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Abstract 

‘Academic Incest’ is a term to describe inbreeding in higher education 
institutions in faculty and academician hiring process. It is typically 
described as a circumstance in which someone having received the degree 
from a university then starts working at the same university immediately 
upon graduation. It is called academic incest suggesting a negative 
connotation to the biological term ‘incest’ since it is not seen as ethically 
appropriate. In addition, at some instances, typically receiving all 
undergraduate and graduate degrees from the same institution is also 
considered ‘academic incest’, because diversity in educational background is 
suggested to be beneficial and makes educational background richer as being 
nurtured by various schools and academic traditions. In this paper, academic 
traditions in Turkey and in other examples are being discussed to bring 
perspectives to Academic Inbreeding. Why traditionally most Turkish 
Universities prefer Academic Incest in hiring as a way of maintaining status 
quo, and whether it is an ethical issue at higher education; is also discussed. 

 

 

Türk Üniversitelerinde Statükonun Devamını Sağlayan Bir 
Yöntem: Akademik İç Besleme* 

Anahtar Kelimeler 
Akademik ensest, iç 

besleme, yüksek 
öğretim, 

akademisyen alımı. 
 
 

Özet 

Akademik personel alımında ‘iç besleme’ olarak ifade edilen kavramın yaygın 
olarak kullanılan uluslararası adıdır ‘akademik ensest’. Kısaca, doktora gibi 
bir akademik derecesini aldıktan sonra, bir kişinin aynı üniversitede işe 
alınması için kullanılan bir ifadedir. Batı akademik geleneğinde etik olarak 
doğru bulunmayan bir süreç olarak görüldüğü için, negatif bir anlam 
yüklenmiş ve biyolojik terim ‘ensest’ ile ifade edimiştir. Ayrıca, sadece aynı 
üniversitede çalışmakla sınırlı da tutulmayıp; bazen, bütün lisans ve lisans 
üstü eğitim süreçlerinin aynı üniversitede tamamlanması durumu için de 
‘akademik ensest’ ifadesi kullanılagelmiştir. Eğitim hayatının farklı 
aşamalarının farklı üniversitelerde ve farklı akademik geleneklerde 
tamamlanmasının, eğitim sürecini daha zengin kılmakta olduğu Batı 
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akademik geleneğinde yaygın bir görüştür. Bu makalede, Türkiye’deki ve 
diğer bazı ülkelerdeki akademik gelenekler konuya farklı bakış açıları 
kazandırmak amacıyla tartışılmıştır. Türk üniversitelerindeki yerleşik 
akademik personel alım geleneğinde ‘iç besleme’ ya da diğer adıyla 
‘akademik ensest’’e karşı bir tavır olmayıp, bölümlerdeki yerleşik kurallar ve 
statükonun devamını adeta destekleyecek bir bakış açısıyla, okullar kendi 
öğrencilerini akademisyen olarak işe alma eğilimindedirler. Bahsedilen 
konunun, üniversiteler için avantajları ve dezavantajları; bu geleneğin etik 
bir sorun teşkil edip etmediği gibi konular örnekler üzerinden 
tartışılmaktadır. 

 

1. Giriş 

Uluslararası literatürde akademik iç besleme (inbreeding) olarak ifade edilen 
durum için kullanılan diğer bir ifade de, akademik ensest (academic incest)'dir. 
Konunun akademik etik bakımından çok ciddi bir problemi işaret etmesi 
bakımından bu terimin özellikle kullanıldığı görülmektedir. Batı akademik 
geleneğinde ‘akademik ensest’ ifadesi, iki şey için kullanılmaktadır. Bunlardan 
birincisi, bir akademisyenin lisans ve lisansüstü bütün derecelerini aynı 
üniversiteden alması; diğeri ise, aynı üniversitede eğitimini tamamlamış birinin 
akademisyen olarak işe alınmasıdır. Özellikle, Batı Avrupa ve Amerikan 
geleneğinde Akademik Ensest’in üniversite geleneğinin tarihsel ve evrensel 
değerlerine zarar verdiği düşünülmekte ve pek çok üniversite formal veya informal 
biçimde akademisyen alımlarında bundan kaçınmaya çalışmaktadır. Ancak, 
üniversite eğitiminde Batı geleneğine sonradan geçen Türk üniversitelerinde ne 
‘Akademik Ensest’ ifadesi sıklıkla bilinmekte, ne de böyle bir uygulama 
görülmektedir. Geleneksel olarak Türk üniversitelerinde sıklıkla aynı kurumda 
lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlamış akademisyenler işe alınmaktadır. Bunun 
da ötesinde bu yöntem o kadar normal görülmektedir ki; en doğal, en doğru, en 
tercih edilir yöntemin, kendi yetiştirdiğin öğrencilerin aynı kuruma akademisyen 
olarak alınması olduğu görüşü sıklıkla dile getirilmektedir. Bu makalede, Batı 
geleneğinde neden böylesine negatif bir anlam barındıran ‘Akademik Ensest’ 
ifadesinin kullanıldığı, Akademik Ensest’in hangi bakımlardan üniversite kimliğine 
zarar verebileceği, sakıncaları ve bunun yanında karşı bir takım görüşler de 
tartışılmaktadır. 

