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Özet
Modernleﬂme serüvenimiz do¤rultusunda Bologna süreci ile birlikte geliﬂimini sürdüren Türk yüksekö¤retiminin, günümüzde derin bir tarihi birikime ve ortak referans çerçevesine sahip oldu¤u engin co¤rafyada, ‘çok eksenli bir yönelime’ ihtiyac› söz konusudur. Bu ihtiyaç kendisini, küresel rekabetin yo¤unluk kazand›¤› ve yüksekö¤retim kurumlar›n›n ekonomik bir sektör olarak yeniden tasarlan›p yap›land›r›ld›¤› bu dönemde daha belirgin
olarak hissettirmektedir. ‹çinde bulundu¤umuz dönemde ülkemizin çok eksenli ve proaktif d›ﬂ politik aç›l›m›na
paralel biçimde bir yüksekö¤retim alg›s› ve prati¤inin üretilmesi zorunludur. Tek bir yönelim ile kendini kay›tlayarak donuklaﬂan de¤il, ‘çok eksenlilik’ ile kendini üniversal akademik de¤erler alan›nda dinamik bir aktör olarak
var eden bir yüksekö¤retim alg›s›na gereksinim duyulmaktad›r. Tarihsel derinli¤inde medeniyet havzas› olan Anadolu, Balkanlar, Bat› Asya, Orta Asya, Ortado¤u ve Kuzey Afrika’y› kapsayan bölgede bir medeniyet perspektifi ile
yeni bir Yüksekö¤retim Dünyas›n›n inﬂas› gereklilik arz etmektedir. Küresel ekonominin üniversite kavram›n›, piyasa eksenli olarak dönüﬂüme u¤ratt›¤› bu dönemde küresel çapta yeni bir yüksekö¤retim dünyas› inﬂas›, söz konusu medeniyet havzas›nda sosyal, kültürel ve ekonomik geliﬂimin dinamosu olacakt›r. Bu öngörüden hareketle,
felsefi ça¤r›ﬂ›m› ve taﬂ›d›¤› düﬂünsel miras› ile ‘Mevlana’ ad›n› verdi¤imiz bu süreç, Yüksekö¤retim alan›nda küresel bir aç›l›m›n potansiyelini taﬂ›yan inﬂai bir ak›l olarak tasarlanm›ﬂt›r. Bu bildiride sözünü etti¤imiz inﬂai akl› var edecek tarihsel, toplumsal ve kültürel potansiyelin imkan› tart›ﬂma konusu yap›lacakt›r.
Anahtar kelimeler: Mevlana süreci, yüksekö¤retim, d›ﬂ politik vizyon.

Giriﬂ
Felsefi, dini ve kültürel köken aç›s›ndan farkl›laﬂan tarihi entelektüel birikimlere sahip olan insanl›¤›n bilgi
alanlar› ve bu alanlara özgü problematikleri homojen bir yap› arz etmez. Ancak, tarih boyunca ortak bir düﬂün kozmozunda yol bulma çabas›nda olan insanl›k, bu tarihsel entelektüel yürüyüﬂte, birbirinden yal›t›k de¤il, tam tersine kaynaﬂ›k bir zihin durumu ile hareket emiﬂtir. Her bir medeniyetin ya da felsefi gelene¤in kendine özgü bir tak›m ay›r›c› vas›flar› bulunmakla birlikte, tarihsel birikimleri aç›s›ndan bunlar, bir gelenek zinciri içerisinde birbirlerinin ard›llar› olmuﬂlard›r.
Kuramsal ve kurumsal düzlemde birbirini yorumlayarak zenginleﬂtiren ve teraküm eden bu tarihsel gelene¤in
kurucu halkalar›n›, antik Yunan’dan M›s›r’a, Mezopotamya’dan, ‹ran’a ve Hinde kadar kadim felsefi gelenekler

2504

D. Günay, M. K›l›ç

oluﬂturmuﬂtur. Müslüman entelektüeller bu kadim gelene¤i reddetme yerine, Yunanca, Süryanice, Farsça, Aramice ve Hintçe olan bu birikimle yüzleﬂerek özümleme çabas› içerisine girmiﬂlerdir. Böylece onlar, kadim felsefe,
hikmet ve bilgi kaynaklar›ndan yararlanm›ﬂlar, geliﬂtirmiﬂler ve gelece¤e taﬂ›m›ﬂlard›r. Nitekim bu perspektife
ba¤l› olarak, 9. yüzy›lda Abbasiler döneminde (832) kadim ilim merkezlerinden olan Ba¤dat’ta Beytü’l-Hikme kurulmuﬂtur. Bu akademide görev yapan ilim adamlar›, felsefe ve bilimlerle ilgili kitaplar› tercüme etmiﬂlerdir. Böylece ‹slâm dünyas›nda ortaça¤da entelektüel dinamizmin daha dokuzuncu yüzy›lda kurumsal bir ivme yakalad›¤›
görülmektedir.
