
G
eçti¤imiz yirmi befl y›lda, üniversiteler sahip olduklar› bilgiyi birey-

lere ve flirketlere satma noktas›nda çok daha aktif hale geldi. Bu ti-

carileflme süreci yeni say›lmaz; uzun y›llar önce üniversiteler aras› spor

turnuvalar›n›n gelifliminde de bu durum gündeme gelmiflti. 1915 gibi er-

ken bir tarihte Yale, Amerikan futbol tak›m› sayesinde (günümüz para-

s›yla) 1 milyon dolardan fazla kazan›yordu. Ancak 1975’ten bu yana

üniversiteler araflt›rma ve e¤itim faaliyetlerinden para kazanma konu-

sunda çok daha agresif davran›yor. Birçok üniversite, örne¤in, patent li-

sans› veren geliflkin programlar, kâr amac› güden internet e¤itim hizmet-

leri ve bir dizi baflka ticari inisiyatifi hayata geçirdi. ‹lerki sayfalarda, bu

e¤ilimin neden ortaya ç›kt›¤›n›, bunun üniversiteler aç›s›ndan teflkil etti-

¤i tehlikeleri ve akademik yöneticilerin kurumlar›n›n karfl› karfl›ya oldu-

¤u riski azaltmak için neler yapabilece¤ini ele al›yorum.

Bu konuyu kamuoyu önünde ilk kez tart›fl›yor de¤ilim. 1988 y›-

l›n›n 4 Haziran günü, diploma töreninde binlerce Harvard ö¤rencisi,

mezunu ve dostuna hitaben yapt›¤›m konuflmada bu meseleyi pek de

al›fl›ld›k olmayan bir tarzda ele alm›flt›m. Harvard’›n karfl›s›na ç›kan

ticari f›rsatlar› ve okulun bunlara verdi¤i tepkiyi salt tasvir etmek ye-
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rine, dinleyicilerin ilgisini çekmek için, konuya birkaç hafta önce gör-

dü¤ümü iddia etti¤im, tamamen kurmaca bir rüyayla girifl yapt›m.

O bahar, gazeteler zorla sat›n al›nan flirketler veya afl›r› riskli

bonolarla ilgili çeflitli garip finansal dalavere hikâyeleriyle dolup tafl›-

yordu. Ivan Boesky ve Michael Milken gibi kötü ün sahibi flahsiyetler-

le ilgili öyküler finans haberleri sayfalar›n› iflgal etmiflti. Bu haberler-

den ilham alarak ben de, sözde, bir Harvard mezununun teklifi üzeri-

ne 2 milyar dolar borç al›p dünyan›n gördü¤ü en büyük akademik

kadroyu, en geliflkin olanaklar› ve en yetenekli ö¤renci toplulu¤unu bir

araya getirmemle bafllayan bir dizi rüyay› kurgulad›m.

‹lk “rüya”n›n bafl›nda, ola¤anüstü baflar›l› bir yat›r›m bankac›s›

olan bu mezunla bir akflam yeme¤inde birlikteydim. Harvard’›n bitmez

tükenmez gereksinimlerini karfl›lamak konusunda çekti¤im güçlükleri din-

ledikten sonra, beni söz konusu devasa krediyi almaya ikna ediyordu. ‹d-

dias›na göre, bu ekstra 2 milyar dolar üniversiteyi öyle ihya edecekti ki,

borcu ödeyecek finansal kaynaklara ulaflmak hiç sorun olmayacakt›. Dur-

maks›z›n para dilenmekten b›km›fl olan ben de bunu kabul ediyordum.

Hepsinin en güzeli olan ikinci “rüya”da Harvard müthifl baflar›-

l› bir döneme girer. Yeni para ak›fl› k›sa sürede, dünyaca ünlü akademis-

yenleri, göz al›c› yepyeni binalar› ve ola¤anüstü yetenekli ö¤rencileri ve

baflka pek çok entelektüel zenginli¤i okula tafl›r. ‹lk kez ö¤renciler, aka-

demik kadro ve mezunlar bir a¤›zdan benim liderlik yeteneklerimi över

ve New York Times ve Washington Post’ta gurur okflay›c› makaleler

yay›mlan›r. Ancak çok geçmeden, yaflad›¤›m mutluluk buhar olup uçar.

O geceyi izleyen her bir “rüya”da, giderek artan borç taksitlerini öde-

mek için daha karmafl›k, daha zorlu bir plan gündeme gelir.

‹fle spor program›n› köklü bir biçimde gelifltirerek koyuluyor-

dum: Stadyumu geniflletmek, lüks localar infla etmek ve Harvard’›n sü-

rekli olarak televizyona ve sezon d›fl› kârl› kupa maçlar›na ç›kmas›n›

sa¤layacak iyi sporcular› transfer etmek. Ard›ndan, borç taksitleri da-

ha fazla para gerektirdikçe, Fogg Müzesi’ndeki “fuzûli” tablolar› sat-

maya bafllad›m. Ancak umut vaat eden bu plan pek çok sanatseveri öf-

kelendirdi; hatta, bir tablo daha satmam halinde beni görevden alma-
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y› vaat eden birkaç yeni mütevelli üyesi ifl bafl›na geldi. Umudumu yi-

tirmeden derhal taktik de¤ifltirdim ve ilgilenen flirketlere, yaflam bilim-

leri (life sciences) bölümlerimizde yap›lan kefliflerin lisans›n› alma tek-

lifi sundum; bu hamle de bir süre ifle yarad›, ama kredi sözleflmesinde-

ki büyüyen taksitleri karfl›lamaya yetmedi. Moralimi yine bozmadan,

kâr amaçl› bir uzaktan e¤itim flirketi kurup, dünyan›n çeflitli yerlerin-

den, Harvard diplomas› karfl›l›¤›nda yüklü para vermeye haz›r ö¤ren-

cilere e¤itim vermeye girifltim. Ne yaz›k ki, her ne kadar yeni giriflim

genifl bir kitleye ulaflt›ysa da, yüklü pazarlama ve üretim maliyetleri

yüzünden, borcumuzu karfl›layacak kâr› elde edemedik.

