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GĠRĠġ 

Genel yaĢam içerisinde mevcut olan iktidar iliĢkileri kurumsallaĢarak ve 

somut bir güce dönüĢerek farklı çıkar gruplarının elinde toplanmaktadır. Toplumun 

bütünsel varlığı iktidar iliĢkileri altında olanaklı olmakla birlikte, bu durum aynı 

zamanda baskı ve tahakküme, toplumsal eĢitsizliğe yol açmaktadır. Nitekim çıkar 

grupları çıkarlarına uygun durumların, yararlarına olan meselelerin genel yarar veya 

kamu yararı adına geniĢ halk kitlelerince kabulünü sağlamaktadır. Bu bakımdan, 

özellikle kapitalist koĢullarda devlet ve ekonomik yapı farklı çıkar gruplarının 

örgütlenmesi veya mücadele alanı olarak görülebilir.  

Kapitalist devletle ekonomi arasında birbirine bağlı belirleyici ve düzenleyici 

iliĢkiler mevcuttur. Nitekim ekonominin varlığını sürdürmesinde devletin 

düzenleyici rolü olduğu gibi, aynı zamanda ekonominin de devlet üzerinde belirleyici 

rolü mevcuttur. Bu iki alanda geçerli olan iktidar iliĢkileri genel yaĢam içerisine veya 

yaşam dünyası‟na yayılarak onu sömürgeleĢtirmekte, kendisine bağlamaktadır. 

Kamusal alanın varlığı da bu bağlamda anlam kazanmaktadır. Nitekim bu alan genel 

yaĢam içerisinde oluĢmakta, devletin ve ekonomik yapının sömürgeleĢtirmesine karĢı 

mücadele süreçlerini içermektedir. Kamusallık ise kamu kurumlarını devlet ve 

ekonomik yapıdan ayıran sınırdır ve kurumların kamusallık düzeyi bu güçlerin genel 

yaĢama müdahalesi ve geri çekilmesine bağlı olarak değiĢmektedir.  

Kamusal alanın varlığı, genel yaĢamı dıĢ müdahalelere, onların 

belirleyiciliğine karĢı korumanın yanı sıra, insan olma durumundan, insanların ortak 

sorun veya kaygılarından kaynaklanmaktadır. Nitekim kamusal alan kavramsal 

olarak devlet öncesine ait olan ve toplumun geneline, halka, tebaaya atıf yapan 

„kamu‟dan gelmekte ve kamu yararını sağlamak, genel yaĢamı baskı ve tahakkümden 
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korumak, toplumsal aydınlanmayı sağlamak gibi iĢlevleri yerine getirmektedir. 

Kamusal alan yurttaĢların hukuki güvence altında, eĢit ve özgür biçimde bir araya 

gelmesini ve genel sorunları, kamu yararına iliĢkin meseleleri karĢılıklı iletiĢim 

temelinde, kamusal müzakere ortamında tartıĢmasını ve eleĢtirmesini ifade 

etmektedir. Bu alana katılan yurttaĢlar ekonomik ve toplumsal eĢitsizliklerini, 

inançlarını, mezheplerini, cinsiyete dayalı farklılıklarını dıĢarıda bırakarak, burada 

sadece insan sıfatıyla görünmektedir. Dolayısıyla kamusal alan otoritenin, tahakküm 

ve baskının, bireysel çıkar ve gelip geçiciliğin etkisinden kurtulmuĢ, evrensel 

değerler üzerine kurulmuĢ ortak insani yaĢamı ifade etmektedir. Bu alan dıĢ güçlere 

karĢı özerk bir biçimde konumlanmakta; yurttaĢların müzakere ve tartıĢmalara 

özgürce katılmasına, kendini ifade etmesine, kamu yararına yönelik kararları eĢit 

haklarla belirlemesine imkan sağlamaktadır. Bu bağlamda kamusal alanın kurucu 

unsurlarının, benimsediği değer ve ilkelerin yeniden üretildiği, paylaĢıldığı 

kurumlardan biri, belki de birincisi ideal anlamıyla üniversitelerdir.  

Üniversite, kamusal alanın kurucu unsurlarına, ilkelerine canlılık kazandıran, 

bu alana iliĢkin değerlerin yeniden üretimini ve paylaĢımını sağlayan kurum olmanın 

yanı sıra aynı zamanda kamusal alanın önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. Nitekim 

üniversite, özgür ve özerk bir biçimde örgütlenmesi, eğitsel ve yönetsel süreçleri 

katılım ve karĢılılık esasında gerçekleĢtirmesi, akademik faaliyetlerinde tartıĢma ve 

eleĢtiriyi temel alması, kamusal aklın kurumsallaĢtığı yer olması, diğer iktidarlara 

karĢı bir iktidar alanı olarak kurulması ve bilimin dıĢında herhangi bir otorite 

bulundurmaması gibi nedenlerle kamusal bir ortamın oluĢması açısından önemli bir 

yapılanmadır. Bu ilkeler ve unsurlar üzerinden örgütlenen üniversite kendi 

mensuplarıyla bir bütün teĢkil etmekte; onların, mevcut koĢulların ötesine geçerek 
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farklı toplulukların görüĢlerini, bakıĢ açılarını, yaĢam tarzlarını öğrenmesine, daha 

geniĢ bir dünya görüĢüne sahip olmasına imkan tanımaktadır. Bu bakımdan 

üniversitenin kamusallığının incelenmesini amaçlayan bu çalıĢmada esas alınacak 

yöntem, kurumu tarihsel bir perspektifte kamusal alanın kurucu unsurları ve ilkeleri 

üzerinden ele almaktır. Ayrıca üniversitenin XIII. yüzyıl Avrupa‟sına özgü bir kurum 

olması ve kamusal alanın Batı Avrupa‟ya özgü bir süreç olarak değerlendirilmesi 

dikkate alınarak, üniversitenin kamusallığı, Avrupa sınırlarında, aynı zamanda 

buradan, özellikle Ġngiltere‟den etkilenmiĢ Amerikan üniversitelerini de kapsayacak 

bir çerçevede incelenmektedir. Üniversitenin kamusallığının incelenmesindeki amaç, 

bu kurumda kamusal alanın inĢa olunma imkanlarını, bunun önünde duran engelleri 

tarihsel bir düzlemde ortaya koymak ve üniversitelerin kamusallık açısından 

günümüzdeki durumuna ıĢık tutmaktır. Bir diğer ifadeyle, üniversitenin 

kamusallığına yönelik bu inceleme genel yaĢamın sadece bir boyutundaki deneme 

olmakla, hem kurumun kamusal niteliğini geri kazanmasında karĢı karĢıya kaldığı 

engelleri belirlemeyi hem de kamusal alanın inĢasındaki kurucu rolünü ortaya 

çıkarmayı amaçlamaktadır. Üniversitenin kamusallığının incelenmesiyle, kurumun 

kamusal alana yönelik farklı yaklaĢımların yükseliĢ ve çözülüĢ sürecindeki rolü 

değil, normatif bir kategori olarak kamusal alanın ilkeleri ve unsurları üzerinden 

üniversitenin tarihsel bir perspektifte ele alınması kastedilmektedir. 

Üniversitenin kamusallığına yönelik bu çalıĢma çeĢitli kaygılardan yola 

çıkmaktadır. Bu kaygılar hem üniversitenin kendisiyle hem de kamusal alanla ilgili 

olmaktadır. Nitekim kamusal alan üzerine yapılan çalıĢmalar genellikle teorik veya 

normatif bir tartıĢma çerçevesinde tutularak gerçek yaĢamdan soyutlanmaktadır. 

Tarihsel perspektifte ele alınmasına ve müzakereci demokrasi kurma açısından 
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önemine değinilmesine rağmen bu yöndeki çalıĢmalar soyut bir düzeyde tutularak, 

somut kurumlar üzerinden kamusal alanın incelenmesini, onun oluĢum ihtimallerini 

ihmal etmektedir. Bu nedenle üniversitenin veya diğer kamu kurumlarının 

kamusallık açısıdan incelenmesinde karĢılaĢılan esas zorluk, kurumları bu yönden 

inceleyen, değerlendiren çalıĢmaların azlığıdır. Diğer bir kaygı ise „kamu‟nun farklı 

disiplinlerin, özellikle kamu yönetimi alanının kurucu unsurlarından biri olmasına 

rağmen bu yöndeki çalıĢmalarda ikinci plana itilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Nitekim „kamu‟su olmayan bir disiplin olarak doğan yönetim bilimi ve ilgili yazın 

günümüzde kendisine inceleme nesnesi olarak „örgüt‟ü almıĢtır.
1
 Bir diğer yandan 

kamu veya bu kökten gelen kamusallık, kamusal alan sözcükleri kimi çalıĢmalarda 

sivil toplumla, devletle özdeĢ anlamda veya bunların dıĢında tutularak son derece iç 

içe geçmiĢ, karmaĢık anlamlarda kullanılmaktadır. ÇalıĢmamız açısından 

üniversiteyle ilgili kaygı ise kurumun ideal anlamı veya kökeniyle, düĢünsel özünü 

oluĢturan universitas‟la iliĢkisiz bir biçimde devlet ve ekonomi alanı içerisinde, bu 

alanlara özgü değerler esasında ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Bu bakıĢ açısı 

üniversitenin genel yaĢamla bağlarını, gerçek mahiyetini, iĢlevlerini, toplumsal ve 

siyasi rolünü görmezden gelerek onu devlet ve ekonomi alanına iliĢkin çıkarlar 

çerçevesinde, onlara bağlı bir değiĢken olarak tanımlamaktadır. Üniversite genel 

yaĢam içerisinde beliren kolektif tecrübe alanlarının önündeki ekonomik ve siyasi 

engelleri ortadan kaldırması açısından önemli bir kurum olmasına karĢın, onun 

ekonomik ve siyasi süreçlere bağlanması kurumun kamusal rolünün gözden 

kaçmasına yol açmaktadır. Devlet ve ekonomik yapı üniversiteyi kendi çıkarlarına 

                                                           
1
 Bu konuda daha geniĢ bilgi için bakınız: B.A.Güler, “Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi”, 

  Amme Ġdaresi Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 4, Yıl: Aralık 1994, s. 3-19. 

  Koray Karasu, Kuram ve Uygulamada Kamu Örgütleri, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara, 

  2004, s. 23. 
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uygun ideolojilerle, „doğru‟ söylemlerle donatarak onun aracılığıyla genel yaĢamı 

kendi iktidar yapısına uydurmağa çalıĢmaktadır. Dolayısıyla bu durumda kurum, 

tarihsel örneklerinden de görüleceği üzere iktidar iliĢkileri altında, onların çıkarlarına 

uygun ideolojileri genel yarar adına yeniden üreten bir aygıt haline gelmektedir. 

Üniversitenin kamusallığının incelenmesi öncelikle kamusal alan anlayıĢının 

genel çerçevesini açıklamayı gerektirir. Bu amaçla ilk olarak kamusal alanın 

tanımlanması üzerinde durarak “kamu”, “kamusal”, “kamusal alan” kavramları 

incelenecektir. Kamusal alan üzerine yapılacak genel bir tanımlamanın ardından 

kamusal alana yönelik yaklaĢımlar gözden geçirilecek, devamında çalıĢmanın genel 

çerçevesini oluĢturan Habermascı kamusal alan tarihsel, mekan ve normatif
2
 

boyutlarla değerlendirilecektir. Habermascı kamusal alan yaklaĢımı çalıĢmada esas 

alınacak olsa da, kamusal alanın üniversiteyle bağı diğer yaklaĢımlar, özellikle 

cumhuriyetçi kamusal alan yaklaĢımı üzerinden de kurulmaya çalıĢılacaktır. 

OluĢturulacak genel bir kamusal alan tanımlaması ve onun kurucu unsurları 

üzerinden değerlendirmek için öncelikle üniversite, kamu kurumu olarak ele alınıp 

onun genel yaĢam içerisindeki yeri belirlenecek, devamında kurumun kamusallığının 

incelenmesinde esas alınacak ilkelere veya unsurlara değinilecektir. 

Üniversite kamusallık açısından dıĢ güçlerin, özellikle devlet ve ekonomik 

yapının müdahaleleri, bunlara bağlı olarak kurumun değiĢen amaç ve iĢlevleri hesaba 

katılarak dört tarihsel dönemde incelenmektedir. Kamusal üniversite olarak ifade 

edilen ilk dönem, yani XIII.–XV. yüzyıllar kurumun ortaya çıkmasından kilisenin 

veya mutlak monarĢinin denetimine girmesine kadar geçen zaman dilimini 

                                                           
2
 Tarihsel boyut kamusal alan tarihini, mekan boyutu kamusal alanın ve bu bağlamda üniversitenin 

  Habermascı toplumsal formasyondaki yerini, normatif boyut ise kamusal alanın kurucu 

  unsurlarını ve kamusal üniversitenin temelini oluĢturan ilkeleri ifade etmektedir. 
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içermektedir. Ġleride ayrıntılı görüleceği üzere, üniversite bu dönemde genel kanının 

aksine dıĢ güçlerden bağımsız, özerk ve özgür bir kurum olmuĢtur. Ayrıca feodal 

hiyerarĢinin dıĢına çıkarak diğer iktidarlara karĢı bir iktidar yeri olarak 

konumlanmıĢtır. Kurum kökeni itibariyle öğrenci ve öğretim üyelerinin özgür bir 

biçimde örgütlenmesiyle oluĢmuĢ, hukuki Ģahıs niteliği kazanarak iĢlevlerini dıĢ 

güçlerden bağımsız bir biçimde, demokratik ilkeler esasında ve genel yarar amacıyla 

yerine getirmiĢtir. Üniversitenin düĢünsel özünü oluĢturan ve Antik Yunan idealleri 

üzerine oluĢan universitas, bu dönemde kurumsal bir yapıya kavuĢmuĢ, insani 

yetileri bütünlük içerisinde geliĢtirerek onu mükemmelliğe ulaĢtırmayı, ortak insani 

yaĢamı olanaklı kılmayı, toplumsal aydınlamayı hedeflemiĢtir. Üniversite akademik 

faaliyetlerinde hakikate veya gerçeğe yanlıĢların tasfiyesi yoluyla ulaĢma yöntemini 

benimsenmiĢtir. Dolayısıyla kurum, hakikate veya gerçeğe iliĢkin söylemleri eleĢtirel 

bir biçimde ele alarak, sorgulayarak, tartıĢarak bireyi onların tahakküm ve 

baskısından kurtarmayı, evrensel değerler üzerinden, özgür insan ve bilinçli yurttaĢ 

olarak yetiĢtirmeyi amaçlamıĢtır. Kurum kendi bağımsızlığı nedeniyle iç 

düzenlemelerini mensuplarının katılımıyla gerçekleĢtirmiĢ, akademik faaliyetlerinde 

ve eğitim sürecinde karĢılıklı iletiĢim için uygun bir ortam yaratmıĢtır. 

XVI. yüzyıldan itibaren ulusal üniversite dönemine girilmiĢ, kurum, ileride 

tarihsel örneklerinden de görüleceği üzere bağımsızlığını kaybetmiĢ, önce kilise, 

sonra devlet denetimi altında ulusal ideolojiyi manipüle eden birer aygıt haline 

gelmiĢtir. Dolayısıyla üniversite artık hakikate veya gerçeğe iliĢkin söylemleri 

sorgulamayı değil, onları mevcut güçlerin çıkarlarına uygun bir biçimde değiĢtirmeyi 

ve kamu yararı adına topluma aktarmayı kendine görev edinmiĢtir. Üniversitenin 

görevi mevcut güçler tarafından bu çerçevede belirlendikçe onun varoluĢunu 
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sağlayan demokratik ilkeler de ortadan kalkmıĢ, kurum kendi ideal varlığından, 

gerçek amaç ve iĢlevlerinden uzaklaĢarak bütünleyici rolünü, kamusal niteliklerini 

yitirmiĢtir. Universitas düĢüncesinin krize girmesiyle birlikte gerçek bir üniversite 

anlayıĢının sürdürülmesi olanaksızlaĢmıĢtır. Önceki yüzyıllarda özgür bir topluluk 

olarak kurulmasına ve tüm faaliyetlerini bağımsız bir biçimde yerine getirmesine 

karĢın, girilen yeni dönemde üniversiteler denetim altına alınmıĢ, tartıĢma ve 

müzakereler kısıtlanmıĢ, iç düzenlemeler, akademik faaliyetler ve eğitim sürecinin 

çerçevesi mevcut güçler tarafından belirlenmiĢtir. Ġnsani geliĢimi, toplumsal 

aydınlanmayı amaçlayan ve genel yarara hizmet eden kamusal üniversiteye karĢın 

ulusal üniversite mevcut iktidarın buyruğunda ve onun çıkarlarına uygun olarak 

toplumu denetim altına almayı kendine görev edinmiĢtir. Üniversite devlet tarafından 

yürütülen siyasi süreçlerin bir parçası haline gelerek ulusal çıkarlara hizmet etmiĢ, 

ulusal eğitimle milliyetçi ideolojinin yeniden üretimini sağlamıĢtır. 

XIX. yüzyıldan itibaren kamusal üniversite anlayıĢının çöküĢü üniversitenin 

bir taraftan devlet için personel yetiĢtirme, diğer taraftan sanayi üretiminin ve 

teknolojinin geliĢimine uygun bilgi üretme gibi iĢlevler üstlenmesiyle hızlanmıĢtır. 

Sanayi üretiminin etkisi altına giren kurum, artan öğrenci sayısı nedeniyle kitlesel bir 

nitelik kazanmıĢtır. Bu dönemde üniversitelerin kurulmasından özerklik, özgürlük 

gibi sahip olması gereken hakların tanınmasına, öğretim üyelerinin tayininden, 

öğrencilerin alımı ve ders programlarına kadar tüm prosedürler devlet tarafından 

hukuki yollarla düzenlenmiĢtir. Kurum düĢünsel özünden, toplumsal bağlarından 

koparılmıĢ, eleĢtirel aklın yerini araçsal veya teknolojik aklın almasıyla üniversitede 

bilimsel faaliyetler, hatta bilim kavramının kendisi krize girmiĢ, üniversite kapitalist 

ideolojinin ve sınıf iliĢkilerinin yeniden üretildiği, toplumsal eĢitsizliğin devamlı 
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üretildiği bir mekan haline gelmiĢtir. Kurum, yaĢadığı dönüĢümler ve üstlendiği bu 

gibi iĢlevler nedeniyle sıkça eleĢtirilmiĢtir. Hatta kimi zamanlar akademisyenler 

geleneksel üniversite anlayıĢını geri kazandırmak yönünde çalıĢmalara baĢlamıĢ, 

kurumun benimsediği bu muhalif tutum karĢıt eylemlere yol açmıĢtır. 

XX. yüzyılın sonlarından itibaren girilen ve Ģirket üniversite olarak 

tanımlanan dönemde üniversite bu kez sermaye egemenliği altında piyasa 

ihtiyaçlarına odaklanan bir kuruma dönüĢmüĢtür. Önceki yüzyıllarda sadece devlet 

tekelinde bulunan üniversite, girilen yeni dönemde devletin yeniden yapılanmasına 

paralel olarak bir taraftan devlet denetimine tabi, diğer taraftan piyasa ihtiyaçlarını 

karĢılayan bir kurum haline gelmiĢtir. Geleneksel anlamda diğer iktidarlara karĢı bir 

iktidar yeri olan üniversite artık devlet ve piyasa arenasında örgütlenmiĢ, kurumun 

kamusal nitelikleri piyasalaĢma yönünde yapılan reformlar, bireysel yarar veya Ģirket 

kültürü, mevcut tahakküm biçimleri ve piyasa ihtiyaçları nedeniyle zayıflamıĢtır. 

Bütünselliği ifade eden universitas düĢüncesi yerini parçalı yapıları ifade eden 

multiversite‟ye bırakmıĢtır. Geleneksel üniversitenin akademik faaliyetlerinde 

benimsediği tartıĢma ve müzakere yöntemlerinin yerini uluslararası standartların, 

ölçütlerin belirleyiciliği almıĢ, bilimsel çalıĢmalar piyasa ihtiyaçlarına göre 

Ģekillendikçe eğitim süreci de bu çerçevede biçimlenmiĢtir. Üniversite toplumsal 

bağlarının ortadan kalktığı bu dönemde kendi meĢruluğunu piyasa ihtiyaçları veya 

ekonomik bir dolayım aracılığıyla sağlamaya çalıĢmıĢtır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KAMUSAL ALAN VE ÜNĠVERSĠTE 

 

Kamusal alan üzerine yapılan çalıĢmalara, bu yöndeki tanım ve yaklaĢımlara 

dayanarak üniversitenin kamusallık açısından yeri ve rolü tespit edilebilir. Fakat 

kurumun kamusallık açısından nasıl bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini 

belirlemek için öncelikle kamusal alana yönelik bir incelemenin yapılması 

gerekmektedir. Nitekim kamusal alana yönelik bu inceleme, onun üniversiteyle 

bağlantısını kurmakta esas alınacak kriterleri belirleme açısından faydalı olacaktır. 

Kamusal alan “kavramsal olarak devletten ayrı olan; ilke olarak da devlete 

karĢı eleĢtirel söylemlerin üretildiği ve dolaĢtığı bir alan (…) aynı zamanda resmi-

ekonomiden de kavramsal olarak ayrı; pazar iliĢkilerinin değil, söylemsel 

iliĢkilerin”
3
, ortak meseleler hakkında tartıĢma ve müzakerelerin oluĢtuğu bir alandır. 

Daha geniĢ anlamıyla kamusal alan bireylerin üzerinde var olduğu ortak bir dünyanın 

gerçekliği ya da yaĢamın mahiyetiyle ilgili olanlardan toplumsal sistemin çeĢitli 

alanlarıyla ilgili olanlara kadar, yani tüm ortak konu veya meseleler üzerine bir araya 

gelerek sorular sorduğu, tartıĢma ve müzakere ortamında cevaplar aradığı alandır. 

Genel yaĢam içerisinde bu tür söylemlerin, tartıĢma ve müzakerelerin oluĢtuğu çeĢitli 

kamusal alanlar vardır. Nitekim “özel bireylerin kamusal bir gövde oluĢturarak 

toplandıkları her konuĢma durumunda, kamusal alanın bir parçası varlık kazanmıĢ 

olur”
4
 ve bu alanlar genel yaĢam içerisinde tiyatrolardan okullara, basın ve medya 

kurumlarından dernek ve birliklere kadar uzanan kolektif tecrübenin üretildiği tüm 

                                                           
3
 Nancy Fraser, “Kamusal Alanı Yeniden DüĢünmek: Gerçekte Varolan Demokrasinin EleĢtirisine Bir 

   Katkı”, (Çev: M. Özbek), Meral Özbek (ed.), Kamusal Alan, Hill Yayınları, Ġstanbul, 2004, s. 105. 
4
 Jürgen Habermas, “Kamusal Alan”, (Çev: M. Özbek), Meral Özbek (ed.), Kamusal Alan, Hill 

   Yayınları, Ġstanbul, 2004, s. 95. 
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devlet ve ekonomi dıĢı kurumlar eliyle geniĢler. Bu bağlamda ideal anlamı ve kökeni 

itibariyle üniversite de örgütsel ve iĢlevsel yönleri, özgün değerleri ve bu değerler 

esasında eğitime ve öğretime tabi tuttuğu bireyler dolayısıyla kamusal alanın kurucu 

unsurlarını kendinde barındırmakta; karĢılıklı etkileĢimi, kamusal iletiĢimi, tartıĢma 

ve müzakereyi, eleĢtirel düĢünmeyi sağlayacak kurumsal bir yapı olmaktadır. 

Üniversitenin kamusal rolüne yönelik bu idealleĢtirme, farklı tarihsel 

koĢullarda, özellikle günümüzde var olanla bağdaĢmasa da, kurumun kamusallık 

yönünden yetersizliğine ve sorunlarına ıĢık tutmak açısından faydalı olmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği üzere, kamusal alan genel yaĢam içerisinde oluĢan farklı 

görüĢlerin paylaĢıldığı, müzakere ve anlaĢmaların, mücadelelerin yaĢandığı geniĢ bir 

alandır. Bu bakımdan üniversitenin kamusallığı onun genel yaĢamla iç bağlarının 

bulunmasına, uygun bir birlik kurulmasına, “serbest fikir alıĢveriĢine, eleĢtirel 

analize, çok çeĢitli fikir ve değerlerin keĢfedilmesine, toplumsal eylem veya bilimsel 

ilerlemenin sonuçlarının araĢtırılmasına ve bu sonuçların, kendileri de dikkatle 

tartıĢmaya tabi tutulan değerler ıĢığında değerlendirilmesine”
5
 bağlıdır. Üniversitenin 

veya bu çatı altında verilen eğitimin kamusal değerlerin canlı tutulduğu, müzakere ve 

tartıĢmaların saf aklın* belirleyiciliği temelinde sonuca bağlandığı, doğruluğunun 

kanıtlandığı kamusal alan niteliği kazanması için “onun, hakim dokulardan 

arındırılmıĢ ve eleĢtirel nitelikte olması gerekmektedir.”
6
 Üniversitenin kamusal 

alanla bağlantısı ancak bu durumda olanaklıdır. Bir diğer ifadeyle, üniversitenin 

kamusal rolü ideal iletiĢim durumuyla, özerklik veya özgür bilgi üretimiyle, direnme 

                                                           
5
 Noam Chomsky, Demokrasi ve Eğitim, (Çev: E. Abadoğlu), C. P. Otero (ed.), Bgst Yayınları, 

  Ġstanbul, 2007,  s. 288. 

*Saf akılla özgür bir ortamda, herhangi ideolojinin, geleneğin veya tarihsel olanın etkisi altında 

  kalmayan, eleĢtirel evrensel ve genelleĢebilir aklın belirleyiciliği veya saf anlama yetisi 

  kastedilmektedir. 
6
 Ġzettin Önder, “Eğitim Üzerine”, Eğitim: Ne için? Üniversite: Nasıl? Yök: Nereye?, Ütopya  

  Yayınları, Ankara, 1999, s. 19. 
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ve dayanıĢma kültürüyle, tecrübesiyle ele alınabilir ve bunlara bağlı kaldığı sürece 

onun kamusal alanın bir parçası olarak tanımlanması anlamlıdır. Bu rolün 

değerlendirilmesi ise üniversitenin pratik durumu ile düĢünsel özünün 

karĢılaĢtırılmasından geçer ki, sonuç, kurumun önemli bir eleĢtirel akıl alanı olarak 

kendi düĢüncesine uygun davranıp davranmadığını ortaya çıkarır. 

Üniversitelerin kamusal rolünü değerlendirmeye geçmezden önce, kamusal 

alanın tanımı ve bu alana iliĢkin yaklaĢımlar üzerinde duracak, onun tarihini, genel 

yaĢamdaki yerini ve rolünü inceleyeceğiz. Devamında üniversiteyle bağını kurup, 

üniversite açısından kamusal alanın kurucu unsurlarını ve ilkelerini değerlendirmeye 

çalıĢacağız. Burada özellikle belirtmek gerekir ki, „kamusal alan‟ı ilgili yazının 

geniĢliği nedeniyle çalıĢma konumuzla bağını kurabilecek çerçevede ele alacağız. 

1. KAMUSAL ALAN 

Kamusal alan üzerine Hannah Arendt‟ten Richard Sennett‟e, Oskar Negt ve 

Alexander Kluge‟dan Jürgen Habermas‟a uzanan, hatta daha birçok düĢünürü 

kapsayan geniĢ bir yazın vardır. Bu yazının, özellikle Habermas‟ın bu yöndeki 

çalıĢmalarının genel hatlarına dayanarak kamusal – özel alan ayrımının çeĢitli tanım 

ve kavramsallaĢtırmalarına, bu bağlamda kurulan farklı devlet ve toplum iliĢkilerine, 

kamusal alanın farklı tarihsel dönüĢüm haritalarına ulaĢmak mümkündür. Kamusal 

alan üzerine yapılan çalıĢmaların önemli bir parçasını Habermas‟ın kamusal alan 

yaklaĢımını referans alan, onun temel noktaları üzerine inĢa edilen veya onun 

eleĢtirisi olarak geliĢtirilen çalıĢmalar oluĢturmaktadır. Bu bakımdan kamusal alan 

üzerine yapılacak incelemede Habermascı yaklaĢıma öncelik tanırken diğer 
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yaklaĢımları da dikkate almak, aynı zamanda Habermascı yaklaĢımın daha iyi 

anlaĢılması açısından da faydalı olacaktır. 

Kamusal alan yazını içerisinde Habermas‟ın çalıĢmalarını diğerlerinden daha 

farklı kılan, kamusal alanın “eleĢtirel akıl ve rasyonel rızaya dayalı modern 

özyönetim ilkesiyle tarihsel bağını yeniden kurmasından; hukuk devleti ve 

(müzakereli) demokrasi arasındaki iliĢkiyi böylece radikalleĢtirmesinden; ve 

kamusallık (eleĢtirel/iletiĢimsel akıl) ilkesinin bugünün koĢulları açısından 

gerçekleĢebilirliğini irdelerken, analizini kapitalizmin tarihsel ve bütünleyici mantığı 

içinde, çok yönlü bir Ģekilde kavramlaĢtırmasından kaynaklanıyor.”
7
 Bu nedenle 

Habermas‟ın ortaya koyduğu kamusal alan yaklaĢımı, bu yaklaĢımın tanım ve ilkeleri 

daha ileride değineceğimiz üzere aynı zamanda çalıĢmamızı temellendirmek, eleĢtirel 

akla ve özyönetim ilkesine sahip bir kurum olarak üniversiteyi tarihsel perspektifte 

kamusal niteliği açısından değerlendirmek için esas alınacak yaklaĢımlardan biridir. 

Fakat çalıĢmamız boyunca diğer yaklaĢımları da dikkate alarak, genel bir kamusal 

alan tanımlaması ve onun kurucu unsurları üzerinden üniversiteyi değerlendirmeye 

çalıĢacağız. Kamusal alana iliĢkin yaklaĢımların, özellikle Habermascı yaklaĢımın 

üniversiteyle bağını kurmadan önce „kamusal alan‟ın tanımı üzerinde durmak faydalı 

olacaktır. 

Habermas‟ın tarihsel perspektifte kavramsallaĢtırdığı burjuva kamusal alanı, 

devlet ve sivil toplum* arasında yurttaĢlar tarafından kurulan ve kendine özgü 

ilkelere sahip bir alan olarak modern devletten sonra ortaya çıkmıĢtır. Bu dönemden 

itibaren görülen anayasaların “temel haklar katalogu bölümleri liberal burjuva 

                                                           
7
 Meral Özbek, “Kamusal Alanın Sınırları”, Meral Özbek (ed.), Kamusal Alan,  Hill Yayınları,  

  Ġstanbul, 2004, s. 24. 

* Sivil toplum kamusal alanı da içerisine alan daha geniĢ bir alanı ifade etmektedir. Sivil toplum ve 

   kamusal alan ayrımına, mekan boyutu‟nda değinilecektir. 
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kamusallık modelinin bir aynasıdır: toplumun özel özerklik alanı olmasını 

güvenceler, onun karĢısında az sayıda iĢlevle sınırlı kamu erki; ve adeta ikisinin 

arasında, devletin vatandaĢları olarak devletle burjuva toplumunun ihtiyaçları 

arasında aracılık eden, bir kamusal topluluk olarak bir araya gelmiĢ özel Ģahıslar.”
8
 

Devlet ve sivil toplum arasında oluĢan kamusal alan aynı zamanda eleĢtiri ve kontrol 

süreçlerini içeren kamuoyunun biçimlendiği yerdir. Habermas‟a göre bu alan tüm 

yurttaĢların katılımına açıktır ve ortaklık, eĢitlik, aleniyet gibi niteliklere sahiptir.* 

Kamusal alan karĢısında yer alan özel alan ise mal dolaĢımını, emek ve tüketim 

alanını, aynı zamanda ailenin mahremiyetini ve gizliliğini içerecek biçimde 

sınırlandırılmaktadır. 

Habermas‟a göre özel Ģahıslar ilkesel olarak devlet ve ekonomik yapının 

müdahalelerine karĢı ve kamu yararı düĢüncesiyle bir araya gelerek kamusal alanı 

oluĢturmakta; bu alana yurttaĢların eĢit haklarla ve özgür biçimde katılması, kamu 

yararına iliĢkin meseleleri tartıĢması anayasal güvencelerle korunmaktadır. Öyle ki 

bu alanın modern devletten sonra kendisini ilk biçimiyle gösterdiği salon ve 

kahvelerde oluĢan kurumsal kriterlerden ilki, “bu ortamlarda toplumsal (sınıfsal) 

koĢulların tamamen unutulması ve insanların her türlü hiyerarĢinin dıĢında, „basit 

kiĢiler‟ (die Privatleute) olarak, salt kiĢisel değerleri ile kendilerini göstermeleri idi. 

Bu alanlarda iktisadi bağımlılık da hissedilmiyordu; öyle ki, devlet kanunları gibi, 

adeta piyasa kanunları da askıya alınmıĢtı.”
9
 Arendt‟in baĢlangıcını Antik Yunan‟a 

kadar gerilere götürdüğü kamusal alan kavramlaĢtırmasında olduğu gibi, 

                                                           
8
 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal DönüĢümü, (Çev: T. Bora, M. Sancar), ĠletiĢim 

  Yayınları, Ġstanbul, 2010, s. 361. 

*Habermas idealleĢtirdiği burjuva kamusal alanında her ne kadar tüm topluma açıklık, herkesi 

   kapsayıcılık ve eĢitlik gibi özellikleri vurgulasa da, bu yaklaĢım Karşıt kamusal alan modelinde 

   göreceğimiz üzere, kamusal alanın sadece zengin sınıfa yönelik bir ayrıcalık olması ve toplumun 

   geri kalanını dıĢlaması gerekçesiyle birçok düĢünür tarafından eleĢtirilmiĢtir. 
9
 Taner Timur, Habermas’ı Okumak, Yordam Kitap, Ġstanbul, 2012, s. 49. 
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Habermas‟ın idealleĢtirdiği ve modern dönemden sonra görülen kamusal alanda da 

“özgül bir „insanlık duygusu‟ tüm burjuvaziye yayılarak ayakları yerde, öbür 

dünyaya bel bağlamayan bir duygu, iktisadi baskı ve zorunluluklardan sıyrılma 

duygusu yaratıyordu.”
10

 Ġnsan kendisini kamusal alanda yaparken, özel alanda, 

öncelikle de aile yaĢantısı içinde doğasını gerçekleştiriyordu.
11

 Dolayısıyla 

Habermas‟ın tarihsel dönüĢüm sürecini ayrıntılı bir biçimde ifade ettiği “kamusal 

alan insanın „insan‟ olarak tanımlandığı yer”
12

 olması iddiasını taĢımaktadır. 

Bireylerin toplumsal statülerinden, ekonomik güçlerinden doğan eĢitsizlikleri özel 

alanda bırakarak sadece insan sıfatıyla katıldıkları bu alanda, bireylerarası iliĢkiler 

engellenmemiĢ ve çarpıtılmamıĢ bir iletiĢim aracılığıyla özgürlük ve karĢılıklılık 

temelinde gerçekleĢmektedir. Nitekim Habermas‟ın da belirttiği üzere burada 

“statülerin eĢitliğini varsaymak bir yana, bunu yok sayan türden bir toplumsal 

iliĢkiler dizgesi söz konusudur”
13

 ve bu durum bireyler arasında bütünleĢtirici 

iliĢkilerin ve kamusal iletiĢimin sağlanması için uygun bir ortam yaratmaktadır. 

Kamusal alana katılan yurttaĢ genel iliĢkiler ağı içerisinde kendisini özgürce 

ifade etmekte, ortak meselelerin çözümünde ve kamu yararını belirleme sürecinde 

eĢit haklara sahip olmaktadır. Burada bireylerin müzakere ve tartıĢmalara eĢitler 

olarak katılmaları için tüm engeller ortadan kaldırılmakta ve toplumsal hiyerarĢi 

yerini ortaya atılan savların ikna edici gücüne veya rasyonel otoritesine 

bırakmaktadır. Kendi içerisinde toplumsal hiyerarĢiyi, otorite iliĢkilerini ortadan 

kaldıran, hatta bunlara karĢı konumlanan kamusal alanda belirleyici olan farklı 

                                                           
10

 Taner Timur, Habermas’ı Okumak, s. 52. 
11

 Richard Sennett, Kamusal Ġnsanın ÇöküĢü, (Çev: A. Yılmaz, S. Durak), Ayrıntı Yayınları, 

    Ġstanbul, 1996, s. 35. 
12

 Kadır Cangızbay, “GloballeĢme ve Kamusal Alan”, Meral Özbek (ed.), Kamusal Alan, Hill 

   Yayınları, Ġstanbul, 2004, s. 299. 
13

 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal DönüĢümü, s. 105. 
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görüĢlerin, düĢüncelerin entelektüel değeridir. Bu nedenle Habermas‟a göre kamusal 

alan ekonomik değil, entelektüel özellikler taĢımaktadır ve “XVIII. yüzyıl boyunca 

devam eden ve sınıf teorisi açısından kolayca kavranamayacak”
14

 bir yapıdır. 

DüĢünüre göre “bu tür biraradalık durumundaki bireylerin davranıĢları, ne iĢ ve 

meslek sahiplerinin özel iĢlerini görürken yaptıkları davranıĢlara; ne de bir devlet 

bürokrasisinin yasal sınırlarına tabi anayasal bir düzenin üyelerinin davranıĢlarına 

benzer. YurttaĢlar ancak genel yarara iliĢkin meseleler hakkında kısıtlanmamıĢ bir 

tarzda, yani toplanma, örgütlenme, kanaatlerini ifade etme ve yayınlama özgürlükleri 

garantilenmiĢ olarak tartıĢabildiklerinde kamusal bir gövde biçiminde davranmıĢ 

olurlar.”
15

 Habermas‟ın bu anlatısından da anlaĢıldığı üzere, kamusal alan, 

yurttaĢların özel çıkarlara dayalı ekonomi ve devlet alanı dıĢında, kamu yararı 

amacıyla bir araya gelmesiyle varlık kazanmaktadır. Kamusal alan, ekonominin veya 

devletin iktidar ve toplumsal tahakküm iliĢkilerinin bastırıcı etkisine, buradan doğan 

eĢitsizliğe, toplumsal değerlerin tahrip olunmasına, farklılıkların korunmamasına, 

adaletsizliğe ve haksızlığa karĢı yurttaĢların kendilerini özgürce ifade ettiği, söz ve 

eylemde bulunduğu, toplumsal tecrübenin üretildiği tüm mekanları kapsamaktadır. 

Habermascı kamusal alan yaklaĢımı aynı zamanda farklı tarihsel dönemlerde 

ve toplumsal koĢullarda kamu yararına iliĢkin meselelerde toplum üyelerinin 

katılımını öne çekerek müzakereci demokrasinin ve hukuk devletiyle sivil toplum 

arasında etkileĢimin oluĢmasını desteklemektedir. Nitekim Habermas, devletle 

toplum arasında ayrıĢmayı aĢmak ve toplumun yasama organının faaliyetindeki 

rolünü artırmak için iletiĢimsel eylem temelli bir kuram ortaya koymaktadır. 

DüĢünür, oluĢan müzakere ve tartıĢma alanlarını toplumsal bütünleĢmeyi sağlayacak 
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 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal DönüĢümü, s. 150. 
15

 Jürgen Habermas, “Kamusal Alan”, s. 95. 
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iletiĢimsel eylem sürecinin gerçeklik kazanacağı yerler olarak görmektedir. Bir diğer 

ifadeyle, oluĢturulacak kamusal alanlar ve buradaki müzakere ve tartıĢmalar 

toplumsal bütünleĢmeyi sağlamakla demokratik bir toplumun oluĢmasına hizmet 

etmektedir. Kamu yararına iliĢkin meseleler kamusal müzakere ve tartıĢma 

süreçlerinde çözüme ulaĢmakta ve varılan sonuçlara dayanarak özgürce verilecek 

kararlar veya hükümler kendi meĢruluğunu ancak böyle bir ortamda 

kazanabilmektedir. Özbek‟in de bu konudaki görüĢüne göre, devletin veya yasama 

organının faaliyetlerinde kamusal topluluğa söz hakkının tanınması aynı zamanda 

onların faaliyetlerinde meĢruluğun temelini oluĢturmaktadır. “Yasamanın çıkardığı 

kararların kamu adına olması ve halk iradesini yansıtması için, özerk bir kamusal 

alanda biçimlenen düĢüncelerden beslenmesi ve karar ya da yasa aĢamasından sonra 

yeniden kamusal bir değerlendirmeye-eleĢtiriye tabi tutulması gerekmektedir.”
16

 Bu 

nedenle “meĢru yasanın kaynağı (…) bireylerin önceden oluĢmuĢ iradelerinin 

toplamı olarak genel iradede değil, bizatihi bu iradenin oluĢumundaki müzakere 

sürecinin kendisinde yatar.”
17

 Dolayısıyla yasalar, genel yaĢam içerisinde 

benimsenen ve kamusal müzakere ve tartıĢma süreçlerine taĢınan kuralların, 

normların ve değerlerin etkisiyle belirlenmektedir. Bu müzakere ve tartıĢma 

süreçlerinin oluĢtuğu kamusal alan modern bürokratik devleti denetlemesi ve devlet 

yönetiminde söz sahibi olabilmesi nedeniyle aynı zamanda siyasal bir nitelik 

kazanmaktadır. Siyasal kamusal alan devletin karar-alma süreçlerine katılımın 

gerçekleĢtirilmesini ve “devlet iĢlerinin kamu tarafından ulaĢılabilir kılınmasını yani 

                                                           
16

 Filiz Çulha Zabcı, Siyasal Kuramda Kamusal Alan Sorunsalı: Habermas ve Arendt, 

   YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara, 1997, s. 5. 
17

 Meral Özbek, “Kamusal Alanın Sınırları”, s. 26. 
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aleniyeti içerir.”
18

 Kamusal bir gövde biçiminde örgütlenen toplum üyeleri kamu 

otoritesini kullanarak bu yolla hükümetler üzerinde kurumsallaĢmıĢ bir etkiye ulaĢır. 

Bireylerin özel çıkarlarını dıĢarıda bırakarak ortak yararları için katıldıkları tartıĢma 

ve müzakerelerde varılacak sonuçlar nihayet parlamento kararlarını da etkileyerek 

yasaların oluĢmasını belirler. 

Özetleyerek söyleyebiliriz ki, müzakereci demokrasinin kurucu ilkesi olarak 

kamusal alan devlet ve sivil toplum arasında oluĢmakta, bu ikisi arasında diyalogun, 

etkileĢimin artırılması, birlik ve bütünlüğün sağlanması için aracılık etmekte, 

toplumsal taleplerin kamuoyu biçiminde devlete aktarılmasında önemli bir rol 

üstlenmektedir. Bu alan devlet veya ekonomik yapı tarafından herhangi bir 

sınırlandırma olmaksızın, bireylerin ortak konular üzerinde bir araya gelme, 

kendilerini ifade etme, soru sorma, eleĢtirme, sorgulama, öneride bulunma ve diğer 

haklarını özgürce kullanabilmeleri için gerekli koĢulların oluĢturulduğu, tüm 

engellerin ortadan kaldırıldığı, çeĢitli savların, iddiaların, gerekçelerin rasyonel 

üstünlüğüne veya ikna edici gücüne göre geçerlilik kazandığı “kurumsallaĢmıĢ bir 

söylemsel etkileĢim”
19

 ve aynı zamanda “bir kültürel üretim ve ideolojik mücadele 

arenasıdır.”
20

  

 

                                                           
18

 Mustafa Bayram Mısır, “Azınlığın Kamusal Alana GiriĢi ya da Sivil Ġtaatsizlik Eylemlerinin 

   MeĢruluğu”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 4, Yıl: 2005, s. 45. 
19

 Nancy Fraser, a.g.m., s. 104. 
20

 Meral Özbek, “GiriĢ: Kamusal-Özel Alan, Kültür ve Tecrübe”, Meral Özbek (ed.), Kamusal Alan,  

   Hill Yayınları, Ġstanbul, 2004, s. 444. 
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1.1. Kavram 

Kamu kavramı ortak sorunlar veya yarar üzerine bir araya gelmiĢ yurttaĢları, 

kamusal ise kamuya ait olmayı, yani ona yönelik bir sıfatı ifade etmektedir. Kamusal 

alan kavramıyla kamunun örgütlenme biçimi kastedilmektedir. Kamusal alanın farklı 

örgütlenme biçimlerine veya modellerine ilerleyen sayfalarda değinilecektir. Fakat 

öncelikle kamu ve kamusal kavramlarının anlamları üzerinde durmak gerekmektedir.  

Kamu kavramının kullanımı farklı tarihsel dönemlerde her ne kadar farklı 

durumlara gönderme yapsa da, kavram genel itibariyle “herkes, genel, umum, halka 

ait, umumi, açık, aleni gibi anlamlara gelmektedir.”
21

 Kamu kavramının çok eski bir 

tarihi vardır. Nitekim Çaha‟ya göre, “halk, umum, amme anlamındaki publicus 

kelimesinin kullanımı Antik Yunan‟a kadar gerilere gider ve (…) (kavramın) 

temelindeki varlık hiç kuĢkusuz halktı.”
22

 Antik Yunan‟da bu kavram toplumsal 

farklılıkları hesaba katmadan toplumun tümünü, genelini, tebaayı içerisine alan, 

kapsayan bir çerçevede kullanılmaktaydı. Ortaçağ boyunca kamu kavramı klasik 

anlamını koruyarak “Roma hukukunun tanımları çerçevesinde res publica olarak 

gelenekselleĢtirildi.”
23

 Mutlak monarĢi döneminde kavram Antik Yunan‟daki 

tanımına yakın bir biçimde, yani tüm toplumu içerisine alan total bir obje anlamını 

korumaktaydı. Burada Kralın veya Ġmparatorun denetiminde ve onun çıkarlarına 

boyun eğen bir kamudan bahsedilmekteydi; bu güçler karĢısında yükselen bir kamu 

ise henüz söz konusu değildi. Öyle ki Kral veya Ġmparator kamu önünde kamunun 

temsilcisi sıfatındaydı ve onlar hakkında tüm kararları özgürce verebilmekteydi. 

                                                           
21

 Ramazan Yelken, “Kamusal Alan Kim(ler)in Alanı”, Lütfi Sunar (ed.), Sivil Bir Kamusal Alan, 

    Kaknüs Yayınları, Ġstanbul, 2005, s. 85. 
22

 Ömer Çaha, “Ġdeolojik Kamusalın Sivil Kamusala DönüĢümü”, Doğu Batı, Sayı: 5, Yıl: Kasım, 

    Aralık, Ocak, 1998-1999, s. 76. 
23

 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal DönüĢümü, s. 61. 
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Sennet‟in bir örneğini gösterdiği üzere, “1470‟te Malory, Ġmparator Lucyos‟tan 

Roma’nın kamusal iyiliğini sağlayan diktatör* diye söz ediyordu. (Daha sonra) buna 

sözcüğün genel gözleme açık ve ortada olan Ģeklinde yeni bir anlamı daha 

eklendi.”
24

 Kavramın Fransızcadaki kullanımı da genellikle klasik anlamını 

korumuĢtur. Nitekim “le public, (…) çok çeĢitli insanları içine alan, tanıdıklar ve 

yabancıların oluĢturduğu kamusal alan anlamına geliyordu.”
25

 Kamu kavramının 

Almancadaki kullanımı ise daha geç bir döneme rastladığı için kavram burada önceki 

kullanımlarından farklı bir durumu ifade etmekteydi. Öyle ki kamu kavramı 

“kamusal sıfatından, ancak XVIII. yüzyılda publicite ve publicity ile benzerlik 

kurularak türetilmiĢtir. (…) Kamu ancak bu evrede kavramlaĢtırılmayı talep ettiğine 

göre, bu alanın en azından Almanya‟da ancak o zaman oluĢup bir iĢlev üstlendiğini 

kabul edebiliriz; kamu, özgül olarak, aynı dönemde mal mübadelesinin ve toplumsal 

emeğin alanı olarak kendi yasalarına göre kurumlaĢan burjuva toplumuna aittir.”
26

 

Kavram aynı yüzyıllarda Avrupa‟nın diğer ülkelerinde ise burjuvazi öncülüğünde 

oluĢan dinleyici veya izleyici kitlesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Kamu 

kitleye iĢaret ederken, devlet ise burada kamu erki sıfatında bulunmaktadır. 

Kamusal kavramına gelince, bu kavramın kullanımı kamudan tarihsel olarak 

çok daha öncesine aittir. Fakat kavram yakın geçmiĢte, özellikle Habermas 

tarafından tarihsel bir perspektifte ele alınıp incelendikten sonra “siyaset felsefesinde 

kullanılan ve üzerinde birçok tartıĢmanın yaĢandığı bir terim olmaya baĢlamıĢtır.”
27

 

Kamusal kavramıyla kamuya yönelik bir sıfattan, yani “herkesçe görülür ve duyulur 

                                                           
*  Ġtalikler tez sahibine aittir. 
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 Richard Sennett, a.g.e., s. 32. 
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 a.k., s. 33. 
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 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal DönüĢümü, s. 59. 
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bir Ģeyden söz ediliyor.”
28

 Kamusal kavramının karĢılık düĢtüğü ikinci görüngü, 

herkese açık, ortak ve özel alandan ayrı olduğu sürece „dünyadır‟.
29

 Dolayısıyla 

kamusal kavramıyla ortak bir dünyanın kamunun tüm üyeleri tarafından, yani 

herkesçe görülür, duyulur olguları, konuları, meseleleri kastedilmektedir. Bir diğer 

ifadeyle, kamusallık, bireylerin ortak dünya, yaĢam, düĢünce, görüĢ, söz, eylem, 

durum veya meselelerine yönelik bir sıfattır. Bu olgu ve meseleler kamusal sıfatları 

nedeniyle onları mekan olarak çevreleyen kamusal alan içerisinde yer almaktadırlar. 

Bunlar kamusal alanlara çıkmadıkça, yani özel alanın sınırları çerçevesinde kaldıkça 

asla kamusal sıfatı kazanmamaktadır. Kamusal sıfatı onların mahremiyet veya 

gizlilik içerisinde kalmamasından, herkese açık, ortak, herkesi bağlayan veya 

ilgilendiren bir nitelik kazanmasından dolayı tanınmaktadır.  

Kamusal alan kavramı, kamu ve kamusal kavramlarının farklı tarihsel 

kullanımlarına bağlı olarak anlam kazanmaktadır. Habermas‟a göre her kavramın 

anlam kazandığı belli bir tarihi olduğu gibi “kamusal alan ve kamuoyu ile ilgili (…) 

kavramlar anlamlarını somut bir tarihsel konumda kazanır.”
30

 Kamusal alan 

kavramıyla Antik Yunan‟da bireyin özel çıkarlarını, biyolojik ihtiyaçlarına karĢılık 

gelen zorunlu ve yararlı olan her Ģeyi özel alanda bırakıp, özgür bir yurttaĢ olarak 

sürdürdüğü yaĢam alanı ifade edilmektedir. Ġleride ayrıntılı göreceğimiz üzere, özel 

alan burada yurttaĢınların bireysel yaĢamına, biyolojik varlığına veya ihtiyaçlarına 

karĢılık gelmekle, özel ve mahrum edici niteliktedir. Oysa kamusal alan tüm 

yurttaĢların yaĢamının birlikte ve özgür bir biçimde gerçekleĢtiği alanları ifade 

etmektedir. Bu kavramın modern dönemdeki kullanım Ģekilleri de Antik Yunan‟daki 
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 Filiz Çulha Zabcı, a.g.e., s. 125. 
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anlamını destekler niteliktedir. Örneğin Sennett‟e göre modern dönemde çeĢitlilik 

taĢıyan Ģehir ahalisini çağrıĢtıran bir sözcük vardır: “kozmopolit (…) her yere girip 

çıkabilen, aĢina olduğu Ģeylerle hiçbir alakası ya da benzerliği olmayan durumlarda 

da rahat hareket edebilen (…) mükemmel bir kamusal insandı. Howell, 1645‟te 

yazdığı Mektuplar‟dan birinde, „Gerçek bir kozmopolit, bir asker olarak geldim bu 

dünyaya. Ne ev bark ne toprak ne de mevki gözümde var‟ diyordu.”
31

 Dolayısıyla bu 

Ģehirli yurttaĢ bireysel çıkarı amaçlayan servet veya feodal yükümlülüklerin peĢinde 

olmadan veya onların tutucu etkisi altında kalmadan dünyevi bir yaĢama kendisini 

kaptırmakta ve gönlü istediği gibi yaĢamaktaydı. Kamusal alan kavramının daha 

sonraki kullanımları toplumsal koĢullarla yeniden ĢekillenmiĢ, kavramın 

kullanımının geniĢlemesinde giderek sayıları artan birliklerin, kurumların, gönüllü 

örgütlenmelerin önemli rolü olmuĢtur. Bunlar örgütsel nitelikleri ve iç iĢleyiĢlerinde 

temel aldıkları kamusal ilkelerle bu alanın geliĢtirici güçlerine çevrilmiĢler. 

Kamu, kamusal veya kamusal alan kavramlarının Batı‟ya özgü yukarıdaki 

tarihsel tanımlamalarına rağmen kavramların farklı toplumlarda veya toplumsal 

koĢullarda kendi anlam bütünlüğünden, kökeninden koparılıp diğer anlamlarda 

kullanıldığı da görülmüĢtür. Örneğin, Karasu‟ya göre kamu “toplulukçu kültürün 

yaygın olduğu toplumlarda devlet ile özdeĢleĢmiĢtir; bu nedenle de bu toplumlarda 

kavramın özünü oluĢturan „topluma iliĢkin olma‟ ya da „etkileĢim halindeki bireyler 

kümesi‟ anlamları çok geride kalmıĢtır. Devlet ve kamu arasında kurulan özdeĢlik, 

yönetimde demokratik bir aĢılımın geliĢmesini önlemiĢtir.”
32

 Aynı zamanda kavram 

için yapılan çeĢitli tanımlamalarının yarattığı anlam bulanıklığı nedeniyle “kamu, bir 

yandan ayrım yapmadan „kaba, sıradan, yığın‟ anlamlarını içerecek biçimde 
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toplumdaki insanları, „topluma, genele, herkese iliĢkin olma‟yı ya da „topluluk, ulus 

ya da devletin insanları ile ilgili olan‟ı ifade etmek için kullanılmaktadır. Diğer 

yandan „ortak iyi‟yi ya da „kamu yararı‟ kullanımında olduğu gibi idealist ya da 

romantik tanımlamalarla kullanılmaktadır.”
33

 Oysa kamu kavramının ve kamusal 

sıfatının farklı kullanımları, özellikle devletle eĢdeğer anlamda tutulması bu alanla 

ilgili teorilerin desteklediği nitelikte değildir. Nitekim Özbek‟in de belirttiği gibi 

“devlet etkinlikleri ve makamlarına „kamu-sal‟ sıfatı ekleniyorsa, bu, modern 

devletin „hukukun üstünlüğü‟ ilkesine bağlanmıĢlık gereğini ve XIX. yüzyılın 

ortalarından itibaren toplumsal mücadeleler sonucu kazanılan politik ve sosyo-

ekonomik haklara binaen devlet erkinin halkın yararına (kamu yararına) üstlendiği 

toplumsal görevleri olduğunu kastetmek ya da bundan bir meĢruluk ummak içindir, 

baĢka bir Ģey için değil.”
34

 Kamu ve kamusal kavramlarının devletle özdeĢ anlamda 

kullanılması veya devlete aitlik sıfatı eklemesi kamusal alanın devleti de içerisine 

alan bir çerçevede tanımlanmasına yol açmıĢtır. Oysa Habermas bu konuda “devlet 

aslında kamusal alanın bir parçası değildir. KuĢkusuz devlet otoritesi genellikle 

„kamu‟ otoritesi olarak ele alınır; ama bu kabul, kamusal alanın özelliğinden, yani 

devletin tüm yurttaĢların selametiyle ilgilenmesi görevinden türetilmiĢtir”
35

 

demektedir. Bu yüzden, “devlet gücünün kullanıldığı kurumsal yerleri kast ederken 

„kamu erkinin (otoritesinin) alanı‟ kavramını kullanıp; „(politik) kamusal alan 

kavramını ise, toplumdaki demokratik katılım ve eleĢtirel söylem alanı‟ olarak 

kullanmak yerinde olacaktır.”
36
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1.2. YaklaĢımlar 

Tarihsel bir kategori ve demokratik bir norm olarak kamusal alan 

kavramlaĢtırması Jürgen Habermas‟a ait olsa da, kavramın farklı çevreler içinde 

kullanımlara izin veren eski ve uzun bir tarihi vardır. Bu nedenle ve aynı zamanda 

Habermas‟ın yaklaĢımını da bir yere oturtabilmek için, günümüzde kamusal alana 

farklı yaklaĢımlara Ģematik bir biçimde de olsa bakmak yararlı olabilir.
37

 Burada 

belirtmek gerekir ki, kamusal alana yönelik farklı yaklaĢım veya modelleri ortaya 

atan düĢünürler genellikle farklı olgular veya meseleler üzerinde durmuĢtur. Bu 

düĢünürlerden bazıları kendi bakıĢ açılarını oluĢtururken Habermas‟ın kamusal alan 

kavramlaĢtırmasını referans almıĢ veya onu eleĢtirmiĢtir. Bu bakımdan kamusal 

alana yönelik diğer yaklaĢımların incelenmesi hem Habermascı kamusal alanın daha 

iyi anlaĢılması hem de üniversiteyi kamusallık açısından değerlendirmede daha geniĢ 

bir bakıĢ açısı oluĢturmak bakımından önemlidir. 

Kamusal alan yazınına genel itibariyle bakılacak olursa bu alanın dört temel 

yaklaĢım veya modelleĢtirmesi ayırt edilebilir. Bunlar cumhuriyetçi (helenik), liberal, 

müzakereci (söylemsel) ve plebyen (karĢıt) yaklaĢımlardır. Bu yaklaĢımların say 

itibariyle çokluğu onları ortaya atan düĢünürlerin kamusal alan üzerine tartıĢmalarda 

görüĢ birliğine varmamasından veya toplum üzerine farklı bakıĢ açılarını temel 

almalarından, farklı faktörler üzerine odaklanmalarından kaynaklanmaktadır. 

Nitekim yukarda da belirtildiği gibi kamusal alan kavramıyla kamunun örgütlenme 

biçimi ifade edilmektedir. Bu bağlamda kamusal alan modellerinin çokluğu, kamusal 

– özel ayrımının kavramlaĢtırılmasında veya sınırlandırılmasında, bu alanlara iliĢkin 
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ilkelerin, kurucu unsurların değerlendirilmesinde, devlet ve toplum iliĢkilerinin ele 

alınmasında farklı yaklaĢımların benimsenmesi anlamına gelmektedir.  

Ġlerleyen sayfalarda farklı kamusal alan modellerinin tek tek genel 

tanımlamalarını yapıp, ortak veya farklı noktalarını değerlendirip, devamında 

müzakereci (söylemsel) kamusal alan modelini tarihsel, mekan ve normatif 

boyutlarıyla ele almaya çalıĢacağız. 

1.2.1. Cumhuriyetçi Model 

Cumhuriyetçi veya helenik kamusal alan düĢüncesinin en önemli temsilcisi 

Hannah Arendt‟tir. Arendt‟in bu konuyu kapsayan Ġnsanlık Durumu çalıĢmasına 

göre kamusal alan en geliĢkin biçimiyle Antik Yunan Ģehir-devletinde görüldü, 

Hristiyanlıkla geriledi ve modern devletle yerini toplumsal alana bıraktı. Daha geniĢ 

ifadeyle, Antik Yunan‟ın kamusal biçimde örgütlenmiĢ yaĢamı, Hristiyanlığın 

manevi bağlılık olmaktan çıkarak yaĢam biçimi halini almasıyla cansızlaĢtı ve sonra 

toplumsal alan biçiminde yükseldi. Yani „kamusal‟dan „toplumsal‟a geçiĢ siyasetin 

ekonomi tarafından iĢgal edilmesi sürecine karĢılık gelmekle, Arendt‟in çalıĢmasında 

Antikite ve modern dünyaya ait farklı yaĢam biçimlerini ifade etmektedir. Burada 

toplumsal alan aile veya mahremiyet alanlarına, ekonomiye iĢaret etmektedir ve 

modern dönem sonrasında kitle toplumuyla doruk noktasına çıkmıĢtır; kamusal alan 

ise aile ve ekonomiye iliĢkin süreçler dıĢında gerçekleĢen demokratik söylem 

alanlarına iĢaret etmektedir.  

Arendt‟in Antik Yunan‟la baĢlayan kamusal alan kavramlaĢtırmasına göre, bu 

dönemde kamusal ve özel alan arasındaki ayrım açık Ģekilde kendisini 

göstermekteydi. Nitekim “kamu, özel alanın karĢısında bir özgürlük ve istikrar alemi 
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olarak yükselirdi. Her Ģey ancak kamunun ıĢığında açığa çıkar, herkesin gözüne 

orada görünür.”
38

 Kamusal kavramı burada dünyanın herkesçe görülür, ortak ve 

herkesi bağlayan durumlarına iĢaret etmekteydi. Kamusal alan ise kamuya ait olan, 

yani kamusal sıfatı kazanan meseleleri, kalıcılığı ve ebediliği simgeleyen tüm 

olguları içerisine alan ortak kullanım mekanlarına iĢaret etmekteydi. Bu alan sözün 

ve eylemin gücünü gösterdiği, kahramanlığın ve seçkinliğin sergilendiği ve 

baĢkalarıyla paylaĢıldığı görünümler alanıydı. Kamusal alana karĢıt bir biçimde 

konumlanan özel alan ise mahremiyeti temsil eden, mahrum edici ve gizli 

anlamındaydı. Bu alan kiĢisel duyguların ifade edildiği, aile içi iliĢkilerin ve 

gizliliğin korunduğu yerdi. Antik Yunan‟da “yaĢamın özel ve kamu alanları 

arasındaki bu ayrım, (…) hane ile siyasi alanlara karĢılık gelmekte,”
39

 “vatandaĢlar 

yaĢamlarını kamusal ve özel olmak üzere iki ayrı alanda sürdürüyorlardı. Pazarda 

(Agora’da), site sorunlarının tartıĢılmasında, mahkemelerde, savaĢlarda ve savaĢ 

oyunlarında bir kamusal alan (polis) içinde birlikte olurken, evlerinde de (oikos) özel 

hayatlarını yaĢıyorlardı.”
40

 

Kamusal alanın sınırları polis ile örtüĢüyordu ve polis burada bir belli bir 

coğrafi mekan içerisindeki siyasi örgütlenmeyi veya yaĢam biçimini ifade 

etmekteydi. Örneğin, Aristoteles Politika‟da* polis‟i en yüce iyiyi amaçlayan yüksek 

bir yaĢam biçimi olarak tanımlar ve “insan doğasının kendini tümüyle 

gerçekleĢtirebileceği tek topluluk biçimi olarak sunar. Aristoteles Batı politik 

düĢünce tarihi içinde klasik olmuĢ bir ifadeyle (...) polis‟in „iyi yaĢam‟ı sağlamak 

                                                           
38

 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal DönüĢümü, s. 60. 
39

 Hannah Arendt, Ġnsanlık Durumu, (Çev: B. S. ġener), ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 1994, s. 47. 
40

 Taner Timur, Habermas’ı Okumak, s. 37. 

* Aristoteles, Politika, (Çev: M. Tuncay), Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 2010. 
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için var olduğunu söyler ve (…) „iyi yaĢam‟ı politik olarak nitelendirilmiĢ yaĢam”
41

 

gibi tanımlar. Politik veya siyasi yaĢam burada tüm yurttaĢların düĢünme, tartıĢma, 

yorum yapma, eleĢtirme ve karar verme süreçlerini içermektedir. Arendt‟in kendi 

çalıĢmasında üç temel insani etkinliği (emek, iş, eylem) ifade etmek için önerdiği vita 

activa Aristocu bu bios politikos‟un (siyasi yaĢam) karĢılığı olmakla, kamusal veya 

siyasi meseleleri içeren bir yaĢam anlamına gelmektedir. Nitekim Antik Yunan‟da 

“zorunlu ve mevcut bütün etkinlikler arasında yalnızca ikisinin, yani salt zorunlu 

(emek) ve yararlı (iş) olan her Ģeyin kesin bir Ģekilde dıĢarıda bırakıldığı beĢeri 

meseleler alanından doğan eylem (praxis) ile konuĢmanın/sözün (lexis), Aristo‟nun 

bios politikos dediği Ģeyi oluĢturduğu düĢünülüyor ve siyasi addediliyordu.”
42

 

Ġnsanın biyolojik varlığına ve ihtiyaçlarına karĢılık gelen iş ve emek gibi zorunlu ve 

yararlı her Ģey onun despotik özel hayatının sınırları içerisinde kalmakta ve 

kendisinde Ģiddeti, baskıcılığı barındırmaktaydı. Siyasi bir etkinlik olan eylem ise 

özgürlükle aynı anlama gelerek, siyasal yapıları, kamusal alanı kuran etkinlikti. Bir 

diğer ifadeyle, özel alan bireysel ihtiyaçların, zorunluluğun, geçici yaĢamı sağlayan 

iş ve emek‟in alanıydı. Bu alanda kiĢi kendi hayatını sadece ihtiyaçlarına, 

duygularına, düĢüncelerine bağlı olarak, yani bireysel yaĢantısı içinde 

sürdürmekteydi. Oysa kamusal alan tarihin koĢulunu yaratan eylem‟in, 

ölümsüzlüğün, ebediliğin alanıydı. Burada kiĢi birey olarak değil, insan sıfatıyla 

görünmekte, herkesçe görülür bir dünyada ortak bir yaĢam sürdürmekteydi. 

Kamusal alan özgür ve erdemli insanlara has bir ayrıcalık olurken, özel alan 

ise eĢitsizliğin merkezi; Ģiddetin, despotluğun, tiranlığın hüküm sürdüğü, hayvani 

                                                           
41

 Ferda Keskin, “Kamusal Alan ve Yalın YaĢam”, Doğu Batı, Sayı: 5, Yıl: Kasım, Aralık, Ocak, 

   1998-1999, s. 98. 
42

 Hannah Arendt, a.g.e., s. 43. 
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yaĢamla özdeĢleĢen bir alandı. KiĢinin kamusal alan ve özel alan arasındaki konumu 

onun özgür ve erdemli olmasına, bireysel yaĢamına, tutkularına, toplumsal statüsüne, 

ekonomik durumuna ve diğer kriterlere göre belirlenmekteydi. Nitekim kiĢinin özel 

alanda ekonomik güce, mülkiyete sahip olması, erdemli ve iki kuĢak öncesinden 

özgür olması onun kamusal alana çıkıĢında belirleyiciydi. Aynı zamanda “polis‟te bir 

Ģahsın konumu, oikos‟taki despotluğuna bağlıdır.”
43

  

Antik Yunan‟da görülen kamusal alan yurttaĢların ortak meseleler, sorunlar 

veya yarar üzerine bir araya gelerek kendi görüĢlerini ifade ettiği, tartıĢtığı, 

eleĢtirdiği eĢit ve özgür niteliklere sahip bir alandı. Burada hakim olan eĢitlik ve 

özgürlük aynı zamanda birbirlerinin var olma koĢullarını oluĢturarak kamusal alanda 

kararların zor ve Ģiddete bağlı olarak değil, kelimeler ve ikna etmek yoluyla 

alınmasına imkan sağlamaktaydı. BaĢka bir ifadeyle, cumhuriyetçi kamusal alan 

“sorunların tartıĢma yoluyla çözüme bağlandığı, insani iletiĢimin olanağının 

yakalandığı bir zemindir.”
44

 Bu alanda “söz ile eylem aynı mertebeden ve aynı 

cinsten görülmekte, birbirlerine eĢ koĢulmaktaydılar.”
45

 Bunlar sadece insana özgü 

olan ve siyasi yaĢamın, kamusal müzakere ve tartıĢmaların gerçekleĢmesine imkan 

sağlayan iki temel etkinlikti. Kamusal müzakere ve tartıĢmaların sonuçları sözün 

veya eylemin ikna edici gücüne dayanarak belirlenmekteydi. Müzakereye katılan 

yurttaĢların kendi iddialarını doğrulayacak örnekler göstermesi, tanıklar ortaya 

koyması, sözün veya eylemin ikna edici kullanımı onu haklı çıkarabilecek etkenlerdi. 

Dolayısıyla bu alanda belirleyici olan bireyin yeteneklerini, erdemlerini doğru 

kullanarak ve insanlar karĢısında sergileyerek onları etkileyebilmesi, bu yolla 
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 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal DönüĢümü, s. 60. 
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 Filiz Çulha Zabcı, a.g.e., s. 21. 
45

 Hannah Arendt, a.g.e., s. 62. 



28 
 

kendisini haklı çıkarmasıydı. Bireyin kamusal alana çıkıĢında onun ekonomik gücü 

veya toplumsal statüsü önemli olurken, bunlar bireyin kamusal yaĢamdaki rolünde 

herhangi bir etkiye sahip değildi. Özel yaĢamın sınırları içerisinde kalan ve bireysel 

ihtiyaçlara hizmet eden bu gibi olgular, kazanç getirmeyi amaçlayan iĢ ve emek 

süreçleriyle ilgili konular hatta kamusal alana taĢınmamaktaydı. Bu alan bireysel 

çıkarların, gelip geçiciliğin etkisinden kurtulmuĢ ve ölümsüzlüğü, ebediliği hedef 

almıĢtı. Kamusal alana çıkmak hakkı kazanan kiĢi yaĢamını sadece bir birey veya 

biyolojik ihtiyaçlarına mahkum bir varlık olarak değil, bir insan olarak ve insanlığın 

ortak değerleri üzerinden kurulmuĢ, düĢünce ve eyleme dayalı bir biçimde 

sürdürmeyi amaç edinmiĢti. Dolayısıyla özel yaĢam bireysel ihtiyaçların karĢılanması 

üzerine kurulurken, kamusal alan veya siyasi yaĢam insan olmanın koĢullarını 

yaratmaktaydı. 

DeğiĢen tarihsel ve toplumsal koĢullar sonucu Antik Yunan Ģehir-devletinin 

ortadan kalkmasıyla birlikte kamusal alanı kuran siyasi etkinlikler de giderek kendi 

anlamlarından uzaklaĢtılar. Hristiyanlıkla baĢlayan gerileyiĢi ve ulus devletlerin 

ortaya çıkıĢından sonra toplumsal alanın yükseliĢi ile kamusal ve özel alanların, 

onları kuran etkinliklerin değiĢen durumlarına bağlı olarak anlamları değiĢti, bu 

alanlara ait ilkeler etkisini yitirdi. Nitekim Antik Yunan‟da bireysel yaĢamın temelini 

oluĢturan ve özel alanın sınırları içerisinde tutulan zorunlu ve yararlı etkinlikler 

giderek kamusal bir durum kazanmaya baĢladı. Öyle ki Antik dönemde siyasi yaĢamı 

oluĢturan özgür bireylerin yerini modern dönem sonrasında emekçiler toplumu 

almaya baĢladı. Aynı zamanda Antik Yunan‟da sadece özgür insanlarla ilgili olan 

siyaset artık toplumsal bir konu haline geldi, söz ve eylem gücünü yitirdi. Siyasal 

alana iliĢkin çeĢitli ilkeler (adalet, eĢitlik, özgürlük, ortak yarar gibi) toplumsal alana 
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girerek siyasi anlamlarından uzaklaĢarak bireyselleĢirken, aynı zamanda insanlar 

birbirlerine karĢı yabancılık duygusuyla parçalandılar, bireyler için kendi gerçeklik 

duygusu söz konusu olurken ortak bir dünya anlayıĢı da ortadan kalktı. Toplum 

üyeleri siyasi haklarını devlete teslim ederek siyasi bir varlık olmaktan çıktı ve 

devletin denetim altına aldığı bireyler olarak sivil haklarının peĢinden gitmeye 

baĢladılar. Bunun yanı sıra Antik dönemde özel alana iliĢkin birçok konu da modern 

dönemden itibaren siyasi nitelik kazanmaya baĢladı. Modern devlette toplum 

üyelerinin bir aile fertleriymiĢ gibi kabul edilmesi özel alan içerisindeki yönetimin, 

yani tek kiĢi yönetiminin bir siyasi örgütlenme biçimine dönüĢmesine, bu ise 

despotizmin, tiranlığın ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. Bu süreçlere paralel olarak 

Antik Yunan‟daki siyasi örgütlenme biçimi olan polis‟e karĢılık toplumsal bir 

yönetim biçimi olarak bürokrasi yükselmiĢtir. Böylelikle, modern toplumun 

yükseliĢiyle birlikte giderek gerileyen cumhuriyetçi kamusal alanın sonu gelmiĢtir. 

1.2.2. Liberal Model 

Antik Yunan‟da siyasi yaĢamın gerçekleĢtiği kamusal alan en mükemmel 

yaĢam biçimi olarak kabul edilmiĢ ve bu düĢünce modern döneme kadar geçerliliğini 

korumuĢtur. Bu yaĢamı ifade etmek için XVII. yüzyıldan itibaren sivil toplum 

kavramı kullanılmaya baĢlanmıĢ ve kavram dönemin düĢünürleri tarafından devleti 

de kapsayacak biçimde ele alınmıĢtır. XVIII. yüzyıldan itibaren ise sivil toplumu 

devletle özdeĢ gören düĢünceler yerini sivil toplumu devletten ayıran görüĢlere 

bırakmıĢtır. Bu bağlamda devlet ve sivil toplum üzerine Locke, Mill, Hobbes, Hayek, 

Rawls ve diğer sosyal sözleĢmeci düĢünürlerce ortaya atılan desteklenen, tartıĢılan 

görüĢler aynı zamanda liberal kamusal alan olarak kavramsallaĢtırılan diğer bir 
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modelin de temelini atmıĢtır.* Liberal kamusal alan modelini ortaya atan bu 

düĢünürler “kamusal alanı, yurttaĢ-hukuk-politik yapı iliĢkisi içinde oluĢturmuĢtur.”
46

 

Liberal modelde devlet tüm görüĢler karĢısında tarafsız bir biçimde 

konumlandırılmakla, görevi kamusal alanı hukuki güvence altına almak, bireylerarası 

iliĢkilerde hukuka uygunluğu gözetmektir. Bu modelin merkezinde yurttaĢ kimliğine 

sahip birey ve onun özgürlüğü dayanmaktadır. Liberal model bireyin özgürlüğü 

üzerine kurulmakla, bireylerarası sorunları siyasetin konusu haline getirerek çözüme 

ulaĢtırmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaĢımı öne süren, “baĢta Locke olmak üzere J.S. 

Mill, I. Berlin ve Hayek gibi liberal düĢünürler özgürlüğün önkoĢulu olarak 

farklılaĢmıĢ bir kamusal alanı zorunlu olarak kabul etmekte”
47

, özgürlüğü farklı 

terimlerle de olsa genellikle sivil ve siyasi özgürlük olarak ayırmaktalar. Burada sivil 

özgürlük bireylerin özel yaĢamına karĢılık gelmektedir ve bu yaĢamı siyasi 

baskılardan korumayı amaç edinmektedir. Siyasi özgürlük ise yurttaĢların kamusal 

iĢlere katılımını ihtiva etmektedir. Örneğin bu düĢünürlerden Locke, güçlü bir özel – 

kamusal alan ayrımını savunmakta ve “siyasal otoritenin temelinin atıldığı sosyal 

sözleĢmenin aile dıĢındaki sosyal yaĢamda gerçekleĢtiği yolundaki argümanından 

hareketle; özel yaĢamı duygusallığın, aĢkın, duygunun, merhametin, özverinin 

sembolü olan kadının alanı olarak tanımlarken; kamusal alanı rasyonelliğin, 

                                                           
* Liberal modelin savunucuları, baĢlangıç durumu olarak tanımladıkları doğa durumunun yarattığı 

    tehlikeler veya ihtiyaçlar nedeniyle, bireyler arasında sosyal sözleĢmenin yapıldığını öne 

    sürmekteler. Doğa durumu sivil toplumun karĢıtı olarak savaĢ, istikrarsızlık ve güvensizliğin 

    bulunduğu ilkel durumu ifade eder. Bu durum bireylerarası çatıĢmalara yol açarak, sosyal sözleĢme 

    veya sivil toplumun oluĢmasını zorunlu kılar. SözleĢme alanını veya sivil toplumu oluĢturan 

    bireyler kendi güvenliklerinin veya özgürlüklerinin sağlanması için siyasi toplumu, yani devleti  

    kurar ve kendi haklarının bir kısmını ona teslim eder. Devlet hukuki mekanizmalar yoluyla 

    bireyin güvenliğini ve özgürlüğünü korur. 
46

 Ülker Yükselbaba, Habermas ve Kamusal Alan: Burjuva Kamusallık Ġlkesinden, ĠletiĢimsel 

    Kamusallığa GeçiĢ, On Ġki Levha Yayıncılık, Ġstanbul, 2012, s. 137. 
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 Ömer Çaha, a.g.m., s. 79. 
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sözleĢmenin, mübadelenin gerçekleĢtiği bir erkek alanı olarak”
48

 tanımlamaktadır. 

Mill‟in yaklaĢımında bu ayrım toplumsal ve siyasal alana karĢılık gelmektedir. 

“Mill‟e göre toplumsal alan farklı bireyselliklerin karĢılıklı etkileĢimde bulundukları 

bir alanı”
49

; toplumsal alana karĢıt olarak siyasal alan ise yurttaĢların aktif biçimde 

yönetime katıldığı, kamuda görev aldığı, siyasi diyalogların ve müzakerelerin 

oluĢtuğu bir alanı ifade etmektedir. Özel alanda efendi-köle iliĢkisi geçerliyken, 

kamusal alanda hiyerarĢi reddedilmekte ve bu alan toplumsal sözleĢme esasına 

dayanmaktadır. SözleĢme sırasında herkes eĢittir ve devletin görevi bu eĢitliği 

sağlamak ve korumakla sınırlıdır. Burada önemli olan, çeĢitli yazarlarca savunulduğu 

üzere devletin, bireylerin özgürlüğünü sağlayan, güvence altına alan ve bu amaçla 

gerekli koĢulları oluĢturan bir konuma yerleĢmesidir. Nitekim “tüm liberal kamusal 

alan görüĢlerinde mevcut olan ortak nokta devletin, kamusal alanda tarafsız usul ve 

kurallarını uygulayarak, onu güvence altına alması zorunluluğudur. Bunun için 

hukuk devleti ve insan hakları, anayasal-kurumsal güvencelerle korunuyor 

olmalıdır.”
50

 Devlet burada bireysel çıkarları aĢarak ve ortak çıkara esaslanmakla, 

bireylerarası iliĢkilerde kiĢilerin doğa durumundan getirdikleri temel hak ve 

özgürlükleri korumakla görevlidir. 

Liberal düĢünürler bireylerarası çatıĢmaların çözüm yolu üzerine genellikle 

birbirini destekleyen fikirler öne sürmekte ve bu çatıĢmaların nedeni olarak 

gördükleri çeĢitli olgular üzerinde durmaktalar. Bu düĢünürler siyasi konu haline 

getirdikleri bireylerarası çatıĢmaları çözerek bireyin özgürlüğünü güvence altına 

almak yönünde, diğer yaklaĢımlardan farklı bir devlet toplum iliĢkisi ortaya 
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koymakta ve devletin kaynağı konusunda da çeĢitli iddialar ortaya atmaktadırlar. 

Liberal düĢünürler bireyler arası çatıĢmalara sebebiyet veren ve toplumsal soruna yol 

açan çeĢitli olgular tespit etmektedirler. Örneğin, bu olgular “Hobbes‟ta güvenlik, 

Locke‟da mülkiyet, Hume‟da kıtlık ve Bentham‟da hukuk reformuydu. Toplumsal 

soruna iliĢkin saptama ne olursa olsun, geleneğin önerdiği çözüm aĢağı yukarı aynı 

çerçevedeydi; bireysel karakterli temel haklar ve özgürlüklerin güvence altına 

alınmasını sağlayacak bir politik yapının tesis edilmesi.”
51

  

Ġnsanın doğa durumuna karĢılık gelen güvenlik sorununu esas toplumsal 

sorun olarak ele alan Hobbes, devlet/sivil toplum varlığını bu sorunun çözülme 

gerekçesi olarak görmektedir. “Hobbes, „insan insanın kurdudur‟ söylemiyle insanın 

doğal hayatta sürekli kavga ve rekabet içinde olduğunu, dolayısıyla ölüm korkusu ve 

güvenlik ihtiyacı nedeniyle, bütün haklarını bir krala ya da meclise devrederek, bir 

toplumsal sözleĢme ile kolektif otoritenin bir kiĢide toplanmasıyla devletin özünün 

oluĢtuğunu belirtir. Bu modelde sivil toplum, sonradan kurulmuĢ, kurumlaĢmıĢ bir 

toplum olup insanlar arasındaki sosyal sözleĢme ile bir toplum değil bir devlet 

yaratır.”
52

 Hobbesci sivil toplum/devlet geliĢmesinin ikinci aĢamasında ise “sivil 

toplum ile devleti birbirinden ayrı gören bir anlayıĢ hakimdir. Diğer bir deyiĢle, 

devlet ile sivil toplumu özdeĢ gören anlayıĢ yerini devlet-sivil toplum düalizmine 

bırakmıĢtır. Bu evrede toplumların kendilerini devlete karĢı savunmalarının meĢru 

olduğu Ģeklindeki çığır açıcı iddia güçlenmiĢtir.”
53

 Hobbes‟in önceliği devlette 

gördüğü yaklaĢımından farklı olarak, Locke‟un kamusal alan kavramsallaĢtırmasında 

ise öncelik bağrından bir devlet çıkarttığı sivil topluma verilmektedir. Bireylerarası 
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çatıĢma ve güvenlik gibi sorun ve ihtiyaçlardan oluĢan sivil toplum bu sorunları 

çözmek amacıyla devleti inĢa etmektedir. Dolayısıyla devlet sivil toplum özdeĢliğine 

dayanan ve Antik dönemden itibaren mükemmellik iddialarını barındıran yaklaĢım 

giderek yerini devlet-sivil toplum düalizmine bırakmaktadır. Fakat burada özellikle 

çeĢitli grupların çıkarlarının devlet üzerindeki belirleyiciliğini dikkate alan Locke bu 

nedenle sivil toplumu devlet karĢısında özerk, devletin sivil topluma müdahalesini 

ise sınırlı tutmaktadır. Siyasal toplumla aynı anlamı ifade eden sivil toplum 

hakkındaki görüĢlerini Locke da doğa durumu temelinde açıklayarak, sivil toplumu 

insanların doğa durumundan, devleti ise sivil toplumdan çıkarmaktadır. Locke‟un 

yaklaĢımında “doğa durumu, insanların herhangi bir kimseden izin almadan ve baĢka 

birinin iradesine bağımlı olmadan doğa yasasına göre yaĢadıkları, eylemlerini 

düzenlemek ve mallarını istedikleri gibi kullanabilmek açısından özgür oldukları bir 

durumu ifade eder.”
54

 Burada eĢit hak ve sorumluluktan kaynaklanan bir ortaklık 

durumu söz konusudur. (...) Özellikle sözleĢme sırasında mülkiyet, sınıf, din, dil, 

cinsiyet, ırk ve etnik farklılıklar görmezlikten gelinmektedir.
55

 ÇeĢitli sorunların, 

özellikle mülkiyetle ilgili olanların çözümünü gerektiren bu ortaklık, Lock‟un 

kuramında ikili bir ayrıma dayanmaktadır; bir taraftan insanların birleĢmelerine yol 

açan toplumsal sözleĢme, diğer taraftan “insanlarla hükümet arasında yapılan ve 

insanların doğal haklarını kamuya devrettiği sözleĢme.”
56

 Locke‟un bu sivil toplum 

veya sözleĢme kuramı, Ortaçağ toplum düzenine benzemektedir. Nitekim hükümet 

“siyaset öncesinde var olan cemaat değerleri üzerine yükselir. Hükümetler, cemaatin 

özerkliğini, yurttaĢların yaĢamlarını cemaatlerinde güven içinde geçirmelerini 
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sağlamakla yükümlüdürler.”
57

 Bu yaklaĢımda kamusal alanı inĢa eden yurttaĢlar 

eĢittir ve bu alan meĢruluğunu kendinden alır, yani devletten özerk bir konuma 

sahiptir. Kendi üzerinde özgürce söz hakkı olan ve “kendi kendini düzenleyen 

toplum, bireyleri ilgilendirdiği ölçüde kamusal bir görüĢün de temellerini atar.”
58

  

Locke‟un sivil toplumu devletten özerk bir biçimde tanımlayan görüĢleri daha 

sonra Rousseau, Kant, Hegel gibi düĢünürler tarafından eleĢtirilmiĢ, bu düĢünürler 

Locke‟tan farklı olarak kamusal alanı devletin alanı olarak görmüĢlerdir. Locke‟un 

yaklaĢımı özellikle Hegel‟le bir kırılma yaĢamıĢtır. Hegel, “sivil toplumu kendi 

baĢına doğal bir durum olarak görmüyor, sivil toplumun korunmasını devlet 

düzenlemesine bırakıyordu.”
59

 Dolayısıyla burada kamusal alanla devlet erkinin alanı 

veya bu erkin kullanıldığı mekanlar kastediliyordu. “Hegel‟e göre, sivil toplumlar 

kendi iç çatıĢmalarını ve özgülüğünü çözme yetisinden yoksun oldukları için devletin 

denetimine ihtiyaçları vardır, aksi takdirde sivil olarak kalamazlar.”
60

 Liberal 

yaklaĢımın diğer bir düĢünürü olarak Rawls ise kamusal akıl yoluyla siyasal adaleti 

hedef almıĢtır. Bu düĢünür “demokratik bir ortamda farklı felsefi, dini, ahlaki 

görüĢlerle bölünmüĢ olan bir toplumda eĢit ve özgür yurttaĢların nasıl barıĢ içinde ve 

bir arada yaĢayabileceği sorunundan yola çıkar”
61

, bu amaçla müzakere ve diyalogun 

oluĢmasını önerir. Rawls‟ın esas aldığı adalet teorisi veya barıĢ anlayıĢı toplumsal 

sorunların bu müzakere süreçlerinde çözüm arayıĢına ve uzlaĢmasına yöneliktir. 

