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Özet

Abstract

Bu makalede, Türkiye’deki üniversite, bilim, bilim insan›, akademik unvanlar ve pozisyonlar hususundaki kiﬂisel düﬂüncelerim tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.

In this study, my personal opinions on the university, science, scientist, academic titles and positions in Turkey, have been discussed.
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A

büyük bir oranda, hatta tama yak›n›n›n üniversitelerimize yönlendirilmesi, yöneltilmesi veya en az›ndan, bu beklenti içerisinde olmam›zd›r. Özel sektör, bu hususta oldukça duyars›zd›r.
Kâr amac› gütmeden, teknolojiye yönelik araﬂt›rma yap›lamayaca¤›, yap›lsa bile anlaml› olmayaca¤› düﬂüncesi hakim oldu¤undan, bilimsel araﬂt›rmalara ve kurumlara destek olunmamaktad›r. Oysa bugün, dünyada rekabet arenas›ndaki ﬂirketler
destekledikleri bilimsel ve teknolojik projelerle boy ölçüﬂmektedir. Zira, art›k uluslar aras› platformda ekonomik aç›dan yar›ﬂan, ülkeler de¤il, ﬂirketlerdir. Her ﬂeyin devletten beklenmesi
ve eldeki imkanlar›n da plans›z, projesiz veya gereksiz harcanmas› ve her ülkede var olan “öncelik” düﬂüncesinin dikkate al›nmamas›, bilim adam›n›n s›k›nt›lar›n› bir kat daha artt›rmaktad›r.

yd›nlanabilen ve ayd›nlatabilen, mütevaz›, alçak gönüllü, evrensel düﬂünebilen, özgür ve objektif hareket
edebilen, uzak görüﬂlü, öngörüsü bulunan ve ahlaki
mesuliyet duygusu olan bilim adamlar›n›n (insanlar›n›n) ve ö¤rencilerin oluﬂturdu¤u ve içerisinde, insanl›¤a faydal› ilmi araﬂt›rmalar›n yap›ld›¤› yerlerdir üniversiteler (Ayd›n, 2013d).
Modern üniversitelerin en önemli fonksiyonlar›, liselerden
farkl› olarak, özellikle tarafs›z ve evrensel bilimsel araﬂt›rma
yapmak, entelektüel ve ça¤daﬂ düzeyde e¤itim ve ö¤retim faaliyetinde bulunmak ve bütün bu çal›ﬂmalar›n› toplumla bütünleﬂtirmektir.
Resmi ya da belli mihraklarca belirlenmiﬂ ve programlanm›ﬂ inançlar, düﬂünceler, politikalar ve felsefeler çerçevesinde,
e¤itim-ö¤retim, araﬂt›rma, yay›n, atama, yükseltme ve propaganda(!) yapmak, hakikatte “üniversite ruhu” ile ba¤daﬂmaz.
Prangal› beyinlerin, özgürlükleri k›s›tl› ve fikirlerine gem vurulmuﬂ olanlar›n, entelektüel bilim ve teknoloji üretmelerini
beklemek safdillik olur.
Ülkemizde, bilim ve teknoloji alanlar›nda, çok ciddi iki
önemli problem mevcuttur. Bunlardan birincisi ve kanaatime
göre de en önemlisi, araﬂt›rma ve geliﬂtirme gücümüzün çok

