-
lar, bütün hýristiyan dünyasýna hitap et-
meleri sebebiyle benzersiz ve uluslar arasý
bir özelliðe sahipti. Bu niteliklerinden do-
layý teþekkül ettikleri þehrin veya bölgenin
dýþýna taþabiliyorlardý ve bazan kentlilerle
ekonomik olduðu kadar hukukî ve siyasî
meselelerde þiddete varan yüzleþmeler ve
zýtlaþmalar yaþanabiliyordu. XIII. yüzyýl
sonlarýnda Ýrlandalý bir rahip, Paris’in üç
bölüme ayrýldýðýný belirttikten sonra þeh-
ri ve üniversitesini þu þekilde anlatmakta-
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den yüksek eðitime çeþitli kurumlar aça-
rak özellikle yerli halký hýristiyanlaþtýrmak
ve Avrupa kültürüne entegre etmek için
çalýþmýþlardýr. Amerika’nýn keþfinden kýsa
bir zaman sonra her kolonide Cizvit okul-
larýnýn yaný sýra 1538’de Hispaniola ada-
sýnda Santo Domingo’da, 1551’de Mexico
City’de, 1580’de Bogotá’da (Kolombiya)
üniversiteler açmýþlardýr. XIX. yüzyýlda La-
tin Amerika baðýmsýzlýðýna kavuþuncaya
kadar kýtada Ýspanyollar’ýn açtýðý üniversi-
te sayýsýnýn Ýspanya’dan fazla olduðu be-
lirtilmektedir (Perkin, s. 181).

Ortaçað’da üniversiteler her ne kadar
krallar veya þehir yönetimleri tarafýndan
inþa edilse de hoca tayinlerinden müfre-
datýn belirlenmesine kadar pek çok açý-
dan modern dönemlere gelinceye kadar
kilisenin nüfuzu altýnda kalmalarýndan do-
layý bilimsel dönüþüm sürecine katkýlarý-
nýn dolaylý veya son derece az olduðu söy-
lenebilir. Gerek Padua’da Galilei gerekse
Cambridge’de Newton olsun Avrupa’da pek
çok bilim insaný en önemli eserlerini üni-
versitelerden baðýmsýz olarak üretmiþtir.
Copernicus veya Descartes gibi tanýnmýþ
isimler üniversite profesörlüðünü formali-
teler peþinde vakit tüketen, beyhude kelâm
üreten bir konum olarak gördüklerinden
üniversitelerin rektörlük dahil tekliflerini
reddetmiþlerdir. Ortaçað üniversitesine kar-
þý ciddi eleþtirilerin giderek yoðunlaþtýðý ve
eðitimde alternatif arayýþlarýn yaþandýðý
XVII. yüzyýl baþlarýnda Francis Bacon oku-
duðu Cambridge Üniversitesi’ndeki skolas-
tik eðitimden þikâyet ederken yine Ýngilte-

re’de ünlü Roma tarihçisi Edward Gibbon,
XVIII. yüzyýlda eðitim gördüðü Oxford’da-
ki günlerini hayatýnýn “en verimsiz ve bey-
hude aylarý” olarak tanýmlamýþ, hocalarýný
ise sadece kurucularýnýn bahþettikleri he-
diyelerle mutmain olan “Magdalen’in ke-
þiþleri”ne benzetmiþtir (Gibbon, s. 36, 40).
Öte yandan bu iki yüzyýlýn R. Descartes, F.
Bacon, J. Locke ve I. Newton gibi gerek üni-
versitede gerekse üniversite dýþýnda faali-
yet gösteren önemli isimlerin ortaklaþa
katkýlarýyla bilimsel yöntem ve bilimsel ger-
çeklik arayýþlarýnýn þekillendiði bir dönem
olduðunu söylemek gerekir. Ayrýca XVII-
XVIII. yüzyýl üniversite eðitimi hakkýnda
dile getirilen ciddi eleþtirilerin oluþturdu-
ðu tablo, erken modern dönem bilim in-
sanlarýnýn yalnýz dehalar veya soyutlanmýþ
düþünürler olduðu sonucuna götürmeme-
lidir. Dönemin üniversitelerinde bulunsun
ya da bulunmasýn gerçekte bütün bilim
ve düþünce insanlarý, çalýþmalarýný ve te-
orilerini birbirleriyle iç içe ve sürekli etki-
leþim halinde bulunmalarýný saðlayan bir
bilimsel ortam, daha doðru bir ifadeyle bir
bilim cemiyeti (Respublica Litteraria) içinde
üretmiþlerdir. Bu bilimsel ortamýn beslen-
mesinde ve þekillenmesinde daima þu üç
etken önemli rol oynamýþtýr: Yüksek eði-
tim kurumlarý; gayri resmî yazýþmalar, özel
mektuplaþmalar ve akademik dergiler; üni-
versite dýþýndaki resmî bilimsel akademi-
ler. Londra’da Royal Society (1662), Paris’-
te Académic Royale des Sciences (1666)
ve Berlin’de Akademie der Wissenschaf-
ten, bilimsel devrimin þekillenmesinde bü-

berg Üniversitesi Kilisesi’nin kapýsýna dok-
san beþ maddelik tezini astýðýnda aslýnda
bir yandan da kilisenin birliðine ve Orta-
çað dünya görüþüne karþý yeni þekillenen
üniversitenin zaferini ilân etmiþti. Kýsa za-
manda Roma kilisesi Cizvitler’in de teþek-
külüyle reformasyon karþýtý bir harekete
geçerek yeni okullar kurmuþ, bundan son-
ra her iki taraf arasýnda uzun bir dönem
üniversitelerce üretilen veya beslenen söy-
lem ve aygýtlarla yoðun bir mücadele baþ-
lamýþ, Avrupa’da bu yüzyýldan sonra din sa-
vaþlarý belli bir müddet devam etmiþtir.
1558 ile 1619 yýllarý arasýnda Avrupa ge-
nelinde Katolik ve Protestanlar tarafýndan
kýrk üç yeni kolej, akademi ve üniversite
açýldýðýný belirtmek gerekir (Borgeaud, s.
192-193). Yüksek öðrenimdeki bu âni ge-
niþlemeyi tetikleyen temel sebep dinîdir;
çünkü Katolik üniversiteleri Katolik yemi-
nini kabul etmeyen veya telaffuz etmek
istemeyen öðrencileri reddetmeye baþla-
yýnca Protestanlar kendi kurumlarýný aç-
maya baþlamýþ, bazan yoðun olarak yaþa-
dýklarý bölgelerde yer alan Katolik üniver-
sitelerini, meselâ Basle veya Heidelberg’i
Protestanlaþtýrmýþlar veya yeni akademi
ve üniversiteler inþa etmiþlerdir.

