ATAMALAR ve AKADEMÝK YÜKSELTMELERDE
TÜRKÇE YAYINLAR
Kadri YAMAÇ
Üniversiteler Yükseköðretim Kurulunun “Ögretim Üyeligine Yükseltilme ve
Atanma

yönetmeliði” dýþýnda, kendileri de, baðýmsýz olarak akademik

yükseltilme ve atanma ölçütleri düzenleyip uygulamaya baþladýlar. Amaç 21.
yüzyýlýn

bilgi toplumuna, bilim ve teknolojideki soluksuz rekabete uyum

saðlayabilecek elemanlarýn oluþturacaðý kurumsal dönüþümü yakalayabilmekti.
Bir kurumun alacaðý, çalýþtýracaðý elemanlarý nitelikli seçmek için elemeye tabi
tutmasý, bu yolda akademik etkinlikleri teþvik etmesi son derece doðrudur ve bu
ölçütler her geçen gün daha üst düzeylere taþýnmalýdýr. Ancak öðretim
elemanlarýnýn niteliklerini deðerlendirirken göz önüne alýnan etkinliklere
baktýðýmýzda durumun üniversitelere nitelikli eleman seçimi dýþýnda bazý
etkilere de yol açabileceði anlaþýlmaktadýr. TUBÝTAK-ULAKBÝM tarafýndan
düzenlenen bu panel de düzenleyici kurumun böyle bir kaygý içinde olduðunu
gösteriyor olabilir.
ÜNÝVERSÝTE- TOPLUM ÇATIÞMASI
Toplumsal bazý deðerlerin veya varlýklarýn üniversitelerin etkinlik alanlarý olan
araþtýrma ve eðitim yapma iþlevlerinin birbirleriyle gerginlik nedeni olabilecek
bir noktada kesiþmeleri seyrek görülen bir þey deðildir. Üniversiteler kendilerine
yüklenen ve beklenen, ya da tamamen güdümsüz olarak yürüttükleri iþlevleri
sýrasýnda din, gelenek, ahlak gibi normalarla ya da doðrudan hükümetlerin veya
devletin karar ve ideolojileriyle farklý tutumlarda yer alabilirler.

Prof. Dr. Kadri YAMAÇ - Gazi Üniversitesi Rektörü - ANKARA
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Bu durum, taraflar arasýnda, bazen deðiþken yoðunluklu çatýþmalara da

Akademik çevrenin iklim koþullarý uluslararasýnda oynanan acýmasýz bir

dönebilir. Üniversitelerin bu rolü, özgür düþüncenin korunmasý anlamýnda,

rekabet oyunuyla seyretmektedir. Bu rekabete dayanabilmenin, baþ edebilmenin

sahip çýkýlmasý ve korunmasý gereken yönler arasýnda yer alýr. Özgür düþünce ve

yolu, yöntemi de giderek daha kaliteli bir akademik grubun üniversiteye

dolayýsýyla özgür bilim böyle bir dokudan beslenmek ister.

alýnmasý gereðini ortaya çýkartýr. Bu panelde tartýþýlan atanma ve yükseltme

Üniversite toplumsal deðerler, hükümet veya devletle farklý konumlarda yer
alýrken toplumun, ulusun en temel yapýtaþý olan ulusal dil konusunda
tartýþmanýn alaný ve anlamý deðiþir. Çünkü ulusal dilin bu baðlamdaki tartýþma
ortamlarýnda, apayrý bir özelliði vardýr. Örneðin biz bugün kendimize Türküz

ölçütleri de görünürde ve ilk bakýþta daha iyiye giden yollarýn belirlenmesini
hedef alan bir dizgenin tartýþýlmasýdýr. Peki biz daha iyiye gidecek dizgenin daha
da iyi olmasýndan baþka bir amaçla mý buradayýz? Öyle görünüyor ki ülkemiz bu
anlamda bir savunma tepkisini ortay koyma aþamasýna gelmiþtir.

diyorsak, “neden Türküz?” sorusuna çok yanýt verilebilir, ama sanýrým bunun en

21. yüzyýlda yüksek öðretim ciddi kabuk deðiþtirirken yeni bin yýlýn

tartýþýlmaz

nedeni Türkçe konuþuyor olmamýzdýr. Dil'i olmayan bir insan

baþlarýndaki popüler paradigma haline gelen “ bilgi toplumunun” biz de dýþýnda

topluluðu hangi ayrý birleþtiricilerden bahsederlerse bahsetsinler artýk “o”

kalamayýz ve sorumluktan öte zorunluk anlamýnda bilgi toplumu olmalýyýz, ama

deðildirler. Günümüzde bir grup insan bir deneye giriþse ve Sümerli olduklarýný

nasýl?

belirtip öyle yaþamaya baþlasalar; bir ölü dil olan Sümerce konuþmadýkça ne
onlar ne de baþkalarý bu grubu Sümerli olarak görecektir.