Geliﬂmiﬂ ülkelerde, devletten ziyade, büyük ﬂirket veya kuruluﬂlar, bu alanda çok büyük rakamlara varan harcamalar yapmaktad›rlar. Mesela ‹sviçre’de, belli periyotlarla bilimsel ve
teknolojik projeler, milyonlarca frank› bulan harcamalar pahas›na, Heureka’da sergilenmekte ve özellikle üniversite ve hatta
lise ö¤rencilerine teﬂhir edilerek, bilimsel çal›ﬂmalar› teﬂvik
edilmektedir. Zira onlar, bu bilim fuarlar›n› gezen binlerce ö¤renciden tek bir yarat›c› araﬂt›rmac›n›n ç›kmas› ile bile, bilim ve
teknoloji ihracat› yapabileceklerinin ve harcad›klar›n›n yan›nda
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ne kadar kârl› olacaklar›n›n bilincindedirler. Yine onlar, bu ﬂekilde Newton ve Archimed’lerini yetiﬂtirerek, maddi sermayeden çok daha etkin olan, entelektüel sermayelerini artt›racaklar› inanc›ndad›rlar (Ayd›n, 2000a,b).
Ülkemizde, bilim ve teknoloji sahas›ndaki ikinci önemli
problem, fizik ve matematik gibi, temel fen bilimlerinde çekilen eleman s›k›nt›s›d›r. Bunun sebebi tamamen ekonomiktir.
Gerek sa¤l›k bilimlerinde ve gerekse fen bilimlerinde, temel bilimler çok önemlidir. Bilim ve teknolojinin geliﬂmesi için temel
bilimler ﬂartt›r. Bununla beraber, devletin deste¤inin yan›nda,
özel sektördeki kâr amac›na yönelik, ilmi ve teknolojik araﬂt›rma faaliyetlerinin geliﬂtirilmesi hayati önem taﬂ›maktad›r (Ayd›n, 2000b).
Bütün bunlar›n yan›nda, yürekler ac›s› çok önemli ortak bir
sorun, bilim adamlar›n›n yeterli ekonomik düzeyde olmamalar›d›r. Üniversitelerimizde, bu bilim adamlar›n›n serbest piyasadaki de¤erlerinin mutlaka ödenmesi gerekir. Bu nedenle, üniversitelerimiz içerisinde, gelir artt›r›c› önlemler al›narak, bilim
adamlar›m›z›n serbest piyasadaki de¤erleri ne ise, onu üniversite içerisinde bulmas› sa¤lanmal›d›r. Herkese eﬂit ücret, kanaatime göre adaletsizliktir.
Çözümlenmesi gereken di¤er problemlerimiz yan›nda, üniversitelerimizin bir an önce daha ça¤daﬂ platforma getirilmesi
gerekmektedir. Bilim, teknoloji ve bilim adam› standard›ndan
asla taviz verilmemelidir. ‹pin ucunu kaç›ran vak›f üniversiteleri bir yana, alt yap›, kaynak ve hakiki bilim gücü potansiyeli, yeterli derecede gözönüne al›nmadan aç›ld›¤›na inand›¤›m yeni
devlet üniversiteleri ile beraber, ülkemizin nüfusu dikkate al›nd›¤›nda, Türk üniversiteleri, özellikle kalite aç›s›ndan çok yetersizdir. Bu tempo, ülkemizin her alanda ileri gitmesini sa¤layacak ve bilgi ihracat› yapabilecek uluslararas› düzeyde bilim adam› yetiﬂtirmekten ziyade, iﬂsizler ordusuna yenilerinin kat›l›m›n› sa¤layacakt›r. Gerçek bilim adam›ndan yoksun üniversiteler,
ülkemiz ve insanl›k için fayda de¤il zarar getirir. Bu nedenle,
öncelikle ö¤retim üyelerini hakiki bilim insan› seviyesine ç›karmam›z gerekmektedir (Ayd›n, 2012b; Ayd›n, 2013d,e,f,g).
Üniversiteleri, araﬂt›rma a¤›rl›kl› ve e¤itim-ö¤retim a¤›rl›kl› üniversiteler diye ikiye ay›rmak gerekir. Araﬂt›rma a¤›rl›kl›
üniversiteler, daha az ö¤renci almal› ve bu kurumlarda, bilimsel araﬂt›rmalara yatk›nl›¤› ve sevgisi olan bilim adamlar› toplanmal›d›r. Bu üniversitelerin esas görevleri, dünya bilimine
katk›da bulunmak, ekonomik ve sosyal a¤›rl›kl› projeler geliﬂtirerek, bu alanlarda araﬂt›rmalar yapmak ve bilim adam› yetiﬂtirmek olmal›d›r (Ayd›n, 2000a,b).
E¤itim-ö¤retim a¤›rl›kl› üniversiteler ise, daha fazla ö¤renci yetiﬂtirmeye yönelip, meslek adam› aç›¤› da göz önüne al›narak organize edilmelidirler. Bu üniversitelerde de araﬂt›rmalar
yap›labilmeli ancak, ilk görev, kitlesel e¤itim yap›larak meslek
adam› yetiﬂtirmek olmal›d›r. Çok iyi e¤itim verebilen baz› ö¤-
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retim üyeleri, iyi araﬂt›rmac› olamayabilir. Her araﬂt›rmac› bilim adam› da iyi ders anlatamayabilir ve ö¤renci yetiﬂtiremeyebilir. Bu bilim adamlar›, kendilerinden azami derecede yararlan›labilecek ﬂekilde, kendilerine en uygun olan üniversitelerde
istihdam edilmelidirler. Bu çerçevede, kaynak gösteren “Akademisyen” ve kaynak gösterilen “Bilim Adam›” ay›r›m› ve bunlar›n görevlendirilmeleri ehemmiyet arz etmektedir (Ayd›n,
2000a,b).
Araﬂt›rma a¤›rl›kl› üniversiteler bile, kendi alanlar›nda a¤›rl›kl› araﬂt›rma konular›na göre branﬂlaﬂmak mecburiyetindedirler. Bilim, teknoloji ve ekonomik olarak ileri ülkelerde bu örneklere s›kl›kla rastlamaktay›z. Bugün ABD’de her araﬂt›rmay›
her üniversitede, her laboratuvarda yapamazs›n›z. Zira araç-gereç bak›m›ndan her üniversiteyi, her laboratuvar› her araﬂt›rman›n yap›labilece¤i bir ortam haline getirebilmek, ekonomik olarak da mümkün olmad›¤› gibi, bilim adam› ve araﬂt›rmac› aç›s›ndan da oldukça zordur. Bu nedenlerden dolay› üniversiteler
branﬂlaﬂmak durumundad›rlar. Japonya’daki Tokyo Showa T›p
Üniversitesi buna güzel bir örnek teﬂkil eder (Ayd›n, 2000a).
Hatta araﬂt›rmalar aç›s›ndan, fakülteler bile branﬂlaﬂmal›d›r. Bunun örneklerini ileri ülkelerde görmekteyiz. Mesela bat›da bugün her t›p fakültesinde her ihtisas yap›lamaz. Bütün bu
nedenlerden dolay›, üniversitelerimizin yeniden reorganizasyonunun uygun olaca¤› kanaatindeyim. Gerek ulusal ve gerekse uluslararas› platformda, tekrar ve kopyac›l›ktan da sak›nabilmek için, üniversiteler aras›nda bir koordinasyon yap›larak, bilgi iletiﬂimi sa¤lanmal›d›r.
Çok büyük bir fabrika olarak gördü¤üm ça¤daﬂ üniversite,
sahip oldu¤u her türlü teknik, bilgi ve bilim gücünü, akademik
hürriyet düﬂüncesi ile, yenilikçi bir zihniyetle de¤erlendirerek,
ilave kaynak yaratabilen, elindeki imkanlar› rasyonel bir biçimde kullanarak, bilim ve insanl›k ad›na yararl› katk›larda bulunmak mecburiyetindedir. Her alanda oldu¤u gibi, üniversitelerde de rekabet, teﬂvik edilmesi gereken di¤er önemli bir konudur.
Genel olarak de¤erlendirildi¤inde, bilimin ve bilim adam›n›n esas gayesi, do¤ay› daha geniﬂ bir ifade ile evreni anlamak,
insan›n kendisini tan›mak ve kiﬂinin, çevresi ile uyum içinde oldu¤u müreffeh bir toplum ve dünya düzeni kurmas›na yard›mc› olmakt›r. Nitekim, insan›n refah›n› sa¤lamas› ve evrensel olmas› gereken bilim ve teknoloji, ça¤lar boyunca her alandaki
ilerlemelerin ve geliﬂmelerin itici gücünü oluﬂturmuﬂ ve toplumlar›n, ülkelerin ve kavimlerin kaderine etki eden faktörlerin
baﬂ›nda gelmiﬂtir. Günümüzde baﬂ döndürücü bir seviyeye
ulaﬂm›ﬂ olan bu bilimsel ivme zemininin bulundu¤u ülkelerde,
toplumsal ve politik çerçevenin geliﬂiminde belirleyici rol oynam›ﬂ, bu ülkelerin kendi ç›karlar› do¤rultusunda, di¤erleri
üzerinde her sahada etkileyici ve programlay›c› olmas›nda en
büyük etken konumuna ulaﬂm›ﬂt›r.

