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Önsöz

Eğitim, özellikle yükseköğretim, insanların güçlenmesine ve ülkelerin 
gelişimine giden bir yoldur. Bilgi üretimi büyüme ve zenginlik kaynağı ola-
rak sermaye varlıklarının ve işgücü üretkenliğinin yerini almıştır. Yenilik, 
gelişimenin mantrası (meditasyonda kişinin daha yüksek bir bilince ulaş-
masını amaçlayan sözler: ç.n.) olarak görülür. Bu anlayış öylesine yaygın ki 
ülkeler bilginin yaratılmasını kolaylaştıracak kurumların ve organizasyon-
ların oluşturulmasına çabalamakta. Bilginin yaratılması, araştırmaya aktif 
olarak bağlanmış olan bir akademisyenler ağı gerektirir, çünkü bilinmeyeni 
aramak, buna fırsat veren ortamlarda bilinene sürekli olarak meydan oku-
yan, dolu zihinlerin bir ürünüdür. Modern üniversite, özgürce sorgulama 
ruhu içerisinde yeni fikirleri araştıracak bilimin sanları için ideal bir alandır.

Üniversiteler, insanlık tarihinde ortaya çıkan ve varlığını sürdüren en 
büyük kurumlardan birisidir. Ancak, yapısı yüzyıllar içerisinde değişikliğe 
uğramıştır. Plato ve Aristo zamanındaki Akademonlar (Akademi), insanlı-
ğı ve onun toplumdaki yerini anlamak amaçlı diyalogların ve tartışmaların 
merkeziydi. Felsefe ve matematiğe dayanan soyut düşünce egemen bir pa-
radigmaydı. Üniversite kurumu, yerleşik dinsel düzenle çelişen soruların 
tartışıldığı kısmen teokratik bir yer olarak Abelard zamanında ortaya çık-
tı. Paris ve Bologna’daki karmaşık politik kurumları destekleyerek, yasal 
hükümleri ve akıl yürütmeyi anlamak için skolastik yöntemi kullandı. Bir 
araştırma kurumu olarak üniversite kavramı 19. yüzyılda, yeni fikirlerin 
parladığı bir çağda, Endüstri Devrimi dünya üzerinde yayılmaya başladığı 
zaman Almanya’da doğdu. Bu durum, yeni teknolojinin ortaya çıkması için 
sonuçlar onaylanmadan önce laboratuarlarda deneysel araştırmaların ya-
pılmasını gerektiriyordu. Araştırmanın öğretime önceliği, bir atılım şeklin-
de sürmekte olan bilgi arayışı ile birlikte Humboltçu üniversite yorumuyla 
güçlendirildi. Modern üniversitenin göze çarpan tarafı araştırma desteğine 
önemli ölçüde kamu kaynağı sağlanmasıydı.

Modern araştırma üniversiteleri disiplinler çevresinde derinlemesine 
uzmanlaşmayı da desteklemiştir. Bilginin disiplinler ve alanlar içinde bö-
lünmesi giderek karmaşıklaşan dünyanın derinlemesine anlaşılmasını sağ-



lar. Ancak, gelişen anlayış göstermektedir ki 21. yüzyılın sorunları bilginin, 
çeşitli yönlerinde, bütünsel olarak anlaşılmasını gerektirmektedir. Günü-
müzde, yeni bilgi, var olan disiplinlerin etrafında ve disiplinel anlayışın 
sayısız şekilde karşılıklı çoğalmasıyla somutlaşmaktadır. Araştırmayı top-
lumun ihtiyaçlarıyla ilişkilendirme gerekliliği yükseköğretim politika söy-
lemlerinin egemen bir paradigması olarak da ortaya çıkmıştır. Nobel ödülü 
sahibi, Hindistan’ın bilge bilim insanı Gurudev Rabindranath Tagore’un da 
dediği gibi “En yüksek öğretim bize sadece bilgi vermekle kalmaz bütün 
varoluşuyla hayatımızı uyumlu bir hale getirir”. Modern araştırma üniver-
sitesinin kurumsal yapısının, disiplinler ölçeğinde öğrenimi düzenlemek ve 
eğitimi toplumun gereksinimleriyle uyumlu hale getirmek için esnek olup 
olmadığı henüz test edilmemiştir. Bugün dünya, bir kurum olarak üniver-
siteyi anlamamızda bir başka yapısal değişikliğe hazırdır.

Hindistan, yükseköğretim yapısında reform yapmak için hazırdır. Yük-
seköğretim için uygun bir yapı ortaya konulduğu takdirde, Hindistan bir 
bilgi gücü olarak ortaya çıkabilir. Hindistan gençliği yaratıcılığını ve ener-
jisini geçmişte kanıtlamıştır. Bu kapasiteyi yenilenmeye kanalize edecek 
yükseköğretim Hindistan’ın demografik bölünmüşlüğünün saklı potansi-
yelini açığa çıkaracaktır. Hindistan, öğretme-öğrenme süreciyle geliştirilen 
araştırmaların en ileri noktasında olmak için konumlandırılan Yenilik için 
Üniversiteler kurma sürecindedir.

Yükseköğretim politikaları araştırma alanında, bu kitabın yazarları önde 
gelen bilim insanlarıdır. Onların fikirleri akademik mükemmeliyet için çaba 
gösteren ulusları çoktan etkilemiştir. Akademi dünyasında olan tanınmış 
düşünür ve bilim insanları tarafından gelişmekte olan ve geçiş ekonomile-
rindeki –birlikte, gelecek için bir arzu oluştururlar– araştırma üniversitele-
rinin olgu analizlerinin derlenmesi, ülkeler akademik mükemmeliyet için 
çalıştıkça sınırların ötesine yansıyarak, gelişme ve ilerleme için yeni yolların 
keşfedilmesinde yardımcı olacaktır. Dünya, akademi yönetiminde büyük 
bir fikrin ortaya çıkmasını ve üniversitenin öğrenme yeri olarak değişimini 
merakla beklemektedir.

Bu kitapla ilişkilendirilmemin benim bir onur olduğunu düşünmekte-
yim. Bana bu fırsatı tanıdıkları için editörler Philip G. Altbach and Jamil 
Salmi’ye son derece minnettarım.

Kapil Sibal
İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanı

Hindistan Hükümeti



Teşekkürler

Bu kitap ortak bir çabanın sonucudur. Olgu analizlerinin yazarları çok 
önemlidir, onlar, bu önemli konu hakkındaki bilgiyi genişleten, iyi araştı-
rılmış ve isabetli olgu analizleri hazırladılar. Kasım 2009’da, araştırma gru-
bunun tamamı çalışmayı tartışmak amacıyla Şangay Jiao Tong Üniversitesi 
Eğitim Yüksek Lisans Okulu (EYLO)’nda buluştu. Editörler Dekan Nian 
Cai Liu’ya ve EYLO’daki meslektaşlarına minnettardır. Bu araştırmanın 
sponsorluğu, Ford Vakfı’ndan sağlanan kaynakla Boston Üniversitesi’nde-
ki Uluslararası Yükseköğretim Merkezi (CIHE) ve Dünya Bankası İnsani 
Kalkınma Ağı tarafından sağlandı. Boston Üniversitesi’nden personel yar-
dımı için Liz Reisberg’e ve UYEM’in yayın editorü Edith Hoshino’ya, bu 
kitabın hazırlanmasındaki yardımlarından ötürü, grup olarak minnetta-
rız. Yardımcı görüş ve önerileri için Dünya Bankası’ndan Roberta Malee 
Bassett’e özel olarak teşekkür borcumuz var. Kitap Elizabeth King (Eğitim 
Direktörü) ve Robin Horn’un (Eğitim Sektörü Yöneticisi) yararlı rehberliği 
sayesinde bitirildi. Ancak, hataların ve yanlış yorumların tüm sorumluluğu 
yazarlara ve editörlere aittir.

