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1 . Kitabımın bu yeni baskısı ilkinden sekiz yıl sonra 
çıkıyor . Başlangıçta kitap öğrencilerime yönelik bilindik 
tavsiyeleri her seferinde tekrarlamaktan kaçınmak için 
yazılmışken oldukça büyük bir tiraja ulaştı . Bu kitabı 
bugün bile öğrencilerine tavsiye eden meslektaşlarıma 
teşekkürü borç bilirim; bununla birlikte kitabı tesadüfen 
bulduklarını ve bu kitap sayesinde sonunda tezlerine 
başlama ya da onları bitirme gücüne kavuştuklarını bana 
yazanlara özellikle şükran borçluyum . İtalya’da üniversi-
te mezunu sayısının artmasına katkıda bulunarak iyi bir 
şey yapıp yapmadığımı bilmiyorum; ama gerçek bu ve 
bunun sorumluluğunu da üstlenmek gerekiyor .

Bu kitabı yazarken insan bilimleri fakültelerini ve 
kişisel deneyimimi temel alarak felsefe ve edebiyat fa-
kültelerini göz önünde tuttum; sonuç itibarıyla kitap bir 
tezin içeriğinden çok kolları sıvayıp çalışmaya girişecek 
bir ruh halinden ve izlenecek makul bir yöntemden söz 
ettiğinden, herkesin işine biraz da olsa yaradığını gör-
düm . Bu açıdan bakıldığında kitabın tez yazmayanlar ya 
da henüz üniversiteye gitmeyenler tarafından da okun-
duğunu fark ettim, hatta bir araştırma yapması ya da bir 
makale yazması gereken ortaokul öğrencilerinin de ki-
taptan faydalandığını keşfettim . 

BU BASKIYA GİRİŞ
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Bu kitap, bir tez için farklı gerekliliklerin geçerli ol-
duğu ülkelerin dillerine de çevrildi . Doğal olarak ilgili dil 
ve ülkede yayına hazırlayan editörce bazı düzeltmeler 
yapılması gerekti; ama kitap bütünlüğünü koruyup içe-
riğini ihraç edebilmiş gibi görünüyor . Doğrusu bu beni 
hiç şaşırtmıyor; zorluk derecesi ne olursa olsun, iyi bir 
araştırma yapmak için gereken kurallar dünyanın her ye-
rinde aynı . 

Ben bu kitabı yazarken İtalya’da henüz üniversite 
reformu gerçekleştirilmemişti; kitabın giriş bölümünde 
bu çalışmanın, birinci baskısının basıldığı dönemi kaste-
derek yalnızca üniversite mezuniyet tezi için değil aynı 
zamanda doktora tezi çalışmaları için de işe yarayabile-
ceğini belirtiyordum . Sanırım bu öngörüm makul ve 
mantıklıydı ve bugün bu kitabı bir doktora tezi yazmak-
ta olanlara da önermekte bir sakınca görmüyorum (gerçi 
doktora tezi yazacak düzeye gelmiş birinin burada söyle-
diğim şeyleri zaten öğrenmiş olması beklenir – ama bu 
işler hiç belli olmaz) .

2 . İlk baskının giriş bölümünde, kendi kaderlerine 
terk edilmiş milyonlarca öğrenciye benimki gibi yararlı 
olabilecek bir kitapçığı gerektiren İtalyan üniversite sis-
teminin zorluklarından söz ediyordum . Aslında bugün 
kitabın elimde kalan tüm kopyalarını geridönüşüme gön-
dermek zorunda kalıp bir kez daha yeniden baskıya ha-
zırlayarak önsöz yazmak zorunda kalmasaydım çok daha 
mutlu olurdum . Ne yazık ki o zamanlar söylediğimi yi-
nelemekten başka bir şey gelmiyor elimden .