Üniversite ve Bilim ‹nsan›

Art›k, çok gecikmiﬂ olsa da, bilim-üniversite-toplum üçgenine reel çizgide e¤ilmemiz gerekmektedir. Zira, yeni bir milenyuma girdi¤imiz bu dönem, geliﬂmiﬂ ülkeler aras›na girerek
bir bilgi toplumu olarak ilerlemesi ya da az geliﬂmiﬂli¤in, daha
do¤rusu geri kalm›ﬂl›¤›n onur ve haysiyet k›r›c› sorun ve s›k›nt›lar› ile birlikte yaﬂamak aras›ndaki tercihinin belirlenece¤i bir
dönemdir.
Tercihi do¤ru yönde yapabilmemizin tek yolu, her zaman,
her ﬂartta ve her yerde, milli menfaatlerimiz ve toplumsal ihtiyaçlar›m›z do¤rultusunda, gerçek ve duru bilimi, etkin ve
egemen k›lmaktan geçer. Bunu yapmad›¤›m›z takdirde, aﬂa¤›lay›c› geri kalm›ﬂl›¤›n bata¤›nda kendi kendimizle bo¤uﬂarak,
yine o gücün ya da güçlerin ç›karlar›na hizmet etmekten kurtulamay›z. Her alanda emaneti ehline vererek, bilimi mutlak
hakim k›lmak, düsturumuz olmal›d›r. Gerçe¤e yaklaﬂmayan
ve insanl›¤a hizmet etmeyen çal›ﬂmalar, faydas›z iﬂlerle zaman› boﬂa geçirmekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir (Ayd›n, 2000a,b;
Ayd›n, 2008a,b,d).

Bilimsel Politika
Bilimsel politikam›z›n belirlenmesinde, mutlaka ülkemizin
ç›karlar› göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu bilimsel strateji,
akl›n› ve beynini bir enstrüman olarak kullanarak tüm kompleks ve ihtiraslar›ndan kurtulmuﬂ, bilimde evrenselli¤i yakalam›ﬂ, üniversal bilgi çizgisinde ve bu çizgiye katk›s› olan bilim
adamlar› ile, milli menfaatleri her ﬂeyin üstünde tutan, beynini
ve akl›n› tamamen ülkesinin ç›karlar›na esir edebilen politikac›lar ve bir avuç toprakta bir ülkeyi görebilen, bir damla göz yaﬂ›nda bir umman› sezebilen askerler taraf›ndan, ortak olarak
belirlenmelidir. Tespit edilen bu milli bilim politikam›z do¤rultusunda, ilim adamlar› yönlendirilmeli ve özellikle problemlerimizi çözmeyi hedefleyen projeler, gerek devlet ve gerekse
di¤er kuruluﬂlar taraf›ndan desteklenmelidir.
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde ﬂahsiyetli bilim politikalar›
buna benzer ﬂekilde oluﬂturulmaktad›r. Washington’da, kapal›
kap›lar ard›nda belirlenen bu politikalar do¤rultusunda, bilim
modas› oluﬂturulmakta ve bu, bas›na bilinçli olarak s›zd›r›larak,
bilim adamlar›n›n bu alanlarda araﬂt›rma yapmalar› teﬂvik edilmektedir. ‹steyen istedi¤i her bilimsel araﬂt›rmay› yapabilir,
ama gerek devletten ve gerekse vak›f, holding ve di¤er kuruluﬂlardan yeterli mali destek sa¤layamaz. Uzaktan bak›ld›¤›nda,
her bilim adam›n›n istedi¤i araﬂt›rmay› yapt›¤› zannedilen bat›da, asl›nda dolayl› olarak, güdümlü bir bilim vard›r.
Geliﬂmiﬂ ülkeler, para musluklar›n› aç›p kapayarak, s›radan
insanlar›n anlayamayaca¤› ve hissedemeyece¤i ustaca bir biçimde bilim ve bilim adamlar›n› yönlendirmektedir. Memleketine,
insan›na laz›m olan araﬂt›rma konular› tespit edilerek, bilim
adamlar›na burs veren kurum ve kuruluﬂlar bilinçlendirilmektedir. Bu kuruluﬂlar, proje seçiminde bu esaslar› k›stas olarak al-