Philip G. Altbach
Chestnut Hill, Massachusetts

Jamil Salmi
Washington, DC
Aralık 2010
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Harvard Üniversitesi, Wisconsin Üniversitesi-Madison ve Buffalo’daki 
New York Eyalet Üniversitesi’nde ders vermiştir. Fransa Paris’teki Sciences 
Po (Siyaset Bilimleri)’da ve Hindistan’daki Mumbai Üniversitesi’nde ziya-
retçi öğretim üyesi, Çin’deki Pekin Üniversitesi’nde ise konuk profesördür.
Andrés	 Bernasconi Şili’deki Andrés Bello Üniversitesi’nde doçent ve 

araştırma ve yüksek lisans programlarında rektör yardımcısıdır. Çalışma 
alanı yükseköğretim sosyolojisidir. Latin Amerika’da bölgesel odaklı, yük-
seköğretim hukuku, üniversite yönetimi, akademik uzmanlığın geliştiril-
mesi ve özelleştirme üzerine araştırmalar yapmıştır. Çalışmaları Higher 
Education, Comperative Education Review, Journal of Education, Journal 
of Education Policy ve Journal of Interamerican Studies and World Affairs’ta 
yayınlanmıştır. Staj yoluyla avukat olan Bernasconi, kamu politikaları uz-
manlık derecesini Harvard Üniversitesi’nden, organizasyonların sosyolojisi 
üzerine yaptığı doktorasını ise Boston Üniversitesi’nden almıştır.
Isak	Forumin Moskova’da Dünya Bankası’nda önde gelen eğitim uzma-

nıdır. Dünya Bankası’ndaki deneyimleri Afganistan, Kazakistan, Kırgızis-
tan Cumhuriyeti, Hindistan, Nepal ve Türkmenistan’daki projeleri kapsa-
maktadır. Mart 2008’den itibaren, Moskova’daki İktisat Yüksek Okulu’nda 
stratejik gelişim danışmanıdır. Üniversitelerin stratejik planlamalarını ve 
eğitim araştırma programlarını denetlemektedir.
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Narayana	Jayaram araştırma yöntemleri profesörü ve Hindistan Bom-
bay’daki Tata Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Fakültesi dekanı. 
Bangalor’daki Sosyal ve Ekonomik Değişim Enstitüsü’nde yöneticidir. So-
ciological Bulletin (Sosyolojik Bülten)’in yönetici editörüdür ve daha çok 
Hindistan’daki yükseköğretim konuları üzerine yazmıştır.
Nian	Cai	liu Eğitim Yüksek Lisans Okulu dekanı ve Çin’deki Şangay 

Jiao Tong Üniversitesi’ndeki Dünya Çapında Üniversiteler Merkezi’nin 
yöneticisidir. Lisans eğitimini Çin’deki Lanzhou Üniversite’nde kimya 
bölümünde aldı. Polimer bilimi ve mühendisliğindeki yükseklisansı’nı ve 
doktorasını Kanada Kingston’daki Queen’s Üniversitesi’nden almıştır. Şu 
anki araştırma ilgi alanları dünya çapndaki üniversiteler, bilim politikası ve 
üniversitelerin stratejik planlamasıdır. İngilizce ve Çince dergilerde çokça 
yazıları yayımlanmaktadır. Grubunun internetten yayımladığı Dünya Üni-
versitelerinin Akademik Sıralaması bütün dünyada dikkat çekmiştir.
Francesco	marmolejo Kuzey Amerika Yükseköğretim Konsorsiyumu’nun 

icra direktörüdür. Arizona Üniversitesi’nin Batı Yarımküre ile ilgili prog-
ramlarında başkan yardımcısı asistanıdır. Önceden, Massachussets Üniver-
sitesi – Amherst Amerikan Eğitim Konseyi akademi üyesi ve Meksika’daki 
Universidad de las Americas (Amerika Üniversitesi)’nin başkan yardımcı-
sıdır. Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Asya’daki yükseköğretimin değer-
lendirmelerinin yapıldığı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ve Dün-
ya Bankası’nın hakem denetimi takımlarının bir parçası olmuştur. Arizona 
Üniversitesi’nde Latin Amerika Çalışmaları Merkezi’ne bağlı öğretim üyesi 
ve Yükseköğretim Çalışmaları Merkezi’ne bağlı araştırmacıdır.
Peter	materu, Dünya Bankası’nda, yükseköğretim ve yetenek gelişimi 

üzerine yoğunlaşan önemli bir eğitim uzmanıdır. Dünya Bankası’nda çalış-
maya başlamadan önce Tanzanya’daki Dar es Salaam Üniversitesi elektrik 
mühendisliğinde profesördü. Ayrıca mühendislik fakültesi dekanı ve daha 
sonra yükseklisans ve doktora çalışmaları direktörü olarak hizmet verdi. 
Mühendislik ve eğitim alanlarında diploması bulunmaktadır.
Hena	mukherjee lisans mezuniyetini onur derecesiyle Singapur Üni-

versitesi, diplomasını ve eğitim yüksek lisansını Malaya’dan, ve eği-
tim alanındaki doktorasını ise Fullbright Bursu ile okuduğu Harvard 
Üniversitesi’nden almıştır. Güney ve Doğu Asya’daki, özellikle Çin, temel 
ve yükseköğretim projelerinin geliştirilmesi ve yönetilmesinden sorumluğu 
olduğu Dünya Bankası’ndan önde gelen bir eğitim uzmanı olarak emekli ol-
muştur. Dünya Bankası’na katılmadan önce Londra’daki Uluslar Toplulu-
ğu Sekreteraysı’nda eğitim programı baş memuruydu. Burada, girişimcilik 
eğitimi, öğretmen eğitimi ve Uluslar Topluluğu’ndaki devletlerdeki yük-
seköğretim programlarından sorumluydu. Doçent ve sosyal temeller bölü-
mü kurucu başkanı olduğu Kuala Lumpur’daki Malaya Üniversitesi’nden 
Londra’ya gelmiştir. Dünya Bankası’yla istişareye devam etmekte ve şu an 
Güney ve Doğu Asya’daki yükseköğretim üzerine çalışmaktadır. Geçmişte 
Singapurlu olan Mukherjee, şimdi Malezya yurttaşıdır.
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Pai	 Obanya öğrenim gördüğü okul olan Nijerya’daki Ibadan 
Üniversitesi’nde 1971’den 1986’ya kadar akademik personel olarak görev 
yaptı. 1979 yılında profesör olarak atandı ve 1980’den 1983’e kadar o üni-
versitenin Eğitim Enstitüsü’nde yönetici olarak hizmet verdi. Uluslararası 
düzeyde, Dünya Öğretmenlik Meslek Kuruluşları Konfederasyonu’nda 
1986–88 arasında program koordinatörü olarak görev yaptı. Daha sonra, 
başkan yardımcısı olarak UNESCO Afrika’da Eğitim için Bölgesel Ofis kap-
samında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’ne 
katıldı.
Gerard	A.	Postiglione professör, eğitim fakültesinde politika, yönetim 