2. Akademik ‘İç Besleme’ 

Özellikle Batı akademik geleneğinde çoğulculuk ve çeşitlilik çok önemsenen 
kavramlar olarak gitgide artan bir vurguyla ele alınmaktadır. Çeşitlilik kavramı 
etnik, kültürel ve eğitim bakımlarından farklı boyutlarda ele alınan bir konudur. 
Akademik ortamın, hem akademisyen çeşitliliği, hem de öğrenci çeşitliliği 
bakımından zengin olması gerektiği düşünülmekte, bu nosyonun ise yeni olmadığı 
bilinmektedir. Akademi’nin isim babalığını yapan Plato’nun Academia’sı fikirsel 
çeşitliliği bünyesinde barındıran, diyalektik bir yaklaşımla eğitim verilen, felsefe 
yapılan Batı üniversite anlayışının temelini oluşturmaktaydı.  

Çeşitlilik ve çoğulculuk bakış açısıyla, Batı üniversite geleneğinde 
akademisyenlerin de çok çeşitli kültürel ve eğitim geçmişine sahip olmaları; 
istenilen, tercih edilen bir şey olagelmiştir. Amerikan üniversitelerinde bu 
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konunun çok ciddiye alındığı hatta akademik çeşitliliğin sağlanması için 
‘Affirmative Action’ gibi kurallar konulduğu bilinmektedir.  

Bir tür 'Pozitif ayrımcılık' olarak da ifade edilebilecek olan Affirmative Action, 
kısaca ifade etmek gerekirse; işe alımlarda ve okula öğrenci alımlarında, 
dezavantajlı konumda olabilecek, etnik, kültürel, veya cinsiyet bakımından azınlık 
konumunda veya güçsüz konumda olabilecek adaylara öncelik verme, sınırlı da 
olsa bir kontenjan ayırma gibi bir yaklaşımı esas alır. Mesela, bir bölümde hali 
hazırda görev yapan akademisyenlerin tamamının kadın olması durumunda, erkek 
bir aday için Affirmative action uygulanacaktır. Bu uygulama, doğrudan bir kayırma 
anlamına gelmeyip, eşit şartlarda adaylar olması durumunda erkek olan adaya 
öncelik verilmesi şeklinde yürütülür. Akademisyenlerin tamamının veya çoğunun 
erkek olması durumunda, kadın aday için aynı kural uygulanır. Akademisyenlerin 
tamamının beyaz ve Amerikalı olması durumunda veya beyaz Amerikalıların 
egemen olduğu bir bölümde, etnik azınlık konumunda olan adaya öncelik verilmesi 
esas alınır. Böylece, zaten toplum içerisinde azınlık konumunda olan adayların 
mağduriyetinin önüne geçilmeye çalışılır. Ayrıca bu uygulamayla, belirli bölümler 
içinde belirli ırkların, etnik kimliklerin, cinsiyetlerin, siyasi grupların egemen güç 
haline gelip, klikleşme, siyasi kümelenme, statükoya dayalı bir güç odağı 
oluşturmalarının önüne geçilmeye çalışılır. Bunun temelinde sadece ‘Akademik 
Ensest’in ahlaki yanlışlığı değil, kurumun akademik ve kültürel bakımdan 
zenginleştirilmesi gibi kaygılar da yatmaktadır. Peki, eğer bir aday çok iyi eğitim 
görmüşse akademisyen olarak aynı okulda işe alınmasının ne gibi sakıncaları 
olabilir ki?  

Bir araştırmada, Carlan, Lewis ve Dial (2009), Monk (2003)’e dayandırarak, 
‘Akademik Ensest’in de olumlu tarafları olacağından bahsetmektedir. Buna göre 
‘Akademik Ensest’: 

 Bir bölümün devamını ve birliğini sağlamaktadır.  

 Bölümde olan kurumsal özgüvenin kamuoyu nezdindeki ifadesi 
olabilmektedir. 

 Belirli bir alanda akademisyen temin etmenin, hızlı ve ucuz bir yöntemidir. 

Bazı durumlarda bilindiği üzere, farklı kurumlardan gelen bir akademisyene karşı 
tereddüt oluşabilmektedir. Yeni akademisyeni tanımak bir süre alacaktır, 
dolayısıyla profesyonel ve kişisel ilişkilerin kurulması bir zaman alacaktır. Aynı 
zamanda, seçim kriterlerine uysa bile yeni gelen akademisyenin mesleki 
potansiyeli ve nitelikleri henüz tam olarak bilinmemektedir. Benzeri şekilde, 
sizinle birlikte çalışacak kişiye karar vermek ve seçmek büyük bir avantajdır. Her 
ne kadar biraz egosentrik görülebilirse de, böyle bir yaklaşımla; kişisel iletişim 
boyutunda öngörülemeyecek pek çok sonuçları bertaraf etmek mümkündür. Ancak 
bu da, mevcut akademisyenlerin kişisel menfaatlerine hizmet edebilir bir 
yaklaşımdır.  