DüĢünüre göre liberal özgürlükler yasal garanti altına alınarak, tüm yurttaĢlara fırsat 

eĢitliği sağlanabilir ve bu yolla ekonomik ve toplumsal eĢitsizlikler ortadan kalkar, 
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toplumda herhangi bir kuram ve dünya görüĢünün üstünlük kazanmadığı durumda 

uzlaĢmanın koĢulu olarak siyasal adalet ortaya çıkar. Yani Rawls baĢlangıç 

durumundan yola çıkarak tarafsız ve temelinde hiçbir öğretinin, dünya görüĢünün 

olmadığı bir “siyasal adalet kuramının uzlaĢmanın önkoĢulu olduğunu ileri sürer.”
62

 

Hayek de kamusal alan yaklaĢımında önceki düĢünürler gibi devlete kısıtlı bir 

görev vermekle, özgürlüğü ekonomik bir perspektifte ele alarak piyasa alanındaki 

fırsat eĢitliğine dayandırmaktadır. DüĢünüre göre “devletin görevi, (…) insanın 

doğuĢtan getirdiği hakları korumak (…) kitlelerin kendi gereksinimlerini kendilerinin 

tanımlamasına müdahale etmemek ve bu gereksinimleri sağlayabilecekleri koĢulları 

yaratmak olmalıdır.”
63

 Hayek‟e göre bireylerin özgürlüğünün kökeni iktisadi 

özgürlüğe dayanır. Ġktisadi özgürlüğe sahip olan kiĢi bireysel ve siyasi özgürlüğünü 

de elde etmiĢ olur. Burada devletin çok az bir müdahalesi söz konusudur ve bu 

müdahale yasayla sınırlandırılmıĢtır. Hayek de dahil olmak üzere, tüm liberal 

düĢünürlerin genel kanısına esasen “devlet ne kadar merkezileĢmiĢse otoritesi o 

kadar artar. Otoritesi ne kadar artarsa devletin özgürlükler açısından oluĢturduğu 

tehlike de o derece büyür. (…) Güçlü bir sivil toplum tarafından denetlenmeyen bir 

devlet, hele bir de popülist politikalar uygularsa üretimden bağımsız asalak sınıflar 

oluĢarak yönetim kademelerini ele geçirirler. Bir demokrasi açısından bundan daha 

büyük bir tehlike düĢünülemez.”
64
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1.2.3. Müzakereci Model 

Kamusal alan üzerine yaklaĢımlardan bir diğeri, çalıĢmamızın da genel 

çerçevesini oluĢturan müzakereci veya söylemsel kamusal alan modelidir. 

Habermas‟ın tarihsel bir perspektifte kavramsallaĢtırdığı bu model anayasal güvence 

altında yurttaĢların tartıĢma ve müzakereye dayalı demokrasiyi inĢa etme sürecini ele 

almaktadır. Müzakereci model “liberal ve cumhuriyetçi modellerin eleĢtirisinden 

doğmuĢtur”
65

 ve gerek kamusal alanı konumlandırması, gerekse de bu alana iliĢkin 

kavramları tanımlaması açısından diğer modellerden farklı bir yaklaĢım ortaya 

koymaktadır. Nitekim Habermas bu yaklaĢımında eskiden beri çok sıkça kullanılan 

hukuk devleti, sivil toplum, demokrasi, meĢruiyet, gibi kavramları ele alarak, 

müzakereci bir demokrasi kurmak amacıyla yeniden değerlendirmektedir. 

Habermas kamusal alanı liberal yaklaĢımdan farklı olarak devlet ve sivil 

toplum arasında yer alan, devletin ve ekonomik yapının müdahalesinden uzak ve 

hatta bunlara karĢı eleĢtirel bir konum içerisinde özgür, siyasi bir alan olarak 

kavramsallaĢtırmaktadır. Diğer yandan, bu modelin inĢa etmeyi amaçladığı 

demokratik yapı cumhuriyetçi modelin benimsediğinden çeĢitli farklılıklar 

içermektedir. Nitekim Habermas‟ın Arendt‟in yaklaĢımında gördüğü önemli eksiklik 

“demokratik süreci yurttaĢların erdemlerine ve etik tavırlarına çok fazla bağımlı 

kılması ve idealize etmesidir.”
66

 Oysa Habermas‟ın müzakereci politika modelinde 

ise, demokratik iradenin oluĢturulması sürecinin koĢulları merkezi bir yer 
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tutmaktadır.
67

 Bir diğer ifadeyle, müzakereci yaklaĢım “bu alanın herkese açık ve 

eriĢilebilir olma iddiasını vurgular”
68

 ve kamusal alanı tarihsel olarak modern dönem 

sonrasına, burjuva toplumunun ortaya çıkıĢına ait bir süreç olarak değerlendirir. Oysa 

bildiğimiz üzere cumhuriyetçi model Antik Yunan Ģehir-devletinde görülen ve o 

dönemi kapsayan bir kamusallık kavramlaĢtırmasıdır. ÇeĢitli yönlerden eleĢtiriler 

getirmesine rağmen, Habermas‟a göre Arendt‟in savunduğu cumhuriyetçi model aynı 

zamanda burjuva kamusal alanının da ideolojik temelini oluĢturmaktadır. Yani 

“Yunanlıların yorumuyla biçimlenerek bize aktarılmıĢ olan bu Helenik kamu modeli, 

Rönesans‟tan beri, (…) esas normatif gücü paylaĢıyor – ta günümüze kadar. Bu 

modelin temelindeki toplumsal formasyon değil, ama ideolojik ülkü, yüzyıllarca 

geçerliliğini koruyabilen bir zihinsel-tarihsel sürekliliğe sahiptir.”
69

 Dolayısıyla 

burjuva kamusal alanına iliĢkin modern kategoriler eski kullanımları referans 

almakta ve eski anlamlar modern terimlerin temelini oluĢturmaktadır. 

Antik dönemin kamusal – özel kategorileri Ortaçağ boyunca Hristiyanlığın 

etkisi altına girerek değiĢime uğramıĢ olsa da kullanımını sürdürmüĢtür. Habermas‟a 

göre “bu kategorilerin hukuk tekniği bakımından yeniden etkili bir uygulaması ise, 

ancak modern devletin ve ondan ayrıĢan burjuva toplumunun oluĢumuyla 

gerçekleĢebildi.”
70

 Dolayısıyla bu süreci ele alan çalıĢmasında Habermas modern 

devlete paralel olarak yükselen burjuva toplumuyla ortaya çıkan bu kamusal – özel 

alan ayrımının geliĢme ve çözülme sürecinin temel tarihsel hatlarını ortaya 

koymaktadır. DüĢünür, “bir yandan „kamusallık‟ veya „kamusal alan‟ kavramını 

semantik, analitik ve toplumsal yaklaĢımlarla sorguluyor ve açıklığa kavuĢturmaya 
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çalıĢırken, öte yandan da Batı Avrupa‟da, tarihi evrim içinde saptadığı „kamusal 

alan‟ın belli bir zaman diliminde nasıl yapısal bir dönüĢüme uğradığını kanıtlamaya 

çalıĢmaktadır.”
71

 Habermas burjuva kamusal alanının ortaya çıkıĢı, dönüĢümü ve 

çözülmesinin tarihsel bir değerlendirmesini yapıyor ve “kamusal alanın evrimini, 

toplumsal tarihçilikten düĢünce tarihi planına kayarak, Hobbes‟tan Alman 

idealizmine oradan da J.S. Mill ve A. de Tocqueville gibi liberallere uzanan bir fikir 

zinciri içinde inceliyor.”
72

 DüĢünür kamusal alan ve özel alan arasındaki ayrımın 

toplumsal ve tarihi çizgilerini ortaya koyarken aynı zamanda bunun Batı Avrupa‟ya 

özgü tarihsel bir süreç olduğunu da anlatmaktadır. Nitekim Habermas‟a göre “niyet 

itibariyle eleĢtirel olan ve kurumsal olarak garanti altına alınmıĢ kamusal tartıĢmalar 

her daim yoktu.”
73

 Önceki yüzyıllarda kamusal alan devlet tarafından içerilmiĢ iken, 

devlet yönetimine iliĢkin eleĢtirel tartıĢmalar yapan kamusal alanın oluĢması, 

kurumsallaĢması burjuva toplumun geliĢiminin özel bir aĢamasında gerçekleĢebildi. 

Habermas kamusal alanın oluĢumunu ve geliĢimini, burjuva toplumunun ve 

hukuk devletinin geliĢimi ile iliĢkilendirerek çözümlemektedir. Onun tarihsel 

hatlarını ortaya koyduğu bu süreç “feodal otoritenin çözülmesi ve burjuva 

toplumunun mutlakıyetçi bölgesel devletten özerkleĢerek ortaya çıkıĢ sürecinin, 

kamusal alan ve özel alan kutuplaĢmasıyla birlikte gerçekleĢtiğini; kamusal alanın, 

(…) özel alanla birlikte Ģekillendiğini gösteriyor.”
74

 Burada kamusal ve özel alan 

arasında bir karĢıtlık söz konusudur. Özel alan evin, ailenin sınırları içerisinde 

kalarak bireye iliĢkin olanı, onun mahrem yaĢamını ifade etmektedir. Kamusal alan 

ise herkese açık, ortak, eĢit gibi nitelikleri barındıran, bireylerin karĢılıklı iletiĢim 
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içinde bulunduğu, kamuoyunun oluĢtuğu bir alanı, aynı zamanda siyasi yaĢamı ifade 

etmektedir. Kamusal ve özel kategorileri üzerinden Batı Avrupa‟ya yönelik değiĢim 

sürecini tarihsel hatlarıyla ve kendine özgü bakıĢ açısıyla gözler önüne seren 

çalıĢmasında Habermas aynı zamanda farklı tarihsel dönemlerde ve toplumsal 

koĢullarda müzakereci demokrasinin veya söylemsel kamusal alanın yeniden oluĢma 

imkanlarını veya ihtimallerini düĢünmek açısından da günümüze ıĢık tutmaktadır. 

Habermas‟ın tarihsel örneğini gösterdiği ve toplumsal bütünleĢmenin 

sağlanmasında önemli bir rol atfettiği müzakereci kamusal alan, düĢünürün bu 

yöndeki açıklamalarına dayanarak yurttaĢların özgür ve eĢit katılım koĢullarında bir 

araya gelerek, ortak sorunları veya genel yarara iliĢkin meseleleri konuĢtuğu, 

tartıĢtığı, eleĢtirdiği kurumsallaĢmıĢ bir söylem ve etkileĢim alanı olarak 

tanımlanabilir. Bu bağlamda genel yaĢam içerisinde farklı kamusal alanların varlığı 

söz konusudur. Nitekim “özel kiĢilerin bir kamu oluĢturmak için bir araya geldikleri 

her görüĢmede yani yüz yüze konuĢmada kamusal alanın bir parçası daha kurulur.”
75

 

Bu alanlarda eleĢtirme ve sorgulama yeteneğine sahip bir kamuoyunun varlığı aynı 

zamanda özel bireylerin hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınmasını gerektirir. 

Bu nedenle bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması hukuk devletinin görevleri 

içerisinde yer almaktadır. Devlet bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyarak onların 

özgür bir biçimde bir araya toplanmasını için gerekli koĢulları sağlamaktadır. 

Habermas‟ın idealleĢtirdiği müzakereci modelde bireyler kamusal alana özel 

çıkarlarını, toplumsal statü ve ekonomik farklılıklarını dıĢarı bırakıp yan yana eĢit ve 

özgür yurttaĢlar olarak katılmaktadırlar. Dolayısıyla bu alanda bireylerin insan olarak 

rol almalarını kısıtlayacak ve eĢitsizliğe yol açacak durumlar ortadan kaldırılmakta, 
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bireyler arasında sadece onların görüĢlerine, düĢüncelerine, bakıĢ açılarına göre 

farklılıklar görülmektedir. Dolayısıyla kamusal alan ekonomik değil, entelektüel 

temeller üzerine kurulmakta ve burada farklı görüĢlerin müzakeresi bireyler arasında 

kısıtlanmamıĢ, engellenmemiĢ bir iletiĢimle olanak kazanmaktadır. Kamusal alanda 

gerçekleĢen müzakerelerde, diyalog ve tartıĢmalarda ortaya atılan savlar sadece saf 

aklın üstünlüğüne dayanarak kendi doğruluğunu kanıtlamaktadır. Müzakere ve 

tartıĢmalar “gerçek anlamda bir „genel çıkar‟ın nasıl ortaya çıkacağı ve tanınacağı 

sorusu”
76

 üzerinden hareketle oluĢmaktadır. EriĢilebilirlik, açıklık, alenilik, eĢitlik 

koĢullarında gerçekleĢen tartıĢma ve müzakerelerde genel yarara yönelik düĢünceler 

hiçbir engel olmadan ortaya atılmakta, konuĢulmakta ve karara bağlanmaktadır. 

Alınan kararlar yasama yoluyla siyasi iktidarın faaliyetini etkilemektedir. Bu 

bağlamda kamusal alan siyasi iktidarın faaliyetlerinin kontrol altına alınmasında, 

devlet ve toplum arasındaki katı sınırların ortadan kaldırılmasında, sorunların 

çözümünde önemli bir araç olmaktadır. Fraser‟in de belirttiği gibi kamusal alan “bu 

tür problemlerin üstesinden gelmeye yardımcı olabilecek kavramsal bir kaynak. 

Modern toplumlarda, politik katılımın konuĢma (talk) ortamı aracılığıyla icra edildiği 

bir sahneye iĢaret ediyor.”
77

  

Habermas‟ın müzakereci kamusal alan yaklaĢımıyla ilgili çizdiğimiz bu genel 

tablodan sonra, bu yaklaĢımı ileride tarihsel geliĢimi; üzerinde varlık kazandığı 

mekan ve toplumsal formasyondaki yeri; anlamı ve özellikleriyle daha geniĢ biçimde 

inceleyeceğiz. ġimdilik burada üzerinde durulacak diğer bir yaklaĢım, Habermas‟ın 

müzakereci kamusal alan modeli üzerine kurulmuĢ, onu referans almıĢ veya 

müzakereci modelin eleĢtirisinden doğmuĢ karĢıt kamusal alan yaklaĢımıdır. 
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1.2.4. KarĢıt Model 

KarĢıt kamusal alan yaklaĢımı* kamusal alanı mülkiyet (sınıfsal) veya 

cinsiyet gibi çeĢitli dıĢlamalar üzerinden değerlendirmektedir. Dolayısıyla burada 

bastırılmıĢ bir kamusallık söz konusudur. Bu yaklaĢım müzakereci kamusal alan 

modelinde öne sürülen bütünlükçü bir kamusal alanın varlığını olanaksız kabul 

ederek, buna karĢın “doğrudan sermaye-emek çeliĢkisi üzerinde yükselen sınıf 

mücadelesi zemininde, anti-kapitalist, kolektif ve „kurucu‟ nitelikli politik söz ve 

eylemlerin oluĢturduğu alanları içerir.”
78

 KarĢıt kamusal alan yaklaĢımı bu alanlar 

üzerinden kapsayıcı bir kamusal alanın inĢasının zorluğunu kabul ederek böyle bir 

alanın ancak kapitalizmin bunalım ve krizlerinde ortaya çıkan karĢıt eylemlerin birlik 

ve bütünlük halinde hareket etmesiyle geniĢleyebileceğini savunmaktadır. Yani 

yaĢanan “krizler, savaĢ, teslimiyet, devrim ve karĢı devrim gibi tarihsel yarıklar, 

proleter kamusal alanın geliĢmesini mümkün kılan toplumsal güçlerin somut 

kümelenmeleri anlamına gelir”
79

 ve bu süreçler genel yaĢamın çeĢitli alanlarında 

kamusal alanların oluĢmasını sağlıyor.  

Burjuva kamusal alanının eleĢtirisinden doğan ve kamusal alanı sınıfların 

mücadele alanı olarak gören karĢıt kamusal alan yaklaĢımı “proletaryayı kamusala 

taĢımaya ve egemen kamusal alanı ele geçirmeye yöneliktir.”
80

 Bu yaklaĢımın 

önemli temsilcileri olan Negt ve Kluge bu konudaki çalıĢmalarında** “tek kapsayıcı 

burjuva liberal kamusal alanın var olmadığını, alternatif olarak „endüstriyel-ticari 

                                                           
*  Proleter, feminist veya plebyen kamusallık olarak tanımlanan çeĢitli kamuların ortak ifadesi. 
78

 Meral Özbek, “GiriĢ: Politik Kamusal Alan ve Kolektif Yaratıcılık”, Meral Özbek (ed.), Kamusal 

    Alan, Hill Yayınları, Ġstanbul, 2004, s. 183. 
79

 Oskar Negt, Alexander Kluge, “Kamusal Alan ve Tecrübe‟ye GiriĢ”, (Çev: M. Özbek), Meral 

    Özbek (ed.), Kamusal Alan,  Hill Yayınları, Ġstanbul, 2004, s. 133. 
80

 Ülker Yükselbaba, a.g.e., s. 155. 

**Oskar Negt, Alexander Kluge, Public Sphere and Experience; Toward an Analysis of the 

    Bourgeois and Proletarian Public Sphere, University of Minnesota Press, Mineapolis, 1993. 
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kamusal alanların‟ ve karĢıt olarak „proleter kamusal alan‟ın varlığını ileri sürer ve 

kamusal alan olarak toplumsal ve kolektif üretim sürecinin bütününü görürler.”
81

 

Dolayısıyla mal dolaĢımı ve emek alanının müzakereci yaklaĢımda özel alanın 

sınırları içerisinde tutularak kamusal alanla iliĢkisi üzerinde durulmamasına karĢın, 

Negt ve Kluge kendi yaklaĢımlarını bu alanlar üzerinden inĢa etmektedirler. Kamusal 

alanı üretim süreci üzerinden ele alan bu yaklaĢım, “prosedür ya da müzakereyi 

bütünüyle reddetmese bile bunları merkezine almaz, daha çok, kamusal alanın 

üretimle iliĢkisini vurgulayarak yaĢamsal tecrübelerle ilgilenir.”
82

 Bir bakıma bu 

düĢünürler kendi yaklaĢımlarını, referans aldıkları Habermas‟ın çalıĢması üzerinden 

farklı bir kamusal alan anlayıĢıyla kurarak burjuva kamusal alanının 

idealleĢtirilmesine ve bu alanın kurucu unsurlarının, temel ilkelerinin gerçeği 

yansıtmamasına karĢı çıkmaktadırlar. Oysa Habermas, kendi çalıĢmasında karĢıt 

kamusal alanı Lottes‟den aktardığı bir alıntı üzerinden burjuva kamusunun bir türü 

olarak nitelendirmektedir. Aynı zamanda düĢünüre göre karĢıt kamusallık “burjuva 

kamusunun özgürleĢtirici potansiyelinin yeni bir toplumsal bağlamda serpilip 

geliĢmesini sağladığı için, bundan daha fazla bir Ģeydir. Plebyen kamusallık, bir 

anlamda, toplumsal önkoĢulları ortadan kalkmıĢ bir burjuva kamusudur.”
83

 

Negt ve Kluge‟a göre burjuva kamusal alanının kurucu unsurları veya ilkeleri 

sadece burjuvazinin ihtiyaçlarını esas alarak, onların toplumun geri kalanı adına 

karar vermesini sağlamaktadır. Dolayısıyla toplumun yoksul kesimine bu alanda 

herhangi bir kullanım veya söz hakkı tanınmamaktadır. Örneğin, burjuva kamusal 

alanında kamu yararı çeĢitli çıkar gruplarının ihtiyaçları esasında belirlendiği için 
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 Ülker Yükselbaba, a.g.e., s. 159. 
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 Mustafa Kemal CoĢkun, “Toplumsal Hareketler ve Proleter Kamusal Alan”, Ekonomik YaĢam 

    Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 60-61, Yıl: 2006, s. 148. 
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 G.Lottes, Politische Aufklarung und plebejisches Publikum, Munih, 1979, s. 110. (ak) Jürgen 

    Habermas, Kamusallığın Yapısal DönüĢümü, s. 19.  
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burada toplumun geri kalanına yönelik ciddi bir dıĢlama söz konusudur. Burjuva 

kamusal alanı her ne kadar tüm topluma açık ve eĢitlikçi ilkelerle olumlansa da 

burada toplumun tüm kesimlerine değil, sadece burjuva sınıfına yönelik bir ayrıcalık 

söz konusudur. Oysa Habermas bu görüĢlere karĢı çıkarak, kamusal alanda “ 

„dıĢlama‟dan söz edebilmek için, belirli bir kamusallığın biçimlendirilmesinde 

kurucu rolleri olan grupların mevcudiyeti gerekir. Aynı iletiĢim yapıları içinde aynı 

anda birçok arenanın oluĢması, hegemonik burjuva kamusunun yanında baĢka alt-

kültürel veya sınıflara özgü kamusallıkların da mutabakata pek elveriĢli olmayan 

kendilerine mahsus öncüllerle boy göstermeleri halinde, „dıĢlama‟, değiĢik ve daha 

az bir anlam kazanır”
84

 demektedir. Dolayısıyla Habermas, burjuva kamusal alanında 

toplumun tüm kesimlerinden olan insanların eĢit rolünün bulunduğunu öne sürerek 

herhangi çıkar gruplarının belirleyici gücünü kabul etmemektedir. Kamusal alandaki 

dıĢlama mekanizmaları yerine, düĢünür, toplum içerisindeki bütünlükçü iletiĢim 

yapılarını vurgulayarak aslında “tarihsel süreçte bastırıldığını söyleyebileceğimiz bir 

kamusallık türü olan plebyen kamusallığını ihmal eder.”
85

 Ġhmal edilen plebyen 

kamusallık üzerinden Habermas‟ın çalıĢmasını sorgulayan Negt ve Kluge, bu alanı 

kullanım değeri üzerinden açıklamaya giriĢmektedirler. Nitekim karĢıt kamusal alan 

teorisyenleri burjuva kamusal alanını burjuva bireylerinin özel çıkarlarının 

örgütlenmesi olarak görmektedirler ki, bu durumda iĢçi sınıfının kamusal alandaki 

talepleri görünür kılınmamaktadır. ĠĢçi sınıfı ancak siyasi bir gövde oluĢturarak karĢıt 

kamusal alan biçiminde örgütlendiği halde onların genel yararının sağlanması söz 

konusu olabilir. Oysa onlar böyle bir örgütlenmeye sahip olmamakla birlikte, burjuva 

kamusal alanından da yararlanma olanakları da bulunmamaktadır. Bu nedenle 
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çalıĢmalarının daha en baĢında Negt ve Kluge, bütün kamusal alan biçimlerinin “ 

„iĢçi sınıfının bu alandan ne derecede yararlanabildiği‟, „egemen sınıfların hangi 

çıkarlarını kamusal alan aracılığıyla sürdürebildiği‟ soruları etrafında incelenmesi 

gerektiğini belirtirler. Dolayısıyla Negt ve Kluge‟nin kamusal alan yaklaĢımı, 

burjuva kamusal alanın dıĢarıda bıraktığı, kapitalist ekonomik sistemin sömürüp 

parçaladığı toplumsal emek gücünün tecrübelerinin yeniden güçlendirilmesinin 

yaratacağı bir devrimci potansiyel olduğu anlayıĢına dayanır.”
86

 Fakat bu görüĢler 

Negt ve Kluge‟nin sonraki çalıĢmalarında giderek az desteklenmiĢtir. Hansen‟in 

belirttiği üzere bu düĢünürler sonraki çalıĢmalarında, “yani hem ortak kitapları Tarih 

ve İnat‟da hem de ayrı ayrı yayınladıkları eserlerde, kamusal alana iliĢkin olarak 

„proleter‟ sıfatını kullanmayı bırakmıĢ görünüyorlar. Özellikle de Kluge, argümanını 

Habermas ve Richard Sennett‟i hatırlatır biçimde empatik bir kamusal yaĢam 

nosyonu yönüne kaydırdı.”
87

 

Müzakereci kamusal alan yaklaĢımına karĢıt kamusal alan teorisyenlerinden 

diğer bir eleĢtiri bu alanın cinsiyet temelli dıĢlamalar içerdiğine yöneliktir. Bu 

yöndeki savlara esasen müzakereci yaklaĢımın özgürlük, eĢitlik, katılım, alenilik gibi 

çeĢitli ilkeleri sadece erkekleri kapsayıp kadınları özel alanda bırakarak, cinsiyetçi 

bir ayrıma dayanmaktadır. Kadınları özel alanla sınırlayan bu yaklaĢım kendinde 

patriarkal düĢünceyi barındırmakta ve böylelikle kadınların birleĢerek güç 

oluĢturmasını önlemektedir. Habermas ise, Carol Pateman‟ın bu konudaki bir 

makalesinden hareketle, “kadınların siyasal kamudan dıĢlanması, sadece erkeklerin 

buraya kendilerine ayrılmıĢ bir kontenjanmıĢçasına hakim olması anlamında değil, 
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siyasal kamunun yapısı ve özel alanla iliĢkisi itibariyle cinsiyete özgü bir Ģekilde 

belirlenmesi anlamında tayin edici olmuĢtur”
88

 Ģeklinde açıklama ileri sürmektedir. 

Bir diğer ifadeyle, Habermas kadınların burjuva kamusal alanından dıĢlanmasını 

toplumun ataerkil yapısıyla iliĢkilendirmektedir. Ataerkil toplum yapısından 

kaynaklanan bu dıĢlama kamusal alanın yapısal dönüĢümü ile ortadan kalkmasa da, 

herkese açıklık, eĢitlik gibi ilkelerle düzeltilmeye çalıĢılmaktadır. Fakat Habermas 

kimi zamanlar yapılan eleĢtirileri kabul ederek “burjuva kamusal alan anlayıĢının 

ütopik potansiyeli pratikte hiçbir zaman bütünüyle gerçekleĢmedi”
89

 veya 

“hegemonyacı kamusal alanın yanında ve onunla kucaklaĢmıĢ bir de pleb kamusal 

alanı oluĢuyor”
90

 demiĢtir. 

Burjuva kamusal alanını cinsiyetçi ayrımı nedeniyle eleĢtiren düĢünürler, 

özellikle feminist gruplar kadınları kamusal alandan uzak tutan engelleri aĢmak için 

“yoğun bir entelektüel çabaya giriĢtiler. Bu çabaların ürünü olarak feministler devlet, 

politika, ekonomi, bilim gibi alanlarda kadınlara has bir anlayıĢ geliĢtirmeye 

çalıĢtılar. (...) Feminist düĢünürlere göre özel alan ile kamusal alan arasındaki 

ayrıĢma (…) erkeğin kadını ezmesinden baĢka bir anlam ifade etmemektedir.”
91

 Bu 

yönde birçok düĢünürün yaptığı çalıĢmalar “burjuva kamusunun kamunun bütünü 

olmadığını gösteriyor. Tam da tersine popüler köylü kamuları, seçkin kadınların 

kamuları ve iĢçi sınıfı kamuları dahil olmak üzere birbiriyle çatıĢan bir karĢıt-

kamular çokluğu, burjuva kamusuyla hemen hemen aynı zamanda ortaya çıktı.”
92
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1.2.5. Değerlendirme 

Bu yaklaĢımları değerlendirerek genel hatlarını ve içerdiği farklılıkları ortaya 

koyacak olursak denebilir ki, cumhuriyetçi kamusal alan modelinin idealleĢtirdiği ve 

kaynağını Kozmik düzenden alan siyasi yaĢam düĢüncesine liberal kamusal alan 

modelinde toplumsal sözleĢme yoluyla ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Dolayısıyla 

cumhuriyetçi modelin benimsediği siyasi yaĢam „olması gereken‟ veya 

„mükemmeliyet‟ iddiaları üzerine kurulurken, liberal modelin toplumsal sözleĢme 

düĢüncesi ideal olana bireysel ihtiyaçların veya kaygıların karĢılanmasıyla ulaĢmayı 

amaç edinmektedir. Toplumsal sözleĢme burada aynı zamanda siyasi yapının veya 

sivil toplumun oluĢumunda önkoĢuldur. Cumhuriyetçi yaklaĢımda toplumun ortak 

iyiliği söz konusu olurken, liberal yaklaĢım bireysel özgürlüklerin garanti altına 

alınmasını amaçlamıĢ, ortak iyilik veya genel yararı bireysel yararların tümü Ģeklinde 

tanımlamıĢtır. Bireylerin kendi „iyi‟lerinin peĢinde koĢarken genel iyiliği de 

sağlayacağına inanılmıĢtır. 

Cumhuriyetçi kamusal alan çoğulluk üzerine kurulmuĢtur. Dolayısıyla bu 

alan farklılıklar içermektedir ve bu farklılıklar arasında ortak bir zemin, anlaĢma 

veya birlik, konuĢma ve ikna etmek yoluyla sağlanmaktadır. Ayrıca kamusal alan 

görünümler alanı olduğu için, yurttaĢlar bu alanda becerilerine, erdemlerine, 

üstünlüklerine dayalı farklılıklarını, yeteneklerini sergilemektedirler. Fakat kamusal 

alana katılımda cinsiyete veya mülkiyete dayalı dıĢlamalar mevcuttur. Nitekim 

kadınlar, köleler ve yabancılar bu alandan dıĢlanmaktadırlar. Liberal yaklaĢımda ise 

bu tür farklılıkları devlet güvence altına almaktadır ve bunlara karĢı aynı mesafede 

dayanmaktadır. Burada birey düĢüncesi öncelikli olduğu için tüm farklılıklar bireysel 



47 
 

temelde kabul edilmekte ve inanç, düĢünce, değer vb. gibi farklılıklar onun 

özgürlüğüne hizmet etmektedir. Toplumsal sözleĢme sırasında din, ırk, cinsiyet, 

mülkiyet gibi tüm farklılıklar görmezden gelinmekte, siyasi niteliği olmayan tüm 

farklılıklar özel alana terk edilmektedir.  

Müzakereci yaklaĢım da kamusal alanı farklılıkların biraradalığı biçiminde 

ifade etmektedir. Bireyler kendi ekonomik ve toplumsal statü farklılıklarını dıĢarıda 

bırakarak kamusal alanda kendi düĢünce veya görüĢlerine dayalı farklılıklarını 

sergilemektedir. Oysa karĢıt kamusal alan yaklaĢımı burjuva kamusal alanın bu tür 

iddialarını eleĢtirmekte ve bu alanın iĢçileri, kadınları dıĢlamak gibi ayrımcı 

niteliklerini ortaya koymaktadır. Bu modelin savunucularına göre burjuva kamusal 

alanında, ekonomik ve toplumsal statü farklılıkları geçerlidir ve bu alanda bastırılan, 

dıĢlanan kesimlerin yaĢam bağlamları parçalı olduğu için onların bütünlükçü bir 

kamusal alan oluĢturması olanaksızdır. 

Antik Yunan‟da mevcut toplumsal düzen evrenin mükemmelliği ve kendi 

kendini düzenlemesi düĢüncesi üzerine kurulurken, liberal modelde piyasanın 

„görünmez elleri‟ne bırakılmıĢtır. Burada insanların doğa durumuna karĢılık gelen 

sorunları ancak toplumsal sözleĢme ve düzen arayıĢları esasında oluĢan sivil 

toplumda, hukuki güvenceye alınmıĢ ekonomik ve sivil/siyasi özgürlüklerle çözüme 

ulaĢabilmektedir. Özgürlük anlayıĢı cumhuriyetçi modelde sadece siyasi anlamda 

kullanılmakta ve kamusal alandaki yurttaĢın durumunu, yani insanın siyasi boyutunu 

içermektedir. Yani eylemde bulunmak özgür olmak anlamına gelmektedir. Oysa 

bireyin özel alanında özgürlük değil, despotizm ve Ģiddet söz konusudur. Liberal 

yaklaĢımda ise özgürlük, hem bireylerin karĢılıklı iletiĢimde bulunduğu, bir araya 

geldiği her durumda hem de kamu iĢlerine katılımında söz konusudur. Müzakereci 
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kamusal alan yaklaĢımında da özgürlük siyasi bir içeriğe sahip olmakta ve devlete 

bireylerin hak ve özgürlüklerini gözetleyen bir rol tanınmaktadır. Devletle toplum 

arasındaki ayrıĢmayı aĢmayı amaçlayan ve bu ikisi arasında aracılık rolü üstlenen, 

aynı zamanda genel yaĢamı devletin ve ekonomik yapının müdahalesinden koruyan 

kamusal alan cumhuriyetçi modelde benimsendiği gibi tartıĢma ve müzakerelerle 

varlık kazanmaktadır. Nitekim burada bireyler genel yaĢamdan kaynaklanan ortak 

sorunları veya kamu yararını muhakeme edici, sorgulayıcı, eleĢtirel söylemler 

esasında oluĢan müzakere ve tartıĢma yollarıyla çözüme ulaĢtırmaktadır. Fakat 

oluĢan kamuoyu ve onun devlet üzerindeki kontrol mekanizmaları bakımından 

müzakereci yaklaĢım cumhuriyetçi modelden ayrıĢmaktadır. Ayrıca müzakereci 

kamusal alan ve bu alanda varılan sonuçlar kendi doğruluğunu veya meĢruluğunu 

evrenin mükemmelliğinden veya irade dıĢı herhangi bir güçten değil, katılanların 

ikna edici gücünden ve bireysel iradelerinden almaktadır. Bireylerin ekonomik ve 

toplumsal statülerini, eĢitsizliklerini dıĢarıda bırakıp sadece insan sıfatıyla girdikleri 

kamusal alanda kamu yararına iliĢkin tüm sorunlar bireysel çıkarlardan arınmıĢ aklın 

ortak ve belirleyici gücüyle çözülmektedir. Habermascı kamusal alanın 

idealleĢtirmelerini eleĢtiren karĢıt kamusal alan yaklaĢımı ise Habermascı modelin 

kamu yararını değil, burjuva bireylerin özel çıkarlarını yansıttığını öne sürerek 

egemen biçimde temsil edilen burjuva kamusal alanının dıĢlamalara yol açtığını 

savunmaktadır. KarĢıt kamusal alan yaklaĢımını savunan düĢünürlere göre, burjuva 

kamusal alanı veya müzakereci yaklaĢım eĢit, özgür, aleni niteliklere sahip olduğunu 

iddia etse de, bunlar sadece burjuva bireyleri için tanınan ayrıcalıklardır. Dolayısıyla 

müzakereci modelde varılan sonuçlar aklın gücüne göre değil, katılan bireylerin 

toplumsal ve ekonomik gücüne göre belirlenmektedir. Bu nedenle müzakereci 
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kamusal alanın bireylerin eĢitliğine, müzakere ve tartıĢma süreçlerinin 

belirleyiciliğine yönelik savları gerçeği yansıtmamaktadır. KarĢıt kamusal alan 

yaklaĢımı ortak sorunlar olarak tanımlanan meselelerin sadece burjuvazinin 

ihtiyaçlarıyla ilgili olduğunu, iĢçi sınıfının taleplerinin bu alana çıkamadığını ortaya 

koyarak müzakereci modelin idealleĢtirmelerine karĢı çıkmaktadır. Müzakereci 

yaklaĢımı referans alan veya onun eleĢtirisi olarak ortaya atılan karĢıt yaklaĢım 

kamusal alanı toplumun üyelerinin, özellikle iĢçi sınıfının bu alandaki rolü ve 

kullanım değeri üzerinden incelemektedir.  

Antik Yunan Ģehir-devletine ait cumhuriyetçi kamusal alanın kendisini 

üzerinde görünür kıldığı, ortak meselelerle ilgili tartıĢmaların yapıldığı Agora sadece 

mülkiyet sahibi, özgür ve erdemli yurttaĢlara açık olmuĢ, köleler ve kadınlar bu 

alandan dıĢlanmıĢtır. Dolayısıyla bu alanının kurucu unsurlarından olan eĢitlik ve 

özgürlük sadece erdemli ve mülkiyet sahibi yurttaĢlara yönelik bir ayrıcalık olmuĢ; 

bireylerin biyolojik ihtiyaçlarına karĢılık gelen, ailenin ve ekonomik iliĢkilerin 

geçerli olduğu özel alan ise, kölelere ve kadınlara yönelik olmakla Ģiddeti ve 

eĢitsizliği barındırmıĢtır. Bu alanın sınırları içerisinde tutulan köleler ve kadınlar 

yurttaĢlıktan ve kamusal alana çıkmaktan mahrum bırakılmıĢtır. Mülkiyet sahipliği 

kiĢinin kamusal alanda birer yurttaĢ olarak görünmesi için zorunlu Ģartlardan biri 

olmuĢ, fakat mülkiyetle veya ekonomik taleplerle ilgili meselelerin tartıĢılması 

kamusal alana çıkmamıĢ, özel alan sınırlarında tutulmuĢtur. Liberal kamusal alan 

modelinde ise özgürlük ve eĢitlik ekonomik ve siyasi temelli olmakla kiĢinin piyasa 

süreçlerindeki durumunu karakterize etmekte ve bu süreçlerle ilgili sorunlar kamusal 

alanda çözüme ulaĢmaktadır. Liberal düĢünürler bu alana eriĢimde ekonomik 

özgürlüğü ve fırsat eĢitliğini savunmakta, ekonomik özgürlüğün bireysel ve siyasi 
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özgürlüğe yol açacağını iddia etmektedirler. Oysa müzakereci yaklaĢıma göre 

özgürlük ve eĢitlik yurttaĢların ekonomik farklılıklarını dıĢarıda bırakarak, sadece 

insan sıfatıyla katıldıkları kamusal alanda mümkündür. Bu alan cumhuriyetçi 

modelden farklı olarak mülkiyete veya erdeme iliĢkin farklılıkları dıĢlamadan tüm 

yurttaĢların katılımına açık, eĢit ve özgür olma iddialarını taĢımaktadır. Cumhuriyetçi 

yaklaĢımda ekonomik etkinliklerin ailenin özel sınırlarında tutularak kamusal alana 

taĢınmamasına karĢın, müzakereci yaklaĢım ekonomi ve devletin genel yaĢama 

yönelik sömürgeleĢtirici eğilimlerine karĢı konumlanmaktadır. Aynı zamanda 

ekonomik ve toplumsal statü farklılıkları, siyasi iktidarın müdahalesi ve otorite 

iliĢkileri bireyler arasında eĢitsizliğe yol açtığı için kamusal alan bunlara karĢı özerk 

bir biçimde örgütlenmektedir. Bu alanda üstünlük sadece müzakere ve tartıĢma 

süreçlerinde varılan sonuçların kendi doğruluğunu kanıtlayıcı gücüne, yani 

rasyonelliğine bağlıdır. KarĢıt kamusal alan yaklaĢımı müzakereci modelde 

ekonomik ve toplumsal statü farklılıklarının dıĢarıda bırakılmadığını, güç iliĢkilerinin 

kamusal alanda da etkisini sürdürdüğünü ortaya koymaktadır. Bu durumda burjuva 

kamusal alanını kullanım veya söz hakkı burjuva çıkar gruplarının lehine 

gerçekleĢmekte, iĢçi sınıfı bu alandan uzak tutulmaktadır. Dolayısıyla burjuva 

kamusal alanında yaranan eĢitsizliği ortaya koyan karĢıt kamusal alan yaklaĢımı, iĢçi 

sınıfının bu alandaki rolünün dikkate alınmadığını savunmaktadır. Bu nedenle 

toplumun kamusal alandan dıĢlanmıĢ kesimlerinin bu alanda temsil edilmesi için 

faydalı olabilecek mekanizmalar üzerinde durmaktadır. Nitekim karĢıt kamusal alan 

yaklaĢımı iĢçi sınıfının egemen olduğu bütünsel bir kamusal alanın varlığının henüz 

bulunmadığı koĢullarda, böyle bir alanın mevcut düzenden kaynaklanan krizlerle 

veya düzene karĢı gerçekleĢen eylemlerle, yani karĢıt tecrübenin üretildiği tüm 
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süreçlerle oluĢacağını savunmaktadır. Öyle ki karĢıt tecrübenin oluĢtuğu tüm 

mekanlar aynı zamanda burjuva sınıf ideolojisine ve kültürüne karĢı iĢçi sınıfının 

kültürel üretim ve ideolojik mücadelelerinin gerçekleĢtirildiği alanlar olarak 

toplumun bastırılmıĢ veya dıĢlanmıĢ kesimlerinin kendi ihtiyaçları veya değerleri 

üzerinden oluĢturacağı kamusal alanlar olarak önemlidir. 

1.3. Tarihsel Boyut 

Antik dönemin kamusal – özel kavramları ve bu ikisi arasındaki ayrım feodal 

dönemde ortadan kalkmıĢ ve kavramlar birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak 

kullanılmıĢtır. Bu kavramların günümüzdeki kullanımı ve içerdiği anlamlar ise 

esasen modern dönem sonrasında yaĢanan tarihsel süreçlerle belirlenmiĢtir. Bir diğer 

ifadeyle, modern devletin oluĢumundan sonra görülen sivil toplum içinde kamusal – 

özel ayrımı yeniden Ģekillenirken, bu alana yönelik kavramlar da yeniden 

anlamlandırılmıĢtır. Habermas‟ın tarihsel perspektifte anlattığı bu sürecin 

mutlakıyetçilik dönemine kadar uzanan kökleri vardır. Nitekim mutlakıyetçilik 

döneminin baĢında özel alan devlet aygıtının dıĢındadır ve kamusal burada 

“mutlakıyetçilikle birlikte egemenin Ģahsından bağımsızlaĢarak nesneleĢmekte olan 

devlete iliĢkindir.”
93

 Mutlakıyetçilik öncesi dönemde ise kamusallık prensin Ģahsına 

veya sarayına yönelik bir biçimde kullanılmaktadır.  

Feodal düzenden mutlakıyetçiliğe geçiĢle birlikte toplumsal yaĢamın farklı 

alanlarında baĢlayan değiĢim süreçleri mevcut siyasi ve idari düzeni de etkilemiĢ, 

prensin bütçesi devlet bütçesinden ayrılmıĢ, “bürokratik ve askeri kurumlar (...) 
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kendilerini (feodal) prensin özel alanından ayırarak bağımsız”
94

 bir durum 

kazanmıĢlar. Bu süreçlerle birlikte kamusallık artık prensin Ģahsına veya sarayına 

değil, devlete atıf yapacak bir biçimde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Mutlakıyetçilikte 

devlet kamusal nitelik taĢıyarak özel olan her Ģeyin karĢısında yer alırken, “devletin 

hizmetinde olanlar „kamusal kiĢiler‟, aynı Ģekilde devlet binaları ve kurumları da 

„kamusal‟ yapılar olarak”
95

 adlandırılmıĢtır. Bu dönemde devletin kamusallığı temsili 

bir nitelikte olmuĢtur, yani devlet toplum önünde toplumu temsil etmekte, toplum 

üyeleri veya “onun tarafından nizam altına alınan özel Ģahıslar, kamu erkinin 

muhatapları olarak halkı oluĢtururlar.”
96

 Dolayısıyla bu dönem için devletten 

bağımsız bir toplum söz konusu değildir. Tamer‟in de belirttiği gibi, XVIII. yüzyılın 

ortalarına kadar devam eden, devletin temsili kamusal nitelik kazandığı bu süreçte 

“devlet ile sivil toplum arasında bir ayrım yoktu.”
97

 Wood‟a göre önceki toplum 

anlamından uzak bir biçimde “sivil toplum‟un kullanımı veya devlet ve sivil 

toplumun kavramsal karĢıtlığı kapitalizmin geliĢimine bağlı olmuĢtur.”
98

  

Mutlakıyetçi devletin kamusal sıfatındaki rolü sonraki yıllarda yaĢanan 

ekonomik ve siyasi süreçlerle birlikte toplum içerisinde giderek “karĢıt” bir güç 

olarak yükselen burjuvazi tarafından ele geçirilmiĢtir. Habermas‟ın ilk baĢta 

entelektüel özelliklerini vurguladığı bu burjuvazi tabakasının çekirdeğini 

“hükümdarlık idaresinin memurları ve (…) hukukçular teĢkil ediyordu. Buna 

hekimler, papazlar, subaylar, profesörler ve hiyerarĢisi öğretmenden ve katipten 
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98

 Ellen Meiksins Wood, “The Uses and Abuses of 'Civil Society”, Socialist Register 1990: The 

    Retreat of the Intellectuals, Cilt: 26, Yıl: 1990, s. 61. 



53 
 

baĢlayarak „halk‟a kadar uzanan „tahsilliler‟ eklenebilir.”
99

 Mutlakıyetçi devlet 

karĢısında hızla yükselen ve güç kazanan “burjuvazi, mutlak devletin gizli/saklı ve 

bürokratik pratikleriyle çarpıĢma süreci içinde (…) devlet otoritesinin halk tarafından 

bilgili ve eleĢtirel tartıĢma aracılığıyla kamusal olarak denetlendiği bir kamusal alan 

oluĢturdu.”
100

 Dolayısıyla devlete yönelik kamusal sıfatı artık yerini XVIII. yüzyılın 

ortalarından itibaren yükselen burjuva toplumuna bıraktı. Bu süreçte burjuvazi 

kendine “yargıya ve bilgiye dayalı eleĢtirinin bulunduğu gidimli* ayrı bir uzam 

açmaya baĢlamıĢ”
101

, mali ve ticari kapitalizmin (merkantilizm) doğuĢu ile birlikte 

yeni iliĢkilerin ve yeni bir toplumsal düzenin oluĢtuğu bu yapıda farklı yaĢam 

alanlarının kapalı duvarları giderek açılmıĢ, „açık toplum‟a geçilmiĢ, kamusal yaĢam 

ortaya çıkmıĢtır.
102

 Habermas‟ın ortaya koyduğu tarihsel hatlarına esasen, devlet ve 

ekonomik yapıdan uzak bir biçimde geliĢen ve kendine özgü ilkelerce örgütlenen 

kamusal alanın temel iĢlevi baĢlangıçta bilimsel, edebi ve felsefi tartıĢmaların 

yapılması olmuĢ, toplumsal aydınlanmayı hedeflemiĢtir. Fakat bu tartıĢmalar 

zamanla siyasi alana kaymıĢ, “kamusal alanların zaman içinde devletle toplum 

arasındaki gerilimli alanda siyasal iĢlevler üstlenmesiyle birlikte, siyasal kamu 

oluĢmuĢtur.”
103

 Siyasal kamusal alanın oluĢmasıyla birlikte “devlet politikaları 

yanında, ulusal sorunlar, yurttaĢlık erdemleri, dıĢ iliĢkiler gibi konular da tartıĢılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu anlamda da kamuyu ya da çeĢitli kamuları oluĢturan bireyler, salt 

kendi çıkarlarını ilgilendiren konuları aĢıp, bir kamuoyu oluĢturarak devlet 
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politikalarında etkili olacak bir kamusal alan yaratmayı hedeflemiĢlerdir.”
104

 

Böylelikle siyasal kamusal alan burjuvazinin öncülüğünde gerçekleĢen kamusal 

iletiĢim veya kamuoyu yoluyla devlet üzerinde denetleme veya kontrol 

mekanizmalarını oluĢturmuĢtur. 

Habermas‟a göre siyasi iĢlev üstlenen kamusal alan ilk olarak XVIII. yüzyılda 

Ġngiltere‟de ortaya çıkmıĢ, devamında “Fransa‟da (…) XVIII. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren, siyasal akıl yürüten bir kamusal topluluk”
105

, Almanya‟da ise 

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru “küçük ama eleĢtirel tartıĢmalar yürüten bir kamusal 

topluluk”
 106

  oluĢmuĢtur. Almanya‟da siyasal kamusal alanın oluĢum sürecini E.W. 

Böckenförd Ģöyle anlatıyordu: “ „Devlet‟ ile „toplum‟un birbirine karĢı durma halinin 

oluĢmasıyla birlikte, devletin karar erkinde ve bu erkin kullanımında toplumun payı 

meselesi ortaya çıkar”
107

 ve böylelikle devlet yönetiminde demokratik taleplerin önü 

açılmıĢ olur. Almanya gibi diğer ülkeler için de geçerli olan bu durum hukuk 

devletine doğru bir geliĢmeyi baĢlatarak demokratik bir idealin kendisini 

gerçekleĢtirmesine zemin hazırlar. 

Habermas, devlet ve sivil toplum arasında kurulan, salonlar, kahveler, 

tiyatrolar ve sokaklarda baĢlayıp diğer mekanlarla, çeĢitli kurum ve gönüllü 

örgütlenmelerle geniĢleyen kamusal alanda bireylerarası iliĢkileri, akıl yürütme, 

tartıĢma ve eleĢtiri kültürünü Batı Avrupa tarihine özgü ve benzersiz bir Ģey olarak 

idealleĢtirmektedir. Nitekim bu konudaki düĢüncelerine esasen “Fransız Devrimi 
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öncesinde altın çağını yaĢayan (…) önceleri edebi nitelikte sohbetlerin merkezi”
108

 

olan bu kurumlarda “burjuva zekası ile soylu inceliği, yan yana ve eĢit koĢullarda, 

„insan olarak‟ yer almaya baĢladılar.”
109

 Burada altını çizmek gerekir ki, “XVIII. 

yüzyıl Ģehirlerinde burjuvazi elbette ekonomik iĢlevleri, kendisine bakıĢı ve ahlaki 

değerleri bakımından XIX. yüzyıl burjuvazisi ile aynı değildi.”
110

 Yani XIX. yüzyıl 

burjuvazisi kitlesel üretim süreçleriyle, sanayisiyle, ekonomik nitelikleri ve bireysel 

çıkarlarıyla XVIII. yüzyıl burjuvazisinden ayrılmaktadır. Sennett bu ikisi arasındaki 

farkları giyimler, roller, iletiĢim biçimleri, günlük yaĢam koĢulları üzerinden ortaya 

koymuĢtur. XIX. yüzyıl burjuvazisi ister kitlesel üretim süreçleriyle, sanayi 

üretimiyle, üretim Ģekliyle kamusal alanı zayıflatan, bu alandaki farklılıkları ortadan 

kaldırmaya yol açan bir süreci baĢlatıyordu. Sennet‟e göre “XVIII. yüzyıl Ģehrinde 

kent burjuvazisi yönetici, yasa koyucu, mali dayanak ve nüfusun önemli bir 

parçasıdır”
111

; oysa XIX. yüzyılda nüfusun önemli hissesini iĢçi sınıfı, az bir 

hissesini ise burjuvazi oluĢturmaktaydı. XIX. yüzyıl burjuvazisinin belirgin sınıfsal 

konumuna karĢı, XVIII. yüzyılda “bir yazar Paris‟ten bahsederken, burjuvazinin 

kendisinin yeni olduğunu ama ne olduğunu bilmediğini yazar.”
112

 Bu gibi nedenlerle 

burjuvazi ilk dönemlerinde ekonomik değil, entelektüel nitelikleri yönünden 

izlenmektedir. Nitekim Habermas bu “burjuva kamusallığının entelektüel 

dinamiklerini son derece çarpıcı bir Ģekilde resmetmektedir.”
113

 DüĢünüre göre 

XVIII. yüzyılda “burjuvayı kendinde bir sosyallik olmaktan çıkarıp, kendisi için bir 

„sınıf‟ haline getiren onun ekonomik değil* ve fakat bizatihi entelektüel-kültürel 
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tarih olarak vasıflandırılan yatırımlarıdır. Kısacası burjuvaların entelektüalizmidir, 

onu sınıf yapan.”
114

  

XVIII. yüzyılda devlet ve ekonomi alanı dıĢında yükselen burjuva kamusal 

alanı XIX. yüzyıldan itibaren gerilemeye baĢlamıĢ ve çözülme sürecine girmiĢtir. 

Nitekim Habermas, burjuva kamusal alan fenomeninin kavranmasını “XVIII. 

yüzyılda formüle edilen „eleĢtirel akıl‟la iliĢkilendirirken, (…) (XIX. yüzyılın 

sonlarında) kamusallığın çözülüĢü ya da gerileyiĢinin tahlilinde „araçsal aklın 

hakimiyeti‟ teĢhisine dayandırıyor: tekelci kapitalizm dönemine geçiĢle birlikte, 

araçsal-akla dayalı teknokratik/bürokratik egemen ideoloji (…) eleĢtirellik ve 

baĢkaldırıya yer vermeyecek biçimde kitle toplumunun yaĢam ve bilinç dokularına 

sızmıĢtır.”
115

 Burjuva kamusal alanı, XIX. yüzyılın sonlarından itibaren sınıfsal 

çıkarlardan etkilenerek açıklık ve eĢitlikçiliğini, eleĢtirme ve tartıĢma iĢlevlerini 

yitirmiĢtir. Dolayısıyla özgür müzakere ve tartıĢma alanı olarak ortaya çıkan kamusal 

alan Batı Avrupa‟da XIX. yüzyılın sonlarından itibaren yapısal dönüĢüme uğramıĢ, 

böylelikle liberal dönemin ve bununla birlikte burjuva kamusal alanının sonu 

gelmiĢtir. Nitekim düĢünür, “kapitalizmin „liberal çağ‟ olarak nitelediği 1775-1875 

dönemini „devlet‟le „toplum‟un net bir biçimde ayrıĢtığı ve burjuva kamusal alanının 

ortaya çıktığı dönem olarak çözümlemiĢtir. Oysa XIX. yüzyılın son çeyreğine 

girilirken, 1873‟te patlak veren kapitalizm krizi ile baĢlayan dönemde buna tamamen 

ters bir geliĢme oldu ve devlet ve toplum yeniden ve farklı biçimde birleĢmeye ya da 

„birbirine nüfuz etmeye‟ baĢladılar. Giderek devletin toplumsallaĢması, toplumun da 

devletleĢmesi Ģekline bürünen bu süreci, Habermas „yeni-feodalleĢme‟ olarak 
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nitelendirmektedir. Bu dönem, aynı zamanda Marksist iktisatçıların „emperyalizm‟ 

baĢlığı altında inceledikleri dönemle örtüĢmektedir.”
116

 Yeni-feodalleĢme sürecinde 

kamusal alana müdahale eden ve “kamuyla bütünüyle özdeĢleĢen devlet kamusal 

alandan sivil toplumu tamamen silmektedir.”
117

  

Müzakereci demokrasiden kitle demokrasisine geçilen bu tarihten itibaren 

kamusal alana iliĢkin – meĢru yasanın kaynağı, kamu yararı, kamusal haklar, 

görevler gibi – konular artık bu alanda değil, devletin sınırları içerisinde ve devlet 

tarafından verilen kararlarla belirlenmekte, bireylerin bu kararlara katılımı 

engellenmektedir. Fraser‟e göre liberal dönemde “ „özel çıkarlar‟ı dıĢlayan bir 

kamusal tartıĢma biçiminin temelini oluĢturduğu varsayılan Ģey, „toplum‟la devletin 

bu apaçık ayrımıydı. Ama burjuva-dıĢı kesimler kamusal alana ulaĢım kazandıkça, 

bu koĢullar giderek erimeye baĢladı. O zaman, „toplumsal sorun‟ öne çıktı; toplum, 

sınıf mücadelesiyle kutuplaĢtı; ve kamu, birbiriyle çatıĢan çıkar grupları kitlesi olarak 

parçalandı. Sokak gösterileri ve kapalı kapılar ardındaki özel çıkarlar arasında 

yapılan aracılı uzlaĢmalar, ortak iyi konusunda akla dayalı kamusal tartıĢmanın yerini 

aldı.”
118

 Kamusal alanın çöküĢünden itibaren yurttaĢlar da devletle iliĢkilerinde 

teslimiyetçi rolüne girdi, kamusal alana iliĢkin eĢitlik, özgürlük, adalet gibi çeĢitli 

ilkeler devlet tarafından yeniden tanımlandı. Bireylerin devlette belli bir makama 

yükselme istekleri kamusal alanda sessizliğe yol açtı. Aynı zamanda toplum 

üyelerinin kendi aralarında oluĢan yabancılık duygusu ve değiĢen toplumsal 

psikolojik etkenlerle bir araya gelmeleri giderek azaldı. Siyasi konular yerine 
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mahrem iliĢkilerin görünür kılınması, kamusal alanda özel alana iliĢkin norm ve 

değerlerin yükselmesi kamusal ifadeyi engelledi. 

Habermas‟a göre kamusallığın çözülme sürecindeki faktörlerden temel bir 

tanesini, kültürel akıl yürütmeden kültürel tüketime doğru bir kayma oluĢturuyordu. 

“Endüstriyel olarak üretilen ve kitlesel tüketim için tasarlanan bir kültür artık 

Habermascı anlamıyla kamusallığın matrisi olamazdı.”
119

 TartıĢma kültüründen 

tüketim kültürüne geçilen bu süreç içinde burjuva kamusal alanı geniĢliyor, fakat 

aklın kamusal kullanımı alanı daralarak ideolojik niteliğe bürünüyor.
120

 Dolayısıyla 

bu dönemden itibaren ortak yararın söz konusu olduğu egemen bir kamusal alandan 

farklı çıkarlara dayanan örgütlerce kurulan parçalı yapıda bir kamusal alana geçildi. 

Ġdeolojik ve yapısal dönüĢüm süreciyle birlikte artık kamusal alan siyaset dıĢı ve özel 

amaçlar yönünde mücadelelerin yürütüldüğü, devletle alıĢ veriĢ esasına dayanan 

uzlaĢma alanı niteliği kazandı. Nitekim Habermas‟a göre “bir zamanlar, devlet 

muamelelerini kamusal kılma sürecinin amacı, kiĢileri ya da meseleleri kamusal akla, 

muhakeme sürecine tabi tutmak; ve politik kararları kamuoyu mahkemesinin önüne 

çıkartmaktı. Ancak günümüzde, iĢleri kamusal kılma süreci genellikle sadece özel 

çıkarların gizli saklı siyasalarına hizmet ediyor: insanlara ya da meselelere „tanıtım‟ 

aracılığıyla kamusal prestij kazandırmak ve böylece kamusal-olmayan-oy iklimi 

içinde alkıĢlanmalarını sağlamak için.”
121

 Örneğin, sanatçılardan siyasetçilere kadar 

belli bir kesimin toplumsal statü kazanmasıyla, kamusal roller değiĢmekte, kamusal 

alan kiĢisel temsil niteliği kazanmaktadır. 
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1.4. Mekân Boyutu 

Kamusal alan kavramı farklı anlam boyutlarını kapsamaktadır. Nitekim 

kavram bir taraftan mekan boyutuyla kullanılmakta ve “toplumsal yaĢantımız içinde 

fikirlerin, ifadelerin ve tecrübenin üretildiği, açığa çıktığı, paylaĢıldığı, dolanıp 

yayıldığı ve müzakere edildiği toplumsal alanları (kamusal mekanlar)”
122

 

içermektedir. Diğer taraftan ise bu kavram normatif bir boyutta kullanılıyor ve 

“öffen, ortak, aleni, açık ve eleĢtirel olan anlamına geliyor.”
123

 Kamusal alanın 

normatif boyutuna bir sonraki altbölümde değineceğiz, Ģimdilik bu alanın üzerinde 

oluĢtuğu mekan boyutunu inceleyeceğiz. Burada mekan boyutunu somut ve soyut 

anlamlarda ele alacağız. Nitekim bununla hem kamusal alanın üzerinde varlık 

kazandığı coğrafi mekanı hem de bu alanın toplumsal formasyondaki yerini, devlet – 

sivil toplum – ekonomi iliĢkileri çerçevesindeki sınırlarını ve rolünü 

değerlendireceğiz. 

Ortaya çıktığı zaman itibariyle kamusal alan coğrafi veya fiziksel bir mekana 

iĢaret etmektedir. Bu alan fiziksel bir mekan üzerinde kurulmakta ve iĢlevini bu 

mekanda yerine getirmektedir, fakat “mekanla birebir örtüĢmez. Kamusal mekanlar 

kamusal alana dahil olmakla birlikte, tüm kamusal alanların kamu mekanları olduğu 

söylenemez.”
124

 Tarihsel örneklerinden de görüldüğü üzere kamusal etkinlikler, 

tartıĢma ve müzakereler belli mekanlar üzerinde gerçekleĢmektedir ki, bunlara 

kamusal mekan diyoruz. Örneğin, Antik Yunan‟da “kamusal hayat, bios politikos, 

pazar meydanında, agora‟da cereyan eder, fakat mekansal olarak bağlanmıĢ 
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değildir.”
125

 Antik Yunan‟daki mahiyetine yakın bir biçimde, modern devletten sonra 

yükselen burjuva kamusal alanının üzerinde gerçeklik kazandığı yerler de birer 

kamusal mekanlardır. Nitekim burjuva kamusal alanı salon ve kahvelerden baĢlayıp, 

sokak ve parklar, tiyatrolar gibi herkese açık ve tüm bireylerce ortak kullanılan 

alanlara kadar geniĢ bir mekan üzerinde varlık kazanmaktadır. Bu alan evrensel 

farklılıkları bir arada toplama, uzlaĢtırma potansiyeline sahip olsa da, iĢlevleri 

genellikle bulunduğu ülkenin ulusal sınırlar içerisinde gerçekleĢmektedir. Bu alanın 

“geniĢliğini ve sınırlarını; düĢünce, ifade, bilgiye eriĢme, tartıĢma, toplanma, 

örgütlenme ve tanınma özgürlüklerinin geliĢmiĢliği ve ayırt etmeksizin herkesi 

kapsayıcılığı (eĢitlik, çokluk ve farklılık) belirler.”
126

 Dolayısıyla kamusal mekan 

olması için bu yerlerin yurttaĢların bir arada toplanmasına, ortak kullanımına, gelip 

gitmesine, eriĢimine açık olması gerekmektedir. YurttaĢların bir araya geldiği bu 

mekanlarda sorunlar ortak dünyanın herkesçe kabul edilen gerçeklik duygusu 

içerisinde çözülmektedir. Kamusal alanlar fiziksel mekanlar üzerinde kurulmakla 

birlikte, aynı zamanda bu uğurda mücadelelerin yapıldığı tüm arenaları, kamuoyunun 

oluĢtuğu tüm süreçleri ve yerleri kapsamaktadır. Özellikle günümüzdeki biçimiyle, 

bilgi ve iletiĢim endüstrisinde yaĢanan hızlanmaya paralel olarak kamusal alan 

fiziksel mekanlardan sanal alanlara taĢınmaktadır. Bu durum kamusal mekanlarda bir 

geniĢleme olarak görülse de, sanal kamusal alanların kamusallığın kurucu unsurlarını 

ne kadar destekler nitelikte olduğunu sorgulamayı da beraberinde getirmektedir. 

Kamusal alanın coğrafi bir mekan üzerindeki iĢlevi onun toplumsal 

formasyondaki yerine bağlıdır. Bir diğer ifadeyle, bu alanın kamusal bir mekan 

üzerindeki faaliyetlerini toplumsal formasyondaki konumu belirlemektedir. 
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Cumhuriyetçi yaklaĢım bu bakımdan kamusal alanı yurttaĢların bir araya geldiği, 

özel alanın ve ekonomik etkinliklerin dıĢındaki tüm ortak kullanım yerlerinde 

konumlandırmaktadır. Burada yurttaĢlar savaĢ oyunlarına veya Ģölenlere katılmakta, 

site sorunlarının tartıĢılması, mevcut düzenin korunması, mahkemeler veya genel 

yarar üzerine gerçekleĢen tartıĢmalar için bir araya gelmektedir. Liberal yaklaĢımın 

savunucuları kamusal alanı genellikle sivil toplum alanı olarak görmekte, devlete bu 

alanı güvence altına alan bir rol tanımaktadır. Bu yaklaĢımı savunan diğer düĢünürler 

ise önceliği devlete vermekte, kamusal alanı devlet erkinin kullanıldığı tüm alanları 

kapsayacak biçimde tanımlamaktadır. KarĢıt yaklaĢım ise genel yaĢam içerisinde 

toplumun bastırılan, hakları elinden alınan, eĢitsizlikle karĢı karĢıya bırakıldığı tüm 

mekanlarda kamusal alanın oluĢumunu olanaklı görmekte ve bu alanı tüm bu 

süreçlere karĢı konumlandırmaktadırlar. 

Kamusal alanın Habermascı toplumsal formasyondaki yerini anlamak için 

öncelikle düĢünürün temel aldığı yaşam dünyası, sistem, iletişimsel ve araçsal akıl 

gibi kavramları incelemek gerekmektedir. Bunlar Habermas‟ın toplumsal formasyon 

yaklaĢımının, kamusal alanın ve bu alanın kurucu ilkelerinin anlaĢılmasında anahtar 

kavramlar olmanın yanı sıra, Habermas‟ın toplum ve devlete yönelik düĢüncelerinin, 

onların oluĢumuyla ilgili görüĢlerinin de temelini oluĢturmaktadır. Habermas‟ın 

toplumsal formasyon analizi bazı farklılıklar içerse de, Marksist temellere 

esaslanmaktadır. Nitekim Marksist yaklaĢımda üretim süreçlerini içeren ekonomi 

alanı, yani altyapı Habermas‟ın yaklaĢımında ekonomi alanıyla birlikte devleti de 

içermektedir. Üstyapı‟ya ise Habermas‟ın yaklaĢımında sivil toplum alanı karĢılık 

gelmektedir. Daha geniĢ ifade edilecek olursa Habermas, “toplumsal formasyonları 

sistem ve yaşam dünyası adları altında iki dereceli bir yapı içinde ele alıyor ve bu 
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ikili yapının farklı „akıl‟lara, farklı „rasyonalite‟lere dayandığını ileri sürüyor. ĠĢ 

(arbeit) ve karĢılıklı etkileĢim (interaktion) kavramlarıyla ifade edilen bu ikilem, bir 

ölçüde, Habermas‟ın ilk çalıĢmalarından itibaren temel tartıĢma konusu yaptığı 

Marksist altyapı-üstyapı ikileminin yerini almıĢtır. (…) Ekonomi (pazar) ve devlet 

(bürokrasi) alt-sistemlerinden oluĢan sistem, bir amaca yönelik akla, yani araçsal 

akla dayanırken, yaşam dünyası (lebenswelt) iletişimsel akıl‟a dayanıyor.”
127

 Sistem, 

yaşam dünyası karĢısında bağımsız olmakla, ekonomi ve devletin araçsal 

yöntemlerini içermektedir. Sistem alanında geçerli olan “araçsal akıl, bizlere özne-

nesne iliĢkilerinin anahtarını verirken, iletiĢimsel akıl da özneler arası iliĢkilerin, 

„değer‟lerimizi yaratan normatif dünya ile estetik dünyanın, kısaca edim ve özgürlük 

alanının ipuçlarını sunuyor.”
128

  

Habermas‟ın toplumsal formasyona yönelik bu kuramı sistem ve yaşam 

dünyası arasındaki çatıĢmayı, daha net bir ifadeyle sistem‟in yaşam dünyası‟nı 

sömürgeleĢtirmesinden doğan sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda 

kuram bu ikisi arasında diyalogun, iletiĢim sağlanması açısından müzakereci 

demokrasinin inĢasında kilit bir öneme sahiptir. Öyle ki kamusal alanın rolü de 

sistem ve yaşam dünyası arasındaki karĢıtlık ve birlik çerçevesinde anlamlıdır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere kamusal alan sivil toplum içerisinden çıkmakla birlikte 

bunlar yaşam dünyası‟nda yer almaktadırlar. Sivil toplum yaşam dünyası içerisinde 

bireylerin karĢı iletiĢim ve etkileĢimiyle, bundan ileri gelen ortak kültürün, 

değerlerin, gelenek ve göreneklerin bütünleĢtirici rolüyle varlık kazanmaktadır. 

Dolayısıyla sivil toplum bireylerarası sosyalizasyonun, enformel iliĢkilerin geçerlilik 

kazandığı yerdir. Kamusal alan da sivil toplum içerisinden oluĢmakta ve özel alan 
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karĢısında yükselmektedir. Nitekim yaşam dünyası tarihsel olarak öncelikle özel 

alandır. XVIII. yüzyıldan itibaren “özel alanın içinden görece yoğun bir kamusal 

iletiĢim ağı ortaya çıkar.”
129

 Giderek özel alandan ayrıĢan, özel alan karĢısında özgür 

bir alan olarak yükselen kamusal alan sistem‟in yaşam dünyası‟nı köleleĢtirme 

eğilime karĢı mücadelelerin yürütüldüğü yerdir. Arendt‟in zorunluluk alanı olarak 

tanımladığı ve yaĢamın biyolojik gereksinimlerine karĢılık gelen, kendine özgü 

rasyonalitesiyle insanları birer araç olarak hesaba katan “sistem alanı, para ve iktidar 

mekanizmalarıyla yönetilmektedir. Ancak bu alan dıĢında onunla eĢitlenmeyecek bir 

alan vardır ki o da yaşam alanı‟dır.”
130

 Diğer bir deyiĢle “yaşam dünyası, günlük 

yaĢam tecrübemizin, „doğal praksis‟in, doğrudan sezgilerimizin oluĢturduğu, 

betimsel, değerlendirici, norm koyucu ve dıĢavurumcu tüm davranıĢların bir sendrom 

halinde birleĢtiği dünyadır ve bilimler de bu zemin üzerinde geliĢmiĢler. Daha kısa 

ve somut bir ifadeyle, yaşam dünyası, „anlam‟ların bilim öncesi aĢamada doğduğu, 

yani ilk kez oluĢtuğu dünyaydı.”
131

 Yaşam dünyası toplum üyelerinin karĢılıklı 

etkileĢim içinde bulunduğu, bireyler arasında iletiĢimsel süreçlerin, bilgi ve kültürel 

geleneklerin, toplumsal ve ahlaki normların, değerlerin üretildiği ve paylaĢıldığı 

yerdir.  

ĠletiĢimsel eylemin olanaklı olduğu ve onun aracılığıyla bireylerin uzlaĢtığı, 

sosyal bütünleĢmenin sağlandığı yaşam dünyası, kamusal ve özel alanları 

içermektedir. “Yaşam dünyası‟nın özel alanı, aile ve yakın iliĢkiler alanıdır; yaşam 

dünyası‟nın kamusal alanı ise, politik katılım, tartıĢma ve fikir oluĢumunun 
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alanıdır.”
132

 Çoğu zaman sivil toplumla aynı anlamda kullanılsa da kamusal alan sivil 

toplumdan farklıdır. Bu farkı Wood‟un sivil toplum tanımıyla ayırt edebiliriz. Sivil 

toplum, Wood‟a göre: “devletten farklı, fakat ne özel ne de kamusal veya her ikisi 

birden olan; sadece ailenin özel alanından ve devletin kamu alanından ayrı toplumsal 

etkileĢim alanlarını değil, aynı zamanda ekonomik iliĢkiler ağını, piyasa, üretim ve 

değiĢim alanlarını da içeren insan iliĢkileri alanını temsil etmektedir.”
133

 Habermascı 

kamusal alan kavramı „mekansal olarak‟ yukarıda Wood‟un sivil toplum tanımından 

„ekonomik iliĢkiler ağı‟ çıkartıldığında geriye kalan „insan iliĢkileri ve etkinlikleri‟ 

alanının ürünüdür.
134

 Yani sivil toplum devlet dıĢındaki tüm alanları, kamusal alan 

ise sivil toplum içerisinde özel alan dıĢındaki tüm alanları kapsamaktadır. Fleming‟in 

ifadesiyle ise sivil toplum “devlet ve ekonomik yapı arasındaki etkileĢim alanı olarak 

tüm samimi iliĢkiler (özellikle aile), birlikler (özellikle gönüllü örgütlenmeler), 

sosyal hareketler alanı ve kamusal iletiĢim biçimleri”
135

ni içermektedir. 

Kamusal alan yaşam dünyası‟nda yer almakta ve iletiĢimsel akla 

dayanmaktadır. Bu alan müzakere ve diyalog süreçleriyle özneler arası iliĢkileri, 

karĢılıklı anlaĢma ve bütünleĢmeyi sağlamaktadır. Habermas‟a göre araçsal akla 

dayanan, ekonomi ve devletten oluĢan sistem‟den yaşam dünyası‟na doğru onu 

kendisine uygunlaĢtırma baskısı vardır. Bu baskı sonucunda iletiĢimsel akla dayanan 

tüm iliĢkiler araçsal akıl tarafından kuĢatılmakta, yaşam dünyası‟nı oluĢturan, 

üniversiteler de dahil tüm kamusal kurumlar ve örgütlenmeler bürokrasi ve ekonomi 

tarafından zapt edilmekte; bu alanlara özgü değerlerle yeniden inĢa edilmektedirler. 
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Özbek‟in de belirttiği üzere “kapitalist ekonomi ve devlet sistem(ler)i, metalaĢma, 

iktidar iliĢkileri ve yasal düzenlemeler aracılığıyla yaşam dünyası‟nın günlük 

pratikleri içine giderek artan biçimde (gömülür). Çekirdek aile, para dolaĢımı ortamı 

aracılığıyla resmi ekonomik sisteme bağlanırken; politik katılım, tartıĢma ve fikir 

oluĢumunun alanı olarak kamusal alan da iktidar dolaĢımı aracılığıyla devlet-idare 

sistemine bağlanıyor.”
136

 Dolayısıyla yaşam dünyası‟nın kamusal ve özel alanları 

sistem‟e içerisinde erirken, sistem‟den kaynaklanan iktidar iliĢkileri, buradaki 

değerler ve normlar genel yaĢamı içerisinde hakim konuma gelir. 

Habermas kendi yaklaĢımında bu sömürgeleĢtirme eğilimine karĢı, devlet ve 

toplum arasında birliğin, diyalogun oluĢması için toplumsal formasyon içerisinde 

yeni bir denge oluĢturacak iletiĢimsel eylemi ve müzakereci demokrasiyi 

önermektedir. Öyle ki Habermas sistem‟in yaşam dünyası‟nı sömürgeleĢtirme 

eğilimine karĢı çözüm yolu olarak Ģunları dile getirmektedir: “ekonomi ve devlet 

aygıtını, sistemsel dirençleri tahrip olmaksızın ve dolayısıyla iĢlevsellikleri 

zedelenmeksizin kendi içlerinden demokratik doğrultuda yeniden 

Ģekillendirilemeyecek, yani bir siyasal bütünleĢme tarzına uyarlanmayacak, sistemce 

entegre edilmiĢ eylem alanları olarak görüyorum. Radikal demokratikleĢtirmenin 

hareket istikametini belirleyen Ģey, artık daha çok, ilkesel olarak ayakta tutulan 

„güçler ayrımı‟ içinde kuvvetlerin kaydırılmasıdır. Burada yapılması gereken devlet 

erkleri arasında değil, toplumsal entegrasyonunun değiĢik kaynakları arasında yeni 

bir denge kurulmasıdır. Hedef kapitalist doğrultuda özerkleĢmiĢ iktisadi sistemin 

„ilgası‟ değil sistem‟in emredici kiplerinin yaşam dünyası alanlarına dönük 

sömürgeleĢtirici tecavüzlerine set çekilmesidir. (…) MeĢruiyet sürecinin radikal 
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demokratik değiĢimi, toplumsal entegrasyon güçleri arasında yeni bir denge kurmayı 

hedefliyor.”
137

  

Habermascı kamusal alan görüldüğü üzere devlet ve ekonomi dıĢı ve bu alt-

sistemlerin karĢısında özerk bir alan olarak devletin kamusal bir sorgulamaya tabi 

tutulması, denetlenmesi, tüm tahakküm ve baskı mekanizmalarına karĢı yürütülen 

mücadele arenasını ifade etmektedir, fakat devleti veya ekonomik yapıyı ortadan 

kaldırmaya yönelik bir teĢebbüs değildir. Bu açıdan bakıldığında kamusal alan devlet 

ve ekonomi tarafından empoze edilen her türlü eylemin, görüĢün veya ideolojinin 

tartıĢıldığı, mevcut gerçekliğin eleĢtirel akla dayanarak sorgulandığı veya muhakeme 

edildiği özgürleĢtirici bir arenadır. Dolayısıyla “kamusal alan devlet ve ekonomik 

yapının sistemli etkilerine karĢı kalkan rolünü yerine getirirse ideal bir varlık 

kazanabilmektedir.”
138

 Oysa bu güçlerin tahrip edici faaliyetlerine karĢı dayanma 

gücünü, özgürleĢtirici ve eleĢtirel niteliğini kaybederse, kamusal alan yerini artık 

farklı çıkar gruplarının mücadele ettiği, çeĢitli iktidar iliĢkileriyle donatılmıĢ ve 

parçalanmıĢ yapılara bırakır ve kendi gerçekliğini kaybeder. 

1.5. Normatif Boyut 

Normatif bir kategori olarak kamusal alan, tüm yurttaĢların katılımına açık, 

ortak, özerk, eĢit, aleni ve eleĢtirel olan anlamlarına gelmektedir. Habermas‟ın 

idealleĢtirdiği ve tarihsel bir perspektifte ortaya koyduğu kamusal alan 

çözümlemesinde “siyasal kamusal alanın özelliklerinin belirlenmesi sürecinde 

kamuoyunun eleĢtirel niteliği ve alenilik hem tarihsel bir olgu hem de oluĢturulacak 
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bir demokrasi anlayıĢı açısından normatif bir ilke,”
139

 sivil toplum içinde, ussal 

kamusal tartıĢmanın doğurduğu ve demokrasinin temel bir unsuru olarak biçimlenen 

normatif bir ideal olarak karĢımıza çıkmaktadır.
140

 Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu 

alan kendi ilkeleri ve değerleriyle demokratik bir idealin kurucu unsuru olmakla 

ancak hukuk devletinde varlık kazanabilir. Nitekim “kamusal alan bir „ara denetim 

alanı‟ olarak kurgulanmıĢ ve politik iktidar, devletin toplumdaki her türden farklı 

düĢünce ve inançlar karĢısındaki „politik tarafsızlığı‟ ilkesiyle sınırlandırılmıĢtır. Bu 

anlamda demokratik hukuk devleti, burjuva kamusal alanının temel ilkesidir.”
141

 

Fakat kamusal alanın müzakereci demokrasinin kurucu unsuruna dönüĢmesi bir 

hukuk devleti kadar, aynı zamanda ekonomik koĢullara, içinde bulunduğu yaşam 

dünyası‟nın kültürel değerlerinin destekler nitelikte olmasına da ihtiyaç duyar. 

Kamusal alan normatif bir kategori olarak tarihsel tecrübelerin, rastlantıların 

veya içinde bulunduğu mevcut toplumsal koĢulların etkisi dıĢında, yani sadece ideal 

biçimiyle tasavvur edilebilir. Nitekim yukarıda da belirtildiği üzere kamusal alan 

devlet ve sivil toplum arasında kurulmakla, tüm yurttaĢlara açık, eĢit, özerk, eleĢtirel, 

aleni niteliklere sahip olmaktadır ve bu ilkeler onun normatif yönünü 

oluĢturmaktadır. YurttaĢların kendi iradeleriyle, eĢit ve özgür koĢullarda bir araya 

gelmesiyle oluĢan kamusal alan, tüm toplumsal tahakküm ve baskılara, güç ve otorite 

iliĢkilerine karĢı özerk bir biçimde konumlanmaktadır. Özbek‟e göre “ilke olarak 

kamusallık eğer özyönetimi hedefleyen ve karĢılıklılığı mümkün kılan eĢit katılım ve 

özgür söylem alanı anlamına geliyorsa, ücretli emek koĢulları baĢta olmak üzere bu 

özyönetimin önündeki tüm maddi-manevi engellerin ortadan kaldırılması ya da 
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iyileĢtirilmesi açısından kamusal alan, sadece egemen devlet baskısına değil, aynı 

zamanda kaçınılmaz olarak sermaye egemenliğine ve kar mantığına karĢı da 

kurulmak durumundadır.”
142

 Dolayısıyla kamusal alan, ideal bir anlam kazanması 

için devletin ve ekonomi alanının bastırıcı etkilerinden bağımsız olmalı ve onlara 

karĢı eleĢtirel bir biçimde konumlanmalı, aynı zamanda tüm yurttaĢların eĢit ve özgür 

bir biçimde katılımını, bu alana iliĢkin kaynakları serbest kullanması için gereken 

nitelikleri kendisinde barındırmalıdır. 

Kamusal alanın kurucu unsurlarından, normatif ilkelerinden biri bu alanın 

eleĢtirel nitelikli olmasıdır. Nitekim kamusal alanın toplumsal tahakküm ve baskıdan, 

otorite iliĢkilerinden ve ekonomik süreçlerle belirlenen hakim ideolojilerin manipüle 

etmesinden uzak bir biçimde örgütlenmesi için bu alanın eleĢtirellik temelinde 

kurulması zorunludur. Bu durumda kamusal alanda varılacak sonuçların doğruluğu 

ve evrenselliği, “aklın eleĢtirel iĢlevlerinin, kamusal aklın ancak eleĢtirel amaçların 

hizmetinde kullanılabileceğinin bilinciyle gerçeklik kazanabilir.”
143

 EleĢtiri burada 

kamusal veya saf aklın bir iĢlevi olarak görülmekte, estetik-duygusal ifadeler veya 

değiĢik iletiĢim Ģekilleriyle değil, rasyonel bir biçimde öne sürülmektedir. Rasyonel-

eleĢtirel tartıĢmalar demokratik bir kamusal alanın oluĢmasının temel taĢlarından biri 

olmakla, bu alanın oluĢmasında hayati derecede öneme sahiptir. Anayasal güvence 

altına alınmıĢ bir ortamda geçerlilik kazanan bu sürecin muhatabını devlete ve 

ekonomiye iliĢkin süreçler oluĢturmaktadır. Daha geniĢ biçimiyle, eleĢtirellik baĢta 

devlet olmakla tüm iktidar iliĢkilerinin bastırıcı, engelleyici etkilerini sorgulamaya, 

ortadan kaldırmaya yöneliktir. Kamusal alana iliĢkin normatif bir ilke olarak “eleĢtiri 
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bir toplumsal sınıfın ya da meslek öbeğinin ayrıcalığı değildir.”
144

 Yani kamusal 

müzakerelerde ortaya atılan görüĢlerin, meselelerin tartıĢılmasında, eleĢtirilmesinde, 

çözülmesinde veya karara bağlanmasında “kararları alacak olanlar siyasette 

uzmanlaĢmıĢ kiĢiler ya da yöneticiler değildir.”
145

 Bu ilke kamusal alanı inĢa eden 

tüm bireylere yönelik olmakla, onların kamusal müzakere ve tartıĢmalarda varılacak 

sonuçları etkilemesine, hükümet politikalarını sistemli bir biçimde denetlemesine 

imkan sağlamaktadır. 

Kamusal alan tüm yurttaĢların kullanımına açıktır ve bu durum eĢitlik 

ilkesiyle sağlanmaktadır. EĢitlik yurttaĢların kamusal müzakere süreçleri dıĢında ve 

buna bağlı olmaksızın, insan olma durumundan doğan bir haktır ve bu hak güvence 

altına alınmadan kamusal alanın ve müzakereci demokrasinin inĢası olanaksızdır. 

Kamusal alana eriĢimde söz konusu olan eĢitlik ilkesi tüm yurttaĢları kapsayarak 

“yasalar karĢısında eĢitlik anlayıĢını aĢmaktadır; yurttaĢların kamusal iĢlere ve 

görevlere eĢit ve etkin katılımı anlamına gelmektedir.”
146

 Dolayısıyla yurttaĢ 

statüsünde olan herkes bu alanda eĢitler olarak etkileĢimde bulunabilmekte 

özgürdürler. Burada söz konusu olan eĢitlik ve özgürlük yurttaĢların kamusal 

kaynaklardan yararlanması bakımından fırsat eĢitliğini de kapsamaktadır. Kamusal 

alanın eĢitlikçi bir temelde kurulması tüm yurttaĢların kendini ifade etme, eleĢtirme, 

tartıĢma ve diyalog süreçlerine katılarak kamuoyunu belirlemesine, kamu yararına 

yönelik meseleleri birlikte tartıĢmalarına imkan sağlamaktadır. Öyle ki sadece bu 

durumda kamusal alanda varılacak sonuçlar çeĢitli grupların çıkarlarını aĢarak tüm 

yurttaĢların ihtiyaçlarına göre belirlenebilir. Kamusal alanın yurttaĢların ihtiyaçlarına 
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yönelik veya insan türünün genel yararına olan sonuçlar doğurması bu alanın 

evrenselliğinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bireysel olan her Ģey özel alan 

sınırlarında bırakılmakta ve kamusal alanda yurttaĢlar sadece insan olarak yer 

almaktadırlar. Bu bakımdan evrensellik de bu alanın önemli ilkelerinden birini 

oluĢturmaktadır.  

Kamusal alanın diğer bir normatif ilkesi olarak alenilik ise bu alanın herkesçe 

ortak, görünür ve kullanılabilir olmasına gönderme yapar. Kamusal alanda ortaklık 

ilkesi bu alanın tüm yurttaĢların kullanımına açık olması, kamusal sorunların 

yurttaĢların ortak müzakeresine çıkarılması ve yurttaĢların kendi düĢüncelerini, 

eylemlerini kamu önünde özgürce ifade edebilmeleri anlamına gelmektedir. Ortak 

kullanım veya kolektiflik “bireysel olan ya da bireye iliĢkin olan ile kolektif olan ya 

da topluluğun ortak yararını etkileyeni birbirinden ayırt eder.”
147

 Kamu kelimesi 

ortaklık durumuna iĢaret ederken aynı zamanda yurttaĢların konuĢma ve karar verme 

süreçlerine katılımını da vurgulamaktadır. Katılım ilkesi herkesi kapsamaktadır ve 

katılımda yer alan bireyler eĢit ve özgürdürler. Nitekim bu ilkenin sağlanması 

yönünde tüm engeller ortadan kaldırılmakta ve bu alana eriĢim güvence altına 

alınmaktadır. Fakat “Habermas‟a göre burjuva toplumunun oluĢum sürecinde 

kamusal alanın katılımcıları hane reisi ve mülk sahibi olan erkeklerdi.”
148

 Dolayısıyla 

patriarkal sistemden ileri gelen bu durum kadınları kamusa alan dıĢında 

tutulmaktadır. 

