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ÖNSÖZ

Uzun yıllar üniversitede bir hekim ve yönetici olarak görev almış bi-
risi olarak, üniversitelerin nasıl ortaya çıktığı ve hangi yollardan geçerek 
bugüne ulaştığı hep ilgimi çekti. Bugünü anlamak ve yorumlamak için 
üniversitelerin yaşadıkları dönüşümlerin bilinmesi gerektiğini düşündüm. 
Yükseköğretim sistemleriyle hep ilgilendim; dergi yayımladım, kitap ve 
makaleler yazdım, konuşmalar yaptım. 

Bu kitap, dünya üniversitelerini binlerce yıl öncesinden ele alarak ince-
lemektedir.

İlk üniversitelerin ne zaman ve nerelerde kurulduğu başta olmak üzere 
benzer bilgileri ve üniversitelerin geçmişini merak ediyorsanız bu kitap sizi 
tatmin edecektir. 

Kaynakçanın zengin olmasına da çok dikkat ettim. 
Kitabın hazırlanmasında eğitimci dostum, çok değerli Prof. Dr. Adalet 

Kandır önemli katkılarda bulundu. Kendisine minnettarım.

Ankara, 

23 Ocak, 2022



GİRİŞ

Üniversiteler, kuruluşlarından bu yana geçen yüzyıllar içinde sürekli 
değişim içinde oldu. Başlangıçtan beri sahip oldukları ya da zaman içinde 
kazandıkları bazı temel özellikleri koruyor ya da öyle görünüyor olsalar da 
yirminci yüzyılda, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası, üniversiteye yük-
lenen anlam değişti ve üniversiteler, giderek başka bir şey olmaya başladı. 

Şurası açık ki yirminci yüzyılda toplumun üniversitelerden beklentisi 
arttı ve bu bağlamda üniversitelerin niteliği değişti. Örneğin, bu dönemde 
üniversite türlerindeki farklılaşmalar olağanüstü boyutlara ulaştı. Bu süreç, 
bilgi toplumu, bilgiye dayalı ekonomi ya da bilgi temelli ekonomi gibi, kul-
lanıma giren yepyeni kavramların (zaman zaman slogan) da etkisiyle/dö-
nüştürmesiyle, işlevleri açısından da üniversiteleri radikal biçimde değiş-
tirmeye başladı. Üniversitelere olan talep artışı (kitleselleşme), teknolojik 
ilerleme, eğitimin ekonomik getirisine giderek daha fazla odaklanılması, 
üniversite/sanayi iş birliği gibi bazı yeni ideolojiler de üniversiteleri bizzat 
gerilimli bir sürece taşıdı. Teknik akıl ve ekonomik beklentiler üniversite-
lerin yeni “ideası” oldu.

Son dönemlerde “üniversite” ile birlikte “yükseköğretim” teriminin gi-
derek sık kullanıldığına tanık olduk. Üniversiteye yüklenen farklı işlevlere 
ve dönüşüm sürecine denk gelen bu kullanım, üniversitenin başkalaşması-
nın da habercisi gibi oldu. Farklı işlevsel amaçlarla kurulan yükseköğretim 
kurumları; tarihsel, karakteristik ve biraz da nostaljik çağrışımlar yapan 
“üniversite” sözcüğünün tanımladığı kurumları örselemeye başladı. Yer yer 
bu yeni yükseköğretim kurumları, ama onlardan daha geride olmayan rol-
leriyle bizzat üniversitenin kendisi de bu tahribatta yer aldı. Yükseköğretim 
ile üniversitenin aynı şey olmadıkları, üniversitenin elbette yükseköğretim 
verdiği, ama bu işlev dışında pek çok başka özelliklere de sahip olduğu san-
ki unutuldu.

Tüm bu değişiklikler üniversiteleri yapısal değişimlere zorlarken ve 
bunu başarırken, üniversiteler günümüzde hala görece saygın kurumlar 
olmayı sürdürüyorlar. Üniversite, bunca değişim içinde kendisine yeni bir 
yer ararken, üniversitelerin öyküsünü yazmak, üniversitenin tanımındaki 
zorluklar nedeniyle bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla üniver-
sitenin geçmişine bakarken öncelikli yaklaşım olarak üniversitenin ne ol-
duğunu, tarihsel temellerini ve olabildiği ölçüde genel geçerliliği olan bir 
üniversite kavramını çalışmamızın merkezinde tutmaya çalışacağız. 
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Bu çalışmada dikkat edeceğimiz bir başka konu “üniversitelerin öyküsü” 
denildiğinde ne kastedildiği olacak. Üniversitelerin kuruluşundan, binala-
rına ya da müfredatlar ve yönetmeliklere değin ardışık olan veya olmayan 
olayların kronolojik yazılması bir tarihsel çalışmadır. Ancak bunlarla bera-
ber, bu çalışma açısından önemsediğimiz bakış açısı bir kavram olarak da 
üniversitenin öyküsü olacak. Öykü sözcüğünü seçmemin nedeni bu çalış-
manın örneğin bir roman gibi, parçaların mutlaka birbirini izleyen bir sıra 
içinde, süreklilik gösteren gidiş çabası içinde olmaması. Yani, kronolojiler 
elbet göz önünde tutulsa da, bu çalışmada salt bir kronoloji çalışması değil, 
birbirine mutlak bağı olmayan ayrı toplumlar, ayrı coğrafyalar bağlamında 
bir metin çıkacak karşınıza. Üniversite dediğimiz zaman da üniversiteyi et-
kileyen tüm siyasal ve ekonomik olaylar ve benzeri etmenler yanında, belki 
daha önde olmak üzere, tüm bunların üniversitenin doğrudan kendisi ile 
nasıl iç içe geçtiklerine bakmak isteyeceğiz. 

Bir tanımlama girişimi olarak üniversiteyi, “Batı kaynaklı” bir düşünce 
ile ortaya çıkan, toplumsal amaçları da olan, sosyal değişimi etkileyebilen 
bir yükseköğretim kurumu olarak tarif edebiliriz. Ancak, böyle bir tanım-
lamanın temelinin hangi nesnel ölçütlere veya tespitlere dayandığı açıklan-
madığı takdirde, tanımlama girişiminin boşluğa düşeceği açıktır. Örneğin 
neden “Batı kaynaklı” bir eylem olduğu veya toplumsal amacın gerçekten 
olup olmadığı hemen tartışma konusu olacaktır. 

Binlerce yıldır farklı pek çok coğrafyada farklı pek çok tarihte yükse-
köğretim verildiğini biliyoruz. Bu tür eğitim kurumları ilk kez Avrupa’da 
üniversite olarak adlandırıldığı için “üniversite” bir Batı kurumudur, ancak 
aşağıdaki bölümlerde görüleceği üzere yükseköğretim veren pek çok ku-
rum Batı’dan daha önceki tarihlerde, örneğin Çin’de veya Mısır’da da vardı. 
İslam medreseleri de yükseköğretim veren okullardı. 