maktad›r. Bütün bunlar bilim modas›n›n oluﬂmas›n› güçlendirmektedir. Ülkenin iﬂine yarayacak araﬂt›rmalar, bu metotla, di¤er çal›ﬂmalara oranla büyük bir mesafe kat eder. Elektronik sanayini Japonya’ya b›rakarak, harp sanayisine e¤ilen Amerika’n›n politikas›n›n alt›nda yatan gerçek budur. Rusya’da bu
mekanizma 1991 öncesi dönemde zorla yapt›r›lmakta idi.
Ülkemizde, üniversite ve bilim potansiyelini, milli politikam›z do¤rultusunda artt›rmam›z için, kendi bilim adamlar›m›z›,
kendi öz ﬂahsiyetimizle yine kendimiz yetiﬂtirmeliyiz. Bunun
için de, bu duyguyu çocuklar›m›za daha ilkokul ça¤lar›nda aﬂ›lamal›y›z. Gerçek bilim adamlar›m›za, gerçek de¤erlerini vererek ve lay›k olduklar› yere ç›kartarak, çocuklar›m›z›n bilim adam› olmalar› özendirilmelidir. Gençlerimiz yönlendirilirken bile, bu milli bilimsel politika göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu
düﬂüncelerle ancak, üniversal çizgide üniversitelere kavuﬂmam›z mümkün olabilir. Milli kültür ve de¤erlerinden kopar›lm›ﬂ
bilim adamlar›n›n ﬂahsiyetli bilim yapmalar› da beklenemez.
Erdemler kurulu olmas› gereken üniversiteler, son y›llarda
mümtaz niteliklerinden çok ﬂeyler kaybetti. Nitekim, geri kalm›ﬂl›k, kokuﬂmuﬂluk bir bütündür, bir topluma girince, tüm organlar›na nüfuz eder. Hiç bir alanda istikrarl› bir plan, proje ve
politikas› olmayan kitlelerin, ﬂahsiyetli bilim politikalar›n›n olmas›n› beklemek hayalciliktir. Bilim ahlak›n›, fütursuz hayali
bilim düﬂüncesine, orijinal fikir üretkenli¤i ve öz eleﬂtiriyi, eyyamc› yaﬂant› ve yang›ndan mal kaç›rma ya¤mac›l›¤›na hakim
k›lmad›kça, bir oranda üniversite savurganl›¤›n›n körükledi¤i
akademik ve psikolojik anarﬂinin önüne geçilmedikçe, milli
ﬂahsiyetli bilimsel politika oluﬂturmam›z mümkün de¤ildir (Ayd›n, 2008c; Ayd›n, 2009; Ayd›n, 2010a; Ayd›n, 2013a,e).