Benzeri şekilde, halen eğitimine devam etmekte olan lisansüstü öğrencilerin 
geleceğini tayin etme yetkisini kendinde görerek, gelecekleri konusunda 
belirleyicilik gibi bir güç vermektedir. O okuldaki geleceklerinin belirli kişilerin 
elinde olduğu inancı, lisansüstü öğrencilerin omuzlarına yüklenen fazladan bir yük 
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demektir. Bu yük, kişisel ve profesyonel ilişkilerinde öğrencileri zor durumda 
bırakacaktır. Aynı zamanda, bu beklenti; özel ve profesyonel öğrenci/öğretmen 
ilişkilerinin dengesinin korunmasını zorlaştıracaktır.  

Son zamanlarda, Türkiye’de ve pek çok ülkede ekonomik şartlar sebebiyle iş 
bulmanın gitgide zorlaştığı görülmektedir. Bu şartlar altında, bir öğrencinin aynı 
okulun kendisini işe alabileceğini düşünmesi, profesyonel, kişisel ve etik anlamda 
karmaşık sorunlar doğurabilecektir. Akademik kurumlar; eski, köklü, kültürel 
geleneklerini, devamlılığı olan tarihi gelenekleri üzerine inşa etmektedirler. Bu 
süreçte, akademik geleneğin yapılandırılmasında; geleneksel normlar, bireysel 
yaklaşımlardan çok daha önemlidirler. Genellikle, tarihi, köklü üniversitelerde 
kurulmuş olan köklü akademik geleneklerin korunması, iyi kurulmuş ve yerleşik 
normlar aracılığıyladır ki, bu normlar aynı gelenekten gelen kişiler aracılığıyla 
sağlanmaktadır. Geçen uzun zaman zarfında, kurumsal akademik kimlik öyle güçlü 
bir hal almaktadır ki, kişisel yaklaşımların üzerindedir ve bir çatı görevi 
görmektedir. Bu sisteme giren yeni akademisyenler, bu kimliğe ve geleneğe uyum 
sağlamak zorundadırlar. Elbette ki, böyle güçlü, yerleşik bir kurumsal akademik 
kimlik ve gelenekten bahsediyorsak; aynı gelenekten ve okul sisteminden gelen 
akademisyenlerin bu sisteme uyum sağlaması çok daha kolay olacaktır. Bu 
yaklaşım, göreceli olmakla beraber, akademik gelenek kavramına konservatif bir 
yaklaşımdır. Böyle bir yaklaşımda, geleneğin muhafaza edilmesi kolay olabilir, 
ancak yeni yaklaşımlara ve değişime ise çok açık olmayacaktır.  

Diğer taraftan, akademik çeşitlilik pek çok avantaj getirmekle beraber, akademik 
geleneğin korunması bakımından olumlu olmayabilir. Akademik gelenekler, çok 
uzun zamanda oluşmaktadır. Bugün, eski ve köklü üniversiteler, ne kadar eski 
olduklarını amblemlerinde gururla göstermektedirler. Üniversiteler arasında hızlı 
bir akademisyen sirkülasyonu akademik geleneklerin korunması bakımından çok 
faydalı olmayabilir. Aynı zamanda, diğer üniversitelerden beslenen ve sürekli 
değişen bir akademisyen geçmişi, güçlü bir kurumsal kimlik oluşturma, aidiyet ve 
akademik gelenek oluşturmanın önünde bir engel de olabilir. 

3. Farklı üniversitelerden akademisyen alımının avantajları 

3.1. Geniş bir aday havuzundan en iyi akademisyenlerin seçilebilmesi 

Açıktır ki, kendi öğrencileri arasından değil de, farklı üniversitelerden 
akademisyen alımı, daha geniş bir akademisyen havuzundan, iyi eğitimli, iyi 
potansiyele sahip, iyi adayların seçimi bakımından büyük bir avantajdır. Diğer 
taraftan, kendi öğrencileri arasından bir seçim yapmak demek, sınırlı sayıda ve 
bilinen potansiyele sahip, beklentilerin dışına çıkamayacak adaylar seçmek 
demektir. Sadece, diğer üniversitelerden adaylara açık olmak değil; aynı zamanda 
‘Akademik Ensest’e karşı kurallar koymak, farklı üniversitelerden adayların ilgisini 
çekecektir. Bilindiği üzere, halen akademisyen alım sisteminde ilan edilen 
pozisyonlara genellikle, önceden bilinen adaylar başvurmakta, başka adaylar ise 
alınacak kişi bellidir kaygısıyla başvuruda bile bulunmamaktadırlar. İlan edilen 
pozisyonlara başvuran aday sayılarına bakıldığında bu açıkça görülebilir. Pek çok 
bölüme akademisyen alımı için sınav yapıldığı ve bu sınavlar için ilana gidildiği 
bilinir. Yerleşik teamülleri bildiğinden dolayı, pek çok potansiyel aday, bu ilanlara 
başvuru zahmetinde bile bulunmamaktadır. Sınavlar mercek altına alındığında 
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görülecektir ki, ilanlara başvuran, önceden bilinen tek bir aday sınavı kazanarak 
göreve atanmaktadır. Pek çok akademisyen, ilgili pozisyonlara geldikleri 
sınavlarda tek aday olarak birincilikle sınavı kazanmışlardır.  