Kamusal alanın bir diğer normatif ilkesi olarak görünürlükle ise “gizlenmiĢ 

ya da kendi içine çekilmiĢ olan ile açık olan, ortaya çıkarılmıĢ ya da eriĢilebilir 
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olan”
149

 kastedilmektedir. Kamusal alan söz ve eylemlerin, düĢüncelerin, farklı 

yaklaĢımların özel alanın sınırlarından çıkarak tüm bireyler tarafından görünür 

kılındığı yerdir. Bu durum, ortak bir dünyanın herkesçe kabul edilen gerçeklik 

duygusu içerisinde olanaklıdır. Nitekim yurttaĢların birey olarak kendileriyle ilgili 

meseleleri özel alanda bırakıp, insan olarak katıldıkları kamusal alanda onları 

birleĢtiren ortak bir bağ veya gerçeklik duygusu söz konusudur. Fakat bu alan 

özellikle de devletin iĢlevlerinin yurttaĢlar tarafından görünürlük kazandığı yerdir. 

Yani devlete ait birçok etkinlik ve faaliyet kamusal alanda tartıĢılarak herkesçe 

açıklığa kavuĢturulmaktadır. Kamusal alanda farklı düĢüncelerin görünür kılınması, 

tartıĢılması ve eleĢtirilmesi katılan bireylerin bakıĢ açılarının, görüĢlerinin daha geniĢ 

ve kapsamlı olmasına yol açmaktadır. 

Kamusal alan ve alenilik arasındaki iliĢki aynı zamanda tartıĢma ve müzakere 

süreçlerinde varılan sonuçların tüm kamuya iletilmesine imkan sağlayan açık ve 

çarpıtılmamıĢ bir iletiĢim biçimini gerekli kılmaktadır. ĠletiĢimin kamusal alanda 

kurucu bir ilkeye çevrilmesi, onun yeni görüĢlere açık olmasına ve eleĢtirel 

düĢünceye imkan sağlamasına bağlıdır. Hasdemir‟e göre “eleĢtirel olma niteliklerine 

sahip bir iletiĢim, yaşam dünyası‟nın, sistem‟in olumsuz etkilerinden korunması 

bakımından kilit önemdedir.”
150

 Yaşam dünyası içerisinde ve yaşam dünyası‟la 

sistem arasında birliğin ve bütünlüğün sağlanmasında karĢılıklı iletiĢim kadar, 

herkese hitap eden kamusal bir dilin bulunması da önemlidir. 
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2. ÜNĠVERSĠTE BAĞLAMINDA KAMUSAL ALAN 

Kamusal alan üzerine yapılan farklı tanım veya kavramsallaĢtırmalar 

çerçevesinde üniversite kurumunu ve bu çatı altında sunulan eğitimi ele alıp, tarihsel 

bir perspektifte değerlendirerek onun kamusallık tarihini ortaya koyabiliriz. Fakat 

kurumun kamusallık tarihine geçmeden ve üniversiteyi kamusal alanın kurucu 

unsurları esasında değerlendirmeden önce onun kamusal alanla bağı üzerinde durmak 

faydalı olacaktır.  

Kamusal alan üzerine yapılan çalıĢmalarda üniversite kurumu veya eğitim 

süreci bu alanın sınırları içerisinde ele alınmakta ve kamusal alandaki kurucu rolü 

üzerinde durulmaktadır. Bu çalıĢmalar eğitimin kamusal alandaki rolünün çok 

eskiden beri mevcut olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, Vernant‟ın bu yöndeki 

araĢtırmalarına esasen “Antik Yunan‟da Sparta‟da, gençlerin eğitimi (agoge) ve 

Ģölenler (sussitia, birlikte yenilen zorunlu yemekler) kamusal konulardır. Bunlar 

yurttaĢ etkinliğidir.”
151

 Bu dönemde üniversite henüz kurumsal bir biçim 

kazanmamıĢ olsa da, onun düĢünsel temelini oluĢturan, akademia‟lar kamusal 

mekanlardır. Antik döneme ait birçok değeri miras almıĢ ve bu dönemden etkilenmiĢ 

geç Ortaçağ döneminin Ģehirlerinde artık kurumsal bir biçime kavuĢmuĢ üniversite 

ve burada verilen eğitim ileride ayrıntılı görüleceği üzere kamusal niteliğe sahip 

olmuĢtur. Fakat özellikle kapitalist iliĢkilerin yükseldiği yıllara gelince mevcut 

sistemden kaynaklanan eĢitsizlik ve tahakküm iliĢkileri kamusallığın istisnasız tüm 

topluma ait, tüm toplumu kapsayan, eĢit ve aleni nitelikleriyle karĢı karĢıya 

koyulduğunda “ister istemez akıllara „kapitalizmde eğitim hizmetleri hiç kamusal 
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olmuĢ mudur acaba?‟ sorusu takılmaktadır.”
152

 Diğer taraftan eğitimin kapitalist 

koĢullarda kendi gerçek amacından uzaklaĢarak mesleki çıkarlar yönünde yaĢadığı 

değiĢimler dikkate alınırsa ortaya çıkan bir baĢka soru, “eğitimin amacı bir zanaat 

(craft) veya bir – profesyonel – meslek öğretmek midir, yoksa eğitim izlenceleri 

kuramsal tartıĢmalar dolayımı ile bu mesleklere farklı bakıĢ açılarını geliĢtirmeye 

yönelik özgürleĢimci bir akademik anlayıĢ ile mi biçimlenmelidir.”
153

 Bu ve bu tür 

diğer sorular tarihsel perspektifte bir cevabı gerekli kılmakla birlikte, ideal anlamıyla 

üniversitenin ve buradaki eğitimin düĢünsel kökeninde bulunan kamusal niteliklerle 

onların mevcut durumu arasındaki uyuĢmazlığı değerlendirmeyi, ilgili kurumun 

kamusal alandaki kurucu rolünü sorgulamayı veya yeniden kurmayı da beraberinde 

getirmektedir. 

Herhangi bir kurumun kamusallık yönünden değerlendirilmesi iki açıdan ele 

alınabilir: “biçimsel kamusallık, bir kuruluĢun, ancak devlet idaresine sıkı sıkıya 

bağlı egemenlik yetkileri ile donatılmıĢ olması demektir; maddesel kamusallık, 

siyasal düzenin meĢruiyet ilkelerine katılan ve özel sorumlulukları olan kuruluĢların 

niteliğidir. Burada, doğrudan doğruya devlete bağlı olmayan bir kamu yapısı söz 

konusudur.”
154

 Bu bağlamda üniversite, kökeni itibariyle özel sorumlulukları 

bulunan ve doğrudan doğruya devlete bağlı olmayan bir yapıya sahip “kamu 

kurumu”dur. Bir diğer ifadeyle, kurumun kamusal niteliklerinden ileri gelerek, onun 

devlete karĢı herhangi bir bağlılığı veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Nitekim 
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tarihsel örneklerinden de görüldüğü üzere kamusal alan devlet ve ekonomi alanı 

dıĢında kurulmaktadır ve onu oluĢturan bireyler devlete yön veren, eleĢtiren, onun 

üstüne çıkan varlıklardır. Örneğin, Tamer‟e göre Antik Yunan‟da kamusal alana 

katılan yurttaĢ veya “birey için aslolan Ģey kendini feda edeceği bir kamusal otorite 

değil, aksine kamusal otoriteyi kendi hizmetine sokarak mutluluğunu tesis etmesidir. 

Birey-devlet iliĢkisinde merkezi konum Antik Yunan düĢüncesinde ortaya konduğu 

gibi devlete değil, bireye aittir.”
155

 Dolayısıyla burada kamusal alanın devlete değil, 

devletin kamusal alana sorumlu kılınması söz konusudur. Antik dönemde görülen bu 

durum Habermas‟a göre modern dönem sonrasında yükselen burjuva kamusal 

alanında da geçerliliğini korumuĢtur. Burjuva kamusal alanı düĢünce itibariyle devlet 

ve ekonomi müdahalesinden özgür biçimde, hatta bunlara karĢı örgütlenmiĢtir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, bireylerin kamusal bir biçimde bir araya 

geldiği her durumda kamusal alanın bir parçası varlık kazanmıĢ olmaktadır. Bu 

bağlamda ideal anlamıyla üniversite de onu inĢa eden üyelerin özgür iradeleriyle bir 

araya gelmesinden varlık kazanan, demokratik bir yapıya ve özyönetim ilkesine 

sahip kurum olarak kamusal alanın bir parçasıdır. Bu kurumun organları devlet 

organları olarak değil, kendi kendini belirleyen veya düzenleyen araĢtırma, öğretim 

ve öğrenim sürecinin organları olarak davranmaktadır. Ayrıca, kurumun yerine 

getirdiği faaliyetler kendi üyelerince tayin edilmekte, yani devletin ve ekonomik 

yapının gereksinimlerine göre belirlenmemektedir. Devlet bürokrasisindeki dikey 

iliĢkiler yerine burada yatay iliĢkiler geçerlidir. Aynı zamanda üniversite devletin 

idari yapısına, idarenin yetkilerine veya ekonominin gereksinimlerine bağlı 
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bulunmadığı için istediği konuyu müzakere ve tartıĢmaya açmak, bilimsel açıdan ele 

almak, eleĢtirmek, özgürce yayımlamak gibi çeĢitli haklara sahiptir. 

Üniversite kurumu ve buradaki eğitim süreci kamusal alanın bir parçası 

olmakla birlikte, aynı zamanda kamusal alanın kurucu güçlerinden birini 

oluĢturmaktadır. Kamusal alanın inĢasındaki önemli rolü nedeniyle “Habermas 

eğitimi demokrasi için gerekli eleĢtirel düĢüncenin geliĢimi olarak demokratik 

toplumun merkezinde görüyor. Bu idea üniversitenin demokrasinin kuvvet kazandığı 

yer olduğunu gösteriyor. Habermas'a göre esas yetiĢkin öğretimi demokratik 

toplumun kendini nasıl kuracağını, en özgür tartıĢmanın nasıl sağlanacağını, 

toplumun gerçek ihtiyaçlarının belirlenmesini ve siyasi karar vermeyi öğrenmek 

içindir.”
156

 Dolayısıyla Habermas eğitim sürecini ve üniversiteyi demokratik 

toplumun inĢasında, bu alana yönelik değerlerin yeniden üretilmesinde ve 

yayılmasında merkezi bir yer olarak görmektedir. Arendt de “eğitimin hem politik 

bir araç olarak görüldüğü hem de bireylerin gerçek bir demokrasinin özünde yer alan 

bilgiye, yeteneğe, yurttaĢlık, önderlik, sosyal sorumluluk gibi değerlere 

kavuĢabileceği pedagojik koĢulları sağlayan kurum olarak ele alındığı politik 

örgütlenmeler aracılığıyla demokrasinin yayılmasa da en azından doğabileceğini 

açıkça ortaya koymuĢtu.”
157

 Negt ve Kluge‟a göre de, “kolektif maddi/manevi 

ihtiyaçlarımızı ve toplumsal tecrübe ufkumuzu üreten tüm kurumsal alanlar; 

fabrikalardan, iĢyerlerinden parlamento ve parti binalarına, hastaneler ve okullardan 

kreĢ ve evlere dek kamusal mekanlardır; ama ilke olarak sadece karĢıt kamusal 

tecrübe imkanı taĢıyan yaĢam bağlamları gerçekten kamusaldır. Hem Negt-Kluge 
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hem de Habermas açısından sosyal ve ekonomik hakların da konusu haline 

getirilebilmiĢ, sağlık ve eğitimden iletiĢim ve ulaĢıma dek kolektif ihtiyaçların 

üretilip sahiplenildiği mekanlar, temel bir kamusal mekanlar kategorisini oluĢturur. 

Kamu yararını gözeterek herkesin eĢitçe eriĢebileceği kamusal hizmet verdiği ölçüde 

bu mekanlar, kolektif kullanım değeri üretirler.”
158

  

Kamusal kaynaklardan eĢit biçimde yararlanma veya onların kolektif 

kullanımı bireyin cinsiyetine, ekonomik gücüne, üye olduğu gruba, mezhebine 

bakılmaksızın sadece yurttaĢ kimliğiyle sahip olduğu haklardır ve bunlar demokratik 

bir toplumun inĢasının önkoĢulları arasında yer almaktadırlar. Kamusal haklar, 

bireylerin kendisini yetenek ve ihtiyaçlarına uygun bir Ģekilde var edip geliĢtirmesi 

için gerekli koĢulların sağlanmasını gerektirir. Bu bağlamda kamusal alana yönelik 

bir konu veya bu alanın bir parçası olarak eğitim de bireylerin insan sıfatıyla sahip 

olduğu kamusal haklardan birini oluĢturmaktadır. Nitekim eğitim, sağlık, sosyal 

güvenlik gibi kamusal haklar, bireylerin doğuĢtan sahip olduğu haklar olarak aynı 

zamanda onun kendisini geliĢtirmesine imkan sağlayan en önemli araçlardır. 

Özellikle eğitim sistemi içerisinde bu bakımdan önemli yerlerden birisini 

yükseköğretim alanı tutmaktadır ve üniversite de bir yükseköğretim kurumudur. 

Çiğdem‟e göre “üniversitenin yükseköğretim kurumu olarak adlandırılma nedeni 

Ortaçağ‟ın hiyerarĢik kozmolojisi ve ontolojisine dayanır: ahlaki değerlerin 

türetildiği kusursuz bir ilahi (yüksek) düzene karĢı, kusurlu (aĢağı) dünyevi düzen. 

Üniversite kusursuz ilahi düzenin bilgisine varabilmek için gerekli tartıĢma 

metodunun ve tavır alıĢın öğrenildiği yerdir.”
159

 DüĢünsel kökenini Antik dönemden 

alan ve geç Ortaçağ‟a ait bir kurum olarak doğan üniversite, toplumu yüksek düzenin 
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veya „Kosmos‟un evrenselliğine ve bütünlüğüne ulaĢtırmak, onları yeteneklerine ve 

ihtiyaçlarına uygun bir Ģekilde geliĢtirmek için saf aklın gerçekliğine esaslanarak tüm 

ideolojik engelleri aĢmaya yöneliktir. Nitekim “üniversitenin misyonu bizzat „doğru‟ 

diye kabul edilenlerin tartıĢılması, sorgulanması ve yeni açılımların yaratılabilmesi 

için araĢtırma etkinliklerinin akademik özgürlük içinde yerine getirilmesi esasına 

dayanır.”
160

 Bu nedenle üniversitenin bu faaliyetleri yerine getirmesi için özerk ve 

özgür bir biçimde örgütlenmesi, tartıĢma ve eleĢtiriye öncelik tanıması 

gerekmektedir. Bu durumda üniversitede farklı görüĢler, düĢünceler özgür bir 

biçimde ortaya atılarak eleĢtirilerek, tartıĢılarak kamusal bir ortam inĢa olunabilir. 

Russel‟in belirttiği üzere, bu kurumda düĢünce özgürlüğü yönündeki temel sav bütün 

inançlarımızın kuĢku götürür olmasıdır. “Eğer doğru olanı kesin olarak bilirsek onun 

öğretilmesi de söz konusu olur. Bu durumda da, doğru, özünde var olan akla 

uygunluk sayesinde, otoriteye baĢvurulmaksızın öğretilebilir.”
161

 Oysa özellikle 

kapitalizmin eĢitsizlik koĢullarında toplumsal yaĢam içerisinde geçerli olan doğruluk 

veya gerçeklik söylemleri mevcut iktidar iliĢkilerinden doğan ideolojilerdir ve 

onların bireylerin zihnine yerleĢtirilmesi çeĢitli kurumlar aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Bu bakımdan üniversite kurumunun gerçek amacı saf akıl ve hiçbir çıkar gözetmeyen 

bilim anlayıĢına dayanarak doğruluk veya gerçeklik adına öne sürülen savları, 

görüĢleri incelemek, hakikat adına yapılan söylemleri eleĢtirel bir Ģekilde ele alıp 

değerlendirmektir. Dolayısıyla “gerçek ile hakikat arasında iliĢkilerin 

entelektüel/yaratıcı düĢünceyle kurulduğu yer üniversitedir.”
162

 Üniversite ancak 

kamusal bir biçimde örgütlenirse yerine getirdiği faaliyetler onun düĢünsel özüne, 
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gerçek amacına uygun olabilir. Çünkü kamusal alan kendi görüĢlerini empoze 

etmeye çalıĢan egemenlik ve hükümranlığa dayalı yapılardan farklı olarak otoriter 

değil, tüm iktidar ve tahakküm iliĢkilerine karĢı eleĢtirel fonksiyon taĢıyan, karĢılıklı 

iletiĢime, diyaloga ve demokratik bir örgütlenmeye sahip alandır. 

Üniversite bilimsel nitelikli özgür bilgi üretiminin ve eleĢtirel kamusal 

kültürün ana kaynaklarından biridir. Özellikle üniversitede “sosyal ve beĢeri bilimler, 

eleĢtirel ve demokratik bir kamusal kültürün üretimine katkısıyla bir toplumun 

kendini tanımasının ve „genel zeka‟nın geliĢmesinin çok önemli zeminlerinden 

biridir.”
163

 Özbek‟e göre “gerek kurumun evrensel amaçları gerekse kurumu var eden 

özneler (öğretim elemanları, öğrenciler ve memurlar kolektifi) açısından 

baktığımızda, akademik/mali/idari özerklik koĢulları bu kurumun sosyal 

mekanındaki yaĢam ve bilimsel bilgi üretim sürecinde Habermascı „özgür söylem ve 

eĢit katılım‟ ilkesinin, yani özeleĢtiri ve kendini düzeltme-yenilemenin, eleĢtirel 

tartıĢmanın, ahbapça münazaralar ve eĢitlikçi karĢılıklılık içinde anlaĢmanın geçerli 

kılınmaması için sosyolojik neden (uzlaĢmaz toplumsal çeliĢkiler) yoktur. Özellikle 

de ortak yaĢam, eğitimin içeriği ve iĢleyiĢe iliĢkin temel kararların alındığı bölüm 

kurulu, fakülte yönetim kurulu, senato ve üniversitelerarası kurul gibi yerler, kamusal 

temsil ve tartıĢma açısından ideal birer kamusal alan oluĢturabilirler.”
164

 

Üniversite kurumu kendi içinde akıl, hakikat, bilim, etkileĢim, bütünsellik, 

nesnellik, açıklık, eleĢtirellik, özgürlük gibi çeĢitli kamusal değerleri 

barındırmaktadır. Üniversitenin sadece bu değerlere sahip olması değil, aynı 

zamanda onlar arasında karĢılıklı etkileĢimi, birliği, bütünlüğü sağlaması onun 

kamusal rolünü yerine getirmesinde önemlidir. Bu gibi değerler üzerinden, özellikle 
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akıl kavramı yönünden üniversiteyi inceleyen Ronald Barnett‟e göre “ilk olarak, 

üniversitenin sürdürdüğü aklın kıstaslarının evrensel olduğu anlamı vardır. Hakikat 

iddiaları evrenseldir; taraflı Batılı iddiaları değildir. İkincisi, üniversiteler yapısal 

olarak açık olan sosyal kurumlardır. Dünyada Habermas‟ın „ideal tartıĢma durumu‟ 

fikrine yaklaĢabilen bir kurum varsa, o da üniversitedir. Üyelerinden herhangi biri, 

bir diğerinin iddialarının aksini savunabilir. Saygı kuralları içinde kalmak koĢuluyla, 

birinci sınıf öğrencisi bile hocasına karĢı çıkabilir. Üçüncüsü, üniversiteler herkese 

açıktır. Hiç kimse, parasal durumu, cinsiyeti, etnik kökeni ya da fiziksel becerileri 

gibi boĢ gerekçelerle kabul ya da reddedilemez. Dördüncüsü, geçerli olan her 

bilimcilik biçimi kendilerine sunulduğu için, üniversiteler evrenseldir. (…) Son 

olarak, üniversiteler evrensel tanınma mekanları oldukları varsayılır; bireylerin, 

insanlıklarının tanınmasını bekleyebilecekleri cömert mekanlar.”
165

 Üniversitenin 

kamusal rolünü değerlendirirken göz önünde tutmak gerekir ki, bu kuruma sağlanan 

koruma ve desteğin derecesi de, içinde bulunduğu toplumun talepleri de onun kendi 

faaliyetlerini kamusal bir biçimde yerine getirmesinde baĢarısının bir ölçütüdür. 

2.1. Kamu Kurumu Olarak Üniversite 

Üniversiteyi kamu kurumu olarak değerlendirmek için öncelikle onun genel 

yaĢamdaki veya yaşam dünyası‟ndaki yerini belirlemek gerekmektedir. Buradan 

çıkarılacak sonuç aynı zamanda üniversitenin kamusal rolünü yerine getirme 

olanaklarını değerlendirme açısından çalıĢmamızın temel hatlarını oluĢturacaktır. 

Nitekim devlet ve ekonomik yapıdan oluĢan sistem‟in kamu kurumu olarak 
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üniversite üzerindeki etkisi onun kamusallığının tarihsel dönüĢümünde belirleyici 

olmaktadır. 

Üniversite hem düĢünsel özü hem de ileride tarihsel örneklerinden görüleceği 

üzere kurumsal inĢası veya kökeni itibariyle devletin, siyasi iktidarın dıĢında, yani 

genel yaĢam içerisinde veya yaşam dünyası‟da varlık kazanmaktadır. Fleming‟in de 

belirttiği üzere “üniversite ve akademi söylemi yaşam dünyası‟nda 

kurulmaktadır.”
166

 Kamu kurumu olarak doğan üniversitenin kamusal alanda yaĢanan 

yapısal dönüĢümlerle birlikte toplumdan devlete doğru hareket seyri, onun kimi 

zamanlar çeĢitli metinlerde devlet teĢkilatı içerisinde veya ekonomik amaçlara 

hizmet eden bir kurum olarak tanımlanmasına yol açmıĢ; bu durum üniversiteyi hem 

anlam kaybıyla hem de örgütsel, iĢlevsel karmaĢalarla karĢı karĢıya bırakmıĢtır. 

Üniversitenin kamu kurumu olarak değiĢen durumunda sorun üniversiteden çok 

kamunun veya kamusal alanın dönüĢümünden ve farklı tarihsel tanımlamalarından 

kaynaklanmıĢtır. Nitekim kamu devlet öncesi bir kavram olarak topluma atıf yapsa 

da devlet ve ekonomi alanından bağımsız değildir. Habermas‟ın belirttiği gibi, 

“kamunun yapısal dönüĢümü, devlet ve ekonominin yatağına akar.”
167

 Kamu 

kelimesiyle yukarıda da belirtildiği üzere toplumun geneli, umum, herkes, halk vb. 

gibi birbirine yakın anlamlar ifade edilmektedir. Bireylerin bir araya gelerek kamuyu 

oluĢturmasına veya kamusal yaĢamı olanaklı kılmasına imkan tanıyan çeĢitli kamusal 

hakların, norm ve değerlerin, isteklerin sağlanması varlığını bu toplumdan alan, 

toplum üyelerinin özgür bir biçimde örgütlenmesiyle oluĢan, hukuki Ģahıs niteliği 

kazanmıĢ kamu kurumları eliyle gerçekleĢmektedir. Bu bağlamda üniversite de 
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kökeni itibariyle toplum üyelerinin bir araya gelmesinden oluĢmuĢ ve hukuki Ģahıs 

niteliği kazanmıĢ bir topluluktur. Fakat tarihsel süreçte yaĢanan değiĢimlerle 

„kamu‟nun toplumdan devlete doğru tarihsel seyriyle kamu kurumları, özellikle de 

üniversiteler de devlet teĢkilatına dahil edilmiĢtir. Nitekim “XIX. yüzyılın 

sonlarından itibaren toplumdan yükselen hak istemlerinin, hayata geçirilmesine 

yönelik her türlü müdahale kurumsallaĢtırılmak zorunda kalmıĢ ve böylece ortaya 

sosyal devlet çıkmıĢtır.”
168

 Habermas‟ın “devletin toplumsallaĢması, toplumun 

devletleĢmesi”
169

 olarak tanımladığı bu sürecin kendisini hukuk alanında 

göstermesiyle “özel hukukun içinde yer alan birçok konu, (…) kamu kurumları ve 

özel hukuk bireyleri ya da Ģirketler ile yapılan anlaĢmalar gibi konular kamu hukuku 

alanına”
170

 kaymıĢ ve devlet tarafından belirlenmeye baĢlamıĢtır. Oysa bilindiği 

üzere, hukuki normlar iletiĢimsel eyleme dayalı yaşam dünyası içerisinde 

Ģekillenmekte, yaşam dünyası‟yla sistem arasında bir araç olmakta ve bunlarla iç içe 

bulunmaktadır. Hukukun oluĢumunda kamusal müzakere ve tartıĢmalar belirleyici 

olmakta, burada varılan sonuçlar sistem‟e aktarılmaktadır. “Böyle olunca, hukukun 

politika üstü veya politikadan etkilenmeyen, hatta ona meĢruluk ölçütü sunan bir üst 

konuma yerleĢtirildiğini düĢünmemiz gerekir.”
171

 Oysa XIX. yüzyılın sonların 

itibaren kamusal alanın çözülüĢüyle birlikte temel dayanağı devlet olan bir hukuk 

düĢüncesi ortaya çıkmıĢtır. Devletin bu konuda belirleyiciliğinin öne çıkmasıyla 

üniversiteler de dahil birçok kurum kamu hukuku alanına dahil edilmiĢ ve kurumlar 

devlet teĢkilatı içerisinde yer almıĢtır. 
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Yaşam dünyası‟ndan doğan ve burada anlam kazanan bir düĢünce (idea) veya 

kurum olarak üniversite “Platon‟dan Kant‟a kadar insanın kendini bir tümel düĢünce 

varlığı gibi yeniden tasarlayıp yaratma çabasının bir ürünüdür (…) Üniversite 

felsefenin kurumsallaĢmıĢ halidir.”
172

 Toplumsal aklın veya felsefenin 

kurumsallaĢmıĢ hali olarak üniversite genel yaĢam içerisinde birliğin veya 

bütünlüğün sağlandığı, farklı düĢünce ve görüĢlerin bilimsel esaslarla 

karĢılaĢtırıldığı, tartıĢıldığı, bireylerin ortak, evrensel insani değerler üzerinden 

yetiĢtirildiği kurumdur. Kant‟ın ileri sürdüğü gibi, “insanın yetiler bütünlüğü ile bilgi 

alanlarının bütünlüğünü aynı, tek bir insan gerçekliği olduğunu görüyoruz.”
173

 

Üniversite bu insani gerçekliğin kendisini görünür kıldığı, disiplinler arası iliĢkilerin 

birlik ve bütünlük içerisinde oluĢturulduğu yerdir. Zaten kavramsal kökeni itibariyle 

“universitas bütünlük, tümlük, genellik, evrensellik demektir. Bilginin bilimsel 

sorgulamada ulaĢacağı evrenselliği ile insan da tamamlanmıĢ bir insan, üniversiteyle 

birlikte uygarlık da tamamlanmıĢ bir uygarlık olacaktır.”
174

 Nitekim universitas 

parçalı oluĢumları birlik ve bütünlük içerisinde ele alarak, eleĢtirerek, çeliĢkilerden, 

tutarsızlıklardan kurtararak onları anlamlı bir bütünlük durumuna getirmektedir. Bu 

bakımdan bireylerin doğuĢtan kazanılan potansiyelleri, yetileri, erdemleri, aynı 

zamanda benimsedikleri amaçlar, düĢünce ve bilgileri onları anlamlı bir biçimde 

bütünleĢtiren universitas‟a ermeden birey insani geliĢim yolunda herhangi bir yol kat 

edemez, insan kendi özgürlüğüne, uygarlık yüksek insani düzeylere ulaĢamaz. 

Bilgiç‟e göre universitas “bilme eylemi içinde ortaya çıkan varlığı ve insanı bütün 

bilim dalları ile birlikte anlamlandırmaktır. Bütün üniversite pratiği bunun üzerine, 
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eleĢtirme ve yeni buluĢlar yapma, eleĢtiri ve buluĢ mantığını öğretme ve öğrenme 

üzerine kuruludur.”
175

 Universitas sadece bilim alanlarının bütünselliğini kapsamakla 

kalmamakta, aynı bunları bireyler arasında herhangi bir ayrım gözetmeden herkese 

açık bir biçimde sunmaktadır. Nitekim kurum eleĢtirel aklın kurumsallaĢtığı ve 

merak eden, kuĢku duyan zihnin bulunduğu yer olarak her Ģeyin açık bir biçimde 

tartıĢılmasına, bireylerin kendi görüĢlerini, bilgi ve düĢüncelerini kaygısız bir 

biçimde ortaya koymasına imkan sağlayan evrensel nitelikte bir kurumdur. Burada 

insanlığı ilgilendiren herhangi bir görüĢün, ideolojinin, inancın eleĢtirilmesine, 

tartıĢılmasına, eğitim ve öğretim sürecinde yer almasına karĢı koyacak herhangi bir 

engel bulunmamaktadır. Bu nedenle üniversitenin kamusallığı kurumun universitas 

ruhunu yaĢattığı oranda olanaklıdır. Kurumun farklı tarihsel dönemlerde bu ruhu 

yaĢatması veya ondan uzaklaĢması üniversitenin kamusallığının yükseliĢ ve 

gerileyiĢlerine tekabül etmektedir. Universitas ruhu veya üniversite düĢüncesi sadece 

bir özgürlük durumunda olanaklı olabilir ki, kurumun kökeni veya oluĢumu itibariyle 

içerisinde bulunduğu mevcut koĢullar bu idea‟nın, yani üniversite düĢüncesinin 

gerçekleĢmesi için uygun zemin hazırlamıĢtır. 

Üniversite kökeni itibariyle toplum içerisinde ortak çıkarlara sahip özerk 

öğrenci ve öğretmen cemaati, yani kiĢiler topluluğu biçiminde oluĢmuĢ, lonca veya 

corporation esasına göre örgütlenmiĢtir. Herhangi bir otoritenin zorlama veya talebi 

altında olmadan, toplum içerisinde “kendiliğinden oluĢmuĢ ve zamanın ihtiyaçları ve 

olumlu Ģartlar içinde ĢekillenmiĢ”
176

 öğrenci ve öğretmen topluluğu üniversiteyi inĢa 

etmiĢ ve ona tüzel kiĢilik kazandırmıĢtır. Onar, “(corporation) denilen bu nevi hükmi 
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Ģahıslarda, fertler, hükmi Ģahsın en esaslı unsurunu ve hatta temelini teĢkil eder”
177

 

demektedir. Yani bu topluluk bireylerin bir araya gelmesinden oluĢur; “alakalılar 

sarih ve zımni rızalarıyla bu hükmü Ģahısları kurarlar ve gene kendilerinden 

mürekkep olan veya kendi aralarından seçmek suretiyle teĢkil ettikleri organlar 

vasıtasıyla bu hükmi Ģahsı idare ederler. Ġnsan topluluklarından husule gelen bu 

hükmi Ģahıslara Roma hukukunda (universitates personarum) denilir.”
178

 Üniversite 

kavramsal kökeni itibariyle Ortaçağ‟a ait “korporasyonların bir bayrak altında 

toplanmıĢ üyelerini ifade eden universitas”
179

tan gelen ve Roma hukuku esasında 

örgütlenen hukuki topluluktur. Yukarda da belirtildiği üzere, “universitas kelimesi 

„bütünlük‟ (camia) demekti. Hukuk dili ona „heyet‟ (corps) veya korporasyon 

anlamını verdi.”
180

  

Kurulduğu Ortaçağ* döneminde üniversite tüzel kiĢiliğini, kendi iĢlerine 

yönelik kural koyma ve organlarını kurma, denetim, yargı hakları gibi çeĢitli hak ve 

özelliklerini yerleĢtiği kentlerden ve onları ortaya çıkaran tarihsel koĢullardan 

almaktaydı. Poggi‟e göre bu dönemde “kentler, salt kentsel alanlara özgü üretim ve 

ticaretle uğraĢan ve yoğun nüfusa sahip yerleĢim alanları olmaktan öte, siyasal 

açıdan özerk birimlerdi. Özerkliklerini çoğu kez ya bölgesel hükümdar ve onun 

temsilcilerinin, feodal lordların ya da her ikisinin birden açık muhalefet ve 

direniĢlerine rağmen kazanmıĢlardı.”
181

 Ortaçağ‟a ait korporatif toplum teĢkilatı veya 

bir Ģehir kurumu olarak doğan üniversiteler de kendi özerkliklerini ve özgürlüklerini, 
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aynı zamanda haklarını ve görevlerini bu tür mücadele ve direniĢlerle kazanmıĢtır. 

Bir diğer ifadeyle, kurumun sahip olduğu yetkiler ona herhangi üst otorite tarafından 

verilmiĢ değildir. Tüzel kiĢiliğe sahip bu kurumlar devlet otoritesine karĢı herhangi 

bir sorumluluk ilkesiyle, ister iktisadi isterse de idari veya siyasi olsun, bağlı 

olmamıĢtır. Dolayısıyla Avrupa‟da “Ortaçağ‟da kurulan üniversitelerin hemen hepsi 

devletten bağımsız, kendi içine kapalı bir meslek kuruluĢu, bir lonca karakteristiğini 

taĢıyan üniversitelerdi... Bu tip üniversitelerde, öğretim üyeleri, yüksek öğretim 

hizmetinin birer aracı değil, akademik mesleğin mensupları ve bu sıfatla üniversite 

kuruluĢunun üyeleridir.”
182

 

Yukarıda belirtildiği gibi, üniversitenin devlet-toplum iliĢkisinde değiĢen 

durumu kamu kavramının tarihsel tanımlamalarına bağlıdır. „Kamu‟nun kavramsal 

anlamına ve ondan ileri gelen kamusal alanın iĢlevine önceki bölümlerde değinildi. 

Devlet öncesi bir kavram olarak kamu toplumun genelini ifade ederken, kavramın 

devletle özdeĢleĢmiĢ biçimde kullanmaya baĢlanmasıyla Habermas‟ın hatlarını 

ayrıntılı olarak gösterdiği üzere kamusal alan çöküĢ sürecine girmiĢtir. BaĢka bir 

deyiĢle, XIX. yüzyılın sonlarından itibaren kamusal alanın devletleĢmesi, devlet-

toplum ayrımının ortadan kalkması, baĢta hukuk olmak üzere çeĢitli alanlarda 

dönüĢümlere yol açtı, izleyen yıllarda “refah devleti veya sosyal devlet politikaları 

diyebileceğimiz tedbirler yasalaĢtırıldı. Bu tarih, küresel ölçekte liberal piyasanın 

ortadan kalkıp korumacılık ve düzenleme yaklaĢımının öne geçtiği bir dönemi ifade 

etmektedir.”
183

 Devlet toplum ayrımının ortadan kalktığı bu dönemden itibaren 

yaşam dünyası‟na ait birçok kurum devlet teĢkilatına girerek devlet içerisinde 
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örgütlendiler. Oysa üniversiteler de dahil olmakla bu kurumlar evvelce “birer 

mesleki teĢekkül, lonca, tam manasıyla bir (corporation) halinde iken devlet bunları 

birer kanunla ĢekillendirmiĢ, kendi teĢkilatı içinde sayarak amme müessesesi 

mahiyetini vermiĢ ve bunları bir dereceye kadar amme kudretinden doğan kudret ve 

salahiyetlerle teçhiz etmiĢtir.”
184

 Böylelikle üniversite kurumunun “kazanılmıĢ” eski 

özerk korporatif yapısından “tanımlanmıĢ” özerk devlet kurumu yapısına geçilmiĢ, 

devletin, kamu hizmeti organizmine dahil olan bu kurum üzerinde doğal olarak 

yönetim ve söz hakkı oluĢmaya baĢlamıĢtır. Nitekim Russel‟in da belirttiği gibi, 

“devletin eğitimle ilgilenmesi çok yenidir. Eski ve Ortaçağ‟da hiç ilgilenmezdi.”
185

 

Doğduğu Ortaçağ boyunca “geliĢim süreci içerisinde üniversiteler, bütün ülkelerde 

genel devlet örgütünün dıĢında tutulmuĢ ve iĢlevleri gereği kendilerine özgü bir 

yönetim biçimine sahip kılınmıĢ”
186

 olmasına karĢın XIX. yüzyılın sonlarından 

itibaren yaĢanan dönüĢümlerle, yaşam dünyası‟nın sistem içerisinde eritilmesi, 

devlet-toplum ayrımının giderek ortadan kalkması süreci üniversiteleri de etkilemiĢ, 

“yavaĢ yavaĢ devletin bunlarla alakası ve üzerlerindeki murakabesi artmıĢ ve hatta 

bir kısmı tamamen devlet müessesesi haline gelmiĢtir.”
187

 Avrupa‟nın birçok 

ülkesinde, özellikle de Fransa‟da görülen biçimiyle “üniversiteler XIX. yüzyılın 

baĢından beri merkezi devlet yönetimine oldukça yakın klasik kamu kurumu tipinde 

kuruluĢlar olarak düzenlenmiĢtir.”
188

 Napolyon zamanından itibaren baĢlayan ve 

Ortaçağ‟ın korporatif kurumunu yok ederek üniversiteleri devlete bağlı kılan bu 

sürece karĢı önemli bir eleĢtiri Wilhelm Von Humboldt tarafından yapılmıĢ ve onun 
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öncülüğünde kurulan Humboldt modeli Almanya‟da universitas ruhunu, 

üniversitenin geleneksel anlamını yeniden inĢa etmeyi amaçlamıĢtır. Fakat model 

günümüze kadar varlığını tam anlamıyla sürdürememiĢ, devletin ve ekonomik 

yapının talepleriyle tahrip olunmuĢtur.  

Üniversitenin Ortaçağ boyunca ister devlete veya topluma, isterse de yerel 

kiliselere karĢı siyasi mücadelelerle kazandığı çeĢitli haklar, özgür bir biçimde 

kurulma veya kaldırılma, hukuki statüsünü kendinden alma, tüm otoritelere karĢı 

özerklik, kendi kendini yönetme ve grev vb. haklar üniversitenin devlet denetimine 

geçmesi ve devlete karĢı sorumluluk ilkeleriyle donatılması sonucu hukuki 

mekanizmalarla sınırlandırılmıĢ, gerekli görüldüğü kadar devlet tarafından 

sağlanmıĢtır. Nitekim çeĢitli ülkelerde günümüze kadar süren Ģekliyle artık 

üniversiteler de dahil, kamu hizmetini yerine getirmek amacıyla kurulan “tüzel 

kiĢilerin özelliği kurulmalarının üyeleri tarafından verilmiĢ bir karara veya belirtilmiĢ 

bir isteğe bağlı olmamasında, hatta üyelerin tüzel kiĢiliğe mutlaka girmek 

mecburiyetinde bulunmasında veya girmiĢ sayılmasındadır.”
189

 Üniversitelerin ve 

diğer kamu kurumlarının Ortaçağ‟da tüzel kiĢiliği herhangi bir dıĢ güce değil, sadece 

kendisini vücuda getiren topluluk üyelerinin ortak kararına bağlıyken, XIX. 

yüzyıldan itibaren “tüzel kiĢiliklerin kurulmaları veya kaldırılmaları kanuna 

bağlıdır”
190

 ve devlet eliyle yapılmaktadır. Bu dönemden itibaren “kamu örgütleri, 

siyasal sorumluluk ilkesi gereği, organik açıdan ya yürütme ya da yasama organı ile 

iliĢkili olmalıdır. Bu ilke gereği, bu organlardan bütünüyle bağımsız bir kamu örgütü 

düĢünülemez. Kamu örgütlerine çeĢitli düzeylerde özerklik tanınmıĢ olabilir; fakat 
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kamu örgütleri, hukuki açıdan bir araçla bir biçimde bu organlar (yürütme ya da 

yasama) ile iliĢkilendirilmiĢlerdir.”
191

  

Ekonomik olarak büyüyen Refah Devleti döneminde üniversite toplumsal 

bağlarından koparılarak devletin çeĢitli ihtiyaçlarını karĢılayan bir kuruma 

dönüĢmüĢtür. Ġster yerine getirdiği faaliyetler yönünden, isterse de çeĢitli görev ve 

statülerin dağılması, tayinler ve politik faaliyetleri yönünden kısıtlanarak devlete 

bağlanmıĢtır. Kurum “devlet Ģirketi” haline gelerek, devlet içerisinde dikey 

bürokratik yapıda örgütlenmiĢ, devlet kurumu niteliği kazanması onun özgür politik 

faaliyetlerini kısıtlamıĢtır. Kökeni itibariyle diğer iktidarlara karĢı bir iktidar yeri 

olan üniversiteler siyasi iktidarın denetimi altına girerken, kendi amaçlarından ve 

iĢlevlerinden uzaklaĢmıĢtır. Kamusal alanın devlet içerisinde erimesi ve yükselen 

toplumsal iliĢkilere paralel olarak bu alan çeĢitli iktidar iliĢkileriyle donatılması diğer 

kamu kurumları gibi üniversiteler üzerinde de kamusallığı kısıtlayıcı bir etkiye yol 

açmıĢtır. Diğer bir ifadeyle, iktidar iliĢkileriyle donatılmıĢ bir üniversitede siyasi 

kamusal söylemlerin kendisini görünür kılması imkansızlaĢmıĢtır. Kurum çeĢitli 

disiplin süreçleriyle, iktidar mekanizmalarıyla denetim altına alınmıĢ, kamusal alana 

iliĢkin tarafsız söylemler siyasi iktidar tarafından dayatılan ideolojilerle yer 

değiĢtirmiĢtir. 
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2.2. Üniversitede Kamusallığın Unsurları 

Kamusal alanın Habermascı tanımlamasına esasen bu alan yaşam 

dünyası‟nda oluĢmakta, devlete ve ekonomik yapıya karĢı konumlandırılmaktadır. 

Bu nedenle üniversiteyi kamusallık açısından yaşam dünyası‟na ait bir kurum olarak, 

devletin ve ekonominin sınırları dıĢında, hatta bunlara karĢı değerlendirmemiz 

gerekmektedir. Nitekim yukarda da belirtildiği üzere, bu güçlerin denetimi altında 

giren üniversitede onun kamusal rolünü yerine getirmesi açısından uygun koĢullar 

bulunmamaktadır. Devletin ve ekonomik yapının üniversite üzerindeki rolü onu 

kendi amaçlarına yönelik bir araç olarak kullanmaktır. Bu durumda üniversite 

amaçlarından uzaklaĢarak birer yüksekokula veya teknik laboratuara dönüĢmektedir. 

Nitekim Habermas‟ın da belirttiği gibi “hiçbir üniversite onun korporatif bilincinin 

birleĢtirici bağlarından biri dağıldığı sürece kendi varlığını sürdüremez.”
192

 

Habermas‟ın toplumsal formasyon yaklaĢımından bilindiği gibi yaşam 

dünyası‟nda ortaya çıkan kamusal alan ve buraya iliĢkin kurumlar ekonomi ve devlet 

tarafından baskı altına alınmaya çalıĢılmaktadır. Bu durum ileride tarihsel 

örneklerinden göreceğimiz üzere üniversiteler için de geçerli olmuĢtur. Fleming‟in 

belirttiği gibi, “yaşam dünyası‟nda yer alan bir kurum olarak üniversite söylemi 

devletin ve ekonominin fonksiyonel emirleriyle köleleĢtirilebilir. Ekonominin 

yönetimdeki değiĢim yönündeki değerleri ve pratikleri üniversitelerde de etkisini 

gösterir. Özellikle son birkaç yüzyılda ekonomiden gelen bu tehditle üniversiteler 

teknolojiyi kabullenerek eleĢtiriyi terk etme ve tüm sorunları çözmede teknolojik 

rasyonelliğe dönüĢme konusunda tehlikededirler. Bilgi teknolojik ve araçsal olarak 
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çerçevelenmekte, öğrencileri müĢteri, öğretmenleri hizmet götürücü olarak 

görmektedir.”
193

 Üniversitelerin devlet ve ekonomik yapı tarafından baskı altına 

alınması, köleleĢtirilmesi sürecinde bu kurumda kamusallığı yeniden kurmak, ona 

kamusal niteliğini geri kazandırmak için bu alana iliĢkin kurucu ilkeleri üniversite 

bağlamında ele alıp değerlendirmek gerekmektedir. Nitekim bu durumda ideal 

anlamıyla kamusal alanın önemli bir parçası olan üniversitenin kendi gerçek 

amaçlarına uygun faaliyet gösterip göstermediği, karĢı karĢıya kaldığı engeller ve 

mevcut eksiklikleri açığa çıkarılabilir. Bu nedenle üniversitenin kamusal rolünü, 

tarihsel perspektifte kamusallığın farklı kriterleri, kurucu unsurları açısından 

değerlendirmek çalıĢmamızın yöntemini teĢkil etmektedir.  

Üniversitenin kamusallığının değerlendirilmesinde Habermascı yaklaĢımın 

yanı sıra diğer yaklaĢımların, özellikle cumhuriyetçi kamusal alanın kurucu unsurları 

da önemli yere sahiptir. Nitekim üniversite özellikle ortaçağ döneminde Antik Yunan 

kültüründen etkilenmiĢ olduğu için cumhuriyetçi yaklaĢıma yönelik ilkeleri ve 

unsurları da kendisinde barındırmaktadır. Bu nedenle üniversitenin kamusallığının 

değerlendirilmesinde geniĢ bir kamusal alan tanımlanmasının esas alınması 

durumunda üniversite, insani mükemmelliği ve özgürlüğü hedefleyen, çeĢitli 

farklılıklar barındıran, müzakere ve tartıĢma süreçlerine yer veren, özerk ve özgür bir 

biçimde örgütlenen, aynı zamanda direnme ve dayanıĢma kültürünü içeren, siyasi 

iktidarın veya ekonomik yapının çıkarlarına karĢı mücadele eden bir kurum olarak 

ele alınabilir. Dolayısıyla üniversite kamusallık açısından Habermascı ve diğer 

yaklaĢımların kurucu ilkelerini ve unsurlarını içeren geniĢ bir bağlamda incelenebilir. 
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Kamusal alan bilindiği üzere evrensel, eleĢtirel ve aleni niteliklere sahiptir. 

Bu bakımdan üniversitenin kamusallığı bu nitelikleri içerecek bir biçimde, yani 

demokratik katılım ve karar verme, tüm dıĢ güçlere, özellikle devlete ve ekonomiye 

karĢı özerklik ve özgürlük, hiyerarĢi ve otorite dıĢı olma, kamusal akıl yürütme, 

tartıĢma ve eleĢtiri kültürü, eriĢilebilirlik veya eĢitlik, kamu yararı, evrensellik ve 

hakikat ilkeleri, itiraz, isyan, çatıĢma, anlaĢma vb. süreçleri kapsamaktadır. Nitekim 

kurumun yönetici birimlerinin, üniversite dıĢından herhangi bir müdahale olmaksızın 

kendi bünyesinde yapılacak geniĢ katılımlı, demokratik ilkelere ve özgür iradeye 

dayalı seçimler sonucunda belirlenmesi, kurumla ilgili kararların alınmasında tüm 

üyelerin katılımını içeren, tartıĢma ve müzakere süreçlerinde varılan sonuçların 

belirleyici olması, kurumun idari ve mali yönden özerklik kazanması, akademik 

özgürlüğe sahip olması, yürütülen akademik faaliyetlerin tartıĢma ve eleĢtiriye tabi 

tutulması, eğitim sürecinin karĢılıklı iletiĢim temelinde gerçekleĢmesi, kamu yararına 

iliĢkin söylemlerin müzakere sürecinde sonuca bağlanması gibi kriterler üniversitede 

kamusallığın güvencesi olacaktır.  

2.2.1. Akıl, Bilim ve Pedagoji  

Kamusal akıl demokratik değerlere sahip bir toplumda, tüm yurttaĢların aklı 

olarak ifade edilebilir. Üniversite bu aklın kurumsallaĢtığı yerdir. Daha geniĢ bir 

ifadeyle, üniversite kamusal akla, karĢılıklı iletiĢime dayanan, müzakere ve diyalog 

süreçlerini barındıran, hakikat veya gerçeğe iliĢkin söylemleri sorgulayan bir 

kurumdur. Kurum bu yolla toplumsal aydınlanmaya, toplum üyeleri arasında aklın 

evrensel ilkeleri üzerinden birlik ve bütünlüğün sağlanmasına, anlaĢmaya ve barıĢa 

hizmet etmektedir. Bilgiç‟in de belirttiği üzere, “üniversite aklın kamusal kullanıma 
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sunulduğu özerk eleĢtirel düĢünüm kurumudur ve (…) görevi toplumuna, kamusal 

aklın eleĢtirel düĢünümünü sunması ve ulusal aydınlanmaya hizmet etmesidir.”
194

 

Habermas‟ın Kant‟tan aktardığı üzere üniversiteler de dahil tüm kamu 

kurumlarında, kamusal diyalogun oluĢtuğu tartıĢma ve müzakerelerde “aklın kamusal 

kullanımı serbest olmalıdır ve yalnızca bu kullanım, insanlar arasında aydınlanmayı 

sağlayabilir.”
195

 Diğer bir ifadeyle, “aklın kamusal kullanımı özgürlük ve aydınlanma 

için aklın kamu önünde, kamusal amaçlar için kullanılmasıdır.”
196

 Bu nedenle aklın 

önünde herhangi bir tahakküm iliĢkisi, onun özgürlüğüne engel olacak veya onu bir 

araç olarak kullanacak herhangi bir güç bulunmamalıdır. Bu durumda akıl, 

farklılıkları, tutarsızlıkları, mantıksal çeliĢkileri bir araya toplayarak onları uygun bir 

zemin üzerinde, evrensel ilkeler temelinde yeniden inĢa edebilir. Nitekim Kant‟ın bu 

yöndeki düĢüncelerine esasen bireylerarasında yaĢanan savaĢ durumları onlar 

arasında müzakereyi olanaklı kılan genel akla uygun bir yargılama olanağının, aklın 

evrensel düzenleyici ilkelerinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Buradan hareketle 

düĢünür aklın herhangi bir otoriteye bağlı olmamasını ve insanların fikirlerini kendi 

aralarında tartıĢabilecekleri, özgür düĢünce yetilerini geliĢtirebilecekleri eleĢtirel bir 

ifade sürecinin gerekliliğine iĢaret etmektedir.* Burada savunulan evrensel veya saf 

akıl anlayıĢı, insanın anlama yetisi kendinde bir amaç olduğu için herhangi bir amaca 

araç olarak kullanılmamalıdır. Nitekim anlama yetisi her Ģeye önceldir ve 

kendiliğinde bir bütündür. Oysa araçsal akıl kendinde bir amaç barındırmamakta, 
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belirgin bir amaca yönelik araçları bulmaktadır, çünkü araçsal akıl için amaçların 

kendi baĢına hiçbir değeri yoktur. Bu durumda aklın iĢlevleri sınırlı kalarak kendi 

doğasını, faaliyetini tam yerine getirememektedir. Her amaç bir sonraki amaç için 

birer araç rolünü oynamaktadır. Kant buna karĢı çıkarak herkes için geçerliliğe sahip 

olan, evrenselliği (universitas‟ı) barındıran, kendinde amaç olan akıl anlayıĢının 

önceliğini savunmaktadır. Bu akıl anlayıĢı ise üniversitede olanaklıdır, çünkü 

üniversite farklı amaçların görünür kılındığı, sorgulandığı ve eleĢtirildiği yerdir. 

Aklın kamusal kullanımı toplumsal aydınlanma ve geliĢim için bir güvencedir 

ve bu, özellikle üniversitede canlı tutulmakta ve korunmaktadır. Nitekim kurumun 

benimsediği insani değerler ve eleĢtirel tutum yoluyla insanlığın yaĢanılabilir 

geleceği yönünde bir bilinç dönüĢümü gerçekleĢmekte; insana, doğaya, hayata iliĢkin 

derin bir anlayıĢ ve dünya görüĢü kazanılmaktadır. Ġnsanlar aklın kamusal kullanımı 

yoluyla ideolojilerin manipüle etmesinden, ĢartlanmıĢlıklardan, esassız ve temelsiz 

iddiaların, dünya görüĢlerinin etkisinden kurtularak özgürleĢebilmekte ve hakikate 

iliĢkin söylemleri sorgulayabilmektedir. Nitekim Kant “akıl yürütmenin 

kamusallığını hakikatin mihenk taĢı olarak takdim eder; öyle ki, bir Ģeyin hakikat 

olduğuna dair inanç, her bir insan aklı için geçerliliğini ancak bununla 

kanıtlayabilir.”
197

 Bu durumda hakikatin veya gerçeğin bilgisi ve bu bilginin 

öğretilmesi herhangi bir baskı veya zorlamaya ihtiyaç duyulmadan 

sağlanabilmektedir. Öyle ki akıl, evrensel doğruluğa sahip bu bilgiyi kendiliğinden 

kabul etmektedir. Bu nedenle aklın kamusal amaçlara veya kamu yararına hizmet 

etmesi için onun tahakküm ve baskıdan uzak, özgür koĢullar içerisinde olması 
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gerekmektedir. Fakat Çiğdem‟e göre “aklın tahakkümü de, tüm tahakküm biçimleri 

gibi sağduyunun insafına terk edilemez; eleĢtirinin, yine de tüm tahakküm biçimleri 

gibi, dolaysız nesnesini oluĢturur.”
198

 Dolayısıyla kamusal veya eleĢtirel akıl, aklın 

kendisinin eleĢtirilmesini de söz konusu eder. 

Kamusal alanda yurttaĢlar eĢitler olarak bir araya gelip eleĢtirel akıl yoluyla 

evrensel doğruya ulaĢabilmektedirler ve üniversite bu ortamın en olanaklı olduğu 

kurumlardan biridir. Kurumu bu açıdan ele alıp inceleyen Barnett “ „akıl‟ kavramına, 

„açıklık‟, „erdem‟ ve „merhamet‟ gibi terim eklemek isteyebiliriz, ama bu terimler 

zaten akli bir yaĢamın anlamı içinde bulunan sözcüklerdir”
199

 demektedir. Yani 

üniversite düĢüncesi insanlığa ait bu gibi birçok terim veya değerleri kendinde 

barındırmaktadır. Üniversitenin akıl kavramıyla çok boyutlu iliĢkisini ortaya koyan 

düĢünür, bu yönde çeĢitli sonuçlara varmaktadır: “Birincisi, akıl meselelerin 

aranması ve halledilmesidir. Akıl dünyasında önermeler ve eylemler hesap vermek 

durumunda olurlar. Önerme ve eylemlerin akla dayalı olduğu yolunda bir aksiyon ve 

buna bağlı olarak da, bu aklın herhangi bir sorgulayıcı için Ģeffaf hale getirilmesini 

gerektiren bir ilke vardır. Üniversitenin kendisini eleĢtirel bir akıl ortamı olarak 

algılamasına olanak tanıyan, aksiyom ve ilkenin birleĢimidir. Akıl dünyası paylaĢılan 

bir anlayıĢa doğru ilerleme olasılığını ve bunun yerine getirilmesi için bir uyarıyı ima 

eder. İkincisi, böyle bir hesap veriĢin zorunlu bir koĢulu olarak, iktidar ve eĢitsizlik 

tarafından çarpıtılmamıĢ, açık bir iletiĢim süreci var olmalıdır. Üçüncüsü ise, önerme 

ve eylemleri destekleyen gerekçelerin herhangi bir çıkara dayalı olmamaları 

açısından evrensel olmalıdır.”
200

 Buradan anlaĢıldığı üzere, üniversite farklı 
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önermeler veya savların evrensel aklın ölçütlerine tabi tutularak sorgulandığı, 

sorumlu kılındığı, ortak noktalarının belirlendiği, bunlar arasında karĢılıklı iletiĢimin, 

etkileĢimin sağlandığı yerdir.  

Ġdeal anlamıyla üniversitedeki akıl, iktidar ve çıkar iliĢkilerinden uzak bir 

biçimde bulunan ve bütün insanlarda ortak evrensel doğruluğu barındıran akıl 

anlayıĢıdır. Böyle bir akıl, hiçbir ideolojik iĢlevi olmayan, herhangi çıkar gütmeyen 

gerçeğin veya hakikatin bilgisine yönelik bilim anlayıĢı doğurabilir. Bilgiç‟e göre 

“toplumların pratik yaĢam süreçlerinde varlık kavramı, kendisine rastlantısal olarak 

yüklenmiĢ mitolojik ve dinsel, tarihsel, kültürel artılar taĢır; fakat binlerce yıllık 

felsefe ve bilim geleneği de varlık kavramını tutarsızlıklardan kurtarmayı, daha temiz 

ve bütünlüklü bir teorik varlık kavrayıĢına yaklaĢmayı hedefler”
201

ki bu da sadece 

üniversite içerisinde gerçekleĢebilir. Nitekim “yüksekokul, akademi gibi kademeler 

de dahil olmak üzere, eğitim sisteminin diğer basamaklarının görevi mevcut bilgiyi 

aktarmak iken, üniversite esas olarak bilgiyi üretmekle görevlidir.”
202

 Bilimi yaratan 

kiĢiler üniversitelerde görev yapan adamlardır
203

 ve “bu görevi üniversite içindeki 

farklı disiplinlerle yaparlar, burada felsefeyi baĢrolde görürüz. Demek ki, hakikatin 

peĢinde olan aslında felsefedir (…) (ve) bilim felsefesinden uzaklaĢan bilim, bilim 

olmaktan bir müddet sonra çıkar.”
204

 Bilimsel faaliyetler; üniversitenin evrensel 

gerçeğe, hakikate ulaĢmak için yaptığı bir dizi çalıĢmanın adıdır
205

 ve hakikate iliĢkin 

söylemler kendisini ancak bir özgürlük durumunda ortaya koyabilir. Bu nedenler 

üniversitede bilimsel faaliyetlerin herhangi bir görüĢün, tahakküm ve baskının etkisi 
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altında kalmaması gerekir. Nitekim ileride değineceğimiz üzere, üniversiteler kimi 

zamanlarda egemen güçlerin etkisi altına girmiĢ, özellikle mali ihtiyaçlarının 

karĢılanması için kendi faaliyetlerini onların çıkarlarına uygun bir biçimde ve gizlilik 

esasında yerine getirmiĢler. Fakat bu kurumlar değiĢen toplumsal durumlarda istediği 

konuyu inceleme veya eleĢtirmede dıĢ otoritelerin etkisi altında kalırsa veya farklı 

çıkar grupları adına hareket ederse kamusal niteliği ortadan kalkar ve bilimin 

özgürleĢtirici amacı bastırılır. Üniversitede bilimsel faaliyetlerin toplumsal bağlarının 

kopmaması, kamusal bir biçimde yerine getirilmesi için gizlilik prensibi içerisinde 

değil, toplumun tüm üyelerinin eriĢebileceği ve eleĢtirebileceği Ģekilde 

gerçekleĢtirilmesi gerekir. Nitekim Versan‟ın da belirttiği gibi, “üniversiteler bir 

amme müesseseleridirler. Umuma aittirler. (…) Hususi bağıĢlamalara istinat eden bir 

üniversite hissedilmeyerek de olsa hoĢa gider Ģekilde tedrisat yapar. Bu da hakikate 

karĢı iĢlenen en büyük bir suçtur.”
206

 

Üniversitenin kamusal aklın kurumsallaĢtığı bir alan olması öğrenci ve 

öğretim üyeleri arasında bir eleĢtiri dili veya yöntemi olarak eleĢtirel pedagojiyi de 

gerektirmektedir. “Kamusal akıl böylece sadece bir toplumun kamusal bir bilinç 

varlığına dönüĢmesini sağlamıyor, aynı zamanda (...) akademik etkinliğin doğasını 

da tanımlıyor: EleĢtirellik.”
207

 Bu bakımdan eleĢtirel pedagoji öğrencilerin içinde 

bulundukları gerçekliğe karĢı eleĢtirel bir bakıĢ açısı geliĢtirmesine, diyalektik 

yöntemlerle mevcut durumun siyasi, toplumsal, ekonomik temellerini incelemesine 

imkan sağlamaktadır. Özellikle toplumun dıĢlanan kesimlerine yönelik sömürü 

iliĢkilerini ortadan kaldırmayı ve sosyal adaleti inĢa etmeyi amaçlayan eleĢtirel 
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pedagoji, herkes için daha iyi bir yaĢam amacıyla eğitimi toplumsal eylemlerle 

bağlantılı bir biçimde ele alarak öğrencilerin toplumsal dönüĢümde aktif rol 

almalarını  sağlamaktadır. 

Giroux‟a göre politik bir alan olarak, “pedagoji, mücadelelerin doğal sonucu 

olarak görülür ve iktidar, bilgi ve ideoloji arasındaki iliĢkileri açığa çıkarır. (…) 

Pedagojiyi politikadan soyutlamayı reddetmek, öğrencileri sağlam diyaloglara 

yönlendirmek, edinilen bilgilerle ilgili eleĢtirel düĢünmelerini sağlamak ve onların 

bireyler ve sosyal aracılar olarak güçlerini keĢfetmelerine yardımcı olmak için 

gereken kamusal alanların yaratılması anlamına gelir. (…) Bu sayede öğrenciler, 

geniĢ bir anlamda tarih, politika ve demokrasi anlayıĢlarını, hayallerini ve bilgilerini 

dile getirmekle kalmazlar, (…) insanoğlunun acılarını yatıĢtırmaya dair bir Ģeyler 

yapabileceklerini anlarlar.”
208

 EleĢtirel pedagoji, öğrencilerin genel yaĢamla eğitim 

arasındaki iliĢkiyi anlamasını sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda onların eğitim 

sürecinde edindikleri bilgi birikimini farklı alanlara, özellikle siyasi alana 

yönlendirerek demokratik bir katılımın gerçekleĢmesine çalıĢmaktadırlar. Dolayısıyla 

üniversiteler, kendi akademik faaliyetlerinde, eğitim sürecinde eleĢtirel bir tutum 

benimsedikleri durumda eleĢtirel bilginin ve aynı zamanda toplumsal-siyasal eylemin 

üretildiği alanlara dönüĢebilmektedir. Bunu yerine getiremeyen üniversitede eleĢtirel 

akıl anlayıĢı yerini araçsal akla bırakmakta, ideolojiler kendilerini bilim adına 

haklılaĢtırmakta, pedagoji ehlileĢtirici bir nitelik taĢımaktadır. 
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2.2.2. TartıĢma ve EleĢtiri 

Üniversite her Ģeyin herkes tarafından özgürce, kaygısızca tartıĢılabileceği 

yerdir. Dolayısıyla burada tartıĢmaya gelmeyecek veya eleĢtirilmeyecek hiçbir konu, 

tartıĢılması yasak herhangi bir sorun veya anlayıĢ, cevap aranmaması gereken hiçbir 

soru yoktur. Üniversitede tartıĢma ve müzakereler bireylerin özgür ve eĢit biçimde 

katılmasıyla gerçekleĢmekte; mevcut durum, değer yargılarını, kiĢisel duygularını, 

koĢullanmalarını bir kenara bırakarak eleĢtirel aklın öncülüğünde 

değerlendirilmektedir. Kurumun benimsediği tartıĢma ve müzakere yöntemi aynı 

zamanda liberal kamusal alan yaklaĢımının benimsediği, “fikirlerin serbestçe değiĢ 

tokuĢ edildiği pazar yeri idealine olan bağlılık”
209

tan kaynaklanmaktadır. Bu 

bakımdan üniversite hakikatle veya gerçekle ilgili bilginin, farklı görüĢlerin 

üretildiği, sergilendiği, „doğru‟ya iliĢkin söylemlerin eleĢtirel bir biçimde ele alındığı 

kurumdur. Burada gerçekleĢen karĢılıklı iletiĢime dayalı eğitim süreci öğrencilerde 

tartıĢma ve müzakere kültürünün, eleĢtirel bakıĢ açısının oluĢmasını sağlayarak 

eğitimi bir özgürleĢtirme aracına dönüĢtürmekte, “eleĢtirel bir üniversite demokratik 

toplum için gereken koĢulları yaratmaktadır.”
210

 Habermas‟a göre böyle bir 

üniversitenin varolması üniversite üyelerinin tutum ve davranıĢlarına bağlıdır. 

Dolayısıyla “toplum içerisinde yerine getirdiği fonksiyonlar onun üyelerinin 

amaçlarıyla, güdüleriyle ve eylemleriyle iç bağı korumalıdır.”
211

 

Üniversite eleĢtirel düĢünmeyi, diyalektik yöntemi canlı tutarak toplum 

üyelerinin mevcut gerçekliği sorgulamasını, doğrulanmamıĢ, temelsiz iddialardan, 
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düĢüncelerden arınmasını olanaklı kılmakta ve onların biliĢsel geliĢimine hizmet 

etmektedir. Kılıçbay‟ın da bu konuda belirttiği üzere, “üniversite eğitimi „doğru‟lara 

değil de, „yanlıĢlamalar‟a dayalı bir eğitimdir ve ancak eleĢtiri ile tartıĢma 

tekniklerinin yoğun kullanımıyla hayatiyet kazanabilir.”
212

 Oysa tarih boyunca kimi 

zamanlarda farklı güçler kendi çıkarlarına uygun ideolojileri topluma tek gerçeklik 

gibi kabul ettirmeye çalıĢmıĢlar. Toplum içerisinde kendisini haklılaĢtırmaya çalıĢan 

bu ideolojiler özgür bir üniversiteye taĢındığı zaman burada “ideolojinin tartıĢma ve 

eleĢtiriye tahammülü yoktur, onlardan nefret eder; bilim ise, tartıĢma ve eleĢtiri 

olmadan var olamaz. Bilimin açık bir sistem olarak var olma zorunluluğu, „gerçek‟in 

doğasıyla ilgilidir ve bilim çevrelerinde herkesin çok iyi bildiği üzere, gerçeğe ancak 

yanlıĢların tasfiyesi yoluyla ulaĢılabilmektedir.”
213

 Dolayısıyla hakikat veya 

gerçekliğe iliĢkin söylemler doğruluğunu ancak tartıĢma ve eleĢtiri ortamında 

kanıtlayabilir ki, bu açıdan en ideal mekanlar üniversitelerdir. 

Timur, Habermas‟ın bu konudaki görüĢlerini anlatarak, onun tartıĢma ve 

müzakereyle ilgili çözümlemeleri üzerinden „doğru‟dan ne anladığına ıĢık 

tutmaktadır. “Habermas‟a göre doğru, zorlamasız (kendiliğinden) oluĢan bir evrensel 

kabule, bizleri, tekil (bireysel) zorlamayla mecbur kılar; oysa böyle bir kabullenme, 

konuĢmanın ideal durumuna, yani evrensel karĢılıklı anlaĢmayı zora baĢvurmadan 

mümkün kılacak ideal bir yaĢam biçimine bağlıdır.”
214

 Buradan anlaĢıldığı üzere 

Habermas „doğru‟ya iliĢkin söylemlerin kendisini ancak karĢılıklılık esasına dayanan 

ideal konuĢma durumunda kabul ettirebileceğini belirtmektedir. Ġdeal konuĢma veya 

müzakere durumuyla ilgili düĢünürün öne sürdüğü prosedürel ilkeler bunlardır: “her 
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katılımcının konuĢmayı baĢlatma, soru sorma, tartıĢma, sorgulama ve öneri yapma 

açısından eĢit Ģansı olması; herkesin belirlenmiĢ bir konuĢma konularını sorgulama 

hakkı olması; herkesin istek, arzu ve duygularını ifade etmede eĢit Ģansı olması; 

konuĢmacıların, bizzat söylem usulünün kuralları ve bunların uygulanma tarzı 

konusundaki savlarını ve konumlarını özgürce ortaya koymayı kısıtlayan iktidar 

iliĢkilerini konu etmekte özgür olması.”
215

 

Üniversitelerin yukarıdaki norm ve ilkeleri içeren, aynı zamanda bir kültürel 

geleneği ifade eden tartıĢma ve müzakere sürecinin topluma benimsetilmesinde ve bu 

yöntemin canlı tutulmasında önemli bir rolü vardır. Nitekim müzakere ve tartıĢma 

kültürünün benimsetilmesi öğrencilere kendi iradelerini, sivil ve politik haklarını 

sadece üniversitede değil, üniversite dıĢında da korumaya ve kullanmaya imkan 

tanımaktadır. Bu bakımdan üniversitenin kamusal tartıĢmanın oluĢtuğu mekanlara 

dönüĢtürülmesi gerektiği üzerine yapılan vurgular burada ideal konuĢma durumunun 

bulunmamasının yanı sıra “tartıĢma ortamlarının mekansal, zamansal ve diyalojik 

karakterini sorgulamayı da gerektirir. TartıĢma, karĢılıklılık esasına dayanan sağlıklı 

bir diyalog ile geliĢir, karĢılıklılığın engellendiği ortamlarda ya diğerleri susturulur, 

konuĢturulmaz ya da konuĢsalar da söz üzerinde egemen olan taraf onların 

söylediklerini yargılar, bağlamlarına oturtur ve bu yolla „susturur‟, „sindirir‟ ve 

„baskılar‟.”
216

 Bu açıdan konuya yaklaĢıldığında okul binasının mimarisi, derslerin 

süreleri ve dersliklerin içinde oturma biçimlerinin düzenlenmesinden tutun da, 

üniversitelerin kurumsal yapısı, akademik unvanların dağıtılma biçimleri ve daha 

geniĢ bir çerçeve içinde sembolik seçkinlerin toplumsal yapılaĢma içindeki 

konumları ve kendi konumlarını anlamlandırma biçimleri, derslikte eğitim biçimini 
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Ģekillendiren bağlamı oluĢturur.
217

 Üniversite mimarisinin sadece öğrenci ve hocalar 

arasında değil, aynı zamanda öğrencilerin kendi aralarında tartıĢma yürüte bilecek 

biçimde tasarlanması, ayrıca kamusal iletiĢime imkan sağlayan alanların açılması bu 

açıdan önemlidir. Ayrıca üniversitede eğitim sürecinin, dersliklerin içeriğinin 

ezberlemek yerine eleĢtirel düĢünmeyi sağlayacak biçimde düzenlenmesi de burada 

tartıĢma ve müzakereye olanak tanıyan önemli faktörlerdir. Bilimsel özgürlüğün 

bastırıldığı, aklın kamusal iĢlevinin olmadığı eğitim sistemlerinde tartıĢma ve eleĢtiri 

yerine ezbere dayalı eğitim yöntemleri kullanılır. Ġnal‟ın da belirttiği üzere, “ders 

kitaplarının öncelikle politik bir niteliği vardır. Bu politik niteliği gereği hem belirli 

grupların meĢru saydığı bilgileri aktarır hem de geçmiĢten devralınan kültürel öğeleri 

yeni kuĢaklara aktarma görevi üstlenir. Ders kitapları, uyum ve dengeyi sağlayıcı 

eğitsel düzeneklerden biri olarak ortaya çıkar. Ancak bu düzeneğin görevi, var olan 

siyasal ve toplumsal güçlerin değer yargısı ve norm sistemi doğrultusunda 

gerçekleĢir. Ders kitapları, her zaman resmi bir tarih, toplum ve ekonomi politikası 

görüĢünü yansıtır. Ancak her ne zaman bu resmi görüĢün temel sayıltıları sorgulansa, 

tartıĢma ve değiĢim kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkar. Bu nedenlerle, ders 

kitaplarında tartıĢmaya açık konular en aza indirilerek toplumsal düzen korunmaya 

çalıĢılır. Ders kitaplarıyla öğrencilere gerçekliğin yalnızca tek bir çeĢidi sunulur.”
218

 

Sunulan bu gerçeklik ise sadece belli grupların çıkarları ve değerlerini yansıtarak, 

diğerlerini dıĢlar.  
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2.2.3. Kamu Yararı ve Karar Alma 

Kamu kavramı daha önce de değinildiği üzere kapsayıcı bir içeriğe sahiptir. 

Kamu yararı da bu kavrama bağlı olarak kullanılmakta ve kamusal müzakere, 

tartıĢma süreçlerinin kamuya yönelik sonuçlarını ihtiva etmektedir. Nitekim kamu 

toplumsal bütünleĢmeyi sağlayan ortak bir ruh olduğu için kamu yararı üzerine 

gerçekleĢen tartıĢma ve müzakereler tek tek bireylerin değil, bütünün yararı üzerine 

temellenmektedir. Kamu yararı kavramı ayrıca kamusal müzakere ve tartıĢmalarda 

varılan sonuçların, “kamusal kararların hukuka uygunluğunu ölçmede ya da temel 

hakların sınırlandırılmasında temel bir ölçüt olarak”
219

 da kullanılmaktadır. 

Kamu yararı kavramı yanında toplum yararı, ortak iyilik, toplumsal 

refah/esenlik, genel yarar gibi çoğu birbirinin yerine kullanılan çeĢitli kavramlar 

bulunmaktadır. Bu kavramların ortak noktası, tümünün bireysel çıkardan farklı, onun 

üstünde veya dıĢında bir yarar/çıkarı ifade etmesidir.
220

 Dolayısıyla bu kavramlar 

bireysel çıkarı bir kenara bırakarak toplumun genel iyiliğine yönelik faaliyetler için 

kullanılmaktadır. Kamu yararı ve onun yerine kullanılan diğer kavramların Antik 

dönemden günümüze doğru gelen uzun bir tarihi vardır. Bu kavramlar içinde 

bulunduğu farklı tarihsel dönemlerde ve toplumsal koĢullarda değiĢken anlamlar 

ifade etmiĢtir. Nitekim Antik dönemde “filozoflar ortak yarardan söz ederken, 

faydacı bir felsefeyi değil, etik bir var oluĢu öne çıkarmıĢlardır. Bu varoluĢun temel 

kurucu unsuru ise „akıl‟dır. Akıl, amaca giden yolda en iyi araçları seçmemize 

yarayan bir araç değildir; bizatihi amacın kendisini belirlemek, amaç doğrultusunda 
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hangi seçimlerin yapılacağına karar vermek ve bütün bunların iyiye yani erdeme 

yönelik olmasını sağlamak için vazgeçilmez bir unsurdur. Dolayısıyla ortak iyi, 

ancak akıl yoluyla gerçekleĢebilir; çünkü akıl, insanın duygularının esiri olmaktan 

çıkması ve bedensel isteklerin ona dayattığı tutkuları aĢabilmesi, etik bir yaĢama 

yönelebilmesi için temel yol göstericidir.”
221

 Ortaçağ dönemine gelince kavram, 

Antik dönemdeki „ortak iyi‟ ve „iyi düzen‟ gibi etik veya siyasi anlamlarını hala 

korumaktadır. Örneğin, bu dönemin düĢünürlerinden “Thomas Aquinas (…) kamu 

hizmetinin ortak iyi adına hareket etme Ģeklinde bir ahlaki sorumluluğa iĢaret ettiğini 

ileri sürmüĢtür.”
222

 Devrim sonrasından bu kavram yerini kamu yararına bırakmıĢ, 

“kamu yararı (…) o zamana kadar baĢat kavram olan „ortak iyilik‟e tepki olarak 

ortaya çıkmıĢtır.”
223

 Bir diğer ifadeyle, kamu yararı ortak iyiliğin veya genel yararın 

modern bir biçimi olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. “Fransız Devrimi ile ortaya 

çıkan anlayıĢ (...) kamu yararını „toplum sözleĢmesi‟ ile ortaya konan hak ve 

yararların sonucu”
224

 saymıĢ ve devlete atıf yapan bir biçimde kullanılmıĢtır. Bu 

durum, genel yarardan kamu yararına geçerken kavramın apolitik bir tutum 

kazanmasına yol açmıĢtır. Nitekim kamu yararı artık devlet tarafından kurulu 

düzenin korunması anlamına gelmiĢtir. Devlet kamu hizmetini yerine getiren bir 

konum kazanınca, kamu görevlisi de kamu yararına çalıĢan bir kimse olarak kabul 

edilmiĢtir. Günümüz dünyasında ise “toplum artık o kadar karmaĢık bir hal almıĢtır 

ki kamu görevlisinin neyin kamu yararına olduğunu bilmesi mümkün değildir.”
225

 

Farklılıkları bir araya getiren ve bütünsel bir yapıya kavuĢturan kamusal alan anlayıĢı 
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yerine, günümüzde “her suyun kamusallığın sonsuz sınırları içinde kendi yatağında 

akmaya devam ettiği”
226

 parçalanmıĢ kamusal alanda kamu yararı düĢüncesi 

“kamusal iĢlerin genel ölçüsü olmaktan da çıkmıĢtır, kamu düzeni, milli güvenlik, 

milli savunma, kamu düzeni, genel sağlık gibi kavramlar da kullanılmaktadır.”
227

  

Birer kamu kurumu olarak üniversitenin gerçek amacı kamu yararına hizmet 

etmektir. Antik dönemden bilindiği üzere “eğitim, Platon‟un kamu hizmeti ve kamu 

görevi düĢüncelerinin temelindedir”
228

 ve kamu yararı burada kamusal aklın 

belirleyiciliğine dayanmaktadır. Bu dönemden etkilenmiĢ ve ortaçağdan itibaren 

kurumsal biçim kazanmıĢ üniversite de, farklı tarihsel dönemlerde kendi 

faaliyetlerini kamusal aklın belirleyiciliğine dayandırdığı ölçüde gerçekten kamu 

yararına hizmet etmiĢ olmaktadır. Burada kamu yararı üniversitenin faaliyetlerinin 

toplumun genel çıkar ve beklentileriyle, ihtiyaçlarıyla uyumlu olduğu sürece söz 

konusudur. Bir diğer ifadeyle, kamusal aklın kurumsallaĢtığı alan olarak üniversite 

entelektüel birikimlerini kamusal ihtiyaçlar ve kamu yararı amacıyla kullanan bilim 

adamlarının bulunduğu ve bilimsel faaliyetlerin yapıldığı yerdir. 

Üniversitede karar alma süreçlerine gelince ise bu, dıĢ müdahalelerden 

korunmuĢ bir üniversitenin demokratik katılım ve müzakere yoluyla iç iĢlerini 

düzenlemesinin ve kamusal bir ortama sahip olmasının temelini oluĢturmaktadır. 

Habermas‟a göre üniversitede özgür karar alma ortamının inĢasının yolu 

“üniversitenin demokratikleĢtirilmesidir; yani, (düĢünür) karar alma konseylerinin 

tüm düzeylerde öğrenim ve araĢtırma sürecine katılan bütün gruplara açılması”
229
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gerektiğini belirtmektedir. Burada kararların tahakküm ve baskıdan bağımsız bir 

biçimde, demokratik koĢullar içerisinde, bireylerin özgürce katıldığı tartıĢma ve 

müzakere süreçlerinde ortak uzlaĢımla alınması söz konusudur. Bu koĢullarda 

alınacak kararlar Habermas‟ın deyimiyle “tahakkümün bulaĢmadığı tartıĢma yoluyla 

varılan bir uzlaĢıma bağlı kılınabilecek Ģekilde rasyonelleĢtirilen kararlar”
230

 

olacaktır. Tüm bireylerin katılımını içeren tartıĢma ve müzakere süreçlerine 

üniversite içerisinde yer verilmesi “daha iyi argümanın zorlayıcılığı hariç, tüm zorun 

ortadan kaldırıldığını varsayar. Kantçı tarzda ifade edilen, yalnızca aklın zorlayıcı 

güce sahip olması gerektiği yollu ilke, politik karar almanın demokratik biçimini, 

bilimlerin kendi ilerlemelerini borçlu oldukları tartıĢma tipine bağlar.”
231

 EĢit katılım 

ilkesi “üniversitenin karar organlarının yapısında akademik ve akademik olmayan 

personelin, öğrencilerin, üniversite dıĢında meslek odaları, dernekler, sendikalar gibi 

çeĢitli kuruluĢların temsilcilerinin değiĢik oranlarda yer alması ile (…) 

gerçekleĢebilir.”
232

 Üniversitenin kendi birimlerini tüm üyelerinin eĢit katılımı ve 

serbest iradesiyle tayin etmesi, bu yönde özgürce kararlar alması üniversitede 

kamusallığın güvencesini oluĢturmaktadır. Burada eĢitlik üniversitenin sadece 

yönetimle ilgili meselelerinde katılımı değil, aynı zamanda eğitim süreçlerinde 

öğretim üyelerinin ve öğrencilerin eĢitler olarak katılmasını da kapsamaktadır.  
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2.2.4. EriĢilebilirlik veya EĢitlik 

Üniversitenin gerçek amacı kamu yararına hizmet etmek olduğu için, bu 

durum hizmetten yararlanmada eriĢilebilirlik veya eĢitlik ilkesini zorunlu 

kılmaktadır. Üniversite ve buradaki eğitim sürecindeki eĢitlik ilkesi yasalar 

karĢısındaki eĢitlik anlayıĢı gibi dar ve kısır bir anlamın ötesinde insanın 

varoluĢundan kaynaklanan bir hak olarak, onun çok taraflı geliĢimini sağlamak için 

sunulan koĢullardaki eĢitlik anlamına gelmektedir. Nitekim “eğitim, bireyin toplum 

içinde varoluĢ koĢullarını önemli ölçüde değiĢtirdiği için eğitim olanaklarına eĢitlik, 

insanlığın geliĢimine uygun bir içerikle, toplumun tüm kesimlerini içeren bir hak 

olarak tanımlanmıĢtır.”
233

 Burada eĢitlik ilkesi eğitim hizmetine herkesin 

eriĢebilmesi, bundan herkesin yararlanması ve toplumun tüm üyelerine aynı koĢullar 

içerisinde sunulması anlamına gelmektedir. 

Bilindiği üzere, eriĢilebilirlik veya eĢitlik kamusal alanın ve müzakereci 

demokrasinin kurucu unsurlarından biridir. Ünal‟ın belirttiği gibi “demokrasi geniĢ 

anlamda tanımlandığında eĢitlik kavramıyla özdeĢleĢir, en azından eĢitliğin 

demokrasinin içerdiği bir ülkü olduğu belirtilebilir.”
234

 Bu ilke “toplumsal, siyasal ve 

ekonomik kökenlerine, kısacası sınıfsal konumlarına bakılmaksızın, herkesin yetenek 

ve becerileri ölçüsünde yarıĢabileceklerini öngören liberal bir ilkedir.”
235

 Kamusal 

alan normatif boyutta ele alınırsa bireyler burada ekonomik veya toplumsal statü 

eĢitsizliğini, cinsiyetine, mezhebine, inancına, değerlerine yönelik farklılıkları dıĢarı 
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bırakmakta, sadece insan sıfatıyla yer almaktadırlar. Kamusal alana katılan bireylerin 

yetenek ve becerilerinde, düĢünce ve bakıĢ açılarındaki farklılıklar ise eĢitliğin 

sağlandığı durumlarda toplum içerisindeki çok renklilik veya zenginlik olarak 

görülmektedir. Bu bakımdan kamusal bir ortama sahip üniversite de ekonomik ve 

toplumsal statü eĢitsizliklerini, cinsiyete, inanca dayalı farklılıkları dıĢarıda 

bırakmakta ve eğitim sürecini farklı görüĢler, düĢünceler arasında diyalog kurarak 

yerine getirmektedir.  

Üniversite veya eğitim tarihine bu yönden bakacak olursak, Antik dönemde 

eğitim tüm yurttaĢların katılımına açık, bir ve aynı Ģekilde yerine getirilmiĢtir. Ġleride 

daha ayrıntılı biçimde değineceğimiz üzere, Antik dönemden etkilenmiĢ Ortaçağ 

döneminde de üniversiteler ve eğitim süreci tüm yurttaĢların eriĢimine açık bir 

biçimde gerçekleĢmiĢtir. XVI. yüzyıldan itibaren kurumun dıĢ güçlerin denetimi 

altına girmesiyle eğitimde eĢitlik ilkesi ihmal edilmiĢ, bu hizmet toplumun zengin 

kesimine yönelik bir ayrıcalık haline gelmiĢtir. XIX. yüzyıldan itibaren ise eğitim 

dahil tüm hizmetlerin devlet tarafından kamu hizmeti olarak tanımlanması, eĢitlik 

tartıĢmalarına yol açmıĢtır. Ünal‟ın ifadesiyle XIX. yüzyıl baĢlarında “Sanayi 

Devrimiyle birlikte üretim etkinliğinin aileden fabrikaya geçmesi, eğitim hizmetinin 

genel ve kamusal olarak sunulması gereksinimini ortaya çıkarmıĢtır. Eğitimin devlet 

eliyle düzenlenmesi ve kamusal kaynaklarla finanse edilmesi eĢitlik tartıĢmalarını 

gündeme getirmiĢtir.”
236

 XX. yüzyılın ortalarında “eĢitlik düĢüncesinin kazandığı 

yeni açılımların baĢka kavramlarla (fırsat ve olanak eĢitliği, koĢullarda eĢitlik, 

sonuçlarda eĢitlik vb.) ifade edildiği gözlenmektedir.”
237

 Fakat bu tartıĢmalar ileride 

tarihsel örneklerinden görüleceği üzere eğitim sürecinde ekonomik duruma, mezhep 
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veya dini inançlara, cinsiyete dayalı dıĢlamaların karĢısına geçememiĢtir. XX. yüzyıl 

sonlarından itibaren ise eğitimin bireysel faydasına yapılan vurguyla bu ilkenin 

yerini “kullanan öder” ilkesi almıĢ, yükseköğretimde eĢitlik ortadan kalkmıĢtır. 

