
İstanbul Üniversitesi 

Doktora Eğitiminin Tarihi, Felsefesi ve Ritüelleri: 
İstanbul Üniversitesi Örneği  

 
 
 
 

Doç. Dr. Filiz MEŞECİ GIORGETTI  
İstanbul Üniversitesi HAYEF Eğitim Bilimleri Bölümü 

 
Ulusal Ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı 

20-21 Mayıs 2014  
 



İstanbul Üniversitesi 

 

Üniversite sözcüğüne “belirli disiplinlerin 
yüksek düzeyde öğretimini sağlamak üzere bir 
araya gelmiş hocalardan ve öğrencilerden 
oluşan özerk bir cemaat” anlamını yüklersek, 
ilk üniversitelere örnek olarak; 
•İtalya’da Bologna (1119),  
•Fransa’da Paris (1200) ve  
•İngiltere’de Oxford’u (1249) örnek verebiliriz.  



İstanbul Üniversitesi 

• Hıristiyan Ortaçağ’da hayatın tümü dinle 
yoğrulmuş, gündelik hayatın her noktası 
kutsallaştırılmıştı . Antik Çağlarda oluşturulmuş 
olan; 

•  Trivium [Gramer, Retorik, Dialektik]  

• Quadrivium [Astronomi, Aritmetik, Geometri, 
Müzik] ya da kısaca Yedi Serbest Sanat [Septem 
Artes Liberales] dini süzgeçten geçirilip 
yoksullaştırıldı ve bu haliyle Hıristiyan dünyasının 
en ileri bilgi biçimi haline geldi.  

 



İstanbul Üniversitesi 

• Hıristiyan dünyası Yedi Serbest Sanat ile İslam 
dünyası aracılığıyla tanışmıştı. Kilisenin 
tanrıtanımaz olarak vasıflandırıp  bütünüyle 
reddettiği Aristo felsefesi de İslam 
düşüncesinde kazandığı yeni şekliyle skolastik 
sentezin oluşmasında büyük rol oynadı.  

 



İstanbul Üniversitesi 

• Skolastik metot Avrupa’nın iki orijinal üniversite 
modeli haline gelen Bologna’da ve Paris’te 
uygulandı. Skolastik felsefe, Hıristiyan âleminde 
“anlamak için inanıyorum” düşüncesini hâkim 
kıldı ve böylece dogmatik düşünceyi kısmen 
esneterek aklı kullanmaya yol açtı.  

• Aklın kullanılması için açılan bu koridor XII. yüzyıl 
bilim Rönesansı ile genel Rönesansa hazırlık 
özelliği taşıyan önemli bir geçiş sürecidir. Bu geçiş 
süreci, kurumsal boyutta Ortaçağ’ın ürünü olan 
üniversite ile temsil edilir. 
 



İstanbul Üniversitesi 

• Başlangıçta ayrıntılı akademik ünvanlar yoktu. 
Manastır ve kilise okullarında Yedi Serbest Sanat, 
Doctor Scholasticus denilen görevlilerce 
okutuluyordu. Daha sonra bu sıfat, her düzeydeki 
okullar ve üniversitelerdeki araştırmacı-öğretici 
tüm akademisyenler, özel hocalar ve aydınlar için 
kullanılır oldu. 

•  Ortaçağ üniversitelerinde öğretmen için üç terim 
kullanıldığı görülür; master, doktor ve profesör 

 



İstanbul Üniversitesi 

• Master ustalığa, yeterliliğe vurgu yapmaktadır.  

• Doktor Latince docere fiilinden gelmektedir ve 
anlamı öğretmek demektir, dolayısıyla bu sıfatı 
taşıyan kişinin öğretme vazifesine vurgu 
yapmaktadır 

• Profesör terimi ise kişinin kendi şahsi 
görüşlerini beyan etmesini, açıkça söylemesini 
[profess] vurgulamaktadır 

 



İstanbul Üniversitesi 

• Doktor kelimesinin kökenine ilişkin farklı 
açıklamalar bulunmaktadır. Doktor  kelimesinin  
kökenini İncili yorumlayıp öğreten havarilere, 
kilise babalarına ve diğer Hıristiyan otoritelerin 
olduğu erken kiliseye dayandıranlar 
bulunmaktadır 

• Önceleri master ve doktora eş anlamlıydı ve 
öğretmenden daha fazla bir anlamı yoktu. Master 
ve doktora diplomaları, ders verme yetki ve 
imtiyazı kazandırıyordu.  