Öte yandan Ýspanya, dünyayý ele geçi-
ren ilk Avrupa ülkesi olmak için kendi din-
lerini ve kültürlerini sömürgelerine eði-
tim yoluyla aktarmayý planlayan ilk ülke ol-
muþtur. Ýspanyollar Ýngilizler’in, Fransýz-
lar’ýn ve Kuzey Amerika’daki Hollandalýlar’ýn
kolonileþtirdikleri toplumlarý yaþadýklarý
bölgelerden çýkarmak yerine orta seviye-

Ýslâm ilimleri baþta olmak üzere týp da dahil çeþitli bilimlerin Osmanlý Ýmparatorluðu’nda en yüksek seviyede öðretildiði Süleymaniye medreselerinin, Ýstanbul þehir siluetine son noktayý ko-

yan XVI. yüzyýldaki aksonometrik çizimi (Gülru Necipoðlu, The Age of Sinan, New York 2005, þekil 168)
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la sonuçlanmýþtýr (The Encyclopedia of Hig-
her Education, II, 1253). XVIII. yüzyýlýn son-
larýna gelindiðinde üniversite eðitiminin,
modern uluslarýn yönetiminde ve çaðdaþ
hukuk ve adaletin gerçekleþtirilmesinde
yetersizliði veya irtibatsýzlýðý ortaya çýkmýþ,
Fransýz devriminden itibaren modern üni-
versite arayýþlarý baþlamýþtýr. Öðretimin ya-
ný sýra araþtýrmayý da temel iþlevi arasýna
sokacak modern üniversite fikri aslýnda dö-
nemlerinde marjinal sayýlabilecek ve ayný
zamanda yoksul olan iki ülkede, Almanya
ve Ýskoçya’da XVIII. yüzyýlýn sonunda ve
XIX. yüzyýlýn baþýnda þekillenmiþtir.

Napolyon’un ordularý 1806’da Prusya
Krallýðý’ný aðýr bir yenilgiye uðrattýktan son-
ra kendi yönetim ve eðitim sistemlerini
sorgulayarak yeni baþtan yapýlandýrmaya
karar veren Almanlar, giriþtikleri eðitim
reformlarýnýn sonucunda farkýnda olarak
veya olmayarak modern üniversitenin do-
ðuþunda öncü rol oynamýþlardýr. Bu re-
form iþini üstlenen, modern üniversitenin
önde gelen fikir babalarýndan Wilhelm
von Humboldt 1810’da Berlin Üniversitesi’-
ni kurduðu zaman bu okulunu toplumun
ruhu, ulusun kültür kaynaðý, var oluþunun
menbaý olarak tanýmlamýþ ve öylece ta-
sarlamýþ, bilginin (wissenschaft) en yük-
sek haliyle elde edilebilmesi için öðretim
ve öðrenimde tam özgürlüðün saðlanma-
sýný kaçýnýlmaz olarak görmüþtür. Eðitim
felsefesinin merkezine yerleþtirdiði “wis-
senschaft” kavramý sadece bilgi demek
deðildi; etkin ve canlý bir akla, saðlam bir
muhakemeye ve ahlâkî duyguya ulaþmayý
hedefleyen bir öðrenme yöntemiydi. Hum-
boldt’tan sonra þekillenen Alman araþtýr-
ma üniversitesi kýsa zamanda büyük yan-
ký uyandýracak, Kuzey Avrupa, Amerika ve
Japonya’da örnek alýnan bir yüksek öðre-
tim modeli olacak ve Almanya dýþarýdan
gelen ve 1930’lara kadar süren yoðun öð-
renci akýmýna uðrayacaktýr. Fakat bu ye-
ni dönemle birlikte modern üniversitenin
en büyük çýkmazýnýn akademik özgürlüðü-
nü devam ettirebilmesi için devletin bir
yandan maddî desteðine, öte yandan sa-
vunmasýna ihtiyaç duymasý, aslýnda ken-
disi için en büyük tehdit odaðý olan dev-
lete böylece baðýmlý hale gelmesi olmuþ-
tur (Perkin, s. 177). Ýlk modern üniversite-
lere yüksek toplumsal sýnýfý meydana ge-
tiren ailelerin on altý-yirmi beþ yaþlarýn-
daki erkek öðrencilerinin gidebildiðini be-
lirtmek gerekir. XVI-XVII. yüzyýllarda Or-
taçað üniversiteleri dikkat çekici þekilde
geniþlerken öðrenci sayýsýnda ciddi bir ar-
týþ yaþanmamýþ, Avrupa erkek nüfusunun
% 2’sini aþamamýþ, hatta XIX. yüzyýlda bi-

le bu oran % 1’lerde gezinmiþtir (The Ency-
clopedia of Higher Education, II, 1256). Kýz-
larýn yüksek öðretime giriþi, her ne kadar
1789 ihtilâli eþitlik ilkesini ilân ettiyse de
ancak XIX. yüzyýlýn sonlarýna doðru hem
Avrupa’da hem Osmanlýlar’da kýsmî bir
baþlangýç yapacak, modern üniversite, an-
cak XX. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren sýnýf,
cinsiyet ve din ayýrýmý yapmaksýzýn genel-
likle bütün kitlelere kapýlarýný açmaya baþ-
layacaktýr.

Avrupa’da üniversite sistemi 1500-1900
yýllarý arasýnda hem kurumsal yapý hem
toplumla iliþkisi açýsýndan önemli deðiþim-
ler yaþamýþtýr. XV-XVI. yüzyýllarda Hýristi-
yanlýk inancýnýn hâkim olduðu bir dönem-
de geniþlemeye baþlayan üniversiteler, bir
yandan kiliselerin gittikçe artan talepleri-
ni yerine getirirken diðer yandan hüma-
nistlerin reform ideallerinden ve yükselen
bürokrasinin beklentilerinden etkilenmiþ-
tir (Stone, sy. 28 [1964], s. 41-80). XVII. yüz-
yýlda devlet yapýsý, meslekî ihtiyaçlar ve
bilim alanýnda yaþanan geliþmelerle bir-
likte daha akýlcý ve seküler bir bilim anla-
yýþý ortaya çýkmýþ, sonuçta bilim ve eðitim
anlayýþýnda önemli deðiþimler meydana
gelmiþtir. Bu yeni bilim anlayýþý Almanya,
Hollanda ve Ýskoçya gibi ülkelerdeki üni-
versitelere uyarlanmýþ, ancak Fransa ve Ýn-
giltere’de özel akademilerde ve bilim ce-
miyetlerinde öðretilmiþtir. Aydýnlanma’nýn
da etkisiyle XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýn-
dan itibaren meslekî eðitime yönelik olan
teknik okullar üniversitelere karþý ciddi bir
yükseliþe geçmiþtir. 1780’lerde Fransa’da
þekillenmeye baþlayan devrim buhranýnýn
XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýna doðru zirveye
ulaþmasý, üniversitenin kendine gelmesi-
ne yardýmcý olmuþ, ilk defa hocalar ve ta-
lebeler siyasî tartýþmalara müdahale et-
meye baþlamýþ ve içinde yaþadýklarý top-
lumlarda entelektüeller olarak üzerlerine