Söz konusu bütünselci tutum, kurumsal anlamda yüksekö¤retim alan›nda da bir eklemlenme süreci olarak okunabilir. Buna göre bir yanda, Platon’un Akademia’s›, Aristoteles’in Lyseum’u, Büyük ‹skender’in Museum’u; öte
yanda Ba¤dat’ta Beytü’l-Hikme, Fas’ta Kayrevan üniversitesi, Bat› üniversitelerine yap›sal bir model oldu¤u ifade
edilen Kurtuba ve G›rnata gibi kültür merkezlerinde kurulan yüksekö¤retim kurumlar› ve Nizamiye Medreseleri;
ayr›ca bunlar›n d›ﬂ›nda modern Bat› üniversitelerinin ilk tarihsel prototipleri olan Bologna Üniversitesi, Oxford
Üniversitesi, Paris Üniversitesi ve di¤er tarihsel örnekler birbirlerine eklemlenebilecek bir entelektüel miras› ifade etmektedir.
Ayn› bir Medeniyet havzas›nda yer alan ülkelerin ortak kültürel zemininin sa¤lad›¤› imkan ve ihtiyaçlar, bir
Yüksekö¤retim Dünyas› inﬂas›n›n en önemli dayana¤›d›r. Böyle bir felsefi tutuma dayanan bu projenin (Mevlana
Süreci) amac›, Bologna sürecini tarihsel soy kütü¤ü ve arkaplan› anlam›nda tamamlay›c› ve bütünleﬂtirici bir ‘yüksekö¤retim felsefesi ve dünyas›’ oluﬂturmakt›r.
Bu proje, ‹slam dünyas›nda oniki asra yak›n bir süre oldukça derin bir tarihi kökene sahip olan yüksekö¤retim
tecrübesi ve ilim gelene¤inin modern dönemde klasik formundaki evrensel de¤erleri aç›s›ndan yeniden inﬂas›n›
amaçlamaktad›r. Söz konusu de¤erlerin baﬂ›nda, aidiyetine bak›lmaks›z›n ulaﬂ›lmas› gereken yitik bir de¤er olarak
alg›lanan ‘bilgi ve hikmetin’ aranmas› ilkesi ya da antik kökenini Aristo’ya götürebilece¤imiz ‘hakikate ulaﬂma iste¤i’ gelmektedir.
Sistematik anlamda bilgi üretimi ve aktar›m›n› akademik bir formda gerçekleﬂtiren dönemin e¤itim kurumlar›, temel de¤er olarak söz konusu ilkeyi benimsemiﬂlerdir. Bu de¤erin gerçekleﬂmesi, yüksek düzeyde bilgi üretim
ve ö¤retimi yapan kurumlar›n ve daha temelde bunlar› inﬂa ve ihya edecek olan etkin akl›n varl›¤›na ba¤l›d›r. Bu
ak›l da ancak, yerelli¤in, lokalleﬂmenin, yapay zihinsel ve fiziksel s›n›r ve s›n›rland›rmalar›n aﬂ›lmas› ile aktive edilebilecek olan bir bilgi aray›ﬂ› ile mümkündür.
Nitekim bunun, ço¤ulcu bilim tasavvuru ile ‹slâm dünyas›n›n tarihi ilim gelene¤inde oldukça etkin ve yayg›n
bir mobilizasyon ile varl›k buldu¤unu ifade edebiliriz. Öyle ki, söz konusu tarihsel dönemlerde ilim tahsiline ç›kan ö¤renciler, farkl› co¤rafyalarda ya da ülkelerde bulunan e¤itim kurumlar›ndan ve farkl› üstatlardan ders alma
gelene¤ini sürdürmüﬂlerdir. Bu hareketlilik, ilgili tarihsel kesitlerde Bat›dan Do¤uya ve hatta iç Asya’ya kadar uzanan engin bir co¤rafyada dönem dönem farkl›laﬂan ilim merkezleri (Ba¤dat, Medine, ﬁam, Harran, Kahire, Kurtuba, G›rnata, Semerkant, Taﬂkent, Buhara, ‹stanbul vd.) aras›nda dinamik bir süreç olarak tecrübe edilmiﬂtir.