Bir araştırmada, üniversitenin bir ekosistem olduğu düşünüldüğünde, armoni ve 
çeşitliliğin bir arada varolabileceği vurgulanmaktadır (Patterson, 2004). Aynı 
şekilde, Page (2007)’e göre, iş ortamında çeşitlilik üretkenliği getirecek, farklı 
kökenlerden insanların bir arada takım olarak çalıştığı bir ortam, problemlerin 
tanımlanması ve çözüm geliştirilmesinde zengin ve farklı perspektifler getirecektir. 
Yine benzeri şekilde, önerilmektedir ki; farklı kaynaklardan beslenen akademisyen 
altyapısı, bir bölümün sürekli değişen bir çevreye ve zamana adaptasyonu 
bakımından çok daha iyi olacaktır (Carlan ve diğerleri, 2009; Ashby, 1956; Page, 
2007).  

3.2. Daha zengin bir akademik geleneğin ve çevrenin oluşturulması için 
çeşitliliğin desteklenmesi 

Çeşitlilik, kurumların ve akademik ortamın demokratikleşmesi, küreselleşmesi ve 
çok kültürlü yapının korunması bakımlarından son yıllarda özellikle Batı’da önemli 
bir kavram haline gelmiştir. Adına, 'Equal opportunity employment' denilen bir 
kural takip edilerek; eşit çalışma olanakları ve ortamı sağlanması amacıyla bugün 
pek çok Amerikan üniversitesi farklı etnik kimlik ve kültürlerden, farklı eğitim 
kurumlarından gelen adayların başvurusunu teşvik etmektedir. Pozitif ayrımcılık 
olarak tanımlanan, 'Affirmative Action', bir kural olarak pek çok üniversitede etkin 
olarak uygulanmaktadır. Çeşitliliğin korunması, demokratik toplumlarda çok 
kültürlülük yaklaşımlarının doğal bir sonucu olup, faydalı olarak görülmektedir. 
Akademisyenlerin bu anlamda çok çeşitli kaynaklardan oluşturulmasının pek çok 
faydası olabilir. Bunlardan bazıları, kültürel anlayış ve hoşgörünün yerleşmesi, 
birlik duygusunun güçlenmesi, insanlar arasında hoşgörü ve barışın oluşturulması, 
aynı çatı altında akademik geleneklerin zenginleştirilmesi, demokratik ortamın ve 
bilincin oluşturulmasıdır. Dikkat çekecektir ki, çeşitliliğin getireceği tüm bu 
özellikler, ideal bir yüksek öğretimin sahip olması gereken özelliklerdir. Bütün 
bunlar, değişim, gelişim ve ilerlemeye hizmet eden araçlar olarak düşünülebilir.  

Bir araştırmada (Carlan ve diğerleri, 2009) ifade edildiği üzere, öğretim elemanları 
arasındaki ırk, cinsiyet, eğitim, branş gibi çeşitlilikler, belirli bir sorunun çözümü 
için çoklu bakış açıları sunacaktır, daha muhtemel olarak içlerinden biri evvelki 
kurumsal deneyimi sürecinde benzeri sorunla karşı karşıya kalmıştır ve çözüm 
üretebilecektir. Tamamiyle homo-sosyal bir kurumsal geçmişten gelen bir grubun 
üretebileceği çözümler yerine, farklı bakış açıları getirebilecek heterojen bir yapı 
daha geniş alternatif çözümler getirebilecektir (s. 250).  

3.3. Diğer kurumlardan adaylara şans vererek, en iyi adayların 
desteklenmesi ve teşvik edilmesi 

Araştırma hedefli üniversiteler için, farklı kurumlardan adayların desteklenmesi, 
üniversitenin ya da bölümün araştırma öncelikleri doğrultusunda en iyi 
araştırmacıların bulunması için iyi bir yöntem olacaktır. Öğretim öncelikli küçük 
üniversiteler için ise, farklı kurumlardan gelen adaylar, akademik uygulamaları 
zenginleştirecek, alandaki bilgi birikimi ve deneyime de katkıda bulunacaktır. 
Genel olarak üniversitelerin önceliği araştırma da olsa, öğretim de olsa; 
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misyonlarını yerine getirmek için farklı kurumsal geçmişe sahip adaylar doğrudan 
katkı sağlayacaktır.  