Kariyer, Makam, Heves
Bilimsel politikalar› iflas etmiﬂ ülkeler y›k›lmaya ya da ba¤›ml› olmaya mahkûmdurlar. Bilim üretmeden, sadece bilim ve
teknoloji ithalat› ile hiçbir yere var›lamaz. Bu, zaten sömürge
kalman›n esas›d›r. Aksi ise, yani haysiyetli bilim ve teknoloji ihracat› yapabilme, ba¤›ms›zl›¤›n ve bunu sürdürebilmenin ﬂart›d›r.
Temel bilimleri bir tarafa iten zihniyet, bilinçli veya bilinçsiz olarak bu ülkenin temelini ciddi bir ﬂekilde sarsmaktad›r. Bu nedenle, üniversite ve akademik unvan savurganl›¤›n›n yaﬂand›¤› günümüzde, ﬂu andaki bilimsel durumumuzun
acilen dikkatli bir ﬂekilde yeniden gözden geçirilmesi ve çok
ciddi önlemler al›nmas› gerekmektedir (Ayd›n, 2013f,g).
Resmi, politik, geleneksel, kanuni ve toplumsal, ne olursa
olsun, her türlü korku ve ürkekliklerden uzak, ba¤›ms›z düﬂünebilme kabiliyeti, bilim adam›n›n olmazsa olmaz›d›r. Yani
özgür düﬂünebilme s›fat›, yeni projeler yapabilmek ve farkl›
araﬂt›rmalara imza atabilmek için, bilim insan›n›n içindeki,
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kendisini yeni kap›lar açmak üzere hep ileriye do¤ru ateﬂleyen
ve yanan meﬂalesi olmal›d›r (Ayd›n, 2012b).
Özgür düﬂünebilme yetene¤i olmayan›n, yeni fikirler ve
projeler üretemeyece¤ini unutmamak gerekir. Çünkü yarat›c›l›k ve özgürlük, bilim adam›n›n çok önemli, atbaﬂ› giden, ikiz ve
do¤urgan ana hasletleridir. Bu hasletlerin çocuklar› ise projeler,
araﬂt›rmalar, makaleler ve kitaplard›r (Ayd›n, 2013b,f,g).
Hocalar, tercümelerle, derlemelerle ve k›yl’u kaal’ler (…o
dedi, …bu dedi, …denildi) ile de¤il, bizatihi yapt›¤› ilmi araﬂt›rmalar›, fikirleri, buluﬂlar› ve sahip oldu¤u telifleri ile tan›nmal›d›r. Zira araﬂt›rmalara dayal› olmayan eserler, bilimsel olma
özelli¤ine sahip olamazlar. Bu arada yaz›lmam›ﬂ, kay›tlara geçmemiﬂ, makale ya da kitap halini almam›ﬂ bir araﬂt›rman›n da,
ne kadar kaliteli ve sa¤lam temellere dayal› olursa olsun, kal›c›
hiçbir k›ymet-i harbiyesinin olmad›¤›n› da ifade etmek isterim.
Bilim adamlar›n› akademisyenlerden ay›ran en önemli fark,
yapt›klar› bilimsel araﬂt›rmalar› ve buluﬂlar›d›r. Nitekim akademisyenler, a¤›rl›kl› olarak derleme faaliyetleri yaparken, genellikle ilim adamlar›, yeni buluﬂlara, farkl› ufuklara kap›lar açan
araﬂt›rmalar› ile ön plana ç›kmaktad›rlar (Ayd›n, 2008e,f).
“DOKTORA”, bilim dünyas›nda uluslararas› düzeyde yeﬂil
pasaporttur. Herkes bunun bilincinde olmal›d›r. Oysa baz› ülkelerde para ya da baﬂka ﬂeylerle(!) sat›lan üniversite, fakülte, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük diplomalar›, ülkemizde de, çok ac›d›r ki, tabir yerinde ise ilmi hüviyeti temsil
eden isimler alt›ndaki baz› kurum ve kuruluﬂlar›n pazarlar›nda
arz-› endam etmektedir(!). ‹lim adaml›¤›n›n kap›lar› ve temel
taﬂlar›, kapitalist düzen ad›na bir bir feda edilmektedir (Ayd›n,
2012c).
Yüksek lisans ve doktora ö¤rencileri bir yana, kimlerin
doktora dersi verdi¤i, dersleri ve ders muhteviyat›, yetiﬂti¤i
yerler, kalitesi, kapasitesi, kafas›n›n çap›, ﬂapkas›n›n numaras›,
ahlak›, geçmiﬂi ve unvanlar› hususunda kalem oynatmaktan da
hayâ ve imtina ediyorum.
Bu husus katiyetle, gerek YÖK ve gerekse taﬂ›d›klar› isimlerin bilincinde ve mesuliyetinde olmas› gereken kurum ve
kuruluﬂlarca dikkate al›narak, her önüne gelenin bu iﬂe soyunamamas› için s›k› kontrol ve cezrî müeyyideleri de ihtiva
eden gerekli düzenlemelerin yap›lmalar› gerekmektedir.
Bu çerçevede, akademik unvanlar›n kazan›lmas› ve bilimsel
kuruluﬂlar›n yönetimine atanmadaki ilkelerde bir tak›m de¤iﬂikliklerin gereklili¤ine inanmaktay›m. Daha fazla t›p, mühendislik ve fen bilimleri alanlar›nda, akademik unvanlar›n (Yrd.
Doç., Doç. ve Prof.) kazan›lmas› ve fakülte ve üniversite yönetimine (Dekan ve Rektör) yap›lacak atamalarda, dikkat edilmesi gerekti¤ine inand›¤›m baz› görüﬂ ve düﬂüncelerimi, özellikle
politikac›lara ve bu ülkenin yönetimine talip olanlara, bir ›ﬂ›k
tutabilece¤i arzu ve ümidiyle, ilave baﬂl›klar halinde burada ifade etmek istiyorum.
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Merkezi Doçentlik Yabanc› Dil S›nav›
Merkezi Doçentlik Yabanc› Dil S›nav›, ﬂu andaki durumu ile
bilim adamlar›m›z›, Türk bilimini uluslararas› seviyede savunacak, tart›ﬂacak ve yazacak seviyeye getirememektedir. Bu nedenle, bu s›nava “Sözlü Aﬂama” kesinlikle ilave edilmeli ve özellikle
Türkçeden yabanc› dile çeviri, s›nava mutlaka dahil edilmelidir
(Ayd›n, 2008f; Ayd›n, 2014a,b).
Halen dünyada iletiﬂim ve bilim dilinin ‹ngilizce oldu¤unu
ve hegemonyas›n› sürdürdü¤ünü inkâr etmek, mümkün de¤ildir. Ana dilde e¤itimin ehemmiyetini de asla göz ard› etmemeliyiz. Ancak, yabanc› dili de, sosyal, ekonomik, politik, siyasi,
diplomatik ve ilmi platformda bir amaç de¤il, bir araç olarak
kabul etmeli ve ona göre bir strateji tayin ve takip etmeliyiz.
Günümüzde, her ﬂey bir yana, bilim ve teknoloji serüveninden
kopmamak ve bu sürece katk›da bulunabilmek için, ‹ngilizce
ﬂartt›r (Ayd›n, 2013f).
‹ﬂte üniversitelerde bu anlamda okur-yazar olmak, bütün
bu sebeplerden dolay›, daha baﬂka bir keyfiyet arz eder. Zira
burun k›v›rd›¤›m›z, Arap dünyas›, Hindistan, Pakistan ve Afrika ülkelerindeki ö¤retim üyelerinin bile, bu husustaki problemlerini çoktan hallettiklerine ﬂahit oluyoruz.
Oysa, bizim üniversitelerimizden bir ﬂekilde kat›ld›klar›
uluslararas› ilmi toplant›larda unvan›na s›¤›narak, medet ve
hürmet uman, kerameti kendinden menkul nicelerinin, tebli¤
sunmak, konferans vermek ﬂöyle dursun, ona da bir ﬂeyler sorabilirler, konuyu ve soruyu anlayamayabilirler ve cevap veremeyebilirler korku ve endiﬂesi ile ortalarda gözükmediklerini ya da
konferans salonlar›n›n arka koltuklar›n› kendilerine mesken
tuttuklar›n› çok gördük. ‹çimden bir ses de bana, “B›rak yabanc› dili de, kendi ana dillerinde okusa, yazsa, konuﬂsalar ya!” diye sesleniyor!