Bilgi ve hikmet aray›ﬂ›n›n bu çok merkezli ve devingen tecrübesi yaln›zca yüksek düzeyde bilgi üretimi ve ö¤retimi amac›n› gerçekleﬂtirmekle kalmam›ﬂ, bunun yan› s›ra farkl› etnik kökene, dile, kültüre ve hatta dine mensup ilim talebeleri ve entelektüellerini sosyal bir iletiﬂim ve etkileﬂim a¤›na dahil etmiﬂtir. Daha genel anlamda bu
sosyolojik ve sosyo-psikolojik temas, toplumlar ve kültürler aras› etkileﬂimin yaratt›¤› bir zenginlik ve sinerjiye dönüﬂmüﬂtür. Mevlana süreci, tarihsel tecrübemizden hareketle varolma imkan›n› özünde taﬂ›d›¤›n› ifade edebilece¤imiz bir ideali yeniden realize etme amac›n› gütmektedir.
‹slâm ve Bat› medeniyetinin yüksekö¤retim alan›ndaki tarihsel örneklemlerinin bu ço¤ulcu yap›s›, universitas’›n
uluslarüstü kozmopolitan bir yap›sal modellemeye iﬂaret etti¤inin göstergesidir. Bu tarihi yap›sal modelin, 1998
y›l›nda Sorbonne’da bir araya gelen Almanya, Fransa, ‹talya ve ‹ngiltere’nin yüksekö¤retimden sorumlu bakanlar›n›n bir “Avrupa Yüksekö¤retim Alan›” oluﬂturma konusundaki ça¤r›lar› üzerine, 1999 y›l›nda ‹talya’da toplanan
Avrupal› 29 e¤itim bakan›n›n Bologna Deklarasyonu’nu imzalamas›yla baﬂlatt›klar› Bologna süreci ile varl›k bulmuﬂtur. Ülkeler aras› üniversite derecelerine bir standart getirmeyi ve böylece hareketlili¤i art›rmay› amaçlayan bu sü-
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reç 2010 projeksiyonu ile söz konusu ülkelerden al›nan derece ve diplomalar›n birbiriyle uyumlu oldu¤u bir ‘Yüksekö¤retim Dünyas›’ oluﬂturmay› hedeflemiﬂtir.
Pratik/pragmatik aç›dan bu süreç, küresel rekabet ortam›nda Avrupa’y› yüksekö¤retim alan›nda nitelikli ö¤renci ve ö¤retim kadrosunu çekebilecek uluslar aras› bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlamaktad›r. Uluslarüstü ölçekte yüksek nitelikli ö¤renci ve ö¤retici profili ile iﬂgücü potansiyeli oluﬂturmaya çal›ﬂan bu süreç, ‘universitas’›n telosuna uygun bir etnik, dinsel ve kültürel çeﬂitlili¤in etkin mobilizasyonunu sa¤lamaktad›r.
Bu sürece etkin bir ﬂekilde dahil olan Türk yüksekö¤retimi, modernleﬂme serüvenimizin bir parças› olarak dönüﬂümünü gerçekleﬂtirmiﬂtir. Söz konusu serüven, yirminci yüzy›l›n baﬂ›nda modern Bat› üniversite modelini benimseyen Darülfünun ile kurumsallaﬂm›ﬂt›r. Bat›l›laﬂma e¤ilimi do¤rultusunda tek eksenli geliﬂimini sürdüren
Türk Yüksekö¤retimi Bologna süreci ile birlikte yeni bir geliﬂim evresine girmiﬂtir. Ancak kökenini onbirinci yüzy›lda Selçuklu dönemine, daha sonra Osmanl›n›n kuruluﬂ evresinden itibaren kurumsallaﬂan yüksekö¤retim gelene¤ine kadar geri götürebilece¤imiz oldukça derin bir tarihi birikime ve referans çerçevesine sahip olan bölgede,
yüksekö¤retiminin ‘çok eksenli bir yönelime’ ihtiyac› söz konusudur. Bu ihtiyaç kendisini, küresel rekabetin yo¤unluk kazand›¤› ve yüksekö¤retim kurumlar›n›n ekonomik bir sektör olarak yeniden tasarlan›p yap›land›r›ld›¤›
bu dönemde daha belirgin olarak hissettirmektedir.

