
S
on bir y›ld›r üniversitelerimizin çeflitli yönleri üzerinde, hem üniver-

site içinde hem bas›nda hem de siyasal çevrelerde, flimdiye kadar

görülmemifl yo¤unlukta tart›flmalar olmaktad›r. Geçen Haziran’daki

ö¤renci olaylar› ve üniversitede reform istekleri bu konular üzerinde

hiç olmazsa düflünmeyi ve yazmay› art›rm›flt›r.

Üniversite sorunlar› üzerinde günlük bas›nda son bir y›ld›r ç›-

kan yaz›lar›m› bir kitapç›k içinde toplamam›n yerinde olaca¤›n› söyle-

yen arkadafllar›m›n görüflüne uyarken, genel olarak üniversiteler ko-

nusunda çok ayd›nlat›c› bir tafllama sayd›¤›m Prof. M. Cornford’un

Microcosmographia Acedemica’s›n› dilimize çevirmenin ve bu kitapta

yay›nlaman›n da yararl› olaca¤›n› düflündüm.

Ankara, 15 fiubat 1969

Seha L. Meray’›n Önsözü



Rahmetli hocam Prof. Seha L. Meray bu küçük denemeyi Türk-

çe’ye çevirerek, 1967-1968 y›llar›nda Üniversite Sorunlar› üstüne gün-

lük gazetelerde ç›kan befl makalesine ekleyerek yay›mlam›flt› (Ankara,

Do¤an Yay., 1969). Kendi makalelerinde irdeledi¤i sorunlar, teknik

ayr›nt›lar› aç›s›ndan, hiç flüphesiz çok de¤iflmifltir. Ancak, üniversite-

lerde araflt›rma ve ö¤renime önem verilmesi gerekti¤i üstündeki ›srar›,

bugün de de¤erini koruyor.

Ben, Cambridge’s Classic Guide to Success in the World bas›-

m›ndan biri Cornford’a (1922), ötekilerse Gutrie’ye (1949) ve Chad-

wick’e (1993) ait olan üç önsözü çevirip kitapç›¤›n bafl›na koydum.

Seha Bey’i sevgi ve özlemle an›yorum.

Mete Tunçay
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F
rancis Macdonald Cornford (1874-1943) Cambridge’in Trinity

College’inde ö¤retim üyesiydi ve Cambridge’in ilk eski ça¤ felsefe-

si profesörü olmufltu. Sokrates, Platon ve Aristoteles üstüne yazd›¤› ki-

taplar s›k s›k yeniden bas›lm›flt›r ve ölümünden yar›m yüzy›l sonra bi-

le, bunlar hâlâ yetkili metinler olarak durmaktad›r. Cornford kendi ki-

flili¤inde güçlü bir zekây› çok hofl niteliklerle birlefltirmiflti. Belirgin bir

özelli¤i de, yerleflik uylafl›mlara dayal› kan›lardan uzak durmas›yd›. ‹ç-

güdüsel olarak sanatç›, müzikçi ve flair olan bu bilgin, bir flaireyle

(Charles Darwin’in torunuyla) evliydi. Kafas›, her zaman, ayak bas›l-

mam›fl yollar aramak, eski sorunlara yeni aç›lardan bakmak ve (yazar-

lar›n›n onlar› nas›l bir duygu havas› içinde kaleme ald›klar›n› keflfet-

mek amac›yla) inceledi¤i metinlerin ötesine ve arkas›na eriflmek ister-
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di. Eski Yunan dininin tarihçisi Jane Harrison gibi, o da eski yazarla-

r›n gerçekten ne düflündüklerini ve ne hissettiklerini keflfetmeye çal›fl›-

yordu. (Görüflleri, Bayan Harrison’dan derinli¤ine etkilenmifltir, ama

Cornford’un bilimsel kesinli¤e ondan çok daha fazla sayg›s› vard›!) ‹n-

giltere Kilisesi’ne ba¤l› bir rahibin o¤lu oldu¤u halde, Platon gibi H›-

ristiyanl›¤a o denli yak›n bir yazardaki H›ristiyan olmayan ve ilkel

olan yanlar hakk›nda ola¤anüstü bir duyarl›¤› vard›. Sözcüklerin an-

cak yüzeyde kalabileceklerini ve insanlar›n gerçek güdülerinin genel-

likle çok daha karmafl›k oldu¤unu biliyordu.

Akademik kurullar›n bir karar al›rken (ya da almaktan kaç›n›r-

ken) izledi¤i eziyetli politikalardaki kendi deneyimleri, onu 1908’de,

yani daha otuzlu yafllar›n›n bafllar›nda, ünlü Microcosmographia Aca-

demica tafllamas›n› yazmaya yöneltmiflti. Bu, belirli bir ba¤lamda or-

taya ç›km›fl rastlant›sal bir yap›ttan fazla bir fleydir. Ona do¤rudan

do¤ruya yol açan ortam›n koflullar› art›k bilinemez; ama bu, her türlü

de¤iflmeyi önlemek isteyen afl›r›-tutucular›n hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›¤›

gençten bir akademisyenin aç›klad›¤› bir bildiridir. Belki altm›fll› yafl-

lar›nda da, her türlü de¤ifliklik ve yenili¤in kendi içlerinde arzu edilesi

de¤erler oldu¤una inanm›fl afl›r›-ilericiler hakk›nda da benzer bir yap›t

yazabilirdi.