Bir zamanlar üniversite seçkin bir tabakanın gittiği 
bir yerdi . Sadece üniversite mezunlarının çocukları üni-
versiteye giderlerdi . Nadir istisnalar dışında, üniversite 
öğrenimi gören kişinin zamanı tamamıyla kendisine ait-
ti . Üniversite deyince telaşsızca gidilecek bir yer akla ge-
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lirdi; zamanın bir kısmı ders çalışmaya, bir kısmı da iyi 
aile çocuğu üniversitelilerine özgü eğlencelere ya da 
temsil kabiliyeti olan kurumlardaki etkinliklere ayrılırdı .

Dersler prestijli konferanslardı, ayrıca en ilgili öğ-
renciler profesörlerle ve asistanlarla sakin ve uzun za-
man dilimlerine yayılmış seminerlerde bir kenara çeki-
lirlerdi, en fazla on-on beş kişi olurdu . 

Pek çok Amerikan üniversitesinde bugün bile bir 
ders asla on ya da yirmi öğrenciyi aşmaz (bu öğrenciler 
dünyanın parasını öderler ve canları istediğinde öğret-
meni “kullanma” ve onunla tartışma hakkına sahiptir) . 
Oxford gibi üniversitelerde tutor denen ve oldukça kısıt-
lı sayıda bir öğrenci grubunun araştırma tezinden (bazen 
senede bir ya da iki tez dışında) başka bir şeyle ilgilen-
meyen bir danışman hoca kadrosu vardır ve bu hocalar 
tez öğrencilerinin çalışmalarını günü gününe izler . 

Yaşadığımız dönemde İtalya’da durum böyle olsay-
dı –bu kitabın tavsiyelerinden bazıları yukarıda portresi 
çizilen “ideal” öğrencinin işine yarayabilecek de olsa– bu 
kitabı yazmak ve her yıl yeniden basmak gerekmeyebi-
lirdi . 

Ama günümüzde İtalyan üniversitesi kalabalık kit-
lelere ait . Tüm toplumsal sınıflardan, her tür ortaöğre-
tim kurumundan öğrenci geliyor, hatta hiç Yunanca der-
si almamış, dahası Latince bile bilmeyen teknik enstitü 
çıkışlı öğrencilerin klasik edebiyat ya da felsefe bölümle-
rine yazıldıkları bile oluyor . 

Bazı derslerin kayıtlı öğrencisi binleri aşıyor . Profe-
sör bu öğrencilerden derse en sık gelen 30 kadarını iyi 
kötü tanıyor, birlikte çalıştığı asistanların yardımıyla bu 
öğrencilerden yüz kadarını belli bir ciddiyet ve sürekli-
likle çalıştırmayı beceriyor . Söz konusu öğrenciler ara-
sında, iyi bir ailede yetişmiş, canlı bir kültürel ortamla 
ilişkisi olan, maddi durumu eğitim için seyahate çıkma-
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sına olanak tanıyan, tiyatro ve sanat festivallerine giden, 
yabancı ülkeleri ziyaret eden, refah düzeyi çok iyi olan-
lar var . Bir de ötekiler var . Çalışan ve günlerini sadece 
kırtasiyelerin bulunduğu 10 .000 nüfuslu bir yerleşimin 
nüfus dairesinde geçiren öğrenciler . Üniversitenin hayal 
kırıklığına uğrattığı, bu yüzden siyasi etkinliklerden yana 
seçim yapan ve başka türden bir formasyon izleyenler de 
var; ama bunlar da er ya da geç yasa gereği tez zorunlu-
luğuna uymak zorunda kalacaklar . Kendi seçimiyle bir 
sınava girmesi gereken yoksul öğrenciler, girilmesi gere-
ken çeşitli testlerin bedelini hesaplıyorlar ve şöyle diyor-
lar: “Bu 12 .000 liretlik bir sınav .” Sonra da kredi tamam-
layıcı iki sınav arasında tercih ucuz olanından yana yapı-
lıyor . Arada sırada derse gelip kalabalık amfide yer bul-
manın sıkıntısını çekenler ve ders bitiminde hocayla ko-
nuşmak isteyip önündeki kuyrukta bekleyen 30 öğrenci-
den kendilerine sıra gelmediğinden ve otelde de kalama-
yacaklarından treni kaçırmamak için pes edenleri de var . 
Bu öğrencilere bir ya da birkaç kütüphanede bir kitabın 
nasıl aranacağını hiç kimse söylememiş: Üstelik yaşadık-
ları kentin kütüphanesinde kitap bulabileceklerini bilme-
dikleri gibi kitap ödünç almak için bir kütüphane kartı-
nın nasıl çıkarılacağını dahi bilmiyorlar . 