3.4. İşe alım sürecinde önyargıları ve tutarsızlıkları önleyerek, adaletli bir 
seçim sürecine katkı 

İşe alım süreci ve değerlendirmede bilindiği üzere, objektiflik hayati öneme 
sahiptir. Adayları, portfolyolarına, CV’lerine ve varsa tavsiye mektuplarına göre 
değerlendirmek kolay bir süreç değildir ve seçici komitenin omuzlarına büyük bir 
sorumluluk yüklemektedir. Objektiflik konusunda duyarlı davranıyorsak eğer, 
açıktır ki, tek başına Akademik Ensest’in önlenmesi bile çok önemlidir. "Acaba 
başvuran adaylar arasında kendi mezunlarımızı değerlendirirken ve diğerleriyle 
kıyaslarken ne derece objektif olabiliriz?", sorusu üzerinde düşünülmeye değer bir 
sorudur. 

Ayrıca Batı üniversitelerinde seçici komitelerin mümkün olduğunca geniş 
tutulduğu, sadece ilgili bölümden değil, başka fakültelerden ve bölümlerden de 
üyeler bulundurulduğu; hatta yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bile seçici 
komitelerde yer aldığı; böylece çok yönlü bakış açısıyla, daha tarafsız bir işe alım 
sürecinin işletilmeye çalışıldığı görülebilir. 

3.5. Bilimin ve bilginin ulusal ve uluslararası çapta yayılması 

Bugünün bilim dünyasında, uluslararası periyodik bilimsel yayınlar, kitaplar ve 
profesyonel network, genel olarak bilimin ve bilginin akademik anlamda yayılması 
için araçlardır. Bu ulusal ve uluslararası ağlardan kopuk, izole kalmış üniversiteler 
bilime ve sanata küresel anlamda beklenilen katkıyı sağlayamazlar. Uluslararası 
istatistiklere bakıldığında görülmektedir ki, bazı üniversiteler küresel anlamda 
bilginin yaratılması ve yayılması anlamında daha çok katkı sağlamaktadırlar. 
Açıktır ki, bilimin ve bilginin daha geniş insan yığınlarına ulaştırılması sürecinde 
daha iyi çalışan üniversitelere sahip olmak için küresel anlamda bir duyarlılığa, 
anlayışa ve akademik geleneğe ihtiyacımız vardır. İzole bir biçimde kendi 
kaynaklarından beslenen bir akademisyen altyapısı, değişime ve gelişime kapalı, 
uluslararası bilim ve akademik kültüre katkı sağlamayan bir üniversite yapısı 
oluşturacaktır. Üniversiteler arasında akademisyen sirkülasyonu, yeni kültür, 
birikim ve deneyimin getirilmesi, kurumun akademik ve bilimsel kimliğinin 
zenginleştirilmesi için son derece önem taşımaktadır. 

3.6. Ulusal ve uluslararası profesyonel bağlantı ve iletişime katkı 

Akademik kurumların en önemli fonksiyonlarından biri, önceki bölümde de 
bahsedildiği üzere, bilginin yayılması ve kitlelere ulaştırılmasıdır. Bundan dolayı 
uluslararası akademik bir dil, 'lingua franca', olarak İngilizce’nin yanı sıra; 
akademisyenlerin sirkülasyonları ve dolaşımı da hayati öneme sahiptir. Bu sadece 
çeşitliliğin sağlanması değil; aynı zamanda, bilginin ve akademik geleneklerin 
iletişimi ve paylaşılması demektir. Akademik Ensest, üniversitelerin bu işlevine 
karşı duran, engelleyen bir faktördür, ki bu bile tek başına Akademik Ensest’in 
engellenmesi için yeterli bir sebeptir. 
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3.7. Yüksek Öğretimde statükonun engellenmesi 

Statüko, özellikle sosyal ve politik bağlamda varolan ilişkiler ve bağlantılar bütünü 
olarak tanımlanabilir. Tabiatı gereği bir yüksek öğretim kurumunda 
akademisyenler ve öğrenciler bir sosyal çevrenin ve sosyal ilişki zincirinin 
parçasıdırlar. Bu anlamda bir kurumdaki sosyal ve politik dinamikler statüko 
zinciri olarak tanımlanabilecek bir ilişkiler bütünüdür. Eleştirel kuram bağlamında 
bakıldığında da, insan topluluklarında her şey güç mekanizmaları ve ilişkilerinden 
ibarettir, elbette ki bu, yüksek öğretim için de geçerlidir. Ancak varolan bu güç 
ilişkileri ve yapısı, değişimin ve gelişimin önünde büyük bir engel olabilir. 
Akademik Ensest’in bu güç dinamiklerini muhafaza etmek aracılığıyla statükoya 
hizmet ettiği söylenebilir.  