EĢitlik ilkesinin üniversiteye yönelik anlamı, onun toplumun tüm üyelerine 

açık olmasını ifade etmekte, oysa bu imkanı sağlamayan üniversite toplumsal 

eĢitsizlikleri yeniden üreten bir araç haline gelmektedir. Özellikle “kapitalist 

sistemde eğitim, insanlar üzerinde egemenlik kurma aracına dönüĢmektedir. Bu 

yüzden diploma ve sertifika biçiminde belgelenen eğitimsel kazanımlar birer fetiĢ 

haline gelmektedir. Bunlara ne tür ve düzeyde sahip olunduğu, etkisini zaman içinde 

daha çok gösteren ayırt edici bir nitelik ve önem kazandığı için, toplumsal 

tabakalaĢmaya koĢut bir tür „eğitimsel tabakalaĢma‟ ortaya çıkmaktadır.”
238

  

2.2.5. Özerklik ve Akademik Özgürlük 

Üniversitenin özerkliği veya özgürlüğü onun dıĢ müdahalelere ve otoritelere 

karĢı kazandığı kurumsal bağımsızlığı anlamına gelmektedir. Özerklik üniversitenin 

kendi kendini düzenleyebilmesi, yönetmesi, mali açıdan kendine yetebilmesi; 

akademik özgürlük ise onun farklı görüĢlere tolerans göstermesi, entelektüel 

bağımsızlık kazanmasıdır. Bu iki ilke üniversiteyi dıĢ güçlerden, özellikle siyasi 

iktidarın müdahalelerinden ve ekonomik yapının taleplerinden kurtararak onun kendi 

içinde demokratik bir biçimde örgütlenmesine olanak tanıyan önkoĢuldur. Nitekim 

özerkliğin ve akademik özgürlüğün temin olunduğu durumda kurumun faaliyetleri 

kamusal bir biçimde gerçekleĢmekte, tüm personelin eĢit ve özgür biçimde yönetsel 

ve eğitsel süreçlere katılmasına imkan sağlanmaktadır. Üniversitenin entelektüel 
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faaliyetlerinin serbest Ģekilde gerçekleĢmesine yönelik “akademik özgürlüğü, devlete 

karĢı özerklik kazandığı zaman olanaklıdır.”
239

 Bu nedenle ilk önce özerklik üzerinde 

duracak, onun tanımlanmasını çeĢitli görüĢlerle ortaya koymaya çalıĢacağız. 

Özerklik kavramı, farklı disiplinler içerisinde her görüĢten yazar, kuramcı, 

ideolog, siyasetçi tarafından ele alınması bakımından anlam çeĢitliliğine sahiptir. 

Nitekim özerklik üzerine bir dizi çalıĢmalar yapmıĢ hukukçu James A. Perkins‟e 

göre “özerklik düĢüncesi, üniversitenin kendisi kadar eskidir… Üniversite özerkliği, 

baĢından beri üniversiteyi devlet karĢısında koruyan doktrional bir kalkan 

olmuĢtur.”
240

 Ülkü Azrak, özerkliği hukuki müstevide, “bir kuruluĢun kendi iç 

yaĢamını (faaliyetlerini ve organlarını) hukuk kuralları koymak suretiyle bağımsızca 

düzenleyebilme yetisi”
241

 olarak tanımlamakta ve Ģöyle devam etmektedir: 

“üniversite özerkliği (…) bir bütündür ve bizde kimilerinin yaptığı gibi bilimsel 

özerklik, idari özerklik, mali özerklik diye parçalanarak, sanki bunlardan her biri ayrı 

bir özerklik kavramı oluĢtururmuĢçasına birbirinden bağımsız olarak ele 

alınamaz.”
242

 Bilgiç‟e göre üniversite özerkliği, “tepeden, rektörlüğün siyasetten 

veya ekonomiden etkilenmemesi demek değil, bundan çok daha fazlasıyla, en alttan, 

iĢ yapan bilim insanının üniversite yönetimi dahil her tür hatır, iliĢkisinden 

bağımsızca bulduğu doğruları bilimsel eleĢtiri sahnesine sunması ve engelsiz iddia 

edebilmesi demektir.”
243

 François Guizot ise üniversite özerkliği konusuna daha 

geniĢ bir çerçevede yaklaĢarak, onu Ģöyle ifade etmektedir: “Vergi toplama gibi 

maddi fiil ve hadiselere taalluk eden hizmetlerle, gençliğin talim ve terbiyesi gibi 
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manevi hususlara taalluk eden hizmetler arasındaki büyük fark ekseriya nazari 

dikkate alınmamaktadır. Maddi hizmetler için idare mekanizmasının teĢkilat ve 

kudreti kafidir. Halbuki müstakbel nesillerin eğitim hizmeti için bu mekanizma 

kifayet edemez. Bu hizmetler için, kendi kendine inkiĢaf edebilen, hareket eden, 

kendiliğinden tutunabilen ve günün fikir ve düĢüncelerine uyularak basit idari 

tasarruflarla değiĢtirilemeyen, ortadan kaldırılamayan, canlı teĢkilat lazımdır. Ġçtimai 

menfaatin gereksendirdiği bu karakterdeki hizmetlerin idame garantisi ancak 

müstakil mamelekle temin olunabilir.”
244

 Bu görüĢlerin genel çerçevesine dayanarak 

özerkliği, üniversitenin ortaya çıkıĢından beri mevcut olan, onu dıĢ müdahalelerden, 

özellikle devletin ve ekonominin belirleyiciliğinden koruyan, kurumun eğitsel veya 

yönetsel faaliyetlerini bağımsızca gerçekleĢtirmesine imkan sağlayan temel bir ilke 

olarak tanımlayabiliriz. Özerklik kazanmıĢ bir üniversite kendisi üzerinde söz 

hakkına sahip olabilmekte, yerine getirdiği faaliyetlerin, görevlerin gerektirdiği 

nitelikleri tespit edebilmekte, bunları üniversite bakımından taĢıdığı değere göre 

sınıflandırmakta, bu konuda herhangi bir otorite tarafından kendisine müdahale 

edilememektedir. Üniversitenin yaĢadığı tarihsel tecrübelere dayanarak söyleyebiliriz 

ki, bu kurum yalnız kendi özerkliğini temin edebildiği koĢullarda kamusal bir 

niteliğe sahip olmuĢ ve yerine getirdiği faaliyetler gerçekten kamu yararına hizmet 

etmiĢtir. Ġleride ayrıntılı değinileceği üzere, burada özerklikle kastedilen kurumun dıĢ 

güçlere karĢı mücadelesi sonucunda kazandığı bir haktır; dolayısıyla kuruma bu 

güçler tarafından, özellikle devlet tarafından verilen bir yetki veya hukuki esaslarla 

tanımlanan bir anlayıĢ değildir. Bu nedenle özerklik, üniversitenin devlete değil, 

topluma bağlı olduğu sürece olanaklıdır.  
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Akademik özgürlük ilkesine gelince, bu ilke üniversitenin özerkliğine bağlı 

olarak, bilimin bilim için yapılmasını söz konusu etmektedir. Akademik özgürlüğün 

sağlanması entelektüel faaliyetlerinin dıĢ güçler tarafından etki altına alınmamasını, 

tüm müdahalelere karĢı korunmasını güvenceler. Bilimsel çalıĢmaların herhangi 

otorite veya çıkar iliĢkisi üzerinden manipüle edilmeden ilerlemesini sağlayan bu ilke 

sayesinde, üniversitede çeĢitli görüĢlerin karĢılaĢtırılması veya zıtlığı durumunda 

gerçeğin yanlıĢa üstün gelmesi beklenebilir. Nitekim akademik özgürlük veya 

düĢünce özgürlüğü diyebileceğimiz bu ilke, üniversite üzerinde etkili olan tüm 

otorite iliĢkileri ve ideolojiler yerine gerçek bilginin, hakikatin belirleyiciliğini 

savunmaktadır. Üniversite tüm üyeleriyle bir bütün olduğu ve genel yaĢam içerisinde 

bütünselleĢtirici bir iĢlevi bulunduğu için kurumun hür ve bağımsız olması 

gerekmektedir. BaĢka bir ifadeyle, üniversitede tüm bireylerin kendi görüĢlerini 

açıkça ifade edebilmesine, akademik faaliyetlerin herhangi bir çıkar veya menfaat 

gütmeden „bilim için bilim‟ ilkesiyle gerçekleĢtirilmesine imkan sağlanması 

gerekmektedir ki, bu da akademik özgürlük ilkesinin teminiyle mümkündür. Onar‟a 

göre, üniversitelerin akademik veya bilimsel özgürlüğü “bir taraftan personelin fikir 

hürriyeti, diğer taraftan da üniversite organlarının bilimsel çalıĢmalarını tanzim 

hürriyeti bakımından bahis mevzuu olur.”
245

 Üniversitenin mevcut durumu 

eleĢtirmek, farklı doktrin ve düĢünceleri karĢılaĢtırarak değerlendirmek gibi görevleri 

yerine getirmesine imkan sağlayan akademik özgürlük ilkesi bu kurumun gerçek 

amaçlarına yönelik olarak kullanılmalıdır. Bu ilkeyi herhangi bir siyasi rejimin 

propagandası olarak kullanmak Onar‟a göre üniversite düĢüncesiyle bağdaĢmaz.  
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Karayalçın‟a göre, üniversite mensuplarının kendi görevlerini yaparken, 

öğretirken, araĢtırırken, eleĢtirirken özgür ve bağımsız olması gerekmektedir. Bu 

bakımdan “üniversite öğretmenliği ile hakimlik arasında sıkı bir benzerlik vardır. 

Hakimlerin yaptığı görevin mahiyeti nasıl onların görevlerinde bağımsız olmalarını 

gerektiriyor ise, üniversite öğretmenlerinin görevlerinin mahiyeti de bunların 

görevlerini yerine getirirken üniversite dıĢındaki kuvvetler karĢısında bağımsız ve 

hür olmasını gerektirir.”
246

 Bu durum üniversitenin ideal anlamı ve kökeni itibariyle 

diğer iktidarlara karĢı bir iktidar yeri olmasından ve toplum içerisinde en çok itibar 

kazanmıĢ kurumlardan biri olmasından kaynaklanmaktadır. Ernest Barker‟e göre ise 

“akademik özgürlükten bir hocanın okuturken, konuĢurken, yazarken; veya ilmi bir 

topluluğun kendini saran siyasi teĢkilat ve iktisadi menfaatlerle münasebetlerde 

bulunurken serbestçe düĢünmesi ve düĢündüğü Ģekilde hareket etmesi anlaĢılır.”
247

 

Jacques Derrida‟nın akademik özgürlük üzerine düĢünceleri üniversiteye daha geniĢ 

bir rol tanıyarak, kurumu herhangi bir sonuç beklemeden her türlü araĢtırmanın, 

„oyun‟ olarak tanımlanan tüm deneyimlerin gerçekleĢebileceği yer olarak ifade 

etmektedir. Nitekim düĢünüre göre, “üniversite belki de, toplum içinde, oyunun bu 

ölçüde mümkün olduğu tek yerdir. Bu ölçekte, bu nispette bir özgürlük değerlidir, 

çünkü üniversite, üniversitenin ne olduğunu deneyip, düĢünebileceğimiz yerdir. 

Üniversite bilincinin buraya yerleĢtirilebileceğini söyleyebiliriz.”
248

  

Akademik özgürlük için esas tehdit, tarihsel örneklerinden de görüleceği 

üzere dıĢ güçlerin, kilisenin, devletin, ekonominin üniversite üzerinde otorite 

kurması ve bunun sonucunda bilimin bu alanlara, yani bu güçlerin çıkarlarına 
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yönelik bir biçimde kullanılmasıdır. BaĢka bir ifadeyle “üniversitenin dıĢında, 

özellikle devletin veya benzeri bir yapının gücünü elinde bulundurduğunu ima eden 

bir unsurun üniversite ile ilgili talepleri, doğrudan doğruya bilimsel geliĢmenin 

özgürlüğün karĢısında, o özgürlüğü engelleyen bir baskı olarak algılanabilir.”
249

 Bu 

durum bilimsel faaliyetlerin gerçek amacından uzaklaĢarak mevcut otoritelerin 

baskısı altında ideolojik bir biçim almasına yol açmaktadır. Zira bu durumun tarihsel 

örneklerine, yaĢanmıĢ tecrübelere dayanarak söylenebilir ki “üniversitede bilimin 

üstünde bir otorite olmaması gerekir, yani yönetsel bir otorite üniversitede 

bulunmamalıdır. Çünkü bilim adamları arasındaki iliĢki idari bir hiyerarĢi değil, 

bilimsel liyakat ilkesidir”
250

 ve kurumun demokratik yapısı nedeniyle burada 

herhangi otorite tarafından buyurganlık söz konusu olmamalıdır.  

2.2.6. Evrensellik 

Habermascı kamusal alan evrensel ve tarafsız niteliklere sahiptir. Kamusal 

alanın evrenselliği kamusal aklın belirleyiciliğinden, yani herhangi bir zorlamaya 

baĢvurmaksızın herkes tarafından kabulünden kaynaklanmaktadır. Bir diğer taraftan 

herkesçe kabul edilen norm ve kurallar çerçevesinde, ideal konuĢma durumunda 

baĢlatılan tartıĢma ve müzakereler herhangi bireysel çıkarı veya bireyi ilgilendiren 

özel meseleleri değil, insanlık için önem taĢıyan ve genel yararı hedef alan konuları 

kapsadığı için kamusal alanda evrensellik söz konusudur. 

Kamusal aklın kurumsallaĢtığı yer olarak üniversite de kavramsal kökeni 

itibariyle evrenselliğe vurgu yapmaktadır ve “evrensel gerçek, hakikat ve yöntem 
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arasındaki iliĢkileri dikkate alan bir örgütlenmeye sahiptir.”
251

 Habermas‟ın da 

belirttiği üzere, üniversite “hakikat ve bilimle iç içe birliği sayesinde evrensel olanla, 

sosyal yaĢam formlarının çoğulluğunun önceliğiyle”
252

 ilgilidir. Yani üniversite 

genel yaĢamdan doğan farklılıkları bir araya getiren, çeliĢkili durumları veya 

mantıksal tutarsızlıkları evrensel aklın normları esasında bütünleĢtiren, onlar arasında 

ortak bir iletiĢimsel zemini mümkün kılan amaca ve iĢleyiĢe sahiptir. Bu nedenle bir 

toplum üniversite düĢüncesini anlamlı bir iletiĢim içinde paylaĢırsa, “yaşam dünyası 

ile üniversite kurumu arasında uygun bir iliĢki kurulursa, o zaman bir evrensellik ve 

genel bilimsel doğruluk kazanabilir.”
253

  

Üniversite evrensel bilginin üretildiği yerdir. Bu kurum aynı zamanda 

evrensel gerçeği amaçlaması, ortak insani değerler üzerinden bireyleri eğitim ve 

öğretime tabi tutması, toplumsal aydınlanmaya hizmet etmesi gereği toplum 

içerisinde itibar kazanmıĢ kurumların belki de en önemlisidir. Öyle ki eğer 

“toplumsal kurumlar çeĢitli ülkelerde bir itibar sıralamasına tabi tutulsalar, 

üniversiteler herhalde her yerde ilk sıralardan birini alır. Bunun açıklamasını, 

üniversitenin az çok herkes tarafından kabul edilen bir tanımında bulabiliriz: 

Üniversiteler gerçekleri arayan, „bilim‟ üreten ve onu yayan kurumlardır.”
254

 

Bilimsel yaklaĢım ve bu yöndeki faaliyetler aklın evrensel ölçütlerine, kurallarına 

dayandığı için evrensel nitelik taĢımaktadır. Bu faaliyetleri gerçekleĢtiren, 

entelektüel diyebileceğimiz kiĢiler de “evrensel bir hakikatin bilincine sahip olduğu 
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için „evrenselin sözcüsü‟ konumundadır.”
255

 Bu kiĢilerin kimliği, benimsediği kültür 

ve düĢünceleri herhangi dar görüĢlülüğün etkisi altında kalmadığı için evrenseldir. 

Üniversite üzerine bir dizi çalıĢmalar yapmıĢ Ronald Barnett de üniversiteleri 

özellikle akıl anlayıĢı üzerinden inceleyerek onların “evrensel akılla da eĢ anlamlı 

hale geldiğini söyler. Buradaki evrensel aklın pek çok anlama geldiğini belirten 

Barnett‟e göre, bunlardan ilki, üniversitenin sürdürdüğü aklın kıstaslarının evrensel 

olduğuna ve hakikat iddialarının evrenselliğine iĢaret etmektedir. İkincisi, 

üniversiteler her türlü fikirlerin tartıĢıldığı açık sosyal kurumlardır. Üçüncüsü, 

üniversiteler herkese açık yerlerdir. Dördüncüsü, geçerli olan her bilinçlilik durumu 

kendilerine sunulduğu için üniversiteler evrenseldir ve son olarak, evrensel tanınma 

mekanları oldukları için evrenseldir.”
256

 

Üniversitenin evrensel nitelik taĢıması ve toplumun tüm kesiminden olan 

insanlara açık bir hizmet sunması, aynı zamanda onun kullandığı dilinin de herkesçe 

anlaĢılır olmasını yani, kamusal bir kullanılmasını gerektirmektedir. Nitekim özgür 

bir üniversitede bilimsel faaliyetler tüm insanlığı ilgilendirdiği, insanlığın genel 

yararını amaçladığını için bunların gerçekleĢtirilmesinde kamusal bir dil kullanması 

söz konusu olmaktadır. Tanıl Bora‟ya göre “kamusal dilden kastımız, özcesi, 

gündelik lisanda dendiği gibi „sözü ortaya‟ olan, „ortaya‟ konuĢan bir dildir (ve) 

potansiyel olarak herkese hitap eder; alenidir. Dolayısıyla herkesçe eriĢilebilirliği ve 

anlaĢılabilirliği gözetir.”
257

 Üniversitenin bilimsel faaliyetlerinde ve eğitim sürecine 

kamusal bir dilin kullanılması, toplumun tüm üyeleri tarafından kurumun 
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faaliyetlerinin toplumsal ihtiyaçlara göre belirlenmesini ve denetlenmesini olanaklı 

kılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, bilimsel faaliyetlerin sonuçlarının toplumun tüm 

kesimlerince anlaĢılması ve kamuoyuna çıkarılması, tartıĢılması için üniversitede 

kamusal bir dilin kullanılması gerekmektedir. 

2.2.7. Siyasi Bilinç ve Demokrasi 

Habermascı kamusal alan müzakereci demokrasinin kurulmasını amaç 

edinmektedir. DüĢünüre göre demokrasiyle “genel ve kamusal bir iletiĢimin 

kurumsal olarak güvenceleĢmiĢ biçimleri”
258

 ifade edilmektedir. Bu bakımdan 

demokratik düĢüncenin oluĢmasını sağlayan en önemli kurumlardan biri üniversite 

ve buradaki eğitim sürecidir. Nitekim “demokrasi mücadelesi siyasi ve eğitsel bir 

meseledir.”
259

 Yükseköğretim sistemi öğrencilerin sorgulamanın gücünü 

geliĢtirebilecekleri, yurttaĢlık idealarını geri kazanabilecekleri, kendi kapasitelerini 

farklılıklar yaratmak için geniĢletebilecekleri çok az kamusal alanlardan biridir.
260

 

Sholle‟un da belirttiği üzere, üniversitede “eğitimin amacı demokrasiye ve 

demokratik değerlere hizmet etmektir.”
261

 Eğitim ve demokrasinin yapısal ve iĢlevsel 

iliĢkiler açısından birbirine yakın olduğunu belirten ve demokratik bir toplumun 

inĢası açısından eğitimin rolüne değinen Talas‟a göre de “demokrasi, eğitimi yüksek 

toplumlarda, eğitimini tamamlamıĢ insanların ellerinde gerçek niteliklerini 
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yitirmeden devam edebilir.”
262

 Dolayısıyla demokratik bir toplumun inĢası, toplum 

üyelerinin siyasi süreçlerle ilgilenmesi, “insanların vatandaĢlık bilincine sahip 

olması, onların siyasi tercihleri, siyasi tercihlerdeki değiĢmenin de siyasi kararları 

sürekli bir Ģekilde etkileyebilmesi bir eğitim sorunudur.”
263

 Hotaman‟a göre de 

“demokrasi, demokratik bir eğitimle bireylere kazandırılabilir”
264

 ve “bir ülkede 

yaĢayan insanların yaĢam biçimleri, o ülkenin demokrasi özelliklerini yansıtır.”
265

  

Demokratik bir yaĢamın temellerini oluĢturan değer ve ilkeler eğitimle 

geniĢleyebilir. Nitekim tarihsel örneklerinin de görüldüğü üzere demokratik haklar 

genellikle üniversitelerde savunulmuĢ, sınırlamalara karĢı toplumsal hareketler ilk 

olarak üniversitelerde yükselmiĢtir. Üniversiteler toplum içerisinde demokratik 

iliĢkilerin kurulmasında, demokratik bilince sahip yurttaĢların yetiĢmesinde, birlik ve 

bütünlüğün sağlanmasında önemli rol oynamıĢlar. 

Burada demokrasiyle kastedilen, genel irade çerçevesinde oluĢan iktidar 

iliĢkileri değil, farklılıkların korunmasıdır. Bir diğer ifadeyle “herhangi bir toplumda 

demokrasinin inĢası, farklılıkların biraradalığına ihtiyaç duyar ve böyle bir toplumda 

dünya görüĢü ve yaĢam tarzı birbirine benzemeyen insanların varlığının kabulü, 

olmazsa olmaz bir önkoĢuldur. Bu bağlamda demokratik toplumda birbirine 

benzemeyen insanların bir arada yaĢamasına imkan tanıyan en önemli kurumlardan 

birisi üniversitedir”
266

 ve demokrasi, “belki de en iyi Ģekilde (bu) eğitim sürecinde 

görünür olur, çünkü eğitim aslında bize dayatıldığı gibi devlet eliyle yapılan bir 

                                                           
262

 Cahit Talas, “Üniversite, Toplum ve Politika”, A.Ü. SBF Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 3, Yıl: 1966, s. 

    12. 
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 Bilge Bingöl, “Üniversite Özerkliğinin DeğiĢen Tanımı ve Üniversitelerin Yeniden 

    Yapılandırılması”, H.Ü. HF Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Yıl: 2012, s. 48. 
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 Davut Hotaman, “Demokratik Eğitim: Demokratik Bir Eğitim Programı”, Kuramsal Eğitimbilim 

     Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, Yıl: 2010, s. 29. 
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 a.k., s. 31. 
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 Erdinç Yazıcı, “Türkiye‟de Üniversite Algısı: Sorunlu Bir DönüĢüm”, Vedat Bilgin (ed.), 

     Üniversite, Bilim ve Türkiye, Binyıl Yayınları, Ankara, 2012, s. 76. 
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öğretim değil, öğretmenlerin ve öğrencilerin kendi öz etkinlikleriyle ve karĢılıklı 

etkileĢimiyle gerçekleĢen hem bireysel hem de kolektif anlamda öznel bir 

süreçtir.”
267

 Aynı zamanda eğitim sürecinde “birlikte çalıĢma, problem çözme, 

tartıĢma, beyin fırtınası, örnek olay incelemesi, kaynak kiĢiden yararlanma, yaratıcı 

drama ve rol oynama gibi öğrenciyi merkeze alan tekniklerin kullanılması”
268

 

demokratik ilkeler ve kurallar olarak, bu ruhun canlı tutulmasını sağlamaktadır. 

Öğrencilere bir hayat tarzı, dünya görüĢü ve gerçeklik algılamasını aktardığı 

için “üniversitelerin her Ģeyden ve herkesten fazla özgürlüğe ihtiyacı vardır.”
269

 

Üniversitenin özgür olması aklın, düĢüncenin özgür olması demektir ve demokratik 

iliĢkiler böyle bir ortamda kurulabilmektedir. Üniversitenin bu gibi iĢlevleri aynı 

zamanda onun siyasi rolünü öne çıkarmaktadır. Nitekim bu kurum, toplum üyelerinin 

siyasi bilinç kazanması, siyasi iktidarın faaliyetlerini analiz etmesi, değerlendirmesi 

ve demokrasi kültürünün yayılmasını sağlaması gibi potansiyellere sahiptir. Bu 

nedenle üniversite tarih boyunca dıĢ güçler tarafından toplumun siyasi görüĢünün 

kontrol altında tutulmasında en önemli araçlardan biri olmuĢtur.  

                                                           
267

 Nejla Kurul, Tuğba Öztürk, Ġhsan Metinnam, a.g.e., s. 213. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KAMUSAL ÜNĠVERSĠTENĠN DÖNÜġÜMÜ 

 

Kamusal alan üzerine yapılan çalıĢmalar ve varılan sonuçlar üzerinden 

üniversite kurumuna ıĢık tutarak onun ortaya çıkıĢından günümüze doğru yaĢadığı 

değiĢim süreçlerini kamusallık açısından değerlendirebiliriz. Bu durumda kurumun 

kimi zamanlar kamusal bir biçimde örgütlendiği ve faaliyet gösterdiğini, kimi 

zamanlar ise kamusallığı bastırıcı koĢulların etkisi altında kaldığını görebiliriz.  

Daha önce de belirtildiği gibi, üniversitenin kamusallığını burada kamusal 

alan üzerine yapılan çeĢitli yaklaĢımlar, özellikle Habermascı yaklaĢım çerçevesinde 

incelemeyi amaçlamaktayız. Fakat burada belirtmek gerekir ki, kamusal 

üniversitenin dönüĢümü Habermas‟ın yaklaĢımındaki tarihsel kategorilere, yani 

kamusal alanın yapısal dönüĢümünün tarihsel hatlarına tam tamına uymamaktadır; en 

azından baĢlangıç itibariyle. Fakat Habermascı kamusal alanın dönüĢüm süreciyle 

tarihsel paralelliği bütünüyle de reddetmemektedir. Nitekim üniversitenin kamusal 

bir biçimde ortaya çıkıĢı ve burjuva kamusal alanın yükseliĢi farklı tarihsel 

dönemlere denk gelse de, dönüĢüm tarihleri genellikle üst üste düĢmektedir. Bu 

nedenle çalıĢmada üniversitenin kamusallığını tarihsel bir kategori olmaktan çok, 

normatif bir kategori olarak ele alacağız. 

Tüm kamu kurumları gibi üniversiteler de karıĢık toplumsal iliĢkiler ağı 

içerisinde oluĢmakta ve değiĢen tarihsel, toplumsal koĢullardan etkilenmektedir. 

Ortaya çıkıĢından günümüze dek üniversiteler çeĢitli fikir ve ideolojilere, onları 

etkisi altına almaya çalıĢan güçlere karĢı mücadele, direniĢ veya anlaĢma içerisinde 

varlığını sürdürmektedir. Herhangi bir kurumun onu ortaya çıkaran, belirleyen 
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tarihsel ve toplumsal koĢullardan soyutlanarak araĢtırılması hiçbir sonuç 

vermeyeceği gibi, üniversiteleri de kendi baĢına ele alıp incelemek hiçbir sonuç 

doğurmayacaktır. Bu nedenle üniversiteler burada ancak çeĢitli güçlerin kesiĢme 

noktasında, değiĢen tarihsel, toplumsal koĢullara bağlı olarak incelenebilir. Nitekim 

üniversitelerin kamusal niteliklerinde tarihsel bağlamda görülen yükseliĢ ve düĢüĢler 

de ancak bu çerçevede anlaĢılır olabilmektedir. Yani burada kamusallığın sınırları 

kimi zamanlar dıĢ etkenlere, ekonomik faktörlere, dini veya siyasi nedenlere göre 

geniĢlemekte veya da daralmaktadır. 

Kökeni itibariyle Ortaçağ‟a ait bir kurum olan üniversite, ileride ayrıntılı 

görüleceği üzere bu dönemde evrensel bir karaktere sahip olmakla, kamusallığın 

kurucu unsurlarını kendinde barındırmıĢtır. Nitekim kurum, Antik Yunan‟dan 

etkilenmiĢ, özellikle buradan miras alınan Sokratik müzakere ve tartıĢma kültürüyle 

gerçeklik veya hakikat arayıĢı içerisinde bulunmuĢ, akademik faaliyetlerini dıĢ 

güçlerin etkisi altında kalmaksızın, hatta çoğu zaman bunlara karĢı direniĢlerle 

koruyarak, toplumun genel yararı için yerine getirmeyi amaç edinmiĢtir. Dolayısıyla 

üniversite, kendi faaliyetlerini herhangi bir sınırlama olmaksızın, toplumun tüm 

üyelerine açık ve herkesin eriĢebileceği biçimde yürütmüĢtür. Ayrıntılarına ileride 

ineceğimiz bu ve diğer nedenlerden dolayı, çalıĢmada Ortaçağ üniversitesini kamusal 

üniversite olarak tanımlayacağız. Sonraki yüzyıllarda bu kurum, değiĢen toplumsal 

koĢullara paralel olarak ulusal niteliğe bürünmüĢ, devletin ideolojik aygıtlarından 

birine dönüĢmüĢtür. Ortaçağ‟da öğrenci ve öğretim üyelerinin özgür iradesiyle 

kurulan, mali ihtiyaçlarını kendi mensuplarından karĢılayan universitas, XVI. 

yüzyıldan itibaren kamusallığı kısıtlayan çeĢitli bağlarla önce yerel kiliselere, sonra 

devlete bağlanmıĢtır. Ortaçağ üniversitesinin kendi baĢına bir varlık olmasına karĢın, 



121 
 

girilen yeni dönemde üniversite devlet tarafından belirlenen eğitim sisteminin bir 

parçası haline gelmiĢtir. Bu nedenle ulus devletin denetimine tabi ve onun çıkarlarına 

uygun ideolojik iĢlevler yürüten kurumu bu dönem için ulusal üniversite olarak 

nitelendireceğiz. Üniversitenin hem mali ihtiyaçlarının devlet tarafından karĢılanması 

hem de eğitim sürecinin devlet tarafından belirlenmesi kamusal üniversiteden ulusal 

üniversiteye geçiĢte yapılan ilk değiĢikler olmuĢtur. Kamusal üniversitesinin evrensel 

niteliği de artık ulus devlet sınırlarına çekilmiĢ ve kurum, ulusal bütünlüğü 

sağlamakla görevlendirilmiĢtir. Tüm faaliyetlerinde artan devlet denetimi nedeniyle 

üniversite kapitalist niteliğe bürünmeden önce, universitas‟tan ilk kopuĢu bu 

dönemde yaĢamıĢtır.  

Sermaye yoğunlaĢmasına bağlı olarak XVIII. yüzyılın sonları ve XIX. 

yüzyılın baĢlarından itibaren devletin merkezileĢmesiyle üniversite devlet teĢkilatına 

dahil edilmiĢtir. Ekonomik süreçleri kendi tekeline alan devlet içerisinde üniversite, 

emek gücü üretimini sağlayacak birer araca dönüĢmüĢtür. Böylece üniversite 

yüzyıllar boyunca egemen sınıfların elinde mevcut düzenin meĢruiyetini koruyan, bu 

amaçla halkı eğiten veya ehlileĢtiren, toplumsal eĢitsizliklerin ve kapitalist iliĢkilerin 

yeniden üretimi sağlayan bir kurum olmuĢtur. XIX. yüzyılda devletin sahiplendiği 

ölçüde üniversitenin toplumsal bağları kopmuĢ ve kurum, kapitalist üretim 

koĢullarının, özellikle sanayi üretiminin hizmetine girerek kitlesel üniversite niteliği 

kazanmıĢtır. Artan ekonomik gereksinimlerin yeni burjuva bilimlerini doğurmasıyla 

ve felsefenin ikinci plana itilmesiyle üniversite, Ortaçağ‟daki amaç ve iĢlevlerinden, 

kamusal üniversite niteliklerinden ciddi bir kopukluk yaĢamıĢtır. XX. yüzyılın 

ortalarından sonra baĢ tutan toplumsal hareketler sonrasında yaĢanan krizleri çözme 

gerekçesi olarak yükselen neoliberalizm, şirket üniversite anlayıĢını doğurmuĢtur. Bu 
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dönemden itibaren üniversite sermayenin buyruğu altına girmiĢ, giriĢimci bir nitelik 

kazanarak piyasa için gerekli bilgilere sahip iĢgücü üreten bir kuruma dönüĢmüĢtür. 

Bilimsel çalıĢmalarını, eğitim sürecini piyasanın ihtiyaçlarına endeksleyen, 

Ģirketlerle ortaklıklar kuran ve birer Ģirket halinde örgütlenen üniversite, 

kamusallıktan tamamen uzak bir yerde konumlanmıĢtır. 

Sonuç olarak, Ortaçağ‟ın universitas‟ından şirket üniversite‟ye olan tarihsel 

seyri, üniversitenin kamusallığında daralmaya yol açmıĢtır. Eğitimi ve eğitimin 

sağladığı donanımı insanın temel hakkı olarak gören geleneksel üniversite anlayıĢı 

yerini bunları ekonomik bir değiĢken olarak ele alan üniversite anlayıĢına 

bırakmıĢtır. Akademik faaliyetlerin Ģirketler tarafından çeĢitli yönlerden 

desteklenmesi nedeniyle üniversite üyeleri Ģirket ihtiyaçlarına yaranmaya çalıĢmıĢlar. 

Böylece üniversite devlet denetiminde bulunan, ama piyasa ihtiyaçlarına hizmet eden 

bir kuruma dönüĢmüĢtür. Bir diğer ifadeyle, üniversitedeki eğitim, kamu yararı 

yerine özel çıkarlara hizmet eden yarı kamusal bir hizmet niteliği kazanmıĢtır. 

Ortaçağın kendinde farklılıklar barından evrensel üniversitesine karĢı neoliberalizmin 

küresel üniversitesi tek tipliğe yol açan, Ģirketlere mahsus kar-zarar mantığına göre 

çalıĢan bir kurum haline gelmiĢtir. Dolayısıyla ortaya çıkıĢından günümüze doğru 

gerçek anlam ve düĢünsel esasından uzaklaĢtığı ölçüde üniversite tahrip olunmuĢ, 

kamusal niteliklerini kaybetmiĢtir. 
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1. KAMUSAL ÜNĠVERSĠTE (XIII. – XV. Yüzyıl) 

Üniversite kurumunu XIII.–XV. yüzyıllar arasında yaĢadığı tarihsel geliĢim 

perspektifinde kamusal alanın kurucu unsurları üzerinden değerlendirmeyi 

amaçladığımız bu bölümde temel sav, üniversitenin belirtilen tarihsel aralıkta 

kamusal niteliğe sahip olması yönündedir. Burada kamusallık tartıĢmasına girmeden 

önce kurumun kökenini, ortaya çıkıĢını onu ortaya çıkaran tarihsel ve toplumsal 

koĢullarla birlikte anlatıp, kamusal niteliğe sahip olma açısından nasıl belirleyici 

olduklarını göstermeye çalıĢacağız. 

Üniversite kurumunun kökeni üzerine çeĢitli görüĢler mevcuttur. 

Üniversitenin nasıl tanımlandığına bağlı olarak değiĢen bu görüĢlerden birkaç 

tanesine değinmek kurumun oluĢum tarihini netleĢtirmek açısından faydalı olabilir. 

Örneğin, Libera “XIII. asrın baĢlarında kelimenin tam anlamıyla bir üniversite 

yoktu”
270

 demektedir. “Roma dünyasında birkaç görece „üniversite‟* mevcuttu: 

330‟da Konstantin tarafından kurulan, 425‟de XX. Theodose tarafından geniĢletilen 

Capitole; Ġskenderiye, Beyrut ve Atina auditoriumları.”
271

 Fakat Libera‟ya göre bu 

kurumları gerçek anlamda üniversite olarak tanımlamak yönünde hiçbir esas 

bulunmamaktadır. XIII. yüzyıla kadar mevcut diğer eğitim kurumlarının yanı sıra, 

Selçuklu medreselerinin de üniversite olarak tanımlanmayacağını savunan Libera, 

görüĢlerini bu kurumlarla üniversite arasındaki farkları sıralayarak 

esaslandırmaktadır. Nitekim Libera‟ya göre “Ortaçağ Batı üniversitesi (…) bilginin 

üretildiği bir yer, araĢtırma ve karĢılaĢtırma mekanıdır. Dini ya da siyasi bir iktidara 
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 Alain de Libera, Ortaçağ Felsefesi, (Çev: A. Meral), Litera Yayıncılık, Ġstanbul, 2005, s. 332. 
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tımar olarak verilmiĢ bir mekan değildir; baĢka iktidarlara karĢı bir iktidar yeridir. 

Burası, Bizans okulu gibi genel kültürün bir tapınağı değildir; özellikle de Bizans ve 

Ġslami eğitim mekanlarıyla karĢılaĢtırdığımızda gerçek anlamda insan yığınlarını bir 

araya toplayan sayısal olarak sürekli çoğalan kurumlardır. (…) Görevi yüksek 

memurlar yetiĢtirmek değildir.”
272

 Üniversitenin oluĢum tarihi üzerine buna benzer 

görüĢleri paylaĢan Rashdall da üniversiteyi çeĢitli çevresel faktörlerin, rastlantıların 

yarattığı bir Ortaçağ kurumu olarak tanımlıyor ve “ona tarihi açıdan öncü 

sayılabilecek kurumlar aramıyordu.”
273

 Rashdall‟ın ve kendisinin çok yararlandığı 

Denifle‟in bu yöndeki ortak görüĢlerine göre üniversite bir lonca* olarak Avrupa 

feodalizmine özgü kurumdu ve “baĢka uygarlıklarda bunun karĢılığı yoktu.”
274

 

Üniversiteyi Ortaçağ‟a ait bir kurum olarak inceleyen Durkheim‟e göre de, “ne 

antikite ne de Karolenj dönemi üniversiteye model oluĢturacak bir Ģey arz 

etmiyordu.”
275

 Haskins de eski Yunan veya Roma döneminde Ortaçağ‟daki anlamda 

bir üniversite kurumu olmadığını ileri sürmekteydi. DüĢünüre göre bu dönemlerde 

bilimsel çalıĢmalar yüksek düzeylere ulaĢsa da “öğretim devamlı bir kurumsal yapıya 

kavuĢmamıĢtı. Sokrates gibi büyük bir öğretmen diploma vermiyordu.”
276

 Sonuç 

olarak, üniversite üzerine araĢtırmalar yapmıĢ bu ve diğer tarihçilerin ortak 

görüĢlerine dayanarak üniversitenin, benimsediği ilkeler ve kendine özgü yönleriyle 

Ortaçağ‟a ait bir kurum olduğunu söyleyebiliriz. Kurumun kendi faaliyetlerini özerk 

bir biçimde yerine getirmesi, amacı ve niteliği nedeniyle Ortaçağın diğer eğitim 
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273

 Hasting Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, Oxford University Press, 
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kurumlarıyla, özellikle Manastır ve “Ġmparatorluk okullarıyla ya da 

Konstantinopolis‟in yüksek devlet okullarıyla hiçbir alakası yoktur.”
277

 Bu okullar 

kilisenin veya devletin tekelinde, papazlar veya yönetici zümreler yetiĢtiren dini veya 

yüksekokul olarak örgütlenmiĢlerdir. Oysa üniversiteler, ileride ayrıntılı göreceğimiz 

üzere bu kurumlardan ister üyelerinin seçimi, bilimsel faaliyetlerinin ve eğitim 

sürecinin gerçekleĢmesi, isterse de tartıĢma ve müzakere ortamlarının oluĢumu, özerk 

ve özgür bir biçimde örgütlenmesi gibi kamusal nitelikler yönünden farklılıklara 

sahip kurumlar olarak geç Ortaçağ‟da doğmuĢturlar. 

Ġlk baĢta öğrenci ve hocaların kendi özgür iradeleriyle bir araya gelmesinden 

oluĢan Ortaçağ üniversiteleri* günümüz üniversitelerinin kökenini 

oluĢturmaktadırlar. Bu üniversitelerin ortaya çıktığı döneme, yani XII. yüzyılın 

sonlarına kadar Avrupa‟da entelektüel üstünlük manastırlarda olmuĢ, onlar “kıtanın 

eğitim hayatına hükmetmiĢlerdir. (…) Manastır eğitimi var olanın ezberletilmesine 

dayalı, geliĢmeye tamamen kapalı bir eğitim sistemi olmuĢtur.”
278

 Bunlar sadece 

kilise veya toplumsal yaĢamın diğer alanları için gerekli elemanlar yetiĢtirmek ve 

mevcut düzenin devamlılığını muhafaza etmek gibi görevleri yerine getiriyorlardı. 

Bir diğer ifadeyle manastır eğitimi kilise otoritesinin denetimi altında bulunan, din 

adamları tarafından sunulan, ehlileĢtirici bir nitelik taĢıyan eğitimdi. Fakat XI. 

yüzyıldan itibaren, Avrupa‟nın birçok yerinde yaĢanan ekonomik geliĢmelerle 

kentlerin canlanması ve toplumsal yaĢamın farklı alanlarındaki yenilikler “dünyevi 

ruhbanın rolünü ön plana çıkartmaya baĢlamıĢ; bu durumda katedral okullarının 

                                                           
277

 Alain de Libera, a.g.e., s. 335. 

*  Bologna Üniversitesi‟nden (1088) sonra kurulan ilk üniversiteler –  Paris (1150), Oxford (1167) 

     XII. yüzyıla aittir. XIII. yüzyıldan itibaren Cambridge (1209), Salamanca (1218), Montpellier 

     (1220), Padua (1222), Naples (1224), Toulouse (1229), Siena (1240) ve diğerleri inĢa olundular. 
278

 Mehmet Ali Kılıçbay, “Gergin BekleyiĢ Mutlu Sona Erdi: Çocuğumuz Üniversiteyi Kazandı...”, s. 

     54. 
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(schola, skolastik kelimesi buradan gelmektedir) manastır okullarının yerini almaya 

baĢlaması kaçınılmaz hale gelmiĢ”
279

, eğitimin sağlanması katedral okullarına 

geçmiĢtir. Dolayısıyla, katedral okulların geniĢlemesi ve dünyevileĢme süreciyle 

manastır okullarının otoriter yapısı kırılmıĢ, XII. yüzyıl katedral okullarının çağı 

olmuĢtur. Katedral okullarının sonradan yerlerini üniversitelere bırakmasıyla ise, 

“Ortaçağ‟ın yarattığı bütün öğretim kurumları içerisinden, esas hatlarıyla günümüze 

kadar kalanlarını, üniversiteler teĢkil eder.”
280

 

Eğitim hizmeti ilk olarak geç Ortaçağ‟da Bologna ve Paris üniversitelerinde 

sağlandı.
281

 Herkesçe kabul gördüğü üzere Bologna en eski üniversite idi ve sonraki 

üniversiteler katedral okullarında baĢlayan bilimsel çalıĢmalar, “akademik büyüme, 

öğrenci sayısında artıĢ, tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin 

uluslararasılaĢması”
282

 gibi nedenlerle kurulmaktaydı. Bu durumun bir örneğini Paris 

Üniversitesi üzerinden gösteren Charle da ilk üniversitelerin kurulmasını eğitimin 

büyük hızla çoğalmasıyla iliĢkilendiriyordu.* Katedral temelinde yükselseler de “ilk 

üniversiteler, bağırlarında geliĢtikleri katedral okullarından, „seküler bilim‟e 

yaptıkları vurguyla ayırt edilirler. Müfredatlarında Antik Grek bilim/düĢüncesine 

belirgin bağlılık, bunun göstergesidir.”
283

 Bu öğrenci ve öğretmen toplulukları daha 

                                                           
279

 Mehmet Ali Kılıçbay, “Gergin BekleyiĢ Mutlu Sona Erdi: Çocuğumuz Üniversiteyi Kazandı...”, s. 

     54 
280

 Kemal Aytaç, Avrupa Eğitim Tarihi, A.Ü. DTCF Basımevi, Ankara, 1980, s. 91. 
281

 John C. Scott, “The Mission of the University: Medieval to Postmodern Transformations”, The 

    Journal of Higher Education, Cilt: 77, Sayı: 1, Yıl: Ocak, ġubat, 2006, s. 4. 
282

 Olaf Pedersen, a.g.e., s. 155. 

* Birçok düĢünür Ortaçağ Paris Üniversitesi‟nin ve diğerlerinin oluĢum sürecini Ģöyle tasvir 

    etmiĢler: Üniversiteler “XII. yüzyıldan beri, Seine nehrinin sol sahilinde, Sainte-Genevieve 

    tepesinin yamaçlarına yerleĢmiĢti (ve) bir blok halinde yapılmıĢ değildi. Fakat üniversite binalarının 

    baĢlıcaları Sorbonne‟un teĢkil ettiği merkezin etrafında toplanmıĢ ve az aralıklarla birbirinden ayrıl- 

    mıĢtır. Sorbonne‟u meydana getiren bina kümelerinden birisi; Rektörlük makamı, Rektörlüğe 

    bağlı daireler, (Emile Durkheim, “Paris Üniversitesi”, (Çev: B. Gürsoy), Ernest E. Hirsch (ed.), 

    Dünya Üniversiteleri ve Türkiye’de Üniversitelerin GeliĢimi, Cilt: 1, Ankara Üniversitesi 

    Yayınları, Ankara, 1998, s. 35.) “Sorbonne‟u üniversite salonu, Profesörler toplantı salonu, 

    Encümenler toplantı salonu ve ilah... gibi üniversitenin merkezi hizmetlerine tahsis edilmiĢtir. Hiç 
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sonra Katedrallerden ayrılarak “Ortaçağ‟ın çok tipik bir örgütlenme biçimi olan 

guild’i (loncayı) kendi alanlarında kurarak, bir cins esnaf loncası meydana 

getirmiĢlerdir.”
284

 Bu topluluklara verilen isimlerden bir diğeri universitas‟tır.* 

BaĢlangıçta yüksek öğrenimle hiçbir iliĢkisi olmayan universitas, “bağımsız ve tüzel 

kiĢiliğe sahip ve ortak çıkarları olan kiĢiler topluluğu”
285

 anlamına gelmektedir. Daha 

geniĢ ifadeyle, “hangi meslek kolunda olursa olsun (ayakkabıcı, fırıncı veya schola 

hocası) bir universitas‟ın varlığı, o alanda çalıĢan kimselerin meydana getirdiği 

örgütün kendi kurallarını kendi koyması, iç denetimini kendinin yapması ve en 

önemlisi kendi alanında yargı hakkına sahip olması anlamına gelmektedir. Schola 

hocalarının kurdukları universitas’ların temel amacı, onları Ģansölyeye,** piskoposa, 

krala veya onları denetimi altına almaya kalkıĢan herhangi baĢka bir kimseye karĢı 

korumaktır. Öte yandan, öğrenciler de kendilerini hocalara, kent halkına ve diğer 

herhangi kiĢi veya gruplara karĢı savunmak üzere universitas‟lar halinde 

                                                                                                                                                                     
     bir fakülteye ait olmayan ve üniversitenin orta malı sayılan büyük amfi de buradaydı. Burası 3000 

     dinleyici alan ve belki de dünyadaki dershanelerin en  büyüğüdür.” (Emile Durkheim, a.g.m., s. 

     36.) Üniversite, bu mekanda yani Sainte Genevive dağındaki, Petit-Pont‟daki ve 

     Cite arasındaki “serbest” okulların mekanında önceden yoğunlaĢmıĢ olan öğrencileri ve 

     öğretmenleri bir araya toplar. Bu birliğin kurumsallaĢmaya yönelik yaptığı ilk adım, kraliyet 

     hukukuna karĢı bağımsız oluĢunun kabul edilmiĢ olmasıdır. (Alain de Libera, a.g.e., s. 

     334.) Sonraları gerek Fransa‟da ve gerek baĢka Avrupa memleketlerinde teĢekkül eden bütün 

     üniversiteler, pek ufak değiĢikliklerle, bu teĢkilatı model olarak aldılar. Hepsi de Paris 

     Üniversitesine göre kuruldu. Bunun içindir ki, Paris Üniversitesine üniversitelerin anası (Mater 

     Universitatum) denildi. (Emile Durkheim, “Paris Üniversitesi”, s. 28.) 
283

 Sibel Özbudun, Temel Demirer, “Ġdeolojinin Üretimi, Yeniden-Üretimi ve Üniversiteler”, Eğitim: 

     Ne için? Üniversite: Nasıl? Yök: Nereye?,  Ütopya Yayınları, Ankara, 1999, s. 33. 
284

 Mehmet Ali Kılıçbay, “Gergin BekleyiĢ Mutlu Sona Erdi: Çocuğumuz Üniversiteyi Kazandı...”, s. 

     56. 

*  Kavram Latince‟de „unum‟ (bir) ve „vertere‟ (dönüĢmek) kelimelerinden oluĢmakta ve „bir insana 

     dönüĢmüĢ topluluk‟ anlamına gelmektedir. Yani çokluğun birliğe dönüĢmesi demek olan bu 

     kelime, üniversite açısından tüm üyelerin bir insanmıĢcasına birleĢmesini ifade etmektedir. 

     Pedersen‟e göre “ilk olarak bu kelimeye Cicero‟nun Latince metninde rastlanmaktadır. XI. 

     yüzyıldan buna bir örnek “Union of Italian Merchants Visiting Markets In Champagne and The 

     Kingdoms of The Franks” (Universitas Mercatorum Italiae Nundinas Campaniae ac Regni Franciae 

     Frequentantium) idi. Universitas olarak belirtilen bu sözcük Eski Roma‟daki anlamda birlik 

     (korporasyon) demektir ve bu birliklerin ilk olarak Roma yasalarının hiç de unutulmadığı Ġtalya‟da 

     duyulması tesadüfi değildir. (Olaf Pedersen, a.g.e., s. 101) 
285

 Kemal Gürüz, Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim, ÖSYM Yayınları, Ankara, 2001, s. 4. 

** Katedralin bağlı olduğu piskopos tarafından atanan bir kilise yöneticisi. 
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örgütlenmiĢlerdir. Bu ilk öğrenci universitas‟ları, öğrencilerin mensup olduğu 

millet* veya bölge esasına göre kurulmuĢlardır. BaĢlangıçta tüm loncaları kapsayan 

universitas terimi, zaman içinde giderek, yalnızca schola fakültelerindeki loncaları 

ifade eder hale gelmiĢ,”
286

 yani daha sınırlı bir çerçevede kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Üniversiteyi önceki eğitim kurumlarından ayırarak universitas yapan Ģey 

görüldüğü üzere sadece akademik çalıĢmaları, müfredatları veya „seküler bilim‟e 

yaptıkları vurgu değil, aynı zamanda “bir iç yasa ile kendilerini bir özne varlığı 

olarak örgütleyecek Ģekilde tanımlamaları, akademik dereceleri belirlemeleri ve 

akademik dersleri bir ders programı birliği içinde fakülte ve kolejlerde teorik bir 

örgütlemeye sokarak bütünlük sağlamaları”
287

 olmuĢtur. Hyde‟ın da belirttiği gibi, bu 

üniversiteler “sadece müfredatları nedeniyle değil hem de öğrencilerin coğrafik 

bölünmüĢlüğü ve herkese açıklığı nedeniyle umumiydi.”
288

 Giderek idari, akademik 

ve mali yönlerden bağımsızlık kazanan üniversiteler “dıĢarı ile ve devletle 

münasebetlerinde (…) (onu) temsil etmek üzere kendine bir Ģef seçti – Rektör. 

Hocaların hepsi aynı Ģeyi okutmadıklarından, aynı mevzuları okutanlar birbirlerine 

daha fazla yaklaĢtılar ve böylece corporation‟un içinde özel gruplar meydana 

getirdiler. Bunlar da fakültelerdi: serbest sanatlar, hukuk, tıp, ilahiyat gibi.”
289

 

Üniversite adı bu fakülteler toplamına verilmiĢtir. Nitekim fakülte “Latince facultas 

sözcüğünden gelir ve kısaca „yeti‟ demektir”
290

 ve üniversite ideal anlamıyla insanın 

                                                           
* Öğrenci ulusları veya milletleri olarak ifade edilen bu kavram modern anlamdaki ulus veya 

     milletten farklı bir kavramdır. Daha çok öğrencilerin bölge esasına dayanmaktadır. 
286

 Mehmet Ali Kılıçbay, “Gergin BekleyiĢ Mutlu Sona Erdi: Çocuğumuz Üniversiteyi Kazandı...”, s. 

     56. 
287

 C.H.Haskins, Renaissance of The Twelfth Century, Harvard University Press, Cambridge, 1971, 

      s. 369 (ak) Meriç Bilgiç, a.g.e., s. 90. 
288

 J.Keith Hyde, “Universities and Cities in Mediaval Italy”, Thomas Bender (ed.), The University 

     and The City, Oxford University Press, Oxford, 1988, s. 14. 
289

 Emile Durkheim, a.g.m., s. 27. 
290

 Meriç Bilgiç, a.g.e., s. 151. 
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yetiler bütünlüğüyle bilgi alanlarının bütünlüğü arasında birliğin, bütünlüğün 

sağlandığı yerdir. 

Üniversitelerin Ortaçağ Avrupa‟sının kilise okullarından ayrılarak kurulmuĢ 

olması tatsız bir ayrıntı gibi görünse de dönemin eğitim kurumları arasında sadece 

üniversitelerin mesleki ve kar amaçlarına yönelik olmaksızın, dini ve siyasi 

otoritenin buyruğu altına girmeksizin entelektüel niteliğe sahip, özerk ve özgür bir 

biçimde örgütlenmesi de belirtilmelidir. Üniversiteler kendi özerkliğini, siyasi 

haklarla ve kültürel değerlerle desteklenen kamusal niteliğini içerisinde bulunduğu 

Ģehir hayatına, Ģehrin siyasi, toplumsal ve kültürel koĢullarına borçludur. Bu nedenle 

ortaçağ üniversitelerinin kamusal niteliğine yönelik değerlendirmeye geçmezden 

önce, bu kurumların kamusal bir biçimde örgütlenmesine yol açan veya bunu 

sağlayan koĢullara bakmak Ortaçağ üniversitelerini anlamak açısından yararlı 

olabilir. Bu koĢullar Richard Hunt‟ın verdiği bilgilere dayanarak – “dıĢ saldırıların 

ortadan kalkması, daha düzenli yönetimin sağlanması, ekonomik kalkınma ve 

geliĢme, ĢehirleĢme ve ayrıca da Yunan ve Arap dünyasından gelen bilgi ve 

Avrupa'da uyanan öğrenme ve bilme isteği olarak”
291

 sıralanabilir. Üniversitelere 

özerk ve özgür statüsünü, kamusal niteliğini kazandıran nedenlerden ilki, onların 

kendi mali ihtiyaçlarını dıĢ güçlerin desteğinden bağımsız olarak karĢılamasıydı. 

Russel ve Judd‟un belirttiği üzere, Ortaçağ üniversiteleri “hemen hemen tamamen 

hediyeler, teberrular ve talebeden aldıkları ücretle masraflarını karĢılıyorlardı. 

Yardım için devlete güvenmeyen bu müesseselerin kendi programlarını kendileri 

                                                           
291

 Hunt, R. “Univercities and Learning”, Joan Evans (ed.), The Flowering of the Middle Ages, 

     Thames and Hudson Yayınları, London, 1966, s. 148. (ak) Pınar Ülgen, a.g.m., s. 349.  
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tespit edeceği de tabii idi.”
292

 Dolayısıyla mali yönden özerkliğe kavuĢmuĢ bu 

topluluklar akademik faaliyetlerini, eğitim programlarını da kendilerince tayin 

etmekte, ortak meselelere yönelik tüm kararları mensuplarının geniĢ katılımına 

açarak almaktaydı. Ayrıca üniversitelerin içinde bulunduğu Ģehir hayatının 

özgürleĢtirici havası da özerk birliklerin örgütlenmesine olanak sağlayan toplumsal 

koĢullara ve kültürel değerlere sahipti. Bilindiği üzere, üniversiteler Ģehir örgütü 

olarak doğdular ve doğdukları “XIII. yüzyıl, Ortaçağ Batı‟sının doruk noktası olarak 

düĢünülür.”
293

 Bu dönemde yükselen ekonomi ve ticaret Ģehir toplumunu 

canlandırdı; “Ģehirler ekonomik etkinliğin merkezi olarak yükselirken, Ģehir toplumu 

üniversitelerin doğuĢu ve geliĢiminde önemli oldu.”
294

 ġehirler üniversitelere sadece 

varlık kazandırmadı, aynı zamanda onların kamusal biçimde oluĢması için belirleyici 

koĢulları yarattı. Nitekim Weber‟e göre kamusal yaĢamın odak noktası olan 

Ģehirlerde daha Ortaçağ‟da Ģu ilke ortaya çıkmıĢtı: “ „Ģehrin havası insanı 

özgürleĢtirir‟. ġehirlerde kural olarak özgürlük ilkesi egemendi. Sonuçta, Ģehirlerde 

sınıf temelli farklılıklar ortadan kalkmıĢtı.”
295

 Bir diğer ifadeyle, Ortaçağ Ģehirleri 

toplumun bir arada, “hiyerarĢik olarak değil de, eĢitler olarak – yan yana oturmuĢlar 

– oluĢturdukları ve yekvücut ve dayanıĢma içinde olan bir kitleyi yönettikleri, 

komĢuluk üzerine temellenen bir toplumsal ve siyasal organizmadır.”
296

 Bu Ģehirler 

toplum üyelerinin, “kendi baĢlarına güçsüz ancak eĢit olan bireylerin kaynaklarını ve 
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 Russell ve Judd, “Amerika BirleĢik Devletlerinde Üniversite”, (Çev: S. Balkan), Ernest E. Hirsch 

     (ed.), Dünya Üniversiteleri ve Türkiye’de Üniversitelerin GeliĢimi, Cilt: 1, Ankara Üniversitesi 

     Yayınları, Ankara, 1998, s. 15. 
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 Jacques Le Goff, Avrupa’nın DoğuĢu, (Çev: M. T. Binder), Literatür Yayınları, Ġstanbul, 2008, s. 

     117. 
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 Olaf Pedersen, a.g.e., s. 102. 
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 Max Weber, ġehir: Modern Kentin OluĢumu, (Çev: C. Musa), BakıĢ Yayınları, Ġstanbul, 2003, s. 

     109. 
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 Mehmet Ali Kılıçbay, ġehirler ve Kentler, Ġmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2000, s. 102. 
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özgür iradelerini birleĢtirmeleri”
297

 ve lordlara karĢı mücadelesi sonucunda çeĢitli 

haklar ve ayrıcalıklar kazanmıĢtı.* Ayrıca piskoposlarla prensler arasında yaĢanan 

çatıĢmalar Ģehir toplumunun bu güçlere karĢı kendi özgürlüğünü sağlaması için 

birlikler kurmasına fırsat yaratmıĢtır. 

Toplum üyelerinin eĢit ve özgür biçimde bir araya gelmesiyle üniversite gibi 

toplulukların oluĢması Ģehirlerin siyasi özgürlüklerine olduğu kadar benimsediği 

kültürel değerlere, hukuki normlara ve gücün tek elde bulunmamasına da bağlıydı. 

Benevolo‟ya göre bu toplumun temel özelliğini bireylerin farklı örgütlenmeler 

yoluyla inĢa ettikleri “her somut duruma göre ayrı tasarlanmıĢ kurumlar 

oluĢturuyordu.”
298

 Kendi faaliyetlerini özgür bir biçimde yerine getirmek üzere bir 

araya gelen “meslek mensupları çıkarlarını savunmak, kendi yararlarına tekel 

oluĢturmak üzere”
299

 Roma hukuku esasında örgütlenmiĢ; bu yolla toplum içinde 

çeĢitli gruplar yoluyla güçler dengesi sağlanmıĢtı. Ġster Ortaçağ Avrupa Ģehirlerinin 

eĢit ve özgür doğası, isterse de bu döneme iliĢkin kurumların, özellikle 

üniversitelerin kamusal bir biçimde örgütlenmesi, “Ģehrin idari ihtiyaçlarını Ģehrin 

ekonomik geliĢiminin gerektirdiği derecede karĢılayabilecek bir eğitimli memur 

kadrosuna henüz sahip olmayan bir Ģehir-dıĢı gücün yokluğu sayesinde 

baĢarılmıĢtır.”
300

 Böyle bir gücün yokluğu Ģehir hayatında eĢitliği, ortaklığı 

destekleyici atmosfer yaratmıĢtır. Gadamer‟in de belirttiği üzere bu dönemin eğitime 
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 Giafranco Poggi, a.g.e., s. 51. 

*  Örneğin, Fransa‟da “Toulouse kontu 1147‟de Toulouse halkına „özgürlükler‟ bahĢetmiĢ ve 1198‟de 

    Nimes halkının konsüller seçmesine razı olmuĢtur. Arles baĢpiskoposu 1142 ve 1155‟te kentte bir 

     konsüllük ve yerel yönetim anayasası kabul etmiĢtir. (…) Ġtalya‟da Friedrich Barbarossa (…) 

    1183‟te imzalanan Konstanz BarıĢ AnlaĢmasında, kentlerin (Lombard Ligi kentlerinin) 

    özgürlüklerini tanımak zorunda kalmıĢtır. Kent sakinlerinin bu özyönetim hakları, Avrupa 

     kentlerini uzun vadede etkilemiĢtir.” (Jacques Le Goff, Avrupa’nın DoğuĢu, s. 124.) 
298

 Leonardo Benevolo, Avrupa Tarihinde Kentler, (Çev: N. Nirven), AFA Yayıncılık, Ġstanbul, 

     2006, s. 45. 
299

 Jacques Le Goff, Ortaçağda Entelektüeller, (Çev: M. A. Kılıçbay), Ayrıntı Yayınları, Ġstanbul, 

     1994, s. 95. 
300

 Max Weber, ġehir: Modern Kentin OluĢumu, s. 252. 
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dair ideali, eğitimin zümresel engellerden bağımsız olmasıydı. Nitekim “bu, bir 

eğitim toplumu idealidir. (…) Bu topluluğun kendisini algılayıĢının ve meĢruiyetinin 

aracı, mensuplarının kanaatleri arasındaki ortaklıktan baĢka bir Ģey değildir.”
301

  

Ortaçağ Ģehir hayatında yaĢanan canlanma kültürel hayatın farklı 

alanlarındaki yükselmelerden de etkilenmiĢtir. Bir diğer ifadeyle “Ortaçağ kent 

sakini okul, kamusal alan ve tiyatronun etkileĢimiyle oluĢan topluluk kültüründen 

yararlanmıĢtır.”
302

 Bu dönemin Ģehirlerini baĢta kültürel ve mimari olmak üzere 

farklı açılardan inceleyen Febvre‟ye göre Ortaçağ hayatını düĢünülenin aksine, “artık 

karanlık olarak kabul etmememizin nedeni, Cluny, Vezelay, Toulouse‟daki Saint-

Sernin gibi büyük Roman bazılıkları; Chartres, Paris, Amiens, Reims, Bourges gibi 

büyük katedraller ve Coucy, Pirrefonds veya Chateau-Gailard gibi büyük baronlara 

ait güçlü Ģatoları yapacak çapta mimarlara sahip olan bu çağın, bu gibi iĢlerin ortaya 

çıkartacağı bütün geometri, mekanik, taĢımacılık, malzeme yönetimi, kaldırma 

sorunlarıyla uğraĢmak zorunda kalacağından, gözlem ve icat zihniyetine sahip 

olduğunun inkarının olanaksız olduğunu fark etmemizdir.”
303

 

Ġleride örneklerine değineceğimiz üzere, “Ortaçağ dönemi, özellikle Rönesans 

fikri nedeniyle ama ayrıca çeĢitli Ģekillerde, Antik Çağ‟a ait birçok unsuru 

barındırıyordu.”
304

 Bu unsurlar Ortaçağ kurumlarından özellikle üniversiteleri 

etkileyen hakikatin veya evrensel gerçeğin bilgisini bulmaya yönelik tartıĢmalar 

yapmak, müzakere ve diyaloglar oluĢturmak, genel yararı söz konusu eden sorunları 

kamusal akıl temelinde düĢünmek, eğitimde eleĢtirelliği ve diyalektik yöntemi canlı 
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tutmak gibi kamusal değerler olarak önemlidir. Dolayısıyla Ortaçağ üniversiteleriyle 

Antik dönem akademileri arasında organik bir iliĢki vardır. Bu nedenle Ortaçağ‟ın 

eğitimini incelerken, onun Antik dönemdeki temellerine bakmak faydalı olacaktır. 

1.1. Kamusal Eğitim, Akıl ve Evrensellik 

Antik dönem akademilerinde eğitim insanın doğuĢtan kazandığı yetileri, 

potansiyelleri geliĢtirme yoluyla onu insani mükemmelliğe ulaĢtırmayı amaçlıyordu. 

Bir diğer deyiĢle, Yunanlılara göre “kuvvet, beceriklilik, kibar ahlak, ruh yüksekliği, 

Ģan ve Ģeref, baĢarılı ve savaĢçı olmak... vb. gibi (…) beceriler (…) kuĢaklardan 

kuĢaklara devredilen esas unsurlardır ve eğitimin görevi bu yetenekleri geliĢtirmeye 

yönelmiĢtir.”
305

 Bu yeteneklere sahip olmak ve onları geliĢtirmek bireyin aynı 

zamanda ebediliğin ve mükemmelliğin alanı olan kamusal alana çıkıĢında belirleyici 

idi. Antik Yunan‟da demokrasi öncesi çağlarda insanın sahip olması gereken bu gibi 

erdem ve yetenekler babadan oğula geçmekteydi. “Demokrasi çağında ise, (erdem) 

her vatandaĢın öğrenme yoluyla kazanabileceği bir durum”
306

 alınca erdemli 

insanlara özgü bir alan olarak kamusal alanın inĢasında eğitim önemli bir rol 

oynamaya baĢladı. Belli bir eğitim sürecinden geçerek kamusal alana çıkmak hakkı 

kazanan yurttaĢlar örneğini kusursuz evrenden alan „iyi düzen‟ veya „politik yaĢam‟ 

biçimine varlık kazandırmıĢ oluyordu. Antik dönemde eğitim sürecinin yanı sıra, 

Habermas‟a göre, bilimsel düĢünce de “ „iyi düzen‟ veya „politik yaĢam‟ın referans 

alındığı „Kosmos‟un temaĢasında kutsallık duygusu içinde kaybolan Theoros‟un 

adından kaynaklanıyordu ve Theoros sözcüğü felsefe diline Theoria (gözlemek, 

temaĢa etmek) olarak geçti. (…) (Ġnsan) „Kosmos‟u gözleyerek onun ölçütlerine 
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uymaya çalıĢıyor ve bu taklit yoluyla ona benzemek istiyordu. Ġnsan zihni, 

„Kosmos‟un düzenli hareketine (kanunlar) ve ahengine (müzik) uyabildiği ölçüde de 

teori, pratik yaĢama geçmiĢ oluyordu. Böylece, teori, insan yaĢamına damgasını 

vuruyor ve „Kosmos‟un disiplinine uygun bir davranıĢ modeli (ethos) 

yaratıyordu.”
307

 „Kosmos‟un ebediliğin ve mükemmelliğin simgesi olmasından 

dolayı bilimsel faaliyetler „bilim için bilim‟ ilkesi esasında ve bütünlükçü bir biçimde 

geliĢmekteydi. Nitekim bilim geçici amaçları dıĢlayarak Platon‟un ifadesiyle, “bir 

anlığına görünüp kaybolanın değil, ezeli ve ebedi olanın bilgisine ulaĢmak 

amacıyla”
308

 yapılmaktaydı. Bu yolla özgür insanlığı, „politik yaĢamı‟ hedefleyerek 

kamusal alanın inĢasına hizmet etmekteydi. Bir diğer ifadeyle, bilimin ve eğitimin 

temel amacı öğrenenleri „Kosmos‟un Mutlak Akıl nitelikleriyle 

davranmaları/düĢünmeleri için motive etmekti ve aklın taĢıyıcısı olmak bu tanrısal 

olandan, yani evrenden pay almak anlamına gelmekteydi. Burada Mutlak Akılla 

kastedilen zamanın dıĢında ve üstünde yer alan değiĢmez, evrensel bir akıl 

anlayıĢıydı. Öğrenme süreci de, “öğrencilerde evrene yönelmiĢ kapsamlı bir bakıĢ 

açısı veya anlama temeline dayanan zihinsel süreçleri derece derece geliĢtirme süreci 

olup, bu süreç de öğrencilerin kendilerini tanımlamalarını”
309

 sağlıyordu. Mutlak 

akla dayanarak var olanın eleĢtirisi ve „olması gereken‟le değiĢtirilmesi burada 

düĢünme ve karĢılıklı konuĢma süreçlerini içeren diyalektik yöntemle 

gerçekleĢiyordu. “Diyalektik, aklın kullanılmasını ima ediyordu”
310

 ve zaten 

“Yunancadaki akıl terimi, „konuĢmak‟ anlamına gelen ve bu anlamda öznel bir 
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yetiyi, konuĢma yetisini adlandırmak için kullanılan sözcükten türemiĢti. Hurafeleri 

çürüten eleĢtirel güç, düĢünme yetisiydi.”
311

 

Antik dönemin özgür insanlığı, „politik yaĢamı‟ hedefleyen veya „iyi düzen‟ 

inĢa etmeyi amaçlayan akademileri Ortaçağ‟ın kamusal üniversitelerini de 

benimsedikleri bu değerlerle etkilemiĢtir. Sözgelimi diyalektik yöntem Ortaçağ 

üniversitelerinde de görülmeye baĢlanmıĢtı ve Durkheim‟e göre Paris 

Üniversitesi‟nde “diyalektiğe sanatların en yücesi, bütün problemleri halleden bir 

metot gözüyle bakılıyordu.”
312

 Ayrıca Antik dönemin insani potansiyelleri 

geliĢtirmek yolunu benimseyen akademileri gibi, Ortaçağ universitas‟ı da insanlığı 

miyar almakta, bireyin ortak insani değerler üzerinden yetiĢmesini ve insan aklının 

özgürleĢmesini amaçlamaktydı. Üniversitenin üzerine kurulduğu felsefi amaç 

“hakikat ve öğrenme peĢinde olmak”
 313

 idi. Bilgiç‟e göre Antik dönem akademisinin 

ismi bulunduğu mekandan kaynaklanmaktaydı. “Günümüzde „üniversite‟ terimi 

kuruma iĢaret ederken, „akademi‟ terimi kurum içinde ileri seviyedeki etkinliğe ve 

etkinlik yürüten akademisyenler için kullanılır. (...) Platon okuluna universitas veya 

„Bütünlük‟ dememiĢtir fakat (...) akademia „Bütünlük‟ kavramının mutlaklaĢmıĢ 

haliyle kurumsallaĢtığı yerdir.”
314

 Dolayısıyla Ortaçağ universitas‟ı düĢünce olarak 

akademia‟dan etkilenmiĢ, bu düĢünce üniversitelerin karĢılıklı iletiĢimin, diyalogun 

sağlandığı, aklın bütünsel, evrensel bir nitelik kazandığı yer olmasını desteklemiĢtir. 

Ortaçağ üniversiteleri aynı zamanda ortak ve evrensel niteliklere sahipti. Bir 

diğer ifadeyle, kurum kamusal alana iliĢkin evrensellik ve tarafsızlık ilkelerini temel 

almıĢtı. Bu ilkeler üniversitelerin hiçbir ideolojinin etkisi altında kalmadan saf aklın 
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kurumsallaĢtığı yer olmasından, demokratik yapısından ve yerine getirdiği 

faaliyetlerin niteliğinden görülebilir. Nitekim Ortaçağ üniversiteleri tüm Avrupa 

genelinde örgütlendiği her iki modelde* demokratik bir yapıya sahipti. Üniversiteler 

evrensel bir kurum olarak içinde bulunduğu coğrafyanın sınırlarını aĢarak, tüm 

Avrupa‟ya ve daha geniĢ bir coğrafyaya açılmaktaydı. Bu kurumlar Avrupa‟nın 

birçok yerinden öğrenci ve öğretmen almakta, ayrıca onların bazen bir ülkeden 

diğerine taĢındığı görülmekteydi. Charle‟ın da ifade ettiği gibi, üniversitelerin 

“öğrencileri ve hocaları çok hareketliydi çünkü kuramsal olarak insanların serbest 

dolaĢımını ve diplomaların evrensel geçerliliğini engelleyen hiçbir sınır yoktu.”
315

 

Üniversite diplomaları da evrenseldi, çünkü akademik faaliyetler ülkelerde benzer 

ilke ve yöntemler üzerinden yürütülmekteydi. Üniversiteler dıĢ müdahalelere karĢı 

özerk ve özgür bir biçimde örgütlendikleri için akademik çalıĢmalar herhangi dar bir 

amaca veya çerçeveye hapsolmaksızın ancak evrensel gerçekliyi hedef almaktaydı. 

Goff‟un da belirttiği üzere, dönemin üniversiteleri tüm yönleriyle, “üyeleri – her 

ülkeden gelen hoca ve öğrenciler –, faaliyet alanı – sınır tanımayan bilim – (…) her 

yerde ders verebilme hakkıyla belirlenen ufku itibariyle emsalsiz bir biçimde 

uluslararası‟dır.”
316

  

Üniversitelerin benimsediği ilkeler ve esas aldığı kültürel değerler gibi 

kullandığı dil de evrenselliğe vurgu yapmaktaydı. Nitekim kurumun faaliyetinin tüm 

toplumları aydınlatması, herkese hitap etmesi ve herkes tarafından anlaĢılması için 

kamusal bir dil zorunluydu. Bu amaçla üniversiteler Latinceyi kullanıyorlardı. 

Üniversite eğitimi bu dil üzerinden gerçekleĢmekte, eski bilimsel çalıĢmalar da bu 
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dile çevrilmekteydi. Gürüz‟ün de ifadesiyle, “üniversite XVI. yüzyıla gelene kadar, 

tek dilde (Latince) eğitim yapan, uluslararası, daha doğrusu, uluslar üstü nitelikte bir 

kurumdu.”
317

 Fakat Ortaçağ sonrasında ekonomik ve siyasi hayatta yaĢanan 

değiĢimlerle üniversiteler veya “yükseköğretim sistemi içinde bulundukları ülkelerin 

kültürüyle kurumsallaĢtı”
318

, ulusal sınırlara hapsoldu, ülkenin dilini, değerlerini 

benimseyerek yerel ihtiyaçlara cevap veren bir kuruma dönüĢtü. 

1.2. Skolastik Pedagoji ve Sokratik Yöntem 

Antik dönemin kamusal eğitim anlayıĢı Ortaçağ‟ın skolastik pedagojisini de 

etkilemiĢtir. Nitekim Antik Yunan‟ın tartıĢma ve müzakere esasında gerçekleĢen 

eğitim sürecine bireyler eĢitler olarak katılarak, düĢüncelerini hiçbir engel olmadan 

öne sürüyorlardı. Ortaya çeĢitli savların atılmasıyla baĢlayan diyaloglar aklın 

herkesçe kabul edilen ortak ölçütleri temelinde sonuca bağlanıyordu. Nitekim herkes 

için geçerli bilginin mümkün olacağını düĢünen Sokrates‟e göre bu tür bilgi veya 

“zihin içinde olan doğru kavramlar, „dialog‟ ile bilince çıkarılabilir. Bu yöntem 

aracılığıyla birey, yaĢamın anlamı, doğruluk, adalet gibi insanla ilgili kavramların 

gerçek bilgisine ulaĢabilir. Böylece doğruyu belirleyen akıl yasasına eriĢebilir.”
319

 

Yani Sokrates tüm bilgilerin kaynağının insanda bulunduğunu iddia ederek, bu tür 

bilgiye yönelik tartıĢma ve müzakere ortamında varılacak sonuçları doğru veya 

gerçek bilgi olarak kabul ediyordu. Gerçek bilgiye ulaĢmak kamusal bir ortamı 

gerekli kılmakla birlikte bu ortam aynı zamanda insanın siyasi bilincini, eleĢtirel 

                                                           
317

 Kemal Gürüz, a.g.e., s. 186. 
318

 Helena Znaniecka Lopata, “The Social Functions of Universities”, Zygmunt Dulczewski (ed.), The 

     Social Role of The University Student, University of Illinois Press, Poland, 1994, s. 22. 
319

 Kemal Ġnal, “Sosyolojik Açıdan Yorumcu Paradigma ve Eğitime Uygulanması”, A.Ü. EBF 

     Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 1, Yıl: 1994, s. 212. 



138 
 

düĢüncesini canlı tutmayı da sağlıyordu. Pisagor‟un yaptığı ilginç bir kıyaslama* bu 

dönemde eleĢtirel düĢünceye, bilime, felsefeye olan ilgiyi göstermekte ve bu 

esaslarla kurulan Ortaçağ üniversitesinin genel yaĢamdaki yerini ve rolünü anlaĢılır 

kılmaktadır. Nitekim Ortaçağ üniversiteleri toplumsal gerçekliğin üzerine çıkabilen, 

genel yaĢamı gözlemleyerek kusurlarını ortaya çıkaran, sorgulayan, eleĢtiren ve 

akademik faaliyetlerinde insanlığı miyar alan bir kurumdu. Kurum bu gibi yönlerden 

Platon‟un ve Aristo‟nun oluĢturdukları akademilerden etkilenmiĢti. Platon ve Aristo 

akademilerinin üzerinde “herhangi bir politik veya dini baskı olmaması sonucunda 

bu okullarda oluĢan spekülatif düĢünce ve arayıĢları teĢvik edici bu ortam, çok daha 

sonra ortaya çıkan üniversitenin yapısını önemli ölçüde etkiledi.”
320

 Özellikle 

pedagoji açısından “Aristoteles, XIII. yüzyıl üniversiteleri, özellikle de Paris 

Üniversitesi için, bir bakıma, en önemli insandı. (…) 1260 ile 1270 arasında 

neredeyse tüm üniversitelere yayılmıĢ bir Ortaçağ Latin Aristotelesçiliğinden 

bahsetmek”
321

 mümkündü. Aristo‟nun bireyin insani yetilerinin, erdemlerinin 

geliĢtirilmesine dayalı eğitim anlayıĢının yanı sıra ortaya koyduğu “Tanrı‟yı da 

içeren evren açıklamaları, feodal Ortaçağ‟da toplumsal bilimlerin metafizik 

düĢünceyi kendi içlerinden atamamasında etkili olmuĢtur.”
322

 Dolayısıyla Ortaçağ 
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üniversite pedagojisinde metafizik düĢünceye de yer verilmesi sadece dönemin Kilise 

etkisinden değil, Antik dönem düĢüncesinden de kaynaklanmaktaydı. 

Antik Yunan‟da üniversiteler henüz bulunmadığı için, bilimsel çalıĢmalar 

„akademi‟lerde gerçekleĢtiriliyor, birlik ve bütünlük içerisinde ilerliyordu. Diğer bir 

ifadeyle, Antik dönemde “pratik bilgiler bilimden, bilim felsefeden ayrıĢmamıĢtı. Bu 

nedenle, tüm bilgilerin merkezinde, insan dayanmaktaydı. Protagoras‟ın deyimiyle, 

insan her Ģeyin ölçütü (miyarı) idi.”
323

 Bilimlerin merkezinde yer alan insan miyarı 

sonradan üniversitelerde de geçerliliğini sürdürmüĢtür. Antik Yunan mirası üzerine 

inĢa edilen “Ortaçağ üniversiteleri temel unsur olarak insan faktörünü ele 

almıĢlardır.”
324

 Bu nedenle akademik çalıĢmalar bireysel çıkarı gözetmeksizin 

insanlığın ortak yararına hizmet etmek amacıyla yapılmaktaydı. Eğitim kamusal bir 

mesele olduğu için, Arendt‟ten de bildiğimiz kamusallığın tanımı gereği bu alanda 

herhangi ekonomik çıkar veya tahakküm iliĢkisi geçerli olamazdı. Akademik 

faaliyetler felsefenin öncülüğünde ortak sorulara cevap bulmaya, aklın ufuklarının 

geniĢlemesine ve özgürleĢmesine hizmet etmekteydi. Bilim adamları ortaya çeĢitli 

sorular atarak bilimsel faaliyetleri baĢlatmakta ve ısrarla yanıtların peĢinden 

gitmekteydiler. „Bilim için bilim‟ ilkesine dayanan bu uygulamaların Antik döneme 

kadar uzanan kökleri vardı.* Ayrıca Ortaçağ üniversitelerindeki disiplinler listesi de, 
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“Antik Çağ döneminde geliĢtirilmiĢ bilgi sınıflandırmalarını yansıttığı iddiasındaydı. 

Böylece, tüm bilim kültür alanını kapsadığı ve sadece el emeğini ve maddi yararı 

vuran ikili bir küçümsemenin kurbanı „mekanik sanatlar‟la „kazanç getiren bilimler‟i 

dıĢladığı iddiasındaydı.”
325

* Papa Pius XI.‟in belirttiği gibi Ortaçağ üniversitesinde 

eğitim insan yaĢamının “ruhsal, fiziksel, zihinsel, ahlaksal, bireysel ve sosyal tüm 

yönlerini bir arada”
326

 ele almaktaydı.** “Skolastiğin sınıflandırma, analiz ve 

kanıtlama teknikleri disiplinler arasında bir uygulama idi. Dolayısıyla günümüzde 

„disiplinler arası‟ araĢtırma denilen olgu modern uzmanlaĢma öncesinde olağan idi. 

Örneğin, Ortaçağ Viyana Üniversitesi‟nde Hesse Henry olarak bilinen astronom aynı 

zamanda teoloji profesörü idi.”
327

 Sonuç olarak, Ortaçağ‟ın hiçbir çıkar gözetmeden 

insanlığı miyar alan ve onun mükemmelliğini hedefleyen üniversite eğitimi Goff‟un 

ifadesiyle gibi “adalet tutkusunu, bilimin arkasında hakikat açlığını, eleĢtirinin 

arkasında daha iyinin aranmasını görmeyi bilmiĢ”
328

, Ortaçağ zihniyetini oluĢturan 
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 Christophe Charle, Jacques Verger, a.g.e., s. 35. 

*  Üniversitelerin Antik Yunan düĢüncesine uygun oluĢturulmuĢ bilimlerini St. Victor‟lu Hugh Ģöyle 

     dökümlüyor: “Felsefe; teori, pratik, mekanik ve mantıksal olarak ayrılır. Matematik; aritmetik, 

     müzik ve geometriyi içermektedir. Pratik felsefe, yalnız özel ve kamusal olarak ayrılır. Mekanik 

     sanatlar dokumacılık, silah imalatı, denizcilik, tarım, avcılık, tıp ve tiyatro sanatlarını kapsar. 

     Mantık gramer ve ifadeyi içerir.” (St.Victor Hugh, “On Study and Teaching”, J.B.Ross, 

     M.M.McLauglin (ed.), Portable Medieval Reader, Penguin Books, Tennessee, 1983, s. 574-755. 

     (ak) Sibel Özbudun, Temel Demirer, a.g.m., s. 33.) 
326

 Gerald L. Gutek, a.g.e., s. 66. 

**Ortaçağ eğitimi Chartres Okulunda böyleydi: “Ne kadar çok disiplin bilinirse bunlar insana o 

     denli nüfuz eder, yazarların doğruluğu daha iyi kavranır ve bu doğruluk daha berrak bir Ģekilde 

     öğretilir. Bu yazarlar, resimleme ve renklendirme diye çevirebileceğimiz “diacrisis” sayesinde, bir 

     öykünün, bir izleğin, bir fablın ham malzemesinden hareketle, tüm bu disiplinlerin olduğu gibi 

     büyük bir sentez ve çeĢni katma ustalığının da yardımıyla, tamamlanmıĢ eseri tüm sanatların bir 

     imgesi haline getiriyorlardı. Gramer ve Ģiir sıkı sıkıya kaynaĢmakta ve konunun bütününü 

     kapsamaktadır. Mantık, bu alana ispat renklerini taĢıyarak, akla dayalı kanıtlarını altın parlaklığıyla 

     aktarmaktadır; Hitabet, ikna ve güzel konuĢmanın parlaklığıyla gümüĢün parıltısına 

     öykünmektedir. Dört atlı savaĢ arabasının tekerlekleri tarafından sürüklenen Matematik diğer 

     sanatların izlerinin üzerinden geçmekte ve cazibesini sonsuz renkleriyle birlikte arkasında 

     bırakmaktadır. Fizik, doğanın sırlarını araĢtırdıktan sonra, nüanslarının çoğul çekiciliğini 

     getirmektedir. Son olarak da Felsefe dallarının en yücesi olan, o olmaksızın filozofun adının bile 

     geçmeyeceği Ahlak. (…) Vergilius veya Lucanus‟u didik didik ederek incelersen, öğrettiğin felsefe 

     hangisi olursa olsun, onlarda uzlaĢıp uyum sağlayabileceğin Ģeyleri bulacaksın.” (Jacques Le Goff, 

     Ortaçağda Entelektüeller, s. 31.) 
327

 John C. Scott, a.g.m., s. 9. 
328

 Jacques Le Goff, Ortaçağda Entelektüeller, s. 19. 
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bu eğitim Batı‟da, Rönesans‟ın estirdiği yeni ruha rağmen, XVIII. yüzyıl 

Aydınlanmasına kadar egemen konumunu korumuĢtur.
329

 

Antik dönem akademilerinde geçerli olan bilim ve eğitim sürecinin, yanı sıra 

kullandığı Sokratik yöntem de üniversiteleri etkilemiĢtir. Bu yöntem eğitimde 

tartıĢma ve müzakereyi öne çekerek, onun eleĢtirel biçimde gerçekleĢmesini 

sağlamıĢtır. Nitekim “Sokrates, sokaklarda, pazar yerlerinde ve iĢ yerlerinde 

gençlerle karĢı karĢıya gelip onlara kendisini bilgisiz olarak gösterip bilgi almak 

isteyen („Sokratcı ironi‟ yoluyla) bir kiĢi olarak tanıtırdı. Böylece baĢlayan karĢılıklı 

konuĢmalarıyla, karĢısındakinin bilgilerinin yanlıĢ olduğunu göstererek, onlara yeni 

bir düĢünce yolunu tanıtmaya çalıĢırdı.”
330

 Dönemin Platon akademisinde de eğitim 

tartıĢma ve müzakere yöntemiyle gerçekleĢmekteydi. Pedersen‟in belirttiği gibi, 

akademide eğitim “sadece okumalardan değil, öğretmen ve öğrenciler arasında 

önceden düzenli olarak ilan edilen konular üzerine Ģölen biçiminde gerçekleĢen 

tartıĢmalardan oluĢuyordu.”
331

 Antik dönemin bu tartıĢma ve eleĢtiri kültürü 

sonradan Ortaçağ üniversitelerine de bir eğitim biçimi olarak girdi, üniversiteyle 

bütünleĢti ve öğretimin temeline dönüĢtü. Kilise okullarının ezbere eğitim 

sisteminden farklı olarak bu yöntem, doğru diye kabul edilecek kesin bir bilgiye 

sahip olmadığı için üniversitede her konuda görüĢlerin karĢılaĢtırılmasına imkan 

sağladı. Bu nedenle üniversiteler köken itibariyle hiçbir ideolojik dogmanın* 

olmadığı yerlerdi. “Eğitim yöntemi olarak tartıĢma veya müzakere bir öğrencinin 

veya öğrenci grubunun diğerleriyle entelektüel argümanlarını öne sürerek 

                                                           
329

 Taner Timur, Toplumsal DeğiĢme ve Üniversiteler, s. 41. 
330

 Kemal Aytaç, a.g.e., s. 31. 
331

 Olaf Pedersen, a.g.e., s. 10. 

