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rof. Dr. Üstün Ergüder’in kaleme ald›¤›, Aytaç Demirci’nin editörlü¤ünü üstlendi¤i “Yüksekö¤retimin F›rt›nal› Sular›nda Bo¤aziçi Üniversitesi’nde Baﬂlayan Yolculuk” kitab› biyografi olman›n ötesinde derin analizler içeren
ve yüksekö¤retimde yak›n tarihte yaﬂanan geliﬂmelere ›ﬂ›k tutan
bir eser. Yazar “… Bo¤aziçi Üniversitesi deneyimini bir “case”
(vaka) olarak kullan›p yüksek e¤itim hayat›m›z, üniversite yönetimi, akademik özgürlük, devlet-toplum-üniversite iliﬂkileri,
küreselleﬂme ve yüksek e¤itim gibi konulara analitik bir çerçeve içinde…” yaklaﬂmaktad›r. Prof. Dr. Üstün Ergüder’in meslektaﬂlar› ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan söyleﬂilerin de kitapta yer almas›, yaﬂanan olaylara hem farkl› görüﬂ aç›lar› katmakta hem de farkl› deneyim ve analizler ile kitab› zenginleﬂtirmektedir. Yazar kitab›n en önemli amac›n› “… Türkiye için çok
önemli oldu¤unu düﬂündü¤üm bir kurum, Bo¤aziçi Üniversitesi
ba¤lam›nda tarihe bir not düﬂebilmektir. ‹leriye bakabilmenin, gerçe¤i tasarlayabilmenin ancak geçmiﬂi iyi bilmek ve anlamakla mümkün oldu¤unu düﬂünüyorum.” sat›rlar›yla dile getirmiﬂtir. Yazar
bu konuda baﬂar›l› olunup olunmad›¤›n›n takdirini okuyucuya
b›rakm›ﬂt›r. Ben kitab›n baﬂar›s›n›n daha ilk sayfalardan itibaren kendisini hissettiren objektifli¤ine, samimiyetine, yeri geldi¤inde özeleﬂtiri yapabilmesine ba¤l›yorum. Olaylar, geliﬂmeler siyah veya beyaz diye verilmemiﬂ, derinlemesine analizler
yap›lm›ﬂ, al›nan kararlarda do¤ru olmayan yanlar varsa tüm dürüstlü¤üyle bu konular tart›ﬂ›lm›ﬂ. ‹ﬂte bu ﬂeffaf, samimi ve olabildi¤ine dürüst dil sizi içine çekiyor, benzerlikleri yakalay›p
birçok konuda ‘acaba ben olsam ne yapard›m’ sorusuna cevap
ar›yorsunuz.
Eser yedi bölümden oluﬂuyor; ilk bölümün ismi “Yaﬂama
Do¤ru ‹lk Ad›mlar.” Bu bölümde yazar›n çocukluk y›llar› ve ailesi, o y›llardaki Ankara ve ‹stanbul hakk›nda bilgiler bulunmakta. Takip eden bölümlerde oldu¤u gibi bu bölümde de anlat›lanlar, paylaﬂ›lan foto¤raflarla zenginleﬂtirilmiﬂ. Robert Ko-

leji, Manchester Üniversitesi lisans e¤itimi ve ABD Syracuse
Üniversitesi’ndeki doktora y›llar› bu bölümde anlat›lm›ﬂ. ABD
ve ‹ngiltere’deki Yüksekö¤retimin karﬂ›laﬂt›r›lmas› da bu bölümde yer al›yor. Sayfalarda okurken sizi gülümseten birçok k›s›m mevcut. Benim özellikle hoﬂuma giden, ‹ngiltere’deki mülakat s›navlar›nda yaﬂananlar ve altm›ﬂ›nc› sayfada anlat›lan,
Üstün Ergüder hocam›z›n seyretmek zorunda kald›¤› ameliyat(lar). “Eve Dönüﬂ” bölümünde Robert Kolej Yüksek’in Bo¤aziçi Üniversitesi olmas›, askerlik y›llar›, 6–7 Eylül olaylar›,
yüksekö¤retimdeki geliﬂmeler, yazar›n doktora sonras› yurtd›ﬂ›
çal›ﬂmalar›, YÖK’ün kurulmas› ve üniversiteler üzerindeki etkisi anlat›l›rken, yazar› ve ailesini daha yak›ndan tan›yoruz.
ABD’deki e¤itim ve Türkiye ile karﬂ›laﬂt›rmas› gibi konular da
bu bölümde yer almaktad›r. “Neden Rektör Olmak ‹stedim?”
baﬂl›kl› üçüncü bölümde, seksenli y›llardaki YÖK’ün Bo¤aziçi
Üniversitesi’ne olumsuz müdahaleleri ve bunlar ile nas›l mücadele edildi¤i anlat›lmaktad›r. Yazar›n farkl› idari görevleri sonras›nda arkadaﬂlar›n›n “sen neden rektör olmuyorsun?” sorular›n›n yo¤unlaﬂmas› ile rektörlük fikrinin ﬂekillenmesi ve May›s
1992 tarihinde gayri resmi temayül belirleme seçiminde en
yüksek oyu almas›, seçimin YÖK’te ve di¤er üniversitelerde
oluﬂturdu¤u yank›lar ve 2547 say›l› kanun ve getirdi¤i merkeziyetçi yap›lanman›n ele al›nd›¤› bu bölümde ayr›ca 17 Temmuz
1992’de yap›lan resmi seçimde en yüksek oyu alan Ergüder’in
seçimle atanan ilk rektör olmas›, heyecanla çal›ﬂacak bir yönetim kadrosunu belirlemesi ve stratejik plan oluﬂturma amac› anlat›lmaktad›r. Dördüncü bölüm “Rektörün Seyir Defteri” ad›n› taﬂ›maktad›r. Tak›m oyununa dayanan, yatay bir organizasyon ﬂemas› ﬂeklinde farkl› ekiplerin ba¤›ms›z ama koordineli
çal›ﬂabilmesinin önemi ile baﬂlayan bölüm, kurumun baﬂar›s›
için rektörün yetenekli ve çal›ﬂkan bir yönetim tak›m› kurmas›,
onlar› yetkilendirmesi ama gerekti¤inde tüm sorumlulu¤u tek
baﬂ›na alabilmesinin gerekti¤ini ifade etmektedir. Bu bölümde