3.8. Bilimin, bilim insanlarının, sanatın ve sanatçıların özgürlüğü 

Bir akademisyen için statükoya hizmet eden bir hiyerarşik yapı içinde çalışmak bir 
kabus olabilir ya da en azından üretkenliği olumsuz etkileyebilir. Bilindiği gibi, 
Orta Çağ’da Skolastik yapının, akademi üzerinde; kilise geleneği ve dogmalara 
dayalı bir hegemonisi vardı. Bilim, sanat ve felsefe Katolik kilisesinin ağır etkisi 
altındaydı bu süreçte. Skolastik düşünce ya da yaklaşım denilince bugünki anlamı 
da bağlantılı olarak, geleneksel bir doktrine körükörüne bağlılık olarak yorumlanır. 
Bugünün özgür ve bağımsız üniversite sisteminde, Akademik Ensest uygulamaları 
gibi skolastik yaklaşımlardan bir şekilde kaçınılması gereklidir. Zaten, kökeni 
itibariyle Akademik Ensest, Orta Çağ Skolastisizm’ine kadar uzanan bir hiyerarşik 
yapı geçmişini temsil eder.  

Üniversitelerin Antik Yunan’dan beri Batı geleneğinde temsil ettiği temel değerlere 
sahip olmasında engel teşkil eden Akademik Ensest geleneği, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yıldız Teknik Üniversitesi 2012-2013 
Akademik Yılı açılış töreni'nde yaptığı konuşmada vurgulanan, özlemi çekilen 
akademik ortamı oluşturmak için açık bir engel teşkil etmektedir. Erdoğan’ın ifade 
ettiği gibi: 

Üniversite için en büyük tehlike, dogmatizmdir, tek tipleşmedir, değişime 
ve gelişime kapalı olmaktır. Nitekim Türkiye'de bazı dönemlerde 
üniversiteler, tasfiye ile tek tipleştirmeyle anılmıştır. Üniversiteyi bir 
ideolojik aygıt olarak gören ve kullanan anlayış, uzun süre, farklılıkları 
zenginlik olarak kabul eden, hür düşünceyi esas alan gerçek üniversite 
ortamının oluşmasına mani olmuştur. Oysa üniversite, fikirlerin 
etiketlendiği, zararlı-yararlı diye ayrıma tabi tutulduğu bir yer 
olmamalıdır. Gençlerimize ideolojinin deli gömleği giydirilmemelidir. 
Bunu başarmak saygıdeğer hocalarımın herhalde en önemli görevidir. 
Üniversitede fikirlerin çarpışmasından, yarışmasından hakikat ortaya 
çıkmalı. Müsademe-i efkardan barika-i hakikat doğar. Bunu yakalamak 
durumundayız. Bunların bir bölümü kütüphane arşivlerinde kalır. Ama 
bir bölümü de toplumun önünde yepyeni ufuklar açar, insanlığın ortak 
değerlerine katkıda bulunur. İşte o düşünceleri, o teknikleri, o yenilikleri 
bulmak için, üniversitelerin olabildiği kadar geniş bir fikir yelpazesine 
zemin oluşturması şarttır.' (Stargazete, 2012, 5 Ekim). 
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Başbakan’ın 2012'de isabetli bir yaklaşımla bu ifadeleri kullanmasına karşın, 
Yükseköğretim sisteminde tutarsız bir şekilde, geleneksel işe alım yöntemlerinin 
halen uygulanmakta olduğu açıktır. İdeolojik yapılanma neticesinde belirli 
üniversitelerin ideolojik etiketlerle anılması, en temelinde üniversite anlayışıyla 
bağdaştırılamayacaktır. Bugünkü anlamıyla ilk olarak 14. YY’da kullanılmaya 
başlanan  Üniversite kelimesi, Latince ‘universitas’, yani ‘bütün’ kelimesi, son 
dönem Geç Latince'de ise ‘topluluk, toplum’ kelimeleri gibi bir anlama gelen, 
‘universus’ yani ‘evren’ kelimesinden türemiş bir kelimedir (Merriam-Webster, 
2014, Nisan, 8). Kavramsal olarak, evrenselliği, evrensel bakımdan çeşitliliği 
bünyesinde barındırması beklenen kurumlardır. Bir üniversitenin, bir ideolojinin 
kalesi, merkezi, topyekün o ideolojiye sahip ya da onu savunan bir kurum olarak 
görülmesi; ne çağdaş, ne de geleneksel üniversite anlayışı ile bağdaştırılamaz. 
Açıklandığı üzere, Akademik Ensest, üniversitelerde ideolojik kamplaşmaların da 
oluşması için bir araç olarak kullanılabilen etik dışı bir yaklaşımdır. Erdoğan’ın 
“Müsademe-i efkardan barika-i hakikat doğar.” (Stargazete, 2012, Ekim, 5).  
şeklindeki ifadesi, Batı  geleneğindeki  üniversitelerin tarihsel ilk örneği olan 
Plato’nun Academia’sındaki diyalektik yaklaşım temeline dayanır ve bu akademik 
ortamın oluşturulması ancak çeşitlilik aracılığı ile sağlanabilecektir. 