Cornford’un keskin gözlemleri, onun kendi zaman ve mekân›n›

aflan zekice bir tafllama ortaya koymas›na olanak vermifltir. ‹nsan do-

¤as›ndaki evrensel zay›fl›klara de¤inmektedir.

May›s 1993
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M
icrocosmographia Acedemica 1922’de yeniden bas›l›rken,

Cornford bu yap›t›n aradan on dört y›l, bir de savafl geçtikten

sonra hâlâ anlaml› olmaya devam etti¤i konusunda k›sa bir önsöz yaz-

m›flt›. (Propagandan›n “yalan söyleme sanat›n›n, düflmanlar›n›z› tam

da kand›ramadan, dostlar›n›z› kand›rmaya çok yaklaflt›¤›n›z dal›” di-

ye harika tan›m›n› da o önsöze borçluyuz.) Yaflam›fl olsayd›, üstünden

bir yirmi yedi y›l daha ve ikinci ve daha da büyük bir savafl geçtikten

sonra yeniden ortaya ç›k›fl›n› aç›klamak için birkaç söz daha ekleyece-

¤i düflünülebilir. Ancak onun hakk›yla doldurabilece¤i bir bofllu¤u ben

doldurmaya kalk›flabilseydim, Microcosmographia’n›n var olma ge-

rekçesinin sadece flimdiki duruma de¤gin olmas›ndan ibaret kalmad›-

¤›n› öncelikle söylerdim. Bu kitap flimdiden bir klasiktir. Akademik

sahne, 1908’den bu yana gerçekten de¤iflti; fakat pazar günleri üstü-
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nüzde akademik binifl olmadan Madingley’de yürümenin yasak olma-

s› gibi tarihi ayr›nt›larla ans›z›n karfl›laflmak, ilave bir haz kayna¤› olu-

yor. Daha baflkalar›n› s›ralayarak, yeni okuyucuyu bu hazdan yoksun

b›rakmayaca¤›m. Cornford’un düflman›n›n atalet [hareketsizlik] olma-

s›na karfl›l›k (“Herhangi bir fleyin yap›lmas› gerekti¤ini destekleyen tek

bir kan›t vard›r, öteki kan›tlar hiçbir fley yap›lmamas› için öne sürülen

kan›tlard›r”), bugün bizim de¤er verdi¤imiz (onun da de¤er verdi¤i)

fleylerin karfl›s›ndaki en büyük tehlikenin fazla h›zl› de¤iflme oldu¤unu

makul olarak düflünebilece¤imizi söylemek, belki daha ciddi görünebi-

lir. fiuras›na da hay›flanmak gerekir ki, art›k “ne istediklerini bildikle-

ri [yani bütün paray› harcamak istedikleri] için tehlikelidirler” tan›m›-

n› ›slah–olmam›fl Nizam-› Âlemcilerle s›n›rlayam›yoruz. Yine de her

fley bir yana, birer tehdit oluflturduklar› ölçüde, bugünün de¤ifliklikle-

rinin ço¤una akademisyenlerin kendileri neden olmamaktad›r. Bunlar

d›flar›dan kaynaklanma e¤ilimindedirler ve baflar›lar›n›n sebebi de çok

genifl ölçüde, Aceleci Delikanl› niteliklerinden birkaç› daha olsayd› du-

rumun kurtar›labilece¤ini ileri süren savlar aras›nda, onun hakk›nda

hiçbir fley yapmamak gerekti¤i yolundaki eski kan›tlar›n süregelmesi

de¤il midir?

Microcosmographia’n›n çekicili¤inin bugünkü duruma da uy-

gun olmaya devam etmesinden ileri gelmedi¤ini söyleyerek bafllad›m,

ama bu uygunlu¤un süregeldi¤ini onaylamaya sürüklendim. Buna ke-

sinlikle inan›yorum. Bir kolej yönetim kurulunda ya da fakülte kuru-

lunda görev yapan biri, Kan›tlar ve ‹fl Yürütme hakk›ndaki bölümleri

hemen bildiklik hissetmeden okuyamaz. Cornford ilkelerinin Birinci

Dünya Savafl›’ndaki devlet dairelerine uygulanabilirli¤ini an›yordu.

Ben de, ikincisinde onlarla tan›flt›r›lmaya de¤er bulunan meslekdaflla-

r›m taraf›ndan zevkle karfl›land›klar›na tan›kl›k edebilirim. Ayr›ca, sa-

vafltan hemen önce bu kitab› bir elektrik mühendisli¤i firmas›n›n ba-

fl›ndaki kifliye okutmay› denedi¤imde, bana, ifl dünyas›n›n o ö¤ütlere

âcil bir ihtiyac› oldu¤u güvencesini verdi. Yay›nc›lar›n 1945’te Chica-

go Üniversitesi Yay›nevi’nden, seçkin bir arkadafl grubuna da¤›t›lmak

üzere küçük bir özel bas›m yap›lmas› için bir siparifl ald›klar›n› ekle-
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mek de do¤ru olur. Bunun Sonu Nereye Var›r (Bafl›ndan Büyük ‹fle

Kalk›flmamak) kan›t›n›n ya da Olgunlaflmam›fl Zaman ‹lkesi’nin mo-

das› geçemez. Bunlar›n kökleri, de¤iflen tarih koflullar›nda de¤il, insan

do¤as›ndad›r. Okuyun ve görün.

Temmuz 1949
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