yük katkýlarý olan bu kurumlarýn en önde
gelenleri arasýnda yer alýr.

Yüksek eðitim alanlarý itibariyle erken
modern dönem boyunca üniversitelerde
matematik öðretilmekle birlikte mühen-
dislik tercih edilen ve programlarýnda yer
alan bir bölüm olmamýþtýr. Teknoloji ve uy-
gulamaya yönelik eðitim üniversite dýþýn-
daki özel okullarda, meselâ Paris (1698)
ve Berlin’de (1724) cerrah okulu, Viyana
(1717) ve Moskova’da (1712) askerî mü-
hendishâne gibi çeþitli alanlarda uzman-
laþan yüksek okullarda yapýlýyordu. Nite-
kim Osmanlýlar’da benzeri bir durum söz
konusuydu ve ilk teknik okul olan hende-
sehâne Humbaracý Ahmed Paþa tarafýn-
dan 1734’te, daha sonra Mühendishâne-i
Bahrî-i Hümâyun 1775’te, Mühendishâ-
ne-i Berrî-i Hümâyun 1795’te açýlmýþtýr. III.
Selim döneminde kurulan kara mühendis-
hânesini gezen James Ellswort de Kay, bu
yüksek okulu XIX. yüzyýlýn baþlarýnda Os-
manlý Devleti’nde yaþanan önemli deðiþim
ve geliþmelerin somut ürünlerinden biri
olarak görmüþ ve buraya “Hasköy’deki Türk
üniversitesi” adýný vermiþtir (1831-1832 Tür-
kiye’sinden Görünümler, s. 106-113). Yaþa-
nan bilimsel devrim ve Aydýnlanma’ya rað-
men mühendisliðin Avrupa’daki üniversi-
te programýna girmesi XIX. yüzyýlýn ikinci
yarýsýndan itibaren gerçekleþecek, fakat
bu özel yüksek teknik okullar varlýklarýný
sürdürecektir.

XVIII. yüzyýl boyunca kamusal alanýn ve
yönetimin tedrîcî olarak sekülerleþmesi,
aydýnlanmýþ despotizmin ürettiði eðitim
politikalarý, 1789 Fransýz Ýhtilâli’nden son-
ra ulusal üniversite yapýsýnýn ve aðýnýn git-
tikçe rasyonelleþmesi ve Napolyon’un yö-
netimi altýnda merkezîleþmesi Avrupa’da
devletin üniversite algýsýný deðiþtirmiþ, bu
da kurumla iliþkisini yeniden tanýmlamak-
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müfredatta yabancý dil öðrenimine yer ve-
rilmesine, hatta ders kitaplarý, broþür vb.
basýmý için okul içinde matbaanýn kurul-
masýna (1797) varýncaya kadar görülen ye-
ni özellikler dolayýsýyla bu okul Türk eði-
tim tarihinde ilk modern yüksek eðitim
veren kurum olarak deðerlendirilebilir. Baþ-
hoca Ýshak Efendi gibi önemli bilim insan-
larýný da mezun etmeye baþlayacak olan
bu okul sayesinde Osmanlýlar, bilimsel ge-
liþmeleri kiþilerin veya meslek örgütlerinin
özel ilgilerine býrakmayarak XVIII. yüzyýlýn
sonundan itibaren bilimsel ve teknolojik
geliþmeleri yakýndan takip eden ve bilen
insanlarýn yetiþmesini, modern yüksek eði-
tim veren bir kurum çerçevesinde mühen-
dishâneleri inþa ederek kurumsallaþtýrmýþ-
týr. Mýsýr Valisi Mehmed Ali Paþa, memle-
keti Kavala’da yaptýrdýðý büyük külliye için-
de 1820’de pek fazla bilinmeyen bir Mü-
hendishâne-i Hayriyye açmýþtýr (Lowry –
Erünsal, s. 16). Genelde ulemânýn çaðdaþ-
laþma giriþimlerinin bazan yanýnda bazan
önünde yer aldýðý III. Selim dönemi yeni-
lenme sürecinde her iki mühendishâne-
de ders veren hocalar arasýnda çeþitli mü-
derrisler bulunmuþtur. Söz gelimi mantýk
ve matematik alanýnda verdiði eserlerle
ün kazanan Gelenbevî bu müderrislerin
en önde gelenleri arasýndadýr. XIX. yüzyýl
baþlarýndan itibaren Fransa’da þekillenen
“grandes écoles” tarzýnýn da etkisiyle çe-
þitli alanlarda yüksek eðitim veren okul-
lar açýlmýþ, Ýstanbul’da Mekteb-i Týbbiyye
1827’de (Kahire’deki Mekteb-i Týbbiyye 1826’-
da), Mekteb-i Harbiyye 1834’te kurulmuþ,
daha sonra bunlarý Ziraat, Mülkiye, Hu-
kuk ve Ticaret mektepleri takip etmiþtir.
Sadece bir alanda eðitim vermek üzere ku-

rulan bu okullar zamanla günümüzde mev-
cut olan bazý üniversitelere, meselâ Ýstan-
bul Teknik, Marmara, Mimar Sinan ve Yýl-
dýz Teknik üniversitelerine dönüþmüþtür.