* Habermas‟a göre, “Ġdeolojiler modern bilim iddiasıyla ortaya çıkarak ve kendilerini ideoloji 

    eleĢtirisinde haklılaĢtırarak geleneksel iktidar meĢrulaĢtırmalarının yerine geçmiĢlerdir. Ġdeolojiler, 

    ideoloji eleĢtirisi ile aynı kökene sahiptirler. Bu anlamda burjuva öncesi “ideolojiler” var olamaz.” 

    (Jürgen Habermas, Ġdeoloji Olarak Teknik ve Bilim, s. 53.) 
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gerçekleĢtirdiği güçlü bir etkinlikti.”
332

 Gerçekle veya hakikatle ilgili olanlardan 

toplumsal yaĢamdan kaynaklanan çeĢitli sorunlara kadar farklı konular üniversite 

içerisine taĢınarak bu yollarla çözüme ulaĢtırılmaktaydı. Dolayısıyla Libera‟nın da 

belirttiği gibi, “üniversitelerde tartıĢma, çalıĢmanın gerçek temeli”
333

 olmuĢtu. 

GerçekleĢen tartıĢma ve müzakereler saf aklın bağlayıcılığıyla 

sonuçlanıyordu; yani özgür bir ortamda hakikat, herhangi bir ideolojinin etkisi 

altında kalmayan aklın belirleyiciliğiyle gün ıĢığına çıkmıĢ oluyordu. Bu 

üniversitelerde öğretmen ve öğrencilerin eĢit koĢullarda bir araya gelerek kendi 

argümanlarını dile getirmelerini engelleyecek herhangi bir neden yoktu. Sokratik 

yöntemde Ortaçağ üniversitesini etkileyen “yakın bir öğrenci-öğretmen iliĢkisi 

vardı.”
334

 Dönemin üniversite öğretmenleri “aynı anda sürekli, homojen ve 

kavgacı”
335

 idiler. Bu öğretmenler doktrin sahibi kimseler oldukları için doctor adını 

almıĢlardı. Dolayısıyla Kılıçbay‟ın da belirttiği üzere, dönemin üniversite hocaları 

farklı görüĢler üzerine yoğunlaĢarak “farklı Ģeyler anlatmaktadır, öğrenci de bu 

çeĢitlilik ve çoğulluk içinde, kendi yolunu serbestçe seçmektedir. Zaten öğrenci de 

estudians (inceleyen, araĢtıran) terimiyle ifade edilmektedir. Ders verme ve ders 

alma sistemi de bu serbestliğin damgasını yemiĢtir.”
336

 

Ortaçağ üniversiteleri tartıĢma ve eleĢtiri kültürüyle, yani bu değerler 

esasında yetiĢtirdiği öğrencilerle aynı zamanda demokratik bir toplumun inĢasını da 

desteklemekteydi. Toplumsal yaĢamda farklı konumlara gelecek öğrenciler ideal 

konuĢma ve diyalog kurma becerisi, tartıĢma ve eleĢtiri kültürü gibi demokratik 

                                                           
332

 John C. Scott, a.g.m., s. 8. 
333

 Alain de Libera, a.g.e., s. 338.  
334

 Gerald L. Gutek, a.g.e., s. 18. 
335

 Alain de Libera, a.g.e., s. 339. 
336

 Mehmet Ali Kılıçbay, “Gergin BekleyiĢ Mutlu Sona Erdi: Çocuğumuz Üniversiteyi Kazandı...”, s. 

     58. 
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değerleri üniversiteler de benimsemekteydi. Örneğin, öğrenciler üniversitelerde “iki 

yıl boyunca çömez filozof, en kolay rol olan „karĢıt‟ (opponens) rolünde tartıĢmalara 

katılır. Sonraki iki yıl boyunca „karĢılık veren‟ (respondens) rolüne yükselir. Dört 

yılın sonunda öğretmen rolünü üstlenmesine ve bir tartıĢmayı „belirlemesine‟ izin 

verilir. Öğrenci bu „belirleme‟ sayesinde sanat bachelier‟i olur. Üç yıl daha baĢka 

tartıĢmalara, Aristo mantığı üzerine cursif dersler‟e, libri naturales ve quadrivium 

üzerine olağan derslere katılmakla geçer. Bir dizi özel tartıĢma sonucunda „lisans‟ 

verilir.”
337

 Üniversitelerde tartıĢmalar genellikle “her 15 günde bir, öğretmenler ile 

öğrenciler tarafından ortaklaĢa düzenlenirdi. Derslerde ele alınan belirli sorunlar, 

burada derinliğine ve ayrıntılarına varıncaya kadar iĢlenirdi. Bu olağan tartıĢmalar iki 

gün sürerdi (…) öğrenciler ile öğretim üyeleri arasında sıkı temasın kurulmasına da 

hizmet etmesi bakımından önem taĢırdı.”
338

 Üniversite eğitim süreçlerinde geçerli 

olan olağan tartıĢma ve müzakere süreçlerinin yanı sıra tüm toplum üyelerini 

kapsayan olağanüstü tartıĢmalar da yapılmaktaydı. “Olağanüstü tartıĢmalar ise her iki 

yılda bir defa, Noel‟den veya Yortu‟dan önce düzenlenirdi. Bu tartıĢmalara, 

üniversite dıĢından, mesela prensler... vb. gibi önemli kiĢiler de davet edilirdi. Halk 

için de bu toplantılara katılmak serbest idi. Bu tartıĢma toplantısına katılan herkes, 

yalnızca incelenmekte olan konu üzerinde değil, bütün bilim alanı üzerinde sorular 

sormak hakkına sahip idi; fakat bu sorular yazılı olarak yapılıyordu. Bu tartıĢmalar, 

üniversiteler geniĢ kamu kesiminin* birbirleriyle temasa geçmelerini sağlayan tek 

vesile kaynağı teĢkil ederdi.”
339

 Ortaçağ üniversitesi bu diyalog ve tartıĢma yoluyla 
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 Alain de Libera, a.g.e., s. 338. 
338

 Kemal Aytaç, a.g.e., s. 93. 

* Yukarıda da değinildiği gibi, bu dönemde „kamu‟yla sivil toplum değil, prens ve çevresindeki 

     yönetici zümre kastedilmektedir. Daha geniĢ bilgi için bakınız: Jürgen Habermas, Kamusallığın 

     Yapısal DönüĢümü, s. 74-91. 
339

 Kemal Aytaç, a.g.e., s. 94. 
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toplumsal birliği, bütünlüğü, kaynaĢmayı sağlamaktaydı ve bilgi eleĢtiri 

süzgeçlerinden geçerek gerçekliğini kanıtlamaktaydı. Üniversitelerin çeĢitli 

mücadeleler sonucu edindiği özgür ortam, genel yaĢamı etkileyen eski ve yeni 

fikirlerin, düĢüncelerin tartıĢılması için tüm engelleri ortadan kaldırmıĢtı. “Hocalar 

ve öğrenciler, ne zamandır kaybolmuĢ bir alıĢkı olan diğer bilim adamlarının 

yapıtlarını okumak için yan yana gelir, eski bilginlerin çalıĢmalarını inceleyip 

yaĢadıkları günün sorunlarına yeni açılımlar kazandırırdı.”
340

 Dönemin üniversite 

hocaları herhangi ideolojinin etkisinde altında kalmayan, say itibariyle az olsalar da 

Avrupa‟nın birçok yerinde ün salmıĢ entelektüel kiĢilerdi.* Goff‟a göre 

üniversitedeki bu entelektüel ortam “çağdaĢ döneme gelinceye kadar hiçbir zaman, 

Ortaçağ‟da olduğu kadar iyi belirlenmemiĢ ve kendi hakkında bu kadar yüksek bir 

bilince sahip olmamıĢtır.”
341

 

Görüldüğü üzere, Sokratik tartıĢma ve müzakereler üniversiteleri önceki 

manastır okulları gibi kapalı bir sistem olmaktan kurtarmıĢ, manastırın nakli yöntemi 

ve yazılı eğitimi yerine sözlü eğitim tercih edilmiĢtir. Bu eğitimde yazılı metinlere de 

yer verilmiĢti, fakat metinlerin dikte edilmesi söz konusu olamazdı. Bunun yerini 

metinlerin okunması, eleĢtirisi ve tartıĢılması almıĢtı. Charle‟in ifade ettiği üzere, 

                                                           
340

 Ivan Illich, Okulsuz Toplum, (Çev: C. Öner), Oda Yayınları, Ġstanbul, 2009, s. 54. 

 * Bu entelektüellerin en çok bilinenleri Chartres‟li Bernard ve „diyalektik Ģovalyesi‟ olarak 

     tanınan Abelard idi. Bu alimler kendilerinden önceki bilimsel çalıĢmaları ortadan kaldırmaya 

     giriĢmeden veya onlarla yetinmeden, kendi çalıĢmalarını onları referans alarak geliĢtirmeyi 

     amaçlamıĢlar. Dönemin düĢünürlerinden olan Gilbert de Tournai bu konuda “eğer zaten bulunmuĢ 

     olanla yetinirsek, gerçeği asla bulamayız... Bizden önce yazanlar bizim efendilerimiz değil, 

     rehberlerimizdir. Gerçek herkese açıktır, tamamına henüz kimse sahip olamadı” (Jacques Le Goff, 

     Ortaçağda Entelektüeller, s. 124.) demekteydi. Dönemin ünlü hocalarından bir diğeri olan 

     Abelard‟ın “çağdaĢları için ifade ettiği değeri tasarlamak bugüne bile güç gelir. Hayatını yazmıĢ 

     olanların birinin dediği gibi, dünyada Ģan ve Ģerefin her türlüsünün tadını onun kadar tatmıĢ pek az 

     adam vardır. (…) Gerçekten Abelard, Ortaçağın imrendiği her Ģeyi, parlak bir mantık, 

     muhakemeci bir iman, bu devri seciyelendiren din gayreti ve bilim aĢkının garip bir halitasını 

     Ģahsında toplamıĢtı. Nitekim Paris‟e yerleĢir yerleĢmez, binler ve binlerle öğrenciyi buraya çekti.” 

     (EmileDurkheim, a.g.m., s. 26.) Durkheim‟in anlatımına göre bu dönemde Ortaçağ yapılarının en 

     önemlisiNotre-Dame Katedral‟iydi ve Abelard‟ın Paris‟e yerleĢmesiyle buraya o kadar çok öğrenci 

     geldi ki,“biricik Notre-Dame Okulu bunları alamaz oldu.” (a.k.) 
341

 Jacques Le Goff, Ortaçağda Entelektüeller, s. 18. 
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“skolastik pedagoji bütün fakültelerde iki uygulama çevresinde geliĢiyordu: okuma 

(lectio) ve tartıĢma (disputatio). Okuma, programdaki metinlerin hızlı bir biçimde 

açıklanması olabilirdi; bu iĢi belli bir düzeye gelmiĢ ya da tez hazırlayan öğrenciler 

yapardı. (…) Skolastik okumanın amacı metin yorumu sırasında ortaya çıkan 

„sorular‟ı ya da durumları ortaya koymak ve özgürce sergilemekti bunları. Ayrı bir 

uygulama olan soru somut bir tartıĢma biçimi, yani hoca (…) yönetiminde öğrenciler 

arasında örgütlü açık tartıĢma olmuĢtur. (…) Kimi tartıĢmalar hocanın bulunduğu 

sınıfta yapılırdı, kimilerine fakültenin bütün öğrencileri katılırdı. TartıĢma konusunu 

çoğu zaman hoca belirlerdi ama kimi zaman dinleyiciler özgürce sorabilirlerdi 

sorularını. (…) Öğrenciler formasyonuna katkı da yapan bu alıĢtırma aynı zamanda 

gerçeğin keĢfedilmesinin de bir aracıydı.”
342

*  TartıĢmalarda varılan sonuçlara 

„summa‟ denilmekteydi ve varılan sonuçlarla üniversiteler “insanı zaten hem bilim, 

hem ahlak ve hayat hem de tarihe iliĢkin kavramlarla donatmaktaydılar.”
343

 Sonuç 

olarak, okuma ve tartıĢmalar, burada varılan sonuçlar geleneğe dayanan ama aynı 

zamanda onu daha ileri düzeye taĢıyan bilginin aracıydı. Libera‟ya göre “geçmiĢ, 

Ģimdiki zaman, insanlığın gelecekteki sonu: insan bu büyük Ortaçağ 

ansiklopedilerinden, kendine ait her Ģeyi öğrenmiĢti.”
344

 

                                                           
342

 Christophe Charle, Jacques Verger,  a.g.e., s. 40. 

*  Goff üniversite tartıĢmalarının klasik bir tasvirini böyle yapmıĢtır: “TartıĢma hocanın yönetiminde 

     yapılmaktaydı; ama esas olarak tartıĢan o değildi. Cevap verme görevini bir olgunluk sınavını 

     veren mezun üstlenmekte ve böylece bu alıĢtırmaların çıraklığını yapmaktaydı. (…) TartıĢma 

    esnasında önceden belirlenmiĢ bir düzene tabi olmadan ileri sürülen ve çözüme bağlanan itirazlar, 

    sonunda oldukça düzensiz bir doktrin malzemesi sunmaktaydı; ama bu bir savaĢ alanındaki 

    kalıntılardan çok, bir inĢaat sahasındaki yarı iĢlenmiĢ malzemelere benzemekteydi. ĠĢte bu 

    nedenden ötürü bu yoğurma oturumunun arkasından, hakimane belirleme adını taĢıyan ikincisi 

    gelmekteydi. Hoca, konunun izin verdiği ölçüde, kendi savına karĢı sürülen itirazları bir düzene 

    sokmakta veya mantıki bir sıralama getirmekte ve onları nihai bir formül haline sokmaktaydı.” 

    (Jacques Le Goff, Ortaçağda Entelektüeller, s. 128) 
343

 Lucien Febvre, a.g.e., s. 175. 
344

 Alain de Libera, a.g.e., s. 339. 
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1.3. Özgür Topluluk - Universitas 

Üniversiteler XII.–XIII. yüzyıllardan itibaren genel yarara hizmet etmek, bu 

amaçla tüm otoritelere karĢı kendilerini korumak ve bir araya gelmelerinin nedeni 

olan eğitim ve öğretim etkinliğini belirli ilkelere kavuĢturmak amacıyla özgür 

topluluklar – universitas‟lar olarak örgütlenmiĢlerdi. BaĢlangıçta Paris ve Bologna 

modeline göre örgütlenen üniversiteler her iki modelde çeĢitli serbestliklere, haklara 

sahipti ve özerklik talebi yoktu. Fakat sonraki yıllarda giderek çoğalan “üniversiteler 

üyelerinin sayı ve niteliğiyle, diğer iktidar odaklarını endiĢelendiren bir güç 

göstermekteydiler.”
345

 Eğitim ve bilimsel çalıĢmaların bireylere ve toplumlara 

kaçınılmaz olarak yeni ufuklar açıyor olması, eğitim faaliyetleri ile toplumda var 

olan diğer baĢat kurumları kaçınılmaz olarak çatıĢma içine itmiĢtir.
346

 Bu nedenle 

üniversiteler hem akademik faaliyetlerini özgürce yerine getirmek hem de özyönetim 

ilkesine sahip bir kurum olarak kendi faaliyetlerini düzenlemek için onu denetimi 

altına almaya çalıĢan güçlerle mücadelelere baĢlamıĢtır. Üniversitelerin özerklik ve 

akademik özgürlük yönünde karĢı karĢıya geldiği ilk güç, yerel kiliseler olmuĢtur. 

Nitekim yerel kiliseler “kendi sinesinden çıkmıĢ bir grup üzerindeki haklarını 

(öğretim üyelerinin tayin hakkı, diplomaların tasdiki vb. gibi) kuĢkusuz kaybetmek 

istemiyordu. (Aynı zamanda) lonca niteliği dolayısıyla Ģehir idaresi, krallar ya da 

baĢka senyörlükler de üniversite üzerindeki kontrol hakkından kolayca vazgeçmek 

niyetinde değillerdi.”
347

 Dolayısıyla çeĢitli güçlerin çarpıĢtığı noktada bulunan 

üniversiteler? özerklik ve akademik özgürlüğünü korumak amacıyla bu güçlerle kimi 

zamanlar mücadele etmiĢ, kimi zamanlar da anlaĢma yapmıĢtı. Örneğin, Papalık 
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 Jacques Le Goff, Ortaçağda Entelektüeller,  s. 96. 
346

 Ġzettin Önder, a.g.m., s. 20. 
347

 Taner Timur, Toplumsal DeğiĢme ve Üniversiteler, s. 43. 
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himayesi üniversiteler açısından bir özgürleĢme olanağı sağladığı için “yerel 

kiliselere karĢı kavgalarında üniversiteler Papalık‟a dayandılar.”
348

 Fakat kimi 

zamanlar üniversitelerin Papalık‟a karĢı Ġmparatorlukla veya Ġmparatorluğa karĢı 

Papalık‟la anlaĢmalar yaptığı da görülmekteydi. 

Üniversitelerin özerklik kazanmasında, yukarda da değinildiği gibi, çeĢitli 

çevresel faktörlerin varlığı etkili olmuĢtur; özellikle Ģehirlerin özgürleĢtirici havası. 

Nitekim üniversitesinin oluĢtuğu dönem, “aynı zamanda Batı Avrupa‟da kentsel 

commune‟lerin (komün), yani özerk kentsel yönetim hareketinin de ortaya çıktığı 

sürece denk düĢmektedir. Bir kent commune‟u her Ģeyden önce (…) bir kentsel 

özerklik, hatta bağımsızlık ve o devrin koĢulları içinde gerçek anlam olarak, feodal 

hiyerarĢinin dıĢına çıkmak demektir. (…) Bir commune kentin eski sahibi olan 

senyör, kral veya kiliseden, özerkliğini kabul eden bir carta elde ettiği zaman 

kurulmuĢ olmaktadır. Bu onun bağımsızlık belgesidir. Üniversiteler de bu hareketin 

dıĢında kalmamıĢlar ve çoğu zaman commune‟lerden, bazen de hala özerkleĢememiĢ 

kentlerde, senyör, kral veya kiliseden elde ettikleri carta’larla, özerkliklerini güvence 

altına almıĢlardır.”
349

 Dolayısıyla dönemin üniversiteleri Ģehir örgütü olarak feodal 

hiyerarĢinin dıĢına çıkmıĢ, kilise ve kraliyet hukukundan bağımsızlık kazanmıĢlardır. 

Üniversitelere özerklik sağlayan bir diğer durum mali ihtiyaçların 

karĢılanmasında devlete veya kiliseye tabi olunmaması; bunların öğrenciler 

tarafından karĢılanması, toplumdan da çeĢitli desteklerin alınmasıydı. Kılıçbay‟a 

göre “hocaların öğrencilerin ödedikleri paralarla geçinmesi, dünyevi otoriteler 

(hükümdar, kilise ve hatta koruyucu) karĢısında özgür olma avantajını sağlıyordu. 
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(…) (Bu Ģekilde) üniversiteler kendi hocalarını kendileri atama ve bunların 

unvanlarını kendileri belirleme hakkına sahiptiler.”
350

 Fakat bu süreç boyu çeĢitli 

engellerle, özellikle yerel kilise otoriteleri tarafından akademik özgürlüğe yönelik 

kısıtlamalarla karĢılaĢmıĢlardı. Örneğin, Paris‟te hocaların hızlı örgütlenmesinden 

rahatsız olan Paris piskoposu ve licentia docendi (öğretme yeterliliği) verme 

yetkisine sahip Ģansölye üniversite hareketini engellemeye çalıĢmıĢlardı. Oysa 

“1215‟lerde bir papalık görevlisi (bu üniversiteye) ilk statülerini verir. (Böylelikle) 

(…) Ģansölye yetkilerinin orasından burasından kemirilmiĢ olduğunu görüyor ve 

hocalarının uygun gördüğü öğrencilere hiçbir çıkar gözetmeden lisans 

dağıtıyordu.”
351

 Kilise okullarının baĢı olan piskoposun yetkilerini belirlediği ve okul 

yöneticisi olarak tayin ettiği “ġansölye Paris‟te licence verme imtiyazını, yani ders 

verme iznini 1213‟te fiilen kaybetmiĢ”
352

 ve “bu hak üniversite hocalarına geçmiĢtir. 

ġansölye 1219‟da, son ayrıcalıklarını da kaybetmiĢ, hatta 1301‟de resmi baĢkan 

olmaktan da çıkmıĢtır. 1229-1231‟deki büyük grev sırasında, üniversite piskoposun 

yargı yetkisinin dıĢında kalmıĢtır. (…) Öğrencilerle krallık kolluk güçlerini karĢı 

karĢıya getiren kanlı 1229 olaylarından sonra”
353

 “iki yıl boyunca Paris‟te hemen hiç 

ders yapılmamıĢtır. Aziz Louis ve Blache de Castille üniversitenin özerkliğini ancak 

1231‟de resmen tanımıĢ”
354

 ve üniversiteler özerk ve özgür bir topluluk statüsünü 

kazanmıĢlar. 

Oxford Üniversitesi‟nde ise hocalar XIII. yüzyılın ilk baĢlarında örgütlenmiĢ, 

“üniversite ilk özgürlüklerini aforoz edilmiĢ Yurtsuz John‟un iktidarının gerileme 
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dönemine girmesi sayesinde, 1214‟te elde etmiĢtir. Üniversitelilerle kral arasında 

1232, 1238 ve 1240‟ta meydana gelen bir dizi çatıĢma, üniversitenin bir bölümünün 

Simon de Montford‟a sağladığı destek karĢısında dehĢete kapılan III. Henry‟nin 

boyun eğmesiyle sonuçlanmıĢtır.”
355

 Bu üniversitenin akademik özgürlüğünün 

sağlanmasında Papa‟nın da büyük rolü olmuĢtur. Nitekim daha önceki yıllarda 

licentia docenti öğrencilere ancak piskoposlar tarafından verilmiĢtir. Fakat sonradan 

Papa III. Innocent‟in talebi üzerine, öğretmenlerin licentia docenti “verme hakkına 

sahip oldukları 1209 yılından sonra (…) IX. Gregoire tarafından parens scientiarum 

veya Magna Karta „Büyük Ġmtiyaz‟ Fermanıyla kesinleĢtirilen statüler, hem kralın 

hem de piskoposun ya da Ģansölyenin denetiminden kurtularak lonca organizasyonu 

olarak üniversiteye kesin özerkliğini”
356

sağlamıĢtır. Böylece, Ġngiliz üniversiteleri, 

kendilerini kuranların da vesayetinden sıyrılarak, özerk ve özgür bir statüye sahip 

kurum olmayı baĢarmıĢtır.  

Ortaçağ Ġtalya üniversiteleri de Avrupa‟nın diğer yerlerinde olduğu gibi dıĢ 

müdahalelere karĢı özerk ve özgür bir statüye sahiplerdi. Pedersen‟e göre 

“Bologna‟da kent ve üniversite arasındaki gerginliklere rağmen, Paris ve Oxford 

Üniversitesi‟ndeki gibi dramatik olaylar yaĢanmadı. Sorunlar finansal konularda 

oluyordu ve bu durumda üniversite sadece bir rol oynayabilirdi – kentleri terk 

etmekle tehdit etmek ve böylelikle onları bir kısım gelirden mahrum bırakmak. Kent 

meclisinin politikası bu tür bir göçü önlemekti, fakat 1204 yılında böyle bir göç 

gerçekleĢti. Öğretmen ve öğrencilerin önemli bir bölümü Bologna‟yı terk etti ve 

Vicenza Üniversitesi‟ni kurdular.”
357

 Dolayısıyla üniversiteler herhangi bir gücün 
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etkisi altına girmeden kendi faaliyetlerini özerk ve özgür bir biçimde yerine getirmek 

için kimi zamanlar bir yerden diğerine taĢındılar. Ortaçağ Ġtalya üniversitelerinin 

örgütsel yapıları da otorite iliĢkilerini reddetmekteydi. Bu üniversiteler sonraki 

yüzyılların, özellikle “XIX. yüzyılın ulusal standartlarına göre birçok anlamda 

kaotik, düzensiz ve Ģiddetliydi. XIX. yüzyıl hiyerarĢi ihtiyacıyla köreltilmiĢtir, oysa 

Ortaçağ üniversiteleri Ġtalya‟da hiyerarĢik değil, anarĢik bir yapıda idiler.”
358

 Bu 

ülkenin üniversiteleri kendi özerklik ve akademik özgürlüğünü XII. yüzyıldan 

itibaren kazanmıĢlardı. Özerkliğin kazanılmasında Ġmparator üniversitenin öğretmen 

ve öğrencilerine büyük ölçüde yardım etmiĢtir. Nitekim “Ġmparatoru I. Frederic taç 

giymek üzere geldiği zaman, Bologna okullarının öğretmen ve öğrencilerinin 

Ģikayetlerini dinledikten sonra, 1155‟de yayımladığı Authentica Habita adlı ferman 

ile eğitim ve bilimin öneminin altını çizmiĢ, öğretmen ve öğrencilere tanıdığı çeĢitli 

imtiyaz ve muafiyetlerin yanında, serbest dolaĢım hakkı da verdi.”
359

 Ġmparatorun 

tanıdığı ayrıcalıklardan sonra Ġtalya üniversitelerinde “gerek öğrenciler gerekse 

öğretmenler, yine aynen Kilise mensuplarında olduğu gibi, vergi ve askerlik 

hizmetinden muaftı. Sivil otoritelerin üniversite mensuplarını tutuklama veya 

mallarına el koyma hakkı yoktu.”
360

 Üniversitenin kazandığı ayrıcalıklar hem 

yönetsel hem de akademik faaliyetlerin önünü açmakta, burada özgürce bilim 

üretilmesi için uygun bir ortam yaratmaktaydı. 

Avrupa‟nın çeĢitli yerlerinde kazandıkları özerklik statüleri ile üniversiteler 

artık kendi kendini yönetme hakkını kazandıktan sonra zamanla üniversite hocaları 

ve öğrenciler gruplar halinde birleĢerek üniversite yönetiminde söz sahibi olmaya 
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baĢladılar. Üniversiteler, ilk baĢta “hocaların seçtiği ve bir Ģansölyenin denetlediği, 

genellikle yerel piskopos tarafından atanan rektörler tarafından yönetiliyordu. Fakat 

üniversiteler neredeyse tam bir özerklik elde ettikçe piskoposun önemi de ortadan 

kalkmıĢtır.”
361

 Üniversitenin kendi yöneticilerini belirleme yönünde ilk yasalar XIII. 

yüzyılın ortalarından itibaren ortaya atılmıĢ, “Papa Innocent IV. üniversitenin kendi 

kurumsal bağımsızlığının iĢareti olarak kendi mührünü oluĢturmasını temin etmiĢ ve 

1249‟dan itibaren öğrencilerin rektörlerini seçmesi yönünde kararname 

oluĢturulmuĢtur.”
362

 Böylece “oluĢturulan yasalar farklı milletlere rektörleri seçmede 

bütünüyle özgürlük ve aynı zamanda öğrencilere sivil haklar vermiĢtir.”
363

 Örneğin, 

öğrenci loncası niteliğindeki Bologna‟da “rektör öğrenciler tarafından kendi 

aralarından seçilmekte ve üniversite idari, mali ve disiplin hususları bakımından 

öğrenci rektör tarafından yönetilmekte, ancak eğitim-öğretim öğretmenlerin 

inhisarında bulunmaktaydı.”
364

 Öğretmen loncası niteliğindeki Paris‟te ise, rektör ve 

fakülte dekanları öğretmenler tarafından seçilmekte ve öğrencilerin burada da ücret 

ödemelerine rağmen, üniversite, rektör, dekanlar ve öğretmenlerin oluĢturduğu 

kurullar tarafından yönetilmekteydi.
365

* Avrupa‟nın diğer ülkelerinde bulunan 

üniversitelerde ise “bu iki uç arasında çeĢitli noktalara yerleĢtirilebilen yapılar 

vardı”
366

 ve her iki modele uygun yöntemler kullanmaktaydılar. Özetleyecek olursak, 

Ortaçağ üniversiteleri genellikle “hem kentler hem de monarĢi gibi dünyevi otoriteler 
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tarafından üzerlerinde kontrol kurma giriĢimlerini ve müdahaleleri boĢa çıkarmayı 

baĢarmıĢtır. (...) (Bu üniversiteler üzerinde Papalık müdahaleleri ise) genelde hem 

uzak hem de önemsiz”
367

 olmuĢtur. 

Kazanılan özerklik ve özgürlük nedeniyle üniversitenin kendisiyle ilgili karar 

alma süreçleri onun tüm mensuplarının katılımıyla gerçekleĢmekteydi. Paris 

Üniversitesi modelini benimseyen tüm üniversitelerde “her bilim dalı kendi 

hocalarıyla birlikte bir collegium meydana getirmekteydi.”
368

 Hocalar kurulu 

anlamına gelen bu “collegium (fakülte veya bölüm kurulu dersek, çok fazla yanlıĢlık 

yapmıĢ olmayız) kimlerin kendi kurumunda hocalık yapacağına, kimlerin öğrenci 

olacağına kendi karar verecektir. Akademik derecelerin neler olacağına, nasıl 

verileceğine, hangi derslerin kimler tarafından okutulacağına bu hocalar kurulu karar 

verecektir.”
369

 Bologna modelini benimseyen üniversitelerde ise öğrencilerin söz 

hakkı öncelikli olduğu için bu gibi konularda alınacak kararlarda genellikle onlar 

belirleyici olmaktaydılar. Bu üniversitelerde “kontrol öğrencilerde olduğundan 

hocaların denkliği, görevlerini yerine getirmediklerinde onlara verilecek cezalar, 

sevilmeyen hocaların boykot edilmesi gibi konularda onlar karar veriyorlardı.”
370

 

Bunun yanı sıra, tüm üniversiteler “tıpkı commune kentleri gibi, kendi yasalarını 

kendileri koymaktaydılar. Böylece hoca ve öğrenciler kent ve ülke yasaları yerine, 

üniversitenin kendi yasalarına tabi olmaktaydılar. Öylesine ki, üniversiteler, kendi 
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yasalarına uymayanları tutuklamak, yargılamak, hatta hapsetmek hakkına sahip 

olmuĢlardır.”
371

 

Ortaçağ üniversiteleri sadece öğretmen veya öğrenci korporasyonu değildi, 

aynı zamanda “siyasi hayatta da kuvvetli teĢekküller olarak rol oynamıĢlardır.”
372

 

Belirtmek gerekir ki, kurulan ilk okul ve üniversiteler potansiyel olarak 

hareketliydi
373

 ve kimi zamanlar toplumsal koĢullara, siyasi durumlara göre yer 

değiĢtiriyorlardı. Ayrıca bu kurumların “XIII. yüzyılda Avrupa‟ya verdiği uzun 

ömürlü buluĢlardan biri, grev pratiğidir. En uzun ve en ünlü grev, 1229‟dan 1231‟e 

kadar sürmüĢ ve hem piskoposun hem de Kastilya Kraliçesi Blache‟in düĢmanca 

karĢı duruĢunu alt etmiĢ olan Parisli hocalarla öğretmenlerin grevi olmuĢtur.”
374

 

Grevler, isyanlar üniversitelerin ister siyasi iktidara, isterse de dini otoriteye karĢı 

yürüttükleri veya onların talepleriyle barıĢmadığı durumlarda kullandığı yöntemlerdi. 

Grevler genellikle öğrencilerin uluslar esasında örgütlenmesiyle mümkün olmuĢtur. 

Nitekim “din bilginlerinin bireysel otoritelerinden kurtulmaya baĢlayan öğrenciler, 

coğrafi kökenlerine göre, „uluslar‟ halinde (…) bir araya gelmeye baĢlar, (…) 

kendilerini yerli halkın kötü muamelelerine karĢı korumak, iç çatıĢmalarını çözmek, 

hocalarıyla sözleĢmeler yapmak ve ihtiyaç duydukları eğitim ve öğretim 

programlarını kendileri belirlemek amacıyla kendi aralarında örgütleniyorlardı.”
375

 

Bu örgütlenme Ģekli onların birlikte hareketini olanaklı kılıyor ve üniversitelerin 

genel yaĢamda bütünleĢtirici bir rolünü yerine getirmesine imkan sağlıyordu.  
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Libera‟ya göre “1200‟den 1500‟e kadar entelektüeller ile siyasiler arasındaki 

karĢılaĢmalar üniversiteyle birlikte, üniversitenin bünyesinde, üniversite çevresinde 

ya da üniversiteye karĢı gerçekleĢmiĢtir. Üniversite bir unsur, bir aktör ve Batı 

Ortaçağ‟ının siyasi hayatının bir mekanıydı; üniversite, Ortaçağ toplumunun üçüncü 

iktidarıydı.”
376

 Diğer bir ifadeyle, üniversite “özel bir iktidar yeri olarak o dönemin 

siyasi yaĢamında hakem, araç ya da geçiĢ noktası rolü oynamıĢ bir yerdi.”
377

 Fakat 

izleyen yüzyıllarda Ortaçağ üniversitesi imajı gözden düĢürüldü. Durkheim‟in de 

belirttiği üzere, üniversitenin Ortaçağ dönemindeki “bu parlak devri Rönesans ile 

sona erdi. Bu tarihten itibaren, üniversite bir kaç asır devam edecek olan bir tedenni 

devresine girdi.”
378

 

1.4. Eğitimde Genel Yarar ve EĢitlik  

Ortaçağ üniversiteleri kamusallığa imkan sağlayan diğer süreçlerde olduğu 

gibi, ortak iyilik veya genel yarar düĢüncesinde de Antik Yunan‟dan etkilenmiĢtir. 

Antik dönem düĢünürlerinin idealleri yukarıda da belirtildiği gibi, eğitimin tüm 

toplumu kapsayan, herkese açık, kolektif bir biçimde gerçekleĢtirilmesi yönünde idi. 

Pedersen‟in de bu konudaki görüĢüne göre, “eğitim herkesin (özgür insanların) hakkı 

ve hizmeti olarak ilk kez Antik Yunan‟da sağlanmıĢtır.”
379

 Burada eğitim ve bilim 

toplumu kozmik düzleme çektiği, yani mükemmel düzeni sağladığı kadar toplumun 

genel yararına hizmet etmiĢ oluyordu. Bir diğer ifadeyle, Yunanlıların görüĢlerine 

esasen „Kosmos‟ (teori) ile onun genel yaĢamdaki yansıması (pratik) arasında 

bağlantının gerçekleĢmesi ortak iyiliği veya iyi düzenin inĢasını sağlamaktaydı. 
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Ortaçağ dönemine gelince ise, Ģehirlerde yaĢayan yurttaĢlar genel yararı veya “ortak 

çıkarı oluĢturdukları korporasyonlar/loncalar içinde iyi tanımlanmıĢ hak ve 

görevlerle koruyorlardı.”
380

 Korporasyon esasında kurulmuĢ üniversiteler de ilk baĢta 

onu inĢa eden kolektifi dıĢ güçlerden korumayı amaçlıyordu, fakat sonradan içinde 

bulunduğu toplumun da sınırlarını aĢarak evrensel nitelikte bir faaliyet yerine 

getirmeye baĢladı. Nitekim üniversiteler genel yaĢamı eleĢtirmek, mevcut sorunlara 

çözüm aramak ve çeĢitli mücadele süreçleriyle hakikatin savunuculuğunu yapmakla 

genel yarara hizmet etmekteydi. Üniversitede genel yararın belirlenmesi toplum 

üyelerinin de katılımını içeren karĢılıklı konuĢma, tartıĢma süreçlerinde ortaya 

çıkmaktaydı. Bilimsel çalıĢmalar da bu gereksinimler veya sorunları çözmeye 

yönelikti, yani üniversitenin tüm faaliyetleri genel yaĢamla iç içeydi. Ayrıca 

birbiriyle entegre olmuĢ ekonomik bir yapının bulunmaması veya devlet dahil 

herhangi bir gücün tahakkümüne geçmemesi de bu kuruma ortak ihtiyaçlara veya 

yarara yönelik hareket etme imkanı sağlıyordu. Dolayısıyla burada genel yarardan 

kastedilen yasayla belirlenen veya düzenlenen zorunluluklar değildi, bireylerin 

kendilerince tanımlanan görevleri veya ahlaki iyilikti. 

Üniversiteler her hangi bir ideolojinin veya çıkar iliĢkisinin etkisi altında 

kalmaksızın hakikati, evrensel gerçeği amaç edindikleri ölçüde ve bunu kolektif bir 

biçimde yerine getirdiği sürece genel yarara hizmet ediyordu. Bu dönem 

üniversitelerine bir örnek olarak, “Napoli Üniversitesi‟nin 1224 yılındaki tüzüğünde, 

bu kurum „okumak isteyen herkesin genel yararı için kurulmuştur‟ diye yazıyordu. 

Ünlü üniversitelerin büyük sayıda öğrencilerinin varlığı gerçekten de bu 

                                                           
380

 Olaf Pedersen, a.g.e., s. 102. 



156 
 

üniversitelerin kapısının herkese açık olduğunu göstermektedir.”
381

 Üniversitenin 

genel yarara hizmet etmesini bu kurumların içinde doğdukları çeĢitli çevresel 

koĢullar, özellikle Ģehirlerin tahakkümden uzak örgütsel yapıları da 

desteklemekteydi. Nitekim bu dönemde Ģehirlerin özgürleĢtirici havasında, eğitimi 

ekonominin veya devletin buyruğuna yöneltecek herhangi bir gücün bulunmaması 

üniversitelerin kendi faaliyetlerini genel ihtiyaçlar yönünde özgürce belirlemesine 

imkan tanımaktaydı. Ayrıca Antik dönem akademilerinde olduğu gibi Ortaçağ 

üniversitelerinde de bireysel çıkarı amaçlayan mekanik sanatlar, kazanç getirmeyi 

amaç edinen pratik konular müfredattan çıkartılmaktaydı. Bu üniversitelerde 

mühendislik, mimarlık, cerrahlık gibi mekanik sanatlara dayalı öğretim disiplinlerine 

yer verilmemiĢti. Dönemin entelektüellerine göre bu disiplinler yerine “liberal 

bilimlere, fen bilimlere ve sanatlara insan zihnini geliĢtirip, zenginleĢtirdiği için çok 

daha fazla önem”
382

 verilmeliydi. Bu düĢünürler gerçek bir eğitimin belli bir 

uzmanlık rolü kazandırmaktan ziyade entelektüel ve kültürel özellikler taĢımasını 

öngörmekteydiler. Dönemin üniversite hocalarında hakim olan anlayıĢa göre, 

“bilgiye sahip olanlar (…) yetenek ve kapasitelerini toplumsal açıdan meĢru 

amaçların hizmetine vermeliydiler. Bazı istisnalar dıĢında bilgiden bencilce 

yararlanma düĢüncesini dıĢlıyordu bu anlayıĢ.”
383

 

Üniversitelerde genel yarar söz konusu olduğu için bu hizmete eriĢimde 

hiçbir ekonomik üstünlük veya statü farkı gözetilmiyordu; hatta fırsat eĢitliğinden 

dolayı bu kurumlarda eğitim alanların çoğunluğunu yoksul ve fakir öğrenciler teĢkil 

ediyordu. Üniversiteye hiçbir kısıtlama olmaksızın toplumun tüm kesimlerinden, 
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“tüm sosyal sınıflardan öğrenciler alınıyordu. Ağırlıklı olarak erkekler öğrenciler ve 

az sayıda da kız öğrenciler vardı.”
384

 Bu durum, yani üniversiteye eriĢimde eĢitlik 

imkanı da belli ölçüde Antik Yunan‟dan etkilenmiĢtir. Nitekim Antik dönemde 

eğitim aynı olmakla, toplumun tüm üyelerine açıktı. Sözgelimi, Phales “devletlerde 

mülkiyet eĢitliği gibi eğitim eĢitliğinin de olması gerektiğine inanıyordu.”
385

 Aristo 

Ģehir insanlarının “ortak birliği için eğitime dayanmalı”
386

 olduklarını savunuyordu. 

Sokrates ise halkın tüm tabakalarına açık dersler vererek eğitim eĢitliğini sağlamayı 

hedefliyordu. Antik döneme iliĢkin herkese açık, eĢit ve eriĢilebilir eğitim ideali 

Ortaçağ üniversitelerince de benimsenmiĢti. Üniversitenin yerine getirdiği hizmetin 

kolektifliği vurgusu bu alanın tüm bireylere açık olmasını gerektiriyordu.  

Ortaçağ‟ın entelektüel hayatını ve üniversitelerini araĢtıran Goff‟un anlattığı 

üzere, Ortaçağ döneminde “hiçbir sabit mekanları, gelirleri, hiçbir mülkleri olmayan 

fakir öğrenciler, hoĢlarına giden hocayı izleyerek, ün kazanan hocanın yanına 

giderek entelektüel maceraya atılmakta, verilen eğitimin peĢinde kentten kente 

dolaĢmaktadırlar. XII. yüzyılın çok karakteristik yanlarından biri olan okullu serseri 

kitlesini de onlar oluĢturmaktadırlar. Ama bir sınıf oluĢturmazlar. Farklı kökenlerden 

olup, farklı tutkulara sahiptirler.”
387

 Toplumun tüm katmanlarından öğrencilerin 

üniversiteye alınması aynı zamanda hem toplumsal eĢitsizliklerin önüne geçilmesine 

hem de kültürel farklılıkların canlı tutulmasına imkan tanıyordu. Dolayısıyla 

“üniversite eğitimi, herhangi bir sosyal grubun tercih ettiği bir kültür ve kariyer tipi 

vermiyordu henüz.”
388

 Öğrencilerinin büyük çoğunluğunu fakir öğrenciler, az bir 
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kısmını da aristokrat çocukları oluĢuyordu. Nitekim toplumun fakir kısmının 

üniversite eğitiminden faydalanması için hiçbir engel yoktu, hatta onlara yönelik 

çeĢitli burs ve destek mekanizmaları vardı. Üniversitelerde yazılı sınavlar da yoktu* 

ve üniversiteyi kazanmak için herkes eĢit imkanlara sahipti. Hatta “üniversiteye 

sınavsız kabul bazen zorunluydu.”
389

 Burada belirleyici olan öğrencilerin eğitim 

sürecindeki baĢarılarıydı. Mezuniyet ise, “öğretim süresince öğretmenlerce yapılan 

izleme ve değerlendirmelerle, belirli sürelerle derslere devam etmiĢ olma ve 

öğretimin en son aĢamasında yapılan, uzun sözlü sınavlarda baĢarılı olma Ģartlarına 

bağlıydı.”
390

** 

Üniversite öğrencileri için geçerli olan durum, yani ekonomik farklılıkların 

hesaba katılmaması ve eĢitlik imkanları aynı zamanda üniversite hocaları için de söz 

konusuydu. Nitekim üniversitelerde hoca olarak çalıĢanlar zaten doktorasını 

tamamlamıĢ öğrencilerdi. Goff‟un anlattığı üzere, bu dönemin hocalarına örnek 

olabilecek “Primat denilen Orleans‟lı Hugues, Orleans ve Paris‟te baĢarılı dersler 

vermiĢ ve ince bir alaycı olma ününü elde etmiĢse de (…), anlaĢıldığı kadarıyla hep 

beĢ parasız bir hayat sürmüĢ ve her zaman uyanık bir zihne sahip olmuĢtur.”
391

 

                                                                                                                                                                     
*   Yazılı sınav sistemi üniversiteye sonraki yüzyıllarda girdi ve öğrenci kabulünde bir tür ayıklama 

     iĢlevi görmeye baĢladı. 
389

 Olaf Pedersen, a.g.e., s. 213. 
390

 Kemal Gürüz, a.g.e., s. 10. 

** Goff dönemin sınav ve mezuniyet sürecini Bologna Üniversitesi örneğinde Ģöyle anlatmaktadır: 

    “Bologna‟lı yeni doktora sahibi, derecesini iki aĢamada elde etmekteydi: Asıl sınav (examen veya 

     examen privatum) ve kamu sınavı (conventus, conventus publicus, doctoratus); bu ikincisi daha 

     çok bir unvan elde etme töreni niteliğindeydi.  Aday (…) doktora sahipleri kurulu önüne çıkmakta 

     ve içlerinden biri ona yorumlaması için iki pasaj vermekteydi. Bu yorumu hazırlamak için evine 

     çekilmekte ve hazırlığını akĢama, halka açık bir yerde (çoğu zaman katedralde), müdahale hakkı 

     olmayan baĢ diyakozun da bulunduğu bir doktora sahipleri jürisine sunmaktaydı. Sınavda baĢarılı 

     olan aday lisans mezunu olmakta, ama doktora unvanı alamamaktaydı; bu unvanı ve hocalık 

     yapma hakkını ancak kamu sınavından sonra elde edebilmekteydi. Lisans mezunu o gün katedrale 

     gösteriĢli bir alayla götürülmekte, orada bir söylev verip, hukukun herhangi bir alanı konusundaki 

     tezini okumakta, daha sonra bunu, ona saldıran öğrencilere karĢı savunmaktaydı; böylece ilk kez 

     bir üniversite tartıĢmasında hoca rolü oynamaktaydı.” (Jacques Le Goff, Ortaçağda 

     Entelektüeller, s. 112.) 
391

 Jacques Le Goff, Ortaçağda Entelektüeller, s. 48. 
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Sonuç olarak, üniversite ortaçağ döneminde kendi düĢünsel esasına, gerçek 

amaçlarına uygun bir biçimde örgütlenmiĢ, faaliyetlerini kamu yararı amacıyla ve 

toplumun tüm katmanlarından olan öğrencilerin eriĢimine açık bir biçimde, tartıĢma 

ve müzakere yöntemleriyle yerine getirmiĢtir. 

2. ULUSAL ÜNĠVERSĠTE (XVI. – XVIII. Yüzyıl) 

Üniversitelerin Ortaçağ döneminden ulus devletlerin kurulduğu döneme 

doğru yaĢadığı tarihsel değiĢim sürecini kamusal alanın kurucu unsurları veya 

ilkeleri üzerinden değerlendirmeyi amaçladığımız bu bölümde temel sav, 

üniversitelerin Ortaçağ döneminde barındırdığı kamusal nitelikleri ulus devletin 

denetimine girmesiyle birlikte kaybetmesi ve devletin denetimi altında yeni bir 

kimlik kazanarak, ulusal amaçlara hizmet eden bir kuruma dönüĢmesi yönündedir.  

Erken modern Avrupa (1500-1800) korunan sınırlar içerisinde egemen devlet 

ve aynı milliyet düĢüncesini paylaĢan insanlardan oluĢan bağımsız ulus devletin 

yükseliĢini gördü.
392

 Ulus devletin kurulduğu yüzyıllar üniversiteler tarihinde birçok 

yönden yeni bir evreyi oluĢturmaktadır. Nitekim bu dönemi Ortaçağ döneminden 

ayıran ilk özellik, yani “Batı Avrupa üniversitelerinde millileĢme ve devlete hizmet 

amaç olarak modern zamanların baĢlarında, 1500‟lerde yükseldi. Özellikle Ġngiliz, 

Ġspanya ve Fransa monarĢileri üniversitelerini daha iyi hizmet sunması için 

millileĢtirdi.”
393

 Bu dönemi ortaçağ döneminden ayıran diğer bir özellik, 

üniversitelerin sayısındaki artıĢtır. Charle‟in belirttiği üzere, “1378 yılında gerçek 

anlamda etkin olan üniversite sayısı otuzu bulmuyordu; 1500 yılında iki katından 
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daha fazla olmuĢtur bu sayı.”
394

* Ayrıca bu dönemden itibaren üniversiteler Avrupa 

dıĢında, Amerikan kolonilerinde de görülmeye baĢlamıĢtır. Bu bağlamda, “Santa 

Domingo (1538), Lima (1551) ve Mexico (1551) Latin Amerika‟daki en eski 

kurumlardır; krallığın çıkardığı bir yasayla kurulan ve dinsel tarikatlar (…) 

tarafından neredeyse sürekli denetlenen, özellikle ilahiyat ve kilise hukuku dersleri 

okutulan Latin Amerika üniversiteleri açık seçik biçimde sömürge ve misyonerlik 

kurumlarıydı.”
395

 Aynı zamanda “Amerikan üniversiteleri gençleri toplum için 

akademik veya profesyonel „yöneticiliğe‟ hazırlamaktaydı.”
396

 BaĢlangıçta kolej 

olarak kurulan Harvard ve günümüzün birçok Amerikan üniversitesi bu dönemlerde 

Ġngiliz kolonilerinin ihtiyaç duyduğu din adamlarını ve yöneticileri yetiĢtirmeyi amaç 

edinmiĢti. Aynı durum bu dönemin Avrupa üniversiteleri için de geçerliydi.  

Üniversitelerin sayısı XVIII. yüzyıla doğru artsa da, kurulan yeni 

üniversiteler genel yaĢamdaki yeri ve kamusal niteliği bakımından Ortaçağ 

üniversitelerinin düzeyine yaklaĢamamıĢtır. Öyle ki bu dönemin yeni üniversiteleri 

Ortaçağ‟daki gibi yurttaĢların özgür iradesiyle değil, dini veya siyasi güçlerin eliyle 

kendi amaçları için kurulmuĢtur. Charle‟in de belirttiği gibi, üniversite sayısındaki 

çoğalmanın nedeni “ulus devletlerin ya da Almanya ve Ġtalya‟da yerel prensliklerin 

yükselmesi ve 1520‟den sonra Protestan reformuyla meydana gelen kopmadır. (…) 

Bu arada Katolik Kilisesi de özellikle bu kurumların olası bir misyoner fetih 
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 Christophe Charle, Jacques Verger, a.g.e., s. 25. 

*  XV. yüzyıldan baĢlayan ve XVI. yüzyılda ivme kazanan bir süreçle, üniversitelerin sayısı hızla 

     artmıĢtır. Devletin kontrolüne geçmesiyle ve ekonomik, siyasi, dini nedenlerle üniversitelerin 

     oluĢmasının yeni bir dalgası ortaya çıkmıĢtır: Turin‟de (1405) ve Catania‟da (1404), Arezzo 

     (1464), Pisa (1472) ve Pavia‟da (1412) olduğu gibi. Almanya‟da bu daha dikkat çekiciydi.  

     (J. Keith Hyde, a.g.m., s. 20.) Almanya‟da Halle (1694), Göttingen (1734), daha sonra Berlin 

     (1810) üniversiteleri, (Hilmi Ziya Ülken, a.g.m., s. 9.) 1477‟de Freiburg, 1425‟te Louvain, 1465‟te 

     Budapeste, 1476‟da Mainz, 1477‟de Uppsala, 1479‟da Copenhague üniversiteleri kuruldu. (a.k., s. 

     17.) 
395

 Christophe Charle, Jacques Verger, a.g.e., s. 50. 
396

 Helena Znaniecka Lopata, a.g.m., s. 15. 



161 
 

hareketine karĢı direniĢ kaleleri gibi görüldüğü sınır bölgelerindeki (Avusturya, 

Bavyera, Rheinland) yeni üniversitelerin sayısını artırmıĢtır.”
397

 Bir sözle, dönemin 

üniversiteleri ilk baĢta mezhep savaĢlarının etkisi altında parçalanmıĢ, Protestan 

üniversiteler – Lutherci, Kalvinist ya da Anglikan – ve Katolik üniversiteler olarak 

ikiye ayrılmıĢtır. Bu ayrılmalar “göreli bir biçimde öğretimin içeriğini ve yöntemini 

de”
398

 etkilemiĢtir. Üniversiteler yerel kiliselerin otoritesi altına girerek Hristiyan 

mezheplerini savunan, eğitim ve öğretim sistemini bu esaslarla yerine getiren 

kurumlara dönüĢmüĢtür. 

Eğitimin dinsel içeriklerle doldurulması ve üniversitelerin dini otoritenin 

etkisi altına girmesi Avrupa‟nın çeĢitli yerlerinde aydınların devletler tarafından da 

desteklenen karĢıt hareketlerine yol açmıĢtır. Örneğin, Fransa‟da “Diderot‟dan 

Condorcet‟ye kadar, birçok filozof eğitim sorunlarıyla ilgili yazılar yazdıktan sonra 

hükümetler eyleme geçmeye karar verdiler ve Cizvitlerin* saf dıĢı edilmesinden (…) 

sonra ortaya çıkan boĢluğu bir an önce doldurmaya çalıĢtılar. (…) Bunlar tüm „ulusal 

eğitim‟ yapısının yeniden örgütlenmesini, (…) eğitim kadrosunu laikleĢtirmeyi ve 

doğrudan doğruya ve tek elden devletin denetimine bağlamayı, bütün okullarda 

modern (özellikle bilimsel) eğitim sistemleri yaratmayı öneriyorlardı.”
399

 Kiliseye 

karĢı çıkan ve devlet eğitiminin kiliseyle mücadele etmekte faydalı olduğunu gören 

bu düĢünürler eğitimi kilise baskısından kurtararak özerk ve özgür bir konuma 

getirmeyi değil, devlet denetimine sokarak eğitim yoluyla ulusal gücü artırmayı 

planlıyorlardı. Nitekim sonraki yıllarda yaĢananlar süreçler de bu yönde geliĢti ve 

Avrupa‟nın çeĢitli yerlerinde siyasi güçlerin nüfuzunun artmasıyla üniversiteler bu 
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güçlerin denetimi altına geçti. Devlet denetimine geçen veya devlet eliyle kurulan 

yeni üniversiteler Ortaçağ üniversitelerini model alsalar da, “eğitim anlayıĢları ve de 

birçok üniversitenin gitgide ulusal, hatta bölgesel özellikler taĢımaya baĢlaması 

nedeniyle (…) yapılarında çeĢitli yenilikler ortaya çıktı. Dolayısıyla (…) Ortaçağ 

„universitas‟ının görünüĢteki birliğinin yerini çeĢitli yerel uygulamalar ve ulusal 

özellikler”
400

 aldı ve üniversitelerin kamusallığı devlet denetimi nedeniyle kısıtlandı. 

Devlet denetimine giren üniversiteler Ortaçağ‟daki kamusal niteliklerinden 

kırılma yaĢadılar. Nitekim Ortaçağ üniversitelerinin “siyasal güçler olmalarına, 

devletlerarası mücadelelerde faal bir rol oynamalarına, bazen ön plana çıkmalarına, 

(…) Ģiddetli bunalımlara sahne olmalarına”
401

 karĢın, ulusal üniversiteler “politikanın 

hükmü altına giriyor veya devletleĢiyordu. (…) Devlet baĢkanının iĢi üniversiteleri 

nüfuzu altına almak ve merkezileĢtirmekti.”
402

 Bu durum aynı zamanda çevresel 

koĢulların, özellikle üniversitelerin içinde doğduğu Ģehirlerin değiĢen toplumsal 

iliĢkilerinden de kaynaklanmaktaydı. Yukarda görüldüğü üzere Ortaçağ‟da Ģehirlerin 

özgürlükçü ve eĢitlikçi havası üniversiteler için kamusal bir ortam yaratmaktaydı. 

Oysa “Ortaçağ‟ın sonunda, modern zamanların baĢında neredeyse tüm Ģehirlerde bir 

kentsel aristokratik konsey ya da bir kentliler konseyi egemendi. Bu durum, Ģehirde 

yaĢayanlar için dıĢlayıcı idi, çünkü soylu insanların egemen olmasını ima 

ediyordu.”
403

 Ġktidar grupları Ģehirlerde yaĢayanların sivil özgürlüklerini sınırlayarak 

onları denetimleri altına almaktaydı. Böylelikle ekonomik ve siyasi süreçlerle 

değiĢen toplumsal koĢullar üniversiteleri de etkiliyor ve Ortaçağ‟ın evrensel temelli 

üniversiteleri yerel coğrafyalara mahkum kalarak vatandaĢlık eğitimi vermek gibi 
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sınırlı iĢlevler üstleniyorlardı. Bir diğer ifadeyle, ulus devletler kendi ideolojisini 

üniversiteler eliyle kurumsallaĢtırıyordu. Bu süreci destekleyen birçok düĢünür, 

örneğin Prusya‟da Johann Fichte, devletin eğitime en az milli savunmaya harcadığı 

kadar para harcaması gerektiğini ileri sürüyor ve bu açıklamayı getiriyordu: “Bizim 

önerdiğimiz milli eğitimi evrensel olarak uygulayan devlet, içine yeni bir genç nesil 

dahil olduğu andan itibaren, özel bir orduya hiç gereksinim duymayacaktır, çünkü o 

zamana dek hiçbir neslin elinde olmayan bir orduya sahip olacaktır.”
404

 Bu amaçla 

ilk olarak Ortaçağ üniversitelerinin benimsediği Antik dönem kültürünü ortadan 

kaldırmak, öğrencilerin öngörülmez davranıĢlarına, siyasi faaliyetlerine imkan 

tanıyan koĢulları sınırlandırmak ve öğrencileri gözetim altına almak planlanıyordu. 

Dolayısıyla öğrencilerin kamusal bir biçimde toplanması, siyasi faaliyette bulunması 

artık gözetim sistemleri nedeniyle mümkünsüzdü. Bumin‟in belirttiği üzere, “XVI. 

yüzyıldan baĢlayarak eğitim kurumlarında görülen yenilikler, „gözetim‟ ve buna 

bağlı olarak geliĢen ve en ufak ayrıntıları içeren bir disiplin anlayıĢının 

yerleĢmesiydi. (…) XV. yüzyılda Hollandalı pedagog Agricola, „okul bir 

hapishaneye benziyor‟ ”
405

 demekteydi. Ulusal üniversiteler artık Ortaçağ‟ın 

müzakere ve tartıĢmaya dayalı kamusal üniversitelerini, onun benimsediği 

demokratik ortamı, özgür akademik ve idari faaliyetlerini devlet tarafından sert 

kurallara bağlanan ve denetlenen eğitim süreciyle değiĢtirmiĢti.* Eğitim 

kurumlarının bu yeni disipliner yapıları kaynağını ordudan almaktaydı. Nitekim 

üniversiteler dahil tüm eğitim kurumlarına aktarılan bu teknikler II. Frederic‟in 
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 Henry Barnard, On Education, John S.Brubacher (ed.), McGraw-Hill, New York, 1931, s. 74. (ak) 

     Joel Spring, Özgür Eğitim, (Çev: A. Ekmekçi), Ayrıntı Yayınları, Ġstanbul, 2010, s. 16. 
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* Bu durum sadece üniversiteler için değil, genel olarak tüm eğitim kurumları için geçerliydi. 

    Nitekim “mükemmel Latincesinden, dakikası dakikasına ayarlanmıĢ gününe, kalemin nasıl 

    tutulacağını sayfalarca anlatan açıklamalarından ordudan alınmıĢ iç denetim ve disiplin 

    yöntemlerine ve mimarisine kadar, kolejler daha bir hapishaneydi.” (a.k.) 
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zaferlerinden sonra Prusya piyadelerinin uyguladığı teknikler ve kamp modeliydi. 

“Uzun süre (…) hastanelerde, hapishanelerde ve eğitim merkezlerinde bu kamp 

modeli görülecekti. (…) Her Ģeyden önce, öğretmen sınıfa tam hakim olabilecek 

Ģekilde oturmalıydı. Öğretmen kürsüsünden öğrencilerin ayakları dahil her Ģeyi 

görebilmeliydi.”
406

 

Eğitim kurumları da dahil birçok kamu kurumunda görülen “inzibatı 

yöntemler (…) XVII. ve XVIII. yüzyıllarda hakimiyetin genel yöntemleri haline 

geldiler. (…) Okulda, atölyede, hastanede, ailede (…) insanı en uslu, en itaatkar ve 

en „yararlı‟ kılabilecek olan bu yöntemlerin kendileri, bu yolda ilerlemenin 

„bilimlerini‟ oluĢturdular.”
407

 Bu bilimlerin öğretiminde üniversitelerin yetersiz 

kaldığı zamanlarda ise teknik okullar kuruldu. “Örneğin, programlarını Stevin‟in 

hazırladığı Duytsche Mathematique adlı askeri mühendislik okulu Leiden 

Üniversitesi‟nin hemen yanında kurulmuĢtu.”
408

 Okulların bir kısmı daha sonra 

teknik üniversitelere (Almanya‟da önce Technische Hochschule, daha sonra 

Tecnische Universitat) dönüĢtü ve yakınlarındaki üniversitelerin fakülteleri haline 

geldi.
409

 Bu konuda Fransa için verilecek iyi bir örnek, “Paris‟te, 1530‟larda I. 

François tarafından, Bude ve öteki Fransız Erasmuscularının giriĢimiyle kurulan 

College des Lecteurs Royaux’dur.”
410

 Mesleki okullar temelinde yeni üniversitelerin 

kurulması, Ortaçağ‟da kurulan üniversitelerin özgürlükleri için devletlere karĢı 

direnmesi veya devletin ihtiyaçlarına cevap vermemesi gibi nedenlerle idi. Nitekim 

Ortaçağ‟a ait birçok üniversite, örneğin “Oxford ve Cambridge 1500 yılında, aynı iki 
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yüzyıl önceki toplumsal iĢlevlerini yerine getiriyorlardı.”
411

 KarĢılaĢılan yeni durum, 

yani herhangi otoritenin denetimi altına girerek onun ihtiyaçlarına uygun eğitim 

vermek bu üniversiteler için hiç de olası değildi. Dolayısıyla bu üniversiteler insanı 

miyar almayan, insani mükemmelliğe hizmet etmeyen teknik bilimleri, mekanik 

sanatları dıĢlayarak sadece insani geliĢim ve özgürlük için yararlı olacak bilimleri 

tercih etmiĢlerdi. Modern dönemde ise geleneksel düĢüncenin aksine, “bilim ve 

teknik alanındaki geliĢmeler yararlı yetenekler alanını eski fakülte çerçevesinin çok 

ötesine götürüyordu. Mesleki formasyon özel teĢebbüse bırakılmak istenmiyorsa 

örgütlemek gerekirdi onu”
412

 ve bu da devlet denetiminde meslek okullarının 

açılmasına neden oluyordu. Böylelikle, gelir sağlamayı amaçlayan mekanik 

bilimlerin, ziraatın, ticaretin ilerlemeleri için doğa bilimlerinin eğitimine öncelik 

veren bir sıra meslek okulları kurulmaktaydı. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda “kraliyet 

akademilerinin çoğalması ve Napolyon'un büyük okullar (grandes ecoles) 

kurması”
413

 bu ihtiyaçlardan kaynaklanmaktaydı. Hatta meslek okullarının 

yükseliĢiyle artık üniversitelere nerdeyse hiç ihtiyaç kalmamıĢ, universitas 

düĢüncesinin kriziyle birlikte üniversite kurumlarını “adlandırmak için verilmiĢ 

isimler bile kaldırılmıĢtı. Ortaçağ üniversitesinin baĢarmağa özendiği ansiklopedik 

bilik yerine, mesleğe göre ihtisaslaĢma prensibi”
414

 üniversiteleri müzakerenin, 

diyalogun, eleĢtirinin bastırıldığı, dolayısıyla kamusal sınırlarının daraltıldığı devlete 

bağlı kurumlara dönüĢtürmüĢtü. Artık akademik faaliyetler bilimsel tartıĢmaların 

belirleyiciliği altında değil, devletin veya yükselmekte olan burjuvazinin ihtiyaçlarını 

karĢılayacak biçimde gerçekleĢecekti. Timur‟un belirttiği gibi, “XVI. yüzyılda 
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Erasmus ve Rabelais‟nin hümanist ve ansiklopedik sistemleri, XVII. yüzyılda 

Comenius‟un gerçekçi pedagojisi ve ya da XVIII. yüzyılda Rousseau‟nun doğalcı 

yaklaĢımı, çağlarında, daha ziyade evrim halindeki burjuvazinin özlemlerini 

yansıtıyorlardı. (…) Burjuvazi, devrimci bir atılımla, devlet aygıtını kontrol altına 

alarak (…) pedagojisini okullarda da uygulama alanına koymuĢtur. Devrimci 

rüzgarların esmediği dönemlerdeyse, okul ve üniversiteler, her zaman toplumsal 

düzeni bütün haksızlık ve adaletsizlikleriyle birge savunmuĢ ve meĢru 

kılmıĢlardır.”
415

 

Ortaçağ‟ın kamusal bir biçimde kurulan üniversiteleri XVI. yüzyıldan itibaren 

kilisenin ve krallıkların tahakkümünde geçirdiği yıllardan sonra Fransız Devrimi‟yle 

birlikle kamu hizmeti amacıyla devlet teĢkilatına dahil edildi. Yukarıda da 

değinildiği üzere, Devrim sonrasında, “kamu yada kamusal alan devletin kendisinden 

baĢka bir Ģey değildir; devlet kendi varlığını ve meĢruluğunu (…) kamunun kendisi 

olma niteliğinden almaktadır.”
416

 Dolayısıyla devlet kamusal alanı sahiplendiği 

ölçüde onun tanımını da yapmakta, bu alana iliĢkin öteki güçleri dıĢlayarak kamusal 

alanın genel yaĢamla bağını koparmaktaydı. Kamusal üniversitenin çöküĢü de bu 

değiĢim sürecinde kamusal alanın gerileyiĢi veya devletle özdeĢ anlamda 

kullanılmasına paralel bir biçimde gerçekleĢmekteydi. Devrim ilk baĢlarda eğitimin 

kamusal nitelikte, eĢit ve özgür koĢullarda sağlanmasını savunmuĢ olsa da, izleyen 

yıllardaki uygulamalar bunun tersi yönde gerçekleĢmiĢtir. Nitekim Devrim‟i 

gerçekleĢtirenler üniversiteye büyük bir rol atfetmiĢlerdi. Bu düĢünürler eğitimi 

insanın doğal hakları içerisinde kabul etmiĢ, özellikle Fransız düĢünürleri tarafından 

hazırlanan projeler eğitimin sivil toplumun özgürlük alanını geniĢleterek her tür 
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despotizme karĢı çıkacak siyasal bilince sahip vatandaĢlar yetiĢtirmesini amaçlamıĢtı. 

Bu düĢünürlerden Condorcet eğitimin kamusal ilkelerini canlandırmayı amaçlaması 

ve bu yönde çeĢitli teklifler öne sürmesi nedeniyle konumuz açısından önemlidir. 

Onun önü sürdüğü, “dünya bilimi ve evrensel bir bilimsel dil anlayıĢı (…) bilim 

adamları yetiĢtirmekten çok aydınlanmıĢ insanlar yetiĢtirmek isteği üzerinde 

durmaktadır. Burada bütün zincirlerinden kurtulmuĢ, bütün otoritelerden ve eski 

alıĢkanlıklardan sıyrılmıĢ, aydınlatılmıĢ genç kuĢaklar söz konusu edilmektedir.”
417

 

Bu konudaki raporunda Condorcet toplumsal aydınlanma, hukukun üstünlüğünü ve 

demokratik toplum yönünde gereken diğer ilkeleri gerçekleĢtirmek için vatandaĢlara 

eĢit Ģartlarda eğitim vermenin zorunluluğunu savunuyordu. Condorcet‟in öne 

sürdüğü eğitim projesi devletçi değil, toplum temelli olarak gerçekleĢtirilecekti. 

Nitekim bu sayede siyasi bilinç elde etmiĢ toplum kendisi için tehlikeli olan hatalara 

karĢı koyacak ve hukuk devleti toplumun özgürlüğünü sağlayacaktı. Condorcet bu 

konuda, “her öğretimin ilk Ģartı ancak hakikati öğretmek olduğuna göre devletçe 

kurulacak öğretim kurumlarının, her türlü sosyal ve politik otoritenin etkisi dıĢında 

kalması, bağımsız olması gerekir”
418

 demekteydi. Bu yolda devletin, hiç bir konu 

üzerinde kendi çıkarlarına yönelik bilgileri veya genel düĢünceleri hakikat adına 

öğretmeye hakkı yoktu. Ayrıca, öğretim sadece bilinen bilgileri olduğu gibi korumak 

veya devam ettirmeyi değil, onları geliĢtirmeyi ve yaymayı amaçlamalıydı. 

Condorcet‟e göre bu sayede “insanoğlu, yetkinlik yolunda devam edecektir. Bu 

hakikatlerden her biri bir baĢka hakikate yükselme çarelerini sağladıkça, her adım, 

yenilemesi güç engellere rağmen bize yeni bir kuvvet aĢıladıkça bu yetkinliğe bir 

sınır çizmek mümkün olmayacaktır. (…) Ġnsanoğlunu (…) yetkinlik yolunun çeĢitli 
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katlarına ve bunun sonucu olan mutluluğa ulaĢtırmanın biricik çaresi budur.”
419

 

Görüldüğü üzere, Condorcet‟in savunduğu kamusal eğitim projesi Ortaçağ‟daki 

örneğiyle benzer amaçları benimsemiĢ, insani mükemmelliği ve toplumsal 

aydınlanmayı hedeflemiĢti. Fakat bu düĢüncelerine rağmen Fransa‟da Condorcet‟in 

önerdiğinden farklı bir anlayıĢ galebe çalmıĢtı. Bu diğer anlayıĢı savunanlardan, 

“eğitimin artık ilmi bir karakter taĢıması gerektiğini Ģiddetle ve ısrarla isteyenlerden 

pek çoğu, ilme pratik faydaları dolayısıyla kıymet atfediyorlardı. (…) Bu fikirlerin 

tesiri altında Convention Meclisi, yüksek öğretimin iĢ ve meslek esası üzerine 

teĢkilatlandırılmasını kabul etmek zorunda kaldı.”
420

 

Ortaçağ üniversitelerinin toplumun farklı katmanları arasında birlik ve 

bütünlük sağlayan iĢlevleri XVII.–XVIII. yüzyıllardan itibaren üniversitelerin 

ortadan kaldırılmasından sonra ulusal eğitime terk edildi. Örneğin, Devrim 

savunucularından olan J.P.Rabaut Saint-Etienne, 1792 yılında Konvansiyon‟da 

yaptığı bir konuĢmaya göre, “ulusal eğitim halk oyunlarıyla, ulusal bayramlarla ve 

büyük gösterilerle herkesi birbirine kaynaĢtırmalıydı.”
421

 Kaldırılan üniversiteler ise 

ancak Devrimden sonra yani “1808 senesinde Napolyon I tarafından yeniden, fakat 

bu defa tam bir devlet müessesesi olarak ihya edilmiĢtir.”
422

 Napolyon üniversiteleri 

bir devlet kurumu olarak örgütlendirmiĢ, üniversite hocalarını devlet memuru haline 

getirmiĢtir. Nitekim Ortaçağ döneminde bireylerin kendi iradeleriyle inĢa ettikleri, 

özerk ve özgür statüye sahip üniversite korporasyonu artık “çok sıkı denetlenen ve 

yeni devleti oluĢturan kadronun hiyerarĢisine dahil olmuĢ bir korporasyondur (…) 
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kısacası Humboldt‟un* ideal üniversitesinden açık seçik biçimde farklıdır.”
423

 

Napolyon‟un kurduğu Fransa Üniversitesi Ortaçağ‟ın kamusal üniversiteleri gibi 

özerk ve özgür statüde evrensel amaçlara hizmet eden bir kurum değildi. Kamusal 

alanın devlet alanı haline gelmesiyle birlikte üniversite “kanunları uygulayacak 

ehliyetli bürokratlar ve orduyu çekip çevirecek askeri elemanları yetiĢtirmek; 

gençleri daha itaat ve bağımlılık hissiyatıyla eğitmek”
424

 gibi amaçlara hizmet 

etmekteydi. Napolyon bu kurumlardan “çok Ģey bilen insanların değil, 

imparatorluğun iyi iĢlemesi için gerekli askeri ve sivil mevkileri dolduracak 

yetenekli insanların çıkmasını bekliyordu.”
425

 Dolayısıyla üniversiteler mevcut 

düzenin hizmetinde olan kurumlardı. Bu üniversiteler devlete sadakat ilkesiyle 

bağlıydı ve üniversite öğretim üyeleri akademik derecelere göre değiĢen üniformalar 

giyerek devlet memuru haline getirilmiĢti. “Bununla da kalınmamıĢ, „Ġstiyorum ki,‟ 

diyordu Ġmparator, „öğretim üyeleri, eskiden olduğu gibi dini otorite karĢısında değil; 

fakat noter, sulh yargıcı, vali ya da baĢka bir yetkili karĢısında bir taahhüt 

imzalasınlar.‟ ”
426

 Fransa‟da yaĢanan ulusallaĢma ve devletleĢme süreci sonradan 

diğer ülkeler de, özellikle Prusya‟da da görüldü. Alman üniversiteleri Napolyon 

egemenliğinden çok fazla etkilendiler ve bir tarihçinin anlattığı üzere 

“üniversitelerde tarih profesörleri yeni bir kolektif kimlik yaratmak için tayin edici 

bir rol oynadılar.”
427

 Bu kolektif kimlik ise milliyetçilik üzerinden inĢa 

olunmaktaydı. Dönemin düĢünürlerinden birçoğu, özellikle, “Fichte, eğitimi, tüm 

milli düzeltici güçlerin en büyüğü olarak görmüĢ ve eğitimin milliyetçi bir içerikle 
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doldurulması gerektiğini öne sürmüĢtü.”
428

 Bu sürece karĢı çıkan veya devletin 

çıkarlarına uygun olmayan üniversitelerin ise büyük çoğunluğu Fransa‟da olduğu 

gibi kapatılmıĢtı. Sonuçta eğitim artık Ortaçağ‟ın evrensellik iddialarından, hakikate, 

evrensel gerçeğe yönelik sorgulayıcı içeriğinden koparılarak milli kimlik yaratmak 

amacıyla kullanılmıĢtı.  

Devrimle birlikte eğitim politik içeriğinden uzaklaĢtırılarak sivil haklar 

içerisinde tanımlanmıĢtır ki, bu durum Keskin‟e göre “yaĢamın politik alan içine, 

devlet düzenine kaydolmasının aracıdır. Giorgio Agamben‟in de belirttiği gibi Batı 

dillerinde ulus için kullanılan „nation‟ sözcüğü Latince „doğum‟, yani çıplak yaĢam 

anlamı taĢıyan „natio‟ sözcüğünden gelir. Yani ulus-devletin toprağında doğan yaĢam 

politik düzene (devlete) ulus kimliğiyle ve doğuĢtan sahip olduğu haklarla kaydolur 

ve yalın haliyle politik hükümranlığın taĢıyıcısı olur.”
429

 Böylelikle, toplumu 

ehlileĢtirici eğitim yoluyla inĢa eden “modern çağ maksatlı olarak siyasi insanı, yani 

eyleyen ve konuĢan insanı dıĢlar”
430

 ve bu çağla birlikte “birey, sözleĢmeye dayalı 

yeni toplumsal yapı içinde özgürlüğünü kendi eliyle „devlet‟e teslim ederek yeni bir 

tutsaklık hayatına baĢlamıĢtır.”
431
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2.1. Modern Akıl, Bilim ve Ġdeoloji 

Ortaçağ‟da insani geliĢimi ve mükemmelliği amaçlayan üniversiteler XVI. 

yüzyıldan itibaren yerel kiliselerin ve krallıkların denetimi altında misyonerlik ve 

sömürge amaçlarına hizmet etti. XVIII. yüzyılın sonu ve XIX. yüzyılın baĢlarından 

itibaren ise bu kurumlar devlet teĢkilatına dahil edilmeye baĢlandı. Bu süreçler aynı 

zamanda üniversitede eğitimin, akademik faaliyetlerin de içeriğini belirledi. Nitekim 

XVI. yüzyılda dini, metafizik ve pratik alanlara öncelik tanınırken, XVIII. yüzyılın 

sonu ve XIX. yüzyılın baĢlarında bilimsel faaliyetler devletin ihtiyaç duyduğu 

kategorilere göre Ģekillendi. Artık Ortaçağ eğitiminden kopuĢu simgeleyen bu 

süreçlerle birlikte üniversitelerde “teoloji fakültesi önemsizleĢerek bazen tamamen 

ortadan kalktı, bazen de yerini felsefe fakültesi içinde yer alan din araĢtırmalarıyla 

ilgili bir bölüme terk etti. Tıp fakültesi özel bir meslek dalına insan yetiĢtiren bir 

merkez olarak rolünü korurken, artık tümüyle uygulamalı bilimsel bilgi olarak 

tanımlanmaya baĢladı.”
432

*  
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 Gulbenkian Komisyonu, a.g.e., s. 16. 

* Kant‟ın Fakültelerin ÇatıĢması eseri bu dönemde üniversiteye devlet müdahalesinin mahiyeti 

    hakkında hala en aydınlatıcı metin olarak durmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Kant “aklın 

    kamusal kullanımını, alimlerin, özellikle de saf aklın ilkeleriyle alakalı olanların, yani filozofların 

    meselesi olarak tasavvur eder. Burada söz konusu olan, tıpkı skolastiklerin münakaĢalarında, hatta 

    Reformcuların ünlü kavgalarında olduğu gibi, fakültelerin teorisyenler kisvesinde kendi aralarında 

    bir sonuca bağlayacakları öğreti ve fikirlerdir. (…) Fakülteler arasındaki çekiĢme, alttakilerin daha 

    üstte olanlarla giriĢtiği eleĢtirel bir münakaĢa olarak gerçekleĢir. Üsttekiler, yani ilahiyat, hukuk ve 

    tıp, Ģu ya da bu Ģekilde otoriteye dayanırlar. Ayrıca “bilgi tacirleri” olan din adamlarını, hakimleri 

    ve hekimleri yetiĢtirdiklerinden, devletin denetimi altında bulunurlar. Bunlar, bilimi sadece 

    uygularlar. Buna karĢılık, daha alttaki fakülteler, saf aklın bilgileriyle meĢgul olurlar. Bunların 

    temsilcileri olan filozoflar, hükümetin çıkarlarından bağımsız olarak, yalnızca aklın çıkarları 

    tarafından yönlendirilirler. Zihinlerindeki niyet, “hakikatin kamusal takdimi”dir.” (Immanuel Kants 

    Werke, (ed) Ernst Cassirer, Cilt: 7, s. 343. (ak) Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal 

    DönüĢümü, s. 203.) Felsefe Fakültesi, üniversitenin gerçek iĢlevi ve öğrenmenin esas amacı 

    olan hakikati tartıĢmaktadır. Devlet yurttaĢlarının öte-dünya huzurunu, mülkiyetini ve sağlığını 

    korumakla kendisini mükellef gördüğünden, buna bağlı olarak, ancak kendisinden mülhem bir 

    hakikat anlayıĢını üstün tuttuğundan, Felsefe Fakültesi‟ni hiyerarĢinin alt basamaklarına 

    koyabilmektedir. (Ahmet Çiğdem, “Universitas‟ın ÇöküĢü”, s. 53.) Kant diğer bilim dallarının, 

    buna bağlı olarak mesleklerin yapamadıklarını açıklamak yerine, felsefenin yapabildiklerini 

    sıralayarak felsefeye devletçe biçilen değerin yanlıĢlığını vurgulamak istemektedir. (a.k., s. 54.) 
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Bir diğer ifadeyle, bilimsel faaliyetler Ortaçağ düĢüncesinde olduğu gibi 

insanlığın ortak yararına değil, pratik faydaları olan ve bireysel çıkarlara hizmet eden 

alanlara yöneldi. Girilen yeni dönemden itibaren Ortaçağ‟ın „Kosmos‟u referans 

alan, teori ve pratik arasında bütünlüğü amaçlayan bilim anlayıĢı yeniden 

tanımlanarak pratik faaliyetlerin aracı haline geldi. Nitekim modern dönemde 

“Bacon‟un dediği gibi, „bilimin kanatlarına kurĢun bağlandı‟ ve o, tamamen yere 

inerek pratik faaliyetlerin aracına dönüĢtü. Akademik faaliyetlerin yönü teknik 

taleplere uygunlaĢtırıldı ve giderek bir tek bilimsel-teknik süreç oluĢtu. Bilimin 

teknoloji ile daha çok iliĢkilenmesi ve matematikleĢmesi onu ilkin teorik 

baĢlangıcından uzaklaĢtırdı. (…) Rasyonalizm ve teknisizm eğilimlerinin baskısıyla 

bilimde insani çalarlar solgunlaĢtı ve bilimden insana karĢı, onun duygusal ve ahlaki-

manevi ideallerine karĢı kullanılması ihtimali arttı.”
433

 Bilgiç‟in de belirttiği üzere 

üniversite baĢlı baĢına bir theoria‟dır. “Theoria‟nın belirleyiciliğini üniversiteden 

alırsak geriye kalan praksis, veri belleten sınıflar ve teknolojik üretime dönük çalıĢan 

laboratuarlar olur. Bunlara da üniversite değil, yüksek okul denmelidir.”
434

 Modern 

dönemde yaĢanan süreçler de bu yönde devam etti ve bütünsel bilim anlayıĢı, teori ve 

pratiğin birleĢmiĢ insan anlayıĢı üniversitenin amacı olmaktan çıkarken, kurumlar 

giderek birer yüksekokul olarak örgütlenmeye baĢladı. Fakat bu gibi değiĢimler 

Ortaçağ ve onu etkileyen Antik dönem için söz konusu olamazdı. Nitekim bu 

dönemlerde akademik faaliyetler kamusal aklın öncülüğünde, eleĢtirel biçimde 

gerçekleĢmekte, değiĢmez hakikate veya evrensel gerçeğe sorgulayıcı akıl yoluyla 

ulaĢılmaktaydı. “Aklı değiĢime katkıda bulunmak amacıyla kullanma düĢüncesi 

Sokrates ve Platon‟da yalnızca tiksinti uyandırıyordu. Onlar için değiĢim daha çok 
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site devletlerinin ve bu devletler içindeki sınıfların aralarında sürüp giden rekabet 

demekti.”
435

 Oysa modern döneme geçiĢle birlikte Ortaçağ üniversitelerinde hakikati 

veya gerçeği araĢtırmanın yöntemi olan sorgulama ve soruĢturmalar üniversiteden 

çıkarak baĢka amaçlar için kullanılmaya baĢlandı. Foucault‟un anlatımıyla “Batı, 

(…) karmaĢık soruĢturma tekniklerini kimin, neyi, hangi koĢullarda ve ne zaman 

yaptığını bilmek için geliĢtirdi.”
436

 Böylelikle soruĢturma artık hapishanelerde teknik 

bir olguya dönüĢtü ve suçlulara yönelik olarak tatbik edilmeye baĢlandı. Buna 

rağmen XVIII. yüzyılın sonlarına doğru sadece “Alman felsefesi içinde öğrenmek ve 

bilimsel soruĢturma bir bütündü: aralarında bir kopukluk yoktu.”
437

 Üniversite içinde 

kamusal bir ortam oluĢturma adına önemli olan bu yöntemler üniversite dıĢına 

çıkarılırken, geleneksel olarak üniversiteden uzak tutulan yeni bilim alanları – 

burjuva bilimleri – üniversiteye dahil edildi. Örneğin, “modern çağa kadar etik ile 

siyaset biliminde çok da önemli bir yer iĢgal etmeyen ve insanların baĢka her hususta 

olduğu gibi ekonomik faaliyetlerinde de eylemde bulundukları varsayımıyla hareket 

eden ekonominin bilimsel bir karakter kazanması, ancak insanların toplumsal 

varlıklar haline gelmeleriyle ve kurallara uymayanların asosyal ya da anormal 

görülmelerini olanaklı kılacak bir anormallik düzeyinde belli davranıĢ kalıpları 

göstermeye baĢlamalarıyla mümkün olabilirdi”
438

 ki bu da modern çağa tesadüf etti. 

Modern çağda ekonomi bilimsel karakter kazanarak siyaseti ikinci plana iterken ve 

toplumsal alanın yükseliĢine zemin hazırlarken, bu süreç aynı zamanda kamusal 

üniversitenin de gerileyiĢine yol açmaktaydı. Ekonominin bilim olarak üniversite 

içerisinde yer alması bu alanla iliĢkili diğer alanların da istatistik, maliye vb. 
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üniversite müfredatına yolunu açmıĢ oldu. Hatta milliyetçi düĢünceyi besleyen tarih 

ve edebiyat bile diyalektiğin boĢ bıraktığı yere yerleĢti. Dönemin özellikle Alman 

üniversitelerine dahil edilen bir diğer bilim alanı olarak „kameral bilimler‟, önceleri 

kralın hazine odasını ifade etmekteydi, fakat sonradan bilimsel bir nitelik kazandı. 

Bu dönemin diğer bilim alanlarının yanı sıra, “özgül burjuva bilimi olarak ortaya 

çıkan bilim, psikolojidir.”
439

 Habermas, bu yeni geliĢen bilimler konusunda “bunlar, 

sivil toplumu iktidar organlarına bağlayan sıkı bir bağdı”
440

 demekteydi. Nitekim 

üniversitenin özgür siyasi içeriğinden uzaklaĢması ve teknik bilimlerle donatılması 

onu kamusal niteliğinden uzaklaĢtırarak iktidar iliĢkilerinin müdahalesine açık bir 

duruma getirmiĢti. Toplumsal bağlarından kopan bilimin iktidar organlarına bağlı 

hale gelmesi ise onu siyasi tartıĢmalardan uzak bir konuma yerleĢtirmiĢti. Bilimsel 

bilgi mevcut sistemin varlığını sürdürmesinin bir aracı haline gelmiĢti. 