Niçin Mevlana Süreci?
Medeniyet, tarihte insanl›¤›n tüm yönleriyle maddi ve manevi varl›¤›n›n tezahür biçimlerini ve düﬂünceden sanata, edebiyattan mimariye, bilimden teknolojiye kadar beﬂeri miras› ifade eder. Bu miras›n zaman ve uzam boyutunda her bir havzada biricik bir yaﬂam prati¤i ya da tecrübesi olarak ortaya ç›kt›¤›n› görmekteyiz. Böylece her bir
medeniyet kendine özgü bir varoluﬂsall›k sergileyerek insanl›k tarihinde boy göstermiﬂtir. Bunlardan, Yunan medeniyeti ‘felsefe’, Babil ve Harran medeniyetleri ‘irfan’ ve Modern Avrupa ‘bilim ve teknoloji’ medeniyetidir. Öte
yandan ‹slam medeniyeti ise ‘gönül medeniyeti’ olarak tavsif edilebilir.
Tümüyle varl›¤› kutsay›p, ‘yarat›lan› yaratandan ötürü sevme’ inanc› gönül medeniyetinin temel felsefesidir. Bu
felsefe üzerine kurulu olan gönül medeniyeti, sevgi, adalet, bar›ﬂ ve hoﬂgörü esas›na dayan›r. Bu medeniyetin kurucu mimarlar›ndan birisi olmas› yönüyle Mevlana’n›n bu sürece ismini vermesi derin bir anlam dünyas›n›n kap›s›n› aralamaktad›r. Bugün insanl›¤›n bitimsiz hegemonik tutkular›n›n yol açt›¤› çat›ﬂmac› ve savaﬂkan ruhu dizginleyecek ve onu dinginli¤e sevk edecek olan bir gönül mimar›n›n bu sürece ad›n› vermesi bu anlam evrenine giriﬂin anahtar› olacakt›r.
Hiçbir ayr›m gözetmeksizin insan› tüm de¤erleriyle ve farkl›l›klar›yla merkeze alan Mevlana’n›n aﬂk ve muhabbetle inﬂa etti¤i gönül medeniyeti, dünyada Yüksekö¤retim Alan›na yeni bir ruh getirecektir. Sürecin ad›nda içkin
olan mana düzlemi, farkl› etnik köken ve uluslardan gelen insanlar aras›nda en köklü ve kal›c› ba¤ olan ‘gönül köprüsünü’ kurmay› tazammun etmektedir. Mevlana ö¤retisine egemen olan bu ruhun vermiﬂ oldu¤u ilham ile Yüksekö¤retim düzeyindeki bu akademik-entelektüel iletiﬂim, salt kültürler aras› bir iletiﬂim olman›n ötesinde ‘insanl›¤›n kardeﬂli¤ini ve bar›ﬂ›’ tesise katk› gibi esasl› bir katma de¤er üretecektir. Mevlana ve ö¤retisinin ruhunu üfleyece¤i ya da can verece¤i bu iﬂbirli¤i süreci, bölgede kal›c› bar›ﬂ›n ve daha da ötesinde Cihan Bar›ﬂ›n›n (Pax Universo) teminine yönelik ciddi bir katk› sa¤layacakt›r. Zira sözünü etti¤imiz medeniyet bilinci toplumsal çat›ﬂmalar› ve husumetleri yok edici bir ‘gönül vüs’ati’ kazand›rmay› amaçlamaktad›r.
Nitekim bu de¤eri teyit edercesine UNESCO, 2007’yi ‘Dünya Mevlana Y›l›’ ilan ederek, Mevlana ve ö¤retisini insanl›¤›n ortak miras› olarak tescil etmiﬂtir. ‹nsanl›¤›n ortak akl›na, sa¤duyusuna ve esasta gönlüne hitap eden
bu miras, Mevlana sürecinin meﬂruiyet zeminini bizatihi kendisi kurmaktad›r. Bu medeniyet miras›n› devralan ülkemizin çok eksenli, proaktif ve sorunsuz d›ﬂ politik aç›l›m›na paralel bir yüksekö¤retim alg›s› ve prati¤i üretmek
zorundad›r. Tek bir yönelim ile kendini kay›tlayarak k›s›rlaﬂt›ran ve donuklaﬂan de¤il, ‘çok eksenlilik’ ile kendini
üniversal akademik de¤erler alan›nda dinamik bir aktör olarak var eden bir yüksekö¤retim alg›s›na Ortado¤uda gereksinim duyulmaktad›r.