Üniversitenin, gençlere eğitim veriyor olması ve meslek kazandırıyor 
olmasından hareketle sosyal veya sosyal değişim amaçlı bir etkinlik ideası 
olabilir mi? Tarihsel yönüyle bakıldığında üniversitenin ne zaman bir top-
lumsal etkinlik hedeflediğinin yanıtı da nesnel olarak verilebilmelidir. Orta 
Çağ üniversitelerinin, din adamı yetişirken yüksek ve de toplumsal amaçlar 
peşinde olduğunu söyleyemeyiz. Batı’da ilk üniversitelerin örgütlenme bi-
çimi lonca şeklinde olmuştu. Bir mesleki örgüt olan loncaların üyelerinin 
mesleki çıkarlarını koruma amacı vardı. Lonca yapılanması ilk defa üniver-
sitelerin kuruluşu sırasında ortaya çıkmadı. Loncalar Roma İmparatorlu-
ğu’nda vardı, Bizans’ta çok gelişmiş loncalar bulunuyordu ve loncaya kabul 



11 

edilmek bir ayrıcalıktı.1 Lonca benzeri mesleki örgütlenmeler günümüzde 
de meslek odası, dernek, cemiyet, birlik gibi isimlerle sürmekte olup mesle-
ki, sosyal, ideolojik vb. dayanışma ve çıkarlar, açık veya örtük biçimde, bu 
tür yapıların amaçları arasında yer alır. Durum böyle olunca, üniversitenin 
öğelerinin, örneğin öğretim elemanlarının bireysel çıkarları dışında, üni-
versiteyi ve toplumu önceleyen bir ideolojiye sahip olduklarından kim nasıl 
emin olabilir?

Endüstri Devrimi’yle ortaya çıkan eğitimli profesyoneller (meslek sa-
hipleri) yetiştirilmesi niyeti de, ön planda, toplumsal bir amaç gütmüyordu. 
Üniversitelerin amaçları üzerine düşünürken sınıfların durumu, cinsiyet 
ayrımcılığı ve kadınların durumu, engellilerin ya da azınlıkların üniversite-
nin amaçlarının neresinde yer aldıkları da uzun ve her birisi ayrıntılı ince-
lenmesi gereken konulardır. Genel olarak eğitim tarihi ya da özelinde üni-
versite tarihi yazanların bu sorulara, kapsamlı ve verilere dayalı verdikleri 
örnekler azdır. Üniversitelerin tarihi yazılırken üniversite yapıları, sayıları, 
öğrenciler ya da müfredat incelenirken sosyal değişimin durumu sıklıkla 
göz ardı edilmiştir. Bu eksiklik nedeniyle üniversitelerin sosyal değişimdeki 
rolleri, bunun derecesi, ya da tam tersine sosyal değişimlerin mi esas olarak 
üniversiteyi etkilediği konusu tartışmalı durumda gözükmektedir.2

Diğer yanda, toplumların içinde yaşadığı her siyasal modelin de onu 
oluşturanlar tarafından yaratılan ve kimi zaman da dayatılan bir ideolojisi 
olduğu apaçıktır. Kilise, din, ulus devlet ve Humboldt modeli ya da mo-
dernizm gibi olgu, kurum veya modellerin üniversitelere etkisi/dayatması 
sürekli oldu ve olacak. Eğer geçmiş ve günümüz üniversiteleri farklı yönde 
gelişmiş ve gelişmekte ise o zaman bu yapıya, en azından tarihsel arka plan 
bakımından, üniversite derken, üniversite tanımının ve bir imkân olarak 
üniversiteyi anlatmaya çalışmanın da iyice zorlaştığı görülecektir. 

Bill Readings`in, çok iyi bir çalışma olduğunu düşündüğüm “The Uni-
versity In Ruins” isimli ünlü eserindeki görüşleri, günümüz kurumlarının 
uluslararası şirketler haline dönüşen yapılar oldukları yönündedir.3 Eğer 
uluslararası şirketlere dönüşen yapılardan bahsedilecekse ve üniversite 
kavramı da muğlak hale gelmişse, üniversitelerin geçmişine dair yazma gi-
rişimlerini eğitim tarihi bağlamı içinde nasıl bir yere koyacağız? 

1  (Demirkent, 2005, s. 159-73).
2	 	Bu	konuda	ayrıntılı	bilgi	sahibi	olmak	isteyenlere	“Social Change in the History of 

British Education”	isimli	eseri	öneriyorum	(Joyce	Goodman,	Gary	McCulloch,	Wil-
liam	Richardson,	2008).

3  (Readings,	1997).
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Bu tartışmayı daha ileri bölümlerde ayrıca işlemek üzere, üniversitelerin 
öyküsü açısından gereksinim duyduğumuz üniversiteyi tanımlama çabası-
na dönecek olursak, şunu belirtelim ki günümüzde üniversite, temel işlev 
olarak orta öğretim sonrasında, daha ileri düzeyde eğitim veren, mesleğe 
insan yetiştirerek diploma veren kurumdur. Ancak bunun yanında, Wil-
helm von Humboldt’tan bu yana, öğretimin yanına, araştırma yapma işlevi 
de üniversiteye eklemlenmiştir (Einheit von Lehre und Forschung/Öğretim 
ve Araştırma Birliği). Bilginin üretilmesi ve paylaşılması işlevlerine de üni-
versitelerin görevleri arasında sıklıkla yer verilir. Sosyal sorumluluk sahi-
bi entelektüel bireyler yetiştirilmesi gibi başka görevler de üniversiteden 
beklenilenler arasında genellikle yer almış olsa da günümüzün ekonomik 
beklentileri arasında bunlar giderek gözden kaybolmaktadır.

İlk Üniversite Hangisiydi?
Üniversite tanımında karşılaşılacak zorluklar nedeniyle ilk üniversitele-

rin ne zaman ve nerelerde kuruldukları sorusunun cevabı oldukça sorun-
ludur. Tüm mekân ve zamanları içine alacak bir yükseköğretim sisteminin 
dün olmadığı gibi bugün de olmadığı apaçıktır. Olsa olsa, farklı mekânlar-
da ve zamanlarda kurulmuş yükseköğretim sistemlerinden söz edebiliriz. 
Sadece yükseköğretim veren bir okul olarak bakılırsa, ilk üniversitenin ne 
zaman ve hangi coğrafyada kurulduğuna karar vermek neredeyse olanak-
sız hale gelir. Tüm yükseköğretim kurumlarına “üniversite” diyecek olursak 
tam bir çıkmaz sokağa girilir. Çünkü yüzlerce, hatta binlerce yıl öncesinin 
eğitim kurumları arasında bile yüksek düzeyde eğitim/öğretim yapan okul-
lar vardı ve bunlar üniversite değildi. Devlet bürokrasisi ve askeriye için 
insan eğiten kurumlar da yükseköğretim kapsamına alındığında milattan 
önceki dönemleri de içine alan geniş bir liste karşımıza çıkar.  