ve sosyal bilimler bölümü başkanı ve Hong Kong Üniversitesi Wah Ching 
Çin’de Eğitim Araştırmaları’nın yöneticisidir. 100’den fazla dergi makale-
si, kitap bölümleri ve 10 adet kitabı yayımlanmıştır. Çin Hong Kong Özel 
İdari Bölgesi’nde akademik uzmanlık üzerine sivil organizasyonlara ve, 
Carneige Eğitimin İlerlemesi Vakfı’nı da kapsayan, uluslararası vakıflara 
danışmanlık yaptı. Bir yıl, Ford Vakfı’nın Pekin ofisinde baş danışman ola-
rak, Çin’de eğitimsel reform ve kültürel canlılık için hibe programı kurmak 
amacıyla çalıştı.
Byung	 Shik	 Rhee, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Seul kentınde-

ki Yonsei Üniversitesi’nde yükseköğretim doçentidir. Daha önce, Los 
Angeles’taki California Üniversitesi’ndeki Yükseköğretim Araştırma 
Enstitüsü’nde ziyaretçi öğretim elemanı olarak çalıştı. Kore Eğitim, Bilim 
ve Teknloji Bakanlığı Eğitim Yeniliği ve Eğitim Politikası Komitesi üzeri-
ne Başkanlık Komitesi’nde danışma üyesi olarak hizmet etmiştir. Michigan 
Üniversitesi’nden yükseköğretim alanında doktora sahibidir.
Petra	Righetti Dünya Bankası’nın Afrika Eğitim Birimi’nde eğitim da-

nışmanıdır. Şu an Dünya Bankası’nın Afrika Yüksekokul Eğitimi Progra-
mını koordine etmekte ve Gana Beceri ve Teknoloji Geliştirme Projesi için 
bilgi ve iletişim teknolojisi bileşenlerinin hazırlanmasına öncülük etmek-
tedir. Washington DC’deki John Hopkins İleri Uluslararası Çalışmaları 
Fakültesi’nden uluslararası ilişkiler ve iktisat alanlarındaki lisans derecesini 
almıştır.
Jamil	Salmi, Faslı eğitim ekonomisti, Dünya Bankası’nın yükseköğretim 

koordinatörüdür. Dünya Bankası yükseköğretim stratejisinin ‘Bilgi Toplu-
mu İnşası: Yükseköğretimde Yeni Zorluklar’ başlığı ile yayımladığı eserin 
baş yazarıdır. Geçen 17 yılda, Avrupa, Asya,Afrika ve Güney Amerika’daki 
60’tan fazla ülkenin hükümetlerine yükseköğretim reformu üzerine poli-
tika tavsiyelerinde bulunmuştur. UNESCO’nun Eğitimsel Planlama Ulus-
lararası Enstitüsü’nün ve Londra’daki Yükseköğretim için Liderlik Vakfı 
Uluslararası Referan Grup’unun yönetim kurulu üyesi; OECD’nin Yük-
seköğretim Yönetimi ve Siyaseti Dergisi’nin (Journal of Higher Education 
Management and Policy) editoryal danışma grubu üyesidir. En son yayın-
lanan kitabı Şubat 2009’da yayınlanan Dünya Çapında Üniversiteler Kur-
manın Zorluğu’dur (Washington, DC: World Bank, 2009).
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Qi	Wang Çin’deki Şangay Jiao Tong Üniversitesi Eğitim Yükseklisans 
Okulu’nda okutmandır. Lisansüstü derecesini eğitim alanında (ulusla-
rarası eğitim) ve doktorasını da eğitim alanında Birleşik Krallık’taki Bath 
Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma alanları dünya çapında üniversite-
lerin kurulması, yetenek oluşturma ve ulusal gelişim ve karşılaştırmalı ve 
uluslararası eğitimi kapsamaktadır.
Qing	Hui Wang Çin’deki Şangay Jiao Tong Üniversitesi Eğitim Yük-

sek Lisans Okulu’nda doktora adayıdır. Boston Üniversitesi Uluslarara-
sı Yükseköğretim Merkezi’nde ziyaretçi üyedir. Araştırma alanları bölüm 
başkanlarının araştırma üniversitelerindeki rolü ve Çin’de dünya çapında 
üniversitelerin inşası üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışması, Çin’deki Eği-
tim Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Komitesi tarafından finanse edilen strate-
jik araştırma projesindeki “Yenilik Odaklı Ülkede Bilimsel Elitin Büyümesi” 
isimli bölümü içermektedir.
Poh	 Kam	 Wong Singapur Ulusal Üniversitesi İşletme Fakültesinde 

profesör ve Girişimcilik Merkezi’nin direktörüdür. Ayrıca, Lee Kuan Yew 
Okulu Kamu Politikası’nda ve Singapur Ulusal Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesinde profesörlük görevi (fahri ünvan ile) bulunmaktadır. İki lisans 
derecesini, master derecesini ve doktora derecesini Massachussets Teknolo-
ji Enstitüsü’nden almıştır. Çoğunlukla, Organization Science, Journal of Bu-
siness Venturing, Entrepreneurship Theory and Practice, Research Policy, 
Journal of Management, and Scientometrics Organization Science, Journal 
of Business Venturing, Entrepreneurship Theory and Practice, Research 
Policy, Journal of Management, and Scientometrics gibi önde gelen ulusla-
rarası dergilerde yenilik yönetimi, teknoloji girişimciliği ve bilim ve tekno-
loji politikası üzerine yazılar yayınlamaktadır. Dünya Bankası gibi uluslara-
rası ajanslar, Singapur’daki başlıca hükümet ajansları ve Asya’daki birçok 
yüksek teknoloji firmalarıyla genellikle istişare içindedir. California Üniver-
sitesi Berkeley’de Fullbright’ın ziyaretçi öğretim elemanıydı. Singapur’daki 
eğitime katkılarından dolayı, 2005 yılında Singapur hükümetinden Kamu 
Yönetimi Madalyası’nı (Bronz) almıştır.
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Giriş

Orta gelirli ve gelişmekte olan ülkeler – ve bazı sanayi ülkeleri– için ba-
şarılı bir araştırma üniversitesi kurmanın ve bunu sürdürmenin önündeki 
başlıca zorluk küresel bilgi ağında dünyadaki üstün akademik kurumlar-
la eşit bir şekilde, etkili olarak yer almasını sağlayan mekanizmaları sap-
tamaktır. Araştırma üniversiteleri, 21. yüzyılda karmaşık ve küreselleşen 
ekonomilerde yer alan akademik uzmanlık, karar vericiler ve özel ve kamu 
sektöründeki profesyoneller için ileri derecede eğitim sağlamaktadır. Bu 
üniversiteler ekonomik gelişime katkılarının yanı sıra, kültürel kurum, sos-
yal yorum ve eleştiri ve entelektüel birer merkez olarak hizmet edip top-
lumsal açıdan önemli bir rol oynarlar.

Yükseköğretimin olumlu katkısının orta gelirli ve gelişmiş ülkelerle sı-
nırlı olmadığı giderek kabul edilmektedir çünkü bu katkı aynı ölçüde dü-
şük gelirli ülkelerde de geçerlidir. Yükseköğretim bu ülkelerin, yetenekli, 
üretken ve esnek iş gücü geliştirerek ve yeni fikir ve teknolojiler yaratarak, 
uygulayarak ve yayarak küresel açıdan daha rekabet edebilir birer ülke ol-
masına yardımcı olabilir.