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Türkiye’nin D›ﬂ Politik Vizyonu ve Yüksekö¤retim Stratejisi
Ço¤ulcu bilim tasavvuruna dayanacak olan bu çok eksenli süreç, ülkelerimizin yüksekö¤retiminin bilimsel,
toplumsal ve ekonomik gerçeklikler do¤rultusunda daha sofistike bilgi ve teknoloji üretimine imkan tan›yacakt›r.
Bu süreçte yüksekö¤retimimiz uluslar aras› arenada, yaklaﬂ›k iki yüzy›ll›k modernleﬂme serüvenindeki tek yönlü
edilgen pozisyonunu terk etme ve daha etkin bir aktör olma f›rsat›n› yakalayacakt›r. ‹çinde bulundu¤umuz zamansal kesit, tüm ﬂartlar› ile bu alt›n f›rsat›n önümüzde bulundu¤una iﬂaret etmektedir. Bu sürecin/projenin gerçekleﬂtirmeyi hedefledi¤i amaç da yerel ve küresel ölçekte ait oldu¤umuz bu zamansal ve mekansal ortam› dönüﬂtürebilecek bir dinamizmi bünyesinde bar›nd›rmaktad›r.
Ayr›ca bu süreç, özellikle Ortado¤u ülkelerinin bugün bir medeniyet perspektifi ile derinlik kazand›¤› d›ﬂ politik vizyonunu yüksekö¤retim düzeyinde boyutland›rma hedefini gütmektedir. Somut olarak, tarihsel derinli¤inde medeniyet havzas› olan Anadolu, Balkanlar, Bat› Asya, Orta Asya, Ortado¤u ve Kuzey Afrikay› kapsayan bölgede bir medeniyet perspektifi ile Yüksekö¤retim Dünyas›n›n inﬂas› amaçlanmaktad›r.
Mevlana süreci kapsam›nda inﬂa edilmesi amaçlanan yüksekö¤retim dünyas›, Bologna sürecinden daha h›zl› bir
ilerleme potansiyeline sahip görünmektedir. Zira, bu süreç kapsam›na dahil edilmesi planlanan ülkelerde ço¤unlukla yerleﬂik yüksekö¤retim yap›lar› bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla yerleﬂik ve istikrarl› e¤itim sistemlerine sahip
olan AB ülkelerine göre daha h›zl› bir dönüﬂüm ve yap›lanma potansiyelini bünyelerinde taﬂ›maktad›rlar. Bu süreci h›zland›rabilecek olan bir di¤er önemli faktör ise muhtemel üye ülkeler aras›ndaki tarihi, sosyal ve kültürel ortak kodlar›n varl›¤›d›r.
Ülkemizin d›ﬂpolitik aç›l›m› çerçevesinde her düzlemde gerçekleﬂtirdi¤i yak›n uluslar aras› iliﬂkiler ba¤lam›nda E¤itim Bakanl›klar› düzeyinde yüksekö¤retim alan›nda iﬂbirli¤i anlaﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Bunun yan› s›ra kurumsal düzeyde Yüksekö¤retim Kurulu ve baz› üniversitelerimiz ilgili ülke üniversiteleri ya da yüksekö¤retim kurullar› ile protokoller imzalam›ﬂlard›r. Bu türden protokoller, bu projenin esas ald›¤› fikrî temel aç›s›ndan bir ön giriﬂim ve ad›m olmas› noktas›nda önemlidir.