Çin’de mandarin4 bürokrasisinin Konfüçyüsçü okulları, bu bağlamda ilk 
akla gelenler arasındadır. Hindistan’ın da yükseköğretimde özel bir tarihi 
olduğu görülür. Hindu gurukulaları5 ve viharalar6 bu tür okullardı. M.Ö. 
yedinci yüzyılda (veya altıncı yüzyıl) kurulup M.S. beşinci yüzyıla kadar 
eğitimin sürdüğü Taxila (Üniversitesi) (Takshashila olarak da bilinir) dün-

4  Mandarin:	Çin	İmparatorluğu	yüksek	rütbeli	kamu	görevlisi
5	 	Gurukula	(gurukul):	Hindistan’da	geleneksel	bir	okul.	Öğrenciler,	bir	aile	gibi,	genel-

likle	aynı	konutta	bulunan	gurularla	(öğretmen)	birlikte	yaşarlar.	İngiliz	egemenliğin-
den	önce	gurukulalar	Güney	Asya’nın	ana	eğitim	yerleriydi.	

6	 	Vihara:	Budist	manastırları. 
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yanın en eski yükseköğretim kurumlarından birisidir. Yine Hindistan’ın 
M.S. beşinci yüzyılda (M.S. 427) kurulmuş olan, eğitimin yaklaşık sekiz 
yüzyıl sürdürdüğü ve iddiaya göre 1193 yılında Müslüman Türkler tarafın-
dan tahrip edilerek kapanan Bihar’daki Nalanda’nın (Nalanda Üniversitesi) 
adı da dünyanın ilk üniversiteleri sıralamasında belirtilmektedir. “Nalanda 
Üniversitesi”, varlıklı yıllarında 10.000 öğrenci, 1.500 öğretmen ve kütüp-
hane olarak kullanılan dokuz katlı bir binaya sahipmiş.7

Örnekleri biraz artırmakta yarar var: Japonya’da, Kyoto İmparatorluk 
Üniversitesi “Daigakuryo” 671 yılında (Konfüçyüsçü metinler, matematik, 
tarih ve hukuk eğitimi), Japonya’nın en büyük ve en ünlü akademik kuru-
mu kabul edilen “Ashikaga Gakko” 12. yüzyılda kuruldu. Vietnam’da Kon-
füçyüs öğrenimi merkezi Quoc Tu Giam 1076’da kurulmuş olup, ülkenin 
ilk “Ulusal Üniversitesi” olarak kabul edilir ve yaklaşık 700 yıl yaşamıştır. 
Kore’de, Çin Klasikleri (Konfüçyüs metinleri) öğreten kurumlardan Taehak 
372’de kuruldu ve 682’de Gukhak (Ulusal Konfüçyüs Akademisi) olarak ye-
niden yapılandırıldı.8

İslam ülkelerindeki medreseler ya da daha öncelere gidersek Mısır’da 
devlet işleri için gençleri yetiştiren okullar da yükseköğretim kurumlarıydı. 
Medreselerin iki meşhur örneği Kuzey Fas’ta, Fez kentindeki Al-Qarawiy-
yin Üniversitesi (Al-Karaouine Üniversitesi) (Kuran eğitimi yanında felse-
fe, astronomi ve matematik eğitimi  veriliyordu) ve Kahire’deki Al-Azhar 
Üniversitesidir. Al-Qarawiyyin Üniversitesi 859’te kurulmuştur.9 Kurucusu 
Fatima al-Fihri isimli bir kadındır. 

Bizans İmparatorluğu’nun 426 yılında İstanbul’da kurduğu, o yıllarda 
henüz üniversite diye bir terim kullanımda olmadığı halde, çok sonraları, 
bazı yazarların üniversite olarak bahsettikleri “Bizans Üniversitesi” de bu 
bağlamda yine ilk yükseköğretim kurumları arasında yer alır.  Fenikelilerin 
de Beyrut’ta bir Hukuk Okulu açtıklarını belirtmemiz gerekir.

Antik dönem ya da Orta Çağ üniversiteleri kadar eski olmasa da Ame-
rika kıtasında ilk üniversite, sömürgeciler tarafından getirilen Avrupa mo-
deline göre kuruldu. Yeni Dünya’daki ilk üniversite 1551 yılında, şimdiki 
Peru‘da kurulan San Marcos Üniversitesi’dir. Meksika Kraliyet ve Pontifical 
Üniversiteleri de aynı yıl kurulmuşlardır.10

7  (Goody,	Rönesanslar,	2015,	s.	220-2).
8	 	(Moutsios, 2012, s. 3-4).
9  (Dmitrishin,	2013,	s.	5).
10  (Dmitrishin,	2013,	s.	10).
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Tarihin Metinsel Özelliği
Üniversitelerin geçmişine ait çalışmalarda görülen bir başka sorun tarih-

yazımına ait sıkıntılardan doğuyor. Tarih yazarı, geçmişte yaşananları bize 
aktardığı zaman karşımızda bir metin görürüz. Her metin gibi tarihsel bir 
metin de herhangi bir metnin taşıdığı tüm özellikleri taşır. Dolayısıyla bir 
metnin güvenilirliği doğal olarak o metni yazan kişinin siyasal veya dinsel 
görüşlerine, ideolojisine, kullandığı tarihsel metinler/dokümanlar arasında 
yaptığı seçimlere/tercihlere, seçim ölçütlerine, dokümanlardan aldığı ör-
neklere, kullandığı dile vb. pek çok etmene bağlıdır.  

Her metin, başka metinlerle ilişki içerisindedir. Tarihsel bir metnin ya-
zarı, yazdığı metni başka metinleri kullanarak oluşturmaktadır. Tarih yazarı 
da dahil olmak üzere herhangi bir yazarın kendisini metinden soyutlaması 
mümkün olmayacaktır. Tarih yazarı elde ettiği bilgileri kendi ifade yeteneği, 
nasıl bir anlatım üslubunu seçtiği gibi yazınsal özellikleri de barındıracak 
şekilde kaleme alır. Dolayısıyla, sadece verdiğimiz bu kısa örneklerle de gö-
rüleceği üzere, mutlak anlamda nesnel bir tarihsel metin iddiası gerçekçi 
olmaktan uzak olacaktır. Durum böyle olunca da kurmaca özelliklerin ta-
rihsel metne kolayca bulaşabileceğini düşünebiliriz. “Tarihyazımı” isimli 
eserinde Breisach’ın yazdıklarına bakalım:

“800’le 1200 yılları arasında, tarihçe yazarlarının çoğu kiliseye bağlı din 
adamlarıydı. Aslına bakılırsa, tarihçelerin büyük çoğunluğu Latin-Hristi-
yan kültür merkezlerinde üretiliyordu: manastırlar. Buralarda rahipler, ta-
rihçeler derliyor, topluyor, yazıyor ve kopya ederek çoğaltıyorlardı. “Tanrı 
aşkına” yazıyorlar, alçakgönüllülük uğruna çoğu kez anonim kalmayı yeğ-
liyorlardı.”11