Bu kitaptaki tavsiyeler özellikle onlar için geçerli .
Aynı zamanda tezin simyasının nasıl işlediğini anla-

mak isteyen üniversite yolundaki bir lise öğrenci için de 
geçerli . 

Kitabın, herkesin kulağına küpe olacak en az iki tav-
siye vermek istediğini söyleyelim: 
 − Eskiden ya da yakın dönemde maruz kaldığınız 

ayrımcılıklarla kalbinizin kırıldığı zor bir durumda 
bulunmanıza rağmen takdire şayan bir tez yazabilir-
siniz;

 − Tezi, üniversite yaşamını (üniversite döneminin 
geri kalan kısmı hayal kırıcı ve bezdirici olsa da) ge-
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liştirecek ve olumlu bir anlam kazandıracak bir fırsat 
olarak değerlendirebilirsiniz: Tezi, kavramların der-
lendiği bir çalışma olarak değil, bir deneyimin eleşti-
rel bir biçimde özenle sunulması, (gelecek yaşamı-
nız için iyi olacak) bir yetkinliğin edinilmesi olarak 
algılamanız gerekir; bu yetkinlik sorunları saptama-
nıza, yöntemli bir biçimde onlarla boğuşmanıza ve 
belli iletişim teknikleriyle onları gözler önüne ser-
menize yarayacaktır . 

3 . Bunu söyledikten sonra bu kitabın “bilimsel bir 
araştırmanın nasıl yapılacağını” açıklamak gibi bir amaç 
gütmediğini net bir biçimde belirtelim; bu konu üniver-
site eğitiminin değeri üzerine teorik bir tartışma gerekti-
rir . Bu kitap, bir mezuniyet komitesinin karşısına yönet-
meliklere uygun, belli sayfa sayısına sahip, mezun olu-
nan disiplinle bir şekilde ilgisi olduğu varsayılan ve tez 
danışmanını hayrete düşürüp zor bir duruma sokmaya-
cak fiziksel bir nesneyi tez savunmasına nasıl getireceği-
nize dair fikirler içermektedir . 

Kitabın teze ne koymayacağınızı söyleyemeyeceği 
de açıktır . Bu tamamen sizin meselenizdir . Kitap size 
şunları söyleyecek: (1) Mezuniyet tezi dendiğinde ne 
kastediyoruz? (2) Konuyu nasıl seçeriz ve çalışma zama-
nını nasıl kullanırız? (3) Bir bibliyografik araştırma nasıl 
yapılır? (4) Araştırıp bulduğumuz malzemeyi nasıl dü-
zenleriz? (5) Çalışmamızı somut olarak nasıl düzenleyip 
sunabiliriz? Daha az önemli gibi gelen bu son söylediği-
miz maddenin en kesin ve net kısım olduğunu kolayca 
söyleyebiliriz: Çünkü saydıklarımız arasında yeterince net 
ve açık kurallara sahip olan yegâne iştir . 

4 . Cesare Segre bu kitabın daktilo çıktısını okudu ve 
bana bazı tavsiyelerde bulundu . Tavsiyelerinin bazıların-

dan çok yararlanmama rağmen bazılarını kulak arkası 
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I.1. Neden bir tez yazmak gerekir ve tez 
nedir?