Alacakl›m olan mezundan, finansal sorunlar›m›za son verecek

bir plan önermesini istedi¤imde, daha da cesur bir fikirle karfl›ma ç›k-

t›. Ona kal›rsa, belirli bir ücret karfl›l›¤›nda flirketlerin Harvard’da rek-

lam yapmas›na, örne¤in ders programlar›na kendi logolar›n› koyma-

lar›na, s›n›flara ilan panosu yerlefltirmelerine, ‹flletme Fakültesi’nin ye-

ni ö¤rencilerine pazarlama söylevleri çekmelerine ve televizyon ve in-

ternetteki tüm derslerimize reklam koymalar›na f›rsat tan›mal›yd›m.

Yafll› akademisyenlerin kazan kald›raca¤› gerekçesiyle bu öneriyi red-

detti¤imde, finansal dan›flman›m kap›ld›¤› öfkeyi gizleme ihtiyac› duy-

mad›. Yine de, ertesi akflam, borcu ödeyemez duruma düflüp kamuoyu

önünde rezil olmamam için son bir teklif getirdi: Ona kal›rsa tek yap-

mam gereken, her sene her fakültedeki ö¤renci kontenjan›n›n en son

yüz adedini ay›r›p, bunlar› aç›k art›rmayla satmakt›.

Bu uzun ve ›zd›rapl› masal, alacakl›m en son korkunç önerisini

anlat›rken nihayete erdi. O konuflurken aniden uyan›p, tir tir titreme-

ye bafllam›flt›m; bütün bu trajik olay›n bir rüyadan ibaret oldu¤unu

fark etmifltim.

Bu tür bir konuflma yapmak nereden akl›ma gelmiflti? Muhte-

melen pek çok dinleyici de Harvard Yard’dan ç›karken kendisine bu

soruyu soruyordu. Ancak, konuflmam›n sonunda da belirtti¤im gibi

gayet ciddi bir kayg›m vard›. 1980’ler boyunca, dekanlar ve profesör-

ler, Harvard’›n bir dilimini ya da bir ürününü para karfl›l›¤› -genelde

de epey büyük mebla¤lar karfl›l›¤›- sunmak yönünde say›s›z teklifle ba-
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na gelmiflti. Bu f›rsatlar›n akl›m› çeldi¤ini inkâr etmiyorum; çünkü

yayg›n kan›n›n aksine Harvard her zaman kaynak yetersizli¤i içindey-

di. Ancak zihnimi kurcalayan sorular tak›ld› akl›ma hep. Üniversitede-

ki her fley, yeterince yüksek bir fiyat verildi¤inde, sat›l›k m›yd›? Üni-

versitenin giderek artan say›da “ürün”ü kâr amac›yla sat›l›rsa, piyasa-

n›n cazibesi profesörlerin ve üniversite yöneticilerinin davran›fllar›n›

alttan alta de¤ifltirip, Harvard’›n karakterine zarar verebilir miydi?

Bu sorular o günlerde içimi kemiriyordu. Hâlâ da içimi kemiri-

yorlar, çünkü geçen on y›lda, risk sermayedarlar›yla iflbirli¤i edip be-

lirli bir kâra internetten ders pazarlayan üniversitelerle ve doktorlara

e¤itim programlar› sunup ilaç flirketlerinden para alan t›p fakülteleriy-

le ilgili haberlerin ard› arkas› kesilmedi. Bu trendleri gözlemlerken, ti-

carileflme sürecinin akademik kurumlar›n do¤as›n›, ilerde piflman ola-

ca¤›m›z biçimde dönüfltürdü¤ü kayg›s›na kap›l›yorum. Çal›flmalar›

karfl›l›¤›nda para almak için bu denli çabalayan üniversiteler, akade-

mik kadronun, ö¤rencilerin, mezunlar›n ve hatta kamuoyunun güve-

nini ve sadakatini sa¤layan de¤erlerden taviz verebilirler.

Bu kitab› yazma aflamas›nda, metni tamamen ya da k›smen

okuyan pek çok kiflinin yorumlar›ndan faydaland›m: David Blument-

hal, Bill Bowen, Maureen Devlin, David Nathan, Henry Rosovsky,

Mary Sansalone, Michael Shinagel, James Shulman, Daniel Steiner,

Loyd Weinreb ve Nikki Zapol. Kennedy Fakültesi ö¤rencisi Cory Way

bana paha biçilmez araflt›rma deste¤i verdi. Asistan›m Connie Hig-

gins, bir kez daha, say›s›z taslak üzerinde çal›flarak örnek bir ifl ç›kar-

d›; gösterdi¤i sab›r için ne kadar teflekkür etsem azd›r.

Bu kitab›n ilk müsveddesini ‹talya’n›n Bellagio bölgesindeki

Serbelloni Villas›’nda yazmama imkan tan›yan Rockefeller Vakf›’na

da çok fley borçluyum. Gianna Celi’nin eflsiz idaresinde oluflan bu dü-

flünme ve yazma ortam›n›n bir benzeri olamaz herhalde.

Nihayet, eflim Sissela her bir kelimeyi özenle okudu ve bana pek

çok de¤erli öneri getirdi. Bu kitap e¤er bir katk› içeriyorsa, bu büyük

ölçüde ondan ve di¤er arkadafl ve meslektafllar›mdan ald›¤›m destek-

ten kaynaklanmaktad›r.
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