Kalifiye uzmanların ve teknisyenlerin bulunması ve modern bilginin 
uygulanması, gelişen ülkelerin Milenyum Gelişme Hedefleri’ni başarması-
na ve yoksulluğun azaltılmasında esas olan kurumsal kapasiteyi inşa et-
mesine önemli derecede yardım eder. Örneğin, tarım, sağlık ve çevresel 
korumadaki gelişme, bu alanlarda yüksek nitelikli uzmanlar olmadan ger-
çekleştirilemeyebilir. Aynı şekilde, yükseköğretim düzeyinde yetiştirilmiş 
nitelikli öğretmenler olmadan Herkes için Eğitim hedefine ulaşılamayabilir.

Aşağı Sahra Afrika’daki ekonomik büyümenin nasıl artırılacağı ile ilgili 
yapılan son çalışma, yükseköğretimin bu çabayı desteklemesindeki önemli 
katkısını ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır (Dünya Bankası 2008). Küre-
selleşen dünyada başarı anahtarının gittikçe, bir ülkenin var olan bilgiyi 
ne kadar etkin bir biçimde özümsediği ve yüksek büyüme beklentisi olan 
alanlarda karşılaştırmalı üstünlüğü nasıl oluşturduğu ve çok acil çevresel 
zorluklara yaklaşımda teknolojiyi nasıl kullandığı ile ilgili olduğunu incele-
mektedir. Aşağı Sahra’da kaliteli eğitim vermek üzere donanmış ve iyi seçil-
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miş uygulamalı araştırmalar yapan üst düzey kurumlar, teknolojiyi özüm-
seyen ve sanayinin ürünleri geniş çapta çeşitlendirmesine yardım eden 
etkili kararlar alan yetenekli işçilerin yetiştirilmesinde önemli rol oynar. İyi 
kalitede ve amaca uygun bir yükseköğretim, yeni çeşitlerde ürün ve yeni 
malzeme üretiminde yeniliğin teşvik edilmesi ve yoksulluğun azaltılması, 
gıda güvenliğinin sağlanması ve sağlığın ıslah edilmesi yönündeki gelişimi 
kolaylaştırabilen enerji kaynaklarının geliştirilmesi için de önemlidir. Yük-
seköğretim sistemi içerisinde, araştırma üniversiteleri ekonomi açısından 
gerekli olan meslek sahiplerinin, yüksek dereceli uzmanların, biliminsan-
larının ve araştırmacıların yetiştirilmesi ve ulusal yenilik sisteminin destek-
lenmesinde yeni bilgilerin üretilmesi için önemli rol oynar (Dünya Banka-
sı 2002). Patent üretimiyle ilgili yeni bir küresel çalışma üniversitelerin ve 
araştırma enstitülerinin, biyoteknolojide firmalardan daha çok bilimsel iler-
leme kaydettiklerini göstermiştir (Cookson 2007). Bu bağlamda, birçok hü-
kümetin gittikçe artan acil önceliği önde gelen üniversitelerinin entelektüel 
ve bilimsel gelişimde gerçekten zirvede çalışmasını temin etmektir.

Araştırma üniversiteleri, 21. yüzyıl bilgi ekonomisinin merkezi kurumla-
rı arasında kabul edilmektedir. Bu konu yeni iki kitapta yer almıştır– Dünya 
Çapında Dünya Standartları: Asya ve Latin Amerika’daki Araştırma Üniversi-
telerinin Transformasyonu (Altbach and Balán 2007) ve Dünya Çapında Üni-
versiteler Kurmanın Zorluğu (Salmi 2009). Bu kitap, zor koşullarda başarılı 
araştırma üniversitesi kurmanın zorluğu ile uğraşan ve bu deneyimlerin-
den birşeyler öğrenen dokuz ülkedeki on bir üniversitenin deneyimlerini 
inceleyerek analizleri bir üst düzeye taşımaktadır.

Seçkin araştırma üniversitelerini geri kalan üniversitelerden nelerin 
ayırdığını tanımlamaya çalışan az sayıda biliminsanı bazı özellikler tespit 
etmişlerdir– yüksek nitelikli öğretim kadrosu; araştırma sonuçlarında mü-
kemmelliyet; öğretimin ve öğrenimin kalitesi; yüksek düzeyde devlet ve 
sivil kaynak finansmanı; uluslararası ve çok yetenekli öğrenciler; akademik 
özgürlük; iyi tanımlanmış otonom yönetim yapıları ve öğretim, araştırma, 
yönetim ve genellikle öğrenci yaşamı içim iyi donanımlı tesisler (Niland 
2000, 2007; Altbach 2004; Khoon et al. 2005).

Asya ve Latin Amerika’nın hızlı büyüyen bölgelerindeki araştırma üni-
versitelerinin rolünün önemini bilen Altbach ve Balan (2007), zorlu bir çev-
rede araştırma üniversitelerinin kurulması için ne yapılması gerektiği üzeri-
ne odaklanarak, yedi ülkede bu kurumların gelişimini araştırdılar. Asya ve 
Latin Amerika bağlamında üniversitelerin gelişimini de içeren sorunlara ve 
olasılıklara değinilerek araştırma mükemmelliyetine giden yol tartışılmış-
tır. En iyi araştırma üniversitelerinin daha uygun bir tanımını sunmak ve 
başarılı araştırma üniversitelerinin kuruluşlarını ve durumlarını anlamak 
için, Salmi (2009) en iyi araştırma üniversitesine oynayan bu kurumların 
çok rağbet gören mezunlar, gelişmiş araştırma ve dinamik teknoloji ve bilgi 
aktarımı gibi başarılı sonuçlarının temel olarak birbirini tamamlayan üç et-
kene atfedilebildiği bir örnek hazırlamıştır: (a) Çok sayıda yetenek (öğretim 
üyeleri ve öğrenciler); (b) zengin bir öğrenim ortamı sunmak ve ileri araş-
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tırma yapmak için bol kaynak; (c) liderliği, stratejik vizyonu ve esnekliği 
destekleyen ve kurumların bürokrasi tarafından engellenmeksizin karar 
almasını ve kaynakları yönetmesini sağlayan uygun yönetişim özellikleri. 
Şekil I.1’de örneklendiği gibi, en başarılı araştırma üniversitelerinin ayırt 
edici niteliği olarak farklılık yaratan, bu üç grup özellik arasındaki dinamik 
etkileşimdir.

Salmi (2009) ayrıca bu tarz kurumlar kurmaya karar veren hükümetlerin 
takip edebileceği üç temel yaklaşımı tanımlamıştır. Birincisi, yükselme po-
tansiyeli bulunan mevcut birkaç üniversitenin iyileştirlimesinden meydana 
gelir (kazananı seçmek). İkincisi, var olan üniversitelerin dünya standartla-
rında bir kuruma karşılık gelen sinerjiyi yaratacak şekilde birleşmelerini ve 
yeni bir üniversiteye dönüşümünü desteklemek üzerine kuruludur (melez 
formül). Sonuncu olarak, hükümet sıfırdan yeni bir dünya çapında üniver-
site oluşturmaya karar verebilir (yeni bir sayfa yaklaşımı).