4. Akademik Ensest ve Akademik Etik 

Sosyo-politik hiyerarşik yapılara ve güç ilişkilerine bakıldığında tahmin edildiği 
üzere, varolan güç ilişkilerinin ve statükonun devamı belirli kişiler veya gruplar 
için faydalı veya kazançlıdır. 2009’da yapılan bir araştırmada (Zhuravlev, 2009); 
Sovyetler sonrası Rus üniversitelerindeki statüko incelenmiş ve çok katı bir 
akademik ensest geleneği olduğu görülmüştür. Bu gelenekte akademik ensest 
aracılığıyla sadece akademik becerilerin aktarımıyla kalınmayıp, anahtar rolde 
görülen akademik pozisyonların kontrollü olarak yönetildiği ve aktarıldığı; bunun 
yanında sistemin daha çok akademik güç yapılarının ve düzenin korunmasına 
odaklandığı görülmüştür. Sovyet akademik sisteminde, kendi öğrencilerini 
yetiştirip, işe alıp, sonrada anahtar konumdaki akademik pozisyonların bu kişilere 
teslim edilmesi bir gelenek olmuş ve normal olarak karşılanmaktadır. Yani genel 
bir ifadeyle okulun en iyi öğrencileri, kendi okullarında profesör olup, kendilerini 
yetiştiren sistemin de devamını sağlamaktadırlar (Zhuravlev ve diğerleri, 2009). 
Ancak, farklı bir örnek olarak; St. Petersburg, The European University’nin bir 
bölümünde, Batı sistemini benimseyerek, akademik ensest’e karşı bir kural 
uygulanmaya başlanır. Buna göre, kendi mezunlarını işe almazlar; ya da en azından 
başka kurumlarda çalışıp, aradan uzun zaman geçip, bağımsız bir akademisyen 
olana dek almazlar. Kendi ifadeleriyle: “bizim, klonlarımıza ihtiyacımız yok; 
okuttuğumuz akademisyenler, uzun zaman geçipte bağımsız akademisyenler olana 
dek, bizim onlara ihtiyacımız yoktur.” (Zhuravlev ve diğerleri, 2009) şeklinde ifade 
etmişlerdir.  
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Akademik ensest’e karşı harekete geçmek için pek çok sebep vardır, ancak bazı 
ender durumlarda, mesela belirli alanlarda başvuru sayısının çok yetersiz olması 
dolayısıyla, kalifiye akademisyen seçimi için kendi mezunlarını da dikkate almak 
gerekli olabilir (Carlan, ve diğerleri, 2009). Aynı araştırmada bahsedildiği üzere, 
köklü bir akademik geleneğe ve şöhrete sahip üniversiteler dışında, akademik 
ensest’e soğuk bakılmaktadır. Bu üniversitelerin kendi mezunlarını işe almak için 
sebepleri olduğu açıktır, ancak akademik ensest bir gelenek haline geldiğinde, bu 
'problemin ta kendisidir' (Monk, 2003: p. B13).  

Zhuravlev (Zhuravlev ve diğerleri, 2009) Batı ve Rus akademik sistemlerini 
akademik gelenek olmaktan ziyade, iki kutup olarak tanımlar. Batı perspektifinden, 
akademik bir geleneğin oluşturulması, sistem içinde bağımsız bir yapı oluşturmayı 
esas alır, çünkü bilim bütün kurumsal bağlardan uzak ve bağımsız olmalıdır, bu 
sebeple kendimizin klonları veya ayrıcalıklı birileri yaratarak bunu başaramayız. 
Rus geleneği ise diğer taraftan, güçlü bir kurumsal güçler mekanizması kurarak 
bilimin tarafsızlığı ve bağımsızlığı ilkesini tehlikeye atmaktadır.  