Yard›mc› Doçentli¤e Atama
Yard›mc› Doçentli¤e atama, mutlaka bir disipline sokulmal›d›r. Zira bu titr, bilimsel kariyerin ilk aﬂamas›d›r. Bunun için;
Bu aﬂamada yabanc› dil sorunu kesinlikle halledilmelidir.
Merkezi Doçentlik Yabanc› Dil S›nav›’n› geçemeyenler,
bu kadroya atanmamal›d›rlar. Aksi halde, bilimsel olarak
çok verimli olmas› gerekti¤ine inand›¤›m yard›mc› doçentlikte geçen süreler, halen süregeldi¤i gibi, yabanc› dil
için harcanm›ﬂ olur.
Kadroya atanabilmek için, uzmanl›k ya da doktora sonras›, en az iki y›l, özellikle akademik kuruluﬂlarda uzman veya ö¤retim görevlisi olarak çal›ﬂm›ﬂ olmal›d›r.
35 yaﬂ bu atamalar için üst s›n›r olmal›d›r. Süre uzatmalar›nda ise, 40 yaﬂ aﬂ›lmamal›d›r. Aksi halde bilimsel dinamizmi yakalayamay›z.

Üniversite ve Bilim ‹nsan›

En az iki ciddi referans mektubu istenmelidir. Bu referans
mektuplar›, fen ve sa¤l›k bilimlerinde uluslararas› bilimsel
araﬂt›rma ve yay›nlar› olan, sosyal bilimlerde ise, buna eﬂde¤er, “H” faktörü yüksek sayg›n profesörlerden temin
edilmelidir.
Kadroya atanacak aday›n, Web of Science, SCI’ye girebilen uluslararas› yabanc› dilde yay›n yapan dergilerde en az
bir, yurt içi dergilerde ise beﬂ yay›n› bulunmal›d›r. Bu yay›nlardan en az ikisinde, aday birinci isim olmal›d›r. Sosyal Bilimler için, bu standartlara uyumlu farkl› kriter ve
k›staslar getirilebilir.

zenlemeler, kanaatimce, uluslararas› bilimsel politikalar dikkate al›narak yeniden gözden geçirilmelidir.

Doçentlik

Ne oldu¤u ve normal uzmandan fark› bir türlü anlaﬂ›lamayan “Yard›mc› Doçent”lik payesinden sonra, doçentlik s›navlar›nda, y›llar önce var olan ve çok gerekli oldu¤una inand›¤›m
“kollokyum” ve cerrahi branﬂlarda “ameliyat” aﬂamalar› neden
kald›r›ld›, anlam›ﬂ de¤ilim. Hele hele cerrahi branﬂlarda, her
uzman›n, her operatörün yapabildi¤i s›radan ameliyatlar› yapmak, onlar› da yapabiliyorlar m› bilmiyoruz ya, bir kriter olmamal›d›r. Yüksek riskli ameliyatlar›, doçent ve profesörler yapmayacaklar da kimler yapacaklar. Hiç dertleri(!) ve düﬂmanlar›(!) yokmuﬂ gibi, bunu da uzmanlar›m›zdan beklemek haks›zl›k, hatta insafs›zl›k olur. Akademik payelerin, tabela ve kartvizitlerini süslemekten(!) baﬂka ne ehemmiyeti kal›r. Üniversiteler d›ﬂ›nda icra-i san’at(!) yapanlar›n, doçent ve profesör olmak
için, ak›l almaz entrikalara ve usullere müracaat etmelerini nas›l izah edebiliriz ki!
Doçentlik jürileri, mümkünse “H” faktörü asgari 5 olan
profesörlerden teﬂkil edilmeli, SCI veya eﬂde¤er kaynaklara giremeyenler komisyona dahil edilmemelidir.
Doçentlik s›nav›na baﬂvuracak aday›n, en az üç y›l› üniversitelerde yard›mc› doçent ya da ö¤retim görevlisi olarak
veya akademik kuruluﬂlarda olmak üzere toplam 5 y›l, uzmanl›k ya da doktora sonras› çal›ﬂmalarda bulunmuﬂ olmas› gerekir.
Aday, uluslararas› araﬂt›rmalar› ve yay›nlar› at›f alm›ﬂ iki
profesörden, referans ve sponsorluk mektubu temin ederek ve jüriye takdim etmelidir.
Aday›n, SCI, SCI-Expanded, Web of Science veya di¤er
bilim dallar›nda, buna denk bilim kütüklerine kay›tl› uluslararas› dergilerden birinde, birinci isim olarak yay›nlanm›ﬂ, en az iki deneysel ya da araﬂt›rma makalesi bulunmal›d›r. Bu vas›flardaki ortak yay›nlardan alt›s›, bu de¤ere
denk tutulabilir. Vaka takdimleri ﬂeklindeki yay›nlar, bu
ﬂart için, dikkate al›nmamal›d›r.
Aday, makalelerinin en az üçte birinde birinci isim olarak
yer almal›d›r. Yurt içi makale say›s›, verim ve kaliteyi artt›rmak aç›s›ndan, uluslararas› dergilerde yay›nlanan makalelerinin beﬂ kat›n› geçmemelidir.

