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Üniversitelerdeki Geliﬂim:
Britanya Yüksekö¤retim Sistemi
Evolution of universities: British Higher Education system
Ergün To¤rol
‹stanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ‹nﬂaat Mühendisli¤i Bölümü, ‹stanbul

Özet

Abstract

Geçmiﬂten günümüze üniversiteler sürekli geliﬂmiﬂ, geliﬂirken de çeﬂitli
aﬂamalardan geçmiﬂtir. Bu yaz›da, ilk üniversitelerin kurulmas›ndan 900
y›l sonra üniversitelerin nereden nereye geldi¤ini aç›klamak için, bir örnek olarak, geçen yüzy›lda, Britanya’da yüksekö¤retim sisteminin nas›l
geliﬂti¤i anlat›lacakt›r.

Universities have been continuously evolved and passed through various
phases from the establishment of the first university. The evolution of
British Higher Education system will be discussed in this article in order
to underline the evolution of universities in the past 900 years.

Anahtar sözcükler: Britanya yüksekö¤retim sistemi, üniversite, üniversitenin
geliﬂimi.
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Ü

de¤erlendirmek mümkün olmaktad›r. Bu amaçlara ulaﬂmak
için üniversiteler sürekli geliﬂmiﬂ, geliﬂirken de çeﬂitli aﬂamalardan geçmiﬂtir.

lkelerin geliﬂmesinde üniversitelerin önemli bir yeri vard›r. Üniversitelerin geliﬂmesi ise, büyük ölçüde içinde bulunduklar› ortamla iliﬂkilidir. ‹stanbul
Üniversitesi Türkiye’nin en eski yüksekö¤retim kurumudur
ve yurdumuzda yüksekö¤retimin geliﬂmesinde her zaman
önemli bir yeri olmuﬂtur.
1922-1933 y›llar› aras›nda, o zamanki tek yüksekö¤retim
kurumumuz Darülfünun’dan mezun olan ö¤renci say›s› 3,554
iken (y›lda yaklaﬂ›k 323 kiﬂi); 2009-2010 döneminde bir y›lda
bütün üniversitelerimizden mezun olanlar›n say›s› 559,868’e
ulaﬂm›ﬂt›r. Bugün, Türkiye’de 103’ü devlet üniversitesi olmak
üzere 182 yüksekö¤retim kurumu bulunmaktad›r (Eriﬂ,
2011). Yüksekö¤retimde toplam ö¤renci say›s› 3,817,86, ö¤retim eleman› say›s› 111,495’e ulaﬂm›ﬂt›r.
Üniversitelerin kurulma amaçlar› aras›nda, bilgi sahibi olmak, ayd›nlanmak, gerçe¤i ö¤renmek ve anlamak için çaba
göstermek bulunmaktad›r. Bu çal›ﬂmalar sonucunda, insan
davran›ﬂlar›n› daha iyi tan›mak, do¤a olaylar›n› daha do¤ru
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Avrupa’da en eski üniversitesinin 1088’de Bolonya’da kuruldu¤u söylenir. 1988’de, Bolonya Üniversitesi’nin kuruluﬂunun 900. y›l›nda 200’den fazla Avrupa Üniversite Rektörü
ile toplan›p Avrupa Üniversiteleri Magna Carta’s›n› imzalam›ﬂt›k. Sonradan yap›lan araﬂt›rmalar, bu kuruluﬂ tarihinin
do¤rulu¤u hakk›nda belirsizlikler oldu¤unu göstermiﬂtir (De
Ridder-Symoens, 1992). 1888’de Üniversite’nin, kuruluﬂunu
kutlama töreni için haz›rl›k yapan, ünlü ﬂair Giosué Carduci
baﬂkanl›¤›nda bir komitenin, o tarihte tamamen gerçekleﬂmemiﬂ olan ‹talyan birli¤ini desteklemek, ba¤›ms›z araﬂt›rma ve
ö¤retimin önemini vurgulamak için Üniversite’nin 1088’de
kuruldu¤unu ileri sürdü¤ü anlaﬂ›lmaktad›r. En önce hangi
üniversitenin kuruldu¤u tart›ﬂmas›, bir bak›ma, ortak törenlerde hangi rektörün önde yürüyece¤inin belirlenmesi bak›m›ndan önemli olabilir. Her halde, ilk kurulan üniversiteler
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aras›nda Bolonya, Paris, Oxford, Montpellier, Cambridge,
Prag Üniversiteleri say›labilir.
‹lk üniversitelerin kurulmas›ndan 900 y›l sonra üniversitelerin nereden nereye geldi¤ini incelemek uzun zaman alabilir.
Konuyu geçen yüzy›ldan günümüze Avrupa’da üniversitelerde meydana gelen de¤iﬂikliklerle s›n›rlayabiliriz. Avrupa’da
üniversitelerde meydana gelen de¤iﬂimleri aç›klamak için de,
iyi bir örnek olarak, geçen yüzy›lda, Britanya’da üniversite
sisteminin nas›l geliﬂti¤ini özetlemek istiyorum.