 



İstanbul Üniversitesi 

• Doktora ilk defa İtalya’da Bologna 
Üniversitesinde hukuk alanında akademik bir 
ünvan haline geldi.  

• Daha sonra bunu Paris Üniversitesi izledi. 
Ondördüncü yüzyılda özellikle Güney 
Avrupa’da doktor ünvanı, Hukuk ve Tıp 
fakültelerinde en üst derece olarak 
öğretmen/usta [master] yerine kullanılmaya 
başlandı.  

 



İstanbul Üniversitesi 

• Ortaçağın ilk üniversitesi Bologna’da doktora 
derecesi; 

•  asıl sınav [examen privatum] ve 

•  kamu sınavı [conventus publicus doctoratus] 
olmak üzere iki aşamalı bir süreçten geçilerek 
elde edilmekteydi 



İstanbul Üniversitesi 

• Doktora aynı zamanda akademik özgürlük 
kavramını temsil etmekte, sahibine sadece 
yeterliliği değil otoriteyi, yani öğretim hakkını 
da vermekteydi.  

 



İstanbul Üniversitesi 

• Bazı Hıristiyan Batı tarihçileri modern 
üniversitedeki doktoranın izini Ortaçağ’da 
verilen licentia docendi [öğretme lisansı, 
öğretim yetki ve izni] belgesine dayandırırlar.  

 



İstanbul Üniversitesi 

• Onikinci yüzyılda Yedi Serbest Sanat içeriğini 
kazandıran özel hoca ve merkezlerin ortaya 
çıkması, Ortaçağ boyunca eğitim ve öğretim 
dünyasında tekelini ilan etmiş olan Kiliseyi 
endişelendirmişti. Katolik kilisesinin öğretim 
tekelini kaybetme endişesi, licentia docendi 
[öğretme lisansı] sistemini devreye sokmasıyla 
sonuçlandı. Bundan sonra eğitim öğretim 
faaliyetlerinde bulunmak için, papanın onayı ile 
bölgedeki piskoposluk tarafından verilen licendia 
docendi gerekli kılındı 
 



İstanbul Üniversitesi 

• Bunun yanında doktorayı medreselerde 
verilen icazetnamelerden etkilenilerek ortaya 
çıkartılan bir ünvan olarak değerlendiren 
araştırmacıların sayısı da az değildir 

 



İstanbul Üniversitesi 

• İcazet, hadislerin doğru ve güvenilir naklini 
güven altına alma ihtiyacından doğmuştur. 
İcazetler genellikle öğretmen tarafından 
verilen yazılı belgelerdir.  

 



İstanbul Üniversitesi 

• İcazetname çeşitli bilgi kollarında yetişmiş olmayı ve bu 
kazanımlarını başkalarına öğretecek düzeye gelmiş 
olmayı ifade eden nihai belgedir. İcazetnameler bir 
çeşit pedagojik formasyon belgesi niteliğine de sahiptir. 
Müderrisliğe geçecek olan adaydan [muid] risale adıyla 
bir tez çalışması hazırlaması ve öğretme-öğrenme 
sürecinde soru tufanına dayanacak akademik düzeye 
erişmesi beklenirdi. 

•  Araştırma ve öğretim formasyonunun aynı kişide 
bütünleşmesi olarak tanımlayabileceğimiz bu çok 
yönlülüğün kanıtı olan icazetnameler, licentia docendi 
terimi ile ilişkilendirilmektedir.  
 