Bir mezuniyet tezi, uzunluğu 100 ile 400 sayfa ara-
sında değişebilen, daktiloyla yazılmış özenli bir çalışma-
dır; tezde öğrenci mezun olmak istediği akademik alan-
daki yönelimiyle ilgili bir meseleyi ele alır . İtalyan ka-
nunlarına göre üniversiteden mezun olmak istiyorsanız 
tez kaçınamayacağınız zorunlu bir iştir . Öğrenci, sınav 
programındaki bütün sınavlardan geçtikten sonra tezini 
bir komisyon karşısında savunur, komisyonda tez danış-
manının (yani öğrencinin tezini yöneten hocanın) ve di-
ğer jüri üyelerinin görüşü dinlenir; bu kişiler mezun ada-
yına bazı itirazlarda da bulunabilirler, bu itirazlardan tez 
sunumu sırasında diğer komisyon üyelerinin de katıldığı 
bir tartışma doğabilir . Yazılı tez çalışmasının niteliği (ya 
da kusurları) konusunda iki jüri üyesinin görüşü yeterli-
dir, esasen mezun adayının düşüncelerini yazılı olarak 
ifade etme kapasitesi komisyonun kararında etkilidir . Sı-
navlarda alınan notların ortalaması hesaplanarak komis-
yon teze en az 66, en fazla 110 olmak üzere bir not verir; 
diğer değerlendirme kriterleri, en yüksek not alanlar için 
özgün ve yayımlanmaya değer gibi ölçütlerdir . İtalya’da 
insan bilimleri fakültelerinin neredeyse tamamında izle-
nen kural budur . 

I .BİR MEZUNİYET TEZİ NEDİR  
VE NE İŞE YARAR?
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Tez çalışmasının “dış özellikleri” ve içine dahil edil-
diği ritüelin betimlenmesi, tezin doğasıyla ilgili henüz 
çok fazla bir şey söylendiği anlamına gelmiyor . Asıl me-
sele şudur: İtalyan üniversiteleri mezuniyet koşulu ola-
rak neden tez istemektedir? 

Dikkatinizi çekerim ki bu ölçüt yabancı üniversite-
lerin pek çoğunda bulunmamaktadır . Bazılarında tez 
yazmadan ulaşılabilecek çeşitli mezuniyet dereceleri bu-
lunmaktadır; bazı üniversitelerde de bizim üniversite 
diplomamıza büyük ölçüde denk düşen ama “doktor” 
unvanı taşıma olanağı vermeyen ilk düzey sayılabilecek 
bir mezuniyet derecesi bulunmaktadır . Doktor unvanına 
bazı üniversitelerde bir dizi sınavla, bazılarında daha 
mütevazı iddialar içeren bir çalışmayla ulaşılabilirken, 
bazılarında ise farklı karmaşık düzeyler gerektiren yazılı 
çalışmalar farklı doktora düzeyleri elde edilmesini sağ-
lar . . . Ancak genelde gerçek ve tam anlamıyla tez denile-
bilecek bir çalışmaya, daha üst düzeyde bir diploma sa-
yılan doktora diploması verilir; bu diplomayı almaya hak 
kazananlar sadece bilimsel araştırmacılar olarak uzman-
laşmak ve kendi alanlarında en iyi düzeye gelenlerdir . Bu 
tür doktoranın çeşitli adları vardır, ama bundan böyle 
söz konusu doktora derecesini Anglosakson kültüründen 
gelmekle beraber neredeyse uluslararası bir kullanıma 
sahip olan PhD kısaltmasıyla anacağız . Bu kısaltmanın 
anlamı Philosophy Doctor yani felsefe doktorudur, ama 
sosyologdan Yunanca profesörüne kadar insan bilimleri 
alanında çalışan her türlü doktoralı araştırmacıyı ifade 
eder; insan bilimleri dışındaki alanlarda MD (Medicine 
Doctor) yani tıp doktoru gibi başka kısaltmalar da kulla-
nılır . 