Tarihin çizgisel ve ilerlemeci özelliğini kabul eden yaklaşımlar da tarih-
yazımında tartışmalı bir başka konu olarak karşımıza çıkar. Bazen, araların-
da yüzyıllarla ifade edilecek kadar uzun zaman olan olaylar bile birbirinin 
hazırlayıcısı gibi kurgulanıp bir anlatı yaratılır; metin yazarı da elde ettiği 
bilgilere dayalı bir öykü oluşturur. Çizgisel ve ilerlemeci tarih anlatısı Avru-
pa tarihyazımında da sık görülen bir durumdur. Bu kitabın konusu özelin-
de bakarsak, örneğin tahminen 1200 yılında kurulduğu kabul edilen Paris 
Üniversitesi’nin kuruluşu, bazı okurlara keyif verecek şekilde, özel bir anla-
tıya dönüştürülerek, 768 yılında başa geçmiş olan Karolenj İmparatoru Şar-
lman’a bağlanır. Böylece 768 yılından başlayarak 1200 yılına uzanan çizgisel 

11  (Breisach,	2009,	s.	169).
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bir tarih anlatısı ortaya çıkar. Compayre’nin, kitabında aktardığı şu sözler bu 
yaklaşımın iyi örneğidir: 

“Abelard ile Şarlman arasındaki üç yüzyıl entelektüel bir pinekleme 
veya gecenin mutlak karanlığının katıksız durağanlık dönemi değildi. Ve 
hatta bazı ustaların ve alimlerin teşebbüs ettiği üzere, çalışkan ve eğitimli 
kişilerin, çalışmaların meşalesini elden ele geçirmekten vazgeçmediklerini 
gösterecek şekilde, Alcuin’den Abelard’a uzanan, bir çeşit soy bağı kurmak 
mümkün olabilir.”12

Opperman’ın Barthes’a alıntı yaparak yazdıklarına bakalım:

“Barthes’a göre Batı uygarlığında tarihin anlamlılığını arttırmaya yöne-
lik bir baskı vardır. ‘Tarihçi, gerçekleri signifiants (gösterilen) olarak topla-
maktan çok, bunları öyle bir yolla birbirine bağlayıp birleştirir ki, katışıksız 
bir kataloğun anlamsızlığının yerine olumlu anlamlar koyar’. Barthes’in 
burada ortaya atığı görüş, içeriğine değinilmeden, yalnızca dilsel yapıla-
rıyla bile tarihsel söylemin bir ideolojinin ürünü olduğudur… Bu nedenden 
dolayı Barthes tarihsel gerçek kavramının kuşkuyla karşılandığını vurgula-
maktadır.”13

İnsanlar, bunca yüzyıl çok sayıda farklı olayla yaşanan kesikli bir tarihe 
karşın, yaratılan bu anlatıya inanırlar. Bu inanmanın gerisinde; toplumsal 
birliğe sağlayacağı tarihsel altyapı desteğinin bu süreklilik hissiyle güçlen-
mesi, zengin ve uzun bir kültürel geçmişe sahip olmakla doğacak olan mil-
liyetçi bir gurur yatar. 

Yanlı tarihyazımı bu konudaki sorunların başka bir örneğidir. Avrupa 
merkezli tarih yazıcılarının üniversiteyi tamamen Batı merkezli bir geçmişe 
oturtmak istedikleri açıkça görülmektedir. Üniversite teriminin Batı köken-
li olduğu elbet tartışma dışıdır ve üniversite adını taşıyan ilk okul Bolonya 
Üniversitesi’dir. Üniversite bir Batı ürünüdür, ama “yükseköğretim” terimini 
kullandığımızda durum değişir. Çünkü Batı dışı bazı uygarlıklar, çok daha 
önceki tarihlerden başlayarak yükseköğretim veren okullar kurmuşlardır. 
Batılı ülkelerin 16. yüzyılda başlayan bilimsel devrimler ve 17. yüzyıldan 
başlayarak gerçekleştirdikleri Sanayi Devrimi’yle kazanmaya başladıkları 
ekonomik üstünlük sonucunda kültür, bilim ve sanat alanlarını içine alacak 
şekilde tüm dünyanın geçmişini kendi doğrultularında değerlendirip isten-
meyenleri geri plana ittikleri bir tarihyazımı karşımıza çıkmaktadır.14

12  (Compayre,	1902,	s.	5).
13  (Oppermann,	2006,	s.	6).
14	 	Bu	konuyu	ayrıntılı	işleyen	bir	kitap	olarak	Jack	Goody’nin	Tarih Hırsızlığı	başlıklı	

eserini	öneririm. (Goody,	Tarih	Hırsızlığı,	2014).
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Üniversite Tanımına Tarihsel Bakış 
Bugün ilk üniversiteyi aradığımızda, Avrupa kökenli tarih yazımında, 

Bolonya’da öğrenciler tarafından bir lonca modeliyle kurulan ve bu nedenle 
de Universitas olarak adlandırılan bir kurum karşımıza çıkar. İlk üniversite 
olarak Bolonya Üniversitesi kabul edildiğinde, bu okulun dünyanın değil, 
Avrupa’nın ilk üniversitesi olarak tanımlanması gereği çok açıktır. Çünkü 
yukarıda kısaca değindiğimiz gibi, örneğin Çin’de ya da Hindistan’da Bo-
lonya, Paris veya Oxford Üniversitelerinden çok daha önceleri kurulmuş 
olan yükseköğretim kurumları vardı. Elbette önemli bir sıkıntı, bunlara da 
üniversite denilip denilmemesine karar vermekte ortaya çıkıyor. Üniversite 
tanımında ortaya çıkan fikir ayrılıkları nedeniyle önce “Üniversite” terimi-
nin ortaya çıkışını, işaret ettiği okulları ve bunların tarihsel süreçlerini in-
celemek gerekli.

Üniversitelerin tarihi üzerine yazılmış temel eserlerden birisi 1858 
doğumlu bir İngiliz filozof, ilahiyatçı ve tarihçi olan Hastings Rashdall’ın 
“Orta Çağ’da Avrupa Üniversiteleri” (The European Universities In Middle 
Ages) başlıklı kitabıdır. Bu eser konuyu incelemeye başlarken yol gösterici 
olacaktır. Rashdall, kitabın birinci bölümde “Üniversite Nedir?” başlığıyla 
konuya giriş yapar. İlk kez Bolonya ve Paris’te olmak üzere, sırasıyla öğ-
renci ve hoca (master) loncaları şeklinde örgütlenmeler görülmüştür. Bu 
yapılanma ne kilise ne papalık ne de imparatorluk emriyledir. Bu loncalar, 
on ikinci yüzyıl sonlarında Bolonya’da hukuk, Paris’te teoloji ön planda ol-
mak üzere yüksek düzeyde eğitim verecek okullar kurarlar. Bu yıllarda, bu 
tür okulları tanımlamakta kullanılan iki terimin kullanıma girişine tanık 
olunur: “Universitas” ve “Studium Generale”. Zamanla Bolonya ve Paris dı-
şında da yine papalık veya imparatorluk onay veya emri olmaksızın benzeri 
okullar kurulacaktır.15 Bu gelişmeler bize şunu gösteriyor: On birinci yüzyıl 
sonları ile on ikinci yüzyıl başlarında Batı’da (Avrupa’da), loncalar şeklinde 
bir örgütlenmeyle papalık veya imparatorluk emir veya onayı olmaksızın, 
“Universitas” ve “Studium Generale” olarak adlandırılan yükseköğretim 
kurumları ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bir yükseköğretim okulu olarak, 
onların kendilerine verdiği isimle, “üniversite” ilk kez Batı’da, Orta Çağ’da 
kurulmuştur. 