Ýlk modern Türk üniversitesinin kurul-
masý hazýrlýklarý 1846’da baþlamýþ, 1863’-
te halkýn da derslere katýlýmýyla eðitime
kapýlarýný açmýþ ve 1869’da daha sistema-
tik ve düzenli bir yüksek öðretim prog-
ramýna kavuþmuþtur (bk. DÂRÜLFÜNUN).
“Fenler ve sanatlar evi” anlamýnda dârül-
fünun adý verilen bu üniversite ismiyle da-
ha baþtan Osmanlý geleneksel eðitimin-
den, medreseden ne kadar ayrýþacaðýný
göstermiþtir. Ancak temel eðitimin ku-
rumsallaþarak aþama aþama ilerleyen da-
ha düzenli ve sistematik hale gelerek yay-
gýnlaþmasýnýn yeni baþlamasý (ibtidâî-rüþ-
diye-idâdî) ve temel eðitim aldýktan sonra
yüksek eðitime devam eden nitelikli öð-
rencilerin arzulanan sayýda olmamasý ve
diðer sebeplerle bu okulda eðitim zaman
zaman sekteye uðramýþ, ancak 1900’de
Dârülfünûn-ý Þâhâne adýyla tekrar açýl-
mýþ ve yeni kurulan Ulûm-i Âliye-i Dîniy-
ye, Edebiyat, Ulûm-i Riyâziyye ve Tabîiyye
þubelerinin yaný sýra daha önce kurulmuþ
olan Týbbiye ve Hukuk mektepleri de bu
üniversiteye baðlanmýþtýr. Yüksek eðitim-
de yaþanan bu gecikmeli kurumlaþma ve-
ya olgunlaþma Osmanlýlar’a mahsus de-
ðil, bizzat bu alandaki eðitimin ve yeni ol-
manýn doðasýndan kaynaklanan bir husus-
tu. Zira hem eðitim hem araþtýrma ya-
pan modern üniversiteyi ilk defa XIX. yüz-
yýlýn baþlarýnda baþlatan Almanya ancak
yüzyýlýn ortalarýna doðru bu fikri kurum-
sallaþtýrabilmiþ, Amerika Birleþik Devletle-

düþen sosyal rollerin farkýna varmýþlardýr.
Farklý alanlarda uzmanlaþan akademi ve
kolej sistemine karþý Humboldt’un bütün
bilimleri ayný çatý altýnda birleþtirme þek-
linde öne sürdüðü üniversite fikri, üniver-
sitenin erken modern dönemde kaybol-
maya yüz tutan bilimsel kimliðini yeniden
canlandýrmýþtýr. Bu giriþimden itibaren Ba-
tý toplumlarýnda yavaþ yavaþ önemli bir
endüstri olmaya baþlayan üniversitede öð-
retim ve araþtýrma amaç deðil sadece da-
ha yüksek bir hedef olan “bilim”e ulaþmak
için araçtýr (The Encyclopedia of Higher
Education, II, 1258).

XVIII. yüzyýl Avrupa’sýnda þekillenmeye
baþlayan bilimsel devrim ve onu takip eden
sanayi inkýlâbýnýn yardýmýyla Batý’nýn kü-
resel siyasî, askerî ve ekonomik güç ola-
rak ortaya çýkýþý karþýsýnda geleneksel eði-
tim kurumlarýyla, bu yüzyýl içerisinde ger-
çekleþtirdiði reformlarla aralarýna katýlan
Rusya’nýn da bulunduðu bu yeni Avrupa
ile baþ edemeyeceðini farkeden Osmanlý-
lar baþta teknik ve askerî alanda alterna-
tif eðitim arayýþlarýna girmiþtir. Yüksek
eðitim veren Mühendishâne-i Bahrî-i Hü-
mâyun’un özellikle yabancý hocalara ihti-
yaç duymasý, onlarýn da siyasî veya baþka
sebeplerle zaman zaman ülkelerine dön-
meleri yüzünden sonuçta baþarýsýz olma-
sý, tahta geçer geçmez imparatorluk ge-
nelinde yeniden bir yapýlanma sürecine
giriþen III. Selim’i 1795’te daha kapsam-
lý olarak Mühendishâne-i Berrî-i Hümâ-
yun’u kurmaya sevketmiþtir. Sadece yerli
hocalarýn istihdam edilmesine önem ve-
rilen bu mühendishânede, sýnýflarda öð-
rencilerin sýralarda eðitim görmesinden

Günümüzde Marmara Üniversitesi’nin yerleþkelerinden biri olan Haydarpaþa’daki Mekteb-i Týbbiyye’nin XIX. yüzyýldaki görünüþü
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kümetler, eldeki kurumlarý dönüþtürerek
veya yenilerini kurarak genellikle millî üni-
versite arayýþý içerisine girmiþlerdir. Arap
dünyasý, üniversite eðitiminde bir yandan
zaman zaman birbirleriyle çeliþen ve ça-
týþan ideolojik ayrýþmalara sahne olurken
öte yandan akademik özgürlüðün arzula-
nan seviyede gerçekleþmemesi, siyasî ve
ekonomik umutsuzluk, bazý bölgelerdeki
sosyal, siyasî ve askerî istikrarsýzlýklardan
dolayý nitelikli ve yüksek eðitimli birey-
lerin baþka ülkelere göç etmesi sebebiyle
ciddi bir beyin göçü sorunu yaþamaktadýr
(Herrera, s. 414-416).

Gerek XVIII. yüzyýlýn sonunda mühen-
dishâne deneyimi gerekse XIX. yüzyýlýn
ikinci yarýsýndan itibaren dârülfünun giri-
þimiyle Osmanlýlar, daha sonra benzeri eði-
tim kurumlarýnýn takip edeceði Ýslâm dün-
yasýndaki yüksek eðitimin hem kurumsal-
laþmasýnda hem içeriðinin þekillenmesin-
de etkili olmuþtur. Arapça aslýndan alýna-
rak Osmanlý dünyasýnda XIX. yüzyýl baþ-
larýnda üretilen ve “aydýnlanma” anlamýn-
da da kullanýlan maarif kelimesinin, daha
sonra eðitimle ilgili kavramlaþtýrmalar üze-
rinde etkili olmanýn yaný sýra -Maarif Ne-
zâreti kavramý dahil- kurumsal ve yöne-
timsel bazý düzenlemelerin Arap dünya-
sýnda eðitim ve kültürle ilgili düzenleme-
leri uzun yýllar etkilediði görülebilir. Bu
durum, Osmanlýlar’ýn tarihe karýþmasýyla
birlikte Arap dünyasýyla iliþkinin kesildiði
1920’li yýllardan sonra da belli bir dönem
devam etmiþtir. Meselâ 1924’te gerçek-
leþen “tevhîd-i tedrîsat” ile Türkiye’de eði-
timde birliði ve standartlarý belirleme te-
þebbüsünün çok geçmeden 1928’de Su-
udi Arabistan’da ayný kavram ve benzer
bir anlayýþla, fakat farklý çerçevede uygu-
landýðýný görmek mümkündür.