Britanya’da Üniversitelerin Geliﬂimi
Bundan elli y›l kadar önce Britanya’daki yüksekö¤retimin
seviyesi, dünyan›n en iyilerindendi (Palteden, 2001). Üç y›l
içinde ö¤renciler, hemen hemen her disiplinde çok iyi bir lisans derecesine sahip oluyorlard›. O zamanki de¤erlendirmelere göre, bu lisans derecesi ABD’nin en iyi üniversiteleri say›lan Harvard, Yale, Cornell gibi üniversitelerin yüksek lisans
dereceleri düzeyindeydi. Geliﬂmiﬂ araﬂt›rma laboratuvarlar›
ve bütün üniversite kesimini kapsayan yüksek kalite nedeni ile
1960’larda Britanya’dan beyin göçü oluyordu. Performans›n bu
kadar yüksek olmas›nda, 1919 y›l›nda Lloyd George taraf›ndan kurulan University Grants Committee’nin (UGC, Üniversite Ödenek Komitesi) pay› büyüktür. Üniversite Ödenek Komitesi özerk bir komite idi, çeﬂitli disiplinlerden seçilen k›demli ö¤retim üyelerinden oluﬂmaktayd›. Hükümet, Komiteye global bir ödenek tahsis ediyor, bu ödenek üniversitelerden
gelen isteklere göre, üniversitelerin araﬂt›rmalar› ve geliﬂmesi
için harcan›yordu. Üniversite Ödenek Komitesi’nin görevde
oldu¤u süre içinde, ‹ngiliz Üniversitelerinde ö¤retim üyeleri
ve ö¤rencilerin yüksek moral ile çal›ﬂt›klar› görüldü. Lisans ve
yüksek lisans ö¤rencilerinin seçimi ve yetiﬂtirilmesindeki baﬂar› belirgindi.
1960’lar›n baﬂ›nda, üniversiteye girebilen ö¤rencilerin say›s›n›n azl›¤› eleﬂtiri konusu olmaya baﬂlad›. 1960 y›l›nda örgün ö¤retimdeki ö¤renci say›s› 250,000, okullaﬂma oran›
(üniversite ça¤›ndaki gençlerden üniversiteye girebilenlerin
oran›) %3-4 idi.
1963’de yay›nlanan Robbins Raporu, daha fazla genç insan›n üniversiteye girebilmesi gerekti¤ini öne sürüyor, her
100,000 kiﬂide doktora yapm›ﬂ insanlar›n say›s›n›n ABD’de,
Britanya’dakinin iki kat› oldu¤unu vurguluyordu.
Robbins Raporundan sonra al›nan önlemler ile Britanya
üniversitelerinde okullaﬂma oran› %7’ye ç›kt›. 1970’de, Warwick, Lancaster, York, Sussex, Essex gibi yeni üniversiteler
kuruldu, örgün ö¤retimdeki ö¤renci say›s› 400,000’e yükseldi.
Bu arada, Bradford, Machester’deki UMIST, Cardiff’teki
UWIST kendi çabalar› ile üniversite statüsü kazand›lar.