Habermas‟a göre modern dönemden itibaren özgür akademik faaliyetler gibi 

kamusal akıl da “mevcut bütün egemenlik iliĢkilerini tehdit ettiği için, aleniyetten 

uzak durmak zorundadır. Aleniyetin esas mekanı prensin gizli kalem odası olduğu 

müddetçe aklın dolaysızca ifĢası mümkün olamaz. Bu durumda aklın kamusallığı 

gizliliğine bağlıydı.”
441

 Dolayısıyla üniversiteye yerleĢmiĢ akıl anlayıĢı geleneksel 

kökenlerinden kopmuĢ, Aristocu anlayıĢı üniversiteden atarak yeni bir biçimde 

ortaya çıkmıĢtı. Francois Bernier‟e göre, “yıllardan beri, akıl adında meçhul bir Ģahıs 

üniversite okullarına zorla girmeye çalıĢıyor ve kendilerine Gassandistler, 

Dekartçılar, MalebranĢcılar denen ve hepsi de birer sergerde olan dedikoducu 

taifesinin yardımıyla Aristo‟yu skolastik sığaya çekmeye ve onu kürsüden atmaya 
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hazırlanıyordu. (…) Onun elekten geçirmek istediği sadece Aristo değil, fakat felsefe 

yapmıĢ ve yazı yazmıĢ olan herkesti; geçmiĢin bütün hatalarını tamamen silmek ve 

hayatı yeniden baĢlatmak niyetindeydi.”
442

 Bu akıl anlayıĢının savunucuları, örneğin 

“Fransız filozofu Etienne Bonnot de Condillac, Platon‟un „insan zihninde doğuştan 

düşünceler bulunduğuna‟ iliĢkin görüĢünü kabul etmeyip, insanların tüm 

düĢüncelerinin kaynağının duyumsama olduğunu ileri sürmüĢtür. Ġnsan bilgisinin 

kaynaklarına iliĢkin metafizik ve dinsel olmayan açıklamalar getiren filozoflar 

fiziksel fenomenlerin (olguların) bilimsel incelemesini temel alan bir sosyal bilim 

geliĢtirmeye çalıĢmıĢlardır.”
443

 Bu akıl anlayıĢı Ģüpheciliği dıĢarıda bırakarak 

deneysel sorgulama yoluyla insanlardan bağımsız nesne olarak var olan gerçekliği 

bulmayı hedeflemiĢtir. Dolayısıyla burada “Neden?” sorusu yerine “Nasıl?” sorusuna 

odaklanılmıĢ, amaçlar sorgulanmadan araçlar üzerinde durulmuĢ, anlamın yerini 

kurallar ve formlar almıĢtır. 

XVI. yüzyıldan itibaren girilen yeni dönem, epistemolojik bir değiĢimin 

gerçekleĢmesini ifade etmekteydi. Ortaçağ döneminde metafizikten, sanattan ve 

diğer alanlardan ayrıĢmamıĢ olan bilim anlayıĢı fakültelerini birlik ve bütünlüğü 

içerisinde gerçekleĢtirilen akademik faaliyetler, giderek tek ve bağımsız varlık 

kazanarak rasyonel ve teknik esaslarla tanımlanmıĢtır. Araçsal aklın egemenliği, 

rasyonalizasyon süreçleri akademik faaliyetleri anlamdan, değerlerden uzak tutularak 

nesnel gerçekliği kavramayı amaçlamıĢ ve bilimin anlamı kuĢkulu hale gelmiĢtir. 

Böylelikle bilim kendi amacını sorgulamadan giderek araçsal bir nitelik kazanmıĢtır. 

Bilim kendisi için var olma amacından uzaklaĢtıkça onun egemen güçler tarafından 

                                                           
442

 Paul Hazard, Batı DüĢüncesindeki Büyük DeğiĢme, (Çev: E. Güngör), Tur Yayınları, Ġstanbul, 

     1981, s. 133. 
443

 Gerald L. Gutek, a.g.e., s. 166. 



176 
 

ele geçirilmesi kolaylaĢmıĢ, aynı zamanda bilimin teknikleĢmesiyle eleĢtirellik 

giderek ortadan kalkmıĢ, bilimsel faaliyetler matematiksel sembollere 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu süreç toplumsal yaĢamın farklı alanlarında kendi etkisini 

göstermiĢtir. Nitekim mevcut anlayıĢa göre, doğayı nasıl teknik olarak denetlemek 

mümkün ise, toplumu da teknik olarak denetlemek o kadar mümkündü. Buradan 

hareketle dönemin aydınlanmacı düĢünürleri “Newton ve diğer bilim adamlarının 

fiziksel olguları araĢtırmada kullandıkları bilimsel yöntemi sosyal olguları araĢtırmak 

için kullanmıĢlardı.”
444

 Bu düĢünürlere göre doğa kanunları topluma, ekonomiye, 

siyasete ve eğitime de uygulanabilirdi. Böylelikle onlar geliĢen sosyal bilimler 

aracılığıyla insanların toplumsal yaĢamdaki iĢlevlerinin önceden belirlenmesi ve 

denetim altına alınmasının gerekli olduğuna inanmıĢlardır.  

Bilimin giderek pratik ihtiyaçlara tabi kılınmasıyla onun “Batı toplumlarında 

çok sözü edilen özgürleĢtirici, kurtarıcı etkisine rağmen özellikle sanayide çalıĢanlar 

ve geniĢ kitleler üzerinde yol açtığı yıkım (…) bilimsel bir örtü altında saklanmıĢ ve 

halk kitlelerinin karĢı çıkabileceği gerçek toplum iliĢkilerinin yerine itiraz 

edilemeyecek değerler içeren bilimsellik konarak bazı Ģeylerin gözden saklanması 

veya bunlara tahammül sağlanmıĢtır.”
445

 

2.2. Ulusal Eğitim ve Universitas’ın Krizi 

Ulus devletlerin kuruluĢu üniversitelere ulusal ideolojiyi, milliyetçi görüĢü 

savunmak ve eski bilgilere karĢı savaĢmak gibi misyonlar yüklemiĢtir. Özellikle 

Devrim sonrasında devlet tarafından dayatılan “ulusal ideoloji; ekonomi, bilim, 

teknoloji ve eğitim gibi birçok alandaki politikaların oluĢumunda ve uygulanıĢında 
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etkili olmuĢtur.”
446

 Ulusal ideolojiyle donatılan eğitim ve öğretim, artık Ortaçağ‟ın 

evrensel hakikati, gerçeği amaçlayan kamusal eğitim anlayıĢından kopmuĢ ve bu 

eğitim düĢüncesi devletin sınırları içerisinde kalarak onun çıkarlarına hizmet etmeye 

baĢlamıĢtır. Bumin‟e göre girilen yeni dönemde “cumhuriyet‟in aradığı yalnızca 

doğru bilgiler edinmiĢ insanlar değil, kendisine sadık, tutkulu, coĢkulu 

cumhuriyetçilerdi. „Ġnsana hakikati göstermek yeterli değildir; en önemli nokta onu 

hakikat için coĢkulu kılmaktır‟ deniliyordu.”
447

 Bu iki dönem arasındaki farkı 

gösterecek bir örneği Durkheim, Fransa için Ģöyle ifade etmekteydi: “Ortaçağ‟da 

Paris Üniversitesi‟ne bütün parlaklığını kazandıran Ģey, bu müessesede o devrin 

ilmini meĢgul eden bütün büyük meselelerin incelenmesi ve gerek hocalarda, gerek 

öğrencilerde Ģiddetli bir ilgi uyandırması idi. Fakat XVI. asır boyunca pedagojik 

telakkilerde husule gelen değiĢmelerin sonucu olarak, bu ilmi heyecan ve gayret 

söndü.”
448

 Bu durum Fransa gibi Avrupa‟nın diğer ülkeleri için de geçerliydi. Bu 

süreçlerin etkisiyle “üniversitenin en azından iĢlevleri esasında sonu gelmiĢ; 

universitas’ın çöküĢü, üniversitenin kendisini oluĢturan ruha sırtını çevirmesiyle 

baĢlamıĢtır.”
449

Üniversitelerin devlet denetimine girmesiyle bilimsel faaliyetlere olan 

ilginin azalması, akademik çalıĢmaların giderek üniversite dıĢına çıkması gibi 

süreçlerle baĢlayan universitas‟ın krizi giderek derinleĢmiĢtir. Nitekim Ortaçağ‟da 

bilim adamları ve düĢünürlerin üniversite üyeleri olmalarına karĢılık, XVI. yüzyıl 

sonrasında bilim adamlarının büyük çoğunluğu üniversite dıĢındandı. Timur‟un 

belirttiği gibi, “XVII. yüzyıl Descartes, Spinoza, Leibnitz gibi modern felsefenin 

temellerini kuran filozoflara ve Galile, Newton gibi modern bilimi yaratan bilim 
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adamlarına tanık oldu. (…) Bunlardan hiçbirisi üniversite mensubu olmadı.”
450

 Bir 

diğer ifadeyle, XVII.–XVIII. yüzyılların Aydınlanmayı yaratan bu düĢünürleri artık 

üniversitelerde değil, “akademilerde, bilimsel derneklerde, „Salon‟larda ya da zengin 

amatörlerin kitaplıklarında buluĢuyor, tartıĢıyor ve düĢüncelerini 

zenginleĢtiriyorlardı.”
451

 Akademik faaliyetlerden uzaklaĢarak devlete personel 

yetiĢtiren bir kuruma dönüĢtükleri için toplum üyeleri üniversitelere olan inancını 

kaybetmiĢ, bu kurumlar devrin entelektüelleri tarafından ciddi eleĢtirilere 

tutulmuĢtur. Bu entelektüellerden Yeo, “bazı iĢçi sınıfı ve orta sınıf gruplarında 

üniversiteye olan inancın sarsıldığını ve toplum bilimlerin tüm dallarının kültür 

derneklerinde, sosyal hareketlerde, gazete, dergi ve kitaplarda ve benzeri bir sürü 

„akademi dıĢı‟ kurumlarda üretildiğini”
452

 yazmıĢtır. 

Ortaçağ üniversite eğitiminde kamusal tartıĢma ve eleĢtiriye imkan sağlayan 

Sokratik yöntem de ulusal üniversiteye geçiĢle birlikte gerilemeye baĢlamıĢtır. 

Nitekim bu dönemde ulusal eğitim gençlere “toplumdaki kurumlara saygılı 

olmalarını, egemen güçleri iĢin özüne iliĢkin olarak eleĢtirmekten sakınmalarını, 

baĢka uluslara kuĢku ve nefretle bakmalarını öğretir. Bu eğitim, uluslararası birlik 

ruhu ve kiĢisel geliĢme pahasına, ulusal dayanıĢmayı güçlendirir.”
453

 Okulun 

toplumsal yaĢamdaki itaatkar kılıcı rolünden dolayı “çoğu kez bütün ülke bir okula 

dönüĢüyordu. (…) Bütün baĢkanlar kendilerini „baĢöğretmen‟ olarak sunuyorlardı. 

Doğal olarak bilgi ve iktidar arasında kurulmak istenen özdeĢlik artık Platon türünde 

değildi. Artık „baĢöğretmenler‟ filozoflardan değil, devlet adamlarından, 
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militerlerden oluĢuyordu.”
454

 Ortaçağ‟ın kamusal üniversitelerinin hareketli ruhuna, 

on beĢ günde bir öğretmenler ile öğrenciler arasında düzenlenen tartıĢmalarına karĢın 

ulusal üniversitelerde eğitim aynı zamanda çok hareketsizdi. Nitekim Charle‟in 

belirttiği gibi bu üniversitelerde öğrencilerin isteksizliği ve hocaların devamsızlıkları 

sonucunda dersler boĢ geçiyor, tartıĢmalar yapılmıyor, hatta öğrencilerin zorunlu 

dersleri görmeden sınavlara girmesine jüriler çoğu zaman ses çıkarmıyordu. 

“Sözgelimi Fransa‟da (…) – Avignon, Orange, Orleans, Nantes, Caen, Reims – çok 

düĢük paralar karĢılığı ve ciddi sınavlar yapmadan unvan dağıtma konusunda 

ünlendiler. (…) Devlet de razıydı bütün bunlara ve sözgelimi 1682 yılında yirmi dört 

yaĢından büyük hukuk öğrencilerine „yaĢlarını göz önünde bulundurarak‟ altı ayda 

lisans diplomasi alabilme (normal koĢullarda beĢ yılda alınabiliyordu bu diploma) 

hakkı tanıdı.”
455

 Ortaçağ üniversitesinin diyaloga dayalı sözlü eğitimi yerine ulusal 

üniversitelerde eski manastır okullarında olduğu gibi ezbere eğitim yöntemi 

benimsenmiĢti. Bu dönemin üniversitelerinde öğrenci-hoca iliĢkisinin dikkatli bir 

analizi, bu iliĢkinin temel olarak karĢılıklı değil, tek taraflı yani anlatı niteliğinde 

olduğunu ortaya koyabilir. Burada “öğretmen, gerçeklikten sanki kıpırtısız, durağan, 

ayrı bölümlerden oluĢan ve öngörülebilir bir Ģey gibi söz eder. Ya da öğrencilerin 

varoluĢsal deneyimine tamamen yabancı bir konuda uzun uzadıya açıklamalar yapar. 

Görevi, öğrencileri anlatısının içindekilerle – gerçeklikten koparılmıĢ, onları ortaya 

çıkarmıĢ olan ve anlam kazandırabilecek bütünlük bağlantısı koparılmıĢ içeriklerle – 

„doldurmak‟tır. Kelimeler somutluklarından boĢaltılır. (…) Anlatı öğrencilerin, 

anlatılan Ģeyi mekanik olarak ezberlemesine yol açar.”
456

 Bunun yanı sıra, Ortaçağ 
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üniversitelerinde ortaya çeĢitli soruların atılmasıyla baĢlayan ve sonuçları 

öngörülmez olan tartıĢmalar veya özgür eğitim yöntemi modern dönemden itibaren 

ulus devletlerin belirleyiciliği altına girmiĢti. Bu üniversitelerin eğitim sürecinde 

“yalnızca seçilmiĢ yazarlar değil, seçilmiĢ parçalar okutuluyordu. (…) Kitaplarda 

okunacak yerler iĢaretleniyor, öğrencilerden yalnızca oraları okumaları 

isteniyordu.”
457

 Bu yolla öğrenciler aklı karıĢtıran bütün bu tartıĢmalardan uzakta 

yaĢayacaklardı. Öğretmenler programın dıĢında hiçbir yazardan söz etmeyecekler, 

hiçbir yeni öğretim yöntemini denemeyeceklerdi.
458

 Dolayısıyla ders kitapları 

milliyet temelli bir yanlılık esasında yazılmakta ve milliyetçi görüĢün, yeniden 

üretilmesine hizmet etmekteydi. Devlet burada her Ģeyin en iyisini bilen 

konumdayken, öğrencilere veya öğretmenlere kendi baĢlarına düĢünmek serbestliği 

tanınmamaktaydı. Ayrıca, eleĢtiri ve tartıĢmaların kısıtlandığı eğitim sürecinde 

“spekülasyon metafizikle eĢanlamlıydı, metafizik de mitoloji ve hurafeyle”
459

 bir 

tutulmaktaydı.* 

Ortaçağ üniversitelerinin bireylerin yeteneklerini geliĢtiren, onu geniĢ bir 

dünya görüĢüyle donatan, sorgulayıcı kılan ve farklılıklar içerisinde kıyaslamalar 

yaparak doğru seçimler etmesini sağlayan eğitim sürecine karĢılık ulusal 

üniversitelerde siyasi iktidarın çıkarlarını güden ideolojinin belirleyiciliği hakimdi. 

Alman düĢünür Max Stirner‟e göre, bu toplumun en önemli sorunu toplumun özgür 
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*  Örneğin, “1702 yılında, Leyden Üniversitesinde Yunan ve Latin tarihi okutan, Jacob Perizonius adlı  

    pek tanınmıĢ bir Profesör, (…) güzel Latince cümlelerle, cemiyetin artık olgun bir seviyeye 

    eriĢtiğini ve bu çağda her Ģeyin tenkit edildiğini, insanların her meselede iki kutuptan birine 

    geçiverdiklerini; tarih ilminin tam bir buhran içinde bulunduğunu bazılarının peri masallarını 

    hakikat diye yutup bazılarının da tarihi bütün bütün inkar ettiklerini, bilhassa bu Ģüpheci tavrın 

    kuvvet kazandığını, daha parlak ve cazip göründüğü için de daha tehlikeli olduğunu anlattı. Bu 

    böyle devam ederse felaketle neticelenecek, bütün dünya her Ģeyden Ģüphe eder hale gelecekti. 

    Tarihçi nihayet tarihte kesinliğe eriĢmenin mümkün olduğunu söyledi ve bu inancın kuvvetiyle 

    haykırdı: “ġüpheciliğin canı cehenneme!” ” (Paul Hazard, a.g.e., s. 54.) 
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insanlar yerine eğitimli insanlarla dolu olmasıydı. “Stirner öğretilen bilginin bireyleri 

yaratıcı kiĢilerden çok öğrenenlere dönüĢtürdüğüne inanıyordu. Öğrenenler nasıl 

hareket edileceğine dair bilgi için uzmanlara ve kurumlara giderek artan 

bağımlılıkları nedeniyle irade özgürlüklerini kaybediyorlardı. (…) Mevcut okullar 

iradenin özgürlüğüne karĢı çalıĢıyorlardı.”
460

 Böylelikle bu kurumlar ulusal ideoloji 

nedeniyle siyasi eylemi kısıtlamakta ve öğrencilerin özgür iradeleriyle eylemde 

bulunmasını önlemekteydi. Ortaçağ üniversitelerinin toplum içinde birlik ve 

bütünlük yaratan, kaynaĢmayı sağlayan rolüne karĢın ulusal üniversiteler tamamıyla 

durgun, sürekli denetim altında tutulan kurumlardı. 

Universitas‟ın modern devlet denetimine girmesiyle yaĢadığı kriz sadece 

bilimsel ve eğitsel yönlerden değil, aynı zamanda evrensel statüsünü kaybetmesinden 

de görülmektedir. Nitekim Goff‟un belirttiği gibi, üniversiteler devlet denetimine 

girerken “uluslararası niteliklerini de kaybetmiĢlerdir. Bunun baĢlıca nedeni, 

personel ve öğrencileri giderek daha büyük ölçekte ulusal veya hatta bölgesel 

tabandan devĢirilen, çok sayıda yeni üniversitenin kurulmasıdır.”
461

 Geleneksel 

üniversitelerin karĢı çıkıĢları nedeniyle devlet tarafından kurulan yeni üniversiteler 

artık ulusal ideolojiye hizmet ettikleri için ülke sınırları içerisinde kalmıĢtır. XVI. 

yüzyıl ve sonrasında, “otoriter rejimlerin olduğu dönemlerde „cuius regio, eius 

universitas‟ (ülke kiminse, üniversite onundur) kuralı geçerli olmuĢ”
462

 ve üniversite 

siyasi iktidara bağlanarak onun tarafından belirlenen çerçevede faaliyetini 

sürdürmüĢtür. Özellikle, Otuz yıl savaĢlarından sonra, dini veya mezhepçi nedenlerle 

“hemen hemen her yerde „sapkınlığın‟ kendilerine bulaĢmasından ve insanların 
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doğru yoldan çıkmasından korkan hükümdarlar devletlerinin gelecekteki 

seçkinlerinin eğitim koĢullarını sıkı biçimde denetlerken, bir yandan da 

vatandaĢlarının yabancı ülkelerde okumalarını yasaklayan yasalar çıkardılar ve 

sınırların ötesinden getirilen diplomaların geçersiz olduğunu ilan ettiler.”
463

 Örneğin 

Fransa‟da “çok sayıda Ġngiliz‟in ve Büyük Bölünme sırasında da çok sayıda 

Alman‟ın ülkelerine dönmeleriyle, Paris Üniversitesi zaten hoca ve öğrenci 

kaynakları açısından Fransız olma eğilimine girmiĢ durumdaydı.”
464

 Böylelikle 

Avrupa‟da öğrenci hareketliliği giderek azaldı ve üniversite diploması mevcut siyasi 

düzene bağlılık anlamına gelen bir nitelik kazanmaya baĢladı. 

Charle‟e göre “genellikle tümü yerel prensliğe bağlı olan yeni üniversitelerin 

ne evrensellik ne de mümkün olmayan bir bağımsızlık iddialar vardı; (…) 

Terminoloji ve kurumlar arasında kesin bir benzerlik olmasına rağmen, (…) 

üniversiteler, XV. yüzyıl sonunda, üç yüzyıl önceki kuruluĢ dönemlerine göre çok 

farklı kurumlar olmuĢlardı.”
465

 Kurumlar benimsedikleri kültürel değerler, yönetim 

Ģekli, eğitim ve öğretim biçimi gibi yönleriyle artık kamusallıktan tamamen 

uzaklaĢmaktaydılar. XVII. yüzyıl sonlarında Fransa‟da Paris Üniversitesi‟ne rektör 

tayin edilen Charles Rollin‟in üniversite hakkındaki yazısı bu dönemde 

üniversitelerin topluma karĢı üstlendikleri görevlerin nasıl değiĢtiğini göstermektedir: 

“Üniversitenin ilk konusu insanların ve o kanalla ulusların esprisini oluĢturmaktı. 

Ġnsanlar her yerde aynı olduğuna göre, uluslar hakim esprilere göre farklılaĢıyorlardı. 

(…) Ġkinci konu örf ve adetleri geliĢtirmekti. Bu da belli disiplinler çerçevesinde 

üniversiteye düĢen bir görevdi. Nihayet üniversiteler bir de dini incelemek ve 
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inançları pekiĢtirmek gibi bir iĢlevle yüklenmiĢlerdi.”
466

 Bunların yanı sıra, 

üniversiteler Ortaçağ‟da kamusal dil olarak benimsedikleri Latinceyi de terk ederek 

eğitim ve öğretim faaliyetlerini içinde bulundukları ülkelerin yerel dillerinde yerine 

getirmeye baĢlamıĢlardı. Bu durum ise Avrupa ülkeleri arasında bütünlükçü bilimsel 

çalıĢmaların önünde bir engele dönüĢmüĢ, üniversiteler içinde bulundukları ülkelerin 

ulusal amaçlarını benimseyerek, bilimsel faaliyetlerini ve eğitim sürecini yerel 

ihtiyaçlara göre ĢekillendirmiĢlerdi. 

2.3. Devlet Denetiminde Üniversite 

XVI. yüzyıldan itibaren değiĢen toplumsal koĢullara paralel olarak 

üniversiteler üzerinde önce dini sonra siyasi kuvvetin denetimi arttı, kurumlar kendi 

özerklik ve özgürlüğünü kaybederek bu otoritelerin denetimi altına girdi. Dini 

kuvvetin denetiminde geçen yıllardan sonra üniversiteler krallarla karĢı karĢıya kaldı 

ve kurum, monarĢik devletin denetimi altına girdi. Böylelikle devlet için gerekli 

yöneticiler yetiĢtiren bir yüksekokul mahiyeti kazanmaya baĢladı. Fransa‟da 

Napolyon zamanında doruk noktasına ulaĢan bu sürecin Avrupa‟nın ayrı ayrı 

yerlerinde XVI.–XVII. yüzyıllara dayanan kökleri vardı. Nitekim “Ġngiltere‟de 1636 

statüsü ve Fransa‟da 1679 Kararnamesi üniversite özerkliğini ortadan kaldırıyordu. 

(…) En küçük Alman prenslikleri de dahil, tüm otoriteler üniversite etkinliğini katı 

hukuki kurallara”
467

 bağlamıĢlardı. OluĢturulan kararnamelere göre artık 

üniversiteler devlet tarafından açılacak ve kayıt koĢulları, müfredatlar, eğitim süreleri 

ve sınav yönetmeliklerine yönelik düzenlemeler devlet tarafından belirlenecekti. 
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Bu duruma yol açan en baĢta mali ihtiyaçlar olmak üzere çeĢitli nedenler 

vardı. Örneğin, dönemin “Ġngiliz kolejleri ya da sözgelimi Salamanca Üniversitesi 

gibi maddi donanımı her anlamda çok güçlü üniversiteler dıĢında, gerçekten yeterli 

maddi olanaklara sahip üniversite sayısı çok azdı.”
468

 Bu nedenle üniversitelerin mali 

ihtiyaçlarını karĢılayan devletlerin onlar üzerinde özerkliği ve özgürlüğü kısıtlayıcı 

faaliyetlerde bulunması da kaçınılmazdı. Gürüz‟ün de belirttiği gibi, “üniversite 

özerkliği ve akademik hürriyet üzerindeki esas kısıtlamalar, Ortaçağ‟ın sonlarına 

doğru sivil otoritenin (Ġmparatorluk, Kraliyet, Prenslik veya yerel yönetim) baĢlıca 

mali kaynak haline gelmesi ile ortaya çıkmıĢtır.”
469

 Bilindiği üzere Ortaçağ 

üniversitesi mali ihtiyacını esasen öğrenci milletlerinden karĢılıyordu ve bu yüzden 

dıĢarıya karĢı tam bir bağımsızlık sağlayabiliyordu. Oysa girilen dönemin yeni 

üniversitelerinde öğretim üyelerinin ücretlerinin kent yönetimi tarafından 

ödenmesiyle öğrenci loncası bu niteliğini kaybederek zaman içinde yok olmuĢtur. 

Nitekim “XV. yüzyıl baĢına gelindiğinde, Bologna‟daki 24 hukuk profesörünün 

maaĢları kent yönetimince ödenmekteydi. Bunları atama yetkisi kent 

meclisindeydi.”
470

 Öğrenci loncası olarak kurulan bu üniversitelerde mali ihtiyaçları 

karĢılayan devlet, öğretim üyelerini öğrencilere karĢı korumak için memurlar tayin 

etmiĢ ve yönetici olarak üniversitelere atamaya baĢlamıĢtı. Bu durum öğretmen 

loncası niteliğindeki üniversiteler için de geçerliydi. Örneğin “Paris Üniversitesi‟ni 

reforme etmek, bu üniversitedeki disiplinsizlik ve yetki suiistimallerine son vermek 

isteyen Fransız Kralı Paris Parlamentosu üyesi ve kendine sadık kiĢileri, 

reformatores studii unvanı ile üniversiteyi yönetmek üzere”
471

 atamıĢtı. “Gittikçe 
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geliĢen merkezi otorite, toplumdaki otonomileri yok ederken”
472

, devletin 

üniversiteler üzerinde artan denetleyici faaliyetleriyle “XV. yüzyılın sonlarına 

gelindiğinde, tüm Avrupa üniversitelerinde öğrencilerin ve öğrenci milletlerinin 

yönetimlerdeki etkisi yok olmaya baĢlamıĢtı.”
473

 DolayıĢıyla üniversitede “eski 

öğrenci „uluslar‟ının hiçbir önemi kalmamıĢtır. Bütün üniversitelerde seçim sistemi 

kaldırılmıĢ ya da çok sıkı bir denetime tabi tutulmuĢtur.”
474

  

Bilindiği üzere Ortaçağ üniversitelerinde rektörler öğrenciler veya öğretim 

üyeleri tarafından seçilmekteydi, oysa “daha sonra kurulan üniversitelerde ise, 

üniversiteyi kuran otorite (Kral, Prens veya yerel yönetim) tarafından 

atanmaktaydı.”
475

 Rektörlerin yanı sıra öğretim üyesi veya “profesörü atama yetkisi 

(de) tamamen üniversite dıĢı devlet yetkililerine verilmiĢtir. Bu yetki diğer ülkelerde 

de üniversitenin uhdesinden çıkmıĢtır.”
476

 Örneğin, “Ġngiliz kralları Oxford ve 

Cambridge‟deki kolej müdürlerinin seçimlerine müdahale etmekteydi. (…) 

Cambridge‟in idari ve akademik yapısı Kraliçe I. Elizabeth tarafından 1570‟de 

çıkarılan bir fermanla köklü bir Ģekilde değiĢtirildi”
477

 ve bundan sonra “Oxford ve 

Cambridge‟de yönetim yetkileri tüm öğretmen ve mezunlardan oluĢan büyük genel 

kurullardan (Oxford‟da Congregatio Magna veya Convocation, Cambridge‟de 

Senate), daha küçük yönetim kurullarına (Oxford‟da Hebdomadal Board, 

Cambridge‟de Caput) geçmeye baĢladı.”
478

 Dolayısıyla modern dönemden itibaren 

üniversiteler devletin denetimi altına geçerken artık bu konuda karar vermek de 

devlete düĢüyordu. Bu süreci anlatan Fransız tarihçileri varılan noktayı Ģöyle 
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betimlemiĢlerdir: “Kurumların ve sözcüklerin görünüĢündeki benzerliğine rağmen 

üniversiteler, XV. yüzyıl sonlarında, üç yüz yıl önceki, yani baĢlangıçtaki hallerinden 

tamamen farklı bir konuma girmiĢlerdi.”
479

 Böylece üniversitelerin dıĢ otorite 

iliĢkilerini reddeden ve kendi içindeki tüm üyelerinin katılımına dayanan karar alma 

mekanizmaları, demokratik yapısı artık üniversite üyelerinin ellerinden alınmıĢ ve 

devlete bağlanmıĢ, kurum hakkındaki tüm kararlar devlet tarafından verilmiĢtir.  

Modern üniversitelerin ister akademik isterse de idari ve mali yönden kilise 

ve devlet denetimine geçmesi üniversitelerin akademisyenler tarafından eleĢtirilere 

tabi tutulmasına ve karĢı çıkmalarına yol açmıĢtır. Bunu önlemek amacıyla ise 

örneğin Ġngiltere‟de Anglikan Kilisesine bağlılık zorunlu bir hale getirilmiĢ, Kilise 

“1662‟de resmen tanındıktan sonra sadakat yemini etmeyen yüze yakın Katolik 

Profesör Oxford ve Cambridge Üniversitelerinden kovulmuĢtur.”
480

 Ġngiliz 

üniversitelerinin yanı sıra “Paris Üniversitesi gibi eski üniversiteler eski 

özerkliklerinin ellerinden gitmesine karĢı her ne kadar direnseler de”
481

 mali 

zorluklar ve diğer nedenlerle mevcut otoritelerin denetimine girmiĢtir. Prusya 

üniversitelerine gelince ise “1693‟te Prusya devletinin doğrudan denetiminde kurulan 

Hale Üniversitesi (…) Hannover Düklüğü‟ndeki Göttingen‟in (1733) gölgesinde 

kaldı. (…) Üniversite tamamen ve çok sıkı biçimde devletin denetimindeydi (…) öte 

yandan, Lutherci ilahiyatçıların ağır bir baskısı söz konusuydu.”
482

 Sonuç olarak 

üniversiteler idari ve mali özerkliğini kaybettikçe akademik özgürlük de ortadan 

kalkmıĢ, fikir özgürlüğü önüne çeĢitli engeller konulmuĢtur. Sözgelimi bu dönemin 

düĢünürlerinden olan “Spinoza, Heidelberg Üniversitesi‟ne ders vermeye davet 
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edildi; fakat fikirlerini açıkça ifade edemeyen düĢünür”
483

 daveti reddetti. Dönemin 

Amerikan üniversitelerine gelince, bunlardan örneğin Harvard Üniversitesi Ġngiliz 

sisteminden etkilenmiĢ ve özerk bir yapıya sahip olmuĢlardır. Russel ve Judd‟a göre 

Amerikan üniversitelerin özerkliğini sağlayan amiller “mezhep farkları olmuĢtur. 

(…) Muhtelif mezhep mensupları birbirlerini kıskanırlar ve yetiĢecek din adamlarını, 

diğer mezheplerin açtığı müesseselerin tesiri altında bırakmamak için kendi 

müesseselerinin tamamen bağımsız olmasına dikkat ederlerdi. Bu usul devlet 

üniversitelerine de sirayet etti”
484

 fakat sonradan bu üniversiteler de özerkliği 

kısıtlayıcı uygulamalarla karĢı karĢıya kaldı. 

Ortaçağ üniversitesi topluma açık bir kurumdu ve siyasi hayatta önemli bir 

yere sahipti. Üniversitelerin hem kendi içindeki eĢitlikçi ortam hem de bağrından 

çıktığı toplumla olan iç içe bağlar nedeniyle toplumsal hayatta birlik ve bütünlük 

yaratmayı baĢarabilmiĢti. Oysa girilen yeni dönemle devlet, eğitim üzerinde denetim 

kurduğu ölçüde onu toplumla olan bağlarından kopararak kendi amaçlarına göre 

kullanıyordu. Üniversiteler ulusal ideolojiyi yayan ve devlet için gerekli personel 

yetiĢtiren bir kuruma dönüĢtükçe kendi bütünlükçü iĢlevlerini de kaybediyordu. 

Nitekim “XVIII. yüzyıl filozofları ve eğitimcileri toplumun değiĢiminin eğitimden 

geçtiğine inanıyordu, fakat halkı bu iĢe karıĢtırıp karıĢtırmamakta, yani eğitimin 

demokratikleĢtirilmesi sorununda genellikle o yüzyılın hakim anlayıĢının büyük 

ölçüde etkisi altında bulunuyorlardı.”
485

 Siyasi otoritenin etkisi altına girerken siyasi 

faaliyetlerinin kısıtlandığı ölçüde üniversitede demokratik değerler de zarar 

görmüĢtü. Nitekim “eğitimin halkın bütününe açılmasına da baĢtan karĢı çıkılıyordu. 
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Daha az cahil olmanın daha az itaatli olmayı getireceğinden ve böylece geleneksel 

hiyerarĢinin sarsılacağından korkuluyordu.”
486

 Dolayısıyla üniversiteler toplumun 

siyasi bilincinin canlı tutulduğu ve demokratik değerlerin yeniden üretildiği kamusal 

bir kurum olmaktan çıkıyor, toplumsal bağları ortadan kalkarken mevcut iktidara 

bağlı bir kuruma dönüĢüyordu. Örneğin, Fransız Kardinalı Fleury, XVII. yüzyılın 

sonlarında, eğitimin yaygınlaĢtırılmasının toplumsal istikrarın bozulmasına yol 

açabileceğine gerekçesiyle toplumun fakir veya yoksul olan büyük kesimine: “Köylü 

doğdunuz, köylü kalınız; babalarınızın tarlasını sürünüz, efendiye hizmet ediniz, 

gündelikçi olarak çalıĢınız, öğrenimi zengin olanlara bırakınız”
487

 demekteydi. 

2.4. Eğitimde Kamu Yararı ve EĢitlik 

Üniversiteler ulus devletin denetimine girince artık kamu yararı da ulusal 

ideoloji çerçevesinde tanımlanmıĢ ve ondan yararlanma konusunda eĢitsizlikler 

kaçınılmaz olmuĢtur. Devlet bu dönemde eğitimi kamu yararı adına mevcut düzenin 

güvenliğini sağlamak için kullanmıĢtır. Bir diğer ifadeyle, belli bir bilgi ve değer 

aktarımını ifade ettiği için, eğitim bu dönemde “yöneticilerin devletin çıkarlarını 

daha da ileriye götürmek için kullandıkları bir araç”
488

 olmuĢtur.  

Ulus devlet döneminde eğitimin gerçek kamu yararı düĢüncesinden 

uzaklaĢarak ideolojik bir iĢlev üstlenmesini giderek yükselen burjuva sınıfı ve 

merkezileĢen devlet anlayıĢı, ülkelerarası savaĢlar ve artan rekabet, iĢgaller gibi 

çeĢitli faktörler etkilemiĢtir. Özellikle “devletin eğitimi, kendi düzenini korumak ve 

sürdürmek gereksinimi içinde olmasında milliyetçilik ideolojisi büyük bir rol 
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oynamıĢtır. 1789 Devrimi ile birlikte Fransız devrimciler, kitleleri kendi görüĢlerine 

çekmek için eğitimi etkili bir propaganda aracı olarak kullanmıĢlardır. Onlara göre 

okullardaki müfredat, milliyetçi ruhu yansıtmalıdır.”
489

 Fransa‟dakine benzer bir 

süreç, Prusya‟da da yaĢanmıĢtır. Bu ülkede de “eğitimin devletin denetimi altına 

alınmasında milliyetçi düĢünürlerin büyük rolü olmuĢtur. Örneğin Fichte, eğitimi, 

tüm milli düzeltici güçlerin en büyüğü olarak görmüĢ ve eğitimin milliyetçi bir 

içerikle doldurulması gerektiğini öne sürmüĢtür.”
490

 Bu süreçte tüm eğitim 

kurumları, özellikle üniversiteler devletin ulusal ideolojisini kamu yararı adına 

topluma benimsetmesi, bu yolla ulusal güvenliği sağlaması gibi nedenlerle 

eleĢtirilere tabi tutulmuĢtur. Yapılan eleĢtiriler “ulusal bir hükümetin denetimi altında 

devlet okulu eğitiminin, uyguladığı eğitim sistemi aracılığı ile kaçınılmaz olarak 

hükümetin buyruklarına körü körüne boyun eğecek, kiĢisel çıkarlarına ters 

düĢtüğünde ve akıldıĢı olduğunda bile hükümetin otoritesini destekleyecek ve „doğru 

ya da yanlıĢ olsa da benim ülkem‟ türünden milliyetçi bir görüĢü benimseyecek 

vatandaĢlar üretmeye yönelik giriĢimlere yol açtığı”
491

 yönünde idi. 

Ortaçağ‟ın kamusal üniversitesi gerçek anlamda kamu yararını amaç edindiği 

için toplumun tüm üyelerine açıktı ve hizmetten yararlanmada hiçbir kısıtlama söz 

konusu değildi. Oysa üniversiteler ulusal sınırlar içerisine çekilerek devletin 

denetimine girince eriĢimde eĢitlik koĢulları da ortadan kalkmıĢ oldu. Ortaçağ‟da 

toplumun tüm kesimlerinden, özellikle aĢağı sınıftan olan öğrenciler üniversitelerde 

bir araya gelirken, modern dönemden itibaren “üniversitelerde nüfus artıĢı geniĢ 

ölçüde orta sınıf (varlıklı köylüler, zanaatkarlar, tüccarlar, serbest meslek sahipleri 
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vb.) kökenli ailelerin çocuklarının üniversiteye akın etmeleriyle gerçekleĢmiĢti. 

Örneğin, Ġngiltere‟de 1630‟a doğru gençlerin % 2,5‟i üniversite öğretiminden 

geçiyordu ki bu yüzdeye daha sonraları ancak XIX. yüzyılda ulaĢıldı.”
492

 Dolayısıyla 

Ortaçağ sonrasından itibaren üniversiteye giriĢte fırsat eĢitliğinin yerini soy veya 

ailenin ekonomik durumu belirleyince üniversitelerin halk kökenli tabanı giderek 

daraldı ve yükselen burjuvazi/aristokrat ailelerinden olan öğrencilerin oranı 

geniĢledi. Gürüz‟ün de ifade ettiği gibi, bu dönem üniversiteler “neredeyse asillerin 

ve zenginlerin çocuklarına mahsus bir ayrıcalık haline gelmiĢti.”
493

 Charle bu 

durumu Oxford Üniversitesi örneğinde Ģöyle anlatmaktadır: “XVI. yüzyılda varlıklı 

köylülerin, kasabalarda ve kentlerde yaĢayan küçük burjuvaların, zanaatçıların, 

tüccarların, noterlerin, berberlerin çocukları her yerden akın akın gidiyorlardı 

üniversitelere. XVI. yüzyıl sonunda, Oxford‟da halk çocukları üniversite 

öğrencilerinin yüzde 55‟ni oluĢturuyordu. Ortaçağ‟a göre yeni bir Ģey değildi bu 

belki. Yeni olan, daha çok sosyal hiyerarĢinin öbür ucunda, üniversiteye küçük, orta, 

hatta büyük soyluların çocuklarının gitmesiydi.”
494

 Ortaçağ‟da herkese açık 

üniversitelerin halk tabanının daralması XVIII. yüzyıla doğru giderek hızlanmıĢtır. 

Nitekim “XVIII. yüzyıla baktığımızda (…) üniversitelerdeki halk çocukları yok 

olmuĢtur ya da çok azalmıĢtır; bundan böyle, her yerde, öğrenci topluluğunun büyük 

bölümünü subay, hukukçu, avukat, hekim, din adamı (Protestan ülkelerinde) 

çocukları oluĢturmaktadır. (…) Devlet yönetiminde daha etkin olmayı amaçlayan 
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asillerin çocukları giderek artmaya, fakir öğrenci sayısı giderek azalmaya 

baĢlamıĢtı.”
495

  

Üniversitelerin yaĢadığı değiĢim süreci mevcut eğitim anlayıĢını da etkilemiĢ, 

modern dönemden itibaren eğitim zengin ailelerden olan öğrencilerin kamu 

personeline hazırlanmasına hizmet etmiĢtir. Dolayısıyla kurumlar burjuva 

ailelerinden olan öğrencileri toplumun tüm üyelerine açık olmayan bilgi ve kültürle 

donatmıĢ, seçkinler sınıfının değerlerini veya kibar hayat denebilecek yaĢam 

biçimlerini benimsemiĢ ve bunları topluma aktarmıĢtır. Nitekim bu kurumlarda 

“çatal bıçak tutmaktan oturma biçimlerine, diĢ temizleyip tırnak kemirmekten sohbet 

konularının seçimine kadar bütün davranıĢlar en ince ayrıntılarına kadar çiziliyordu. 

(…) Öğrenciler orduda ve idarede kolaylıkla birer görev buluyorlardı. Ayrıca bu 

dönemde görevler satın alınabiliyor ya da babadan oğla miras kalabiliyordu.”
496

 

Burjuva ailelerinden gelen öğrenciler için sağlanan tüm kolaylıklara rağmen, 

“yoksulların eğitim ve öğretimini kolaylaĢtırabilecek hiçbir önlem alınmamıĢtı; 

birçok hocaya ve varlıklı öğrenciye çekici gelen rahat, hatta aristokratik yaĢam 

biçimi onlara itici geliyordu daha çok.”
497

 Üniversiteye eriĢimde düĢük kontenjan 

mevcuttu ve fakir öğrenciler hep aynı statü içerisinde tutulmakta, üstün mevkiler 

ancak zengin ailelerin öğrencilerine bırakılmaktaydı. Toplumsal yaĢamda egemen 

olan ideoloji fakirlerin kendileri hakkında bilgi sahibi olmalarını engellemekteydi. 

Modern dönem Avrupa‟sının tüm ülkelerinde eğitim kurumlarına girebilmek, 

“soylular” arasına katılmak için Ģart olmuĢtur. Pierre Bourdieu‟nun anlattığı üzere, 

“önemli eğitim sınavlarının seçilmiĢ kiĢilerini sıradan insanlardan ayıran bir sınır 
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çizen büyük okullar, genelde kutsal varlıklara bahĢedilmiĢ tüm özelliklere ayrım 

yoluyla sahip olan „seçkin‟ bir kesim oluĢturur. (…) Okul, devletli soyluları yaratır; 

bunlar söz konusu devletin etki alanı kapsamında genel olarak kabul gören bir 

unvana sahip olurlar ve iktidar konumlarında belirli bir kategoriye hak kazanırlar, 

ama aynı zamanda bir geçit töreni olarak daha doğrusu, bir kurum töreni olarak saygı 

ve hürmete de hak kazanmıĢ olurlar.”
498

 Kamu görevine personel alımında soy 

ölçütünden eğitim ölçütüne geçilmesi sonucunda üniversitenin rolü “idarede kariyer 

yapacak yeni bir seçkin kesim yetiĢtirmektir.”
499

 Bu nedenle “kısa sürede ve 

mümkün olan en az harcamayı yaparak diploma sahibi olmak birçok öğrencinin 

açıkça itiraf ettiği amacıydı.”
500

 Bu meyanda, bazı üniversitelerin, hak etmedikleri 

halde birçok zengin öğrenciye para karĢılığı diploma verdikleri, bazı tanınmıĢ 

üniversitelerin dahi, sırf gelir sağlamak uğruna, bu yola baĢvurdukları 

görülmüĢtür.
501

 Hatta “yakınlarını kayırma ve içeriden besleme bazı hallerde o 

dereceye varmıĢtır ki, Marburg, Giessen ve Tubingen gibi bazı prestijli Alman 

üniversiteleri dahi, aile üniversitesi olarak anılmaya baĢlamıĢtır. Cenevre, Basle, 

Edinburgh, Pavia, Salamanca ve Valladolid gibi, daha birçok köklü üniversitede de 

benzer olayların yaĢandığı görülmüĢtür.”
502

 Sonuç olarak, modern dönemde dini ve 

siyasi iktidarın artan denetimi nedeniyle üniversite gerçek amaç ve iĢlevlerinden 

uzaklaĢtırılmıĢ, universitas düĢüncesinin kriziyle birlikte kurumun kamusal 

nitelikleri tahrip olunmuĢtur. 
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3. KĠTLESEL ÜNĠVERSĠTE (1800 – 1980) 

Üniversiteler önceki üç yüz yıl boyunca toplumu ulusal ideolojiyle donatan, 

ülkesine yurttaĢ yetiĢtiren ve personel ihtiyacını karĢılayan bir kurumdu. Fakat XIX. 

yüzyıldan itibaren bu kurum yeni bir döneme girdi. “Avrupa‟da (…) toplumların 

devletin isteklerine uygun millileĢtirilmesi yönünde artan ideolojik gerilim kitlesel 

eğitimin geliĢimini belirledi.”
503

 Greenwood‟un belirttiği üzere, girilen bu dönemle 

birlikte “üniversitelerin odak noktası, belirli bazı meslek kategorilerine giriĢi 

sağlayan profesyonel bilgi ve belgeleri vermekten ibaret hale gelerek daralıyor. 

Üniversiteler birçok öğrenci için ileri meslek okulları haline geliyor.”
504

 Özellikle 

Sanayi Devrimi nedeniyle dönemin üniversiteleri sadece eğitimli değil, aynı 

zamanda sanayi üretiminde, montaj hattında çalıĢacak iĢçiler yetiĢtirmektedir. Bu 

nedenle Sanayi Devrimi‟nin yarattığı etkiyle girilen dönem “eğitim tarihçileri 

tarafından farklılaĢma, yayılma ve yüksek öğretimin meslekileĢmesi olarak 

tanımlanır”
505

 ve bu gibi nedenlerle yeni dönem önceki yüzyılların ulus düĢüncesine 

uzaktır. Spurk‟ın belirttiği gibi, “sanayi çağında liberal ideoloji kiĢisel çıkarı 

toplumun iĢleyiĢ temeli olarak ilan eder ki bu, her koĢulda ulus fikriyle çeliĢiktir.”
506

 

XIX. yüzyılda üniversitelerin girdiği kitleselleĢme ve meslekileĢme dönemi – 

teknik bilimlere artan ilgiyle teknolojide yaĢanan geliĢim, sanayi üretiminin ivme 

kazanması, kapitalist sınıfın doğuĢu, devletin bunları kendi politikalarıyla, 

reformlarla desteklemesi gibi çeĢitli faktörlerce belirlenmiĢtir. Gutek‟in ifadesiyle, 
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“XVIII. yüzyılın sonlarıyla XIX. yüzyılın baĢlarında Endüstri Devrimi ile yayılan 

teknolojik modernleĢmenin etkisiyle ekonomik ve sosyal bir dönüĢüm/değiĢim 

yaĢanmıĢ,”
507

 „artı değer‟ doğuran yeni üretim süreçlerini gündeme getirerek kısa 

sürede yığınlar üzerinde çok büyük bir etki yaratan kapitalist sınıfın doğuĢuna neden 

olmuĢtur.
508

 Yeni bir iktidar kavramıyla örgütlenerek yükselen kapitalist sınıf 

geleneksel değerlerin, toplumsal normların, ahlaki yükümlülüklerin yerine rasyonel 

bilim ve teknik anlayıĢını getirmiĢ ve uygulamaya koymuĢtur. Bir diğer ifadeyle, bu 

süreçle birlikte genel yaĢam içerisinde bütünsellik giderek parçalanmıĢ, rasyonelliğe 

vurgu yapılırken toplumsal bütünlüğü sağlayan normlar, ahlaki yükümlülükler ikinci 

plana itilmiĢtir. Weber‟in de belirttiği gibi Batılı toplumlar “rasyonelleĢerek dini-

geleneksel dünya görüĢlerinin egemenliğine son vermiĢ, kutsal değerlerin çözüldüğü, 

„büyülerin bozulduğu‟ bu süreç içinde kültür dünyası‟nda (yaşam dünyası) farklı 

değer sistemlerine dayanan üç özerk alan oluĢmuĢtur. (…) 1) araçsal akla dayanan 

bilim ve teknoloji alanı, 2) ahlaki değerlere dayanan pratik alan ve 3) estetik 

değerlere dayanan, özerkleĢmiĢ sanat alanı.”
509

 RasyonelleĢme sürecinin, bilimin ve 

tekniğin, bunların temelindeki araçsal aklın yol açtığı parçalanmalar nedeniyle 

Weber bunların sonuçta yaşam dünyası‟nı kendi denetimi altına alarak özgürlükleri 

kısıtlayacağı kanısındaydı. Habermas‟ın sistem‟in yaşam dünyası‟nı köleleĢtirmesi 

olarak ifade ettiği bu sürecin üniversitedeki çeĢitli boyutlarından biri bilimin artık 

kapitalist üretimin, teknolojinin buyruğuna girmesi ve araçsal bir nitelik taĢımasıydı. 

Bilimin geleneksel anlamda yaşam dünyası‟na ait özgürleĢtirici bir olgu olmasına ve 

bilimle teknik arasında karĢılıklı bir bağımlılık bulunmamasına karĢın, girilen yeni 
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dönemden itibaren bilim araçsal akıl temelinde ele alınarak teknik bilgiye 

indirgenmiĢtir. Modern “tekniğin ve bilimin, toplumun kurumsal alanlarına sızdıkları 

ve böylelikle kurumların kendilerini dönüĢtürdükleri ölçüde, eski meĢrulaĢtırmalar 

tasfiye edilmiĢler.”
510

 Dolayısıyla genel yaĢama ait normların, değerlerin yerini tutan 

“rasyonellik ve teknik, hakimiyetin aracı olmaktan çıkmıĢ, bizzat hakimiyet haline 

gelmiĢtir. (…) Bu yeni durumda üretim güçleri (emek, bilim, teknik) artık sahte 

meĢrulukları açığa çıkaran bir aydınlanma aracı statüsünden sıyrılıp bizzat bir 

meĢrulaĢtırma aracı haline gelmiĢlerdir.”
511

 

Kapitalist sınıfın inĢa sürecine paralel olarak iktisadi, siyasi, toplumsal alanda 

yaĢanan reformlar diğer kurumlar gibi üniversiteleri de etkilemiĢ, kurumun misyonu 

egemen güçler tarafından ekonomik amaçlar için değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır. 

Kurul‟a göre “XIX. yüzyıldan XX. yüzyılın ortalarına dek kapitalist devletler, ulusal 

sermayeye uluslararası düzeyde rekabet gücü sağlayacak her türlü desteği 

vermiĢlerdir. Nitelikli emek gücünün yetiĢtirilmesi ve toplumsal yeniden üretimin 

sağlanabilmesi bağlamında kitlesel, kamusal eğitim (devlet eğitimi) de sermaye 

sınıfına verilmiĢ önemli desteklerden birisidir. Refah devlet dönemi olarak da 

adlandırılan bu dönemde eğitimin iki temel iĢlevi, (1) mevcut toplumsal sınıflar ve 

güç iliĢkileri temelinde düzenin meĢruiyetini ve yeniden üretimi sağlayacak ideoloji 

aktarımı ile (2) artı değer sömürüsünü mutlak ve nispi anlamda artıracak emek 

gücünü yetiĢtirmek olmuĢtur.”
512

 Belirtilen bu iki iĢlev çalıĢmamızın bu bölümünde 

ileri süreceğimiz temel savı da özetler niteliktedir. Dolayısıyla buradan çıkarılacak 

sonuç, üniversitenin kapitalist üretimin gereksinimleri çerçevesinde biçimlenerek 
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geleneksel varlığından koptuğu ölçüde kamusal değerlerinin de aĢındığı yönündedir. 

Nitekim XIX. yüzyıldan itibaren “devlet sermayesinin nüfuz etmesiyle ve geleneksel 

olarak ayrı tutulduğu iktidar yapılarına doğrudan kenetlenmiĢ hale gelmesiyle, kamu 

alanının artan „devletleĢtirilmesi‟, (…) „kamunun‟ gittikçe ayrıklaĢan karakteri (…) 

uzmanlaĢmanın baskısı altındaki geleneksel aydın kesim içinde bilginin 

parçalanması: tüm bunlar, yüksek öğrenim bağlamında kamu alanının yavaĢ yavaĢ 

soysuzlaĢması anlatısının, büyük ölçüde sıkıĢtırılmıĢ biçimiyle, sanki içler acısı bir 

halde yeniden oynandığını gösterir.”
513

 Dolayısıyla üniversitenin geleneksel amaçları 

tahrip edilmiĢ ve kurum kuĢatma altına alınmıĢtır. Habermas‟ın yeni feodalleĢme 

dönemi olarak tanımladığı XIX. yüzyıl ve sonrasında devletin ve ekonominin 

birleĢmesi, toplumun siyasi faaliyetlerinin negatif bir karaktere bürünmesi ve 

özgürlüklerin ortadan kalkması, bilimle tekniğin neredeyse özdeĢleĢmesi, eleĢtirel 

aklın yerini araçsal akla bırakması gibi nedenlere dayanarak söylenebilir ki, bu 

dönem için ne kamusal alandan, ne de kamusal üniversiteden söz etmek mümkündür.  

Girilen yeni dönemde üniversite kavramı devletin denetimi altında ama aynı 

zamanda sanayinin gereksinimleri çerçevesinde yeniden tanımlanmıĢtır. Devletin 

üniversite üzerindeki kamusallığı bastırıcı etkileri onu ekonomik amaçlara yönelik 

bir araç haline getirmesiyle devam etmiĢtir. Diğer alanlarda olduğu gibi eğitim 

alanında da ekonomik çıkarlara öncelik tanınması kapitalizmin iktisadi aklı açısından 

mantıklı görülmüĢ ve devlet bu yönde gerekli düzenlemeleri gerçekleĢtirmiĢtir. 

Üniversitelerin ekonomik gereksinimler yönünde tanımlanmasına yol açan ve bu 

dönemi karakterize eden önemli süreçlerden biri, Avrupa ülkelerinde geleneksel 

üniversite anlayıĢının giderek ortadan kalkması ve Amerikan üniversite modelinin 
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onun yerini tutması olmuĢtur. Amerikan modeli giderek egemenlik kazanırken aynı 

zamanda kamusal alanın “kitle kültürü halinin ötesine geçebilecek ve geleneksel 

kültür ve genel eğitim kurumlarını dönüĢtürecek bir fark yaratmasını engellemek için 

güçlü kampanya ve mekanizmalar”
514

 geliĢtirilmiĢtir. 

XIX. yüzyıldan itibaren üniversitelerin devlet öncülüğünde yükselen 

ekonomik hayatta rekabetçiliği teĢvik etmek ve kapitalist ideolojinin yeniden 

üretimini sağlamak gibi iĢlevleri onları demokratik yapısından, geleneksel 

değerlerinden, kamusal niteliklerinden uzaklaĢtırarak “özel” çıkarlara hizmet eden 

bir kuruma dönüĢtürmüĢtür. Kurul‟un belirttiği üzere, “günümüzde hızla özel alana 

devredilen resmi eğitimin tarihsel yolculuğu her ülkede farklı zamanlara denk 

düĢmekle birlikte erken kapitalist ülkelerde XIX. yüzyılın ikinci yarısında 

baĢlamaktadır.”
515

 Bu dönemde üniversitelerde genel yarar ile özel çıkarlar arasında 

gerilim bulanıklaĢmıĢ ve “eğitim ile meslek öğretimi gittikçe birbirine”
516

 

yakınlaĢmıĢtır. Dönemin üniversiteleri sanayi üretiminde artan iĢbölümüne paralel 

bir biçimde parçalanmıĢ, endüstriyel kurumlar veya Ģirketler gibi örgütlenmeye 

baĢlamıĢtır. Örneğin, “Prusya üniversitelerinde 1882-1907 arasında 9 hukuk okulu, 4 

din okulu, 86 tip enstitüsü, laboratuar ya da kliniği, 77 edebiyat ve bilim okulu ve 

enstitüsü kurulmuĢtur. 1882‟de 9,6 milyon mark olan toplam üniversite bütçesi 

1907‟de 26 milyona (…) yükselmiĢtir.”
517

 Bu ülkede “hatta bir ilahiyatçı, Kaiser-

Wilhelm-Gesellschaft‟in ilk baĢkanı Harnack, üniversiteden söz ederken, 

Grossbetrieb (büyük Ģirket)”
518

 demiĢtir. 
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 Nejla Kurul, Tuğba Öztürk, Ġhsan Metinnam, a.g.e., s. 48. 
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 Henry A. Giroux, EleĢtirel Pedagoji ve Neoliberalizm, s. 64. 
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Üniversitelerin geleneksel varlığından koparak meslek öğretimi yönünde 

yaĢadığı değiĢimler, aynı zamanda onların “üretmeyi” amaçladığı mezun tipini de 

belirlemiĢtir. Geleneksel üniversitelerde öğrencilerin eğitimi her Ģeye tercih 

etmelerine ve siyasi yaĢamda etkili olmalarına karĢın XIX. yüzyıl sonrasında 

öğrenciler siyasi tutumlardan uzak, sanayi ve teknoloji dünyasının ihtiyaç duyduğu 

türden, hayatını kendi hırslarına ve tüketime bağlayan bireyler olmuĢlardır. Devlet ve 

toplum özdeĢliğinde toplumun üyesi olmak aynı zamanda devletin bir üyesi olmak ve 

onun yasalarına boyun eğmek anlamına geldiği için toplum üyelerinin davranıĢ 

biçimleri mevcut düzeni tehdit etmekten kaçınmıĢtır. Bu amaçla üniversite ve tüm 

diğer eğitim kurumlarında yasaların içselleĢtirilmesi yoluyla öğrencilerin 

itaatsizliğine, düzeni eleĢtirmelerine son verilmiĢtir. Örneğin, Max Stirner 1840‟larda 

Fransa‟da önemli bir siyasi lider olan Guizot‟dan, “ „bugünün büyük zorluğu zihne 

kılavuzluk ve tahakküm etmektir. Eskiden bu görevi kilise yerine getiriyordu; bugün 

ise kilise bu göreve uygun değildir. Bu büyük hizmet üniversiteden beklenmelidir...‟ 

alıntısını yapıyor. Guizot, bu nedenle üniversiteyi desteklemenin hükümetin görevi 

olduğunu ileri sürüyordu.”
519

 Sonuç olarak, “XX. yüzyıla girerken, sadece 

üniversitenin değil, bir bütün olarak eğitim sisteminin (…) hem devlet hem de 

Ģirketler için itaatkar hizmetçiler üretme sorumluluğunu yüklendiğini söylemek 

mümkündür.”
520

 Üniversite öğrencilerini itaat veya korku kültürüyle kamusal 

yaĢamdan uzak tutan, sanayi üretimine bağlayan, standartlaĢtıran ve „tek boyutlu 

insan‟a dönüĢtüren bu uygulamalar kimi zamanlar kendilerine karĢı baĢkaldırı 

süreçlerine de yol açmıĢtır. 
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 Max Stirner, The Ego and His Own, Libertarian Book, New York, 1963, s. 242. (ak) Joel Spring, 

     a.g.e.,  s. 33. 
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 Metin Özuğurlu, “Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Programının EleĢtirisi”, Eğitim: Ne için? 

     Üniversite: Nasıl? Yök: Nereye?, Ütopya Yayınları, Ankara, 1999, s. 96. 
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XIX. yüzyıldan itibaren üniversite sanayi üretiminin ve teknolojinin etkisi 

altına girerek kamusal niteliklerini kaybederken aynı zamanda kamusal bir dil yerine 

fizik ve matematik temelli sembolik bir dil kullanmaya baĢlamıĢtır. Bu durum 

üniversitenin, akademik çalıĢmaların toplumsal bağlarından koparak egemen 

güçlerin denetimine girmesine yol açmıĢ, bu yöndeki kararlar akademisyenlere 

bırakılmıĢtır. Arendt‟in de belirttiği üzere bilim “hiçbir suretle yeniden gerisin geri 

söze tahvil edilemeyecek olan matematik sembollerden oluĢma bir “dil”i 

benimsemek zorunda kalmıĢtır. (Bu durumda) bilimcilerin siyasi yargılarına 

güvensizlik duymayı bilgece kılan sebep, (…) bilimcilerin içinde yaĢadıkları 

dünyanın sözün gücünü yitirdiği bir dünya olması gerçeğinden ileri gelmektedir.”
521

 

3.1. Araçsal Akıl, Entelektüel Kriz ve Mesleki Eğitim 

Ortaçağ‟da felsefenin rehberliğinde özgürleĢtirici bir nitelik taĢıyan bilim 

XIX. yüzyılda ekonomik amaçlar altında teknolojinin buyruğu altına girmiĢtir. 

Habermas‟a göre bu yüzyılda bilim teknik niteliği nedeniyle “insanın 

özgürsüzlüğünün büyük rasyonelleĢtirilmesini sağlamakta ve özerk olmanın, 

yaĢamını kendi kendine belirlemenin „teknik‟ olanaksızlığını da kanıtlamakta”
522

; 

toplumsal bir yaĢama evreninin kültürel olarak belirlenmiĢ doğallığının yerine de 

aynı ölçüde, insanların kendilerini amaç-rasyonel eylemin ve uyum sağlayıcı 

davranıĢın kategorileriyle ĢeyleĢtirmeleri geçmektedir.
523

 Akademik faaliyetlerin 

sanayi gereksinimlerce belirlenmesi ve teknik eğilimli olması ondan faydalanacak 

gücün, yani kapitalist sınıfın yükseliĢine paralel bir biçimde gerçekleĢmiĢtir. 
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Kapitalist sınıf sanayi üretimi için ihtiyaç duyduğu iĢgücünü temin etmek görevini 

üniversitelere yüklerken artık bu kurumda eleĢtirel aklın hiçbir iĢlevi kalmamıĢ ve 

yerini araçsal akla bırakmıĢtır. Bir diğer ifadeyle, eskiden beri hiçbir çıkar 

gözetmeden insanlığı hedef alan akıl, ekonomik kavramlar temelinde kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bayhan‟a göre “baĢlangıçta (…) „eleĢtirel akıl‟ ile „araçsal akıl‟ bir 

madalyonun iki yüzü gibi idiler. Amaç, insanın bilgeliğini, kendisiyle uyumunu 

arttırmaktı. (…) Ancak, ekonomik sistem geliĢtikçe, burjuvazi yeni yapıları 

oluĢturdukça amaç farklılaĢtı: Artık özlenen, insanın bilgeliğini arttırmak, onu 

özgürleĢtirmek olmaktan çıktı; insanın yalnızca servetini arttırmak oldu. Bunun yolu 

ise „rasyonel‟ davranma idi.”
524

 Rasyonellik üzerine yapılan vurgu aslında sosyal 

iliĢkileri katı kurallara bağlayarak demokratik tartıĢmanın oluĢmasını engelledi, bu 

yönde yapılması gereken görevleri uzmanlara, mühendislere bıraktı. Dolayısıyla bu 

süreç tartıĢma ve müzakere süreçlerini bilimsel rasyonaliteye tabi kılarak insan 

aklının özerkliğini ve eleĢtirel iĢlevini dıĢladı. Akıl rasyonellik kavramı çerçevesinde 

tanımlanarak kendi özerkliğini kaybettikçe ekonomik amaçlara hizmet eden birer 

araç haline geldi. Ekonomik amaçların buyruğuna giren akıl „gerçekliği‟, „doğruyu‟, 

„adaleti‟ hiçbir bilimsel açıklamaya dayanmayan bir görenek sorunu gibi 

tanımlayarak bunları kendi ruhsal otoritelerinden yoksun bıraktı.* Weber‟in de 

belirttiği üzere, araçsal akıl veya bilim artık bu gibi konuları bir kenara iterek “hayata 
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 Vehbi Bayhan, Üniversite Gençliğinde Anomi ve YabancılaĢma, Kültür Bakanlığı Yayınları, 

     Ankara, 1997, s. 71. 

* Horkheimer‟e göre, “aklın biçimselleĢmesi sonucu adalet, eĢitlik, mutluluk, hoĢgörü, geçmiĢ 

    yüzyıllarda aklın doğasında var olduğu ya da gücünü akıldan aldığı varsayılan bütün bu kavramlar, 
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    daha yakın olduğunu kim söyleyebilir bugün? Zamanımızın ortalama aydının felsefesine göre bir 

    tek otorite vardır: bilim, yani olguların sınıflandırılması ve olasılıkların hesaplanması. Adalet ve 

    özgürlüğün, kendi baĢlarına, adaletsizlik ve baskıdan daha iyi olduğu önermesi, bilimsel olarak 

    doğrulanabilecek ve yararlı bir önerme değildir. Böyle bir önerme, kendi içinde, kırmızının 

    maviden daha güzel olduğu ya da yumurtanın sütten daha iyi olduğu önermeleri kadar anlamsız 

    görünmeye baĢlanmıĢtır. Artık doğruluk kendi baĢına bir amaç sayılmamaktadır ve doğruluk 

    arayıĢı toplumsal denetim altında kısıtlanmaktadır.” (Max Horkheimer, a.g.e., s. 68.) 
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teknik bakımdan egemen olmak için ne yapılması gerektiği sorusunun yanıtını verir. 

Hayat üstünde teknik egemenlik kurmamız gerekip gerekmediği ve bunun anlamlı 

olup olmayacağı sorusunu bir yana iter ya da bu konuda bazı kabuller yaparak 

ilerler.”
525

 Bir diğer ifadeyle, akıl amacın anlamlı olup olmamasını sorgulamaksızın 

veya eleĢtirmeksizin amaca götürecek araçlara odaklanmaktadır. 

Araçsal aklın sanayi üretimiyle ön plana geçmesinden itibaren birçok 

akademisyenin, bu konudaki incelemelerinin, özellikle Frankfurt Okulu 

düĢünürlerinden Horkheimer‟in akıl üzerine çalıĢmalarının vardığı sonuç 

“teknolojinin körce geliĢmesinin toplumsal baskı ve sömürüyü güçlendirmesi 

yüzünden, ilerleme(nin) her an kendi karĢıtına, barbarlığa dönüĢme tehlikesiyle karĢı 

karĢıya”
526

 olması yönündeydi. Nitekim XX. yüzyıl baĢlarında böyle bir tehlikeyi 

veya krizi yaĢadı. Entelektüel kriz üniversitenin bu dönemde düĢünsel kökeninden 

kopmasından, yani Bildung iĢlevini terk ederek Ausbilgund iĢlevini üstlenmesinden 

kaynaklanmaktaydı.* Spurk‟a göre üniversitelerin Bildung iĢlevini terk etmesi XIX. 

yüzyılın baĢlarına tesadüf eden bir süreçti. Bir diğer ifadeyle, XIX. yüzyıldan 

itibaren “eski üniversitelerin pek sevdiği Bildung süreci endüstriyel bir eğitim 

sürecine dönüĢme riski altındadır. Bu değiĢim, düĢünme konusuna adanacak zaman 

kalmamasına yol açar. Kamusal yanlar gerilerken, içselleĢtirme ve kiĢilik eğitimi öne 

çıkar.”
527

 Dolayısıyla Bildung iĢlevinin terkiyle yaĢanan, Avrupa kültürünün 

temellerini oluĢturan özgür insan düĢüncesinin terk edilmesi, bilim anlayıĢının ve 
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 Max Weber, Sosyoloji Yazıları, (Çev: T. Parla), Hürriyet Vakfı Yayınları, Ġstanbul, 1987, s. 140. 
526

 Max Horkheimer, a.g.e., s. 149. 

*  Ausbilgund‟le kastedilen üniversitenin XIX. yüzyıldan itibaren üstlendiği iĢlevler, yani  bireyi 

      meslek sahibi yapan faaliyetlerdir. Oysa Bildung‟la üniversitenin geleneksel iĢlevleri, yani insani 

     geliĢimi hedef alan, onun iç potansiyelini ortaya çıkaran, özgürleĢtiren, mükemmel kılan 

     faaliyetleri kastedilmektedir. Bir diğer ifadeyle Bildung Ortaçağın kamusal üniversitesinin özgür 

     insanlığı hedefleyen iĢlevlerine, bireylerin kültürel ve estetik değerler kazanmak suretiyle ruhen 

     geliĢmesi ve olgunlaĢması sürecine iĢaret etmektedir. 
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 Jan Spurk, a.g.e., s. 160. 
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eleĢtirelliğin kriz içerisine girmesiydi. Bu yüzyıllarda Avrupa‟nın modern bilim 

anlayıĢını eleĢtirerek, içinde olduğu kriz ve XX. yüzyılın baĢlarında SavaĢ‟ı 

önleyemeyecek, hatta ġavaĢ‟ı “destekleyecek” niteliği üzerine tezler ileri süren 

düĢünürlerden bir diğeri Edmund Husserl‟di. Husserl “Avrupa bilimlerinin 

(dolayısıyla üniversitelerin) kriz içinde olduklarını iddia ediyor ve bu krizin de (…) 

içsel nitelikte, „bilim olarak yaşanan‟ bir kriz olduğunu düĢünüyordu. Daha somut 

bir ifadeyle, kriz, Nazizm‟in yarattığı tehditle ortaya çıkmamıĢ; aksine, böyle bir 

barbarlık rejimini önleyememiĢ olan bir bilim anlayıĢı Ģeklinde kendini 

göstermiĢti.”
528

 Husserl‟e göre kriz, her türlü çıkar dıĢında gerçek arayıĢının, teori 

anlayıĢının terk edilmesinden ve bilimin teknoloji ile özdeĢ bir niteliğe 

bürünmesinden kaynaklanmaktaydı. Saf bilim anlayıĢının ve genel teorinin terk 

edilmesi, bilimin toplumsal bağlarından koparak hiçbir tartıĢmaya veya eleĢtiriye tabi 

tutulmayacak biçimde teknik bir boyuta indirgenmesi, onun insani hedeflerinin, 

aydınlatıcı niteliklerinin ihmal edilmesi gibi nedenlerle bilimin içine düĢtüğü kriz 

SavaĢ‟ın yaĢanmasına yol açan önemli nedenlerden biriydi. Husserl‟in bu konudaki 

gerekçesi Ģöyleydi: “Bilimsel kültürü yaratmıĢ olan Ģey, teorilerin bilgisel içeriği 

değil, bizzat teorisyenlerde düĢünülerek içselleĢtirilmiĢ, aydınlık bir habitus’un 

yaratılmıĢ olması idi. ĠĢte 1933‟ten sonra tehdit altında olan Ģey, bu pedagojik 

habitus kültürüydü. (…) Husserl, habitus kavramını, Habermas‟ın da benimsediği ve 

geliĢtirdiği yaşam dünyası (Lebenswelt) kavramıyla eĢ anlamlı olarak kullanıyordu 

ve kriz olarak nitelediği durumun kökenini de, „baĢta fizik olmak üzere, en ileri 

disiplinlerin gerçekten teori olarak nitelenebilecek Ģeyden kopmaları‟ ile 
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açıklıyordu.”
529

 Nitekim felsefenin öncülüğünden çıkan fizik, evrensel bilim statüsü 

kazanarak felsefe ve diğer alanları dıĢlarken “bilgi bundan böyle müspet bilimlerin 

hipostazı olarak, tarih dıĢı ve eleĢtiri dıĢı kalacaktır.”
530

 Bilim anlayıĢının yeniden 

tanımlanmasına paralel olarak “düĢünce, hem eleĢtirel olma hem de varılacak 

hedefleri formüle etme amacını terk eder ve artık bilimsel disiplinlerin sınırları içinde 

kalmak zorundadır. Dolayısıyla bilime inanç, metafiziğin reddine ve fiziğin 

idealleĢtirilmesine götürür. Bu Ģekilde, eleĢtiri gözden düĢmüĢ olur”
531

, spekülasyon 

bundan böyle yerleĢik felsefi taslakların tekrarına ya da kiĢilerin dünya görüĢü 

üzerine „zevzekliğe‟ indirgenir.
532

 DüĢüncenin kendi özerkliğini kaybederek tekniğe 

götürdüğü bu dönemde modern bilim veya onun üretildiği alan olarak üniversiteler 

genel yaĢamı ve toplumsal olayları analiz etme, eleĢtirme niteliklerini kaybeder; bu 

durum aynı ölçüde toplumsal çürüme sürecini de baĢlatır. 

Avrupa‟da üniversite düĢüncesinin önceki yüzyıllarda baĢlayan tahribi XIX. 

yüzyılda sanayi üretimiyle hızlanmıĢ, “üniversite, tek tek bilimlerin geliĢmesi, her 

bilim dalındaki uzmanlaĢmalar, araĢtırma ve buluĢların büyük baĢarılarından ötürü 

Ortaçağ‟da temel uğraĢısı olan universitas‟ı yitirmiĢti.”
533

* Ortaçağ üniversitesinin 

felsefenin öncülüğünde birlik ve bütünlük içinde yürüttüğü akademik faaliyetler 

XIX. yüzyıldan itibaren kapitalizmin yeni kar alanlarına, artan mesleklerine uygun 

olarak parçalanmıĢ ve uzmanlaĢmıĢ, kurumlar bu yönde gerekli bilgileri sağlamaya, 
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 Husserl, Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die transzendentale 

     Phanomenologie, La Haye, 1954, s. 135-136. (ak) Taner Timur, Habermas’ı Okumak, s. 99. 
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 Jan Spurk, a.g.e., s. 69. 
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 Ignacy Szaniawski, Emeğin ĠnsancıllaĢtırılması ve Okulun Toplumsal ĠĢlevi, (Çev: T. Yılmaz), 

     Onur Yayınları, Ankara, 1980, s. 38. 

*  Bu süreç sadece üniversitelerde değil, tüm eğitim kurumlarında görülmekteydi. Nitekim “genel 

     eğitim veren ortaokul, XIX. yüzyıl ikinci yarısında ve XX. yüzyılın birinci çeyreğinde insanın 

     dürbünle baktığı bir resimle karĢılaĢtırılabilir: bir üniversite, ama küçültülmüĢ bir ölçüde. Tıpkı 

     üniversitelerin zamanla kendi özünü yitirdiği gibi, onu taklit eden ortaokul ve lise de kendisi için 

     önemli olan Ģeyi yitirmiĢtir: sentez.” (a.k., s. 39.) 
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mesleki eğitim vermeye baĢlamıĢlardı. Bilim kollara ayrılıp normlardan, değerlerden, 

kültürden koparılırken bilimsel anlayıĢ “tamamen teknik eğitimin gölgesinde”
534

 

kalmıĢtır. Aynı bir noktadan bölünerek çoğalan bilim dalları, bilim ve felsefe 

arasındaki ayrıĢma üniversitelerin örgütlenmesini de etkilemiĢ; her iki alanda kurulan 

birbiriyle neredeyse bağıntısız fakülteler üniversite içerisinde parçalanmanın 

göstergesi olmuĢtur. Bilimsel parçalanma süreciyle üniversite bütünselliğini ve 

gerçek rolünü kaybederken parçalanmadan oluĢan her bölüm kendi tamlığını ve 

gerçekliğini öne sürmeye baĢlamıĢtır. 

XX. yüzyıldan itibaren yükselen sanayi üretimi ve artan iĢbölümünün yanı 

sıra yaĢanan savaĢlar da “bilimsel araĢtırmaların boyutlarını ve üniversitelerin 

yapılarını köklü bir biçimde değiĢtirmiĢtir. Bilim adamları, bu dönemde, 

çalıĢmalarını ülkelerinin savaĢ gücüne katkı yapacak alanlarda yoğunlaĢtırmıĢlardı. 

Yeni malzemeler, patlayıcılar, kimyasal silahlar, havacılık, tıp ve cerrahlık 

alanlarında yeni geliĢmeler sağlanmıĢtır.”
535

 Böylelikle üniversiteler devlet 

denetiminde, savaĢı kazanmaya hizmet eden bir kuruma dönüĢmüĢ, hatta savaĢın 

kazanılmasında dikkat çekecek kadar etkili olmuĢtu. Örneğin, “plütonyum ilk kez 

California Üniversitesi‟nin Berkeley Kampusunda üretilmiĢ, atom çekirdeği ilk kez 

Chicago Üniversitesi‟nde parçalanmıĢtı”
536

 ve Federal Hükümet Ġkinci Dünya 

SavaĢı‟ndan sonra, “MIT, CalTech, Penn, Cornell, Harvard ve Stanford gibi belli 

baĢlı üniversitelerde araĢtırma altyapıları kurarak, bilim ve teknolojiye büyük 
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yatırımlar yapmaya”
537

 baĢlamıĢ, ayrıca birçok ülkede bilimsel ilerlemeyle savaĢın 

ihtiyaçları arasında aracılık eden kurumlar oluĢturulmuĢlar. 

Sanayi üretiminin yükseliĢi ve kapitalist toplumun doğuĢu üniversite 

eğitiminde meslekiliği ön plana çekmiĢ ve eğitimde kitleselleĢmenin yolu açılmıĢtır. 

Sanayi üretiminde kullanılan teknikler eğitim kurumlarını, özellikle üniversiteleri 

etkileyerek eğitim sürecinin standart bir nitelik kazanmasına yol açmıĢ, böylece 

üniversiteler aynı büyük fabrikalar gibi örgütlenmeye baĢlamıĢtır. Üniversitelerin 

meslekileĢmesi ve eğitim sürecinin standart/kitlesel nitelik kazanması onların 

sanayinin iĢçi talebini karĢılamak gibi bir iĢlev üstlenmesinden kaynaklanmıĢtır. 

Üniversitelerin sanayi üretimine uygun bir biçimde örgütlenmesi ilk olarak ABD‟de 

görülmüĢtür. Nitekim “ABD‟de 1862 yılı itibariyle 13 yükseköğretim kurumunda 

mühendislik eğitimi verilmekteydi. Ġlk mühendislik programları Ecole 

polytechnique’den esinlenerek ABD‟de askeri akademilerde baĢlatılmıĢtı. (…) 

Mühendislik eğitimi veren yükseköğretim kurumu sayısı 1872‟de 70‟e, 1880‟de 

85‟e, 1896‟da 110‟a, 1917‟de 126‟ya yükselmiĢ olup, (...) mühendislik eğitimi 

1885‟ten itibaren giderek artan bir biçimde bilimsel geliĢmelere dayanmaya ve 

sanayinin ihtiyaçlarına göre Ģekillenmeye baĢlamıĢtır.”
538

 Amerika‟daki bu 

üniversiteler tamamen kapitalist bir zihniyetle kurulmuĢlardı ve bünyelerinde her Ģey 

„alıĢveriĢ‟ esasına dayanmaktaydı. Örneğin, “1900‟lü yılların baĢlarında, Chicago 

Üniversitesi düzenli reklamlar vererek öğrenci çekmeye çalıĢıyordu; Pennsylvania 

Üniversitesiyse bir „Reklam Bürosu‟ yoluyla ismini duyurmaya çabalıyordu. Illinois 

Üniversitesi baĢkanı Andrew Draper, üniversite „etik ve entelektüel bir vasıta olduğu 
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kadar ticari bir iĢletmedir ve iĢletmecilik yöntemleriyle idare edilmezse çöker‟ 

diyordu.”
539

 

ABD‟de baĢlayan bu süreç daha sonra Avrupa üniversitelerine de yayılmıĢ, 

böylelikle kurumlar devlet Ģirketleri olarak örgütlenmiĢler. Fakat bu sürece kadar, 

yani XIX. yüzyıl baĢlarında Alman* ve Ġngiliz üniversitelerinde oldukça farklı bir 

görüĢ egemen olmuĢtur. Dolayısıyla bu ülkelerdeki üniversiteler Avrupa‟nın diğer 

ülkelerinden farklı olarak Amerikanize olmaya karĢıydılar. Ġngiltere‟de üniversite 

denince akla gelen “Oxford ve Cambridge, XIX. yüzyılın sonlarına kadar 

uygulamaya dönük araĢtırmalara ve teknolojiye kayıtsız kaldılar. Dolayısıyla kitlesel 

bir nitelikte değillerdi”
540

 ve meslek esaslarına göre örgütlenmemiĢlerdi. Ġngiliz 

üniversite modelinin kurucusu sayılan “J.H.Newman, „felsefi‟ aklın yetiĢtirilmesiyle 

gerçekten ilgilenmeyen araĢtırmanın, üniversite içerisinde eğitimsel olmayan bir 

ilginin varlığına iĢaret ettiğine inanıyordu.”
541

 Bu nedenle Newman geleneksel 

üniversite düĢüncesinin savunucusu olarak, bu kurumun kamusal nitelikleri kendinde 

barındıracak bir tanımını yapıyordu. Newman‟a göre, üniversite toplumsal yaĢamda 

önemli bir yere sahip olmalı, kamu düĢüncesini geliĢtirmeli, çağının fikirlerine geniĢ 

bir özgürlük ve olumluluk vermeliydi. Newman‟ın yanı sıra diğer liberal düĢünürler 
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de üniversitelerin eskisi gibi “kültürlü insan” yetiĢtirmesinden yanaydılar. Örneğin, 

J.S.Mill Ģöyle diyordu: “Üniversite mesleki bir eğitim yeri değildir. (…) Amaçları 

maharetli hukukçular, fizikçiler ya da mühendisler çıkarmak değil, yetenekli ve 

muktedir beĢeri varlıklar yetiĢtirmektir.”
542

 Fakat 1840‟lardan itibaren geleneksel 

üniversitelere karĢı artan Ģikayetler nedeniyle diğer ülkelerde baĢlayan meslekileĢme 

ve kitleselleĢme süreci Ġngiltere‟de de görülmeye baĢlandı, bu ülkede üniversiteleri 

kapitalistleĢme sürecine uyumlu kılan geliĢme, Ģehir üniversiteleri olarak 

adlandırabileceğimiz Civic Üniversiteler‟in kuruluĢu oldu. Timur‟a göre “Sanayi 

Devrimi‟ne paralel bir geliĢme gösteren bu üniversiteler yüzyılın sonuna kadar 

çoğaldılar ve üniversitelerle modern bilim ve teknolojik geliĢmeler arasındaki bağı 

daha çok bu kurumlar gerçekleĢtirdiler.”
543

 Civic Üniversiteler‟in kuruluĢundan 

sonra Oxford ve Cambridge üniversiteleri de devletin baskısı sonucunda kendilerini 

modern dünyaya uyarlamak zorunda kaldılar ve mesleki esaslar üzerine yeniden 

kurulan bu üniversitelerde öğrenci sayısı hızla arttı. Charle‟in belirttiği gibi, 

“1861‟de yaklaĢık 2400 olan öğrenci sayısı 1901‟de 5881‟e yükseldi ve 1931‟de de 

10.000‟i aĢtı.”
544
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3.2. EleĢtirel Pedagoji ve Marksizm 

XIX. yüzyılda üniversiteler baĢta olmakla tüm eğitim kurumlarını 

ekonominin hizmetine sokan, bireyleri sanayi bilgileriyle donatıp iĢçilere dönüĢtüren, 

araçsallaĢtıran eğitim anlayıĢına karĢı çıkan bir grup entelektüel eleĢtirel pedagojiyi 

ortaya koydu. Bu düĢünürlerden, “Paulo Freire, Raymond Williams, Antonio 

Gramsci, Zygmunt Bauman ve birçok baĢka (…) sosyal kuramcı ve eleĢtirel eğitimci, 

(…) siyasal direniĢin bir formu olarak keĢfedilen halkçı kültürel direniĢ içerisinde 

eleĢtirel kamusal alanlar oluĢturmak için arayıĢ ve mücadele yoluyla siyasal olanın 

önceliğini”
545

 savundular. Mevcut düzenin savunucularına karĢı yer alan bu 

entelektüeller bilimin ve eğitimin kapitalist toplumdaki gerçek rolünü ayrıntılı bir 

biçimde incelediler ve bunu yaparken toplumsal formasyonun Marksist açılımına 

dayandılar. Nitekim XIX. yüzyılın hızlı sanayileĢme sürecinde Marx ve Engels 

bilimin sanayinin ihtiyaçlarına göre Ģekillendiğini fark ederek “geleneksel felsefenin 

bir ideoloji, bilimin de bir üretim gücü haline dönüĢtüğünü gördüler ve bilimle 

eğitimi yerine oturtan tarihi maddeci yöntemi geliĢtirdiler.”
546

 Kapitalist eğitim 

sisteminin tutarlı bir eleĢtirisi olan bu yöntem, zihinsel ve bedensel çalıĢma arasında 

paralellik kurarak „bütünsel insan‟ı amaçlıyordu. 

Marksist düĢünürler toplumsal formasyon üzerine özellikle o zamanın kendi 

içsel dinamiklerinden yola çıkarak birbirini destekleyen çeĢitli tezler ileri sürdüler. 

Bu düĢünürlere göre diğer kurumlar gibi okulların da kurulma amacı egemen sınıfın 

ihtiyaçlarını karĢılamaktı. Kapitalist bir toplumda eğitim egemen sınıfın değerlerini 

ve görüĢlerini yansıtarak bunları kamu yararı çerçevesinde tanımlamakta; üniversite 
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veya okul müfredatı ekonomik gücü elinde bulunduran sınıf tarafından 

belirlenmekteydi. Bu kurumlar öğrencilerden ülkesine bağlı yurttaĢlar, vatandaĢlar 

yetiĢtirerek onları mevcut düzene karĢı saygılı olma ve onu koruma düĢüncesiyle 

donatmaktaydılar. Üniversite ve tüm diğer eğitim kurumlarının yerine getirdiği 

iĢlevler sonuçta kapitalist sınıfın çıkarlarını koruyarak, kapitalist ideolojinin 

toplumsal yeniden üretimi sağlamaktaydılar. 

Marksist düĢünürlere göre eğitim kurumları toplumsal yeniden üretimi yerine 

getirdiği ölçüde mevcut eĢitsizliği de devamlı kılmaktaydılar. Nitekim eğitim 

hizmetine eriĢimde eĢitlik ilkesinin ihmal edilmesi sonucu çalıĢma alanlarına yönelik 

bilgiler bu hizmetlerden yararlanmaya ekonomik gücü yeten egemen sınıfın elinde 

toplanmaktadır. “Ekonomik farklılığı, eĢitsizliği temel alan böyle bir (…) eğitim; 

toplumun ekonomik eĢitsizliklerini sürekli kılıp, statükoyu korur.”
547

 Bir diğer 

ifadeyle, “kapitalist toplumlarda okulun en önemli iĢlevi burjuva ideolojisini ve bu 

bağlamda el emeğiyle entelektüel emek arasındaki iĢ bölümünü yeniden üretmek”
548

; 

kapitalist sınıfın iĢçi sınıf üzerinde denetim kurmasını sağlamaktır. Bu gerçekliğin 

farkına varan Marx, mevcut eğitim anlayıĢının ve bilim teorilerinin objektif 

gerçekliği, hakikati yansıtan değiĢmez fikirler olmadığını gördü. DüĢünüre göre, bu 

teoriler egemen güçlerin talepleri yönünde belirleniyor, gerçek anlamda toplumsal 

ihtiyacı yansıtmıyordu. Dolayısıyla bilimsel geliĢmeler özgürleĢtirici içeriğinden 

tamamen yoksun bırakılarak kendi zamanlarının hakim sınıfına ve ideolojilerine 

hizmet ediyorlardı. Marx bu konuda Alman Ġdeolojisi‟nin 39. sayfasında bunları 

yazmaktaydı: “Her dönemde, egemen sınıfın fikirleri egemen fikirlerdir. (…) Maddi 

üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf, aynı zamanda düĢünsel üretim araçları 

                                                           
547

 Gerald L. Gutek, a.g.e., s. 255. 
548

 Taner Timur, Toplumsal DeğiĢme ve Üniversiteler, s. 30. 