Cumhuriyet'in ilânýndan sonra baþlatý-
lan eðitim seferberliðiyle yüksek öðretim
kurumlarýnýn Anadolu’ya yayýlmasýndaki ilk
adýmlar Ankara'da Hukuk Mektebi (1924),
Gazi Eðitim Enstitüsü (1926) ve Ziraat
Enstitüsü’nün (1930) kurulmasýyla atýl-
mýþtýr. Modern Türk dünya görüþü, bilgi
ve hüner aktarma çerçevesinde yapýlanan
Cumhuriyet’in yüksek eðitim felsefesin-
de öncelikle, Osmanlýlar’ýn son aþamalarýn-
da yaþayan ünlü eðitimci-þair Tevfik Fik-
ret’in de ýsrarla üzerinde durduðu gibi,
“fikri hür, vicdaný hür, irfaný hür” bireyle-
rin yetiþtirilmesi yer almýþtýr; çünkü böy-
le bir eðitimden sonra geliþen özgür bire-
yin herkesle insanî çerçevede etnik, kül-
türel veya dinî kimliðe bakmaksýzýn iliþki
kurabileceði düþünülmüþtür. Aslýnda öz-
gürlüðe yapýlan bu vurgu yeni olmayýp XIX.
yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren, idraki
kaldýrmak ne kadar imkânsýzsa hürriyet
fikrini imha etmenin de o derecede im-
kânsýz olduðunu sultana anlatmaya çalý-
þan Nâmýk Kemal’in ünlü “Hürriyet Kasi-
desi”yle birlikte modern Türk düþünce ta-
savvurunda yerini almýþtýr. Cumhuriyet’in
kuruluþu ve tevhîd-i tedrîsatýn kabulün-
den hemen sonra müfredattan okul ya-
pýsýna varýncaya kadar 1924’ten itibaren
ülkedeki okullarýn birbiriyle tam uyum içe-
risinde iþleyen insicamlý temel eðitim oluþ-
turmaya yönelik giriþimler Türkiye gene-
linde sosyal, hukukî, siyasî ve kültürel alan-
da gerçekleþen büyük inkýlâbýn bir sonucu
olarak 1933’te yüksek eðitimdeki önemli
bir deðiþimle sonuçlanmýþ ve Ýstanbul Dâ-
rülfünunu kapatýlarak yerine Ýstanbul Üni-
versitesi kurulmuþtur. Hocalarýn yarýdan
fazlasýnýn görevine son verilerek yerlerine
yenileri alýnmýþ, özellikle Almanya’dan göç
ederek Türkiye’ye gelen hocalar baþta bu
üniversitede olmak üzere diðer yüksek eði-

ri de baðýmsýzlýðýndan yaklaþýk yüzyýl son-
ra Almanya’ya gönderdiði öðrencilerin
dönüþünün ardýndan 1870-1880’li yýllarda
modern üniversiteye geçebilmiþtir.

Osmanlýlar’ýn eðitim çaðý XIX. yüzyýlda,
medresenin dýþýnda yeni eðitim kurumla-
rý inþa ederek kendilerine mahsus çeþitli
giriþimlerde bulunduðu bir dünyada, bu
yüzyýlýn baþlarýndan itibaren yavaþ yavaþ
kendi topraklarýnda görünmeye baþlayan
ve temel eðitimden yüksek eðitime varýn-
caya kadar çeþitli alanlarda Fransýzlar, Ýn-
gilizler, Amerikalýlar, Avusturyalýlar, Alman-
lar, Ýtalyanlar, Ruslar (özellikle Beyrut’ta)
tarafýndan açýlan, farklý bölgelerde XIX.
yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren sayýlarý
hýzla artmaya baþlayan önemli sayýda ya-
bancý okullarýn, sonuçta yönettiði halklar
arasýnda bütünleþmeyi deðil ayrýþtýrmayý
hýzlandýran bir süreç yaþadýðýný belirtmek
gerekir. Mýsýr’da ilk modern üniversite (el-
Câmiatü’l-Mýsriyye el-ehliyye) Ezher, Hei-
delberg ve Sorbonne’dan uyarlanarak Kral
Fuad adýna özenli bir mimariyle Kahire’-
de 1908’de açýlmýþ, 1925’te Mýsýr Devlet
Üniversitesi’ne, 1952’de Kahire Üniversi-
tesi’ne dönüþtürülmüþtür. 2005 yýlý itiba-
riyle Mýsýr’da on iki devlet ve son yirmi yýl-
da açýlan dokuz özel üniversite bulunmak-
tadýr. Irak’ta açýlan modern ilk yüksek öð-
retim kurumu Baðdat’ta 1908’de Osman-
lýlar tarafýndan kurulan Hukuk Mektebi ol-
muþtur (Hilâlî, s. 215). Eðitim dilinin Rus-
ça, ancak Türkçe’nin zorunlu ders olduðu
Azerbaycan’daki Bakü Dârülfünunu’nda
ilk ders 1919’da baþlamýþtýr. Uzakdoðu’-
da da ilk modern üniversiteler XIX. yüzyý-
lýn ikinci yarýsýndan itibaren ortaya çýk-
maya baþlamýþtýr. Japonya’da ilk modern
yüksek eðitim kurumu 1858’de Tokyo’da
açýlan ve ilk dönemlerinde Batý araþtýrma-
larýnda yoðunlaþan Keio Okulu (daha son-
ra üniversite) olmuþtur. Bu ülkede ilk mo-
dern üniversite 1877’de Meiji hükümeti-
nin kurduðu Tokyo Üniversitesi olup bunu
1897’de Kyoto, 1907’de Tohoku ve 1910’da
Kyushu takip etmiþtir. Çin’de ise ilk mo-
dern üniversite, geleneksel yüksek eði-
tim veren antik Guozijian okulunun yerine
1898’de kurulan Pekin Üniversitesi’dir. I.
ve II. Dünya Savaþý’ndan sonra Arap dün-
yasýndaki üniversite sayýsýnda yavaþ ya-
vaþ bir artýþ yaþanmýþ, 1939’da on olan üni-
versite sayýsý 1961’de yirmiye, nihayet ço-
ðunluðu 1990’dan sonra açýlmak ve tür-
leri de geniþlemek üzere 2000’lere gelin-
diðinde 200’ü aþmýþtýr. Sömürge dönemi
bitimine yakýn veya hemen sonrasýna denk
düþecek þekilde yüksek eðitimde yaþanan
bu hareketlenmenin ilk dönemlerinde hü-
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mini yaþamýþ, yüksek eðitimin yapýsý ve
iþleyiþi önemli biçimde deðiþtirilmiþ, yük-
sek öðretimi düzenleyecek üst kuruluþlar
olarak Yüksek Öðretim Kurulu (YÖK) ve
Üniversitelerarasý Kurul (ÜAK) ihdas edil-
miþtir. 1982’de çýkarýlan 41 Sayýlý Kanun
Hükmünde Kararnâme ile ülkedeki bütün
yüksek öðretim kurumlarý üniversitelere
baðlý fakülte, yüksek okul ve enstitülere
dönüþtürülerek yeniden düzenlenmiþtir.
Halen varlýðýný sürdüren Yüksek Öðretim
Kurulu bütün yüksek öðretimi düzenle-
mekte ve yüksek öðretim kurumlarýnýn
faaliyetlerine yön vermektedir.