Ancak yap›lan bu protokollerin ve anlaﬂmalar›n uzun soluklu ve kal›c› bir ﬂekilde uygulamaya geçirilmesi noktas›nda yetersiz kald›klar›na, ortaya ç›kan tecrübeler müvacehesinde tan›k olunmuﬂtur. Dolay›s›yla bunun bir
‘Yüksekö¤retim Dünyas›’ olarak tasarlan›p, uluslarüstü ölçekte sistemli bir ﬂekilde inﬂa edilmesi bu hedefin daha
etkin ve sürdürülebilir olmas›n› mümkün k›lacakt›r. Daha bütünsel bir bak›ﬂla, mesainin tek tek ülke üniversiteleri aras›nda yap›lacak olan anlaﬂmalara de¤il, bir sistem kurma çabas›na odaklanmas› zorunludur.
Ayr›ca ülkemizin proaktif d›ﬂpolitik ve ekonomik yaklaﬂ›m› ile birlikte art›ﬂ gösteren siyasi ve iktisadi geliﬂmeye, kültürel ve entelektüel düzeyin eklemlenmesi toplumlar aras› iliﬂkilerde kal›c› gönül köprülerinin kurulmas›
aç›s›ndan önem arz etmektedir. Bu yüzden yüksekö¤retim düzeyinde kurulacak olan bu sistem, sosyal, kültürel ve
entelektüel bir ak›ﬂkanl›k için etkin ve verimli bir zemin haz›rlayacakt›r. Bu sürecin baﬂlat›lmas›, bölge ülkelerinin
ekonomik ve kültürel geliﬂimine azami ölçüde katk›da bulunacakt›r.
Bölge ülkelerinin yüksekö¤retim kurumlar›nda ö¤renim gören milyonlarca gencin derin tarihi ve kültürel köklere sahip oldu¤umuz bölge ülkelerine yönelik mobilizasyonu, onlar›n kültürel etkileﬂim ile farkl› bir ufuk ve vizyon kazanmalar›na imkan sa¤layacakt›r. Gençlerimizin bölge ülkelerini tan›malar› ile edinecekleri bu vizyon gelecekte ülkelerimizin kültürel, ekonomik ve siyasi aç›dan daha donan›ml› insan gücünün yetiﬂmesine vesile olacakt›r.
Küresel ekonominin üniversite kavram›n›, ekonomi ve piyasa eksenli olarak dönüﬂüme u¤ratt›¤› bu dönemde
dünyada küresel güçlerin ya da bu yolda büyüme ivmesi gösteren ülkelerin, yüksekö¤retimin küresel çapta ekonomik bir sektör oldu¤unun fark›ndal›¤› ile yat›r›mlar›n› ve okullaﬂma oranlar›n› art›rd›klar›na tan›k olmaktay›z. Bu
küresel ekonomik sektörün ülke ekonomilerine kataca¤› mali de¤eri maksimize etme ad›na baz› ülkelerin yabanc›
ö¤rencileri kendi yüksekö¤retim kurumlar›na çekmek için yo¤un tan›t›m çabas› gerçekleﬂtirdiklerini görmekteyiz.
Son dönemde ülkemizde bu çerçevede, yüksekö¤retim alan›nda okullaﬂma oran›n›n art›r›lmas› ve uluslarüstü
düzeyde protokollerin yap›lmas› gibi somut ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Ancak ne yaz›k ki ülkemizin bu sektörel alandan sahip oldu¤u pay oldukça düﬂük düzeydedir. Nitekim ‘Milli E¤itim Bakanl›¤› Yurtd›ﬂ› E¤itim Genel Müdürlü¤ü’ verilerine göre Türkiye’de okuyan yabanc› ö¤renci say›s› 16,656 iken, Türkiye’den yurtd›ﬂ›na yüksekö¤retime giden
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ö¤renci say›s› 44,204’tür.[1] Dolay›s›yla ülkemizin söz konusu sektörel alandan elde edece¤i pay›n art›r›lmas› ba¤lam›nda bu projenin varl›k bulmas› büyük önem arz etmektedir.

Mevlana Sürecinin Projelendirilmesi
Mevlana sürecinin hayata geçirilebilmesi, bu projenin gereklili¤ine inanan bölge ülkelerinin kolektif bir ak›lla
yapacaklar› etkin kat›l›m ile mümkün olacakt›r. Bölge ülkelerinin kendi öz yeterlili¤inin bilincinde olarak yapacaklar› katk›, stratejik bir planlama ile sürdürülmesi durumunda baﬂar›y› kaç›n›lmaz k›lacakt›r. Bunun için öncelikle,
Bologna sürecini baﬂlatan siyasi iradeye (E¤itim Bakanlar›) eﬂ bir iradenin ya da daha üst düzeyde bir iradenin
(Devlet Baﬂkanlar›) ortaya konulmas› gerekmektedir.