Yeni, bir alt bilim dalý olarak üniversitelerde “Ýngilizce Makale yazma
teknikerliði” ön lisans programý açsak acaba bilimde taþeron yerine efendi

Üniversite bazen kendisini farkýnda olarak veya olmayarak bir karþý duruþ içinde

olabilir miyiz? Bilimde efendi olmanýn içerdiði bilimin temel felsefi deðerlerine

bulabilir. Bugünkü gündemimizi oluþturan akademik yükseltilme ve

aykýrýlýk bir yana, bunu baþardýk diyelim, diyet olarak dilimizi vereceksek, ben

atanmalarda Türkçe yayýnlara karþý takýnýlan tutumla üniversiteler adeta kendi

kendi adýma Ömer Seyfettin yaþýyor olsa yeni bir diyet öyküsü yazmasýný bizzat

ulusal temellerinin en önemli elemaný olan Türkçe'ye “öteki” muamelesi

talep ederdim.

yapmaktadýrlar. Sosyolojik veya psikolojik bir tutum olarak, “tutum” anlamýnda
“Öteki” yapýlan þey veya þeyler topluma ait herhangi bir þey olabilir. Ancak eðer
üniversitenin sahibi olan toplumun konuþtuðu dil “öteki” durumuna itiliyorsa
toplum bir þekilde buna tepki verecektir. Tepki biçimleri durumu reddetmek
olabileceði gibi, tarihte çeþitli nedenlerle ölü hale gelmiþ diller gibi (ör: Sümerce)
kimbilir belki de bir bilinçli intihar tercihi kullanarak suskun kalýp kendi dilini
tarihe gömebilir. Deðiþen varoluþ koþullarýmýz böyle bir kararý içselleþtirmemiz
için bize dayatýyor olabilir. Hatta bu dayatma medeniyetler çatýþmasý korkusunu
zihinlere yerleþtirip “pozisyonumuzu ona göre belirlememizde yarar var”
þeklinde bir gizli, bilinçaltý tercihi de bize sindiriyor olabilir.
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Akademik atama ve yükseltilmelerde üniversitenin içe kapanýþýný tamamlayan
sarmalý yeni bir ideoloji yapýlanmanýn da esasýný oluþturuyor. Üniversite
uyguladýðý ölçütlerde öylesine bir tutuma giriyor ki hedef “mükemmeliyet
ideolojisi”'dir. Oysa toplum, bilimde mükemmeliyet ve bunun kendisine
dönecek teknolojik sonuçlarýný isterken kendi dilini “öteki” konumda görmek
de istemeyecektir. En azýndan ben kendi adýma görmek istemiyorum. Yani yeni
ideolojinin efendilerine kendi dilimi ve bu dilin bilim dili olarak kullanýlmasý ve
bu dilde bilimsel yayýncýlýk yapýlmasý talebimi bir kenara býrakmýyorum.
Sadece caným böyle istiyor diye mi býrakmýyorum? Caným böyle istiyor diye mi
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inatlaþýyorum? Bu noktada eðitimin amaçlarý ve küreselleþmenin taleplerine

herkesin iþini kolaylaþtýrýyordu. Atama ve yükseltmelerde de SCI ve benzerleri

bakmalýyýz.