İstanbul Üniversitesi 

• Makdisi, Hıristiyan Ortaçağ Avrupa 
doktorasının (licentia docendi) özellikle de 
Bologna’da ilk seneler hukukla sınırlı olan 
doktora derecesinin kökeni olarak Ortaçağ 
İslam hukuku eğitim sistemindeki icazeti 
gösterir. Latince licentia docendi kavramının 
Arapça ijazat attadris kavramından kelimesi 
kelimesine çevirildiğini ve her ikisinin de 
öğretme lisansı anlamına geldiğini söyler 

 



İstanbul Üniversitesi 

• Erken modern Avrupa’da doktora Ortaçağ 
üniversitelerinin geleneğini devam ettirerek 
öğretmen camiasına girmek için formalite 
gereği yapılan ve pahalı bir seremoninin 
ötesine geçemedi. Birçok üniversitede öğretim 
yapmak için doktora derecesine sahip olma 
zorunluluğu bile yoktu.  

 



İstanbul Üniversitesi 

• Üniversiteler ve doktorada asıl farklılık XIX. ve 
XX. Yüzyıllarda meydana geldi.  

 

• Berlin Humboldt Üniversitesi (1810) 
öncülüğünde üniversiteler modern bilim ve 
araştırma kurumları haline geldi. Lisansüstü 
okullardaki ileri araştırma ve deney faaliyetleri 
araştırmaya dönük üniversite modelini ortaya 
çıkardı.  

 



İstanbul Üniversitesi 

 

• Bu modelde en büyük hedef, ilmi 
araştırmaların yapılması ve bilim adamlarının 
yetiştirilmesidir. Profesyonel [meslek sahibi] 
yetiştirme kaygıları daha geri planda 
kalmaktadır. 

 



İstanbul Üniversitesi 

• Dönemin üniversitesine şekil veren bilim 
adamı Wilhelm von Humboldt üniversiteyi 
öğretmen ve öğrencilerin “kendilerini bilime 
adayacakları yer” [der wissenschaft leben] 
olarak tanımladı 

 



İstanbul Üniversitesi 

 

 

• Almanya’daki bu reform Ortaçağ fakültelerinin 
konumlarını da değiştirmiştir. Almanya, Sanat (ya da 
Felsefe) Fakültesini Ortaçağda konumlandırıldığı aşağı 
bir fakülteden,  Hukuk ve Tıp Fakültelerine denk 
fakülte haline dönüştürdü. Benzer değişiklikler kıta 
Avrupa'sı üniversitelerinin çoğunda meydana geldi. 
Daha sonra felsefe fakültesi Alman merkezli bir 
biçimde edebiyat ve fen fakültelerine ayrıştı. Hazırlık 
fakültesinden ziyade bilimsel araştırma ve yayın 
odaklı fakülteler haline geldi.  
 



İstanbul Üniversitesi 

• Sanat (ya da Felsefe) Fakültesi, Felsefe Doktoru 
[Doctor of Philosophy/ Ph.D.] derecesini vermeye 
başladı. Öncelikle Humboldt Universitesi bu 
dereceyi (Ph.D.) vermek için bir tezle savunulan 
orjinal bir araştırma yapmayı talep etmeye 
başladı. 

•  Bu reformlar oldukça başarılı oldu ve  1861’de 
Yale Üniversitesi orjinal bir araştırmayı içeren tezi 
başarıyla savunmayı gerektiren Ph.D. derecesini 
vermeye başladı.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Humboldt_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Humboldt_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Humboldt_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Humboldt_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Yale_University


İstanbul Üniversitesi 

• Osmanlı’da üniversite için Darülfünun kavramı 
kullanılmıştır. 1900’den itibaren kurumsal 
süreklilik kazanmasına rağmen Darülfünunun 
Avrupa’daki araştırma odaklı Humboldt tarzı 
bir üniversiteye dönüşmesi neredeyse yarım 
yüzyıl almıştır. Bunun en temel sebebi, gerçek 
anlamda araştırmanın yapıldığı doktora 
programlarının 1946 yılına kadar gelişim 
gösterememiş olması olarak gösterilmektedir.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Humboldt_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Humboldt_University


İstanbul Üniversitesi 

• 13 Haziran 1946’da çıkartılan 4936 sayılı yasayla 
üniversitelere ve fakültelere tüzel kişilik verilmiş 
ve özerklik getirilmiştir. Bunun yanında ilk defa 
doçent olmak için ilime ilerleme veya yönteme 
yenilik getiren bir tez çalışmasını içeren bilim 
doktorası yapma ve profesörlere bilimsel 
araştırmalar yapmak ve yaptırmak şartı getirildi. 
Böylece araştırma temelli doktora akademik 
yaşamda yer almak için zorunlu bir ürün haline 
geldi. 

