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GEÇM‹fiTEN BUGÜNE

Atatürk’ü kaybetti¤imizden beri çok y›llar yitirdik

memleketi düzeltece¤iz diye. Demokrasi dedik, siyaseti

yozlaflt›rd›k; fakirli¤i yenece¤iz dedik, dünyan›n en fakir

ülkelerinin düzeyine geldik; Avrupal›laflaca¤›z dedik, Av-

rupa’n›n oyunca¤› olduk; e¤itimi serbestlefltirece¤iz dedik

cahilli¤e prim verdik; kültürümüzü yükseltece¤iz dedik,

arabeskle televole aras› bir garip yere ulaflt›k ! 

14 May›s 1950 büyük bayramla karfl›lad›¤›m›z "de-

mokrasi ihtilâlimiz"’in tarihidir. Ancak y›llar içinde anlafl›l-

d› ki, bu demokrasi filân de¤il düpedüz "demokrasi dik-

tatörlü¤ü" idi.

Sonra 1960 ihtilâli ile yeni umutlara gark olduk. Ana-

yasam›z› de¤ifltirdik, planlamam›za kavufltuk. Oh, ne gü-

zel demokrasi iflte böyle olur derken ifller yine kar›flmaya

bafllad›. Kamplara bölündük, sokak çat›flmalar›na flahit ol-

duk. ‹ç savafla ramak kalm›flt›. 

Sonra 1980 ihtilâli gelip çatt›. Yeniden do¤mufl gibiy-
dik. Ancak çok zaman geçmeden sanc›lar yine bafllad›.
Bu s›rada "nurlu ufuklar›n müjdecisi" ç›kt› ortaya. Sadece
biz de¤il, belki bizden daha çok dünya da onu yerlere
göklere s›¤d›ram›yordu. Övgü üstüne övgü ya¤›yordu.
Her fley serbestleflmiflti. Dolarlar› cebine koyan can› iste-
di¤i yere gidiyordu. Birden acayip zenginler türedi. Ne
adlar›n›, ne de sanlar›n› duymufltuk. Sultan âlemleri bir
lâle devrini an›msat›yordu. Bu zevk-ü  safa içinde bir sa-
bah uyand›¤›m›zda ne de¤erler kaybetti¤imizin fark›na
vard›k. Sayg›nl›¤›m›z› yitirmifl, dünyan›n e¤lencesi olmufl-
tuk. Buna ra¤men müjdecimiz y›lm›yor bizi hâlâ "dayan,
baflaracaks›n!" diye ateflliyordu. Onu beklenmedik bir za-
manda kaybettik. Umutsuzland›k.

Neyse ki, kurtar›c› "baba"m›z imdad›m›za yetiflti. Rah-

metlinin b›rakt›¤› yerden umut afl›lar›na devam etti. Bir

memleketin haline bak›yor, bir de O’nun söylediklerine,

"herhalde bizim gözlerimiz iyi görmüyor" diyorduk. Ba-

bam›za s›k› s›k› sar›l›yor herhalde bir bildi¤i vard›r san›-

yorduk. Bizi b›rakmayaca¤›na inan›yorduk. Ama, O, so-

nunda bize güzel bir aile foto¤raf› hediye edip, "al›n,

bundan sonra bunlarla u¤rafl›n" deyip gitti. 

Siyaset böyle geliflir de sosyal yaflant› baflka yöne gi-

der mi?. Bafllad›¤›m›z noktada Cumhuriyet medenî bir

toplum için gerekli her temeli atm›flt›. Fakirlik diz boyu

idi ama flehirlisi de köylüsü de "vatandafl" olman›n guru-

runu yafl›yordu. Kurtulufl Savafl›, yobaz kafalar› hizaya

sokmufl, kardeflin kardefli bo¤du¤u lanet töreleri silip sü-

pürmüfltü. Ancak Atatürk’ten sonra ifller de¤iflti. Kopyac›

sahtekârlar, cennet pazarlayan softalar ve maganda kafa-

lar hortlad›. Ülke, ça¤dafll›¤›n yan› bafl›nda basitlik ve

soytar›l›¤›n birlikte poz verdikleri TV ekranlar›na dönüfl-

tü.

Yine Cumhuriyetle bafllayan "milli e¤itim"’in bizi

adam etmeye yönelik ve köylere kadar yayg›nlaflt›r›lan

at›l›mlar› "demokrasi" maskesi alt›nda durduruldu ve dev-

let okullar› yirmi y›l içinde tan›nmaz hale getirildi. 