İlk üniversitenin nerede kurulduğuna dair tartışma, Bolonya Üniversi-
tesi’nin kuruluşundan önceki yıllarda, başka ülkelerde kurulan yükseköğre-

15  (Rashdall,	The	Universities	of	Europe	In	The	Middle	Ages	-	Vol	I,	1895,	s.	3-22).
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tim kurumları da üniversite olarak isimlendirildiğinde ortaya çıkmaktadır. 
On ikinci yüzyıldan başlayarak, bugün üniversite dediğimiz önce universi-
tas, sonra studium generale isimli okullar pek çok ülkede yaygınlaşmış ve 
günümüzde artık bu okulların hepsi üniversite adıyla anılır olmuştur, ama 
geçmişte durum böyle değildi. Örneğin Bizans’taki yükseköğretim kuru-
munu, daha o yıllarda kullanılmayan bir terimle, üniversite olarak adlan-
dırmak doğal olarak tartışmaya açıktır.  

Taner Timur üniversitelerin geçmişini anlayabilmek için şöyle der: “Ta-
rihi ve toplumsal birer kurum ve özel amaçlı birer örgütlenme birimi olan 
üniversiteler, ait oldukları ve belli üretim biçiminin şekillendirdiği toplum-
sal formasyonların gelişim süreci dışında anlaşılamazlar.”  Üniversitenin ne 
olduğu tanımı sorununa da şu sözlerle bakar: “Üniversite olgusu her şey-
den önce bir tanım sorunudur. Eğer üniversiteyi, pozitivist tarih anlayışının 
yaptığı gibi, Orta Çağ Avrupa’sına özgü feodal bir kurum olarak ele alırsak 
başka hiçbir dönem ve uygarlık için üniversiteden söz etmememiz gerekir. 
Buna karşılık, üniversiteler öğretim sisteminin son halkası, yönetici zümreleri 
yetiştiren birer yüksek okul olarak ele alınırlarsa, her dönem ve uygarlıkta 
rastlanan evrensel bir kurum olarak karşımıza çıkacaklardır.”16 Timur’un bu 
değerlendirmesi üniversiteler tarihi konusundaki Batı ve Avrupa merkezli 
metinlerdeki taraf tutma ve Avrupa’yı öne çekme tutumunun üzerine dü-
şünmemizi teşvik edicidir.  

Üniversite tanımıyla uğraşırken sadece universitas (üniversite) adını ta-
şıyor olmak dışında başka bir tanımlayıcı ölçüt kullanılmayacak mı? Üni-
versite dediğimizde nasıl bir okul kastediliyor? Rashdall ile devam edelim: 

Rashdall, studium generale teriminin üç karaktere işaret ettiğini belirtir. 
Birincisi, sadece özel bir ülke veya bölgeden değil her yerden öğrenci ala-
caktır. İkincisi, yükseköğretim veren bir yer olacaktır; yani teoloji, hukuk 
ve tıp alanlarından en azından birinde yükseköğretim yapılıyor olacaktır. 
Üçüncüsü, önemli sayıda -en azından çoğul olacak şekilde- hoca buluna-
caktır.17 Rashdall’ın kullandığı üç özellik kabul edildiğinde, bu özelliklere 
sahip ama Batı kökenli olmayan pek çok başka yükseköğretim kurumu bu 
tanım içinde kolayca yer alabilir. Örneğin farklı yerlerden öğrenci kabulü, 
çok sayıda hoca ve de teoloji, hukuk ve tıp alanlarından en az birisinde 
yükseköğretim veriyor olmak medreselerin de özellikleri arasında yer alır. 

Rashdall, üniversite kurucusunun kim olduğu konusunu bu ölçütler içi-

16  (Timur,	Toplumsal	Değişme	ve	Üniversiteler,	2000,	s.	15,	34-5).
17  (Rashdall,	The	Universities	of	Europe	In	The	Middle	Ages	-	Vol	I,	1895,	s.	9).
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ne yerleştirmez. Bolonya’dan başlayarak ilk Batı üniversiteleri bağımsız bir 
eylem olarak loncalar tarafından kuruluyordu. Ancak on üçüncü yüzyılın 
erken dönemlerinden başlayarak durum değişir. 1224 yılında İmparator II. 
Frederick Napoli’de, 1229’da IX. Gregory Toulous’ta birer studium genera-
le kurar.18 Böylece studium generale açılmasının papalık veya imparatorluk 
yetkisinde olması fikrinin ve eyleminin yolu açılacaktır. Sürecin gelişimi 
bununla da kalmaz; diploma verme yetkisi ve onayı da papalık ve impa-
ratorluk iradesi haline gelecektir19. Sonuç olarak bağımsız kurulan okullar 
papalık ve imparatorluk yetki alanı içine girer. İmparator II. Frederick’in 
Napoli’de bir studium generale kurmasının, Bolonya Üniversitesi üzerinde-
ki papalık egemenliğine karşı politik bir tutum taşıdığı da açıktır (bu politik 
tutumun, yüzyıllar içinde devletlerin üniversiteleri ele geçirmesi şeklinde 
evrimleştiğini göreceğiz).

Medreselerin tarihi ve özellikleri konusunda en kapsamlı sayılacak 
eserlerden birisi Makdisi’nin “The Rise of Colleges” isimli kitabı olup eserde 
üniversiteye dair farklı bir bakış açısı dile getirilir. Makdisi, medreselerin 
aslında Batı’nın ilk üniversitelerine benzediğini, ama örneğin medresele-
rin kurucusu olan vakıfların, hayırsever bir kurucu olmaları bakımından, 
medrese ile üniversite arasında önemli bir fark oluşturduğunu ileri sürecek 
ve buradan hareketle de esas benzerliği medrese ile “kolej” (College) ara-
sında kuracaktır. Batı’da studium generale’lerin kuruluşundan çok önceki 
tarihlerde, Doğu’da, İslam ülkelerinde medrese adı verilen ve yine yükse-
köğretim veren okullar kurulmuştu. Medreselerin ana müfredatı fıkıhtı, 
yani Bolonya Üniversitesi’ne benzer biçimde, medreseler de hukuk okulu 
olarak kuruldular. 