Doçentlik, akademik yaﬂamda geri dönüﬂü olmayan çok
önemli bir merhaledir. Bu akademik payenin verilmesinde,
ülkemizin yap›s› da göz önüne al›narak, ileri derecede hassasiyet gösterilmeli, hatta jürilerin seçiminde bile, bir tak›m vas›flar aranmal›d›r (Ayd›n, 2008d,f; Ayd›n, 2010a).
“Doçentlik”, insanl›¤›n ortak miras› olan ilmi müktesebat›m›z›n muhafazas›, yeni keﬂif ve icatlarla zenginleﬂtirilmesi, kesintisiz sürdürülmesi ve kuﬂaktan kuﬂa¤a nesiller boyu aktar›lmas›nda çok önemli ve asla taviz verilmemesi gereken akademik bir unvan olup, üniversiter sistemde geri dönüﬂü olmayan
ileri derecede etkin bir kariyer aﬂamas›d›r (Ayd›n, 2014b).
Her ne kadar uluslararas› bilimsel platformda, akademik hayat›n ilk ve en mühim basama¤› olan “doktora”, ilmi yeﬂil pasaport olarak telakki edilse de, dünyan›n di¤er birçok ülkesinden
farkl› olarak, gerek kadro ve gerekse üniversiter itibar aç›s›ndan
bizim ülkemizdeki akademik organizasyonda “doçentlik” merhalesi, en önemli basamak olarak kabul edilmektedir.
Üzülerek belirtmeliyim ki, bir toplumda hangi aç›dan olursa olsun, dejenerasyon baﬂlay›nca, o toplumun her organ› ve
her ferdi, bireysel makam, mevki, kalite, kültür, sosyolojik ve
e¤itim seviyelerine göre belli oranlarda, kendilerine düﬂen paylar› al›rlar ve bunu da adaptasyon zorlu¤u çekmeden ve c›l›z
tepkiler bir yana, genellikle itiraz etmeden kabullenirler. Bu
çerçeveden bak›ld›¤›nda, sa¤l›k sistemimizde oldu¤u gibi, bir
türlü yerli yerine oturtulamayan, s›k s›k de¤iﬂtirilen ve ray›na
sokulamayan “Üniversite Kanunu”, di¤er bir deyiﬂle “YÖK
Kanunu”, zaman zaman ak›llar› kar›ﬂt›rsa da, akademik hayat›m›z› ﬂekillendirmektedir (Ayd›n, 2014a,b).
“Doçentlik” unvan›n›n verilebilmesi için yap›lan s›navlar
da, bu minval üzere s›k s›k de¤iﬂikliklere maruz kalmaktad›r.
“Uydur-Kayd›r E¤itim Kurumlar›n›n ve Akademik Unvanlar›n” cirit att›¤› bir ortamda, bu hususta fikir beyan etmek ne kadar do¤rudur, bilmiyorum ama, üniversitelerde t›p fakülteleri
d›ﬂ›ndaki branﬂlar bir yana, hekimlik ve bu meslekle ilgili olarak akademik unvanlar›n kazan›m› hususunda yap›lan baz› dü-

Uluslararas› SCI kapsam›nda ciddi bir araﬂt›rmas›, yay›n› ve
yeterli derecede citation’› (at›f) olmayan, dünyada bilim adamlar›n›n ilmi de¤erlerini belirlemede önemli bir kriter olan “H
faktörü” yerlerde sürünen, literatürü takip etmekten, yazmaktan, okumaktan, var m› bilmiyorum amma, tezini bile savunmaktan aciz, görevli oldu¤u jürideki adaylar›n seviyesini bile
yakalayamam›ﬂ, ilmi de¤erini ortaya koyan sorusunu bile daha
önceden haz›rlay›p gelen ve her nas›lsa ald›klar› “Profesör”(!)
titrlerinin arkas›na s›¤›nm›ﬂ, kara cahil baz› kiﬂilerin, doçentlik
jürilerinde yer almalar›n› anlamakta zorlan›yorum.
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Doçent aday›, o zamana kadar yap›¤› ilmi aktivite ve çal›ﬂmalar›, ameliyat ve klinik faaliyetlerini, ilgili birimin baﬂkan›na ya da fakülte dekan›na tasdik ettirerek bir rapor halinde, yay›nlanm›ﬂ makaleleri ile birlikte doçentlik s›nav jürisine sunmal›d›r. Jüri, bu dosya ve raporla ilgili olarak dokümanlar› gerekli gördü¤ünde, istemeye yetkili olmal›d›r.