Bu gariplikler dünyas›nda üniversite de yerli yerinde

duracak de¤ildi ya. Bu de¤iflime ancak on y›l dayanabil-

di. Bu süre içinde demokrasi üniversiteye giremedi. Kür-

sü "Hoca"lar›n›n hegemonyas› devam etti. "Hoca" hâlâ

dedi¤im dedik, çald›¤›m düdük havas›nda idi. Asistan› is-

terse atar, isterse satard›. Onun izni olmadan ne doçent-

lik ne de profesörlük mümkündü. Yoktu öyle Dan›fltay,

Man›fltay meseleleri !

1960 ihtilâli en üsttekilere difl bileyen bir alttakilerin

ifltah›n› kabartm›flt›. Bir punduna getirip onlar›n yerine

geçtiler. fiimdi kendileri tek tüfekti ama ne de olsa otori-

te sars›lm›flt› bir kere. Klinik içi gruplaflmalar, ayak oyun-

lar› su yüzüne ç›kt›.

Bu arada yeni bir model ç›km›flt› ortaya: Hacettepe.

Klâsik Üniversiteye bir çivi çakmak bile olay olurken, o

yetenekli gençleri topluyor, istedi¤i fleyi an›nda al›yor,

yap›yor, velhas›l özel bir hastane gibi yönetiliyordu. Ka-

nunsa kanun, yönetmelikse yönetmelik. Ne istese hemen

hallediliyordu. Ancak bafl›ndaki zat sadece kürsülerin de-

¤il, fakültenin ve sonra üniversitenin de tek hakimi ola-

cakt›. Hikmetinden sual olunamazd›.                          
Dr. Orhan Sunar
Türk Kulak Burun Bo¤az ve Bafl Boyun Cerrahisi Vakf› Baflkan› 
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1970’li y›llara gelindi¤inde bir fleyler de¤iflmeye bafl-

lam›flt›. Kürsülerde klikler, kulis hareketleri, dedikodular

oluflmaya yüz tutuyordu. "Hoca" otoritesi yavafl yavafl

gevfliyor, yerini kontrolsüz ve dengesiz bir demokrasiye

(!) b›rak›yordu.

Nihayet, 1979’un ünlü tam gün ucubesi ile tan›flacak-

t›k. Benim s›n›f arkadafl›m olan hünerli bir bakan, yönü-

nü her nas›lsa flafl›r›p bat› yerine do¤uya gitmifl, Çin’de

cevher keflfederek yurda dönmüfltü. Art›k aranan model

bulunmufltu. Ülkenin kanayan sa¤l›k problemi basit bir

denklemle çözülecekti ! ya serbest tababet ya da resmi

görev. ‹kisi birden olamazd›. Baflbakan› TRT’ye ç›kartt› ve

"Vatandafllar›m, komprador doktorlar art›k "out" ! Memle-

ket bu ahlâks›zlardan temizlenmifl, ülkede sa¤l›k proble-

mi kalmam›flt›r" dedirtti.

Çok geçmeden 1980 ihtilâli oldu ve YÖK kuruldu.

Tekrar "part time" a geçiliyor, fakat bu yar›mc›lar cezalan-

d›r›larak, idari görev almaktan men ediliyordu.Bir çok

yerde klinik direktörlü¤ü genç doçentlerin eline geçmifl-

ti. K›z› kendi haline b›rak›rsan ya arabac›ya ya da çengi-

ye var›r misali bunlardan baz›lar› çi¤likle ifle bafllad›. Dü-

ne kadar içtikleri ayr› gitmeyen kendi arkadafllar›n› afla¤›-

lay›p, ezmeye kalkt›lar. Sayg›, sevgi düzeni suland›. Anla-

fl›ld› ki bilimsel hiyerarflik düzen bir çoklar› taraf›ndan iyi

hazmedilmemiflti. Sayg› da sevgi de yapmac›kt› ! Yerlefl-

mifl gibi görünen "Hoca" otoritesinin alt›nda reaksiyoner

olarak bir maskeliler grubu oluflmufltu. Maskeleri düfl-

müfl, hakiki yüzleri ortaya ç›km›flt›.  

1970 lerin Kürsü Kurullar›, Fakülte ve Profesörler Ku-

rullar› ortadan kald›r›l›yor, bir zamanlar "Hoca" diktas›n-

dan flikâyet edenler flimdi kendi diktalar›n› kurmaya çal›-

fl›yorlard›. Bunun ad›na YÖK "demokrasi" diyorlard›. Bu

hava içinde YÖK e karfl› "seçim isterük" kampanyas› bafl-

lat›ld›. 

"Seçim mi istiyorsun, al sana seçim" diyen YÖK, seçi-

mi klinik içine hapseden komik bir seçim sistemi getirdi.

Eskiden Profesörler Kurulunun nispeten tarafs›z olarak

yapt›¤› klinik direktörlü¤ü seçimi, birbirleri ile didiflip

dursunlar diye klinik içi bir prosedüre dönüfltürülmüfltü.