Şekil I.1 Dünya Çapında Bir Üniversitenin Özellikleri: Önemli Unsurların Sıralanması

öğrenciler
öğretim personeli

araştırmacılar
uluslararasılaşma

mezunlar araştırma
üretimi

teknoloji
transferi

bol
kaynak

uygun
yönetim

yeteneğin
toplanması

kamu bütçe kaynakları
yardım gelirleri
harç ücretleri
araştırma yardımları

DÇÜ
destekleyici
düzenleyici
çerçeve

özerklik
akademik özgürlük

yönetim takımı
stratejik vizyon
üstünlük kültürü

Kaynak: Jamil Salmi
Not: DÇÜ= Dünya Çapında Üniversite

Bu kitabın bölümleri, araştırma üniversitelerinin kurulması ve sürdürül-
mesinde ve yukarıda taslağı çizilen, araştırma mükemelliği inşasına giden 
yolu da içeren, analitik modelin geçerli olmasının sağlanmasında nelerin 
gerekli olduğunu gösteren dokuz olgu incelemesidir.
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Editörler bu olgu incelemelerini çeşitli ölçütleri hesaba katarak özel ola-
rak seçmişlerdir. Birinci olarak, en az beş bölge ve dört kıtadan örnekler 
ekleyerek– Latin Amerika (Şili ve Meksika), Güney Asya (Hindistan), Doğu 
ve Güneydoğu Asya (Çin; Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Çin; Kore Cum-
huriyeti; Malezya; Singapur), doğu Avrupa (Rusya Federasyonu) ve Afri-
ka (Nijerya)– iyi bir bölgesel denge gerçekleştirmeye çalıştık. İkinci olarak, 
hem özel hem de kamu kurumlarını dahil ettik. Üçüncü olarak, örnek ince-
lemelerinin var olan üniversitelerin iyileştirilmesi ve son yirmi yıl içinde ta-
mamen yeni üniversitelerin kurulması gibi karışık stratejileri yansıtmasını 
istedik. Dördüncü olarak, bazıları baskın olarak bilim ve teknoloji odaklı, di-
ğerleri çok amaçlı üniversiteler ve birisi sosyal bilimler ağırlıklı olmak üzere 
farklı akademik yapılanmaları olan kurumları seçtik. Son olarak, özel önemi 
bulunan üç örnek olay incelemesi seçtik: Bölüm 8, Şili’de ülkedeki en iyi iki 
üniversitenin, biri devlet biri özel olmak üzere, karşılaştırılması, Bölüm 5 ilk 
olarak aynı üniversitenin farklı yerleşkeleri olarak kurulan ve ondan sonra 
önemli farklı deneyımleri olan iki kurumun –Malaya Üniversitesi ve Singa-
pur Ulusal Üniversitesi– tarihsel karşılaştırlımasının sunulması ve Bölüm 7 
ciddi bir gerileme yaşamış ve şimdi ise mükemmelliğe dönüş yoluna girişen 
iyi bir üniversite örneği olan Nijerya’daki Ibadan Üniversitesi üzerinedir.

Tablo I.1 ve I.2’de gösterildiği üzere örnek incelemeleri için seçilen ku-
rumlar ayrıca bilimsel üretim ve küresel üniversite sıralamasındaki yer-
lerine dair geniş bir ürün yelpazesini temsil etmektedirler. Sıralamadaki 
yöntemsel sınırlamalarla beraber, bu kitapta incelenen farklı kurumların, 
11 üniversiteden sadece yedisinin şimdiden en iyi küresel sıralamalardan 
birine yerleşebildiğini göstererek, göreli başarılarını ortaya koymaktadır.

Tablo I.1 Seçilmiş Kurumların Araştırma Üretiminin Evrimi 1999–2009

Seçkin Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı

Kurum 1999 2009

İbadan Üniversitesi (Nijerya) 132 568

Şangay Jiao Tong Üniversitesi 650 7,341

Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kore 
Cumhuriyeti)

706 1,516

Şili Üniversitesi 548 1,186

Şili Katolik Üniversitesi 385 1,153

Hindistan Teknoloji Enstitüleria 345 939

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 949 1,857

Malaya Üniversitesi 257 1,565

Singapur Ulusal Üniversitesi 2,101 4,614

Monterrey Teknoloji Enstitüsü (Meksika) 55 242

Ekonomi Yüksek Okulu (Rusya federasyonu) 3 38

Kaynak: Scopus veritabanı a.Sıralamalarda görülen tek Hindistan Teknoloji Enstitüsü, Kharagpur HTE’dir. Dünya Üni-
versitelerinin Akademik Sıralaması’nda 401–500’dedir.
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Bu örnek incelemelerinin analizinden farklı dersler çıkmaktadır. Lider-
lik, yönetim politikası ve finansman, sürekli olarak net hedeflere ve kurum-
sal politikalara odaklanma, sağlam bir akademik kültür geliştirme ve aka-
demik personelin kalitesi önemli görülen konular arasındadır. Bu örnekler 
bazen gelecek vaadetmeyen yerlerde ve çetin zorluklara karşı, başarılı araş-
tırma üniversitelerinin inşasının mümkün olabileceğini göstermektedir. 
Ayrıca bazı örnek olaylar, daha geniş politik, sosyal ve ekonomik bağlamda 
istenmeyen durumlar veya diğer sorunlar nedeniyle gösterilen çabaların 
kısmi başarısızlıkla bittiğini göstermektedir.

Tablo I.2 2010’da ARWU, TYEDAK ve THE Sıralamalarında Seçilmiş Kurumların Konumu

Kurum ARWU TYEDAK THE

İbadan Üniversitesi (Nijerya) Sıralanmamış Sıralanmamış Sıralanmamış

Şangay Jiao Tong Üniversitesi 201–300 183 Sıralanmamış

Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
(Kore Cumhuriyeti)

301–400 331 28

Şili Üniversitesi 401–500 439 Sıralanmamış

Şili Katolik Üniversitesi 401–500 428 Sıralanmamış

Hindistan Teknoloji Enstitüleria 401–500 Sıralanmamış Sıralanmamış

Hong Kong Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi

201–300 323 41

Malaya Üniversitesi Sıralanmamış Sıralanmamış Sıralanmamış

Singapur Ulusal Üniversitesi 101–50 Sıralanmamış 34

Monterrey Teknoloji Enstitüsü (Meksika) Sıralanmamış Sıralanmamış Sıralanmamış

Ekonomi Yüksek Okulu (Rusya 
Federasyonu)

Sıralanmamış Sıralanmamış Sıralanmamış

Kaynaklar: ARWU, http://www.arwu.org/ARWU2010.jsp; TYEDAK, http://ranking.heeact.edu.tw/en–us/2010/
TOP/100; THE, http://www.timeshighereducation.co.uk/world–university–rankings/2010–2011/top–200.html.
Not: ARWU= Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması, TYEDAK= Tayvan Yükseköğretim Değerlendirme ve Akradi-
tasyon Konseyi, THE= Times Higher Education. Ek IA, önde gelen bu üç sıralamanın metodolojilerini açıklamaktadır.
a. Sıralamalarda görülen tek Hindistan Teknoloji Enstitüsü, Kharagpur HTE’dir. ARWU’ta 401–500’dedir.
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Ek IA Üç Önemli Uluslararası Sıralama Metodolojisinin Özeti

Şangay Jiao Tong Üniversitesi tarafından hazırlanan Dünya	Üniversi-
telerinin	Akademik	Sıralaması	(ARWU)	3000 üniversiteyi analiz edip iç-
lerinden en iyi 500 tanesini sıralar. Her üniversitenin genel puan cetveli 
verilir ve diğer kurumlara bağlantılı olarak sıralanır. ARWU şu göstergeleri 
kullanmaktadır:

• Eğitim Kalitesi: Kurumun Nobel Ödülü ve Fields Madalyası alan me-
zun sayısı (yüzde 10)

• Öğretim Üyesi Kalitesi: (a) Kurumun Nobel Ödülü ve Fields Madal-
yası kazanan personeli (yüzde 20) ve (b) 21 geniş konu kategorisinde 
çok alıntılanan araştırmacılar (yüzde 20)

• Araştırma çıktısı: (a) Nature ve Science’da yayınlanan araştırmalar 
(yüzde 20) ve (b) Genişletilmiş Fen Atıf Dizini ve ve Sosyal Bilimler 
Atıf Dizini’nde indekslenen araştırmalar (yüzde 20)

• Kişi Başına Düşen Performans: Kurumun kişi başına düşen perfor-
mansı (yüzde 10) (diğer beş göstergenin ağırlıklı skorunun tam za-
manlı çalışan akademik personel üye sayısına bölünmesi şeklinde 
tanımlanır)

 Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralaması (Academic Ranking of 
World Universities), http://www.arwu.org/ARWU2010.jsp.