Makdisi’nin, kitabında ileri sürdüğü özgün tez medreselerin yardımse-
verlik temeline dayalı olarak “vakıf ” tarafından kurulmasını Batı’daki üni-
versitelere değil, ama Batı’daki kolejlere20 benzetmesidir.21 Batı kolejleri de 

18  Puschmann,	Napoli’deki	okuldan	bahsederken	akademi	terimini	kullanır	(Puschmann,	
1891,	s.	220).

19  (Rashdall,	The	Universities	of	Europe	In	The	Middle	Ages	-	Vol	I,	1895,	s.	10-11).
20	 	 Türkiye	 gibi	 ülkelerde	 kolej	 terimi	 ile	 ortaöğretim	 düzeyi	 eğitim	 veren	 okullar	

kastedilir.	Oysa	Batı	ülkelerinde	kolej	(college),	yükseköğretim	veren	bir	okuldur.		
21	 	Makdisi’nin	eseri	“Orta Çağ’da Yüksek öğretim – İslam Dünyası ve Hristiyan Batı” 

başlığıyla	 Ali	 Hakan	 Çavuşoğlu	 ve	 Hasan	 Tuncay	 Başoğlu	 tarafından	 Türkçeye	
çevrilerek,	 2004	 yılında	 Gelenek	Yayıncılık	 tarafından	 yayımlandı.	 Eserin	 çevrisi	
özellikle	terimlerin	çevirisine	verilen	önemle	dikkati	çeken	başarılı	bir	çalışmadır;	biz	
bu	eserden	yararlandık.	(Makdisi,	Orta	Çağ’da	Yüksek	Öğretim	-	İslam	Dünyası	ve	
Hristiyan	Batı,	2004,	s.	325-42).
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yoksul öğrencilere okuma olanağı vermek üzere hayırseverler tarafından 
kurulmuştur. Orta Çağ’da, ana özelliklerine bakıldığında, medreselerin 
müfredatında seküler bilgiler de yer alıyordu. Eğitim tamamlandığında 
“icazet” denilen diploma verilirdi. Kısaca özetlersek medrese, vakıf tara-
fından kurulan, hukuk eğitimi veren, icazet adıyla bilinen diploması olan 
bir Orta Çağ okuludur. Makdisi’ye göre medrese ile üniversite birbirine çok 
benzeyen kurumlardır, ama üniversite bir Batı kurumudur.  Bu durumda 
medrese doğal olarak bir üniversite değil, bir yükseköğretim kurumudur. 
Günümüz medreselerini dışarıda bırakarak yazarsak, 9., 10., ve 11. yüzyıl-
larda medreselerin Batı üniversitelerine benzerlik gösterdiği de açıktır.  

Günümüzde yükseköğretim kurumları genel olarak üniversite olarak 
adlandırılmakta olup seküler müfredat söz konusudur. Oysa medreselerin 
tarihsel seyri ülkeden ülkeye farklı oldu. Örneğin Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda bir dönem Batılı üniversiteler ve medreseler “ikili” bir sistem içinde 
yer almaktaydılar. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından dinsel 
nitelikli medreseler kapatıldı, yükseköğretim okulları üniversite olarak ya-
pılandırıldı. Günümüzde Afganistan, Pakistan gibi bazı ülkelerde İslami 
eğitim veren ve cihatçı yetiştiren medreselerin 11. yüzyılın İslam medrese-
leriyle isim benzerliği dışında benzerlikleri yoktur. 

Üniversitelere farklı bir bakış Stavros Moutsios tarafından dile getirilir. 
Moutsios, sadece kuruluş tarihleri, eğitim, diploma ve programlar yönüyle 
Avrupa üniversitelerini üniversitenin kökeni olarak kabul ediyor olmanın 
mümkün olmayacağını söyler; farklılaştırıcı bir özelliği olabilmelidir dedi-
ğini hissederiz:

“Yükseköğretim kurumları dünyanın diğer yerlerinde daha önceleri 
vardı. Çin’de bu tür kurumların uzun geçmişi vardır. Tarihçiler Taixue’nin 
kuruluşunu M.Ö.  3. yüzyıla kadar götürürler. Burası bilgin devlet görev-
lileri yetiştiren Konfüçyüs merkezleriydi ve daha sonra Guozijian adıyla 
Çin’in çeşitli bölgelerinde yayıldılar. 8. yüzyıldan itibaren, tanınmış bilgin-
lerin eğitim verdiği, shuyuan olarak bilinen özel merkezler kuruldu.” 
Moutsios Çin, Kore, Japonya ve İslam dünyası örneklerini  verir ve kri-

tik bir yorum olarak Avrupa’yı diğerlerinden ayıran tek farkın üniversite 
otonomisi olduğunu belirtir.22

Otonominin (özerklik) belirleyici rolünü savunan bir başka görüş Ste-
fan Collini tarafından dile getirilmiştir. Collini modern bir üniversitenin 

22  (Moutsios, 2012).
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taşıması gereken minimum özellikleri sıralar23:
1. Üniversite, ortaöğretim sonrasında, meslek eğitiminden daha fazla-

sını ifade eden bir eğitim verir.
2. Sadece acil pratik ihtiyaçların çözümünden daha ilerisi olan bilim 

ve araştırmayı sağlar.
3. Bu etkinlikler birden fazla disiplin tarafından yürütülür
4. Entelektüel aktiviteler yanında bir tür kurumsal özerkliğe de sahip-

tir.
Collini’nin, özerkliği üniversitenin taşıması gereken asgari özellikler 

arasında dile getirişini destekler yönde bir çalışma da Aldo Geuna’ye aittir. 
Orta Çağ üniversitelerinin farklı coğrafya veya tarihlerde görülen yükse-
köğretim kurumlarından ayırt edici bazı özelliklerini Geuna’nın Avrupa 
Üniversiteleri başlıklı çalışmasında buluruz. Geuna üç temel özelliği yaz-
mıştır:

1. Studium Generale olarak adlandırılan bu okullar master ve doktora 
olmak üzere derece verirler. Bu dereceler Hristiyan aleminde her 
yerde geçerlidir. Derece sahipleri herhangi bir başka üniversitede, 
başka bir sınav olmaksızın ders verebilirler. 

2. Kurumlar yerel ve dinsel otoritelerin eylemlerine karşı papalık ve 
imparatorluk koruması altındadırlar. 

3. Studium Generale`de çalışan ruhban sınıfı, oranın mensubu olma-
dığı halde, yardımlarının karşılığını alır.24

Geuna`nın yazısından anlıyoruz ki, üniversiteleri yükseköğretim ya-
pan, diğer kurumlardan ayıran en önemli fark, papalık ve imparatorluk ko-
rumasının yerel ve dinsel otoritelere karşı geçerli olmasıdır. 