Millet ifli gücü b›rak›p yo¤un bir kulis faaliyetine girifliyor-

du. Herkes kendi ç›kar›na uygun grup kurmaya çal›fl›yor-

du. Klinik içi anarfli bafllam›flt›. Art›k "Hoca" yok "Hoca-

lar" vard›.

Gruplara taraftar toplamak için kadrolar ihdas edili-

yor, tepeden inme tayinler yap›l›yordu. Torpili olmayana

"sen git Anabilim Dal›’ndan istek yaz›s› getir" deniyordu.

Görünen o idi ki, 1950 lerden itibaren y›kt›¤›m›z siya-

sal, ekonomik, kültürel ve sosyal düzenin yerine nas›l da-

ha iyisini, daha medenisini, daha verimlisini k›saca daha

rasyonelini oturtamam›fl isek, üniversitede de "Hoca" dik-

tatoryas›n› y›km›fl ancak yerine getire getire "Hocalar

Kavgas›"’n› getirebilmifltik. 

Bu s›rada kuflaklar de¤ifliyor, fakülte say›s› ile birlikte

mezun say›s› da art›yordu. Uzmanl›k e¤itimi için seçim

yapmak yeni ad› ile Anabilim Dallar›n›n kapasitesini afl-

m›flt›. Hat›r› say›l›r derecede dedikoduya konu olsa bile

merkezi s›nav büyük ço¤unlukla isteneni yerine getirebi-

liyordu.

Bu s›navla seçilen gençlerin ço¤u iyi bir e¤itim isti-

yordu. Ancak e¤iticiler aras›ndaki kalite farklar›, e¤itim

olanaklar›n›n hakl› flekilde da¤›t›m›na çok defa engel olu-

yordu.

Doçentli¤i eline geçiren "asar›m, keserim" havalar›na

giriyordu. Problemler bilim ve akl›n gerektirdi¤i metotlar-

la de¤il, oy hesab› ile çözülüyordu. Klinik ifllemlerdeki

do¤ruluk, araflt›rmada dürüstlük, kuruma karfl› sorumlu-

luk yeterli flekilde denetlenmekten gittikçe uzaklafl›yordu.

‹steyen, istedi¤i flekilde yaz›lar yaz›yor, materyal ve me-

todun sahihli¤i kontrol edilmeden bu yaz›lar yay›mlan›-

yordu. Yaz›lar çoktu ama, içerikleri flüphe uyand›r›yordu.

‹flin en kötü taraf› üretenle üretmeyene, uzmanl›k

standard›n› yükseltenle yükseltmeyene, kuruma hizmet

edenle etmeyene tan›nan olanaklar ayn› idi. Örne¤in

kendisine ayr›lan befl saatin üçünü kullanmayan e¤itici ile

befl saati nas›l daha verimli kullan›r›m diye gayret eden

e¤iticinin olanaklar›nda hiçbir fark yoktu.

Velhas›l, az gitmifl, uz gitmifl, dere tepe düz gitmifl an-

cak bir  türlü hedefe ulaflamam›flt›k. K›rk y›ll›k kavga gü-

rültüden ç›kan sonuç bu mu olacakt›?

Sorguluyorduk durumumuzu. Demokrasi ço¤unlu¤un

egemenli¤idir kuflkusuz. Ancak, hakiki demokraside

az›nl›kta kalanlar›n da haklar› güvence alt›na al›nmal›d›r.

Ço¤unlu¤un ast›¤› ast›k, kesti¤i kestikse bunun diktatör-

lükten fark› kalmaz. 1950-1960 aras› yaflad›¤›m›z siyasal

çekiflme bu yüzdendi.

Diktatörlük idaresi alt›nda gizli flekilde anarfli besle-

nebilir. Ancak, demokrasilerde anarfliye kayma çok daha

kolayd›r. Bilim ve akl›n gerektirdi¤i nizam ve intizam›

yerlefltiremez isek demokrasi bozguna u¤rayacakt›r. Hele

bilim üreten  ve icra edilen kurumlarda onun gerektirdi-

¤i kat› kurallardan feragat etmeye hakk›m›z yoktur.       

Kuflkusuz, hiç kimse 40 y›l önceki "hoca" diktatorya-

s›na özlem duymuyor. Aynen tek parti diktatoryas›na

kimsenin imrenmeyece¤i gibi; bu parti Kurtulufl Savafl›n›

yapan parti olsa bile.

Ancak meram›m›z odur ki; üniversiteler ve e¤itim

yaps›n veya yapmas›n di¤er sa¤l›k kurulufllar›m›z›n

bugün geldikleri noktada yap›sal olarak gösterdikleri per-

formans kendilerinden beklenenden çok uzak kalm›flt›r.

Sunar O 
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