Tayvan	 Yükseköğretim	 Değerlendirme	 ve	 Akreditasyon	 Konseyi	
(TYEDAK)	500 üniversiteyi sıralar. Genel skor her üniversite için sekiz adet 
göstergenin her biri üzerinden hesaplanır; her göstergede en yüksek sırada 
olan üniversite en çok puanı alır; diğer üniversitelerin sıraları tekrar bölü-
nür ve skorlarına ayrı ayrı ondalık olarak dönüştürülür (TYEDAK 2010).

Sıralama şu göstergeler üzerine kuruludur:

• Araştırma verimliliği: son 11 yıl içerisinde yayımlanan makale sayısı 
(1990–2008) (yüzde 10); içinde bulunulan yılda yayımlanan makale 
sayısı (yüzde 10)

• Araştırma etkisi: son 11 senede alıntılanma sayısı (yüzde 10)
• Son 2 yılda alıntılanma sayısı (yüzde 10)
• Son 11 yıldaki atıf sayısı ortalaması (yüzde 10)
• Araştırma mükemmelliği: son 2 yılda H–endeksi (yüzde 20)
• Çok atıf alan araştırmaların sayısı (yüzde 15)
• Çok atıf alan dergilerde, içinde bulunulan yıl yayımlanan makale sa-

yısı (yüzde 15)
 Tayvan Yükseköğretim Değerlendirme ve Akreditasyon Konseyi 

(Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan) 
http://ranking.heeact.edu.tw/en–us/2010/TOP/100
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Times	Higher	Education	(THE)	200 üniversiteyi sıralar. Beş kategoride 
sınıfladırılan 13 gösterge kullanılarak her üniversite için genel skor hesap-
lanır.

• Endüstri geliri-yenilik: kurumun endüstriden gelen geliri akademik 
personel sayısına göre oranlanır (son sıralama skorunun yüzde 2.5’i)

• Öğretim-öğrenim ortamı (beş ayrı gösterge): Öğretim alanında bi-
linen anketlerin sonuçları (yüzde 15); personelin öğrenciye oranı 
(yüzde 4.5); her kurumdan mezun olan doktora öğrencisinin lisans 
mezununa oranı (yüzde 2.25); kurumdan mezun olan doktorant 
sayısı, akademik personel ile değerlendirilen kurum büyüklüğüne 
oranlanır (yüzde 6) ve kurum gelirinin akademik personel sayısına 
oranlanması (yüzde 2.25)

• Atıf-araştırma etkisi: Üniversitenin yayınladığı çalışmaların akade-
misyenler tarafından atıf sayısı (yüzde 32.5)

• Araştırma-hacim, gelir ve ün: saygınlık anketlerin sonucu (yüzde 
19.5); personel sayısına oranlanan ve satın alma gücü paritesine göre 
standardize edilen üniversite araştırma geliri (yüzde 5.25); her per-
sonelin Thomson Reuters tarafından endekslenen akademik dergi-
lerde yayınlanan araştırma sayısı (yüzde 4.5) ve kurumun toplam 
araştırma gelirine karşı kamusal araştırma geliri (yüzde 0.75)

• Uluslararası harmanlama-personel ve öğrenciler: uluslararası perso-
nelin yerli personele oranı (yüzde 3); uluslararası öğrencilerin yerli 
öğrencilere oranı (yüzde 2)

 Times Higher Education, http://www.timeshighereducation.co.uk/
world–university–rankings/2010–2011/analysis–methodology.html.

Kaynaklar
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BÖLÜM 1

Araştırma Üniversitelerinin Geçmişi, 
Bugünü ve Geleceği
Philip G. Altbach

Araştırma üniversiteleri 21. yüzyıl bilgi ekonomisinın merkezinde dur-
makta ve dünya çapında ortaöğretim sonrası eğitimin en iyisi olarak hizmet 
etmektedir. Akademik Mükemmelliyete Giden Yol araştırma üniversitelerinin 
nasıl geliştiğini ve olgunlaştığını 10 ülkede analiz etmektedir. Onlar birçok 
akademik ve sosyal rolü olan seçkin ve karmaşık yapılardır. Küresel bilim 
ve bilginlik ve bir ülkenin bilimsel ve bilgi sisteminin arasında önemli bir 
bağ oluşturmaktadır. Araştırma üniversiteleri sadece teknolojideki önemli 
ilerlemelere öncülük etmekle kalmayıp, aynı derecede önemli olan, sosyal 
bilimler ve beşeri bilimler aracılığı ile insanoğlunun koşullarının daha iyi 
anlaşılmasına yardımcı olan yeni bilgi ve analizlerin üretilmesini sağlar. 
Hem kültür, teknoloji ve topluma katkı sağlayan ulusal kurumlardır hem 
de küresel anlamda entellektüel ve bilimsel trendleri bağlayan uluslarara-
sı kurumlardır. Küresel bilgi toplumunun gerçekten merkezi kurumlarıdır 
(Salmi 2009). Bu bölüm, bu kitaptaki örnek analizlerinde incelenen araştır-
ma üniversitelerinin gelişimini anlamak için tarihsel ve küresel bir bağlam 
sağlamaktadır.

Ulusal kurumlar olarak araştırma üniversiteleri lisans öğrencilerinin az 
bir kısmına, genellikle en iyi ve başarılı olanlar, hizmet vermekte ve en iyi 
kalitedeki akademisyenleri çalıştırmaktadır. Bu kurumlar öğrencilerin dok-
tora düzeyinde eğitilmesinde önde gelen üniversitelerdir ve araştırma ha-
sılasının önemli kısmını oluştururlar. Daha küçük ülkeler belki sadece bir 
tane araştırma üniversitesine sahipken daha büyük ülkeler, yükseköğretim 
kurumları içinde azınlığını oluşturmasına rağmen daha fazlı sayıda araştır-
ma üniversitesine sahip olabilirler. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
4800 ortaöğretim sonrası kurumun belki 150 tanesi küresel anlamda araştır-
ma üniversitesidir; Hindistan 18.000 yükseöğretim kurumundan belki 10 
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tanesi, Çin’in ise yaklaşık 5.000 ortaöğretim sonrası kurumunun 100 tanesi 
böyledir.

Araştırma üniversiteleri birçok ülkede hem temel hem de uygulamalı 
olarak çok sayıda araştırma yaparlar ve fonların çoğunu araştırma için alır-
lar. Profesörler, araştırma yapmadaki nitelikleri bazında işe alınır ve araş-
tırmadaki hüner ve verimliliği doğrultusunda ödüllendirilir. Bu üniver-
sitelerin organizasyon, ödüllendirme yapısı ve aslında akademik kültürü 
araştırma üzerine odaklanmaktadır. Akademik değerlerin hiyerarşisinde, 
öğretim ve danışma hizmetleri önemli olmasına karşın, araştırma en üstte-
dir. Akademik toplumun çoğu, lisans öğrencileri de dahil, çoğunlukla araş-
tırmaya katılma fırsatına sahip olur ve araştırma kültürünü yaşarlar.