210 
 

üzerinde de egemenliğe sahiptir; böylece, genel olarak, düĢünsel üretim araçlarına 

sahip olmayanların fikirleri bu egemenliğe bağımlıdır. (…) Egemen sınıfı oluĢturan 

bireyler, baĢka Ģeylere olduğu gibi, bilince de sahiptirler, dolayısıyla düĢünürler. 

Böylece (…) onların fikirleri, çağın fikirleridir.”
549

 Marx‟ın düĢüncelerine bir kanıt 

olarak doğa felsefesi veya parapsikoloji gibi bu dönem ortaya çıkan çeĢitli bilim 

dalları genel ihtiyaçlara değil, yükselen kapitalist sınıfın gereksinimlerine hizmet 

etmekteydi. Bu alanların gerçekten bilimsel temelli oluĢundan kuĢku duyan Marx, 

bunları mevcut toplumsal sistemle birlikte ölüp gitmeye mahkum ideolojiler olarak 

tanımlıyordu. Oysa Marx‟a göre bilimsel faaliyetler herhangi bir çıkara yönelik 

olmaksızın „bilim için bilim‟ düĢüncesiyle gerçekleĢtirilmeliydi. Bunun için düĢünür 

politeknik, yani çok taraflı eğitim düĢüncesini savunarak onu kapitalizmin tek taraflı 

eğitim anlayıĢına karĢı geliĢtiriyordu. Nitekim Marx‟a göre kapitalizmin tek taraflı 

eğitim sisteminden sosyalizmin çok taraflı eğitim sistemine geçiĢte yaranacak 

çeliĢkiler ancak politeknik eğitim yöntemi ile ortadan kaldırılabilirdi.  

Engels de Marx‟la aynı görüĢleri paylaĢarak bilim ve eğitimin egemen sınıfın 

dini veya siyasi ideolojik etkilerinden kurtarılarak saf akıl anlayıĢıyla yeniden 

kurulmasının ancak sosyalist/komünist bir düzende mümkün olacağını öne 

sürmekteydi. DüĢünür “1845‟lere kadar, Almanya‟daki ve Ġngiltere‟deki eğitim 

kurumlarını eleĢtirip, okulların dinsel gizemciliğin etkisi altında birer hapishane ya 

da kıĢlaya benzediklerini yazarken, komünizmin gerçekleĢmesi için alınacak ilk 

önlem olarak öğretimin demokratikleĢtirilmesini”
550

 savunmaktaydı. Fakat bu sonuca 

yol açacak eğitimin Marx gibi Engels de sınıflı toplumda ütopya olmaktan öteye 
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geçemeyeceğini, böyle bir eğitimin ancak sınıfsız toplumda gerçekleĢeceğini öne 

sürmekteydi. Kapitalist eğitim kurumlarını eleĢtiren düĢünüre göre, bu kurumlardan 

özellikle üniversiteler “sadece uzmanlar yetiĢtirecek biçimde örgütlenmiĢlerdi. Bu 

uzmanlar çeĢitli özel bilim dallarında çok güçlü olabilirlerdi; fakat üniversitelerin 

vermesi gereken, önyargılardan arınmıĢ bir genel formasyonu veremezlerdi.”
551

 

Marksist yazın içerisinde eğitim üzerine önemli görüĢler ileri sürmüĢ 

düĢünürlerden bir diğeri Althusser olmuĢtur. Althusser, Gramsci‟nin eğitim üzerine 

düĢüncelerini geliĢtirerek, devlet olgusu ve aygıtları konusunda kuramsal bir çerçeve 

çizmiĢ, eğitimi de bu çerçevede tanımlamıĢtır. Nitekim Althusser bu konudaki 

önemli bir eserinde* devlet aygıtlarını bastırıcı niteliği önde gelen birimlerle (idare, 

ordu, polis) ve ideolojik niteliği ağır basan birimler (okul, kilise, aile) olarak ikiye 

ayırmıĢ, “sonuncular içinde tamamen baĢat bir yer iĢgal eden okul olgusu, (…) 

üniversiteyi de kapsayan bir bütünlük içinde düĢünülmüĢtür.”
552

 Dolayısıyla 

Althusser‟in Ģemasında üniversiteler „devletin ideolojik aygıtları‟ içerisinde yer 

almıĢtır. Bu aygıtlar “devletin misyonunu ustaca yerine getirirken, bünyesinde 

çalıĢanlarla birlikte devletin ideolojilerinin öznesi olarak, kendileri ideolojik taĢıyıcı 

haline gelmiĢlerdir.”
553

 Daha önceki örneklerden görüldüğü üzere, üniversiteler veya 

okul yüzyıllar boyunca egemen sınıfın elinde ehlileĢtirici ve ideolojik bir araç 

olmuĢtur. Sonuç olarak, Althusser kapitalist toplumsal formasyonda üretim 

iliĢkilerinin yeniden üretim iĢlevinin, kapitalist sınıfın ideolojisinin bireyler 

tarafından benimsetilmesinin okullar tarafından gerçekleĢtirildiğini önü sürerek, 

okulların gerçek faaliyetlerinin örtülmüĢ ve gizlenmiĢ bir biçimde olduğunu ortaya 

                                                           
551

 Taner Timur, Toplumsal DeğiĢme ve Üniversiteler, s. 152. 

*   Louis Althusser, Ġdeoloji ve Devletin Ġdeolojik Aygıtları, (Çev: A. Tümertekin), Ġthaki Yayınları, 

     Ġstanbul, 2003. 
552

 Taner Timur, Toplumsal DeğiĢme ve Üniversiteler, s. 31. 
553

 Ronald Barnett, a.g.e., s. 67. 



212 
 

koymuĢtur. XIX.–XX. yüzyılların Francisco Ferrer ve Ivan Illich gibi diğer 

düĢünürleri de okulu kapitalist sistemde ekonominin veya „siyasi iktidarın fahiĢesi‟ 

olarak tanımlamıĢ, bu kurumların bireylerin gerçek kimliğini aĢındırarak yeni bir 

kimlik yarattığını öne sürmüĢlerdir. Bu düĢünürlere göre, okullarda “insanlar 

kendilerini aptal ya da zeki, değerli ya da baĢarısız olarak düĢünmeyi öğrenirler.”
554

 

Bu nedenle özellikle Illich okulu ortadan kaldırma yönünde bir proje de baĢlatmıĢtır. 

Marksist yazının diğer önemli bir ismi olan Miliband ise okulların var olan toplumsal 

ve ekonomik düzeni sürdürmelerinin üç biçimde gerçekleĢtiğini önü sürmüĢtür. “İlk 

olarak okullar, iĢçi sınıfı kökenli öğrencilerin çoğunluğuna yönelik sınıfsal 

konumları onaylayıcı bir rolü yerine getirirler. Alt sınıflardan gelen çoğu öğrenci, 

baĢarısızlıklarının nedenini kendi yetersizliklerinde bulur. İkinci olarak eğitim, 

öğrencilere orta sınıf değerlerini aktarır. Okul, iĢçi sınıfı kökenli öğrencilere yabancı 

bir kültür, değerler ve dil yükler. Üçüncü olarak eğitim, toplumdaki egemen güçlerin 

onayladığı temel değerleri aktarır. Öte yandan, ilk ve orta öğretim kurumları gibi 

üniversiteler de bu meĢrulaĢtırma sürecine katılırlar. Üniversiteler, büyük ölçüde 

devletin ve iĢ dünyasının baskıları sonucunda konformist bir düĢünce biçimine 

yönelik bir teĢvik içine girerler.”
555

 Sonuç olarak Marksist yazının üniversite ve okul 

üzerine genel düĢüncesine göre, bu kurumlar topluma aktardığı egemen sınıf 

kültürüyle kamu yararı, doğruluk ve nesnellik adına eĢitsizliği devamlı kılmakta, 

kapitalist sınıf için iĢ gücü yetiĢtirmekte ve üretim iliĢkilerinin yeniden üretimini 

sağlamaktadır. Bu düĢünürler sınıflı toplumlarda eğitimin hiçbir zaman toplumun 

kendilerini keĢfetmelerini ve nihayetinde dünyayı daha iyi anlamalarına olanak 

tanımadığını ortaya koymuĢlardır. Bu kurumların ve burada yapılan akademik 
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faaliyetlerin gerçek amacından koparılarak ideolojik bir iĢlev gördüğünü fark eden 

bu düĢünürler, kapitalist eğitime karĢı geleneksel anlayıĢları, tüm toplum için eĢit ve 

ortak eğitimi savunmuĢlardır. 

3.3. Bürokratik Kurum Olarak Üniversite 

Avrupa‟nın birçok yerinde XVII.–XVIII. yüzyıllarda kaldırılan üniversiteler 

Fransız Devrimi sonrasında Napolyon eliyle yeniden kurularak devlet teĢkilatına 

dahil edildi ve bürokrasi içerisinde yer aldı. Bu kurumlar XIX. yüzyılın ortalarında 

yaĢanan karĢıt eylemlerle, toplumsal olaylarla kısa bir süre özerklik ve özgürlük 

kazandıysa da, aynı yüzyılın sonlarından itibaren kapitalist emek gücünün ve üretim 

iliĢkilerinin yeniden üretimini yerine getirmekle birlikte, “burjuvazinin 

egemenliğinde kendi teknokratik-bürokratik ve bilimsel kadrolarını 

biçimlendirmenin aracına dönüĢtü.”
556

 Bir diğer ifadeyle, üniversiteler XX. yüzyıla 

doğru “çağdaĢ bürokrasi için giderek vazgeçilmezleĢen uzmanlık eğitimi ve özel 

sınav sistemi üreten bir öğretim türüne olan gereksinimin etki ve egemenliğine 

girmiĢ bulunmaktadır.”
557

  

XIX. yüzyılın ortalarında özerklik ve özgürlüklerin kısıtlanması, öğrenci ve 

öğretim üyelerinin demokratik haklarından menedilmesi, mesleki esaslar üzerine 

kurulan eğitim süreci ve yol açtığı eĢitsizlikler nedeniyle üniversite mensupları 

toplumsal düzene karĢı baĢkaldırmıĢ, özellikle Napolyon üniversite sisteminin 

kusurları nedeniyle 1830‟larda Fransa‟da öğrenciler gibi öğretmenler de ideolojik 

mücadelelerle iç içe olmuĢtur. YaĢanan olaylar sırasında üniversiteler kendi özerklik 

ve özgürlüklerini kazanmıĢ, geleneksel üniversite anlayıĢına geri dönmüĢler. Komün 
                                                           
556

 Temel Demirer, Sibel Özbudun, a.g.m., s. 217. 
557

 Max Weber, Sosyoloji Yazıları, s. 212. 



214 
 

zamanında komüncüler, üniversiteleri “herkese açık, parasız kurumlar haline 

getirerek, eğitimin sınıfsal tekelini yok etme”
558

 kararı almıĢlar. Fakat bu süreç uzun 

ömürlü olmamıĢ, devletin üniversiteleri tekrar kendi denetimi altına almasıyla “Paris 

Tıp ve Edebiyat Fakültesinin bazı hocaları bedel ödemiĢlerdir bu bağlamda; Temmuz 

monarĢisi sonunda College de France‟tan Michelet, Quinet, Mickiewicz‟in iĢlemine 

son verilir; 1851 darbesinden sonra da Sorbonne ve gene de College de France‟tan 

bazı hocalar dıĢlanır.”
559

 Almanya‟da aynı süreç 1837‟de yaĢanmıĢ, siyaseti 

eleĢtirdikleri gerekçesiyle birçok öğretim üyesinin kürsüleri siyasi iktidar tarafından 

ellerinden alınmıĢtır. Üniversite özerkliğini kısıtlayıcı bu süreç Carlsbad 

Kararları‟yla hızlanmıĢ, kurum üzerinde devlet kontrolü artmıĢtır. Sonraki yıllarda, 

özellikle “Versay anlaĢmasından sonra (…) Carlsbad Kararları kısa sürede 

yürürlükten kaldırıldıysa da, üniversiteler üzerinde devlet kontrolü devam 

etmiĢtir.”
560

 

Üniversite atamalarında devletin müdahalesi ve müfredatın devlet tarafından 

belirlenmesi gibi nedenlerle özerk ve özgür üniversite anlayıĢı XIX. yüzyıl 

ortalarından itibaren yeniden tehdit altına girmiĢtir. Devletin ideolojik aygıtlarından 

biri haline gelen kurum, siyasi ve ahlaki değerleri zihinlere yerleĢtirmek, sistem için 

tehlikeli görülen görüĢleri etkisizleĢtirmek gibi görevler üstlenmiĢtir. Üniversite 

kamu görevine personel hazırlayan bir kuruma dönüĢmüĢ, çeĢitli görevlere gelmek 

isteyen “adayların ayıklanmasındaki en uygun yöntem olarak sınav görülmüĢtür.”
561

 

Dolayısıyla sınav sistemiyle kitlesel bir eleme mekanizması kurulmuĢtur. 

“Üniversitelerde çalıĢacak öğretim elemanlarının seçilmesinde bilimdıĢı ölçütler de 
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devreye girmeye baĢlamıĢ bu arada: Katolik ve özellikle de Yahudiler, ayrımcılıklar, 

hatta dıĢlanmalar dolayısıyla çok sıkıntı çekmiĢler.”
562

 Sonuçta, yaĢananlar 

üniversitelerin, özellikle Almanya‟da kendi özerk ve özgür statülerini, demokratik 

yapısını kaybederek tüm ülkelerde olduğu gibi devlete bağlanması, devletin denetimi 

ve gözetimi altına girmesi olmuĢtur. 

Üniversite eğitiminin kamu görevine personel alımında belirleyici olması 

kapitalist toplumda eĢitsizliklerin sürekli kılınmasına yol açmıĢtır. Nitekim üniversite 

eğitiminden daha çok ekonomik gücü yeten aileler yararlanabilmiĢtir ki, bu durum da 

mevcut toplumsal düzenin yeniden üretimini sağlamıĢtır. Weber‟in belirttiği üzere, 

bu dönem “üniversitede iĢletmecilik ve mühendislik diplomalarının geliĢmesi ve her 

alanda öğrenim diplomalarının yaratılması için koparılan gurultu, devlet dairelerinde 

ve özel sektör bürolarında ayrıcalıklı bir kesimin oluĢmasına yol açmaktadır. Bu tür 

belgeler, evlenme yoluyla ileri gelen ailelere girmeye, „Ģeref yasaları‟na bağlı 

çevrelere kabul edilmeye, iĢ karĢılığı değil „nezih‟ kazanç sağlamaya, ilerleme 

güvencesi ve yaĢlılık sigortası elde etmeye ve hepsinden önemlisi sosyal ve 

ekonomik bakımdan avantajlı görev ve makamları tekel altına almaya yardımcı 

olur.”
563

 Weber devamında bunları eklemektedir: “Ne zaman düzenli bir ders 

programı ve özel sınav sistemi konulması talebinin yaygınlaĢtığını iĢitsek, bunun 

ardındaki neden elbette ki birdenbire uyanmıĢ bir „eğitim susuzluğu‟ değil, bu 

görevlere olan arzı sınırlama ve öğrenim diplomalarına sahip olanların tekeline alma 

arzusudur.”
564

 Dolayısıyla üniversite eğitiminin iĢlevi zengin zümreyi devletin 

yüksek bürokratik makamlarına yerleĢtirmek, toplumun geri kalanını iĢgücü olarak 
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yetiĢtirmekten ibaret hal alırken, bu durum geleneksel üniversitenin toplumun tüm 

üyelerine eĢit ve eriĢilebilir olma niteliğini ihmal etmiĢtir. 

XIX.–XX. yüzyıllarda üniversite eğitiminden sadece seçkin kesimin 

yararlanabilmesi üniversite öğrencilerinin ekonomik farklılıklarından da 

görülmüĢtür. Nitekim bu dönem “öğrencilerin kökenleri açısından iç kaymalar ve 

aktarmalar daha çok memur çocuklarının (yüzde 38) ve daha genel olarak (kültürlü 

burjuvanın) egemen olduğu kurumlardan yeni tip burjuvalar (ekonomik burjuvazi ve 

serbest meslekler) yaratan ya da bazı küçük burjuva gençlerine yükselme olanağı 

sunan (…) yeni kurumlara geçiĢi yansıtır. Buna karĢılık, gerçek anlamda halk kesimi 

hemen hemen hiç yoktur bu dünyada.”
565

 Öğrenciler burjuva kökenli ve orta sınıf 

ailelerinden gelirken soylu mesleklere doğru yükseliĢ de sadece bu ailelere mahsus 

bir ayrıcalık olmaktadır. Avrupa‟nın çeĢitli yerlerinde, özellikle Alman 

üniversitelerinde yükselen milliyetçiliğin de etkisiyle zengin öğrenciler çeĢitli 

gruplar oluĢturur ve “orta ya da aĢağı sınıflardan öğrencilerin veya Yahudiler gibi 

dinsel kökenleri nedeniyle istemedikleri öğrencilerin dıĢlandığı yarıĢmalar ve 

eğlenceler düzenlerler. Ortaçağ‟ı ve sahte aristokrat ritlerini reddeden öğrenciler, 

uzun süre, sadece geçmiĢe özlemciliğini yücelttiği akademik ve siyasal otoriteler 

tarafından gerici bir korporatizme karĢı çıkarlarını korumak amacıyla 

Freistudentschaft‟i (Öğrenci Birliği) oluĢtururlar.”
566

 Alman üniversitelerindeki bu 

eĢitsizlik durumu diğer ülkelerde de görülmüĢtür. Örneğin, Fransa üniversitelerinden 

aynı dönemde “Toulouse‟da hukuk öğrencilerinin yüzde 28,9‟u serbest meslek 

sahiplerinin çocukları, yüzde 7,4‟ü yüksek devlet görevlilerinin, yüzde 49,5‟i ise 

varlıklı insanların çocuklarıdır. Edebiyat ya da eczacılık diplomasına sahip olanlar 
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ise orta sınıftan, hatta küçük burjuvazi çevresinden gelirler.”
567

 Bu dönem 

Ġngiltere‟de de durum farklı değildir. Nitekim Ġngiltere‟nin baĢlıca üniversitelerinde 

“öğrenci topluluğu, hiyerarĢilere göre belirgin nüanslarla burjuva ağırlıklıydı. 

1939‟da öğrencilerin yüzde 49‟u liberal burjuvazi çevresinden gelen öğrencilerdi, 

yüzde 39‟u orta sınıflardan geliyordu, yüzde 7‟siyse zanaatçı, iĢçi ya da çiftçi 

çocuklarıydı (yüzde 7‟sinin kökenleri belli değildir).”
568

 Dönemin ABD 

üniversitelerinde ise “resmi eğitim zaman içinde „kamusal eğitim‟ adını almıĢ ve 

kamusallığın verili bütün iddialarına karĢın resmi eğitim hiçbir zaman ırkçı, 

cinsiyetçi ve sınıfçı özelliklerinden vazgeçmemiĢtir. Örneğin, erkek çocuklara 

verilen eğitim ile kız çocuklara verilen eğitim neredeyse 1950‟li yıllara kadar farklı 

olmuĢtur.”
569

 Eğitimde cinsiyet ayrımı üzerinden kurulan eĢitsizlik ABD 

üniversiteleri gibi Ġngiltere üniversitelerinde de geçerli olmuĢtur. Bu bağlamda 

Ġngiltere‟de örneğin “1867 yılına kadar kadınların üniversite giriĢ sınavına 

katılmalarına izin verilmemiĢtir. Kadınların, Cambridge Üniversitesine resmi olarak 

katılımları ilk kez 1881‟de, Oxford Üniversitesinde ise ancak 1884 yılında mümkün 

olabilmiĢtir.”
570

 ABD üniversitelerde öğrencilerin sınıfsal tabanını tespit etmek 

amacıyla 1925‟te yapılan bir araĢtırmaya göre “üniversitenin öğrencileri arasında 

halk sınıfları ve küçük burjuva çevrelerinden gelen öğrenciler toplamın yüzde 6,8‟ini 

oluĢturur. En saygın kurumlar istemedikleri azınlıkları saf dıĢı etmek amacıyla özel 

normlar dikte eder. Sözgelimi, Harvard, Princeton ve Columbia‟da, 1920 ve 1930‟da, 
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üniversite yönetimi, 1900‟lü yıllardan baĢlayarak sayıları artmaya baĢlayan Yahudi 

öğrencilere karĢı ayrımcı kotalar getirir.”
571

  

Üniversitenin bürokratik makamlara personel hazırlayan bir kuruma 

dönüĢmesi ve bu durumun yarattığı eĢitsizlik fakültelerin sosyal hiyerarĢizasyonunda 

da kendisini göstermiĢtir. Zengin ailelerden gelen öğrenciler Hukuk veya Tıp gibi 

saygın görevlere hazırlanırken, orta sınıf ailelerinden çıkan öğrenciler Ġlahiyat veya 

Edebiyat gibi daha düĢük alanlar için yetiĢtirilmiĢler. Örneğin, dönemin Fransa 

üniversitelerinde “fakültelerin sosyal hiyerarĢizasyonu öğrenimlerin çok eĢitsiz fiyat 

ve süreleri aracılığıyla çıplak bir Ģekilde ortaya çıkar: bir hukuk lisansının (üç yıllık 

eğitim) ücreti 570 Frank, buna karĢılık bir edebiyat lisansının (bir yıllık eğitim) ücreti 

150 Frank, bir tıp doktorası 1300 Frank, edebiyat doktorası ise 140 Franktır.”
572

 

Dolayısıyla zengin aileleri yüksek mevkilere getirirken, “okul yoksul kesimin 

çocuklarını istenilen biçimde emekçiler haline dönüĢtürerek toplumdaki etkinliğini 

ve baĢarısını göstermiĢti.”
573

 Üniversite ve diğer eğitim kurumlarının zenginlere özgü 

bir ayrıcalık durumuna gelmesiyle çok sayıda iĢsiz güçsüz yoksul insanlar ortaya 

çıkmıĢ, bunları disiplin altına almak için farklı kurumlar ve mekanizmalar inĢa 

edilmiĢtir. Bu yönde „toplumu baĢıboĢlardan korumak‟ ana fikri etrafında oluĢturulan 

bir iktidar ideolojisiyle büyük kapatma yöntemleri geliĢtirilmiĢ, yoksullardan, 

iĢsizlerden oluĢan büyük „iĢ orduları‟ yaratılmıĢtır. Dolayısıyla 1840‟a doğru 

burjuvazi toplumun yoksul kesimini, proletaryayı fiilen kapatmaya çalıĢmıĢtır. 

Kapatma kurumları olan hapishaneler, fabrikalar, hastaneler iĢleyiĢ bakımından farklı 

olsalar da Foucault‟a göre, bu kurumlar arasında “aslında tıpatıp olan Ģey bu 
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kurumlara özgü iktidar yapısıydı.”
574

 Kendi döneminin “imalat sektörünün 

baronlarından Abram Hewit XIX. yüzyıl ikinci yarısında sosyal bilimler ve eğitimin 

„özgürlük konusunda eĢit olan insanları modern toplumda kaçınılmaz olan bölüĢüm 

eĢitsizliğinden memnun kılmanın‟ yollarını bulmaya yaradığını söylerken bunu en iyi 

biçimde ifade etmekteydi.”
575

 

3.4. Üniversitede Kamusallığa Geri DönüĢ 

XIX. yüzyıldan itibaren üniversitelerin teknik eğitimin gölgesinde kalarak 

gerçek amaçlarından uzaklaĢması, yaĢanan iĢlevsel dönüĢüm ve sanayi üretiminin 

etkisinin artması, standartlaĢma ve farklılıkların ortadan kaldırılması, kuruma hakim 

olan kitle kültürü ve yetiĢtirilen „tek boyutlu insan‟ gibi sebepler aynı zamanda 

geleneksel üniversite anlayıĢını destekleyen muhalif düĢünce ve eylemlere götüren 

süreçlere yol açmıĢtır. Bu süreçler ister mücadele ve baĢkaldırı yoluyla, isterse de 

geleneksel üniversite düĢüncesinin teorik bir biçimde yeniden ele alınması ve 

uygulamaya konulması Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.  

XIX. yüzyılda kamusal üniversite anlayıĢına geri dönüĢü amaçlayan 

süreçlerden ileride iki örnek üzerinde durulacaktır. Bunlardan ilki, yani Almanya‟da 

XIX. yüzyılın baĢlarına ait Humboldt Üniversitesi, mevcut çevresel koĢullardan ve 

universitas düĢüncesinin Kant tarafından ele alınıp teorik bir biçimde yeniden 

çalıĢılmasından ileri gelmiĢtir. Ġkinci örnek ise, XX. yüzyılın ortalarından sonra 

sadece Avrupa‟da değil, tüm dünya genelinde yaĢanan protestolarla özerk ve özgür, 

eleĢtirel niteliklere sahip üniversite talepleriyle kamusal üniversitenin yeniden 
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inĢasını baĢlatan olaylar olmuĢtur. Bu duruma yol açan nedenler üniversitenin 

genellikle ekonomik faktörlerden ve kapitalist emperyalizmden kaynaklanarak 

Bildung iĢlevini terk etmesi, bilimin içerisine düĢtüğü kriz, eleĢtirel aklın ortadan 

kalkması ve diğerleri idi. Kamusal üniversite anlayıĢına geri dönüĢü ifade eden her 

iki örnek geleneksel üniversite düĢüncesinin tahrip edilmesi ve üniversitenin gerçek 

rolünün ihmal edilmesi gibi nedenlerle doğmuĢtur. Dolayısıyla bu nedenler 

üniversitenin toplum tarafından mevcut amaç ve iĢlevlerinin sorgulanmasına yol 

açmıĢ ve geleneksel üniversite yönünde bir süreci baĢlatmıĢtır. 

3.4.1. Humboldt Modeli 

XIX. yüzyılın baĢlarında Avrupa‟nın diğer ülkelerinde üniversitelerin mesleki 

eğitim üzerine örgütlenmesine ve iĢ gücü üretimine hizmet etmesine karĢın Alman 

üniversitelerinde mesleki eğitim yapılmıyordu. Timur‟un da belirttiği gibi, bu 

yüzyılda üniversitelerin özerkliği ve “millete sağladıkları faydalar bakımından 

dünyanın en mükemmel ve örnek üniversiteleri, Alman üniversiteleri olmuĢtur.”
576

 

Alman üniversitelerinin sahip olduğu bu konum hem ülke aydınlarının üniversiteyle 

ilgili görüĢlerinden hem de ülkenin içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel 

koĢullardan kaynaklanmaktaydı. Nitekim mesleki eğitimle kendi baĢına amaç olması 

gereken eğitim fikrinin çeliĢtiğini gören birçok düĢünür gibi “Hegel de, tahsilin 

kendisinin burjuva nitelikli olduğunu teslim etmeyeceği mevcut özüyle, toplumsal 

olarak zorunlu emeğe bağımlı kılındığını kavramıĢtır.”
577

 Burjuva toplumundaki 

entelektüel ve ahlaki oluĢum eĢitsizliğine karĢı çıkan düĢünür, eğitim özgürlüğünü ve 

Bildung iĢlevini savunmuĢtur. Eğitimin kendi baĢına bir amaç olarak korunması 

                                                           
576

 Hıfzı Timur, a.g.m., s. 169. 
577

 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal DönüĢümü, s. 122. 



221 
 

yönündeki düĢünceler aynı zamanda ülkenin içinde bulunduğu genel durumdan da 

etkilenmiĢtir. Nitekim XIX. yüzyıl baĢlarında Almanya‟yı ziyaret eden Mme de 

Stael‟in çizdiği genel tablo bu ülkenin içinde bulunduğu mevcut durumu ortaya 

koymaktadır: “Almanya aristokratik bir federasyondu. Ġmparatorluğun ortak bir 

kamuoyu ve aydınlanma merkezi yoktu; ülke türdeĢ bir ulus oluĢturmuyordu ve 

demeti bağlayan bir bağdan yoksundu. Bununla beraber, (…) hayal gücünün ve 

dehanın giriĢeceği her türlü deneme için çok olumlu bir ortam yaratıyordu. Edebi 

fikirler ve metafizik alanında, herkesin bireysel görüĢ tarzını tam anlamıyla 

geliĢtirebileceği rahat ve tatlı bir anarĢi vardı. Bütün Almanya seçkinlerinin bir araya 

geldiği bir kapital olmadığı için toplum esprisinin gücü yoktu. Yazar ve düĢünürlerin 

çoğunluğu yalnızlık içinde ya da hakim oldukları küçük çevre içinde 

çalıĢıyorlardı.”
578

 Stael daha sonra bunları eklemektedir: “Hiçbir ülkede, hatta 

Ġngiltere‟de bile, oradaki kadar, yeteneklerini mükemmelleĢtirme ve kendini 

yetiĢtirme araçları bulunmuyor… Bu durum eğitimden değil, hükümetlerin 

yapısından doğuyor.”
579

 Dolayısıyla düĢünüre göre devletin yapısı ve siyasi iktidarın 

tarafsızlığı, ekonomik gücün belli bir sınıf elinde tam merkezileĢmemesi ve eğitim 

hizmetini kendi amacına yöneltecek bir gücün henüz bulunmaması, toplumun 

nispeten anarĢik yapısı, özgürlüklerin korunması ve bu gibi diğer nedenler 

Almanya‟da bu dönem kamusal üniversite anlayıĢını canlandırmaya imkan 

sağlamıĢtır. Yukarıdaki faktörlerin yanı sıra, Karayalçın‟a göre, “Katolik-

Protestanlık mücadelesinde Devletin tarafsız kalarak üniversitelere müdahale 

etmemesi Alman üniversitelerinin – bilhassa XIX. asırdaki – hemen tamamen mutlak 
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olan muhtariyetinin tarihi kaynağını”
580

 teĢkil etmiĢ ve üniversite geleneksel 

varlığına böyle bir ortamda yeniden kavuĢmuĢtur. Alman üniversiteleri Ortaçağ‟daki 

gibi özerk ve özgür bir topluluk olarak kurulmuĢ, geleneksel üniversitenin 

benimsediği değerler yeniden canlanmıĢtır. Nitekim bu dönemin Alman 

üniversitelerinde, Ortaçağ‟da olduğu gibi Yunanca ve Latince dil eğitimine öncelik 

verilmiĢ, aynı zamanda Göttingen, Halle, Heidelberg ve Yena gibi çeĢitli 

üniversitelerde öğrenciler devlet içinde özgür bir vücut oluĢturmuĢlar. Örneğin XIX. 

yüzyılda “Heildelberg Üniversitesi kendisini tanımlarken „üretken akademik 

cumhuriyet‟ kavramını kullanmıĢtı. Bunun nedeni üniversitenin tıpkı bir 

cumhuriyette olduğu gibi, sorumlu yurttaĢlar tarafından kendi kendini yönetmesi ve 

adeta birer yurttaĢlar topluluğu gibi hareket etmek istemesiydi.”
581

  

Bu dönem Kıta Avrupa‟sının diğer ülkelerinde, özellikle Napolyon‟un etkisi 

altındaki ülkelerde üniversitelerin özerklik ve özgürlüklerini, kamusal niteliklerini 

kaybetmesine karĢın Almanya‟da tam tersi bir durum yaĢanmaktaydı. Alman 

üniversitelerinde “filozofların tutumu üniversiteyi bir „akademik özgürlük‟ ocağı 

yapmak yönünde idi. (…) Vakte uygun olarak – Eski Yunanda olduğu gibi – 

geliĢtirilmesi gerekli doğa bilimlerinin verilerinin felsefi Ģekilde sentezine dayanan 

bir bilim bahse konu oluyordu.”
582

 Almanya üniversitelerinin kamusallık yönünde 

yaĢadığı bu değiĢim Wilhelm Von Humboldt‟un adıyla bağlıydı.  

Humboldt çok üstün yeteneklere sahip bir düĢünürdü ve diğer tüm ülkelerde 

üniversitelerin yaĢadığı dönüĢüm süreçlerini eleĢtirerek kendi ülkesinde geleneksel 

üniversite düĢüncesini yeniden inĢa etmeyi amaçlamaktaydı. Humboldt‟un mevcut 
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üniversiteler yönündeki eleĢtirisi Ģöyleydi: “Eskiler (yani Yunanlılar) insanın, insan 

olarak tüm yeteneklerinin geliĢtirilmesine ve eğitilmesine çalıĢıyorlardı. Yeniler ise 

insani bir refah, zenginlik ve kazanç gücü olmasına uygun olarak eğitmektedirler. 

Eskiler erdemi, yeniler ise refahı aramaya yönelmiĢlerdir.”
583

 Bu konuda geleneksel 

anlayıĢı tercih eden ve üniversite düĢüncesini de bu anlayıĢ içerisinde, yani insanın 

erdemlerini, yetilerini geliĢtirerek onu mükemmelleĢtirecek ve özgür kılacak bir 

biçimde tasarlayan Humboldt bu amaçla özerk ve özgür statüye, evrensel niteliklere 

sahip, gerçek anlamda kamu yararına hizmet eden ve eĢitliği esas alan kamusal 

üniversite anlayıĢını yeniden canlandırmaktaydı. Humboldt Antik Yunan 

filozoflarının görüĢlerine yakın bir biçimde, iyi düzen veya mükemmel insan 

anlayıĢını kiĢinin iç yaĢamıyla, onun sahip olduğu yetilerin birlik ve bütünlüğü içinde 

doğru kullanımı ile iliĢkilendiriyordu. Nitekim düĢünüre göre, “ „insanin özgür 

seçiminden kaynaklanmayan ya da yalnızca öğretme ve yönlendirme sonucu edinilen 

bir Ģey, insanın kendi varlığına iĢlemez, asıl doğasına yabancı kalır; insanın asıl 

insani enerjisiyle değil, yalnızca mekanik kesinlikle yürütülür.‟ Eğer bir insan böyle 

davranırsa, der Humboldt, „yaptığı Ģeye gıpta etsek bile olduğu Ģeyden tiksiniriz.‟ 

”
584

 Bu nedenle düĢünür “daha adil ve insani bir toplumsal düzen sağlamak için 

verilen sonsuz mücadeledeki unsurlardan biri de, bireyin kendi potansiyelini 

gerçekleĢtirmesinin ve kolektif eylem biçimlerinin önünde duran çeĢitli – ekonomik, 

ideolojik ya da politik – engelleri kaldırma çabasıdır ki bunu da üniversiteler 

mümkün kılar”
585

 demekteydi. Humboldt üniversiteyi bireylerin kendi içsel 

baskılarıyla öğrenmeye, araĢtırmaya yönelmiĢ hayatı olarak tanımlamaktaydı. Bu 
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görüĢ üniversiteyi gerçeği arayan araĢtırmacıların toplandığı ve bu yönde 

faaliyetlerin gerçekleĢtirildiği mekan olarak nitelendirmekteydi. Böyle bir üniversite 

ortamının kurulması ise Humboldt‟a göre çevresel koĢulların yanı sıra, üniversitenin 

içinde bulunduğu toplumun kültürel düzeyiyle de iliĢkiliydi. Nitekim Almanya‟nın 

bu dönem içinde bulunduğu toplumsal veya kültürel koĢullar böyle bir düĢünceyi 

gerçekleĢtirmeye imkan sağlıyordu. Bu nedenle Kant‟ın* yeniden ele alarak 

teorikleĢtirdiği üniversite düĢüncesini Humboldt gerçekleĢtirmeyi karara almıĢtı. 

Humboldt bu üniversite düĢüncesini gerçekleĢtirmek amacıyla Prusya 

Kralından aldığı izinden sonra Berlin Üniversitesi‟ni inĢa etti. “1810‟da eğitime 

baĢlayan bu üniversite (…) Von Humboldt‟ın koyduğu üç temel ilke üzerinde 

biçimlenmiĢti: Birinci temel ilke uyarınca Berlin Üniversitesi‟nde araĢtırma ve 

eğitim birlikte ve ayrılmaz bütünlük içinde yürütülecekti. (…) Berlin 

Üniversitesi‟nin tasarımında yer alan ikinci ilkeye göre beĢeri bilimlerle doğa 

bilimleri birlikte bu üniversitedeki öğrenimin çekirdeğini oluĢturuyordu. Böylece 

Berlin Üniversitesi‟nin her mezunu, ortak bir temel kültüre sahip olacaktı. Von 

Humboldt‟un üçüncü temel ilkesi, öğretme ve öğrenme özgürlüğü sözleriyle 

sloganlaĢan akademik özgürlük idi. Von Humboldt‟a göre Berlin Üniversitesi‟nde 

profesör ve öğrenciler, ister dini isterse siyasi olsun, herhangi bir otorite tarafından 

yönlendirilmeden, etki altında kalmadan özgürce araĢtırma ve eğitim 

yapabilmeliydi.”
586

 Böylece kurulan üniversitede öğrenciler diğer ülkelerden farklı 

olarak bütünsel bir kültür içinde yetiĢerek düĢünce özgürlüğüne, demokratik 
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     Dolayısıyla bu düĢünürler aynı üniversite düĢüncesini paylaĢmaktadırlar. Bu bakımdan Humboldt 
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değerlere ve haklara sahip; aynı zamanda üniversite yönetiminde ve ders 

programlarının belirlenmesinde söz sahibi olabileceklerdi. Öğrencilerin yanı sıra 

öğretim üyeleri de çeĢitli haklara, düĢünce özgürlüğüne, iĢ güvencesine sahiplerdi. 

Robbins‟in belirttiği gibi burada “bir üniversite profesörünün esas görevi, hoĢuna giden 

konularda kendi iradesiyle (…) bilgi izleyicisi ve araĢtırıcı olmaktı. Öğrenciler 

yönünden, akademik özgürlük, çeĢitli konuların birleĢmesinden meydana gelen ve 

konferans Ģeklinde verilen derslere serbestçe devam etmek, bu maksatla bir 

üniversiteden baĢka bir üniversiteye seyahat etmek veya derslere hiç devam etmemek 

hakkını kapsardı. Öğrenci son imtihanlara ne zaman hazırsa o zaman girerdi.”
587

 

Dolayısıyla Ortaçağ üniversitelerinde olduğu gibi öğrenci hareketlerine imkan 

sağlayan, akademik faaliyetlere serbestlik tanıyan Humboldt sistemi, “idealist bir 

felsefi kavrama dayanan, araĢtırmayla öğretimi birleĢtiren ve özerkliği bu denge 

içinde gerçekleĢtiren evrensel bir modeldi.”
588

 Bu üniversitede öğretim ve araĢtırma 

herhangi bir mesleğe yönelik olmaksızın insanın özgürlüğünü ve bütünsel geliĢimini 

hedef almıĢ, geleneksel Bildung iĢlevini yeniden canlandırmıĢtı. Nitekim „bilim için 

bilim‟ ilkesi üzerine kurulan bu “üniversite devlete değil, ulusa bağlıdır. Devletin 

temel görevi, öğretim üyelerini görevlendirmek, maaĢlarını ödemek ve çalıĢmaları 

için özgür bir ortam yaratmaktır.”
589

 Üniversitenin iĢlevi hakkında Humboldt bunları 

dile getirmekteydi: “Üniversitenin baĢlıca görevi ilmi araĢtırmaları inkiĢaf 

ettirmektir. Devlet bu iktidar ve imkana sahip olmadığına göre, devletin vazifesi 

geliĢmenin maddi imkanlarını teminden ibaret olmak lazım gelir.”
590

 Sonuç olarak, 

                                                           
587

 Lord Robbins, ÇeĢitli ülkelerde yüksek öğretim, (Çev: A. F. Oğuzkan, T. Oğuzkan), Milli Eğitim 

     Basımevi, Ankara, 1969, s. 93. 
588

 Taner Timur, Toplumsal DeğiĢme ve Üniversiteler, s. 323. 
589

 Adnan GümüĢ, Nejla Kurul, Üniversitelerde Bologna Süreci Neye Hizmet Ediyor?, Eğitim Sen 

     Yayınları, Ankara, 2011, s. 23. 
590

 Hıfzı Timur, a.g.m., s. 169. 



226 
 

Humboldt tarafından kamusal bir biçimde kurulan üniversite, tüm faaliyetlerinde 

insani geliĢimi miyar alarak gelir getiren mesleki ve teknik eğitimi dıĢlamıĢ, 

demokratik değerlere ve siyasi bilince sahip bireylerin yetiĢmesine imkan tanımıĢtır. 

Öğretim ve araĢtırma özgürlüğüne dayanan Humboldt üniversite modeli 

sonraki yıllarda mevcut toplumsal ve kültürel koĢulların değiĢmesiyle ortadan 

kalkmıĢ, XIX. yüzyılın sonlarına doğru milliyetçi bir yaklaĢım üniversitelerde 

egemenlik kurmuĢtur. Bu sürece yol açan çeĢitli faktörler, örneğin “Almanya‟nın 

sanayileĢme sürecinde geri kalmıĢ olması ve kısa sürede sömürgeci bir niteliğe 

dönüĢen Napolyon savaĢları sırasında – ve ertesinde – Fransa baskısının Alman 

halkında yarattığı eziklik duygusu”
591

 nedeniyle üniversiteler aydınlatıcı 

iĢlevlerinden ve teori egemenliğinden uygulamaya geçmiĢtir. Nitekim Prusya Kralı I. 

Friderich Wilhelm‟in Berlin Üniversitesi‟ne verdiği statüde kurumu Ģöyle 

tanımlamıĢtır: “Üniversite, gençliğin bilimsel kültürüyle dini ve ahlaki duygularının 

geliĢiminin emanet edildiği devlet kurumudur.”
592

 Dolayısıyla eskiden devlet 

içerisinde „akademik cumhuriyet‟ ilan edilen üniversiteler kendi özerkliğini ve 

özgürlüğünü kaybetmiĢ, ulustan koparılarak devlete bağımlı kılınmıĢtır. Charle‟in da 

belirttiği üzere, “üniversite özerkliği, atamalarda devletin müdahalesi nedeniyle ve 

özellikle üniversitelerin finansal açıdan devlete gitgide daha çok bağımlı 

olmasıyla”
593

 ortadan kalkmıĢ, üniversiteler kamusallığı kısıtlayıcı bu gibi nedenlerle 

devlet kurumu olarak yeniden yapılanmıĢtır. 
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3.4.2. 1968 Parantezi 

XIX. yüzyıldan itibaren kamusal alanın devlete eklenmesiyle birlikte genel 

yaĢama ait bilimsel ve ahlaki yargılar, norm ve değerler çökmüĢ, gelip geçicilik ve 

parçalanma ebedi hakikatlerin, bütünsel politikanın önüne geçmiĢ, dünyayı açıklama 

çabalarında politik temellendirmeler yerine maddi veya ekonomik süreçler öncelik 

kazanmıĢtır. Toplumsal yaĢamda artan standartlaĢma eğilimiyle farklılıkların ortadan 

kaldırılması, yaĢamı sorgulayıcı eleĢtirel aklın teknolojinin yıkıcı etkisi altına 

girmesi, ideolojilerin ürettiği „tek boyutlu insan‟lar ve bu gibi diğer nedenlerle 

“altmıĢlarda biçimlenmiĢ çeĢitli siyasal ve öğrenci hareketlerinin ortaklaĢa yaĢamın 

tüm evrelerinde daha fazla yer alması anlaĢılır bir Ģeydir.”
594

 Bu baĢkaldırı sürecinin 

kendisini en fazla gösterdiği yer, geleneksel anlamıyla diğer iktidarlara karĢı bir 

iktidar yeri olması gereken üniversitelerdi. Eagleton‟a göre bu yıllarda “üniversite, 

bir dereceye kadar toplumdan ayrı, ama yine de ona karĢı belli belirsiz insancıl ilgisi 

olan bir kurum olarak, geleneksel meĢrulaĢtırıcı görüntüsünü koruduğu sürece, 

üniversitedeki eleĢtirinin güvenilirliği büyük olasılıkla sorgulanamayacaktı.”
595

 Fakat 

toplumun nesnel ihtiyaçları açısından bakıldığında üniversitenin faaliyeti yetersizdi. 

Nitekim bu kurumların durgun faaliyeti, hantal bürokratik yapısı, standartlaĢtırılmıĢ 

ve otoriter eğitim süreci nedenlerle 1960‟lardan itibaren toplumdan ve üniversitenin 

kendi içerisinden siyasi baskılar artmıĢtı. Habermas‟ın belirttiği gibi, bu dönemde 

birçok kurum “büyük ölçekli bürokratik bir örgüt olan üniversitenin 

rasyonelleĢtirilmesi için önlemler alınmasını ısrarla istemektedir.”
596

 Bu gibi 

nedenlerle üniversiteyle birlikte “bilim kuruluĢları görülmedik biçimde, her yanı 
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saran toplumsal hoĢnutsuzluğun odağı haline geldiler.”
597

 Bir diğer ifadeyle, 

„üniversite nedir?‟ veya „üniversitenin toplumsal iĢlevi nedir?‟ gibi sorularla 

“modern bilimin yüzyıllardır süren kayıtsız hegemonyası 1960‟lı yılların sonu ve 

yetmiĢli yılların baĢından itibaren sorgulanmaya baĢlandı.”
598

 Sorgulanan sadece 

bilim anlayıĢı değildi; sorgulama konusu olarak “üniversite içine bilim kavramı 

dıĢında demokrasi kavramı da girmiĢtir.”
599

Üniversitelerde „sol‟ düĢüncenin 

savunucularının özellikle, Marcuse, Chomsky, Frankfurt Okulu entelektüelleri, 

Althusser, Poulantzas, Habermas ve diğerlerinin de desteğini kazanan bu süreç ABD 

ve Avrupa ülkeleri baĢta olmakla tüm dünya genelinde görülen bir hareketi 

baĢlatmıĢtı. BaĢkaldırıların yaĢandığı coğrafyanın geniĢliği ve onun siyasi mahiyeti 

nedeniyle Habermas “tarihte ilk kez, öğrencilerin ciddiye alınması gereken siyasi bir 

rol oynadığını”
 600

 belirtiyordu.  

1968 hareketi yaĢandığı ülkelerde pek çok ortak özelliğe karĢın, ulusal 

bağlamlara gönderme yapan farklı mantıklardan kalkınmıĢtı. Örneğin, Fransa‟da 

öğrenci ayaklanmalarına yol açan öğrenimin kitleselleĢmesi,* eğitim hizmetinin 

devlet denetimine tabi olması, siyasi iktidarın toplumsal taleplere kayıtsız kalması 

gibi nedenler mevcuttu. Nitekim siyasi iktidarın radikal tavrı, “üniversite ve gençlik 

sorunlarına hükümetin gençlerin istediği kadar önem vermemesi (…) öğrencilerin De 

Gaulle rejimine de karĢı çıkmalarının en önemli sebepleridir. (…) Yalnız, ihtilalcılar 

sadece rejime değil kapitalist ve „tüketici toplum düzeni‟ne de karĢı çıkıyorlar. 
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Onlara göre (…) sömürünün ve adaletsizliğin ortadan kalkması „Burjuva Devlet‟ 

düzeninin yıkılmasıyla gerçekleĢebilirdi.”
601

 Üniversitelerin aĢırı merkeziyetçi ve 

bürokratik yapıya sahip oluĢu, yönetimde öğrencilere hiçbir söz hakkı tanınmaması 

da protestoları çoğaltan önemli nedenlerdi. KıĢlalı‟ya göre “1968 yılına gelindiğinde 

Fransız üniversite sistemi, temelleri Napolyon devrinde atılmıĢ olan merkeziyetçi 

özelliklerini hala koruyordu. Rektörler CumhurbaĢkanınca, dekanlar Milli Eğitim 

Bakanınca atanıyorlardı. Fakültelerin programları ve sınav sistemleri bile bakanlıkça 

saptanıyordu. Ders verme ve hoca öğrenci iliĢkileri otoriter ölçüde 

yürütülmekteydi.”
602

 Bu gibi nedenlerle öğrenciler özerk bir üniversiteyi, üniversite 

yönetiminde demokratik bir ortamın oluĢturulmasını, yönetime katılma ve söz sahibi 

olmayı talep ediyor ve kurumun benimsediği ezbere eğitim sistemi, yani “kürsüden 

otoriter Ģekilde ders anlatma metodu yerine öğrenciler „dialogue‟ denen karĢılıklı 

konuĢarak dersin yapılmasını”
603

 istiyorlardı. Dolayısıyla üniversite öğrencileri 

hocalarının otoriter bir Ģekilde kürsüden ders anlatmalarına, dersler müzakere 

ortamında gerçekleĢtirilmemesine ve öğrencilere söz hakkı tanınmamasına 

karĢıydılar. Nancy Üniversitesi iktisat öğrencileri hazırladıkları reform projesinde 

söyle demekteydiler: “Dikte ettirilen ders usulünün artık modası geçmiĢtir. Kaliteli 

teksir istiyoruz. Hocalarımızın derslerini teksir haline getirmemelerini anlamıyoruz. 

Teksir dersin kalitesi için bir garantidir.”
604

 Fakat bu talepler yönünde değiĢikliklerin 

yapılmaması ve üniversite otoritelerinin öğrencilere kulak vermemesi muhalif 

hareketleri baĢlatmıĢtır.* 

                                                           
601

 Yahya Akyüz, “1968 yılı Fransız Üniversite Krizi ve Öğrenci Ġstekleri”, 1968 Yılı Öğrenci 

     Hareketleri, A.Ü. Eğitim Fakültesi Symposium, BaĢnur Matbaası, Ankara, 1969, s. 126. 
602

 Ahmet Taner KıĢlalı, a.g.e., s. 42. 
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 Yahya Akyüz, a.g.m., s. 122. 
604

 Le Monde, 25 Mai 1968, s. 9. (ak) Yahya Akyüz, a.g.m., s. 121. 

*  1967 yılında, özellikle Orsay, Lyon, Marsilya, Nantes ve Nanterre‟de öğrenci yurtlarında disiplin 
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BaĢlayan protestolar ve uzun süren gösterilen sonucunda, parlamento, 1968 

yılında „Yüksek Öğretim Yöneltme Yasası‟nı (Faure Kanunu) kabul etti. Dönemin 

Milli Eğitim Bakanı Faure “Devletin gençliğe ve halka karĢı eğitim ve öğretim 

sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk, artık ulusal eğitimin alıĢkanlıklarında, 

kurumlarında ve felsefesinde bir gözden geçirmeyi ve toparlanmayı 

gerektirmektedir”
605

 demekteydi. Kabul edilen “1968 reform yasası iki ilkeden 

esinlenmekteydi: özerklik ve katılma.”
606

 Böylece üniversiteler idari, mali ve eğitsel 

yönlerden özerklik kazanmıĢ, ayrıca öğretim üyeleriyle öğrenciler arasında yönetime 

katılma konusunda fikir birliğine gelinmiĢti. Birlikte oluĢturdukları reform 

komisyonlarında hazırlanan “projeler, öğrencilerin, çeĢitli fakülte kurullarına 

girebileceklerini kabul etmekle beraber, (…) dekan seçimine öğrencilerin de 

katılacaklarını öngörüyordu.”
607

 Bu projeler sonradan uygulamaya konuldu. Nitekim  

Fransa‟da “Devrimci hareket bittikten sonra da üniversite özgürlükleri geniĢletilmiĢ, 

(…) bir halk üniversitesi kurulmuĢtu.”
608

 

Fransa‟da 1968 olaylarına yol açan nedenler, Almanya için de genellikle 

geçerli olmuĢtur. Alman üniversiteleri XIX. yüzyılda Humboldt modeliyle 

geleneksel üniversite anlayıĢına en yakın üniversiteler olsalar da XX. yüzyıldan 

itibaren Nazizm‟in etkisi altına girerek toplumsal ihtiyaçlar bakımından yetersiz 

kurumlara dönüĢmüĢlerdi. Bir diğer yandan, üniversitelerin kitleselleĢmesiyle birlikte 

                                                           
     tüzük ve yönetmeliklerini, özellikle de karĢı cinsten öğrencilerin birbirlerinin odasına girmesini 

     yasaklayan uygulamaları sorgulayan olaylar baĢ gösterir. 1967 eğitim yılının baĢlangıcı Paris‟in 

     Latin Mahallesi‟nde büyük bir gösteriyle karĢılanır, Nanterre Üniversitesi greve gider. (Temel 

     Demirer, Marie-Claire Lavabre, Pierre Nahon ve bĢk., a.g.e., s. 19.) Birkaç hafta boyunca 

     Nanterre‟i saran öğrenci olaylarına üniversite yönetiminin tepkisi, dönemin ĠçiĢleri 

     Bakanı‟nın da desteğiyle, üniversiteyi kapatmak olmuĢtu. Ardından da Sorbonne kapatılmıĢtı. 

     (a.k., s. 60.) 
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 Adil Türkoğlu, Fransa, Ġsveç ve Romanya Eğitim Sistemleri, Sevinç Matbaası, Ankara 1983, s. 

     136. 
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 a.k., s. 138. 
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 Le Monde, 4 Jullet 1968, s. 9. (ak) Yahya Akyüz, a.g.m., s. 120. 
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 Taner Timur, Toplumsal DeğiĢme ve Üniversiteler, s. 274. 
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fakülteler yatay olarak geniĢlemiĢ ve artan öğrenci sayısına uyarlanmıĢtı. 

“Geleneksel olarak katılaĢtırılmıĢ dersler açıkça tanımlanmamıĢtır ve sınavlar birçok 

durumda modası geçmiĢ gerekliliklerle yüklü olup, sadece olguların yeniden 

üretimine yönelikti.”
609

 Bu gibi durumlardan hoĢnutsuz olan toplum üyeleri ve 

üniversite mensupları, aynı zamanda Alman üniversitelerinin Nazizm dönemindeki 

pasif tutumunu eleĢtirerek, “üniversitelerin topluma karĢı sorumluluklarını, siyasal 

iktidarı ikaz yoluyla yüklenmeleri gerekirdi”
610

 demekte, üniversitenin siyasi 

sorumlulukları olmasını talep etmekteydiler. Fakat üniversitelere siyasal temsil 

yetkisi kazandırma yönündeki tüm çabalara rağmen çeĢitli gerekçelerle bu yetkinin 

reddi Berlin Mahkemesinin 17.10.1967 tarihli kararında, Sigmaringen Ġdari 

Mahkemesinin 2.2.1968 tarihli kararında, Munster Yüksek Ġdari Mahkemesi‟nin 

31.5.1968 tarihli kararında görülmüĢtür.* Buradan kaynaklanan huzursuzlukla 

birlikte üniversitelerde konuĢma veya ifade özgürlüğünün önüne geçilmesi, bunun 

devlet tarafından çeĢitli yollarla bastırılması** gibi nedenler protestolara yol açtı. 

Mevcut duruma karĢı çıkan öğrenciler devletçe tanımlanan üniversite anlayıĢını 

yıkarak “bir „eleĢtirici üniversite‟nin kurulmasını istemekteydiler. 1967 tarihli 

Munster Manifestosuna göre, bu üniversite bizzat kendi ilkelerine göre kurulacak ve 

gelecekte devrimci amaçlarını gerçekleĢtirmesine, ne üniversitenin kendisi, ne de 
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 Jürgen Habermas, Rasyonel Bir Topluma Doğru: Öğrenci Protestosu, Bilim ve Siyaset, s. 19. 
610

 ÇoĢkun San, a.g.m., s. 13. 

*   Daha geniĢ bilgi için bakınız: ÇoĢkun San, a.g.m., s. 21-24. 

** Örneğin, “ Politik Eğitim Senatosu Vekili, 1965 yılının baharında Almanya‟nın teslim olması ve 

     Nazi rejiminden kurtuluĢun yirmici yılı vesilesiyle Karl Jaspers‟in konuĢmak için davet 

     edilmesinden ötürü, görevi kötüye kullanma gerekçesiyle Rektör tarafından kınandı. Bunun üzerine 

     Jaspers çekildi ve öğrenci parlamentosu yazar ve gazeteci Erich Kuby‟yi onun yerine konuĢmak 

     üzere davet etti. Birkaç yıl önce, Kuby, Frei Üniversitesi‟nde özgürlüğün durumu hakkındaki 

     kuĢkularını dile getirdi. Rektör bunu Frei Üniversitesi‟ndeki konuĢmayı yasaklama vesilesi yaptı 

     ve konuĢmanın Teknoloji Enstitüsü‟nde yapılması zorunlu hale geldi. Akademik otoriteler 

     kendilerini, öğrencilerin politik faaliyetlerinin kapsamını sürekli kısıtlar durumdu buldular.” 

     (Jürgen Habermas, Rasyonel Bir Topluma Doğru: Öğrenci Protestosu, Bilim ve Siyaset, s. 19.) 
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baĢka bir otorite kaynağı engel olamayacaktı. Üniversitenin bağlı olması gereken en 

önemli ilke, özerklikti. EleĢtiri, akılcılık teorik alanda kalmamalı, üniversitede ve 

toplumda bağımsızlık ve kendi kaderini tayin ilkelerinin gerçekleĢtirilmesine 

çalıĢmalıydı. Bu durum, üniversitenin topluma ve devlete karĢı geniĢ bir bağımsızlık 

kazanması anlamına gelmekteydi.”
611

 Üniversite mensuplarının politik uzlaĢım, 

birlik ve bütünlük içinde gerçekleĢtirdikleri protestoların amacı öğretim üyeleriyle, 

profesörlerle birlikte öğrencileri ve asistanları da “üniversite karar sürecine dahil 

etmekti ve katılımı sağlamaktı. Sendikaların da desteği ile Anayasa Mahkemesi, 

1973‟te, bu yönde kurallar koyan tüzükler benimseyince”
612

 demokratik bir 

yönetimin yolu açılmıĢ oldu. Protestolarının ardından bütün üniversitelerde 

öğrenciler üniversitelerin iç politikalarında etkili hale geldiler. Öğrencilerin 

gösterdikleri güç nedeniyle “Batı Almanya Parlamentosu‟ndaki partiler birdenbire, 

öğrenci örgütlerinin önderleriyle görüĢmeler yapmak için koĢuĢturdular.”
613

 

Ġtalya üniversiteleri de köken itibariyle özerk kuruluĢlar olmalarına rağmen 

XIX. yüzyıldan itibaren devlet teĢkilatına girerek devlet organları haline gelmiĢlerdir. 

“1859 yılında çıkarılan (…) Cassati Kanunu, üniversiteyi devlete bağlı bir kuruluĢ 

olarak düzenlemekteydi. (…) Bu devirde idarenin üniversiteye yaptığı müdahaleler 

insanı ĢaĢırtacak nitelikteydi. Örneğin, Napoli‟de bir gün içinde 60 profesör 

azledilerek yerlerine Ġtalyan Birliğinin kurulmasında yararlık gösteren kimseler 

atanmıĢtır.”
614

 1923 yılında kabul edilen Gentili Reformu ile Cassati Kanunu 

kaldırılmıĢ, üniversiteler özerklik kazanmıĢ ve akademik özgürlüğe sahip olmuĢsa da 

                                                           
611

 ÇoĢkun San, a.g.m., s. 24. 
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     Reformu Hazırlıkları ve Öğrenci Hareketleri”, 1968 Yılı Öğrenci Hareketleri, A.Ü. Eğitim 
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“Rektör ve Dekanların Milli Eğitim Bakanı tarafından tayin ve azledilebilmeleri 

üniversitenin tam özerk olmasını engelliyordu. FaĢist rejimin kurulmasıyla (…) bir 

takım öğretim planı hazırlanarak üniversiteye empoze edilmiĢtir. Üniversitenin bu 

öğretim planının dıĢına çıkarak öğretim yapması imkansızdı; çünkü üniversite 

tarafından verilen diplomaların geçerliği devletin açtığı imtihanda baĢarı 

gösterilmesine bağlıydı.”
615

 Üniversitelerin karĢı karĢıya kaldığı bu gibi kısıtlamalar 

nedeniyle 1960‟lardan itibaren birçok düĢünür bu yönde kendi eleĢtirilerini dile 

getirmiĢ; üniversitelerin toplumsal yaĢamdan uzak kalması, durağan faaliyetleri, 

otoriter yapısı eğitim sistemi ve öğretim üyelerinin, özellikle profesörlerin tavırları 

eleĢtirilerin esas odak noktası olmuĢtur. EleĢtirilere göre “profesörlerin büyük bir 

kısmı, üniversite dıĢındaki görevlerinin çokluğu dolayısıyla üniversite ile 

ilgilenmemekte, dersleri, seminerleri, hatta imtihan ve ilmi araĢtırmaları dahi öğretim 

görevlileri ve asistanlar yapmaktadırlar. (…) Diğer taraftan öğrenciler bilgi aktarılan 

pasif süjeler olarak kalmak istememekte, öğretim üyeleri ile sıkı bir Ģekilde iĢbirliği 

yapan aktif süjeler haline gelmeyi arzulamaktadırlar. (…) Üniversitenin 

demokratikleĢmesi konusunda yapılan tartıĢmalar zaman zaman fazlasıyla 

sertleĢmekte, hatta öğretim görevlileri, asistan ve öğrenciler farkında olmadan 

üniversite‟de „Sovyetler‟ kurmak istemekle suçlandırılmaktadırlar.”
616

  

Ġtalya üniversitelerinde öğrenci sayısındaki artıĢ ve iĢ olanaklarının kısıtlı 

olması da huzursuzluğun önemli nedenlerindendi. Nitekim Fransa‟da olduğu gibi 

burada da, gerçekleĢen reformlar, özellikle Gui Reformu üniversitenin öğrenci 

sayısının artmasını, ekonominin yeni taleplerine uyarlanmasını ve devlet denetimini 

amaçlamaktaydı. “Milli Eğitim Bakanı Gui planı üzerinde yaptığı birçok konuĢmada, 
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devletin üniversiteyi finanse ettiğini, bunun neticesi olarak da, üniversiteyi kontrol 

etmek hakkına sahip olduğunu ileri sürmüĢtür.”
617

 Gui Reformu üniversitedeki 

huzursuzluğu daha da artırarak öğrenci hareketinin patlak vermesine neden olmuĢtur. 

“Derslerin boykot, okulların iĢgali, sınıf üniversitelerine baĢkaldıran alternatif 

üniversitelerin düzenlenmesi gibi yeni mücadele biçimleri geliĢtirmiĢtir. Milano 

Katolik Üniversitesi‟nden Torino Edebiyat Fakültesi‟ne dek yayılan eylemlerin ana 

temalarını öğretimin içeriğinin eleĢtirisi ve otorite karĢıtlığı oluĢturmuĢtur.”
618

  

Sonuç olarak, 1968 olayları üniversitenin eleĢtirellik, özerklik, özgürlük, 

siyasi temsil, katılım gibi çeĢitli kamusal niteliklerinin geri alınması mücadelesiydi 

ve kısa bir sürelik de olsa baĢarılı oldu. Öğrenci hareketlerinin sonucu olarak sonraki 

yıllarda bürokratik üniversite anlayıĢı ve otoriter yönetim yerini katılımın aldığı, 

öğretim üyelerine, öğrencilere, idari ve teknik personele söz hakkı tanındığı yönetim 

anlayıĢına bıraktı. Dolayısıyla öğrenci hareketleri “akademik özgürlük ve yurttaĢlık 

arasındaki sahte ayrımları sorgulayarak ve (…) muhalif bir güç oluĢturarak burjuva 

kamusal alanının sınırlarını geniĢletmiĢti.”
619

 YaĢanan olaylar sonucunda 

üniversitelerde kararlar önceden belirlenmiĢ bir süreç olmaktan çıkarak, eĢitlikçi bir 

kolektif içerisinde tartıĢılarak sonuca bağlanmaktaydı. Bu kurumlarda düzenin 

yabancılaĢtırıcı mekanizmaları ve onların devamlılığı, toplumsal hareketlerin 

oluĢması ve bu gibi diğer meseleler konuĢulmaktaydı. 1968 yılında yaĢanan 

entelektüel kriz 1970‟lerde yerini ekonomik krize bırakınca, bu krizleri aĢma çabası 

olarak neoliberal ideoloji yükseldi. Böylece tekrar devlet-toplum ayrımına gidildi ve 

üniversiteler bu defa neoliberal ideoloji veya Ģirket kültürüyle donatılmaya baĢlandı. 
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4. ġĠRKET ÜNĠVERSĠTE (1980 ve Sonrası) 

1980‟lerden itibaren hakim konuma gelmiĢ neoliberal ideoloji hem devleti 

kendi çıkarlarına uygun olarak yeniden yapılandırmıĢ hem de sivil toplum üzerinde 

derin bir etki bırakmıĢtır. Nitekim neoliberal ideoloji ile Ģirket kültürü sivil toplum 

alanlarına taĢınmıĢ, böylelikle kamusal yaĢamı sağlayan kurumlarda piyasalaĢma 

yönünde bir eğilim baĢlamıĢtır. Önceki yıllarda devlet tekelinde bulunan bu kurumlar 

neoliberalizmin özelleĢtirme politikalarıyla devlet tekelinden alınırken bu kez piyasa 

alanına dahil edilmiĢtir. Daha net bir ifadeyle, kamu kurumlarının siyasal demokrasi 

anlayıĢı piyasa iliĢkileri açısından engel teĢkil ettiği için kamu kurumları ve 

demokrasi anlayıĢı siyasi iĢlevlerinden soyutlanarak ekonomik kavramlarla yeniden 

tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. Piyasa süreçleriyle demokrasi arasında zorunlu bir bağ 

kurulmasının doğal sonucu olarak piyasa karĢıtı tüm hareketler her ne kadar halkın 

desteğini alsalar da antidemokratik olarak nitelendirilmiĢtir. Giroux‟un ifadesiyle 

siyasal demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik politikalar altında “yurttaĢlar, 

yurttaĢlığa iliĢkin özgürlüklerin yerini piyasa serbestliklerinin almasıyla kamusal 

seslerini”
620

 kaybetmiĢ ve toplum giderek özgür yurttaĢlar yerine piyasaya bağımlı 

tüketicilere dayanan bir toplum olmaya baĢlamıĢtır. “Kamusal alanların yokluğu 

durumunda, yurttaĢlar için, yurttaĢların sadece tüketici olduğu ve dayanıklı mallardan 

manevi değerlere, sermaye geliĢiminden sosyal adalete, özel refahtan asli kamu 

yararına kadar önemsediğimiz her Ģeyi üretebileceğimiz ve dağıtabileceğimiz tek 

aracın sırf düzensiz piyasalar olduğu Ģeklinde”
621

 bir yanılsama kendisini kabul 

ettirmiĢtir. 
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Giroux‟a göre “neoliberal ideoloji günümüz tarihsel momentinde en tehlikeli 

ideoloji duruma gelmiĢtir.”
622

 Bu ideolojinin kamusal alanlar üzerindeki yıkıcı etkisi 

ileride göreceğimiz üzere üniversiteler açısından da söz konusu olmuĢtur. Bu durum 

neoliberal dönem üniversitesini kamusal alanın kurucu unsurları açısından 

incelemeyi amaçladığımız bu bölümdeki temel savı, yani üniversitenin bu dönem 

kamusal varlığından uzaklaĢarak, piyasa gereksinimlerine hizmet eden neredeyse 

özel bir kuruma dönüĢmesini de ifade etmektedir. Nitekim üniversite önceki 

yüzyıllarda devletin bastırıcı etkisi altına girerek onun talepleri çerçevesinde 

biçimlenmiĢse de, neoliberal dönemden itibaren devletin kendisi de bu yeniden 

yapılanma sürecinde piyasayla iĢbirliğine giren bir aygıta dönüĢmüĢtür. Bu süreçte 

üniversiteler devlete bağlı bulunsalar da, aynı zamanda devletin desteğiyle sermaye 

gereksinimleri yönünde değiĢime uğramıĢ ve ticarileĢme bu kuruma yeni bir kimlik 

kazandırmıĢtır. Ercan‟a göre üniversite ve diğer kamu kurumlarında yaĢanan “tahrip 

sürecinin anlaĢılması için, belirtilmesi gereken birincil önemdeki vurgu; sorunun 

sermaye karĢısında devletin gerilemesi değil, devletin yeniden tanımlanarak 

sermayenin yeni ihtiyaçlarına uygun bir dizi iĢlevi üstlenmesidir.”
623

 Bir diğer 

ifadeyle, yaĢanan süreç, “daha önce devletin tekelinde olan bazı alanların (…) bizzat 

devlet desteği ile piyasa sürecine çekilmesidir. Bu anlamda bu dönemi, tanımlayan 

temel vurgu, „güçlü devlet, serbest piyasa‟dır. Güçlü devlet, sermayeleĢtirilecek 

alanları tanımlayarak gereken düzenlemeleri yapma ve (…) toplumsal muhalefeti 

baskı altına alma iĢlevlerini üstlenirken, serbest piyasa ise bu alanların sermayenin 

belirleyiciliği altına girmesini sağlamaktadır.”
624

 Sermaye ihtiyaçlarına göre yeniden 

yapılanan “devlet, Ģirketlerin ve finansal sermayenin desteğini arkasına alabilmek 
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için kendi rolünü; bekçilik etme, disiplin altına alma ve düzeni sağlama gibi 

konularla”
625

 sınırlamakta, “Ģirket sermayeleriyle ve çokuluslu Ģirketlerle gaddar bir 

iĢbirliğine”
626

 girmektedir. Üniversitenin neoliberal dönemde yaĢadığı değiĢim de 

devlet-sermaye iliĢkisinde yaĢanan değiĢim üzerinden gerçekleĢmektedir. 

Üniversitelerin yaşam dünyası‟na ait bir kurum olması, toplum üzerindeki aydınlatıcı 

iĢlevleri ve eleĢtirel niteliği nedeniyle sistem‟in bu kurum üzerindeki etkisi, Bilgiç‟e 

göre onu “sermayenin önündeki kolektif yapı engeli olmaktan çıkartmak ve kendine 

eklemleme sürecidir.”
627

 Bir diğer ifadeyle üniversite gibi toplumsal aydınlanmaya 

hizmet eden kurumları piyasa sürecine çekmek ve kar getirecek birer Ģirkete 

dönüĢtürmek, aynı zamanda sivil toplum içerisinde kamusal aklı engellemeye, siyasi 

bilinci önlemeye, insanlık onuruna yönelik faaliyetleri kısıtlamaya yönelik 

giriĢimlerinin baĢlatılması anlamına gelmektedir.  

Genel itibariyle devlet ve sermaye arasında kurulan iĢbirliği kendisini kamu 

alanında yaĢanan üç dönüĢüm süreciyle göstermiĢtir: “İlk olarak, birçok kamu 

malının özelleĢtirilmesi ele alınabilir. Kamu varlıkları, ihalede en yüksek fiyatı teklif 

edene ve okullar iĢletilmek üzere anonim Ģirketlere verilmiĢtir. İkincisi, kamu 

kurumlarının sürekli olarak daha verimli kılınan özel kurumlarla karĢılaĢtırılmaları 

için acımasız bir rekabet ortamı desteklenmiĢtir. Böylece, okullar ve diğer kamu 

kurumları devlet tarafından finanse edilse de, iç iĢleyiĢleri genellikle özel sektör 

formunu yansıtmaktadır. Üçüncüsü, devletin bu tür harcamaları artık daha fazla 

kaldıramadığı söylemiyle, kamusal yükümlülüklerin kayıt dıĢı sektöre 
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kaydırılmasıdır.”
628

 Böylece, kamusal ihtiyaçlar özel sektörün insafına bırakıldıkça, 

neoliberalizm sadece kendi özel çıkarlarını düĢünen, “giriĢimci ve rekabetçi, 

yatırımcı bireyler yaratma peĢindedir”
629

 ve “kiĢisel kaygılarla kamusal sorunların 

örtüĢmesini sağlayacak herhangi bir dilin oluĢmasını engelleyerek politik temsil 

olasılığını zayıflatmaktadır.”
630

 Siyasi haklardan ve sosyal desteklerden mahrum 

bırakılmıĢ birey için özgürlük ve eĢitlik artık ekonomi alanında mümkündür. 

Bireylerin ortak kaygılar üzerine siyasal kamusal alan inĢa etmek veya kolektif 

mücadeleye giriĢmek için çok az imkanları vardır. “GloballeĢmiĢ bir dünyada 

kamusal alana yer olmadığı gibi, insan için de, ya „ne‟liğine gömülmek ya da 

değiĢim değerinden ibaret bir nesne olarak pazarda „serilmek‟ dıĢında herhangi bir 

varoluĢ tarzı da öngörülmüyor.”
631

 Bireyin „ne‟liğine yapılan vurguyla „kim‟lik 

ikinci plana geçmekte ve özne yok sayılmaktadır. Spurk‟ın da belirttiği gibi, artık 

“insanlar saf nesneler olmaya indirgenmiĢtir.”
632

 Dolayısıyla neoliberalizm 

bireyselleĢmeyi yükseltmekle birlikte bireyin önemini azaltmaktadır. Klasik 

liberalizm bireyin özgürlüğünü siyasi bir konu haline getirirken, neoliberalizm 

bireyin özgürlüğünün temelinde ekonomik özgürlüğün yattığını iddia etmektedir. 

Ayrıca klasik liberalizmin özgürlük ve eĢitlik üzerine tartıĢmaları yerini piyasadaki 

özgürlük ve fırsat eĢitliğine bırakmaktadır. 

Piyasa ekonomisinin yol açtığı bu sonuçlar “Habermas‟ın deyiĢiyle, (…) 

sistem‟in yaşam dünyası‟nı tamamen ele geçirmesini sağlamak üzeredir. Devleti ve 

sivil toplumu da içermek üzere yaĢamlarımızın mümkün olduğunca çok alanı 
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ekonomiye ve ekonomi mantığına uymalıdır. Günlük etkileĢimlerimizde hegemonya 

karĢıtı eğilimler olmasına rağmen, hayallerimiz ve arzularımız da piyasa „gerçekleri‟ 

ve iliĢkileriyle yönetilir.”
633

 Sistem‟in yaşam dünyası üzerindeki yıkıcı etkisini 

üniversiteler örneğinde gösteren Fleming‟e göre “üniversite eğitimi devlet ve 

ekonomi arenasında yer almaktadır. Daha önemli olan, üniversite eğitimi meselesinin 

topluluklarda, yaşam dünyası‟nda ve toplumdaki yerini bu vizyon belirlemektedir. 

Üniversite eğitiminde ekonominin gereksinimi çok güçlü hissedilmektedir. Devlet 

eğitimi ekonomiyi desteklemenin yolu olarak görmektedir. Eğitim politikası 

piyasanın gereksinimleri yönünde temellendirilmektedir.”
634

 

Üniversitenin ve bu çatı altında sunulan eğitimin kamusal niteliklerinden 

yeniden koparılarak ekonomik kavramlarla değerlendirilmesi sürecinin kökleri Ġkinci 

Dünya SavaĢı‟ndan sonraya denk gelmektedir. Nitekim “eğitim ekonomisi 

kavramının en sık çağrıĢım yaptığı kavramlardan biri olan insan sermayesi kavramı 

da bu dönemde ortaya atılmıĢtır.”
635

 İnsan sermayesi kavramına yapılan vurguyla 

eğitim, ülkeler için en karlı yatırım alanı olarak değerlendirilmiĢ, bu durum eğitimin 

özel bir sektöre dönüĢmesine yol açmıĢtır. Eğitimin bireysel ekonomik getirisi 

üzerine yapılan vurgularla onun toplumsal yaĢamdaki siyasi rolü ikinci plana 

itilmiĢtir. Sadece Avrupa‟da değil, dünya genelinde siyasi veya sosyal boyutundan 

uzaklaĢarak özel bir sektöre dönüĢtükçe eğitim, kapitalizm için en vazgeçilmez 

alanlardan biri olmuĢ, bireysel faydası üzerinde durularak meta olma konumuna 

indirgenmiĢtir. Bu nedenle “1970‟lerin ortalarından itibaren krize giren kapitalist 

sistem, ilk olarak, eğitiminin metalaĢmasının önünü açmıĢtır. Bunun anlamı, genelde 
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eğitim hizmetlerinin kullanım değeri için değil, değiĢim değeri için üretilmesidir; 

yani eğitimin bir fiyat karĢılığında eğitim pazarında sunumunu (…) olanaklı 

kılmıĢtır.”
636

 Eğitimin metalaĢması sürecini savunanların bu konuda esas gerekçesi 

“piyasa sürecinde fiyat politikaları dolayımında belirlenen bir eğitim arz ve talebinin, 

kamusal (devlet eliyle) olarak sunulacak eğitimden kaynakları kullanma açısından 

daha etkin olacağı yönündedir.”
637

 Eğitimin özelleĢtirilmesine iliĢkin baĢka bir 

gerekçe, “eğitimin kamusal bir hizmet olarak sunulmasının, eğitimi tüketenlerin 

seçim hakkını kısıtladığı yönündedir. Kamu yönelimli eğitim, farklı özellik ve 

donanımdaki eğitim taleplerine cevap verememekte, oysa tüketicinin seçim hakkı 

kutsaldır.”
638

 

1980‟li yıllardan itibaren eğitimin özelleĢtirilmesi onun hem devlet hem de 

özel sektör alanında yer almasına yol açmıĢtır. Devlet denetiminde yerine getirilen 

bu hizmetin mali ihtiyaçlarının karĢılanması ve akademik faaliyetlerin yönünün 

belirlenmesinde piyasanın rolü ortaya çıkmıĢtır. Devlet, üniversitelerin faaliyetlerinin 

sermaye gereksinimlerine, piyasa ihtiyaçlarına göre belirlenmesinde düzenleyici 

iĢlev üstlenmiĢtir. Dolayısıyla devlet eliyle piyasa sürecine çekilen üniversite eğitimi 

yarı kamusal* ve yarı piyasa bir hizmet niteliği kazanmıĢ, bu dönüĢümün 

yaĢanmasında IMF ve Dünya Bankası gibi uluslar arası kuruluĢların da önemli rolü 

olmuĢtur. Bu kuruluĢların devletlerle yaptığı anlaĢmalar gereği „yapısal uyum 

politikaları‟yla tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da özelleĢtirme veya 

yeniden yapılandırma çalıĢmalarına gidilmiĢ, “1995‟ten itibaren de sürece Dünya 
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Ticaret Örgütü ve GATS‟ın (Hizmet Ticareti Genel AnlaĢması) dahil olmasıyla, tüm 

hizmet sektörleriyle birlikte eğitim alanı da uluslararası piyasaya açılmıĢtır. Küresel 

aktörler tarafından ulusal hükümetlere dayatılan eğitimin yeniden yapılandırılmasına 

yönelik politikalar sonucu bugün eğitim sistemi tüm dünyada ticarileĢmiĢtir.”
639

 

Yeniden yapılanma çalıĢmalarının hizmet açısından daha karlı, kaliteli olacağını 

kanıtlamak yönünde araĢtırmalar yapılmıĢ; ortaya çıkan bulgulara dayanarak “Dünya 

Bankası (…) orta ve yükseköğretimin özelleĢtirilmesine; bu alanlara ayrılan kamu 

harcamalarının temel eğitime aktarılarak, devlet tarafından yürütülen parasız temel 

eğitimin iyileĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılmasına odaklanmıĢtır.”
640

 Burada özellikle 

altını çizmek gerekir ki, “Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluĢlar için, sorun 

sadece eğitimin sermayeleĢtirilmesi değil, bir bütün olarak kapitalizmin ulaĢtığı 

aĢamada kamusal alanların sermayeleĢtirilmesidir.”
641

 Dolayısıyla Dünya 

Banka‟sının „yapısal uyum politikaları‟yla birlikte “kamu hizmetinde yaĢanan 

değiĢim sonucunda kamusal mallar nitelik ve nicelik değiĢtirmiĢ, özellikle eğitim 

ekonomik değiĢkenler içinde tanımlandığı ölçüde bir hak olmaktan çıkarılmıĢ ve bu 

anlamda da eğitimde eĢitlik ilkesi göz ardı edilmiĢtir.”
642

 SermayeleĢtirme sürecinde 

yüksek öğretim hizmetinin yapısal olarak yarı kamusal ve yarı piyasa olarak 

tanımlanması da kendi belirsizliğini beraberinde getirmiĢtir. Nitekim Barnett‟in 

belirttiği üzere, “hem piyasa hem de „yarı‟ piyasalar, farklı türden de olsa kapanma 

durumuna gelebilirler. „Piyasa‟ tüketicilerden kaynaklanan bir kapanma yaĢayabilir; 

„yarı‟ piyasa ise devlet eliyle kapanabilir. Bununla birlikte piyasanın, tüketicinin 
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tercihlerindeki beklenmedik hatta ısrarcı eğilimlerden kaynaklanan değiĢken yanları 

da vardır. (Örneğin) bir yıl önce kayıt yaptıran öğrenciler elektronik mühendisliğini 

tercih etmiĢken, bu yıl iĢletmeyi tercih edebilir, bir sonraki yıl belki de felsefeyi 

tercih edeceklerdir.”
643

 Dolayısıyla üniversitenin yerine getireceği iĢlevlerin, 

akademik faaliyetlerin piyasanın belirsizliğine bırakılması, bu yönde önceliğin 

müĢteri konumuna gelen öğrencilerin tercihlerine bırakılması kurum içindeki 

karmaĢayı daha da artırmaktadır. “Belli bir bölümün bu yıl açılmasını haklı çıkaracak 

sayıda öğrenci baĢvurusu olabileceği gibi, bir diğer bölüm, oldukça ilgi gören bir 

ders ile birlikte sunulsa bile, varlığını koruyabilmesi için yeterli sayıda öğrenci 

çekemediği için kaldırılabilir.”
644

 Bilindiği üzere piyasada tüketici açısından 

hizmetin serbest seçimi, kendi tercihi olması; hizmeti sunan açısından ise bu 

tercihlerin manipülasyonu söz konusudur. Üniversite bağlamında bu süreç, devlet 

desteğinin azaldığı neoliberal dönemde, kurumun müĢteri konumuna gelen 

öğrencilerin değiĢken taleplerine cevap verebilmesi ve eğitimin piyasa tarafından 

manipüle edilmesidir. Ayrıca piyasaların yüksek düzeyde ürün çeĢitliliği ve en iyinin 

ayakta kalacağına iliĢkin ideolojisi üniversite açısından da geçerli olmuĢtur. 

Üniversiteler piyasalaĢma sürecinde birer marka niteliği kazanarak “piyasanın 

teknolojik istemlerine yönelik projeler üreten ve bu projelerde yoğun olarak ücretsiz 

öğrenci emeği kullanan firmalara dönüĢmüĢlerdir.”
645

 Dolayısıyla günümüzde 

üniversite kurumunun ve anlayıĢının geleneksel üniversite düĢüncesiyle ya da 

“sözgelimi 1960‟ların sonunda Marcuse‟un temsilciliğini yaptığı Sokrates‟in hakikat 

ideasına yaslanan ve üniversiteyi taĢıdığı yapısal özellikler nedeniyle „hakikatin‟ 
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tartıĢıldığı yegane mekan olarak belirleyen üniversite kavramıyla hiçbir ortaklığı 

yoktur.
646

  

Neoliberal dönemde kamusal üniversite anlayıĢının gerileyiĢini ifade eden 

diğer önemli bir süreç, XX. yüzyılın baĢlarından itibaren görülen Anglo Sakson 

üniversite modelinin Avrupa‟ya artık köklü bir biçimde yerleĢmesidir. Avrupa 

genelinde Anglo Sakson modele geçiĢi ve geleneksel üniversite anlayıĢından kopuĢu 

ifade eden müdahalelerden biri Bologna Süreci‟dir. Bu süreç 1999 yılında 

Bologna‟da 29 Avrupa ülkesi Eğitim Bakanınca deklere edilen bir Bildirgeye 

dayanmaktadır. Bologna Süreci birçok düĢünür tarafından niteliksel olarak, 

“yükseköğretim sürecinin tümden metalaĢtırılması ve piyasa koĢullarına bağlanma 

süreci”
647

 olarak değerlendirilmektedir. Tüm yükseköğretim kurumlarını kapsayan 

bu süreç “piyasa öncelikleri ve sermayenin küreselleĢmesi temelinde tüm öğretmen, 

akademisyen ve araĢtırmacı gücünü metalaĢtırmak üzere, Anglo Sakson modeline 

uygun Ģekilde yeniden düzenleyerek; akademisyenlerin özerk varlığını (üniversite 

özerkliği ve akademik özgürlükleri), özgür düĢünceyi, „gerçeği arama‟nın farklı 

yollarını, farklı bilme biçimlerini ortadan kaldırma sürecidir.”
648

 Bir diğer ifadeyle, 

bu süreçle birlikte üniversiteler birer ticari iĢletmeye dönüĢtürülmekte, bilgi birikimi 

alınıp satılır hale getirilmektedir. Bu sürece karĢı Avrupa‟da geleneksel üniversite 

anlayıĢına, Humboldt modeline geri dönüĢ amacıyla birçok entelektüel tarafından 

eleĢtiriler getirilmiĢ, bildirgeler yayınlanmıĢtır. Örneğin, Lima Bildirgesi ve Magna 

Charta Universitatum Bildirgesi gibi metinler çok sayıda kiĢinin imzasını taĢıyan 

muhalif metinler olmakla, Anglo Sakson üniversite anlayıĢına karĢı Humboldt 
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modelini desteklemiĢtir. Bu bildirgeleri izleyen 1998 yılında Sorbonne Bildirgesi, 

2003 yılında Berlin Bildirgesi, 2005 yılında Bergen Bildirgesi de mevcut durumu 

eleĢtirerek, üniversiteyi gerçekten kamu yararına hizmet eden, özerk ve özgür statüde 

bir kurum olarak değerlendirmiĢtir. Fakat tüm beklentilere rağmen üniversitelerin 

sermaye talepleri yönünde yeniden yapılanmasını ifade eden Bologna Süreci‟nin 

gerçekleĢmesi kaçınılmaz olmuĢtur. 