 



İstanbul Üniversitesi 

• 1933-1946 yılları arasında Fen Fakültesinde ilki 
1937’de olmak üzere 41 doktora yapılmıştır.  

• 4936 sayılı yasanın çıkması ile doktora sayılarında 
hızlı bir artış olmuş ve sadece 1949 yılında Fen 
Fakültesinde 33 doktora tezi tamamlanmıştır. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi doktora 
programlarına ise 1936’dan itibaren öğrenci 
alınmış ancak ilk doktora 1942 yılında verilmiştir. 
1942-1946 döneminde 15, 1942-1963 arasında 
toplam 107 doktora verilmiştir.  

 



İstanbul Üniversitesi  
 

  Ortaçağdan Günümüze Doktora Ritüelleri  
• Ritüel, “bir yandan kurumsal birlik ve dayanışmayı 

oluştururken, diğer yandan hiyerarşi, konum, işlev, güç gibi 
farklılıkları ifade eden ve düzenleyen (otoriteyi 
kutsallaştıran) biçimlendirilmiş sembolik gösteri ve 
semboller kümesidir”.  

• Buradaki “biçimlendirilmiş” terimi ritüelin daha önceden 
düzenlenmiş, beklenen bir şekli olduğu düşüncesine, 
“sembolik gösteri”, dolaylı olarak bir düşüncenin temsil 
edildiği, diğerleri tarafından görülecek ya da duyulacak ve 
okunacak şekilde yapılan hareketlere gönderme yapar. 
“Semboller kümesi” ise ritüel performans gerçekleştirilirken 
giyilen giysiler, kullanılan sembolik objeler gibi bir değer 
atfedilmiş materyalleri ele alır.  
 



İstanbul Üniversitesi 

• Ortaçağın ilk üniversitesi Bologna’da doktora derecesi kamu 
sınavından sonra elde edilmekteydi. Kamu sınavında aday 
kendi alanındaki tezini okumakta, daha sonra bunu, ona 
saldıran öğrencilere karşı savunmaktaydı. Aday, öğretim 
üyelerinin yaptığı oylama sonucunda doktor olmaya uygun 
bulunursa, Üniversitenin rektör ya da rektör yardımcısı 
sınavı geçen kişiye doktora sahibi olduğuna dair lisans, bir 
kürsü işgal etme, üniversitede ders verme, halka açık 
tartışmalar yapma, yorum ve açıklama yapma gücü verirdi.  

• Daha sonra doktorayı alan kişi kısa bir konuşma yapar, jüri 
üyelerinin birini doktora sembollerini kendisine sunması 
için ismi ile çağırırdı.  



İstanbul Üniversitesi 

• Bu jüri üyesi kalkar, adayın konusundaki uzmanlığını öven kısa 
bir konuşma yapar ve doktora sembollerini verirdi: Adaya 
öncelikle bilimin zihinde ve kapalı olduğunu, ortaya 
çıkartılmasına değmeyecek ya da yararlı olmayacak 
durumlarda gizli (mühürlü) tutulması gerektiğine gönderme 
yapan kapalı bir kitap verilirdi. 

•  İkinci olarak bildiklerini diğerlerine öğretmesi ve konuları 
anlaşılır hale getirmesi için açık bir kitap verilirdi. 

•  Üçüncü olarak doktora yaptığı bilimle evlendiğini 
sembolleştiren bir asalet yüzüğü verilirdi.  

• Dördüncü , ödül ya da hale (azizlerin başlarının üstüne çizilen 
çembersel ışık halkası) sembolü olan bir kepti. 

•  Beşincisi sembol ise barış öpücüğüydü.  