Yegane akademik misyonlarından dolayı, araştırma üniversiteleri sü-
rekli destek ve uygun çalışma koşullarına gereksinirler. Bütçeleri diğer üni-
versitelerden daha büyük ve öğrenci başına düşen harcama daha fazladır. 
Eğer kurumlar başarı olacaksa, finansal desteklerinin –çoğu ülkede genel-
likle kamu kaynaklarıdır– sürdürülmesi zorunludur. Önemli ölçüde otono-
mi– kademeler, programlar ve diğer akademik konularla ilgili karar vermek 
için– sağlanmalı ve akademik özgürlük önde gelmelidir.

Modern araştırma üniversitelerini anlamak için bu üniversitelerin 21. 
yüzyıldaki küresel koşulları, tarihsel dayanakları, yeni gelişmeler ve gele-
cekteki zorluklar incelenmelidir.

21. Yüzyılda Küresel Bağlam

Araştırma üniversiteleri küresel yükseköğretimin ve sosyal ortamın ta-
mamlayıcı parçalarıdır (OECD 2009; Altbach, Reisberg, and Rumbley 2010). 
Dünya çapında yükseköğretimin 21. yüzyıldaki önemli gerçeklikleri, öğren-
ci başvurularının kitleselleşmesini, özel sektörün rolünü ve kamusal yüksek- 
öğretimin özelleştirilmesini, yükseköğretimde kamu yararı özel yarar kar-
şılaştırılmasına dair sürmekte olan tartışmaları, Asya ülkelerinin akademik 
merkezler olarak yükselmelerini ve yakın tarihlerdeki, küresel ekonomik 
krizi ve onun yükseköğretim üzerindeki etkisini içermektedir.

Uygun yaş topluluğunun en az yüzde 30’unun yükseköğretime başvur-
masıyla, başvuruların kitleselleşmesi geçen yarım yüzyılda yükseköğreti-
min önde gelen gerçekliği olmuştur. 2000’den itibaren, ortaöğretim sonrası 
eğitim kayıtları dünya çapında 100 milyondan 150 milyonun epeyce üstüne 
çıkmıştır (OECD 2008) ve artış dünyanın birçok yerinde devam etmektedir. 
Önümüzdeki yirmi yıl içerisinde, başvurulardaki artışın yarısı Çin’de ve 
Hindistan’da olmak üzere neredeyse iki ülkede meydana gelecektir, ancak 
bu ülkelerin başvuru yaşındaki grubun, sırasıyla, yüzde 22 ve yüzde 10’unu 
kabul etmesi nedeniyle her ikisinde de işin çapı önemli ölçüde artma eği-
limindedir (Altbach 2009). Küresel büyüme daha fazla yaşam boyu kazanç 
ve fırsatları vaadettiğine inanılan diplomaya ulaşmak için nüfusun sürek-
li büyüyen kesiminin talebi ve bilgiye dayalı küresel ekonominin gereksi-



Araştırma Üniversitelerinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği     11

nimleri tarafından teşvik edilir. Ancak, önemli finansal yansımalar, altyapı 
zorlukları, kaliteye yönelik sorunlar, ekonominin taşıyabileceğinden daha 
fazla üniversite mezunuyla işgücü piyasasında potansiyel olarak azalan ge-
tiri nedeniyle kitleselleşmenin içeriği muazzam olmuştur.

Diğer bir önemli olgu olan özel yükseköğretim, yeni değildir ancak ya-
pısı ve etkisi epeyce hızlı bir şekilde evrimleşmektedir. Kar amacı gütme-
yen özel sektör Doğu Asya’ya kuşaklar boyunca egemen olmuştur; Japon-
ya, Kore Cumhuriyeti; Filipinler; Tayvan ve Çin, öğrencilerinin yüzde 60 
ve 80 arasını özel üniversitelerde eğitmişlerdir. Kar amacı gütmeyen özel 
sektör Birleşik Devletler ve Latin Amerika ülkelerinde de güçlüdür. Küresel 
olarak, Roma Katolik üniversiteleri ve diğer dini okullar kendi ülkelerinde 
uzun süre önemli bir pay sahibi olmuş ve genellikle en iyi kalitede hizmet 
vermişlerdir. Örneğin, Birleşik Devletler’de dört yıllık 217 adet Katolik ku-
rum, dört yıllık özel yüksekokul ve üniversitelere kayıtların yüzde 20’sini 
oluşturmaktadır. Dünya çapında yaklaşık olarak 1900 adet Roma Katolik 
yüksekokulu ve üniversitesi faaliyet göstermektedir. .

Daha yeni bir olay ise, özel bir çalışma alanında öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılamaya odaklanan, devlet üniversitelerinin dolduramadığı boşlukları 
dolduran kar amaçlı özel kurumlardır (Altbach 1999). Japonya ve Birleşik 
Devlet’tekiler hariç araştırma üniversitelerinin hemen hemen özellikle dev-
let kurumları olmasından dolayı özel sektörün yükselişi, her ne kadar özel 
kurumlar nadiren yoğun araştırmayı arzulasa da, düzenlemeler ve kalite 
güvencesi açısından zorluklar göstermektedir. Özel yükseköğretim kap-
samlı biçimde kamu yararına hizmet etmesinin sağlanmasının zorluğu 21. 
yüzyılda yüksekokul eğitiminin önemli politik meselesidir (Teixeira 2009).

2008’de başlayan ekonomik krizin genelde yükseköğretimi özelde ise 
araştırma üniversitelerini nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor. Yükse-
köğretim finansmanında bazı ülkelerde ciddi kesintilere gidilmesinin ör-
nekleri vardır; 2010 ve 2011’de Birleşik Krallık’ta yüzde 20 oranında bütçe 
kesintisi ve Birleşi Devletler’in birçok yerinde devam eden devletin uygu-
ladığı kesintıler gibi. Japonya dışında, Asya ülkelerinin pek çoğu yükseköğ-
retim bütçelerinde kesinti yapmamışlardır ve aslında hem Çin hem de Hin-
distan ekonomik krize yükseköğretim harcamalarını, özellikle araştıma ve 
geliştirme için olmak üzere, ödenek ekleyerek tepki vermişlerdir. Bundan 
başka, kıta Batı Avrupa, ekonomik sıkıntıya rağmen, yükseköğretim bütçe-
sinde önemli bir kesinti yapmamıştır.

Ekonomik kiriz yüzünden yapılan bu harcama kararlarının sonuçla-
rı belirsizdir. Asya ve bazı açılardan kıta Batı Avrupa’da devam eden bir 
güçlenme söz konusuyken, devlet üniversitelerinin egemen olduğu büyük 
Anglo-Saxon ülkelerindeki yükseköğretim sisteminde araştırma üniversite-
leri alt grubu en azından geçiçi olarak, zayıflatılabilir. Akademik güç denge-
sinin Kuzey Amerika ve Avrupa’dan Doğu Asya’ya doğru bu yavaş kayışı, 
aslında, ekonomik durgunluk sırasındaki mevcut bu ekonomik yönelimler 
ve eğitim, araştırma ve geliştirme için harcama yapma konusundaki farklı 
yaklaşımlar tarafından hızlandırılabilir.