Avrupa üniversiteleri pek çok alanda bağımsız davranabiliyordu. Ba-
ğımsız davranabilme sınırlarını Compayre şöyle tarif etmiştir: 

“Orta Çağ üniversiteleri hemen hemen bağımsız, Devlete ve Kiliseye 
gevşek bağlı, gerçek birer cumhuriyettiler. Kuruluşlarının ilk yüzyılların-
da dini güçlere bağlılıkları daha belirgin iken sonraları sivil iktidarların 
kontrolü arttı.”25 

23  (Collini,	2012,	p.	Part	1).
24  (Geuna,	1996,	p.	16).
25  (Compayre,	1902,	p.	114).



21 

Orta Çağ üniversitelerinin papalık koruması altında olması, bu konu-
nun üzerinde durmayı gerektiriyor. O yılların üniversiteleri henüz laik ol-
masalar da laiklik yolunda olan kurumlardır. Doğrudan din eğitimi ver-
mezler. Buna rağmen, papalık üniversiteye sahip çıkar. Bunu karşılıksız 
yapması söz konusu değildir. Goff, papalığın bu tutumunun arka planında 
yatan sebepleri, üniversiteyi özellikle yargı alanında kontrol altında tutma 
isteği, üniversitenin papalığa sağlayacağı saygınlık ve o yıllarda üniversite 
mensuplarının ruhban sınıfından kabul edilmeleri olarak sıralar.26 

Özet 
• Üniversite ve yükseköğretim terimleri eş anlamlı değildir.  Yükse-

köğretim veren her kurum üniversite olarak kabul edilemez. Bu 
durum günümüz yükseköğretim kurumları için, belki eskisinden 
daha da önem kazanacak şekilde aynen geçerlidir. Ancak binlerce 
yıl öncesinden bu yana yükseköğretim veren okulları üniversite ola-
rak adlandırmak yaygın bir tutum olmuştur.  

• Bir üniversitenin sahip olması gereken özellikler arasında özerklik 
önemli yer tutar ve modern üniversitenin tanımı için gereken asgari 
ölçütler arasında kabul edilir. Durum böyle olmakla birlikte, ulus 
devletlerin ortaya çıkışlarından itibaren, üniversiteler devletlerin 
daha fazla kontrolü altına girmişlerdir.

• İlk üniversitenin nerede kurulduğu hakkındaki bilgiler, özellik-
le üniversitenin ne olduğuna dair tanım sorunu nedeniyle tartış-
malıdır. Her kültür kendi geçmişindeki yükseköğretim okullarını 
üniversite olarak isimlendirmek istemektedir. Geçmişte dünyanın 
pek çok farklı coğrafyasında yüksek derecede öğretim/eğitim veren 
okullar açılmıştır. Avrupa merkezli metinler üniversiteyi Avrupa’ya 
özgü bir kurum olarak ele alırlar. Bu görüşe göre İslam dünyası-
nın, Hindistan’ın ve Çin’in, Avrupa’ya göre çok daha eskilere uzanan 
yükseköğretim yapılanmaları göz ardı edilmektedir. Bu yaklaşım et-
nomerkezci (etnosantrik27) bir bakıştır ve gerçeği yansıtmaz. Diğer 
yanda ise kabul edilmelidir ki ilk kez “üniversite” adıyla kurulan 
okullar Avrupa’ya özgüdür. 

26  (Goff,	Orta	Çağ’da	Entelektüeller,	1994).
27	 	Etnosantrizm:	Genel	olarak	bir	halk,	kavim	ya	da	bir	grup	insanın,	kendi	halk	ya	da	

kavimlerinin,	kendi	değer,	din,	 ırk,	kültür	ya	da	dillerinin	diğerlerinden	daha	üstün	
olduğu	inancı	(Cevizci,	2010,	s.	216).
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• Asya’da ve Ortadoğu’da, Avrupa üniversitelerinden çok daha önce-
leri kurulmuş yükseköğretim merkezleri vardı. Medreseler, özellikle 
Orta Çağ’daki usçu (rasyonalist) felsefeleri ve başarıları göz önüne 
alındığında o dönemlerin başat yükseköğretim kurumları olmuş-
lardır. Medreselerin kuruluşu Batı üniversitelerinden öncedir. 

• Tarihyazımının yöntembilgisel sorunları ister istemez üniversitele-
rin tarihine dair metinlere de yansımakta ve geçmiş çarpıtılabilmek-
tedir. Bu alanda çalışanların bu konuda titiz olmaları çok önemlidir.



1. ANTİK ÇAĞLARDA EĞİTİM

1.1 ÇİN

1.1.1 Toplumsal Arka Plan
Himalayalar’dan doğan ve Pasifik Okyanusu’na kadar uzanan Sarı Ir-

mak ve Yangzi Irmağı’nın etrafında şekillenen Çin uygarlığı binlerce yıl ön-
cesine uzanan zengin bir geçmişe sahip. Çin’in eşsiz bir özelliği dili, kültürü 
ve özgün sosyal yapısıyla yaklaşık 3500 yıldır süreklilik göstermesidir. Bu 
süreklilik, Hindistan’a benzer şekilde, Çin’i eşsiz kılan bir özelliktir. Matbaa, 
barut, kâğıt ve pusula gibi büyük keşiflerin sahibi olma onurunu taşıyan 
Çin’in eğitim tarihi binlerce yıl öncesine, Han Hanedanlığı’na kadar uzanır. 

Çinliler, tek tanrılı dinlerin egemen olduğu ülkelerde tanrı ve kutsal ki-
tap ile tasavvur edilen bir diğer dünyaya hazırlanmayı hedefleyen metafizik 
dogmaların dışında kalmış bir toplumun fertleridir. Çin’in toplumsal ya-
pısını, felsefesini ve geleneksel eğitim sistemini belirleyen değerler sistemi 
o kadar değişiktir ki, Batılı normlarla bunları anlamak kolay olmayabilir. 
Çin’i anlamak Konfüçyüs’ün Çinliler için ne anlama geldiğini anlamayı ge-
rekli kılar. Çin düşüncesi, Konfüçyüs’ün (M.Ö. 551-479) ve onun izleyici-
lerinin etkisi altında gelişmiş ve bu öğreti Antik Çağ’dan bu yana Çin kül-
türünün ve Çin eğitim tarihinin de bir numaralı şekillendiricisi olmuştur.  

Paul S. Ropp’un şu cümleleri önemlidir: 

“Çin, pek çok toplumun aksine, dünyayı ve insanın varoluşunu doğa-
üstü açıklamalara veya kutsal yaratıcıya gereksinmeyen şekilde, hayatın 
gerçeği olarak kabul etmiştir. Dünyayı dostane bir yer olarak kabul ederler, 
uygarlığın ilerlemelerini de tanrılara ve kutsallara değil insanlara bağlar-
lar. Bu iyimser hümanizm, günümüze kadar Çin düşünce ve kültürünün 
ayırt edici yönlerinden biri haline geldi. Çin düşüncesi Antik Yunanlıların 
trajedilere olan ilgisi, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamlığın kıskanç tanrı-
ları ve Hint mistiklerinin karmaşık metafizik spekülasyonları ile taban ta-
bana zıttır”28.  