geldi baþa oturdu. Bir öðretim elemanýn SCI'ya giren makale yazmasý, dolayýsýyla

EÐÝTÝM ÜZERÝNE
Eðitim önemlidir. Çünkü:
1. Eðitim toplumsal güç dengelerinin yeniden üretildiði en önemli alanlardan
birisidir ()
2. Eðitim süreci parçasý olduðu toplumsal yapýnýn egemen ideolojisini yeniden
üretir.
3. Eðitim ideolojilerin önemli bir aracýdýr ().
Liberal sistem, okullarý tarafsýz eðitim ortamlarý gibi tanýmlasa da aslýnda
gizliden ya da açýktan denecek þekilde herkese hakettiði eðitimi öngörür ve verir.
Eðitim uygulayýcýlarýný kendi üniversitelerimizde okuttuðumuza, onlarýn
eðiticilerini de buralardaki ölçütlerle seçtiðimize göre Türkçeyi bilim dili olarak
kenara ittiðimizde, Türkçe yayýncýlýðý yok ettiðimizde kendimize, nereye
gittiðimizi sormalýyýz. Neden Ýtalyan veya Amerikan ve Yunan dillerindeki
bilimsel yayýncýlýða destek veriyoruz?
“Destek vermiyoruz, devir deðiþti, küreselleþme bunu zorunlu kýlýyor, Ýngilizce
bilmeden ve yazmadan olmuyor” denebilecektir. Küreselleþme karþý çýkýyordur,
doðrudur. Hepimizi mutlu ortak köyde yaþatan!, internette mutlu “chat!”lar
yaptýran bilgi toplumu teknolojisi Türkçe bilimsel yayýncýlýða mý kafasýný
takacak? Eðer küreselleþmeyi ortak mutlu köy düþü olarak görüyorsak hayýr
diyebiliriz, ancak ulus devletleri ortadan silmekte olan ve merkez ülkelerin
egemenliðini dayatan özelliðini gözden kaçýrmýyorsak cevabýmýz ciddi farklý
olabilecektir.

olayýn öncülü olarak bu kalitede bir araþtýrma yapmasý elbet önemlidir. Ancak
gözden kaçanlar yok mudur?
Ülkemiz uluslararasý dizinlere giren makale sayýlarýna göre yapýlan sýralamada
1983 'de 45. iken 2003'de 22. sýraya geldi. Bu gerçekten çok sevindiricidir. Ancak
iþin baþka yanlarý da vardýr. Bu konuda Mart 2003 Bilim ve Ütopya dergisinde
Prof. Ergin Arýoðlu ve Dr. Canan Girgin'in nefis bir yazýlarý yayýmlandý. Ancak
sadece bu sýraya bakarak yanlýþ bir sevince kapýlmak yerine biraz daha ayrýntýyý
incelemek bir yurtseverlik gereðidir. Çünkü:
a.Yayýnlarýn etki faktörü dramatik bir þekilde düþmektedir.
b.Yayýnlarýn site edilmesi dramatik olarak düþmektedir.
c.Temel bilimler ve mühendislik bilimlerinde yapýlan yayýnlar giderek
azalmakta saðlýk bilimleri artmaktadýr.
d.Milyon kiþi baþýna yapýlan yayýn sayýsý deðerlendirildiðinde ülkemiz dünya 41.
sidir.
Þu halde yabancý dilde yazýlmýþ makalelerin atama ve yükseltme ölçütü olarak
kullanýmýnda bu durumlar ulusal çýkarlar adýna göz önüne alýnmalýdýr. Yabancý
dilde yayýncýlýk fetiþi her gün desteklenirken ve 22. sýranýn prestiji
konuþulurken bakýn þu rakamlar unutulmaktadýr. Milyon kiþi baþýna düþen
patent sayýsý : AB ülkeleri : 350/yýl, Türkiye 3,5/ yýl. Ýmalat sektörü ihracatýnda
yüksek teknoloji ürünü oraný :Yayýnda önünde yer aldýðýmýz Ýrlanda 'da 548,
Türkiye 5,2.Kýsacasý akademik atama ve yükseltmede bir numara yaptýðýmýz
yabancý dilde yayýnlar bize öðünme dýþýnda bir þey getirmiþ gibi durmuyor.

YENÝ FETÝÞ - SCI (Fen Atif dizini)

YOK OLAN TÜRKÇE BÝLÝMSEL YAYINCILIK
Üniversite kendi oyun alanýný toplum dýþýnda tanýmladýðý andan baþlayarak yeni

Üniversiteler öðretim elemaný niteliðini ölçmede yaygýn kullanýlan bir yönteme

bir iþleve soyunmuþtur. Kendi dilini imha etmek! Bunu da sadece atama ve

hýzla ve dört elle sarýldýlar. Kolay uygulanabilir olmasý ve genel prestij görmesi

yükseltme ölçütlerinde yabancý yayýnlara verdiði abartýlý önemle deðil yabancý
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dilde yükseköðretimle de yapmaktadýr. Anadilleri ayný olan iki kiþisinin