Farklı bir bakışla, bazıları akademik geleneğin korunması ve devamı için kendi 
mezunlarının işe alınması gereğini savunabilir; ancak, bu durumda geleneğin 
devamını sağlamak üzere işe alınanların statükonun koruyucularına dönüşmeleri 
tehlikesi göz ardı edilmemelidir. Bir diğer araştırmada Philips (2009), akademik 
ensest geleneğine sahip Japon üniversitelerinin, nasıl değişime ve gelişime karşı 
koydukları, nasıl statükoyu koruyucu bir yapıda olduklarından bahseder. Philips 
(2009), bu üniversitelerin güç ilişkileri ve hiyerarşiyi korumak için kendi 
mezunlarını işe aldıkları, yabancı üniversitelerden gelenlerin ise bu sistemde 
dezavantajlı konuma düşürüldüklerinden bahseder. Aynı zamanda, üniversiteler 
arasında bir rekabet yokluğundan bahseder. Japon üniversitelerinde, Eğitim 
Bakanlığı’nın korumacı politikaları sebebiyle ne eğitimde, ne de araştırmada 
üretkenliğe müsaade edilmez; Türkiye örneğine benzer şekilde, rekabet sadece 
üniversite giriş sınavlarının seçiciliği esasına dayalıdır (Philips, 2009). Etik 
bakımdan incelendiğinde, bu tür politikalar ve katı statükocu geleneklerin 
akademik sistemlere zarar verdiği açıktır, ancak eski akademik ensest 
geleneğinden gelen akademisyenler ve yöneticilerin beklenildiği üzere değişime 
karşı koydukları görülmektedir.  

Sözde daha güçlü bir akademik gelenek oluşturulması amacıyla akademik ensest’in 
cesaretlendirilmesi, başka üniversitelerden gelen başarılı akademisyenlere kapıları 
kapatmak anlamına gelmektedir. Etik olarak, bütün akademisyen adaylarına eşit 
şans verilmeksizin, akademisyenler arasında eşitliğin sağlanması da mümkün 
değildir. Daha da doğrusu, kendi mezunlarımızın başvurularının kabul edilmesi 
bile diğer adaylar için adaletsiz olacaktır; çünkü tabiidir ki, kendi mezunlarımızla 
daha evvelden bir tanışıklığımız, yakınlığımız, kişisel iletişimimiz ve ilişkilerimiz 
olacaktır. Akademisyenler değişime ve gelişime hakikaten inanıyorlarsa, başka 
üniversitelerden gelen adaylara kucak açmalı, şans vermeli hatta 
cesaretlendirmelidirler. Bu anlamda, Türkiye'de Yükseköğretim Sistemi'nin yeni 
bir akademisyen alım rejimine geçmesi ve bu makalede bahsedilen sakıncaların 
dikkate alınması durumunda, daha rekabetçi ve Dünya standartlarında 
üniversitelere kavuşmanın mümkün olduğu düşünülebilir. Akademik gelenekler 
açıktır ki, bir hiçlikten doğmamış, yine başka akademisyenlerin getirdiği 
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uygulamalar, deneyimler, normlar, standartlar ve gelenekler üzerine inşa 
edilmişlerdir. Dünyada hiç bir akademik geleneğin stabilize ve mükemmel bir 
örnek olduğu iddia edilemeyeceğine göre; hiç bir akademik gelenek bizim değişime 
ihtiyacımız yoktur iddiasında da bulunamaz. Bu sebeple, birbirimizden ve farklı 
akademik geleneklerden öğrenerek, üniversitelerimizde uluslararası rekabete açık 
bir değişimi yakalamak mümkündür. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Ülkemizdeki Yükseköğretim sisteminin, kulllanılan ‘üniversite’ kelimesinden de 
anlaşılacağı üzere, kökenini Plato’nun Academia’sından aldığı, dolayısıyla Batı 
anlayışında bir yapılandırma ve felsefeyi benimsediği unutulmamalıdır. Bu 
noktada, üniversitelerin okul öncesinden lise eğitimine kadar olan süreçte olduğu 
gibi istendik vatandaş yetiştirme hedeflerinin ötesinde, evrensel amaçları olduğu, 
ya da olması gerektiği unutulmamalıdır. Platonik anlayışta üniversiteler, belirli bir 
ideolojik yaklaşımı esas almayan, eleştirel düşünceden beslenen, bu sayede 
özgürlükçü bir anlayışla; fikir, bilim ve sanat üreten yükseköğretim kurumlarıdır. 
Bu sebepledir ki, çoğulcu, çeşitliliği kucaklayan, özgür düşünceyi destekleyen, 
değişim ve gelişimin diyalektik bir sürecin ürünü olduğunu bilen, farklı renklere ve 
seslere ifade hakkı veren, tek tipleşme ve ideolojik kamplaşmalara bilhassa karşı 
duran üniversitelere ihtiyacımız vardır.  

Yükseköğretimde personel ve akademisyen yetiştirilmesi ve alımı; bu bahsedilen 
ilkeler doğrultusunda güçlü bir akademik gelenek oluşturulması ve çeşitlilik 
temeline dayalı, bilimsel anlamda rekabet edebilir üniversiteleri hedefleyecek 
şekilde yapılandırılmalıdır. Bilimsel başarı, eğitim kalitesi ve liyakatın esas alındığı; 
adalet, eşitlik ve objektiflik temeline dayalı olarak işleyen bir sistem 
benimsenmelidir. Özellikle akademik personel alımında iç beslemeye karşı 
önlemler alınması, ulaşmaya çalıştığımız yükseköğretim ideallerine yönelik önemli 
bir adım olacaktır.  
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