Kültürümüzde PhD, bundan sonra lisans terimiyle 
belirteceğimiz, bizim diplomamıza oldukça yakın bir şe-
yin karşısında yer alır . Lisans çok çeşitli biçimleriyle, pro-
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fesyonellik gerektiren bir işe başlamaya olanak sağlarken 
PhD akademik faaliyete başlamaktır, bunun anlamı şu-
dur: PhD derecesi olan kişi neredeyse her zaman üniver-
site kariyerini seçer . 

Bu türden üniversitelerde tez daima doktora tezidir, 
PhD’dir ve özgün bir araştırma çalışmasıdır, bu çalışmay-
la mezun adayı seçtiği alanda kendisini ileriye taşıyacak 
adımlar atabilecek kapasitede bir araştırmacı olduğunu 
göstermek zorundadır . Oysa bizim mezuniyet tezimizde 
olduğu gibi bu 22 yaşında değil daha ileri bir yaşta (kuş-
kusuz çok genç doktora öğrencileri olsa da), kimi kez 
40-50 yaşına gelindiğinde yapılır . Neden bir doktora tezi 
bu kadar çok zaman gerektirir? Özgün bir araştırma ol-
ması gerektiğinden söz konusu çalışmada diğer araştır-
macıların aynı konuda ne söylediklerini bilmek gerekir; 
ama asıl yapılması gereken, başka araştırmacıların henüz 
söylemedikleri bir şeyi “keşfetmektir” . Keşiften söz etti-
ğimizde, özellikle de insan bilimleri söz konusuysa sarsı-
cı ve şaşırtıcı icatlardan yani atomun bölünmesi ya da 
görelilik kuramı gibi bir şeyden veya kanseri iyileştiren 
bir ilaçtan söz etmediğimiz açıktır . Daha mütevazı keşif-
ler de söz konusu olabilir: Klasik metne yönelik yeni bir 
okuma ve anlama biçiminin bulunması, bir yazarın bi-
yografisine ışık tutan yeni bir elyazmasının saptanması, 
önceki araştırmaların, çeşitli başka metinlerde dağınık bir 
biçimde gezip dolaşan fikirleri düzenlemeye ve olgun-
laştırmaya yarayacak biçimde yeniden okunması da “bi-
limsel” bir sonuç olarak değerlendirilir . Her ne olursa 
olsun araştırmacı teorik olarak, yeni bir şey söylediği için 
aynı daldaki diğer araştırmacıların görmezden geleme-
yecekleri bir çalışma üretmelidir (krş . II .6 .1) .

İtalyan usulü tez aynı türden bir tez midir? Öyle 
olması gerekmez . Aslında genelde 22 ile 24 yaş aralığın-
da, bir yandan da üniversitede sınavlara girilirken yazıl-
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mış olduğu için uzun ve üzerinde iyice düşünülmüş bir 
çalışmanın sonucunu, bir olgunlaşmanın kanıtını temsil 
edemez . Bununla birlikte (özellikle yetenekli öğrenciler 
tarafından yapılmış) gerçek ve tam anlamıyla doktora 
te zi niteliğinde olan mezuniyet tezleri olduğu gibi asla 
bu seviyeye ulaşmayan çalışmalar da bulunmaktadır . As-
lında üniversite de ne pahası olursa olsun o seviyeye ula-
şılmasını talep etmez: Araştırma tezi değilde derleme 
tezi olan bir çalışma da iyi bir tez olabilir . 