İstanbul Üniversitesi 

•   Profesörler ve öğrenciler diploma törenlerinde kep 
ve cüppe giymekteydi . Doktora sınavında adayın 
kazandığı, haleyi sembolize eden kep, ona saygınlık 
kazandırmaktaydı. Bu saygınlık, doktorun 
bulunduğu pozisyonla değil, hareketleri ile ilgiliydi. 
Çünkü bir doktorun otoritesi sadece entelektüel 
değil, aynı zamanda moral otoriteyi temsil 
etmekteydi. Doktora sınavında uygulanan ritüeller 
ve verilen semboller, Ortaçağ üniversitesindeki bilim 
anlayışı ve öğretim üyesine biçilen rolleri net 
biçimde göstermektedir.  



İstanbul Üniversitesi 

• Doktora ritüeli bilgi tüketiciliğinden bilgi üreticiliğine 
yani bilim adamlığına geçişi temsil eder. Bu dönüşme 
işlevsel antropologlar tarafından kutsal [sacred] ve 
sıradanın [profane]  ikiliği [dichotomy] özelliği ile 
açıklanır. 

•  İkilik özelliğine göre aday burada sıradan vatandaş 
olma statüsünden kutsala bir geçiş gerçekleştirir. 
Kuşkusuz buradaki kutsallık dinle ilişkili mutlak bir 
değer değildir fakat durumla ilişkilidir. Daha önce 
bulunduğu statüten değişik bir statüye giren kişi 
sıradan statüde kalan diğerlerine göre “kutsal” olur.  

 



İstanbul Üniversitesi 

• Doktora adayının bir çeşit yaşam krizinden 
geçtiği bu ritüelle yoğrulmuş dönemini, Van 
Gennep’in (1960) geçiş ritüeli kavramıyla 
çözümleyebiliriz. Van Gennep (1960, s.10-11) 
geçiş ritüellerine ayrılma [separation], geçiş 
[transition], ve birleşme [incorporation] 
biçiminde üç basamağın eşlik ettiğini belirtir.  



İstanbul Üniversitesi 

• Bu basamakların ağırlığı her durumda aynı 
değildir. Örneğin cenaze törenlerinde ayrılma, 
evlenmede de birleşme basamağı daha 
belirgindir. Doktora sınavlarında ise geçiş 
basamağı en yoğun hissedilen basamaktır.  

 



İstanbul Üniversitesi 

• Doktora adayı sıradan ve kutsal dünya arasında 
geçiş yaparken tamamıyla entelektüel olan bazı 
koşulları yerine getirmek ve Van Gennep’in 
belirlediği ayrılma, geçiş ve birleşme 
basamaklardan geçmek zorundadır. 

•  Aday doktoraya kabul edilmekle beraber daha 
önce üyesi olduğu bilgiyi tüketen sınıftan ayrılır. 
Bu andan savunmasının kabul edileceği ana kadar 
geçiş basamağında kalır. Bu basamağı cübbe 
giyme ritüelinin yapıldığı bilim adamlarının 
dünyasıyla birleşme ritüeli takip eder.  
 



İstanbul Üniversitesi 

• Burada kuşkusuz doktora ritüellerinin en temel 
sembolü cübbeden de bahsetmek gerekir. Cüppe, 
öğretim üyelerinin akademik giysisidir. 
Cubbe/Cübbe, üstlük olarak kullanılan uzun, geniş 
ve düğmesiz bir giyecek türüdür. Türkçe'de cüppe 
şeklinde de söylenen Arapça cübbe İspanyolca'ya 
jupa, aljupa. İtalyanca'ya giuppa, giuppone ve 
Fransızca'ya jupe, jüpon şekillerinde geçmiştir. 
İslam dünyasında üst düzey yönetici ve ulema 
sınıfı tarafından giyildiği bilinmektedir.  