Türkiye’de üniversite eðitimi veya yük-
sek öðrenim kavramý, temel eðitimden
sonra alýnan dört yýllýk lisans ve en az iki yýl-
lýk ön lisans programlarýný da içine alacak
þekilde kullanýlmaktadýr. Yüksek eðitim,
devlet ve vakýf olmak üzere 2011 yýlýnýn
ilk yarýsý itibariyle 165 üniversitede ve ayný
zamanda üniversite dýþýnda polis akade-
mileri ile askerî akademilerde verilmekte-
dir. Her üniversite çeþitli alanlarda dört
yýllýk fakültelerde farklý lisans programlarý-
na sahip olmanýn yaný sýra iki yýl süren ön
lisans programlarýyla bazý alanlarda mes-
lekî eðitim imkâný sunabilmektedir. Yük-
sek öðrenimdeki dört yýllýk eðitim 500’e
yakýn farklý alanda 3000 civarýnda lisans
programýnda gerçekleþirken ön lisans eði-
timi 3300’ü aþan programlarda verilmek-
tedir.

Millî Eðitim Bakanlýðý’na baðlý olan dev-
let üniversitelerinin temel finans kaynaðý
devlettir. Bunun dýþýndaki gelirleri genel-
likle üniversitenin kendi içinde týp hizmet-
leri, hasta bakýmý, döner sermaye vb. faali-
yetler sayesinde elde ettiði gelirler % 35’i,
öðrenci katký paylarý ise % 4’ü bulmakta-
dýr. Öte yandan kamu eðitim harcamalarý-
nýn gayri sâfi millî hâsýlaya oraný 2008’de
% 3,38 olmuþtur; ancak bu oran incelendi-
ðinde ülke gelirinin her yýl artmasýna rað-
men kamu eðitim harcamalarýnýn ülke ge-
liri içindeki payýnýn artmadýðý görülebilir.
Vakýf üniversitelerinin finansal kaynaklarý
ise kurucu vakfýn katkýsý, öðrenci harçlarý

ve devlet yardýmýndan oluþmaktadýr. 2011-
2012 ders yýlýnda Açýk Öðretim de dahil
bütün programlarda (önlisans, lisans ve
lisans üstü) yüksek öðretimde bulunan öð-
rencilerin % 94,7’si devlet, % 5,2’si vakýf
üniversitelerinde öðrenim görmektedir.
Son yýllardaki verilere göre gayri sâfi millî
hâsýlaya oranla yüksek eðitim dahil olmak
üzere Türkiye’de kamunun eðitime ayýrdý-
ðý kaynaklar OECD’nin % 5,8 olan ortala-
masýnýn oldukça altýnda yer almakta, öte
yandan UNESCO’nun kalkýnmakta olan ül-
keler için önerdiði % 6 oranýnýn neredeyse
yarýsýna eþit bir durumda bulunmaktadýr.
Fakat ülkede yüksek öðretim aþamasýnda
bulunan her öðrenci için kamunun yaptýðý
harcamanýn diðer kademelere oranla hay-
li yüksek olduðu görülebilir. Yüksek öðre-
timde kiþi baþýna yapýlan harcama OECD’-
de ortaöðretimde öðrenci baþýna düþen
harcamanýn % 1,3 katýný bulurken bu oran
Türkiye’de % 2’yi aþabilmektedir (Eðitim
Ýzleme Raporu 2008, s. 22-23). Yüksek eði-
time daha çok yatýrým yapýlmasý, ortaöð-
retimde mevcut olan deðiþik okullar ara-
sýndaki performans farkýný en azýndan üni-
versite eðitiminde kapatmaya yönelik ol-
duðu düþünülebilir, ancak bu performans
farkýnýn eðitimde fýrsat eþitliðini yok saya-
cak derecede % 70’lere vardýðý bir ortam-
da -Ýskandinav ülkelerinde bu oran % 5’tir-
ortaöðretimi bitirenlerin devam ettiði üni-
versiteler arasýnda ülke genelinde önemli
performans farklarý oluþturduðu bir ger-
çektir.

Öte yandan son araþtýrmalar, Arap ül-
kelerinin araþtýrma ve geliþtirme projele-
ri için yaptýklarý harcamalarda dünyadaki
en düþük harcama yapan ülkeler arasýn-
da yer aldýðýný, bunun somut bir göster-
gesi olarak bilimsel ve teknolojik araþtýr-
malarda bölgenin katkýsýnýn dünya gene-
linde yapýlan araþtýrmalarýn sadece % 1’ini

tim kurumlarýnda istihdam edilmiþtir. Üni-
versite, fakülte, rektör gibi kavramlarýn
ilk defa Türkçe’de kullanýlmaya baþlandý-
ðý 1933 reformu ülkede çaðdaþ üniver-
sitenin gerçek baþlangýcý olarak kabul edil-
mektedir.