1965’ten sonra Britanya’da yüksekö¤retim ikiye ayr›ld›:
(1) Üniversiteler ve (2) teknik kolejler, politeknikler, ö¤retmen okullar›. ‹kinci gruptaki kurumlardan al›nan dereceler,
Council of Academic Awards (CNAA) taraf›ndan de¤erlendirilmeye ve onaylanmaya baﬂlad›. Bu gruptaki kurumlar daha çok
uygulamaya dönük ö¤retim yap›yor, ö¤retim üyelerinden
araﬂt›rma yapmalar› beklenmiyordu.
1965’ten sonraki on y›l içinde üniversiteler yeterli kaynak
bulabiliyor, yeni alet ve araç sat›n alabiliyorlard›. Üniversiteler
araﬂt›rma masraflar›n›, bir yandan UGC’den, bir yandan da çeﬂitli araﬂt›rma fonlar›ndan tahsis edilenlerle karﬂ›l›yordu. Araﬂt›rmalar› destekleyen kurumlar aras›nda, Research Council (Science Research Council, daha sonra Science and Engineering Research
Council), Medical Research Council, Agricultural Research Council
vard›. Bu araﬂt›rma kurumlar›, yarat›c› proje önerilerine destek
veriyorlard›. ‹simlerinden de anlaﬂ›ld›¤› gibi, sosyal konulardan
daha çok bilimsel ve teknik projeleri destekliyorlard›.
1980 y›l›na gelindi¤inde yüksekö¤retimdeki ö¤renci say›s›, daha çok hükümetin siyaseti sonucu, sabitleﬂmiﬂti. Thatcher Hükümeti kamu etkinliklerinde bütçe k›s›nt›lar› uygulamaya baﬂlad›. Bu arada, müzelerin, British Library’nin bütçeleri k›s›ld›. Bir yandan da ö¤renci baﬂ›na yap›lan masraflar›n
s›n›rland›r›lmas›na baﬂlan›ld›. Al›nan önlemler aras›nda ekonomik veya akademik bak›mdan önemsiz olarak de¤erlendirilen bölümlerin kapat›lmas› da vard›.
1980’lerde bilim ve mühendislik çevreleri, alet al›m›nda
karﬂ›laﬂ›lan güçlüklerden ﬂikayet etmeye baﬂlad›. 1982’de
Merrison Komitesi taraf›ndan haz›rlanan raporda araç ve gereçlerdeki eksiklik ve eskilerinin yenilememesi nedeni ile üniversitelerin büyük zarar gördü¤ü vurguland›.
O tarihte geniﬂ yank›lar uyand›ran bir konuﬂma Parlamento’da E¤itim Bakan› Sir Keith Joseph taraf›ndan yap›ld›,
üniversite laboratuvarlar›ndaki aletlerin büyük bir k›sm›n›n
endüstri arkeolojisi müzelerine gönderilmesi gerekti¤i söylenildi. Alt› gün sonra Parlamento’da al›nan bir kararla üniversitelerin alet al›m bütçesi büyük ölçüde azalt›ld›.
Ocak 1985’te, Oxford Üniversitesi mezunu olan Baﬂbakan
Margaret Thatcher’e fahri doktora verilmesi önerisi, Oxford
Üniversitesi Congregation’unda (bir anlamda akademik genel
kurul) 319’a karﬂ› 738 oyla reddedildi. Toplant›da, Thatcher
Hükümeti taraf›ndan al›nan tasarruf önlemlerinin onar›lamayacak zararlar do¤urdu¤u ifade edildi.
Britanya’da yüksekö¤retimdeki en büyük de¤iﬂiklikler,
1982-1990 aras›nda Thatcher Hükümeti zaman›nda, 19901997 aras›nda John Major Hükümeti zaman›nda gerçekleﬂtirildi. 1990’da örgün ö¤retimdeki ö¤renci say›s› 600,000’e
yükseldi. 1989’da University Grants Committee kald›r›ld›. Bu-
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nun yerine University Funding Council (UFC, Üniversiteleri
Destekleme Kurulu) oluﬂturuldu. Bu kurulun üyeleri, ö¤retim üyesi olmayan, büyük olas›l›kla Hükümetin üniversitelerle ilgili görüﬂlerini benimsemiﬂ iﬂ adamlar›ndan Bakan taraf›ndan atand›. Bir süre sonra ‹ngiltere, ‹skoçya, Gal ve Kuzey
‹rlanda için ayr› ayr› benzer kurullar oluﬂturuldu. Bu kurullar,
1988’de kabul edilen Education Reform Act (E¤itim Reformu
Kanunu) (Education Reform Act, 1988) çerçevesinde çal›ﬂ›yorlard›. Bakan ayr›ca, üniversitelerin çal›ﬂmalar› hakk›nda
sürekli bilgi almak amac›yla beﬂ kiﬂiyi University Commissioner
olarak atad›. Yasada “Commissioner”lerin dikkat etmeleri gerekenler say›l›rken, “ö¤retim üyelerinin yasalar içinde kalarak,
iﬂlerini veya bulunduklar› kurumda sahip olduklar› haklar›
kaybetme tehlikesi olmadan, kabul görmüﬂ görüﬂleri sorgulamalar›n›n ve deneye tabi tutmalar›n›n, yeni fikirler ortaya atmalar›n›n, tart›ﬂ›labilir veya popüler olmayan görüﬂler ileri
sürmelerinin” engellenemeyece¤i kaydedilmekteydi. 1992’de
Yüksekö¤retim Kanunu yenilendi. 1988 ve 1992 kanunlar›,
akademik özgürlüklere dokunulmayaca¤› mesaj›n› vermekle
birlikte, yeni ö¤retim üyelerinin iﬂ garantisini (tenure) kald›r›yor; iﬂ kanununa tabi olmalar›, görevi yapmakta acze düﬂülmesi veya görevin (örne¤in bölümün) ortadan kalkmas› durumunda iﬂlerine son verilebilmesini mümkün hale getiriyordu.
1990’lardaki de¤iﬂikliklerin sonucunda, daha önce politeknik olarak s›n›fland›r›lan kurumlar, üniversite statüsüne
kavuﬂtu. 1997’de örgün ö¤retimdeki ö¤renci say›s› 1,600,000
oldu ve yaﬂ grubunun %34’ü üniversite ö¤renimi görme olana¤›n› kazand›.
Bu de¤iﬂikliklere ciddi eleﬂtiriler yap›ld›. Üniversitelerin
bir fabrikaya dönüﬂtürüldü¤ü, hatta ö¤rencilerin trende bilet
al›p seyahat eden yolcu durumuna düﬂürüldü¤ü söylenildi.
Üniversitenin baﬂ›ndaki Vice-Chancellor’un bir iﬂletme yöneticisi olarak de¤erlendirildi¤i ve üniversiteye fon sa¤laman›n en
önemli görevleri aras›nda oldu¤u ifade edildi.
Üniversiteler, kamu kaynaklar› d›ﬂ›ndan gelir sa¤lamak
amac› ile çeﬂitli ﬂirketlerin deste¤i ile ortak araﬂt›rma olanaklar› yaratmaya baﬂlad›lar. Bu laboratuvarlarda ﬂirket araﬂt›r›c›lar› ile üniversite personeli bir arada çal›ﬂmaya baﬂlad›lar. Bir
eleﬂtiri, ﬂirketlerin uzun vadede amaçlar›n›n üniversitenin
amaçlar› ile örtüﬂmemesi oluyordu. Yeni düzende üniversitelerin bir yandan yeni bilgiler elde etmeye çal›ﬂ›rken iﬂ hayat›ndaki geliﬂmelere de yard›mc› olmas› bekleniyordu.
‹ngiltere, ‹skoçya, Galler, Kuzey ‹rlanda’daki Funding Council’ler her üniversitenin kabul edece¤i ö¤renci say›s›n› belirlemeye ve bu say›ya ulaﬂ›lamad›¤› zaman üniversitenin bütçesinde k›s›nt› yapmaya baﬂlad›. Bunun sonucunda, baz› üniversitelerde daha önce düﬂünülmeyen disiplinlerde ö¤retim verilmeye baﬂland›. Education Reform Act (1988) üniversitelerin,
e¤itim vermekle yükümlü olduklar› ö¤renci say›s›n›n belirlen-
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mesinde, Avrupa Toplulu¤u d›ﬂ›ndan gelen ö¤rencilerin toplama kat›lmamas›n› öngörmektedir. Hükümetin ay›rd›¤› fonlar taraf›ndan desteklenmeyen bu ilave kontenjan, üniversitelere gelir kayna¤› olarak de¤erlendirilmeye baﬂlan›ld›.
Üniversitelerden gelen eleﬂtirilerin de etkisi ile 1998’de
bütçeye konulan Joint Infrastructure Fund üniversitelerin bilim ve mühendislik laboratuvarlar›n›n yenilenmesinde ve geniﬂletilmesinde yararl› oldu. Benzer bir olanak 2000’de Science Research Investment Fund ile sa¤land›.
Kamu taraf›ndan sa¤lanan ödeneklerin %75’i yirmibeﬂ üniversiteye, araﬂt›rma ödeneklerinin üçte biri beﬂ üniversiteye
gitmektedir. Bu da üniversiteler aras›ndaki rekabeti körükledi¤i gibi, baz› üniversitelerin art›k kald›r›lm›ﬂ olan politeknikler
seviyesine inmesine neden oldu¤u kan›s› yayg›nlaﬂmaktad›r.