4.Ülkemizde yabancý dilde yüksek öðretimin kalite anlamýna geldiði gibi,

karþýlýklý oturup baþka bir dilde konuþmalarý tam bir gülmecedir. Yabancý dille

dünyada rastlanmayan bir gülünç durum vardýr. Az sayýdaki eski sömürgeler

yükseköðretim Avrupa'nýn hiç bir ülkesinde (Arnavutluk, Macaristan ve

dýþýnda hiç bir ülkede olmayan bu uygulama ister istemez atama ve yükseltme

Bulgaristan'daki çok kýsýtlý uygulama dýþýnda) yoktur () Kabul etmek gerekir ki
dünyada geri kalmýþ 15-16 ülke dýþýnda uygulanmayan bu gülünç eðitim sistemi

ölçütlerinde de yabancý yayýnlara bir saygý duygusu yaratmýþtýr.
5.Bir öðretim elemaný sadece ABD kaynaklý yayýn deðerlendirme kararlarý

() atama ve yükseltmelerdeki fetiþi beslemiþtir.

doðrultusunda deðerlendirilemez. Atanma ve yükseltilme ölçütlerinde ders
anlatmaktan, proje ve patente kadar pek çok unsura yer verilmekle beraber

ULUSAL HAKEMLÝ DERGÝ KAVRAMI
Ulusal hakemli dergi kavramý YÖK tarafýndan tanýmlanmýþ olup kendi
üniversitemde de (Gazi Üniversitesi) kullanýlmaktadýr. Gazi Üniversitesi bugün
kullanmakta olduðu puanlama sisteminde yabancý yayýnlara göre Türkçe
yayýnlara %50 az puan vermektedir. Burada hakemli gözükse bile ulusal
dergilerdeki kalite, denetleme, editörlük gibi sorunlar malesef ulusal yayýncýlýða
olan güveni sarstýðýný kabul etmek gerekmektedir. Öte yanda ulusal dergiye
yayýn yollandýðýnda bunun diðer bilim insanlarý tarafýndan görülmeyeceði
kaygýsý da önemlidir. TUBÝTAK'ýn Türk týp dizini çalýþmasý bu eksikliði

yaþanan yabancý yayýn fetiþizmi sonucu yayýnda önde olduðumuz ülkelere göre
patent alanýnda ne kadar geri kaldýðýmýz yukarýda örneklenmiþti. Akademik
yükseltilme ve atanma ölçütlerinde örneðin patent almaya verilecek puanlar
yabancý yayýn fetiþini kýracak düzeye çýkabilmelidir. Gazi üniversitesinde tek
yazarlý bir yabancý makale sahibi 40 puan alýrken uluslararasý alanda paten almýþ
kiþiye 30 puan, yurtiçi patent alýrsa 15 puan layýk görülmektedir. Bunun anlamý
malesef þudur “yayýn yap ve yüksel, makalenin bir iþe yaramasý önemli deðil”.
Türkiye böyle bir bilim politikasý ile sadece yükseltme için yapýlan yabancý yayýn

gidermekte atýlmýþ çok büyük bir adýmdýr.

çöplüðüne dönmektedir.
6.Bu satýrlarýn yazarý yabancý dizinlere giren makale yayýnlanmasýna deðer

TUBÝTAK-ULAKBÝM tarafýndan anket yoluyla yapýlan bir araþtýrmaya göre

vermektedir. Ancak bu durum dil devrimimizle baþlayan Türkçe'nin yükseliþine

Türkiye'de saðlýk alanýndaki bilimsel yayýncýlýk son 10 yýlda olumlu bir gidiþ

ve Türkçenin bilim dili olarak taþýdýðý ve geliþtirilmesi gereken deðere hançer

içindedir, ancak son yýllarda yabancý yayýnlara verilen öncelik bu olumlu

vurmaya dönüþmemelidir.

geliþmeye darbe vurabilecek özellik göstermektedir ().
SONUÇ:
1.Türkiye'de ulusal süreli dergilerde hakem deðerlendirmesinden baþlayan
çeþitli sorunlar bu dergilere güveni sarsmaktadýr
2.Güven sarsýcý durumlar üniversitelerin ulusal yayýnlara daha az önem
vermesine yol açmaktadýr.
3.Atama ve Yükseltme ölçütlerinde ulusal dergilere bakýþ açýmýzda üniversiteler
kendi içlerine kapanýk ve ulusal dil sorununu görmezden gelen bir tutum
almamalýdýr. Dilini feda eden bir ulusun bilimsel arenada varolmasý zordur.
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