Yüksek Mühendis Mektebi 1944’te ye-
niden düzenlenerek Ýstanbul Teknik Üni-
versitesi’ne dönüþmüþ, Ankara’da daha ön-
ce açýlan yüksek mektep, fakülte ve ensti-
tülerin bir araya getirilmesiyle 1946’da An-
kara Üniversitesi oluþturulmuþtur. II. Dün-
ya Savaþý’ndan sonra dünya çapýnda önem-
li yapýlanmalarýn ve geliþmelerin yaþandýðý
bu yýlda Türkiye’de 1933’te gerçekleþen
bir önceki üniversite düzenlemesi yürür-
lükten kaldýrýlarak 4936 sayýlý yeni kanun-
la üniversitelere özerklik verilmiþtir. 1955-
1957 yýllarý arasýnda kurulan Ege Üniver-
sitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Or-
tadoðu Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üni-
versitesi sayesinde yüksek eðitim Anado-
lu’da daha da yaygýn hale gelmiþti. 1967’-
de açýlan Hacettepe Üniversitesi ve 1971’-
de kurulan Boðaziçi Üniversitesi’nden son-
ra 1973-1981 arasýnda ülkenin her bakým-
dan zor þartlar altýnda bulunmasýna rað-
men Diyarbakýr, Eskiþehir, Adana, Sivas,
Malatya, Elazýð, Samsun, Konya, Bursa ve
Kayseri'de on yeni üniversitenin inþa edil-
mesiyle yüksek eðitim ve öðretim gerçek
anlamda Anadolu'da yaygýnlýk kazanmýþ-
týr. Artýk 2011 yýlý itibariyle ülkede üniver-
sitesiz þehir kalmamýþtýr. Ayrýca Türkiye’-
de öðrenci sayýsýnýn fazla oluþu sebebiyle
öðrenciler arasýnda güven sorunu yarat-
mayacak þekilde bir sýnav yapabilmek ama-
cýyla 1964’te Öðrenci Seçme ve Yerleþtir-
me Merkezi (ÖSYM) kurulduðunu belirt-
mek gerekir. Bu tarihten itibaren çoktan
seçmeli sorulara dayanan merkezî sýnav-
la bazan tek, bazan iki basamaklý yapýlan
üniversiteye giriþ sýnavý dünyanýn birçok
ülkesine model oluþturacak seviyededir
(Türkiye’nin Yükseköðretim Stratejisi, s.
73).

1981’de çýkan Yüksek Öðretim Kanunu
ile üniversiteler en kapsamlý ikinci deðiþi-

Ýstanbul

Üniversitesi’nin

ana giriþi

Mimar Gaspare Fossati’nin Dârülfünun binasýnýn gravürü

(C. Fossati, Die Hagia Sophia, Dortmund 1980, lv. 20)
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yaþanmýþtýr. Daha savaþ sürecinde hem Av-
rupa’daki (Ýngiltere ve Almanya) hem Ame-
rika Birleþik Devletleri’ndeki üniversite ho-
calarý ve öðrenciler daha önce hiç görül-
mediði þekliyle sosyal, siyasî ve askerî ge-
liþmelerin bizzat merkezinde yer almýþlar,
üniversitelerde bilim insanlarýndan oluþan
araþtýrma gruplarý teþekkül ederek askerî
týp ve cerrahîden geniþ ekonomik prog-
ramlara, radardan atom bombasýna ka-
dar çeþitli icatlar ve çalýþmalarla savaþa
yön veren projelerde yönetici veya araþ-
týrma sürecinde destekleyici rolde olmuþ-
lardýr. Ýngiltere ve Amerika Birleþik Dev-
letleri’ndeki akademisyenlerin bu somut
becerilerinin geniþ yankýlar bulmasýndan
sonra yüksek eðitim algýsýnda ve üniver-
sitenin toplumdaki rolü konusunda bü-
yük deðiþimler meydana gelmiþtir. Bilgi ve
gerçeðin peþinde koþmak, insanlýðýn dün-
yayý ve evreni anlamasýna yardýmcý olmak
ve düþünürlerin, bilim insanlarýnýn geçmiþ-
teki eserlerini yorumlamak veya baþarýlarý-
ný takdir etmek mâzide kalmýþ; bilgi ve ha-
kikatin kendi saygýnlýðý, haysiyeti peþinde
olmanýn yerini artýk yarar veya kâr beklen-
tisi almýþtýr. Akademisyenlerin de üniversi-
te algýsý ve beklentisi deðiþmiþ, uygulamalý
araþtýrmalarda gösterdikleri baþarýlardan
sonra kendilerine olan güvenleri artmýþ
ve beklentileri yükseltmiþtir (The Encyclo-
pedia of Higher Education, II, 1267).

Gerek Batý’da gerekse Doðu’da XX. yüz-
yýldan itibaren yüksek eðitim gittikçe kit-
leselleþerek küreselleþmiþ, daha da ulus-
lar arasý hale gelmiþ, âdeta üniversiteler
bilgi endüstri merkezlerine dönüþmüþtür.
Baþlangýçta aðýrlýklý olarak din, felsefe, hu-
kuk ve týp alanýnda yüksek eðitim vermek
için kurulan ilk yüksek eðitim kurumlarý
veya üniversiteler dinî, siyasî ve ekono-
mik unsurlarýn yaný sýra modern döneme

gelindiðinde çaðýn da zorlamasýyla birlikte
sadece eðitim veren bir kurumdan araþ-
týrma yapan, bilgiyi üreten ve yaygýnlaþ-
týran modern üniversitelere dönüþürken
karþýsýnda artýk hýzla küreselleþen dünya-
da yeni imkânlar, fýrsatlar bulmanýn yaný
sýra bilinemeyen ve öngörülemeyen doða-
sýndan dolayý yeni tehditlerle de karþýla-
þabilmektedir. Bir yandan kendine bilgi ve
gerçekliðin peþinde olma ve adaleti tesis
etme gibi bir hedef tayin eden, öte yan-
dan coðrafya ve kültür farketmeksizin kav-
rayýþ ve anlayýþýn inkiþafýnýn sonuçta öz-
gürlüðün geniþlemesi anlamýna geldiði-
nin farkýnda olarak uðraþ veren modern
üniversite, öncü kuruluþlarýnýn inþa süre-
cinde etkisinde kaldýðý kilisenin veya ku-
rucu vakfýn yönlendirici denetiminden kur-
tulmuþ olsa da hâlâ ideal anlamda özerk-
lik arayýþlarýný sürdürmektedir.
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man Development, s. 65-71). Fas, Mýsýr,
Filistin, Lübnan, Tunus baþta olmak üze-
re Arap dünyasýnda nitelikli yüksek eðitim
veren üniversiteler bulunmakla birlikte
üniversite eðitimi ve araþtýrma için ayrý-
lan malî kaynaklarýn oldukça düþük olma-
sý, üniversite yönetiminde akademik faali-
yetler alanýný daraltan ve bunaltan, otori-
ter olduðu gibi gereksiz bürokratik ku-
rumsal yapý ve yönetimsel anlayýþla birle-
þince yüksek öðretim genelinde bilimsel
nitelikte bazan yetersiz, bazan birbiriyle
çeliþkili sonuçlar ortaya çýkabilmektedir.
Ancak kýzlarýn eðitiminde önemli geliþme-
ler yaþanmaktadýr. XX. yüzyýlýn baþlarýn-
da kadýnlar, yeni kurulmakta olan üniver-
sitelerde kendilerine yer bulabilmek için
mücadeleler verirken 2000’li yýllara gelin-
diðinde Mýsýr, Lübnan ve Irak baþta ol-
mak üzere genellikle erkek öðrencilerin
çoðunlukta olduðu týp fakülteleri dahil çe-
þitli üniversitelerin öðrencilerinin yarýsýný,
hatta bazan yarýdan fazlasýný kýzlar oluþ-
turmaktadýr. Ayný zamanda uzaktan öð-
renme konusunda dikkate deðer geliþme-
ler yaþanmakta, ailevî sorumluluklar veya
geleneksel kültürel tutumlar sebebiyle yük-
sek eðitim imkâný bulamayan kadýnlar,
çatýþma ve savaþlar sebebiyle bir üniver-
site yerleþkesine güvenle ulaþamayan öð-
renciler için Kudüs Açýk Üniversitesi, Arap
Açýk Üniversitesi ve Suriye Sanal Üniversi-
tesi gibi yüksek öðrenim kurumlarý, çe-
þitli bölüm ve programlarda uzaktan öð-
renme yöntemiyle üniversite öðretimi ver-
mektedir.