Üniversitelerin De¤erlendirilmesi
Bu arada üniversitelere ödenek sa¤lanmas›nda yard›mc›
olmak amac›yla Research Assessment Exercise (Araﬂt›rmalar›n
De¤erlendirilmesi), ö¤retim kalitesinin de¤erlendirilmesi
amac›yla Quality Assurance Agency (Kalite De¤erlendirmesi
Ajans›) kuruldu. En yüksek nitelikli oldu¤una karar verilen
bölüm 5 puan› al›yor, bölümler 5’den 1’e kadar bir ölçekte de¤erlendiriliyordu. 1 puan› alan bölüm araﬂt›rma yetkinli¤i olmayan zay›f bir bölüm olarak s›n›fland›r›l›yordu.
Ö¤retim üyelerinin de¤erlendirilmesinde ö¤retim üyesi
baﬂ›na yay›n say›s›, araﬂt›rma olanaklar›, bölümde araﬂt›rmalar›n (doktora çal›ﬂmalar› dahil) teﬂvik edilmesi, ö¤retim üyelerinin sayg›nl›¤›, profesyonel olarak ald›klar› görevler ve unvanlar göz önüne al›nmaktad›r. Bu de¤erlendirmelere yeni bir
ekleme yap›lm›ﬂt›r (Collini, 2009). Akademik çal›ﬂmalar›n ve
araﬂt›rmalar›n topluma etkisi de araﬂt›r›lmakta ve de¤erlendirilmektedir. Bu etkilemeye, di¤er ö¤retim üyelerinin çal›ﬂmalar›na yap›lan düﬂünsel katk› veya ö¤retimin içeri¤i dahil de¤ildir. Etkilemenin üniversite d›ﬂ›na yönelik olmas› gerekmektedir. Ayr›ca, bu etkilemenin üniversite bölümlerinin
araﬂt›rma sonuçlar›n› tan›tma ve yayma çal›ﬂmalar› sonunda
meydana gelmiﬂ olmas› icap etmekte, s›radan vatandaﬂlar›n
kendi çabalar› ile üniversitelerin çal›ﬂmalar›ndan yararlanmalar› bu çerçevede de¤erlendirilmemektedir.
Üniversitelerin çal›ﬂmalar›n›n etkisinin veya bu çal›ﬂmalar›n faydas›n›n de¤erlendirilmesi oldukça karmaﬂ›k bir konudur (Pila, 2010). Bu etkinin her bilim dal› için de¤erlendirilmesi de güçtür. Örnek olarak dilbilimleri konular›nda çal›ﬂanlar böyle bir etki yaratabilmek için çal›ﬂmalar›n› yavanlaﬂt›rmak zorunda m› kalacakt›r? Baﬂka bir sorun, baz› konularda
yap›lan araﬂt›rmalar›n ekonomiye veya topluma etkisi veya
faydas› belki y›llarca sonra ortaya ç›kacakt›r, onlar nas›l de¤erlendirilecektir (Stone, 2009)?
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Araﬂt›rma deste¤i sa¤lamak için kullan›lan ölçüler, araﬂt›rman›n niteli¤ini de¤erlendirmenin hassas göstergeleri olmayabilir. Araﬂt›rma sonuçlar›n›n, fikirlerin geniﬂ bir kütleye yay›lmak istenilmesini, ekonomiye ve topluma etki olarak de¤il,
belki bir çeﬂit yayg›n ö¤retim olarak görenler de vard›r (Leighton, 2009).