Bu sürecin oluﬂumu öncelikle genel bir çerçevenin ve organizasyon ﬂemas›n›n kurulmas› ile baﬂlat›labilir. Bologna sürecine benzer biçimde oluﬂturulacak olan bu ana çerçeve ya da çat›n›n daha sonra süreç içerisinde periyodik eylemsel gündemlerle içeriklendirilmesi yoluna gidilebilir.
Bu süreç, bölge ülkelerinin bilim ve teknoloji alan›nda cazibe merkezi olmas›n›n önünü açacak bir f›rsatlar alan› yaratacakt›r. Bölge ülkelerin beﬂeri sermayesinin içini boﬂaltan beyin göçünün önünü kesmeye yönelik bir imkan sa¤layacakt›r.
Mevlana süreci çerçevesinde bölge ülkelerinin, ortak organizasyonel akl›n› harekete geçirmeleri ile küresel
düzlemde sosyo-kültürel imajlar› yükselecektir. Bu süreç ayn› zamanda bölge ülkelerinin sosyolojik, politik ve ekonomik stabilizasyonuna ve kalk›nmas›na imkan sa¤layacak bir f›rsatlar dünyas› yaratacakt›r.
Bu sürecin hareket noktas›n› uluslarüstü düzeyde ortak bir siyasi irade oluﬂturmakla birlikte, sürecin bir proje
olarak eylem plan›n›n ç›kar›larak sürdürülmesi gereklilik arz etmektedir. Bu proje, sistemli, sürdürülebilir bir süreç olmal›d›r. Gelece¤in de¤iﬂen ﬂartlar›na (imkan ve ihtiyaçlar›na) göre biçimlenen bir süreç olmal›d›r.
Bu çerçevede ﬂöyle bir eylem plan› öngörülebilir:

Proje Eylem Plan›
1. Projenin teorik çerçevesinin haz›rlanmas›.
2. Örnek yap›lanmalar›n tarihi analizi.
3. Projeye katk› sa¤layacak iç ve d›ﬂ paydaﬂlar›n belirlenmesi.
4. ‹ç paydaﬂlara proje hakk›nda bilgi verilmesi ve geribildirimlerin de¤erlendirilmesi.
5. Projeye dahil olacak ülkelerin tespit edilmesi.
6. Belirlenen ülke ve yüksekö¤retim sistemlerine dair dokümanter bilgilerin toplanmas›. (Belirlenen ülkelerin
üniversite say›s›n›n tespiti; Yurtd›ﬂ›na gönderdikleri ö¤renci say›s›; Hangi ülkelere ö¤renci gönderiyorlar?
Bu ülkelerin kaç› Bologna sürecine dahil? vd.)
7. Kurumsal paydaﬂlar ile görüﬂmelerin yap›lmas›. (Milli E¤itim Bakanl›¤›, ‹KÖ, SESRIC, T‹KA, ISESCO
ve ilgili Sivil Toplum Kuruluﬂlar› gibi)
8. Sürecin iç paydaﬂlar› ile yurtiçinde arama konferanslar›n›n tertip edilmesi.
9. Uluslar aras› Rektörler Komitesinin teﬂkili. (Bu amaçla ilgili ülke üniversitelerinin rektörlerinin bir araya
gelmesi; ortak konferans›n düzenlenmesi)
10.Üniversiteler Birli¤inin Kurulmas›. (3335 say›l› ‘Uluslararas› Nitelikteki Teﬂekküllerin Kurulmas› Hakk›nda Kanun’ çerçevesinde üniversite birliklerinin kurulmas›n›n teﬂvik edilmesi)
11. Projenin Organizasyon ﬂemas›n›n belirlenmesi.
12. D›ﬂiﬂleri bakan›na konunun iletilmesi.
13. Baﬂbakan ve Cumhurbaﬂkan›na konunun iletilmesi.
14. Sürecin d›ﬂ paydaﬂlar› ile ortak konferans ve çal›ﬂtaylar›n yap›lmas›.

[1] ABD’de 475 bin, ‹ngiltere’de 225 bin, Almanya’da yaklaﬂ›k 200 bin, Fransa’da 147 bin ve Avusturya’da 110 bin yabanc› ö¤renci yüksekö¤renim görmektedir.
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