12     Akademik Mükemmeliyete Giden Yol

Ayrıca, küresel bilgi ekonomisinin amansız mantığı ve sınır ötesi akade-
mik hareketliliğin gerçeklikleri yükseöğretimin yönünü ana hatlarıyla, araş-
tırma üniversitelerinin yönünü spesifik olarak etkiler (Marginson ve van 
der Wende 2009a). Nüfusun artan kesiminin ileri eğitim ihtiyacı, ekonomik 
gelişme için araştırmanın öne çıkmasıyla birleşince, araştırma üniversitele-
rinin profillerini yükseltti. Hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler giderek 
uluslararası bir şekilde çalışmaktadır ve hareketlilik şu an, özellikle araştır-
ma üniversitelerini etkilemek üzere, modern yükseköğretimin yerleşik bir 
gerçeği olmuştur.

Tarihsel Arkaplan

Araştırma her zaman akademik kurumların önemli bir işlevi olmamıştır 
(Ben-David and Zloczower 1962). Aslında, modern araştırma üniversiteleri 
özellikle Wilhelm von Humboldt’un reform yaptığı Berlin Üniversitesi ol-
mak üzere, sadece 19. yüzyılın başlangıcına kadar dayanmaktadır– (Fallon 
1980). Ondan önce, üniversiteler büyük ölçüde öğretime ve hukuk, tıp ve 
teoloji gibi alanlarda uzman kişiler yetiştirmeye adanmıştı. Humboldtçu 
model önemli ölçüde araştırmaya odaklanmasına rağmen araştırmanın 
ulusal gelişim için yapılmasına ve temel araştırmadan fazla olmasa da uy-
gulamalı çalışmaya ağırlık veriyordu. Bu araştırma modelinden, kimya ve 
fizik gibi bilim dallarında ve ekonomi ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerdeki 
gelişmeyle birlikte disiplinel bir yapı ortaya çıktı.

Humboldt’un üniversitesi Prusya hükümeti tarafından finanse edilen 
bir devlet üniversitesiydi. Akademik personel devlet memuruydu ve yük-
sek sosyal bir itibara ve iş güvenliğine sahiptiler. Akademik uzamnlığın ya-
pısı hiyerarşikti ve kürsü sistemi üzerine kuruluydu. Humboldtçu düşün-
cede Lernfreiheit (öğrenme özgürlüğü) ve Lehrfreiheit (öğretim özgürlüğü) 
üniversitede otonomiyi ve akademik özgürlüğü önemli ölçüde kutsallaştır-
mıştır.

Prusya hükümeti bu yeni üniversite modeline destek oldu çünkü bu 
model ulusal gelişime ve Prusya’ya ve daha sonra Almanya’ya uluslararası 
güç ve etkiye ulaşmada yardım vadediyordu. İki ülkenin– Japonya ve Bir-
leşik Devletler– büyük bir şevkle Humboldtçu modeli benimsemesi önem-
lidir; her ikisi de, özellikle 19. ve 20. yüzyılda, kendilerini ulusal gelişime 
adamış ve yükseköğretimi bu gelişime bir yardımcı olarak görmüşlerdir.

Alman araştırma üniversitesinin başka bir biçimi olan Amerikan araş-
tırma üniversitesi de konuyla özellikle ilgilidir (Geiger 2004a). 19. yüzyı-
lın sonlarında, arazi bağışı yasalarından (Land Grant acts) sonra, Amerika 
üniversiteleri, tarım ve yeni gelişen tarım endüstrisi için bilimden yarar-
lanmaya odaklanan araştırmaların üzerinde durmaya başlamışlardı. Ame-
rika araştırma üniversitesi birkaç önemli açıdan Alman modelinden ayrıl-
maktaydı: (a) topluma hizmeti en önemli değer olarak vurguluyordu; (b) 
akademik uzmanlığın organizasyonu daha demokratikti, kürsü sisteminin 
hiyerarşisi yerine disiplin tabanlı bölümleri kullanıyordu; (c) yönetişimi ve 



Araştırma Üniversitelerinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği     13

idari düzenlemesi daha katılımcı (akademisyenler tarafından) ve daha yö-
netilebilirdir (akranlar tarafından değil mütevelli heyet veya yönetim kuru-
lu tarafından seçilen dekanlar ve başkanlar tarafından).

Amerikan araştırma üniversitesi 20. yüzyılın ortalarına kadar baskın bir 
küresel model haline geldi (Geiger 1993, 2004). Araştırmada önemli miktar-
da harcama –kısmen Amerikan Savunma Departmanı tarafından sağlanırdı 
ve Soğuk Savaş askeri teknolijisiyle bağlantılıydı– devletten güçlü destek, 
etkili akademik yönetişim, çoğu eyalette araştırma üniversitelerini zirvede 
tanımlayan farklı bir akademik sistemin yaratılması ve canlı bir kar ama-
cı gütmeyen akademik sektörün bir araya gelmesiyle Amerikan araştırma 
üniversiteleri uluslararası ‘altın standart’ haline geldi.

Araştırma Üniversitesinin “Ruhu”

Araştırma üniversitesi sadece bir kurum değildir aynı zamanda bir dü-
şüncedir (Ben David 1977; Shils 1997a). Bir kavrama göre kurum yaratmak 
ve bunu sürdürmek kolay değildir. Araştırma üniversitesinin kalbinde, ta-
rafsız bir araştırma düşüncesi –bilgi için bilgi– yanı sıra araştırmanın daha 
uygulanabilir öğelerine ve de onun modern toplum için kullanımına kendi-
ni adamış akademik personel bulunmaktadır.

Araştırma üniversitesi işe alma ve kabul politikalarında, terfi standart-
larında ve çalışanlar ve öğrenciler için diploma koşullarında seçkin ve liya-
kata dayalıdır. Ancak, erişim, yıllardır yükseköğretim taraftarlarının önem-
li bir çağrısıyken, seçkin ve liyakata dayalı kelimeleri demokrasi çağında 
gerekli derecede popüler değildir. Ancak, araştırma üniversiteleri başarılı 
olmak için, bu özellikleri gururla beyan etmek zorundadır. Araştırma üni-
versiteleri demokratik olamazlar; onlar yeteneğin önceliğini tanır ve karar-
ları mükemmeliyetin amansız bir şekilde devam ettirilmesine dayanır. Aynı 
zamanda, öğretimde, araştırmada ve küresel bilgi ağına katılımda en iyisi 
–genellikle en üst sıraya yerleşmek gibi– olmayı istemelerinden ötürü seç-
kin kurumlardır.

Öğrenciler de üniversite ruhunun merkezi elemanlarıdır. Toplumdaki, 
ve belki dünya çapındaki, en başarılı genç insanlar arasından liyakata daya-
lı bir şekilde, ideal olarak, seçilmekle kalmayıp, aynı zamanda üniversitenin 
amaçlarına ve akademik değerlere uymak zorundadırlar. Yükseks derecede 
performans beklenmektedir.

Araştırma üniversitesi küresel bilgi ekonomisinde merkezi bir kurum 
olmasına rağmen ayrıca tepki ve eleştiri için ve de kültür, din, toplum ve 
değerler üzerine düşünmek için zaman ayıran bir kurumdur. Araştırma 
üniversitesinin ruhu fikirlere açıktır ve dogmalara meydan okumak için is-
teklidir.

Araştırma üniversiteleri topluma sıkı bir şekilde bağlı olmasından dolayı 
sıklıkla eleştirildikleri şekilde fildişi kuleleri değillerdir. von Humboldt Üni-
versiteleri olarak toplumun ve devletin ihtiyaçlarına sıkıca amaçlı biçimde 
bağlantılandırmıştır. Amerika’nın seçkin araştırma üniversitesi Wisconsin-