Naci Tolga Saruç

ayr›ca, yap›lan kalite çal›ﬂmalar› ve sadece Türkiye’de de¤il Avrupa’da da bir ilk olarak Bo¤aziçi Üniversitesi’nde stratejik plan›n haz›rlan›p uygulamaya konulmas› tart›ﬂ›lmaktad›r. En detayl› yaz›lan bölümlerden birini oluﬂturan bu bölümde, “Kalite
Peﬂinde Bir Üniversite” ad›ndaki beﬂinci bölümde oldu¤u gibi
yap›lanlar ve yap›lmaya çal›ﬂ›lanlar tüm detaylar› ile ortaya konulmaktad›r. Bu bölümler tecrübelerin aktar›lmas›, yap›lan çal›ﬂmalar ve bunlar›n analizlerini içermesi bak›m›ndan önem taﬂ›maktad›r. Bu bölümler, Prof. Dr. Üstün Ergüder hocan›n
rektörlük yapt›¤› 1992–2000 y›llar›n› kapsamaktad›r. Avrupa
Üniversiteler Birli¤i Kalite De¤erlendirme sürecinde yap›lan
çal›ﬂmalar, Magna Charta Observatory Konsey Üyeli¤i
(2004–2009) ve baﬂkanl›¤› (2009–2013) çal›ﬂmalar›na da bu bölümlerde yer verilmiﬂtir. “Bo¤aziçi Sonras›: Sabanc› Üniversitesi ve Yeni Projeler” adl› alt›nc› bölümde, devlet üniversiteleri ve vak›f üniversiteleri karﬂ›laﬂt›rmalar› yap›lmakta ve özellikle Bo¤aziçi gözlü¤ünden vak›f üniversiteleri de¤erlendirilmektedir. Tabii ki yazar›n 2000’li y›llarda baﬂta Sabanc› Üniversitesi olmak üzere farkl› vak›f üniversitelerinde edindi¤i tecrübe
buna olanak sa¤lamaktad›r. Ayr›ca yenilikçi projeler olarak ‹stanbul Politikalar Merkezi ve E¤itim Reformu Giriﬂimi de bu
bölümde yer almaktad›r. Eserin son bölümü “Öykünün Sonu:
Bu Yolculuk Ne Anlama Geliyor?” ismini taﬂ›maktad›r. Bu bölümde e¤itim ile ilgili genel de¤erlendirme ve analizlere yer verilerek sorunlar için çözüm önerileri getirilmiﬂtir.
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Kitap özelde yüksekö¤retim kurumlar›nda her düzeyde yöneticilik görevinde bulunan akademisyenlere hitap ediyor, genelde ise e¤itim ile ilgili tüm iç ve d›ﬂ paydaﬂlara tecrübe ve bilgilerin aktar›lmas›n› sa¤l›yor. Tabii ki Bo¤aziçili akademisyen
ve ö¤renciler kitaptan daha farkl› bir zevk alabilirler, fakat (benim gibi) Bo¤aziçi Üniversitesi ile yolu kesiﬂmeyen akademisyenler veya ö¤renciler için bu bir dezavantaj de¤il. Olaylar ve
geliﬂmelerin anlat›m› sizin hem kurumu tan›man›z› sa¤l›yor
hem de ço¤unlukla benzer sorunlar›n sizin kurumlar›n›zda da
yaﬂand›¤›n› hat›rlaman›za yol aç›yor.
Kitab› okurken sizi etkileyecek özelliklerden birisi ne kadar
ﬂeffaf, samimi ve ak›c› bir üslup kullan›ld›¤› olacakt›r. Bu nedenle 544 sayfal›k kitab› elinize ald›¤›n›zda kolayca b›rakam›yorsunuz, sizi hemen içine çekiyor, bu yüzden birkaç oturuﬂta
kitab› bitirmeniz mümkün. Fakat kitab› bir kere okuman›n, birço¤umuz için yeterli olmayaca¤›n› düﬂünüyorum, çünkü ikinci
ve takip eden okumalarda farkl› ayr›nt›lar yakalan›p, sat›r aralar›na nüfuz edilip, farkl› zevkler al›n›yor. Bu anlamda kitap okunup rafa kald›r›lacak bir eserden çok bir baﬂucu kitab›. Ayr›ca,
genel olarak e¤itimle ve özellikle üniversiteler ile ilgili arkadaﬂlar›m›z için güzel bir hediye.
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