1980‟lerden itibaren Avrupa genelinde sermayeleĢme süreci ilk olarak Ġngiliz 

üniversitelerinde baĢlamıĢtır. Nitekim Thatcher, 1989‟da “üniversiteyi sanayi ile 

bütünleĢtirmek üzere University Funding Council adını alan kuruma iĢ dünyasından 

üyeler soktu. ABD modeline yaklaĢmayı simgeleyen bu geliĢme ile”
649

 Ġngiliz 

üniversitelerinden sonra diğer Avrupa üniversiteleri de sermayeleĢme sürecine 

girmiĢtir. Piyasa mekanizmasıyla yönetilen üniversiteler artık kendi faaliyetlerini 

ekonomik kavramlarda değerlendirmeye baĢlamıĢ, birçok üniversite kendi faaliyetini 

dıĢ değerlendirmeye açarak verimliliğini ve etkinliğini ölçtürmüĢtür. Dolayısıyla 

üniversiteler faaliyetlerini piyasa ihtiyaçlarına yönelterek belirsiz bir amaca sahip 

olmuĢtur. Üniversitenin piyasa ihtiyaçlarına ve küreselleĢme akımlarına kapılmıĢ 

olması bu kurumun kimliğinin içinin boĢaltılmasına, „üniversite‟ teriminin basit bir 

anlam ifade etmesine yol açmıĢtır. Barnett‟in de belirttiği üzere, bu “kurumlar ortak 

bir isim – üniversite – taĢırlar ama kültürle, ekonomiyle ve iktidar kurumlarıyla farklı 

iliĢkiler kurarlar.”
650

 Aslında bu kuruluĢlar „üniversite‟ unvanını alarak, kendilerini 

üniversitenin uzun zamandan beri sahip olduğu değerleri paylaĢıyormuĢ gibi 

göstermeyi amaçlar.
651

 Oysa artık üniversite kendi anlam bütünlüğünü kaybederek 
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bazen mesleki okul, bazen de iĢ dünyası için araĢtırma kurumu haline gelmiĢtir. “Bu 

süreç içerisinde, üniversitede birliği yok eden epistemolojik ve sosyal kırılmalar 

yaĢanmıĢtır. (…) ĠĢ dünyası kampusa gelmiĢ ve kampus iĢ dünyasına girmiĢtir.”
652

 

Sistem‟in yaşam dünyası‟na müdahalesinin yol açtığı köleleĢtirme üniversitenin tüm 

örgütsel ve iĢlevsel faaliyetlerinin yanı sıra, onun mekan boyutunda, mimari 

yapısında da görülmüĢtür. Fleming‟in belirttiği üzere, köleleĢtirme üniversitenin 

“mimari derecesine ve kampus dizaynına göre somutlaĢmıĢtır. Yeni kampus 

binaları* lecture için uygundur, bu binalar öğrencilerin biraya gelmesi için ve 

personele lecture için güzel alan yaratıyor. Fakat sınıf salonları dıĢında 

kendiliğinden, enformel ve sosyal etkileĢim için konuĢmalar ve tartıĢmalara çok az 

alan oluĢuyor.”
653

 Dolayısıyla günümüz üniversitelerinde kamusal etkinliği canlı 

tutacak mekanlar “genellikle ticari giriĢimler, bankalar, kahvehaneler ve küçük-

marketler tarafından iĢgal olunmuĢtur.”
654

 Öğrencilerin bir araya gelerek birbirleriyle 

iletiĢim kurmaları ve etkileĢim içinde bulunmaları için kamusal mekanlara ihtiyaç 

vardır. Oysa “neoliberal demokrasi piyasalar mantığıyla, bu alanlara kör 

bakmakta”
655

 ve üniversiteler içerisinde de karĢılıklı iletiĢimin gerçekleĢeceği uygun 

ortamlar yerine ticari alanlar açmaktadır. Böylece “demokrasi için hayati önem 

taĢıyan kurumlar, uğruna mücadele etme yolunda kritik önem taĢıyan konumlar (…) 

oluĢturmak zorlaĢır.”
656

 YaĢanan bu süreçleri inceleyen Toni Morrison günümüzde 

üniversiteyle demokratik kamu yaĢam arasındaki iliĢkinin kırılgan doğasına dair bir 

takım çıkarımlarda bulunur ve Ģunları söyler: “Eğer üniversite sivil özgürlüklerin 
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koruyuculuğu, karmaĢık etik sorunların sorgulayıcılığı, demokratik uygulamaların 

hizmetçiliği ve denetleyiciliği görevlerini tam olarak yapmazsa bunları bizim için, 

bize karĢın ve biz olmaksızın baĢka rejimler gerçekleĢtirir.”
657

 Nitekim 

neoliberalizmde üniversitenin demokratik değerlerden uzaklaĢması böyle bir sonuç 

doğurmuĢtur. Oysa demokratik değerler üniversitenin “eleĢtirel öğrenme, etik 

tartıĢma ve sivil giriĢim için hayati bir alan oluĢturabilmesini sağlar. (…) Böylece, 

yurttaĢlığın giderek daha fazla depolitize edilmesine karĢı direnilebilecek koĢulları 

sağlayan önemli bir demokratik kamusal alana dönüĢür ve eğitimi kiĢisellik 

yaklaĢımlarıyla bir arada ele alan politikalara meydan okuyan bir dil ortaya koyar, 

(…) öğretmeyi bir piyasa etkinliği ve öğrenmeyi bir alıĢtırma olarak gören anlayıĢı 

reddeder.”
658

 

4.1. Postmodern Akıl, Bilim ve KüreselleĢme 

Geleneksel üniversitelerde akademisyenler hakikati, evrensel gerçeği amaç 

edinen bilimi ticarete, kar getiren alanlara tercih etmiĢ, maddi zenginliktense hakikat 

ve bilgi arayıĢının daha değerli olduğuna inanmıĢlardır. Onlar gerçek veya hakikate 

iliĢkin söylemleri, teorileri veya disiplinleri bütünlük içinde ele alarak, eleĢtirerek 

bilginin üst derecesine varmayı amaçlamıĢlardı. Oysa XX. yüzyılın sonlarından 

itibaren girilen neoliberal dönemde bilimsel faaliyetlerin amaçları ve araçları 

konusunda bir belirsizlik hüküm sürmektedir. Nitekim bu dönemde toplumsal 

parçalanmayla birlikte bireyin kamusal alanla bağı zayıflarken, gerçek veya hakikate 

iliĢkin söylemler özneleĢmiĢ, narsisizmin etkisi altına giren bireyler için kendi 
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gerçekleri veya gerçekliğin kendileriyle ilgili olan kadarı söz konusu olmuĢtur. 

Dolayısıyla postmodernizm mutlak hakikate götürecek akıl anlayıĢına, evrensel 

olarak geçerli kurallara, birlik ve bütünlüğe karĢı çıkarak bunların mikro parçaları 

üzerinde durmuĢtur. Toplumsal bütünleĢmeyi sağlayan bağlar ortadan kalktıkça akıl 

veya bilim de esassız ve temelsiz bir biçim almıĢtır. 

Dönemin hakim ideolojisinin etkisiyle eskiden insani mükemmelliği 

hedefleyen eğitim anlayıĢı piyasa ihtiyaçlarıyla tahrip edilmiĢ, insani geliĢim de artık 

üniversite dıĢına çıkarak psikolojik danıĢmanlık gibi kar getiren bir sektöre 

dönüĢmüĢtür. Üniversiteyi kendi ihtiyaçlarına göre biçimlendiren neoliberal ideoloji 

“bilim kavramının içini boĢaltarak aslında bir kurum olarak üniversiteyi fiilen 

tasfiye”
659

 etmeyi hedeflemiĢtir. Bilimsel faaliyetler giderek piyasa ihtiyaçlarına göre 

belirlenmiĢ ve bilimsel düĢünce geleneği tamamen terk edilmiĢtir. Bilimsel 

faaliyetlerin değiĢimiyle birlikte geleneksel disiplinlerde bir gerileyiĢ yaĢanmıĢtır. 

Giroux‟un ifadesiyle, artık piyasa ihtiyaçlarından doğan “disiplinler piyasadaki 

değerleri kadar önem kazanmakta ve öğrenciler kendilerini en yüksek fiyata 

satmaları gerektiği fikriyle profesyonel sertifikalar peĢinde koĢmaktadırlar.”
660

 

Üniversiteleri kendi denetimi altına alan neoliberal ideoloji ve piyasalaĢma 

süreci piyasa ihtiyaçlarıyla bilim kavramının içini boĢalttığı gibi, postmodern akıl 

aracılığıyla üniversitedeki akıl anlayıĢını da biçimlendirmektedir. Nitekim Barnett‟e 

göre üniversiteden beklentileri olduğu için, günümüzde “üniversite dıĢındaki „hisse 

sahipleri‟ üniversitedeki akıl üzerinde hak iddia ederler.”
661

 Sonuçta kamusal aklın 
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kurumsallaĢtığı yer olan üniversiteler hiç olmadığı kadar ideolojilerin etkisi altına 

girer. Neoliberal ideoloji üniversite içerisinde yer alırken geleneksel üniversite 

düĢüncesinin gerçekleĢmesi zorlaĢır. Yine Barnett‟in belirttiği gibi, “modern 

üniversitede yaĢam biçimleri artık akıl anlayıĢlarından kopuyor gibi görünmektedir. 

(…) Üniversite içindeki aklın amaçları, artık kendi dıĢına taĢmıĢtır ve bunlar birden 

fazladır ve birbirleriyle çeliĢmektedir.”
662

 Bütünsel bir akıl anlayıĢının yerini 

postmodern akla bırakması sonucunda yaĢanan kuralsızlık ve parçalanmalar 

belirsizliğe yol açmaktadır. Üniversitede görülen “alıĢkanlık, belirsizlik ve 

üniversitenin epistemolojik temelinin dağılması bu durumun belirtilerinden sadece 

birkaçıdır.”
663

 Postmodern akıl anlayıĢının aklın temellerine karĢı yürüttüğü 

mücadele sonucunda onun toplumsal bağları ortadan kalkarken, üniversiteye akıl 

adına yeni ideolojilerin yerleĢmesine fırsat yaranmıĢtır. Üniversiteye dahil olan bu 

ideolojiler kendilerini postmodern akıl anlayıĢının gelenekselciliğe meydan 

okumasıyla haklılaĢtırmaya çalıĢmıĢtır. Günümüzde sıkça kullanılan “ „kalite‟, 

„piyasalar‟, „giriĢimcilik‟, „rekabet‟, „iĢ‟ ve „beceri‟ üniversiteye sokulan ve 

ideolojinin göstergeleri olan terimlerdir ve bunlar üniversitenin az ya da çok karĢılık 

verdiği terimlerdir.”
664

 Örneğin, “ABD‟de bir proje olarak kalite esas olarak piyasa 

tarafından yaratılmaktadır, ama pek çok diğer ülke için bu genelleme yapılabilir. 

Kalite bir ideoloji olarak, bir proje olarak yükseköğretimi sarar. Üniversitelerin, bu 

çatı altına girmeyecek öğesi neredeyse yoktur. Sadece, araĢtırma ve öğretim gibi ana 

akademik etkinlikler değil, bunları destekleyen etkinlikler de kalite açısından titiz bir 

incelemeye alınır.”
665

 Oysa kalitenin, daima bir itaat kültürü yaratma eğilimi vardır. 
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Nitekim bu olgu, akademik faaliyetleri önceden belirlenmiĢ uluslar arası ölçütlere 

tabi tutarak onların eleĢtiri ve tartıĢmaya açılmasını engellemektedir. Bilimsel 

faaliyetler kamu yararı yerine piyasaya hizmet ederken, bu yöndeki faaliyetlere bir 

gizlilik ilkesi hakim olmaktadır. Böylece, “verili bilgileri eleĢtirel bir süreç içinde 

öğrencilere aktarılması yerine, firmalara aktarılması temel bir amaç”
666

 haline 

gelmekte, üniversitelerin amaç ve iĢlevleri üniversite–piyasa iliĢkisi üzerinden 

kurulmaktadır. 

Bilimsel faaliyetleri denetimi altına alan sermaye bu yönde baĢlıca iki hedef 

gütmektedir: “Sermayenin bilimsel çabaları denetlemesinin birinci nedeni, bilimsel 

bulguların toplumun ve sermayenin ufkunu açarak, piyasayı geniĢletip, sermaye 

birikimine katkıda bulunmasıdır. (…) Ekonomik faaliyetlerin bilimsel geliĢmeleri 

desteklemesinin ikinci nedeni ise, bilimsel faaliyetler sonucunda çok çeĢitli 

mekanizma ve yollarla üretim maliyetlerinde tasarruf sağlanıyor olmasıdır.”
667

 

Sermayenin yeni çalıĢma ve meslek alanlarına göre biçimlenen bilimsel faaliyetler, 

buradan doğan yeni bilim alanları üniversite içerisinde birbirine kapalı bölümler 

yaranmasına yol açmaktadır. Böylece bilimsel bilginin kamuya açık bir biçimde 

üretildiği ve yayıldığı yer olarak üniversiteler kendi iĢlevini sınırlı bir çerçevede ve 

gizlilik esasında yerine getirmektedir. Özbek‟in belirttiği gibi gizlilik prensibine 

dayanan “bilgi sokak ve medya dahil kamusal sahalara yeterince çıkamıyor; 

toplumun dinamik kesimleriyle iletiĢim içine girip genel kamusal kültürün etkin bir 

parçası haline gelemiyor.”
668

 Oysa üniversitelerin kamusal bir mekan olmasından 

dolayı akademik faaliyetler gizlilik değil, görünürlük esasında gerçekleĢmelidir. 
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UzmanlaĢmanın üniversite üzerinde yarattığı bu entelektüel yalıtılmıĢlık nedeniyle 

her birim sadece kendi sorumluluk alanıyla ilgilenmekte, diğer alanları görmezden 

gelmektedir. Greenwood‟un belirttiği üzere, üniversitelerde “katı çizilmiĢ sınırları 

muhafaza etmeyen birimler cezalandırılıyorlar ve bununla akademik disiplinlerin 

zaten mevcut olan efsanevi Ģovenizmlerini ve bağnazlıklarını daha da pekiĢtiriyorlar. 

Ve nihayet, birçok üniversite yöneticisi öğrencilere, hükümetlere, vakıflara ve özel 

sektördeki iĢ ortaklarına, tıpkı otomobil ve çelik sektörlerindeki baĢarısız 

öncellerinin yapmıĢ oldukları gibi, hizmet edilecek müĢteriler değil de „gelir‟ 

kaynakları muamelesi yapıyorlar.”
669

 

Üniversitelerin XX. yüzyıl sonlarından itibaren yaĢadığı değiĢim sürecini 

hızlandıran önemli bir diğer olgu küreselleĢmedir. Bilindiği üzere, üniversiteler 

ortaya çıktığı yüzyıllar boyunca evrensel niteliğe sahip bir kurumdu. Geleneksel 

anlamıyla kendi özgül niteliğinden dolayı bulunduğu ülkenin dıĢına taĢmaktaydı. 

Fakat ulus devlet döneminde üniversiteler bu açıdan bir gerileme yaĢadı ve diğer 

ülkelere ancak sömürgeleĢtirme veya misyonerlik amaçlarıyla yüz tuttu. Bernal‟ın bu 

konudaki görüĢüne göre ise, “bilimde enternasyonalizm XIX. yüzyıl boyunca 

korundu, hatta geliĢtirildi. Fakat XX. yüzyılda belirgin bir gerileme gözlendi.”
670

 

1980 sonrasında bu gerileme yerini küreselleĢme olgusuna bıraktı. Geleneksel 

üniversiteler bulunduğu coğrafyanın dıĢına çıkarken ve yerine getirdiği faaliyetin 

niteliği gereği evrenselliğe vurgu yaparken, günümüz üniversiteleri küreselleĢme 

süreciyle uluslar üstü bir nitelik kazandı. Evrensellik zaman açısından öncelikli 

olmakla, üniversite düĢüncesinin ve bilimsel faaliyetlerin kapsamlılığı, kapsayıcılığı 

anlamına gelirken küreselleĢme süreci üniversite düĢüncesinin değil, üniversiteler 
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eliyle neoliberal ideolojinin, kitle kültürünün ve sermayeleĢtirme sürecinin 

yaygınlaĢmasına hizmet etti. Ayrıca evrensellik bir dünya kültürüne vurgu yaparken, 

küreselleĢme Amerikan temelli olmakla Anglo Sakson üniversite modeliyle burjuva 

ideolojisinin yayılmasını sağladı. Bir diğer ifadeyle, üniversiteler birlik ve bütünlük 

içinde farklı değerleri barındıran kurum olmaktan çıkarak, baskın kültürün 

yayılmasının bir aracı haline geldi. Sayılan‟ın da ifade ettiği gibi, “küreselleĢen 

eğitimin yeni müfredatı ulusal tarih ve kültürde anlam kaybıyla türdeĢliğe karĢı 

farklılığı ve çeĢitliliği öne çıkarmakta aynı zamanda tüm dünyaya Amerikan 

modelinin bireyci yaklaĢımı ve öğretim yöntemleriyle yayıldığını görüyoruz.”
671

 

Bunun yanı sıra geleneksel üniversite ortak, kamusal bir dilde eğitim veren kurumdu. 

Fakat XX. yüzyıldan itibaren Amerikan modelinin giderek Avrupa‟ya yerleĢmesi ve 

geleneksel modelin yerini almasıyla “yayılmanın dili ise Ġngilizce”
672

 olmaktadır. 

Ayrıca geleneksel üniversiteden farklı olarak neoliberal dönem üniversitesinin bir 

ülkeden diğerine taĢınması yatırım ve kar kaygılarıyla belirlenmektedir. Piyasa 

mantığı üzerinden kurulan üniversiteler birer marka niteliği kazandığı andan itibaren 

öğrenciler de üniversitelere bu niteliğinden dolayı akın etmekte, eğitim gerçek 

amacından uzaklaĢarak eğitim turizmine dönüĢmektedir. 

4.2. “ġirket - Merkezli” Eğitim 

Üniversite eğitimi geleneksel anlamda kamusal bir sorumluluk olarak öğretim 

üyeleri ve öğrencilerin kolektif bir biçimde gerçekleĢtirdiği, tartıĢma ve eleĢtiri 

ortamında ortak meseleleri bilimsel esaslarla değerlendirdiği bir süreçti. Bunu kendi 

iç iĢleyiĢinde, akademik faaliyetlerinde demokratik değerlere, öğrenci ve öğretim 
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üyeleri arasında diyaloga, kamusal iletiĢime öncelik tanıyarak yerine getirmekteydi. 

Fakat 1980‟lerden itibaren yükselen neoliberal ideoloji sonucunda üniversitelerde 

kamusal sorumluluğun ortadan kalkmasıyla görülen, “nitelikli ve bilimsel bilgi 

üretimi, entelektüel sorumluluk ve pedagojik sorumluluk, öğretim üyelerinin „özel 

alanına‟ itilmiĢ olması. Ders vermek dıĢında (…) öğrenciyle anlamlı bir bilgi ve 

iletiĢim ortamı yaratmak; öğretim üyeleri arasında bilgi alıĢveriĢine girmek, üretilen 

bilgiyi toplumdaki muhataplarına yönelik olarak kamusallaĢtırmak ve üniversitelerde 

demokratik ilkeli iliĢkilerin sürmesi için emek ve zaman harcamak, öğretim 

üyelerinin olursa olur olmazsa olmaz kiĢisel çabalarına terk edilmiĢ durumda.”
673

 

Nitekim üniversitede eğitim ve araĢtırmaların önemli bir hissesinin maliyetinin 

Ģirketler tarafından karĢılanması onların eğitim ve araĢtırmalara müdahale etmesine 

yol açmıĢtır. Bir diğer ifadeyle, “bilimsel faaliyetlerin kendi baĢına bir maliyet 

unsuru oluĢturmaları ve yeniden Ģekillenen üretim maliyetleri attırması nedeni ile 

bilimsel faaliyetlerin alanları ve geliĢme hızları sermaye tarafından denetlenmeye 

baĢlamıĢtır.”
674

 Bu durum ise üniversitelerde geleneksel disiplinler yerine 

sermayenin ihtiyaç duyduğu alanların yükselmesine neden olmuĢtur. Derek Bok‟un 

da belirttiği gibi, günümüzde “özel sektörün üniversite üzerinde tesiri inkar edilmez. 

Yüklü bağıĢlar veren zenginlerin bu ihsan karĢılığında okulun yapısını ciddi Ģekilde 

değiĢtirdiği su götürmez. Bu konuda Ģüphesi olan varsa, iĢletme okullarının 

zenginliğiyle eğitim veya sosyal hizmetler fakültelerinin pejmürdeliğini 

karĢılaĢtırması yeterli olur.”
675

 DüĢünüre göre, sermayenin sağladığı iĢ imkanlarıyla 

üniversitelerde müfredat derinden etkilenmiĢ; piyasa için gerekli olan iĢletme, 

ekonomi, bilgisayar bölümlerinde lisans programlarının artıĢına karĢın edebiyat ve 
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felsefe bölümlerinde gerileme yaĢanmıĢtır. Bir diğer ifadeyle, “neoliberal eğitim 

politikalarının etkinlik ve verimlilik anlayıĢı eğitim arz edenler için okullarda, 

piyasada kısa sürede kazanç getirici alanlarda yoğunlaĢmaya neden olurken, (örneğin 

iĢletme, ekonomi, mühendislikler), bireyin soyut düĢünmesi ve bütünsel geliĢmesi 

için gerekli sanat, edebiyat ve diğer alanların hızla gözden düĢmesine yol 

açmaktadır.”
676

* Bu durumda üniversite öğrencilerini birer yurttaĢ olarak 

yetiĢtirecek, demokratik süreçlerde kurucu rol oynamalarını sağlayacak özgürleĢtirici 

niteliğe sahip bilim ve eğitim anlayıĢının varlığını sürdürmesi giderek zorlaĢmakta, 

toplumsal ihtiyaçlar yerine sermaye gereksinimlerine boyun eğmektedir. Piyasacı 

bakıĢ açısıyla yeniden kurulan üniversitelerde eğitim sürecine, akademik faaliyetlere, 

“bilime gösterilen ilgi, popüler bir eleĢtirel arka plan sunmuyor. Bilimsel ilginin 

toplumsal bakımdan son derece sınırlı bir çevre içinde kaldığı dönemde bile var olan 

önceki yüzyıllara özgü bilimsel ve popüler görüĢler arasındaki alıĢveriĢ bugün 

yok.”
677

 Üniversiteler gittikçe daha fazla paraya ihtiyaç duyduğu için Ģirketler 

oldukça istekli biçimde gerekli kaynakları sağlamakta, bu yolla kendi ihtiyaçlarına 

uygun alanlarda araĢtırmalara yoğunlaĢmasını talep etmektedirler. Kamusal 

değerlerle ticari menfaatler arasındaki sınırlar ortadan kalktığı için birçok 

akademisyen gerçeği aramaktan çok Ģirket menfaatlerini gözetmekle ilgilenmektedir. 

Örneğin, “ABD‟de (…) 1996 yılında Annals of Internal Medicine‟da yayımlanan bir 

çalıĢmaya göre (üniversitede) yazılan makalelerin yüzde 98‟i Ģirketler tarafından 

desteklenen ilaç araĢtırmaları üzerinedir. (…) Büyük miktarlarda Ģirket sermayesi 

üniversitelere aktığından üniversitede somut karlara dönüĢtürülmeyecek kimi alanlar 
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desteklenmemekte ve (…) insanlara sunulan kamusal hizmet anlamına gelen kamu 

sağlığı ya da bilimi gibi alanlara kaynak ayrılması reddedilmektedir.”
678

 Günümüzde 

ise bu ülkede sermaye ihtiyaçlarının ve son zamanlarda askeri amaçların eğitim 

üzerinde etkisinin artmasıyla üniversiteler “Ģiddetli tartıĢmaları, diyalogu, eleĢtirel 

düĢünmeyi teĢvik edecek akademik konulara veya programlara daha az açık hale 

geliyor. (…) Okullar eskiden öğrencilere demokratik yaĢamın militarizasyonuna 

karĢı nasıl direnileceğini öğreten ya da en azından yerel uluslararası sorunlara 

barıĢçıl yaklaĢma vasıflarının öğrenildiği demokratik kamusal alanlar olarak 

görülürdü. ġimdi içeride ve dıĢarıdaki düĢmanlara karĢı savaĢmak için asker toplama 

merkezleri olarak hizmet veriyorlar.”
679

  

Günümüzde kamusal alanların canlanmasını kısıtlayan önemli etkenlerden bir 

diğeri toplum içerisinde yayılan korku kültürüdür. Bu kültür insanların özgürce 

eylemde bulunmalarına, siyasi faaliyetlerine karĢı toplum içerisinde olumsuz bir 

tutum yaratmaktadır. Bu sürecin üniversite içerisindeki rolünü inceleyen Giroux‟a 

göre günümüzde üniversite hocaları “öğrencilere eleĢtirel olmayı öğreten herhangi 

bir eleĢtirel pedagojinin (…) onları konu dıĢına iteceğine, ağır bir yük altına 

sokacağına ve bir çeĢit pedagojik tiranlık kurulacağına inanmaktadır. Bu tür 

eğitmenler; öğrenciler arasında sorgulama olasılığını açık tutan pratiklere inansalar 

da, bir sonraki aĢamada demokratik olasılıkları geniĢletmek ve yerleĢtirmek amacıyla 

etraflarındaki dünyayı değiĢtirmeyi hayal etmelerini sağlamak için öğrencilerin nasıl 

ve neyi düĢünmeleri gerektiğini ortaya koyan pedagojik koĢullardan uzak 

durmaktadırlar.”
680

 Ayrıca kariyer düĢüncesiyle yetiĢtirilen öğrenciler kendi 
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geleceklerini tehlike altına atmamak için eleĢtiri ve tartıĢma ortamlarından 

kaçınmaktadırlar. Bu gibi durumlar öğretim üyeleri için de geçerlidir. Nitekim 

“öğretmenin kendine özgü bir bakıĢ açısına sahip olmasına nadiren izin verilir. 

Öğretmen eğitimden sorumlu bir makam tarafından atanır; eğer eğitim yaptığı 

anlaĢılırsa da „kapı dıĢarı‟ edilir.”
681

  

KarĢılıklı iletiĢimin gerçekleĢtiği pek çok ortamda olduğu gibi, günümüzün 

üniversite eğitim sürecinde de egemen güçlerin iktidar iliĢkilerinin yeniden 

kurulduğu bir iletiĢim biçimi görülmektedir. Eğitim sürecinin ve bilimsel 

çalıĢmaların geleneksel anlamda öngörülmez oluĢu, tartıĢma ve eleĢtiri ortamında 

vardığı yeni boyutlar ve çıkarılan sonuçlar yerini artık uluslararası standartların 

önceden belirleyiciliğine bırakmaktadır. Nitekim akademisyenler “öğrenim eylemini 

konulara bölerek, öğrencileri önceden hazırlanmıĢ öğretim izlencesine tutsak etmeye 

ve uluslar arası bir sayıyla sonuç değerlendirmesine giriĢir.”
682

 Bu durum sonuçların 

eleĢtirilmesine ve tartıĢmaya sunulmasına da olanak tanımamakta, onların değeri 

ekonomik getirilerine göre hesaplanmaktadır. Giroux‟un da belirttiği üzere “eleĢtirel 

beyinler yaratma amacıyla eğitimin kalitesini ve ona ulaĢımı artırma mücadelesi (…) 

– verimlilik, iĢgücünü azaltma, karlılık ve iĢlevselci bir mükemmeliyetçilik 

dürtüleriyle hız kesmiĢ durumda.”
683

 ÇeĢitli savların tartıĢma ve eleĢtirisinden doğan 

hakikat söylemleri yerini sermaye egemenliğinin söz hakkına sahip olduğu ideolojik 

bir alana bırakmaktadır. Hakikatle ilgili söylemlerin artık bu alandaki mevcut 

“iktidar tarafından adlandırılması ve bilgi düzlemlerinin iktidar tertibatlarının 

müdahaleleriyle anlamlandırılması, toplumsal sorunların, çözüm yöntemlerinin ve 
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hatta bir bütün olarak toplumsallığın düĢünümsel olarak bir tefekkür biçiminde tahlil 

edilmesinin önünü tıkar.”
684

 

Üniversitede kamusal bir ortamın oluĢması, tartıĢma ve eleĢtirinin varlık 

kazanması bilimin kolektif bir biçimde geliĢmesini gerektirmektedir. Oysa üniversite 

piyasa güçlerinin denetimine girince öğretim üyelerinin ve öğrencilerin faaliyetleri 

bireycilik ve rekabet üzerine kurulmakta, rekabetin olduğu yerde eğitimin kolektif 

niteliği ortadan kalkarak bireysel bir nitelik kazanmaktadır. Böylelikle akademik 

çalıĢmaların tartıĢma ve eleĢtiri gibi kolektif süreçlerden geçmek sorumluluğu 

ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle üniversite içerisinde rekabetin gerçekten eğitimsel 

amaçlara hizmet ettiği düĢünülemez. Chomsky‟nin belirttiği gibi, rekabetçilik, 

öğrenciyi kesinlikle bir akademisyen ya da bilim insanı hayatına hazırlamaz. 

“ÇalıĢan bir bilim insanından, meslektaĢlarının onun ulaĢtığı sonuçları 

öğrenmemesini, kendi çalıĢmalarını ve araĢtırmalarını yürütürken onun keĢiflerinden 

faydalanmamaları için çalıĢmasını gizli tutmasını talep etmek absürt olacaktır. Yine 

de sınıftaki öğrenciden çoğunlukla bu talep edilir. (…) Ders projeleri ve sınavlar 

bireysel ve rekabetçidir. Doktora tezinin tamamen bireysel bir katkı olması talep 

edilir; sorgulanabilir bu koĢulun ötesinde, çalıĢmanın sabit bir zaman aralığında 

tamamlanmıĢ olması koĢulu, yapılan çalıĢmanın önemsizliğine dair sabit bir önyargı 

içerir.”
685

 Öğrenci kendine sınırlı bir amaç koymakla ve geleneksel akademik 

çerçeveye meydan okuyabilecek maceracı ve spekülatif, dolayısıyla yüksek oranda 

baĢarısızlık riski taĢıyan araĢtırmadan kaçınmakla yükümlüdür. Bu bakımdan, 

üniversitenin kurumsal biçimleri sıradanlığı teĢvik eder.
686

 Bunun yanı sıra, 
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üniversiteye giriĢ sınavlarında veya üniversitenin iç sınavlarında kullanılan 

yöntemler de öğrencileri bilgi üretir özne olmaktan çıkararak, ezbere eğitim 

sistemine yol açan bir durum yaratmaktadır. “Bu haliyle öğrenci, kendisi bilgi 

üretmez bir varlıktır. Tek yapacağı, üretilmiĢ bilgileri ezberlemektir.”
687

 

Üniversite müfredatına, eğitim sürecine yerleĢen iktidar iliĢkileri, öğretim 

üyesi ve öğrencileri satıcı ve müĢteri konumuna getirerek eğitim sürecinde eleĢtiriye 

yer bırakmamakta, eleĢtiriyi daha baĢlamadan engellemektedir. Geleneksel anlamda 

öğrenci ve hocaların eĢitler olarak katıldığı, kolektif bir biçimde gerçekleĢen eğitim 

anlayıĢı yerini öğrenci ve hocaların rolünün çarpıtıldığı, eĢitsizliklerin yaĢandığı bir 

eğitim anlayıĢına bırakmaktadır. Nitekim “öğrenciler, özellikle piyasa koĢulları 

altında kendilerinin tüketici oldukları yolundaki retoriğe inanıp, „üstün nitelikli‟ 

derslerin kendilerine „sunulmasını‟ beklerler; bu süreç içerisinde kendilerini 

pedagojik bir iĢleyiĢe katılanlar olarak görme fikrinden uzaklaĢırlar.”
688

 Bu süreç 

öğrencileri asimile etmekte, onların söz hakkını kısıtlamaktadır. Nitekim bu 

eğitiminde “diyalog, kaynaktan alıcıya uzanan kontrollü bir monologa dönüĢür. (…) 

Öğrenciler kendilerini tüketici gibi konumlandırmanın bedelini ironik bir biçimde 

öderler.”
689

 Bu süreçlerin öğrenciler gibi hocalar üzerindeki etkisi de büyüktür. Her 

Ģeyden önce, geleneksel anlamıyla üniversite hocası bir doctor, yani doktrin sahibi 

bir kimsedir ve kendi araĢtırmalarının, çalıĢmalarının sonuçlarını, kendi bulgularını 

öğrencilerine sunmaktadır. Yani hocanın iĢi herhangi bir müfredatı tedris etmek veya 

ders vermek değildir. Asıl faaliyeti bilim adamlığı rolüne uygun olarak araĢtırma 

yapmak ve eser vermektir. Bunun yanı sıra üniversite hocası öğrencilerini kendisi 
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seçebilmektedir. Oysa günümüz üniversitelerinde hocaların “önüne her geleni 

„tedris‟ etme zorunluluğunda bırakılması, karĢısındaki öğrencilerin en düĢük düzeyde 

olanının tüm seviyeyi belirleme tehlikesi taĢımaktadır, bu durumda hoca bir doctor 

olmaktan uzaklaĢarak, öğretmenleĢmektedir.”
690

 

4.3. Piyasa Kurumu - Multiversite 

Neoliberal ideolojinin etkisi altına girmesiyle üniversitelerde eğitim süreci 

piyasa ihtiyaçlarına göre biçimlenmiĢ, öğretim üyeleri bilgi satıcılarına, öğrenciler 

ise müĢterilere dönüĢmüĢtür. Böylelikle kökeni itibariyle öğrenci ve öğretim 

üyelerinin özerk ve özgür bir biçimde oluĢturdukları, bütünsel bir yapıya sahip 

universitas kurumu yerini piyasa iliĢkilerinin, tüketici ve kar mantığının belirleyici 

olduğu parçalı bir yapıda örgütlenmiĢ giriĢimci üniversite veya multiversity* almıĢtır. 

PiyasalaĢmayla birlikte üniversitenin eğitim sürecinin yanı sıra onun özerkliği ve 

özgürlüğü de etkilenmiĢ, devletin kurum üzerinde yetkileri düzenleyici olarak 

sınırlanırken, piyasaya özgü denetim mekanizmaları kuruma hakim olmaya 

baĢlamıĢtır. Bu süreç sadece üniversiteler için değil, tüm kamu kurumları için geçerli 

olmuĢtur. Apple‟in belirttiği üzere, piyasa mekanizmalarının bu alanlara tatbik 

edilmesi “kamu kuruluĢları ve kamu çalıĢanlarının performansını ölçmek ve 

değerlendirmek üzere bağımsız teftiĢ kavramlarını doğurmuĢ, bunlardan da (…) 

çevresel denetim, para değerinin denetimi, idari denetim, adli denetim, veri denetimi, 
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fikri hakların denetimi, tıbbi denetim, eğitim denetimi ve teknoloji denetimi ile çeĢitli 

kurumsal istikrar ve saydamlık dereceleri doğmuĢtur.”
691

 

Günümüzde devlet ve piyasa arenasına yerleĢmesi üniversitelerin devletin 

sağladığı imkanlar çerçevesinde piyasaya hizmet eden ve onun bir parçasına dönüĢen 

kurumlar olmasına yol açmıĢtır. Dolayısıyla burada geleneksel anlamda kendi 

özerkliğini veya özgürlüğünü kazanmak için bu güçlerle mücadele eden üniversite 

düĢüncesi ortadan kalkmıĢ ve onun yerine bu güçlerin buyruğuna giren giriĢimci 

üniversite veya Ģirket üniversitesi gibi anlayıĢlar yerleĢmiĢtir. Akademik 

faaliyetlerin, bilim alanlarının yapay hiyerarĢi ve iktidar iliĢkileriyle parçalanması, 

öğrenci ve öğretim üyelerinde karakter aĢınması, araĢtırmaların bütçeden çok 

Ģirketler tarafından finanse edilmesi gibi nedenlerle üniversitelerin bu güçlere karĢı 

direnmesi zorlaĢmıĢtır. Günümüz üniversiteleri 1968 yılında özerklik ve özgürlük 

kazansalar da, izleyen yıllarda bu kurumlar devlet denetimi altında, fakat çeĢitli 

yönlerden piyasaya açık hale getirilmiĢler. Bir diğer ifadeyle, sermayeyle ortaklık 

çalıĢmaları içerisinde bulunan devletin rolü bu kurumları kendi denetimine tabi 

tutmak ve faaliyetlerini piyasa ihtiyaçlarına yönlendirmek olmuĢtur. Örneğin, 

Fransa‟da „özerklik‟ üniversitelere 1968 olaylarının etkisiyle çıkarılan bir kanunla 

girmiĢtir. “Faure Kanunu adıyla anılan Yönlendirme Kanunu, özerkliğin dıĢında, 

Fransız üniversitelerine demokratik „katılım‟ ilkesini de”
692

 getirmiĢtir. Bu yasayı 

takip eden “1984 tarihli Yüksek Öğretim Yasası üniversite özerkliğini daha ayrıntılı 
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hükümlerle güvence altına almıĢtır.”
693

 1984 tarihli yasayla tanınan özerklik 

“öğretim üyelerinin seçimi, akademik unvanların verilmesi, ders programlarının 

belirlenmesi gibi konularda üniversitelere serbestçe karar verme yetkisinin tanınmıĢ 

olmasıyla güçlendirilmiĢtir.”
694

 “Fakat Fransız üniversitesinde asıl yapısal dönüĢüm 

tartıĢmaları 1986 Devaquet Tasarısı çerçevesinde cereyan etmiĢtir.”
695

 Nitekim yeni 

yasa “Fransız üniversitelerinin ekonomiyle bütünleĢmelerini hızlandırıyordu. 

Üniversiteye girmeyi zorlaĢtırıyor; üniversiteler ulusal diplomaların yanı sıra özel 

diplomalar verebilir hale geliyorlar; dahası öğretim pahalı hale getiriliyordu.”
696

 

Böylece üniversitelerin neoliberal politikaların etkisi altına girmesini hızlandıran bir 

süreci baĢlatmıĢ oluyor ve üniversite özerkliğini ortadan kaldırıyordu. Fransa 

üniversitelerinde yaĢananlara benzer bir süreç Almanya‟daki üniversitelerde de 

görülmüĢtür. Nitekim bu ülkede de 1968 olaylarından sonra özerklik ve özgürlük 

yönünde bir süreç baĢlamıĢ, amaç Almanya üniversiteleri için “aynı yıl Fransa‟da 

Faure Kanunu‟yla kabul edilen katılımı sağlamak”
697

olmuĢtur. Fakat “sonraki 

geliĢmeler Fransa‟dakinden aksi yönde oldu. (…) Almanya‟da, muhafazakar 

profesörlerin öncü etkisiyle, 1986 Kanunu yeniden yapılanma ve ortak yönetim 

(katılım) eğilimini terk ediyordu. Bu eğilimde, özellikle Almanya‟nın birleĢmesinden 

sonra, küreselleĢme eğilimleri ağır basmaya baĢladı”
698

 ve üniversiteler piyasalaĢma 

sürecinin etkisi altına girdi. Ġngiliz üniversiteleri açısından bu durum, yani özerklik 

ve özgürlüklerini kaybetmeleri özellikle Thatcher Hükümeti zamanında yaĢanmıĢtır. 

Üniversiteler üzerinde denetimin arttığı bu dönemde Eğitim Bakanı “Baker, 

                                                           
693

 Ülkü Azrak, a.g.m., s. 26. 
694

 a.k., s. 27. 
695

 Taner Timur, Toplumsal DeğiĢme ve Üniversiteler, s. 320. 
696

 a.k., s. 321. 
697

 a.k., s. 324. 
698

 a.k., s. 325. 



261 
 

üniversiteleri uyararak devletin gereksinim duyduğu nicelik ve nitelikte insan gücü 

yetiĢtirilmesini istemiĢtir. (…) Üniversiteye, „para veriyorum, benim gereksinme 

duyduğum insanı yetiĢtirmek gerektiğini dikkate alacaksın‟ diyebilmiĢtir.”
699

 

1988‟de çıkarılan bir kanunla, üniversiteden öğretim üyelerini iĢten atabilmek yolları 

da açılmıĢ ve bunu sağlamak için özel bir kurum (Ofsted) kurulmuĢtu.
700

 Dönemin 

Amerikan üniversitelerine gelince ise burada üniversite baĢkanları ve yönetim 

kadrosu “üniversitenin günlük akademik iĢlerine o denli müdahale etmektedir ki, 

üniversitenin hocaları bir yandan devlet makamlarının, beri yandan da Mütevelli 

Heyeti ve BaĢkanın baskılarından zaman zaman bunalmaktadırlar.”
701

 Azrak‟a göre 

“özel olsun, devlete bağlı olsun, Amerikan üniversitelerinin politize olmuĢ, siyasal 

baskılar karĢısında görevini tam anlamıyla yerine getiremez duruma düĢmüĢ 

bulunduğunu ve bunda „Mütevelli Heyetleriyle Yönetim‟ sisteminin büyük rolü 

bulunduğunu bizzat Amerikalı yazarlar dile”
702

 getirmektedirler. 

1980‟lerden itibaren üniversitelerin özerklik ve özgürlükleri ortadan 

kalkarken kurumlar kendileri hakkında karar alma haklarını da kaybetmiĢtirler. 

Amerikan siyaset bilimci Harold Laswell‟in bu yöndeki görüĢü bu dönemde sadece 

üniversitelerde değil, kamusal yaĢamın farklı alanlarındaki karar alma 

mekanizmalarının iĢleyiĢ Ģeklini göstermektedir. Lasswell‟e göre, “insanların kendi 

çıkarlarına dair en doğru kararları yine kendilerinin vereceği türünden demokratik 

dogmatizmlere yenik düĢmemeliyiz, çünkü öyle değildir. Onların çıkarları 

konusunda en doğru kararları biz akıllı adamlar verebiliriz. Dolayısıyla bu geri 

zekalıların, kamusal alan gibi üstlerine vazife olmayan iĢlere karıĢmak için oy 

                                                           
699

 Hüseyin Korkut, a.g.e., s. VIII. 
700

 Taner Timur, Toplumsal DeğiĢme ve Üniversiteler, s. 317. 
701

 Ülkü Azrak, a.g.m., s. 29. 
702

 a.k., s. 30. 



262 
 

kullanmak gibi kuramsal haklarını fiilen kullanarak baĢlarını belaya 

sokmayacaklarından kesinlikle emin olmamız gerekir. Öyleyse bunları kamusal 

alandan bir Ģekilde uzak tutmalı ve bu alanda yer alan kiĢilerin sadece biz akıllı 

insanlar olmasını sağlamalıyız.”
703

 Dolayısıyla neoliberal ideoloji insanları kendileri 

hakkında karar verebilecekleri çeĢitli alanlarda denetlemeyi, baskıcı kültürün etkisi 

altına alarak politik alandan uzak tutmayı hedeflemektedir. Bu durum siyasi iktidarın 

veya sermayenin üniversite üzerindeki talepleri ve rolüyle de birebir aynıdır. Nitekim 

üniversitelerde kamu yararı adına üniversite–sanayi iĢbirlikleri gibi uygulamalar öne 

çıkarken, “karar alma mekanizmaları da insan inisiyatifini geri plana itmiĢ, öğrenme 

iĢ menfaatlerine kurban edilmiĢtir. Yüksek öğrenimin hedefleri olan sosyal 

sorumluluk ve kamusal farkındalık sorunları borçlar ve krediler, maliyet analizleri ve 

kar hanesi diliyle yer değiĢtirmiĢtir.”
704

 Bir diğer ifadeyle, günümüzde “iktisadi 

akılsallığın emperyalizmi, karar verme sürecinin kılavuzu olarak, gücünü birey 

düzeyinde, hesabın sağladığı yargı ölçütlerinin görünüĢteki nesnelliğinden alır. 

Hesap, özneyi kararına anlam vermekten ve kararı kendininmiĢ gibi üstlenmekten 

bağıĢık tutar: Onun yerine kararı verecek olan hesaptır.”
705

 Üniversite mensuplarının, 

öğretim üyelerinin, öğrencilerin çoğu artık kurumsal karar alma mekanizmalarında 

kendi ağırlıklarını yitirmiĢler. Bu durum üniversitenin mali ihtiyaçlarını karĢılayan 

güçlerin kurum üzerinde söz hakkına sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Üniversiteyi denetimi altına alan devlet ve özel sektör, “toplumsal ve entelektüel 

dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda Ģekillendirmeye çalıĢmak için tüm güçlerini 

kullanıyorlar. (…) Sorunlar, özel sektör gücünün her alana yayılmasıyla daha da 

                                                           
703

 Harold Lasswell, “Propaganda”, Encyclopedia of Social Sciences, Macmillian, New York, 1935. 

     (ak) Noam Chomsky, a.g.e., s. 239. 
704

 Henry A. Giroux, EleĢtirel Pedagoji ve Neoliberalizm, s. 74. 
705

 Andre Gorz, Ġktisadi Aklın EleĢtirisi: ÇalıĢmanın DönüĢümleri Anlam ArayıĢı, (Çev: I. 

     Ergüden), Ayrıntı Yayınları, Ġstanbul, 2007, s. 157. 



263 
 

artar. Söz konusu yayılma, karar alma otoritesini kamusal alandan alıp, ilkesel olarak 

hesap verme sorumluluğu taĢımayan, aĢırı derecede kusurlu özel sektör güçlerine 

devretmek üzere tasarlanan muazzam devlet-Ģirket güdümlü toplumsal mühendislik 

projeleri sürecinde gerçekleĢir.”
706

 Örneğin, günümüzün Fransa üniversitelerinde her 

ne kadar “karar organları öğretim üyeleri, araĢtırmacılar, idari ve teknik personel ve 

küçük bir oranda da dıĢarıdan katılan kiĢilerin oluĢturduğu Yönetim Kurulu, Bilim 

Kurulu ve Ġnceleme ve Üniversiter YaĢam kurulu gibi üniversite organlarıdır”
707

 gibi 

görülse de bunların dıĢ güçlerin etkisi altına kalmadan veya kar–zarar hesaplarına 

dayanmadan salt toplumsal ihtiyaçları ve bilimsel amaçları esas alarak karar 

verdikleri düĢünülemez. Aynı durum Almanya üniversiteleri ve diğerleri için de 

geçerlidir. Nitekim XXI. yüzyılda üniversiteler, kendi kontrolleri dıĢındaki bu 

güçlerin etkisi altına sürüklenmekte ve kurumların kendilerini “küresel ekonominin 

ve uluslararası toplumun oluĢturduğu ağın bir parçası ve „giriĢimci‟ olarak görmeleri 

beklenmektedir. Ancak, bu kavramların muazzam karakteri ve tükenmek bilmeyen 

dinamizmi, üniversitenin karar mekanizması ve rasyonel planlamasını tehdit 

etmektedir. Planlama yapmak imkansız gibidir, karar mekanizması ise anlık 

çalıĢır.”
708

 

1980‟lerden itibaren kamusal alanda yaĢanan parçalanma ve sermaye 

egemenliğiyle birlikte geleneksel anlamda önemli siyasi teĢekküller olan 

üniversiteler bu niteliklerini de kaybetmiĢler. Versan‟ın da belirttiği gibi, günümüzde 

artık “her yerde olduğu gibi üniversitelerde de siyaseti yürüten paradır.”
709

 Piyasa 

mantığı nedeniyle ekonomik kavramlarla değerlendirmenin öncelik kazanması 
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kurumun siyasi faaliyetlerinin ikinci planda kalmasına, siyasi kaygıların ekonomik 

yönden açıklanmasına yol açmıĢtır. Fraser‟e göre “kapitalist sistemin resmi 

ekonomik kurumları, belli meseleleri ekonomi bağlamında değerlendirerek depolitize 

ederler. Burada söz konusu olan meseleler (…) politik meselelerden ayrıymıĢ gibi 

gösterilir.”
710

 

4.4. Yarı Kamusal Hizmet Olarak Eğitim 

Üniversite eğitiminin bireysel faydası nedeniyle özelleĢtirilmesi, devletin bu 

süreci desteklemesi ve üniversite ihtiyaçlarının karĢılanmasında piyasanın rolünün 

öne çıkması gibi sebepler günümüzde eğitime yarı kamusal bir hizmet niteliği 

kazandırmıĢtır. Üniversitenin sermaye için yatırım alanı haline gelmesiyle birlikte 

“çıkarcı olmamak, en azından mali bir ödül olarak çıkar gözetmeme, geleneksel 

akademik açıklık ve söylem dürüstlüğüyle birlikte”
711

 yitip gitmiĢ, demokratik 

değerlerin yerine ticari değerlerin geçmesiyle entelektüel çalıĢmalar birer yatırım 

alanına dönüĢmüĢtür. Kamusal alanlar yalnızca yatırım fırsatı olarak kabul edilirken, 

kamu yararı da bu çerçevede belirlenmiĢtir. Sermayenin egemenlik alanına giren 

üniversitelerin kamu yararı açısından amacı bu ve benzer Ģekillerde tanımlanmıĢtır: 

“Üniversite çalıĢanları ile bakanlıklar, ticaret dünyası, endüstri ve diğerleri dıĢarıda 

kurumlar ile bağlantılar kurulmasını yalnızca kamunun çıkarını geliĢtirici bir etken 

olarak değil, aynı zamanda üniversite ve ilgili bireylere yararı dokunan bir giriĢim 

olarak değerlendirir.”
712

 Görüldüğü üzere burada üniversitenin kamu yararı adına 

yerine getirdiği iĢlevler ticaret ve endüstri dünyasının da çıkarlarını da içine alan 
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geniĢ bir bağlamda tanımlanmıĢtır. Ticaret ve endüstri dünyasına ait özel çıkarlar 

üniversiteleri de etkilemiĢ, “özel çıkar ve bilimsel bilgi üretme açısından çeliĢki, 

kaçınılmaz olarak bilimsel bilginin kısa vadede çıkar ve para hesapları çerçevesinde 

tahrip edilme ihtimalini”
713

 gündeme getirmiĢtir. Giroux‟un ifade ettiği gibi, “kamu 

yararını amaç edinen eleĢtirel öğretme ve araĢtırma üzerine yoğunlaĢmak yerine, 

fakülteler bugün Ģirket cömertliğine odaklanmaya kıĢkırtılmaktadırlar.”
714

 Devlet 

kendi rolünü Ģirketlerin, sermayenin desteğini arkasına alabilmek için bekçilik etme 

ve düzeni sağlama gibi konularla sınırlarken “piyasa eksenlilik ve kamusal yaĢamın 

militarizasyonu; toplum çıkarı, temel sosyal faydalar, sosyal adalet ve ekonomik 

hareketlilik sağlayacak büyük toplum idealinden uzaklaĢılmasına”
715

 yol açmıĢtır. 

Sermayenin etkisi altına giren üniversitelerde eğitimin yarı kamusal bir 

statüde tanımlanması kurumları artan eğitim harcamalarına yeni ortaklar aramaya ve 

onları kapitalizmle bütünleĢtiren örgütsel ve iĢlevsel arayıĢlara itmiĢ, eğitim özellikle 

Avrupa üniversitelerinde ekonomik terimlerle analiz edilmeye baĢlanmıĢtır. Nitekim 

“ABD‟nin elit üniversiteleri bu sistemi zaten çoktandır uyguluyorlardı. Hepsi de bir 

özel Ģirket gibi iĢliyor, kar-zarar hesaplarına öncelik veriyor, fonlarını borsada 

değerlendiriyordu. Avrupa‟da bu konuda ilk radikal adımlar Ġngiltere‟de atıldı.”
716

 

Sonradan bu eğilim Avrupa‟nın diğer ülkelerine de yayılmaya baĢladı. Eğitim devlet 

tekelinden çıkarak çeĢitli yönlerden özel sektör eline geçerken bu süreci savunanlar 

“devletin kamu hizmetleri için daha az kaynak ayıracağını, bu hizmetlerin daha hızlı 

geliĢeceğini ve buna paralel olarak hizmetlerden daha fazla insanın 

                                                           
713

 Vedat Bilgin, a.g.m., s. 26. 
714

 Henry A. Giroux, EleĢtirel Pedagojinin Vaadi, s. 91. 
715

 Andre Gorz, a.g.e., s. 10. 
716

 Taner Timur, Toplumsal DeğiĢme ve Üniversiteler, s. 316. 



266 
 

yararlanacağını”
717

 ileri sürüyorlardı. Fakat sonraki yıllarda uygulamaların sonuçları 

bunun tam tersi bir durumu ortaya koydu. Nitekim yeni dönemde eğitim hizmetine 

getirilen „kullanan öder‟ ilkesiyle yaranan eĢitsizlikler Ġngiltere‟de Thatcher 

Hükümetinde Eğitim Bakanı olan Kenneth Baker tarafından açıkça dile getirilmiĢtir: 

“ „EĢitlikçi çağ sona erdi.‟ EĢitlikçi çağın sona ermesi yönündeki vurgu, eğitimin 

herkesin kullanacağı bir hak olarak tanımlanması yönündeki genel kanının hızla 

değiĢmesine yol açmıĢtır.”
718

 Dolayısıyla eskiden herkesi kapsayan eğitim hizmeti, 

eğitimin metalaĢması ve yarı kamusal nitelik kazanmasıyla birlikte sadece satın 

almaya gücü yetecek insanlara yönelik bir hizmet durumuna gelmiĢtir. Eğitimde 

eĢitsizlik “öğrenim harçlarının yükseltilmesi ve öğrenci yardımlarında burslardan 

öğrenim kredilerine kayma yaklaĢımları”
719

 gibi süreçlerle kendisini göstermiĢtir. 

Böylelikle eğitim, egemen güçler tarafından mevcut toplumsal eĢitsizliği yeniden 

üreten bir araç olmuĢ, “bu genel eğilim, neoliberal uygulamalarla daha da 

yoğunlaĢarak artmıĢ, yani eĢitsizliklerin daha da yoğunlaĢmasına yol açmıĢtır.”
720

  

Günümüzde üniversitelerin piyasanın kar–zarar mantığıyla çalıĢması, mali 

kaynaklarının önemli bir kısmının Ģirketler ve müĢteri konumuna gelen öğrencilerden 

karĢılaması “eğitim imkanlarını kamuya yeterince paylaĢmamasını getiriyor. Örneğin 

sürekli eğitim programları genelde kar kapısı olarak görülür, bu yüzden de nadiren 

burs verir ve yoksul ama baĢarılı adayları eler.”
721

 Böylece eğitimde fiyatlandırma 

mekanizmasının toplumsal ihtiyaçlara göre değil, alım gücüne göre biçimlendirdiği 

talep nedeniyle, zenginler bu hizmeti satın ala bilirken fakir öğrencilerin eğitim hakkı 

ortadan kaldırılmaktadır. Kurul‟un da belirttiği gibi, “emekçi sınıfların çocuklarının 

                                                           
717

 Nejla Kurul, Tuğba Öztürk, Ġhsan Metinnam, a.g.e., s. 75. 
718

 Fuat Ercan, a.g.e., s. 176. 
719

 Adnan GümüĢ, Nejla Kurul, a.g.e., s. 15. 
720

 Fuat Ercan, a.g.e., s. 49. 
721

 Derek Bok, a.g.e., s. 108. 



267 
 

okullara giriĢi, gerek artan yaĢam maliyeti ve gerekse de artan öğrenim maliyeti 

nedeniyle kısıtlanmıĢ olmaktadır.”
722

 Önceki yüzyıllarda olduğu gibi günümüz 

üniversitelerinde de “öğrenci gençliğinin hala toplumsal kökleri ağırlıkla küçük 

burjuvaziye ya da Ģimdilerde yaygın deyimiyle orta sınıfa dayanmaktadır. Zira ancak 

belirli bir gelir seviyesindeki ailelerin çocukları üniversiteye gidebilmektedir.”
723

  

Yükseköğretimin meslek hayatıyla giderek yakınlaĢması, öğrencilik hayatıyla 

meslek hayatı arasındaki ayrımın ortadan kalkması öğrencilik anlayıĢını dönüĢüme 

uğratmaktadır. Üniversite gerçek amacını ve iĢlevini terk ederek öğrencileri belirli 

kategorilere yerleĢtirmeye hizmet ederken, mezunların diploma veya sertifikaları 

“emeğe bağımsız bir nesnel varlık kazandırma iĢlevini yerine getirir 

gözükmektedirler. Bu nedenle de emek gücünün metalaĢmasına, bilgi kümelerinin 

metalaĢması ve buradan okul, fakülte ve eğitim merkezlerinin verdikleri eğitim 

belgelerinin (diplomaların ve sertifikaların) metalaĢması eĢlik etmektedir.”
724

 

Özellikle prestij kazanmıĢ özel veya vakıf üniversitelerinin eğitim adına sadece 

maliyetini karĢılayanlara diploma pazarlaması, toplumdaki güç ve statü konumlarını 

koruyarak toplumda süregelen eĢitsizliğin yoğunlaĢarak artmasına yol açmaktadır. 

Eğitim bir hak olarak görülmediği için diploma ve sertifikalar da herkesin 

ulaĢabileceği bir Ģey olmaktan çıkmaktadır. Bu belgelere sahip olmaya ekonomik 

gücü yetmeyenler ise eğitimine devam etmek için gerekli parayı bulamamakta ve 

okulu bırakmak zorunda kalmaktadır. Örneğin Ġngiltere‟de “1988‟de 30 bin öğrenci, 

kesilen burs ve kredilere karĢı Parlamento‟ya yürüyüĢ yaptıkları zaman”
725

 bu 

yöndeki kaygılarını dile getirerek devletten destek umuyorlardı. Üniversite eğitimine 
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devam etmek için “yeterli maddi imkanlara sahip olanlar ise (…) iĢ piyasasının ağır 

baskısını üzerlerinde hissederek iĢletme ve biyoloji bilimleri alanlarında dersler 

almaya ve bu derslerden profesyonel referanslar kapmaya çalıĢıyorlar.”
726

 Neoliberal 

dönemde iĢçi sınıfından olan öğrencilere yönelik yoksullaĢtırma ve 

güvencesizleĢtirme süreci aynı zamanda akademisyenler için de söz konusudur. 

Nitekim akademisyenler gerçekten üniversite üyesi olmaktan çıkmakta, mali 

ihtiyaçlarının bir kısmının Ģirketler tarafından karĢılanmasıyla akademik 

faaliyetlerini Ģirket ihtiyaçlarına yöneltmektedirler. Bu gibi nedenlerle neoliberal 

ideolojinin baskı ve tutuculaĢtırmasına karĢı çıkan, mevcut düzeni eleĢtiren “genç 

kuĢak akademisyenler ile bilimin ve dolayısıyla üniversitenin yeniden tanımlanan 

görevlerine ve mesleklerinde yaĢanan itibarsızlaĢtırmaya itirazları olan eski kuĢak 

akademisyenlerin ortak mücadeleleri devam etmektedir.”
727
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SONUÇ 

Kamu, toplumun geneli; kamusal ise kamuya yönelik olguları, durumları, 

meseleleri birleĢtiren ve onu özel alan sınırlarından, dıĢ güçlerden, geçiçi kaygı ve 

çıkarlardan ayıran sıfattır. Kamuyla ilgili ortak meseleler kamusal sıfatını kamusal 

alanda kazanmaktadır. Kamusal alan genel yaĢam veya yaşam dünyası içerisinde 

oluĢmakta, toplum üyelerinin ortak eylemlerini, özellikle siyasi faaliyetlerini, bu 

yöndeki tutum ve davranıĢlarını içermektedir. Genel yaĢam özneler arası iliĢkilerin, 

iletiĢimin, sözleĢmenin, geleneklerin, değerlerin oluĢtuğu, paylaĢıldığı geniĢ bir 

alanı; kamusal alan ise bireylerin dıĢ dünyasını, ortak insani yaĢamını ifade 

etmektedir. Toplumsal koĢullarla, özellikle ekonomik süreçlerle belirlenen bu alan, 

ayrıca toplumun siyasi örgütlenme biçimini göstermektedir. 

Kamusal alan, genel yaĢam veya yaşam dünyası içerisinde sistem‟in 

müdahalelerine karĢı oluĢmuĢ bir sınırdır. Aynı zamanda gelip geçiciliğin, zorunlu ve 

yararlı olan her Ģeyin etkisinden kurtulmuĢ, anlaĢma, katılım ve mücadele süreçlerini 

içeren özgürleĢtirici bir mekandır. Kamusal alan ayrıca bu ikisi arasında bir 

uzlaĢmanın, toplumsal birliğin ve bütünlüğün amaçlandığı yerdir. Habermascı bir 

bakıĢ açısıyla söylenecek olursa, yaşam dünyası‟yla sistem karĢılıklı iliĢkiler 

içermektedir ve kamusal alan da bu çerçevede anlam kazanmaktadır. Nitekim yaşam 

dünyası içerisindeki tüm unsurlar sistem‟i etkilemekte ve sistem varlığını buradaki 

öğelerle sürdürmekte, aynı zamanda yaşam dünyası‟nı kendi etkisi altına alarak 

biçimlendirmeye çalıĢmaktadır. Yaşam dünyası kapsayıcı bir içeriğe sahip olmakta 

ve sistem üstünde bir alan olarak konumlanmakta; kamusal alan ise onu sistem‟e 

karĢı somut kurumlar eliyle koruyan bir kalkan rolünü yerine getirmektedir. Bu 

bakımdan kamusal alanın tarihi aynı zamanda genel yaĢam ve onu etkisi altına 
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almaya çalıĢan güçler arasındaki anlaĢma, uzlaĢma, mücadele, direniĢ süreçlerinin 

tarihi olarak değerlendirilebilir. Üniversitenin kamusal rolü de bu çerçevede görünür 

kılınmaktadır. Nitekim kökeni itibariyle genel yaĢam içerisinde varlık kazanan 

üniversite, buradaki mevcut farklılıkları ortak zemin üzerinde bir araya getiren, 

çarpıtılmamıĢ bir iletiĢim temelinde bütünleĢtiren, kamusal diyalogu, siyasi bilinci ve 

eleĢtirel yaklaĢımı canlı tutan, mevcut durumu, ortak sorunları ve meseleleri 

demokratik bir ortamda tartıĢan, toplumu gelip geçiciliğin etkisinden, ideolojilerin, 

„doğru‟ söylemlerin belirleyiciliğinden kurtaran ve toplumsal aydınlanmaya hizmet 

eden bir kurumdur. Bu bakımdan özellikle piyasacı yaklaĢımın, tüketim kültürünün 

hakim olduğu günümüz koĢullarında üniversitenin düĢünsel özü itibariyle yerine 

getirmesi gereken iĢlev mevcut düzeni sorgulamak, “ne olmak” değil, “ne olmamak” 

sorusuna cevap aramaktır. 

Böyle bir soru üzerinden hareket eden üniversite kendi varlığını daha ileriye 

değil, geleneksel anlayıĢına, yani kurucu felsefesine geri götürmektedir. Nitekim 

geleneksel üniversite insan felsefesi üzerine inĢa edilen bir kurum olarak bütünsel 

bilim anlayıĢıyla aynı zamanda tek bir insan gerçekliğini ifade etmektedir. 

Dolayısıyla üniversite “var olan” insan felsefesini kamusal bir ortam aracılığıyla 

“olması gereken” insana dönüĢtürebilen özerk ve eleĢtirel özdüĢünüm kurumudur. 

Bu bakımdan kamusal bir üniversite meĢruluğunu kendisinden almaktadır. Kamusal 

bir ortama sahip olmayan üniversite ise düĢünsel özünden, geleneksel amaç ve 

iĢlevlerinden uzaklaĢarak, birer yüksek okula veya teknik laboratuara dönüĢmektedir. 

Bu nedenle üniversitenin dıĢ güçlerden bağımsız bir biçimde, kendi kurucu 

felsefesine bağlı olarak örgütlenmesi, buradan doğan amaçlarla yerine getirdiği 

iĢlevler arasında tutarlı bir iliĢki içerisinde bulunması gerekmektedir.  
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Geçici kaygı ve çıkarlardan uzak bir biçimde konumlanması, insani 

özgürlüğü ve mükemmelliği amaçlaması, örgütsel ve iĢlevsel yönlerden demokratik 

ilkelere sahip olması, farklı görüĢlerin varlığına ve serbest fikir alıĢveriĢine olanak 

tanıması, mücadele ve direniĢ süreçlerini içermesi nedeniyle üniversite cumhuriyetçi, 

müzakereci, liberal ve karĢıt kamusal alan yaklaĢımlarının kurucu unsurlarını 

kendisinde barındırmaktadır. Oysa burada üniversitenin kamusallığı kurumun 

kamusal alana yönelik farklı yaklaĢımların dönüĢüm sürecindeki rolü itibariyle değil, 

üniversitede kamusal bir ortamın oluĢması ve dönüĢmesi bağlamında 

incelenmektedir. Dolayısıyla çalıĢmada kamusal alana yönelik farklı yaklaĢımların 

kurucu unsurları temel alınmıĢ olsa da, burada üniversite bu yaklaĢımlardan herhangi 

birinin sınırlarına sıkıĢtırılmamaktadır. Nitekim Antik dönemden günümüze kadar 

farklı kamusal alan yaklaĢımlarının tarihini gözler önüne seren çalıĢmalar, değiĢen 

tarihsel ve toplumsal koĢullara bağlı olarak farklı devlet ve toplum iliĢkilerini ortaya 

koymaktadır. Örneğin, burjuva kamusal alanı, devlet ve toplum arasında 

konumlanmıĢtır; burjuva toplum yapısı öncesinde ise kamusal alan, devlet tarafından 

içerilmiĢ bir alandır. Eski iktidar iliĢkilerinin yeniden Ģekillenmesiyle birlikte oluĢan 

burjuva kamusal alanı Avrupa tarihinde öznel bir dönüĢüm sürecini ifade etmekte ve 

bu süreç içerisinde üniversitenin önemli bir rolü bulunmamaktadır. Öyle ki, kurum bu 

dönemde devlet denetimi altında bulunmakta ve onun amaçlarına hizmet etmektedir. 

Bu bakımdan üniversitenin kamusal rolünün burjuva kamusal alanının tarihsel 

dönüĢümü içerisinde incelenmesi dar kapsamlı bir yaklaĢım olacağı gibi, aynı 

zamanda hiçbir sonuç doğurmayacak ve üniversitenin kamusal rolünün ve mevcut 

imkanlarının gözden kaçmasına sebebiyet verecektir. Oysa üniversite düĢüncesinin 

ve onun kamusal niteliklerinin geri kazandırılmasında burjuva kamusal alanının veya 
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müzakereci yaklaĢımın kurucu unsurlarını ve normatif ilkelerini hesaba katarak 

yapılacak bir değerlendirme, farklı tarihsel dönemlerde, özellikle günümüzde 

kamusal üniversitenin olanaklılığını ve bunun önünde duran engellerin görünmesini 

sağlayacaktır. Kamusal niteliklerini, siyasi rolünü geri kazanmıĢ bir üniversite ise 

toplumun, genel yaĢama hakim olan ideolojileri veya mevcut gerçeklik anlayıĢını 

sorgulamasında, devlet ve ekonominin müdahalelerine karĢı mücadele ve direniĢ 

alanları oluĢturmasında kilit bir öneme sahip olacaktır. 

Üniversite kurumu ancak kamusal unsurlar üzerine kurulursa düĢünsel özü 

itibariyle varlık kazanabilir. Aynı zamanda kamusal alan da kendi varlığını, kurucu 

unsurlarını, değerlerini yeniden üreten, canlı tutan bu gibi kurumlar eliyle 

sürdürebilir. Nitekim üniversite eğitimi siyasi içeriklidir ve adalet, özgürlük, eĢitlik 

gibi siyasi değerlerin yayılmasında önemli role sahiptir. Kamusal alanın varlığını 

sürdürmesinde üniversitenin temel katkısı onun genel yaĢamla iç bağlara sahip 

olmasına, amaç ve iĢlevlerini bu bağlardan koparmamasına, universitas ruhunu 

yaĢatmasına, kendi içinde kamusal bir ortama sahip olmasına, demokratik ilkelere 

öncelik tanınmasına bağlıdır. Kamusal alan, farklılıkları ortak bir mecrada 

buluĢturduğu gibi üniversite de çokluk ve birliğin uyumlu birleĢimini sağlamaktadır. 

ÖzgürleĢtirici ve eleĢtirel ortama sahip olarak, tartıĢma ve müzakerelere imkan 

sağlayarak, dıĢ güçlere karĢı konumlanarak kurum, kamusal alanı var etmekte ve 

geliĢtirmektedir. Aynı zamanda aklın kurumsallaĢtığı yer olması, kamusal insanı 

amaçlaması ve evrensel insani değerleri barındırması gibi yönlerden de bireylerin 

sadece insan sıfatıyla katıldıkları kamusal alanla ortak bağlara sahip olmaktadır. 

Dolayısıyla üniversite, kamusal alanın inĢası açısından ideal mekanlardan birini 

oluĢturmaktadır. Bu bakımdan çalıĢmada öncelikle üniversite içerisinde kamusal bir 
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ortamın olanaklılığı tarihsel perspektifte ve değiĢen toplumsal koĢullara bağlı olarak 

incelenmiĢ, kurumun ortaya çıkıĢından günümüze doğru geçirdiği evrim göz önüne 

alınarak onun tarihi kamusallık açısından dört döneme ayrılmıĢtır. ÇalıĢmadan 

görüldüğü üzere, genel kanının aksine Ortaçağ dönemi, üniversitelerin genel yaĢamla 

kurduğu bağlar ve iç iĢleyiĢindeki temel ilkeler dikkate alınırsa, bu kurumların 

kamusallığı açısından hiç de karanlık bir çağ olmamıĢtır. Nitekim Antik Yunan 

kültüründen etkilenen, özellikle mutlak hakikat veya kusursuz evren düĢüncesinden 

doğan bütünsel bilim anlayıĢını referans alan Ortaçağ üniversitesi, evrensel gerçeği 

ve insani mükemmelliği amaç edinmiĢtir. Önemli toplumsal ve siyasi role sahip olan 

bu kurum, dini ve siyasi iktidarın kontrolü dıĢında, hatta bunlarla çatıĢma veya 

anlaĢma içerisinde varlığını sürdürmüĢ, diğer iktidarlara karĢı bir iktidar alanı olarak 

kurulmuĢtur. Bireylerin özgür iradesiyle ve Antik dönem idealleri üzerine inĢa 

olunan bu üniversite entelektüel bir kamusal ortama sahip olmuĢ, yönetsel ve 

akademik faaliyetlerini tüm üyelerin katılımıyla ve demokratik ilkeler üzerinden, 

tartıĢma ve müzakereye açık bir biçimde gerçekleĢtirmiĢtir. 

Modern dönemden itibaren kilisenin ve mutlak monarĢinin denetimi altına 

giren bu kurum, düĢünsel özünden, toplumsal bağlarından ve kamusal niteliklerinden 

giderek uzaklaĢmıĢ, amaç ve iĢlevlerini devletin çıkarlarına uygun bir biçimde 

belirlemiĢtir. Modern devletin merkezileĢme süreciyle birlikte üniversite de kitlesel 

nitelik kazanmıĢ, mevcut güçlerin denetimi altında ulusal ideolojiyi topluma 

benimseten ideolojik bir yapılanmaya dönüĢmüĢtür. Diğer bir ifadeyle, 

üniversitesinin sahip olması gereken bütünsel faaliyetler, toplumun ideolojik 

birliğinin ve bütünlüğünün temini çerçevesinde sınırlandırılmıĢtır. Ortaçağ 

üniversitesinde kamusal diyaloglar yoluyla varılan evrensel gerçek veya hakikate 
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iliĢkin söylemler yerini burada mevcut güçler tarafından belirlenen ve genel 

yaĢamdan bağımsız „doğru‟lara bırakmıĢtır. Ortaçağ döneminde genel yaĢamdan 

kaynaklanan ve üniversite mensuplarının yaratıcı ruhunun temeli olan bütünleĢtirici 

ve teorik akıl, modern dönemden itibaren hakim ideolojinin etkisiyle parçalanmıĢ, 

düĢünce kendi özerkliğini kaybetmiĢ, eleĢtirellik yerini pratik bilgi ve deneyimlerin 

belirleyiciliğine bırakmıĢtır. Ulusal ve mesleki amaçlar altında örgütlenen 

üniversitede modern bilim anlayıĢının sekülerliğine yapılan vurguya rağmen, 

akademik faaliyetler Ģüpheden, eleĢtiriden, tartıĢma ve müzakereden uzak bir 

biçimde gerçekleĢmiĢtir. Bilim, mevcut güçlerin denetimi altına girerek anlam ve 

özgürleĢtirici içeriğini kaybetmiĢ ve sonraki yüzyıllarda neredeyse teknik bilgiyle 

eĢdeğer bir anlam ifade etmeye baĢlamıĢtır. Bilimin yaĢadığı krizle birlikte Ortaçağ 

üniversitesinde kendi baĢına bir amaç olan eğitim düĢüncesi de modern dönemden 

itibaren kilisenin veya devletin amaçlarına uygun olarak değiĢtirilmiĢtir. Genel yarar 

yerine devlete atıf yapar biçimde kullanılan kamu yararı anlayıĢıyla birlikte 

üniversitenin sunduğu hizmetin alanı ve koĢulları da artık devlet tarafından 

belirlenmiĢtir. Bu gibi durumlar kimi zamanlarda üniversite mensuplarının karĢıt 

eylemlerine, geleneksel üniversite anlayıĢını geri kazandırma çabalarına yol açmıĢ 

olsa da, bu yöndeki çalıĢmalar genellikle kısa ömürlü olmuĢtur. 

XX. yüzyıl sonlarından itibaren ise neoliberal ideolojinin üniversite üzerinde 

artan etkisiyle buradaki güçler ve iliĢkiler karmaĢası öyle bir boyuta varmıĢtır ki, 

kurumun kendi kaderini tayin edebilme imkanı kalmamıĢtır. Günümüzde üniversite, 

artan ekonomik ilgi nedeniyle ne toplumla kendi arasında bütünleĢtirici bir ruhun 

oluĢtuğu, ne de kendi içerisinde, üniversite mensupları arasında birliğin ve 

bütünlüğün sağlandığı bir kurumdur. Burada, geleneksel aklın yerine geçen 
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postmodern aklın öncülüğünde nesnelliğe karĢı öznelliğin, bütünlüğe karĢı parçalı 

yapıların doğruluğu savunulmaktadır. Sermayenin denetimi altına giren ve 

ĢirketleĢen üniversite, bireylerin geliĢmesine ve özgürleĢmesine, toplumsal 

aydınlanmaya, bütünsel ve evrensel bir bilim anlayıĢının sürdürülmesine, hakikate 

iliĢkin söylemlerin eleĢtirilmesine yönelik bir kayıtsızlık içindedir. Nitekim egemen 

güçlerin elinde piyasa için kar fırsatına dönüĢen üniversite, geleneksel amaç ve 

iĢlevlerini yerine getirememekte, Ģirketlerin ideolojik etkisi ve ihtiyaçları altında 

özgür ve eleĢtirel bir ortam yaratamamaktadır. ÖzeleĢtiri kültürüne sahip olmayan bu 

kurum, aynı zamanda kültürel farklılıkların varlığını sürdürmesine de imkan 

tanımamaktadır. 

Günümüzde üniversite düĢüncesinin düĢünsel özünün ve kamusal 

niteliklerinin geri kazandırılması onun kamusal alana iliĢkin normatif ilkeler, kurucu 

unsurlar temelinde yeniden anlamlandırılmasına bağlıdır. Kamusal alanın normatif 

ilkeleri ve kurucu unsurları birbirlerine sıkıca bağlı olduğu için üniversitede 

bunlardan herhangi birinin bulunması diğerlerinin de var olmasını gerekli 

kılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, üniversitede kamusal bir ortamın inĢa olunması, 

kamusal alanın tüm ilke ve unsurlarının varlığına bağlıdır. Üniversitede kamusal bir 

ortamın bulunmasını savunan veya geleneksel üniversite anlayıĢını geri 

kazandırmaya çalıĢan birçok düĢünür, bu yönde çeĢitli önerilerde bulunmaktadır. 

Kamusal üniversite yönündeki bu öneriler dikkate alınarak ve genelleĢtirilerek 

söylenebilir ki, kamusallık, üniversitenin dıĢ müdahalelere karĢı özerk ve özgür bir 

biçimde konumlanması ve özellikle, mali açıdan herhangi bir güce bağlı 

bulunmaması durumunda olanaklıdır. Burada özerklikle kastedilen, dıĢ güçler 

tarafından üniversiteye „tanınmıĢ‟ bir hak değil, diğer iktidarlara karĢı bir iktidar yeri 
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olarak konumlanan üniversitenin çeĢitli mücadele ve direniĢ süreçleriyle „kazanmıĢ‟ 

olduğu bir haktır. Bu bakımdan üniversite içerisinde dıĢ güçlere karĢı yürütülecek 

önemli mücadele ve direniĢ alanları mevcuttur. Bunların baĢında eleĢtirel pedagoji 

gelmektedir. Nitekim eleĢtirel pedagojiyle üniversite içerisinde geleneksel anlayıĢ 

yönünde bir zihin değiĢimi sağlanarak sermayenin ihtiyaçlarına hizmet eden eğitim 

sürecine ve üniversitenin birer yatırım alanına dönüĢmesine karĢı çıkılabilir. EleĢtirel 

pedagojinin dönüĢtürücü rolü üniversitede bulunan entelektüellerin eliyle eğitim 

sürecine aktarılabilir. Entelektüeller, eğitim sürecini demokratik bir çaba olarak 

görüp, üniversitede genel yaĢama kök salmıĢ ideolojilerin ve iktidar iliĢkilerinin 

sorgulaması için uygun bir ortam yaratabilir. Böyle bir pedagoji anlayıĢının 

üniversitede bulunması için burada dıĢ güçlerin taleplerinden doğan disipliner 

parçalanmalar yerine bütünsel bir yaklaĢımın sağlanması, disiplinler arasında sık 

iliĢkilerin kurulması, eğitim yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve karĢılıklı 

iletiĢime, diyaloga yer verilmesi, bireye özdüĢünüm imkanı sunan felsefi bilincin 

canlandırılması gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle, üniversite içerisinde disiplinler 

arası çalıĢmaların yürütülmesi, akademik faaliyetlerde birlik ve bütünlüğün 

sağlanması, doğa bilimleri, sosyal bilimler ve beĢeri bilimler arasındaki iliĢkilerin 

yeniden kurulması bu kurumun gerçek amaç ve iĢlevlerini geri kazanmasında önemli 

bir süreci ifade etmektedir.  

Kamusal üniversite anlayıĢı aynı zamanda üniversite mensuplarının kendi 

tutum ve davranıĢlarını, ihtiyaç ve tercihlerini değiĢtirmesiyle, onları kendi çıkarları 

doğrultusunda kullanmaya çalıĢan güçlerin etkisinden kurtulması ve entelektüel 

birikimlerini, akademik faaliyetlerini toplumsal aydınlanmaya hizmet yönünde 

kullanmasıyla gerçekleĢebilir. Öyle ki, üniversite mensupları dıĢ güçlerin 
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müdahalelerine, genel yaĢamın sömürgeleĢtirilmesine, baskı ve otoriteye karĢı 

birleĢerek ortak bir ruhu paylaĢır ve eğitimi demokratik bir çaba olarak 

değerlendirirlerse üniversite demokratik kültüre ve siyasi bilince sahip yurttaĢların 

yetiĢmesine hizmet eder ve birer yurttaĢlık kurumuna dönüĢebilir. Bu amaç 

doğrultusunda kurumun aynı zamanda sosyal rolünü geri kazanması, toplumla sıkı 

bağlar kurması, anlamlı bir bütünlüğü araması gerekmektedir. Üniversitenin 

toplumla birlik ve bütünlük kurması için kurum, toplum üyelerinin tümünün 

katılımına açık hale getirilmelidir. Nitekim dıĢ güçlere karĢı bağımsızlık kazanan ve 

faaliyetlerini geleneksel amaçlarına uygun bir biçimde yerine getiren bir üniversite 

genel yarara hizmet edeceği için, kurumun, dil, din, cinsiyet, sınıf farkı 

gözetmeksizin tüm bireylerin eriĢimine açık olması ve herkesin buradaki 

kaynaklardan eĢit ve özgür biçimde yararlanmasına imkan tanıması gerekir. Bu yolla 

üniversite içerisinde farklı grupların, özellikle eğitimden dıĢlanmıĢ yoksul 

kesimlerinin kendi ihtiyaçlarını, seslerini duyurması mümkün olabilir. Üniversitede 

kamusal bir ortamın inĢası, kurumun toplumun tüm üyelerine açık olmasıyla birlikte, 

aynı zamanda onun iç düzenlemelerini, eğitsel ve yönetsel süreçlerini tüm 

mensuplarının katılımı esasında, müzakere ve tartıĢmaya açık bir biçimde yerine 

getirmesiyle gerçekleĢebilir. 

Sonuç olarak, üniversitenin kamusal rolü ve içinde bulunduğu topluma gerçek 

katkısı, onun kendi faaliyetlerini dıĢ güçlerden bağımsız ve toplumun tüm üyelerine 

açık bir biçimde, ortak yarar eksenli yerine getirilmesiyle, kamusal diyaloga, görüĢ 

çeĢitliliğine, serbest fikir alıĢveriĢine, tartıĢma ve müzakereye, eleĢtirel düĢünceye 

olanak tanımasıyla mümkün olacaktır. 
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ÖZET 

Bu çalıĢma, kamusal alana iliĢkin normatif bir kategori ve onun kurucu 

unsurları üzerinden üniversiteyi tarihsel perspektifte ele alarak burada kamusal alanın 

inĢa olunma imkanlarını ve bu yönde karĢılaĢılan engelleri ortaya koymakta, 

özellikle üniversitenin kamusallık açısından günümüzdeki durumuna ıĢık 

tutmaktadır. Kamusal yaĢamın bir boyutundaki deneme olarak, çalıĢma, ayrıca 

üniversitenin kamusal alanın inĢasındaki kurucu rolünü ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır. 

Kamusal alan yurttaĢların hukuki güvence altında eĢit ve özgür bir biçimde 

bir araya gelmesi ve genel sorunları, kamu yararına iliĢkin konuları karĢılıklı iletiĢim 

temelinde müzakereye çıkarması, tartıĢması, eleĢtirmesi süreçlerini ifade etmektedir. 

Bu bakımdan üniversite özgür ve özerk bir biçimde örgütlenmesi, eğitsel ve yönetsel 

süreçlerini katılım ve karĢılılık esasında gerçekleĢtirmesi, akademik faaliyetlerinde 

tartıĢma ve eleĢtiriyi temel alması, kamusal aklın kurumsallaĢtığı yer olması, diğer 

iktidarlara karĢı bir iktidar alanı olarak kurulması ve bilimin dıĢında herhangi bir 

otorite bulunmaması gibi nedenlerle kamusal ortamın oluĢması açısından uygun bir 

mekandır. Üniversite kamusal alanın bir parçası olmanın yanı sıra, bu alana iliĢkin 

değerlerin canlı tutulduğu önemli bir kurumdur.  

Üniversite tarihinin kamusal alanın kurucu unsurları üzerinden incelenmesi 

kurumun kamusal dönüĢüm haritasını sunmaktadır. Aklın kurumsallaĢtığı alan olarak 

üniversite tarihi aynı zamanda aklın eleĢtirel tarihini ortaya koymaktadır. Nitekim 

düĢünsel esası ve kurumsal kökeni itibariyle genel yaĢama ait, bağımsız ve 

demokratik ilkelere sahip kamusal üniversite değiĢen toplumsal koĢullar sonucunda 

genel yaĢamdan koparılmıĢ, kurum farklı tarihsel aralıklarda dıĢ güçlerin denetimi 

altına girmiĢtir. Kamusallık açısından yaĢanan dönüĢüm üniversitenin düĢünsel 

esasını oluĢturan universitas‟a sırtını çevirmesiyle baĢlamıĢ, kurum devlet ve 

ekonominin denetimi altına girerek toplumsal bağlarından koparılmıĢtır. Kamusal 

niteliklerinin tahrip olunması, değiĢen amaç ve iĢlevleriyle üniversite anlayıĢının 

varlığını sürdürmesi giderek olanaksızlaĢmıĢtır. 
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ABSTRACT 

This study aims to expose the possibilities of building a public space in the 

university and challenges faced in this endeavor, by treating the subject from a 

historical perspective as a normative category and through its founding elements, 

while shedding the light to the university‟s present state from the viewpoint of 

institutionalization. As an experiment about focusing to just one dimension of life, 

the study is also seeking to reveal how the university played a founding part on the 

constitution of the public space. 

The public space mean all the processes in which citizens come freely 

together as equals under legal safeguards to bring into negotiation, debate and 

criticize general issues and matters related to the public interest, based on mutual 

communication. In this terms, the university is an adequate place for the constitution 

of a public space due to its free and autonomous organization, with educative and 

administrative processes grounded in participation and reciprocity, basing its 

academic activities on debate and criticism, allowing for the institutionalization of 

public wisdom, constituted as a power space against other forms of power and being 

exempt of any other authority than science. Along with being part of the public 

space, the university is also an important institution where values related to that are 

kept alive.  

Studying the history of university through the founding elements of public 

space will reveal the institution‟s map of public transformation. Particularly as the 

space where wisdom has been institutionalized, the history of university reflects the 

history of wisdom‟s criticism. Indeed, the public university, which, with its 

intellectual essence and institutional roots as well as due to the independent and 

democratic principle that it owns, has been cut from general life and gone under the 

monitoring of external forces. From the viewpoint of institutionalization, the 

transformation taking place started to turn its back to the universitas, which 

constitutes the intellectual essence of the university, with the institution‟s ties with 

society was cut as it went under the state‟s and the economy‟s monitoring. The 

understanding of university became inviable to keep due to the damage of its public 

qualities and transformed purposes and functions. 
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