28  (Ropp,	2010,	s.	2).
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Çok uzun dönemlere yayılan Çin eğitim tarihinde kısa dönemlerin 
özetlenmesi bile oldukça zordur. Bu nedenle ben, bu bağlamda, en dikkati 
çeken birkaç unsuru öne çekeceğim. Bunlar arasında “Konfüçyüs”, “Dört 
Kitap ve Beş Klasik” ve bin yıllık geçmişe sahip olan “Imperial Examina-
tion System/İmparatorluk Sınav Sistemi” ya da “Civil Service Examination 
System/Kamu Hizmeti Sınav Sistemi” olarak adlandırılan sistem Çin eğitim 
tarihinin köşe noktalarıdır. Kamu Hizmeti Sınav Sistemi, Tang Hanedanı 
(618-896) zamanında başladı. Bir genç, eğer sosyal yapıda yükselmek isti-
yorsa, bu sınavlarda başarılı olmak zorundaydı; yükselmesi ve başarısı için 
aile geçmişi önemli değildi. Bu durum fırsat eşitliği bakımından dikkat çe-
kici ve önemlidir.

Modern zamanlara kadar, Çin insanının geleneksel olarak en büyük ha-
yali, kamuda işe girmek olmuştur. Kamuda işe girmek ise oldukça zorlu 
bir hazırlığı ve sınavlarda başarılı olmayı gerektiriyordu. 1905 yılında kal-
dırılan Kamu Hizmeti Sınav Sistemi bin yıldan daha uzun süre Çin yükse-
köğretiminin bel kemiğini oluşturdu. Bu sınav Konfüçyüs öğretisinin çok 
iyi bilinmesini gerektiren bir sınavdı ve sınav hazırlığı “Dört Kitap ve Beş 
Klasik” olarak bilinen eserlerin çalışılmasına dayanmaktaydı. Sınavlar hem 
devlete yetenekli kişileri seçiyor hem de sınav hazırlıklarının içeriği düşü-
nüldüğünde bir eğitim sistemi ideolojisi olarak işlev görüyordu. Adaylar, 
Dört Kitap ve Beş Klasik eserlerini sınavda başarılı olacak derecede öğren-
diklerinde Konfüçyüsçü düşünce sistemini de öğrenmiş oluyorlardı. Sınav-
lar, genellikle, yerel yönetimler tarafından yapılan bir sınav ve bir de impa-
ratorlar tarafından yapılan final sınavından oluşuyordu.29

Kamu Hizmeti Sınav Sistemi’nin bin yılı aşkın süre yürütülmüş olması 
Konfüçyüs’ün Çin için ne demek olduğunu anlamayı kolaylaştırabilir. Bu 
sınavlarda adayların bilmekle sorumlu olduğu kitaplar şunlardı: 

Dört Kitap: Konfüçyüs’ün Konuşmaları, Mensiyüs’ün Kitabı, Büyük Bil-
gi ve Orta Yol Doktrini. 

Beş Klasik: Tarihi Dokümanlar Kitabı (Şu King), Şiirler Kitabı (Şi King), 
Değişiklikler Kitabı (Yi King-Chou I diye de bilinir.), Ayinler Kitabı (Li 
King) ve İlkbahar ve Sonbahar Vakayinameleri (Ch’un Ch’iu).

Bu kitapların içindeki bilgiler günlük iletişimde ve politik tartışmalarda 
da kullanılıyor ve bu metinleri bilmeyen ve yeterli alıntı yapmayan herhan-
gi bir kişi edebiyatçılar arasına da kabul edilmiyordu.30

29  (China	Ancient	Education;	Gan,	2008).
30  (Chan,	2006,	s.	2).
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Bir filozof ve eğitimci olan Konfüçyüs günlük hayatın içinde yaşanan 
sorunlara yönelir ve hayata faydacı bakar. Ana erdem olarak benimsediği 
dürüstlüğü temel alır. Düşünceleri doğrultusunda bir toplum şekillendir-
mek için eğitimi araç olarak seçer. Konfüçyüs seküler bir öğretinin yaratı-
cısı olup, bir din kurmadığı halde, adına tapınaklar yapılmıştır. Çin eğitim 
tarihinin tümü düşünüldüğünde en büyük etkiyi yapan kişi Konfüçyüs’tür. 
Çin’de Konfüçyüs’ten bir filozof olarak değil, büyük bir öğretmen olarak 
övgüyle söz edilir.31 

Chan, bu sınavların Çin geleneksel eğitiminde eşitliğin önemini göster-
diğine dikkat çeker. İnsanlar hangi altyapıdan geliyor olursa olsunlar, eği-
tim yoluyla üst kademelere tırmanabileceklerini düşünürler. Sadece eğitim, 
farklı sınıflardaki insanlar arasındaki sınıf farklarını ortadan kaldıracaktır.  
Bu geleneksel anlayış yirminci yüzyılda Maocu sistemde tekrar ortaya çı-
kacaktır.32 

Çin yükseköğretiminde önemli değişimler on dokuzuncu yüzyıl son-
larından itibaren başladı. Bin yıldır sürmekte olan ve yükseköğretim anla-
mında bir temel olan Kamu Hizmeti Sınav Sistemi bu dönemde kaldırıldı. 

Çin Rönesansı
Song Hanedanı döneminde (960-1279) kültür ve bilim alanında büyük 

atılımlar yaşandı. Bu dönemde şehirler ortaya çıktı, tüccar ve zanaatkâr sa-
yısında büyük artış oldu, büyük ticari merkezler kuruldu. Bakır para kulla-
nımı tüm ülkeye yayıldı. Çin devlet kurumları istikrar ve güven sağladılar. 
Kültür yaygınlaştı. Bu dönemde büyük atılım yapılan alanlar arasında cebir 
ve geometri de vardı. Kimi tarihçiler bu dönemi Çin Rönesansı olarak ad-
landırır. 

Çin Bağlamında Batı-Doğu Farkı
Bu başlık altında Hong Kong Üniversitesi’nden Jun Li‘nin görüşlerini 

paylaşacağım. Li’nin yazdıkları, Doğu ve Batı üniversite yapılanmaları ara-
sındaki temel farkları dile getirmesi ve üniversite devlet ilişkisinde Doğu’da 
gördüğümüz ve diğer pek çok ülkede de  hala güçlü biçimde sürmekte olan 
devlet hâkimiyetini anlamaya yardımcı olması bakımından önemlidir. 

Jun Li, İngiliz tarihçi Hastings Rashdall’ın Avrupa’nın Orta Çağ üniver-
sitelerinde gözlediği iki karakterden bahseder. Bunlar “kurumsal özerklik” 
ve “akademik özgürlük” olup Avrupa Orta Çağ üniversitelerinin temel özel-

31  (Starr, 2012).
32  (Chan,	2006,	s.	8).