Bir derleme tezinde öğrenci sadece mevcut literatü-
rün (yani o konu hakkında yayımlanan yazıların) büyük 
bir bölümünü eleştirel olarak göz önüne almış olduğu-
nu, söz konusu literatürü çeşitli bakış açılarını birleştir-
meye çalıştığını, böylelikle de zekice hazırlanmış bir pa-
norama sunma kapasitesinde olduğunu gösterir, hatta o 
tekil konu üzerinde daha önce derinlemesine inceleme 
yapmamış alan uzmanlarına da bilgi açısından yararlı 
olacak bir çalışma ortaya koyabilir .

İşte o halde ilk uyarı: Ya bir derleme tezi yaparsınız 
ya bir araştırma tezi, yani ya size “lisans” verecek ya da 
bir “PhD” unvanı kazandıracak bir tez .

Bir araştırma tezi her zaman daha uzun, daha yoru-
cu ve daha uğraştırıcıdır; bir derleme tezi de uzun ve 
yorucu olabilir (yıllar yıllar alan derleme çalışmaları bu-
lunmaktadır) ama genelde daha az zamanda ve daha az 
riskle hazırlanan tezlerdir bunlar .

Bir derleme tezi hazırlayan kişinin araştırma yoluna 
giriş yaptığı söylenmese de, derleme kendi araştırmasına 
başlamadan önce iyi bir belgeleme çalışması yaparak 
bazı fikirlerini netleştirmek isteyen genç bir araştırmacı-
nın ciddiyetini ortaya koyabilir .

Bütün bu söylenenlerin aksine araştırma tezi olduk-
ları ileri sürülen oysa alelacele yapılmış berbat tezler de 
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bulunmaktadır; okuyanı rahatsız eden, yazanı da gönen-
dirmeyen işlerdir bunlar . 

Yani derleme tezi ile araştırma tezi arasında yapıla-
cak seçim, adayın olgunluk düzeyine ve çalışma kapasi-
tesine bağlıdır . Ne yazık ki söz konusu durum sıklıkla da 
ekonomik faktörlere bağlıdır; çünkü hiç kuşku yok ki 
çalışan bir öğrencinin daha az zamanı ve enerjisi olacağı 
gibi, genelde uzun araştırmalara ayırabileceği parası da 
olmayacaktır (özellikle de nadir ve pahalı kitapların sa-
tın alınması, araştırma merkezlerine ve yabancı kütüp-
hanelere gitmek gibi masraflar için) .

Ne yazık ki bu kitapta ekonomik boyutu ilgilendi-
ren öğütler verilemeyecektir . Kısa bir süre öncesine ka-
dar, tüm dünyada araştırma yapmak zengin öğrencilerin 
sahip olduğu bir ayrıcalıktı . Günümüzde araştırma burs-
larının, yolculuk burslarının ve yabancı üniversitelerde 
ikamet için fonların varlığıyla bile bu sorunun herkes 
için çözüldüğünü söylemek mümkün . Ama ideal olanı, 
daha adil bir toplumda yapılabilecek düzenlemelerdir: 
Öyle bir toplumda araştırma yapmak devletin bedelini 
ödediği bir iş olmalıdır, ödeme hakikaten araştırmacı da-
marı taşıyanlara yapılmalıdır, böyle bir toplumda bir iş 
bulmak, terfi etmek, bir yarışta başkalarının önüne geç-
mek için ne pahasına olursa olsun “bir kâğıt parçasına” 
sahip olma gerekliliği bulunmamalıdır .

Ancak İtalyan üniversitesi ve onun ifadesi olduğu 
toplum şimdilik budur; hal böyleyken yapabileceğimiz 
tek şey, her sınıftan öğrencilerin kendilerini çok strese 
sokacak fedakârlıkların altına girmeden üniversiteye de-
vam edebilmelerini dilemek ve sahip oldukları zamanı, 
enerjiyi ve de aynı zamanda özel ilgi alanlarını hesaba 
katarak takdire şayan bir tezi nasıl yapabileceklerini açık-
lamaya devam etmek . 
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