İstanbul Üniversitesi 

• Ait olunan sınıfa göre cüppelerin özellikleri, 
renkleri ve süslemeleri değişmektedir. Sarık ve 
cüppe bilginlerin giyiminde önemli bir özelliktir. 
Sarık genellikle beyaz, cüppe ise siyahtır. Harun 
er-Reşid’in zamanından itibaren bilginler siyah bir 
turban ve taylasân adı verilen bir çeşit cübbe 
giymeye başladılar. Endülüs medreselerinde ise 
ulema turban yerine bere ya da kep ve sarık 
karışımı bir başlık ile cübbe giymekteydi. Endülüs 
ulemasının bu giyim kuşam geleneği, Avrupa 
üniversite çevresini etkilemiştir.  
 



İstanbul Üniversitesi 

• Cüppe tam manasıyla üniversite geleneği içerisine 
Ortaçağ üniversiteleri tarafından yerleştirilmiştir. 
İtalya’da ilk üniversitelerde öğretmen ve öğrenciler 
papazların giydiği sade kapalı giysileri [vestimentum 
clausum] giymeye mecburdu. Bu giysiler, 1222’de 
Oxford Konseyinde Canterbury Başpiskoposu Stephen 
Langton tarafından akademik giysi olarak standardize 
edildi. Böylece Kıtada zaten kullanılmakta olan 
papazların dışarıda giydikleri kolsuz, geniş ve yerlere 
kadar uzun olan giysisi cappa clausa, Bologna’da, Paris 
ve Oxford’da ve sonraki üniversitelerde akademik giysi 
olarak kabul edildi. 

 



İstanbul Üniversitesi 

• İlk önce cüppe tüm fakülteler için siyah renkteydi. 
Ancak 13. yüzyıl ortalarıyla 14. yüzyıl ortalarında 
bir yerde yüksek fakültelerin (teoloji, hukuk, tıp 
fakülteleri) doktorları tarafından mor ya da 
kırmızı gölgeleri olan açık renk tonlar benimsendi. 
Paris üniversitesinde rektör eflatun ya da mor, 
öğretmenler [masters] kırmızı giymeye başladı. 
Ortaçağ üniversitelerinde kullanılan cüppe 
bugünden çok az yüzeyseldi. O günün kilise ve 
üniversite ilişkisine daha fazla gönderme 
yapıyordu. 
 



İstanbul Üniversitesi 

• Zaman içerisinde fakültelerin çeşitliliği cübbe renkleri 
üzerinde etkili oldu. Tamamıyla bütün fakülteler 
tarafından uygulanan kurallar olmasa da birliğin anlamlı 
bir sembolizmi olarak belirli eğilimler, fakülte renkleri 
ortaya çıktı. Örneğin Ortaçağ Ortalarına doğru Paris, 
Oxford ve Cambridge teologları siyah, tıp öğretim 
üyeleri yeşilimsi sarı ya da kan kırmızısı giyerdi. Bu 
durum üniversiteden üniversiteye değiştiği gibi, renkler 
de zaman içinde değişime uğradı. Endülüs 
medreselerindeki kıyafetler ile kilise kıyafetlerinin 
kalıntısı bu akademik kıyafetler, giyene bir ayrıcalık 
vermekten öte üniversite mensupları için kurumsal 
kişiliği temsil aracı haline gelmişlerdir. 
 



İstanbul Üniversitesi 

• İstanbul Üniversitesi akademik kıyafetleri 1948 
yılına kadar kullanmamıştır. Hatta Osmanlı 
döneminde Darülfünun ritüelleri 
geleneksellikle ilişkilidir. Örneğin diploma 
törelerinde “Padişahım çok yaşa” övgüleri 
yapılmakta, Almanya’dan getirilen öğretim 
üyelerine hizmetleri sırasında fes giyme 
zorunluluğu getirilmektedir.  



İstanbul Üniversitesi 

• Akademik kıyafetler 1948 yılında çıkartılan 
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinin 
Akademik Kıyafetleri Hakkında Yönetmelik ile 
kabul edilmiştir. İstanbul Üniversitesi tüm 
öğretim üyelerinin akademik kıyafet diktirmesi 
ve 1 Mart 1949 günü başlayan yaz sömestri ile 
birlikte açılış törenine, tüm tören, ders ve 
imtihanlara o şekilde gitmesi zorunlu 
tutulmuştur. 

 

 



Teşekkür ederim. 

İstanbul Üniversitesi 