Profesörlük
Profesörlük, en üst düzeydeki akademik unvand›r. Bir büyükelçilik hatta daha üst bir seviyede olan bu titr, doçent olan
herkese rutin bir ﬂekilde da¤›t›lmamal›d›r. Bilimsel üretkenli¤i ve yarat›c›l›¤› olmayanlar kesinlikle bu makama yükseltilmemelidirler. Sayg›nl›k biraz da, bilimsellikle sa¤lanmal›d›r.
Profesörlük jürilerinin teﬂkilinde, asgari olarak, doçentlik
s›nav komisyonunun oluﬂumu için aranan ﬂartlar dikkate
al›nmal›d›r.
Profesörlü¤e yükselmek için, aday›n doçentlik payesini ald›ktan sonra, asgari 5 y›l, sahas› ile ilgili çal›ﬂmalarda bulunmas› gereklidir. Bu sürenin en az 3 y›l› üniversitelerde
veya akademik kuruluﬂlarda geçmelidir.
Profesörlü¤e yükselmek için, aday›n doçentlik payesini ald›ktan sonra, Web of Science, SCI gibi kütüklere kay›tl›
uluslararas› dergilerde yabanc› dilde, birinci isim, en az 3
araﬂt›rma yay›n› bulunmal›d›r. Bu yay›nlar›ndan birisi, kesinlikle profesörlük takdim tezi niteli¤inde olmal›d›r. Bu
yay›nlar›ndan en az biri, kendine yap›lan at›flar hariç, uluslararas› düzeyde at›f alm›ﬂ olmal›d›r.
Profesör aday›n›n yabanc› dilde yay›nlanm›ﬂ, en az üç uluslararas› makalesi, at›f almas› ve SCI’de yer almas› ﬂart› aranmal›d›r.

Dekanl›k ve Rektörlük
Dekanl›k ve rektörlü¤e atama, daha rasyonel ve bilimsel
esaslara dayand›r›lmal›d›r. Akademik kuruluﬂlar›n yönetimini
elinde bulunduran insanlar›n, idaresi alt›ndaki bilim adamlar›n› yönlendirmesi ve teﬂvik etmesi gereklidir. Bilim ve bilimsellikten bihaber idarecilerin, maiyetlerindeki bilim insanlar›na,
örnek olmalar› da beklenemez. Bu nedenlerle, bu tür atamalar
için de baz› ilmi özellikler dikkate al›nmal›d›r:
Dekanlar›n, Web of Science ve SCI kapsaml› ya da sosyal
bilimlerde eﬂde¤er ulusal ve uluslararas› düzeydeki yay›nlar›, “H” indeksi en az yedi de¤erini sa¤layacak düzeyde dergi ve kitaplarda at›f alm›ﬂ ve bir yabanc› dilde kusursuz konuﬂup yazabilen profesörler aras›ndan seçilmesi gerekir.
Özellikle rektör atamalar›nda, seçilecek adaylar›n, en az
bir yabanc› dili çok iyi derecede bilmesi, okumas›, yazmas› ve birçok sahada irticalen konferans verebilecek düzeyde olmas›na dikkat edilmelidir. Aksi bir durum, hem temsil etti¤i üniversite için, hem de ülkemiz ad›na onur k›r›c›
ve zedeleyici olur.
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Rektörlerde, dergi ve kitaplarda asgari 40 kez at›f alma ve
sa¤l›k ve fen bilimleri için, “H” indeksinin en az sekiz olmas› ﬂartlar›, kesinlikle aranmal›d›r. Rektör adaylar›n›n
tespitinde, Web of Science, SCI veya sosyal bilimler için
eﬂde¤er kütüklerde yer alan, en az on ulusal ve uluslararas› yay›n› olan profesörler dikkate al›nmal›d›r. Bu rakamsal
standard›n bulunamad›¤› durumlarda, buna en yak›n olan
profesörler aras›ndan seçim yap›lmal›d›r. Zira, yabanc› dil
bilmeyen, bilimsel araﬂt›rmadan ve makaleden bihaber,
yay›nlanan bir makalenin ve at›f alman›n haz ve heyecan›n› tatmam›ﬂ bir idarecinin, ilmi kurul ve kurumlarda liderlik yapabilmesi, yap›lan araﬂt›rma ve yay›nlar› takdir ve
teﬂvik etmesi beklenemez.
“Makale”den bahsetmiﬂken, Ebubekir Razi Eyvani’nin
(865–922), “Bir kantar ilim, bir okka edebe muhtaçt›r” vecizesini
unutmadan, “Makale Pazarlar›”na(!) da dikkat etmek gerekir
(Ayd›n, 2013c).

Serzeniﬂ
Dershanelerin ve t›p merkezlerinin “üniversite”(!) statüsüne kolayca kavuﬂabildi¤i günümüzde, akﬂamdan sabaha say›lar› artan ve nerede ise apartmanlar›n üniversite olabilmek
için s›raya girdi¤i bir hâl-i pürmelâl sergilenmektedir.
K›rk y›l öncesinin bir t›p ö¤rencisinin itibar›n›, maalesef
bugünün bir mütehass›s› arar durumdad›r. Uluslararas› platformda, birkaç branﬂ hariç, yerlerde sürünen bilimselli¤imiz,
taklitçi bilim adamlar›m›z(!), kontrolsüz yay›n politikalar›m›z,
baz› kiﬂiliksiz ve zavall› unvanl›-unvans›zlar›m›z çanak tutarak, seviyeyi aﬂa¤›lara çekmekte ve kalitesizleﬂmeye sebebiyet
vermektedir (Ayd›n, 2010a,b; Ayd›n, 2012a).
Bütün bu süreç içerisinde, gerek ö¤renci kalitesi, lisans,
yüksek lisans ve doktora programlar›, yard›mc› doçentlik, doçentlik ve profesörlük unvanlar›n›n verilmesi ve kullan›lmas›
ve gerekse yap›lan ilmi araﬂt›rmalar dikkate al›narak genel bir
de¤erlendirme yap›ld›¤›nda, kendini bilen belli baﬂl› üniversiteler hariç, birçok “üniversite”nin üzülerek belirtmeliyim ki,
“lise”den pek de farklar› bulunmamaktad›r(!) (Ayd›n, 2012b).
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