II. Dünya Savaþý’ndan sonra üniversi-
te eðitiminde sadece Türkiye’de ve Arap
dünyasýnda deðil, Batý dünyasýnda da özel-
likle üniversitedeki öðrenim ve araþtýrma-
nýn nüfuz alanlarýnda önemli deðiþimler
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Kulun 
Allah ile ülfet etmesi halini ifade eden

bir tasavvuf terimi.
˜ ™

Sözlükte “alýþkanlýk, yakýnlýk, samimi ol-
ma, nazlanma” gibi anlamlara gelen üns
(ünsiyyet) kelimesi, tasavvuf literatürün-
de çoðunlukla Allah’ýn cemal tecellilerine
mazhar olan sûfînin kalbinde bu ilâhî te-
cellileri müþahede etmesi ve Hak ile hu-
zurda bulunma halini ifade etmek üzere
kullanýlýr. Ünsiyet kazanmaya, yakýnlýk kur-
muya istînâs denir. Hakk’ýn celâl tecellileri
karþýsýnda kulun varlýðýnýn silinmesi hey-
bet terimiyle ifade edilir ki üns halinin zýd-
dýdýr.

Ünsü þevk ile itminan halleri arasýna yer-
leþtiren Serrâc’a göre Allah ile ünsiyet Al-

lah’a güvenmek, O’nunla sükûnete ermek
ve sadece O’ndan yardým ummaktýr. Üns
hali üç þekilde ortaya çýkar. Birincisi ku-
lun günahlardan uzaklaþýp Allah’a ibadet
etmeye ünsiyet duymasýdýr. Bu hal gaflet-
ten kurtulanlara aittir. Kul ibadet ve ita-
atle Allah’la ünsiyet eder ve O’nunla sü-
kûnete kavuþur. Ýkincisi, kulun Allah ile ün-
siyeti sonucu kalbini Hakk’ýn dýþýnda meþ-
gul eden her türlü þeyden kurtulmasýdýr.
Zünnûn el-Mýsrî’ye, “Allah ile ünsiyetin alâ-
meti nedir?” diye sorulduðunda, “Allah se-
ni halk ile ünsiyet ettiriyorsa kendisiyle ün-
siyetten uzaklaþtýrýyor demektir” þeklin-
de verdiði cevap ünsün bu kýsmýna dair-
dir. Üçüncüsü üns halinin görülmez olma-
sýdýr. Bu ünsün en üst derecesidir. Bu hal-
le birlikte sâlikte Hakk’a tâzim, kurb (ya-
kýnlaþma) ve heybet halleri ortaya çýkar. Bu
mertebedeki ünsiyet kul tarafýndan kaza-
nýlmýþ bir hal deðil Hakk’ýn kula bir ihsa-
nýdýr. Serrâc’a göre bu hali kalbin Hakk’ýn
karþýsýnda itminan hali takip eder.

Tasavvuf kaynaklarýnda üns terimi, “Al-
lah’tan son derece korkmak ve hürmet-
kâr davranmak, azameti karþýsýnda deh-
þete kapýlmak, kendini kaybetmek” anla-
mýna gelen heybet haliyle birlikte ele alý-
nýr. Heybet “sâlikin kalbinin daralmasý”
mânasýndaki kabz halinden, üns ise “kal-
bin geniþlemesi ve inþirah bulmasý” an-
lamýndaki bast halinden daha üstündür.
Kabz Allah’tan korkmanýn (havf), bast Al-
lah’a ümit beslemenin (recâ) neticesinde
kulun varlýðýna sirayet eden hallerdir. Di-
ðer bir ifadeyle Allah korkusu sâlikin kal-
binde giderek kuvvetlenince evvelâ kabz,
sonra heybet; recâ hali giderek kuvvetlen-
diðinde önce bast, sonra üns ve naz adýný
alýr. Dolayýsýyla heybet ve üns halleri kâ-
mil insanlar içindir. Kuþeyrî’ye göre heybet
sahibi olan her sâlik ayný zamanda gay-
bet halindedir. Gaybetin uzunluðu ve ký-
salýðýna göre heybet sahibinin durumun-
da deðiþiklikler görülebilir. Üns sahibi her
sâlik sahv ehlidir; yani Hak ile ünsiyet et-
mek sâliki gaybet halinden çýkarýp kendi-
ne döndürür. Buna göre heybet sekr, üns
sahv halleriyle de irtibatlýdýr. Ünsün en
aþaðý derecesi sâlikin kýzgýn ateþler içine
atýlsa bile halinin bozulmamasý ve kede-
rin hissedilmemesidir. Kuþeyrî’ye göre hey-
bet ve üns halleri, diðer haller gibi “kulun
mâneviyatýnýn deðiþmesi” (telvîn) anlamý-
ný taþýdýðýndan hakikat ve temkin ehli ka-
týnda bir eksikliktir. Bu eksikliðin gideril-
mesi vecdin ileri bir aþamasý olan vücûd
yani Hakk’ý bulma mertebesinde tamam-
lanýr (Risâle, s. 187-188). Hakk’ý bulmak ise
ancak bu dünya hayatýnda gerçekleþirse
âhirette netice verir.
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