Sonuç
Topluma etki faktörünün ortaya at›lmas›, bir zamanlar
üniversite e¤itiminin temeli olan hümanite derslerinin seçime
ba¤l› olmas›na yol açmaktad›r. Ö¤renciler giderek daha fazla
iﬂletme, t›p, uluslararas› iliﬂkiler gibi konularda ihtisaslaﬂmakta; buna karﬂ›l›k edebiyat, tarih veya müzik gibi konularda çok
az bilgi sahibi olarak yetiﬂmektedir. Oysa, programlara hümanite derslerinin konulmas›, genç insanlara, baﬂka insanlara
sayg› göstermeyi, önyarg›lardan kurtulmay› benimsetmek
amac›na yöneliktir. E¤er, bugünkü e¤ilim tersine çevrilemezse, bütün dünyada, kendi baﬂlar›na karar veremeyen, gelenekleri eleﬂtiremeyen, di¤er insanlar›n dertlerini veya baﬂar›lar›n›n önemini kavramayan faydal› robotlar gibi davranan genç

kuﬂaklar ortaya ç›kacakt›r. Sa¤l›kl› demokrasilerin yaﬂamas›
için üniversitelerin insana yönelik programlar›nda daha fazla
önem vermesi gerekmektedir (Nusbaum, 2010).
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