
ülkeleri cazip hale getirdi. Ancak yeni kurulmufl
bir devlet olsa da, birçok politik sorun yaflasa da
Türkiye de bilim insanlar›na cazip geldi. Çünkü
bu genç Cumhuriyet farkl› kültürleri bir arada ya-
flatan, gizemli, tarihi geçmifli derin olan bir ül-
keydi ve ‹stanbul’a sahipti.

T›pk› Nazi zulmünden kaçan bilim adamlar›
gibi ülkeye bu bilim insanlar›n› davet eden bürok-
ratlar›n da önceli¤i bilim üretmek de¤ildi. Ülke-

mizin, o s›ralardaki önceli¤i Osmanl› zihniyetini
ortadan kald›racak  yeni devlete yeni bir üniver-
siteydi. Ülkeye gelecek bilim insanlar› için aran›-
lan tek kriter alan›nda isim yapm›fl olmalar›yd›.
Daha sonra yap›lan antlaflmayla Türkçe ö¤renme
zorunlulu¤u da eklendi. Çünkü en büyük sorun,
bilim dilini bile bilmeyen ö¤rencilerin anlat›lanla-
r› anlamamas›yd›. Yaln›z Türkçe’yi ö¤renip konu-
flabilen bilim insan› say›s› az›nl›kta kald›. 

Bu dönemde birçok yeni kürsü aç›ld›, labora-
tuar ve kütüphaneler gelifltirildi, Türkiye dünya li-
teratürüyle tan›flt›, Avrupa'y› etkileyen birçok fi-
kir ak›m› bu bilim insanlar› yoluyla Türkiye'ye
girdi. K›sacas› Türkiye' deki ortam de¤ifliverdi.
Bu bilim insanlar› kendilerinden sonra Türki-
ye'nin bilim hayat›na yön verecek bilim insanlar›-
na da dan›flmanl›k ettiler.

Üniversite oluflumunda büyük katk›lar› olan
bu bilim insanlar›n›n ülkemizden ayr›l›fllar› a¤›r-
l›kl› olarak 2 dönemde oldu. Bunlardan birincisi
otuzlu y›llar›n sonuna (II. Dünya Savafl› öncesin-
de) rastlar. Baz›lar› özellikle A.B.D' den ald›klar›
cazip tekliflerle daha iyi koflullarda çal›flmak için
bu ülkeye gittiler. Di¤er k›sm› da, II. Dünya Sa-
vafl› sonras› ya kendi ülkelerine döndüler ya da
A.B.D' ye yerlefltiler. Ama baz›lar› da ülkemizde
kald› ve hatta Türk vatandafll›¤›na geçenleri bile
oldu.

Sonuçta, Atatürk’ün izledi¤i kültür politika-
s›n›n a¤›rl›k noktalar›ndan birini oluflturan Üni-
versite Reformu, Türkiye’nin koflullar›n›n izin
verdi¤i ölçüde baflar›l› oldu. Gerek ‹stanbul, ge-
rek Ankara ve ilerleyen y›llarda di¤er illerimiz-
de birbiri ard›na aç›lan üniversiteler, 1933 Üni-
versite Reformu’nun verdi¤i ivmeyle Türkiye’nin
pencerelerini Bat›ya açt› ve dünya çap›nda bi-
limsel çal›flmalar yap›ld›. Türkiye’nin kültür bir-
li¤ini sa¤layacak kurulufllar› olarak düflünülen
üniversiteler, amaçlar›n› gerçeklefltirdiler de.
Ayr›ca üniversiteler, ayd›n genç nesiller de ya-
ratt›. Bugün gelinen nokta, bu durumu gözler
önü seriyor.  
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“Çankaya Evrim Günleri”
Tan›t›m ve fiubat Program›

“Evrim kuram›n›n yaflam›m›za etkileri neler?
Neden grip afl›lar› her y›l yenileniyor, kufl gribi ne-
den tehlikeli, antibiyotik direnci ne demek? Evrim
kuram›, yeni zirai bitkilerin ›slah›nda, do¤a koru-
mada, biyoteknolojide hatta mühendislikte nas›l
kullan›l›yor?” Tüm bu sorular›n yan›t›, Evrim Çal›fl-
ma Grubu taraf›ndan, Çankaya Belediyesi Toplum-
sal Dayan›flma Merkezi’nin (TODAM) deste¤iyle dü-
zenlenen “Çankaya Evrim Günleri”’nde tart›fl›la-
cak. Çankaya Belediyesi Ça¤dafl Sanatlar Merke-
zi’nde, May›s’a kadar her ay gerçeklefltirilmesi
planlanan etkinli¤in fiubat ay› program› da belli ol-
du. Sunumlar 16 fiubat’ta 15:30’da Aç›l›fl konufl-
mas›yla bafllayacak ve ard›ndan “Günlük Yaflamda
Evrim” sunumunu Dr. Tu¤rul Giray (Porto Riko
Üniversitesi) yapacak. Ard›ndan, Dr. fievket Rua-
can (Hacettepe Üniversitesi), “Evrim, Ba¤›fl›kl›k
Sistemi ve Kanser”; Dr. Musa Do¤an (Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi), “Türkiye ve Dünyada Bu¤da-
y›n Evrimi”; Dr. fiükran Sevimli (Van Yüzüncüy›l
Üniversitesi), “Anadolu'da Hijyen Kavram›n›n Evri-
mi” konular›nda bilgilendirmede bulunacaklar. 

17 fiubat’ta gerçeklefltirilecek sunumlarsa,
“ODTÜ Yerleflkesi Kültür Kongre Merkezi Kemal
Kurdafl  Salonu”’nda yap›lacak.  Saat 15’de baflla-
yacak programda, Dr. Yaman Örs (Akdeniz Üniver-
sitesi), “Kuram, Kavram ve Anlam Olarak Evrim”;
Dr. Andrew Berry (Harvard Üniversitesi), “Evoluti-
on and Us (Biz ve Evrim)” bafll›kl› sunumlarda bu-
lunacaklar. Programa, ilgilenen herkes davetli.

Murat Gülsaçan

HACETTEPE ÜN‹VERS‹TES‹ YEN‹ ve TEM‹Z ENERJ‹ AR-UY
MERKEZ‹’N‹N (YETAM) DÜZENLED‹⁄‹,

“GÜNEfi ENERJ‹S‹YLE
YEMEK P‹fi‹RME

fiENL‹⁄‹”
18-22 HAZ‹RAN 2007 

fiENL‹KTE, GÜNEfi OCA⁄I VE FIRINI
TASARIMI ile YEMEK P‹fi‹RME,

‹K‹ AYRI DALDA ÖDÜLLEND‹R‹LECEKT‹R.

SON BAfiVURU ve GEREKL‹ B‹LG‹
http://www.yetam.hacettepe.edu.tr  

ADRES‹NDEN ED‹N‹LEB‹L‹R.
TÜRK‹YE’DE ‹LK KEZ DÜZENLENEN BU ETK‹NL‹⁄E 

S‹Z DE KATILIN !... 

1933 y›l›nda Üniversite Reformuyla birlikte ülkemize gelen bilim insanlar›ndan biri de Prof. Dr. Curt Koss-
wig’dir. Resimde, Kosswig, Kufl Cenneti’nde ‹lham Artüz ve ö¤rencisi ‹skender Akbaba’yla bir inceleme s›ra-

s›nda. (http://egefish.ege.edu.tr/Kosswig/kosswig_09.jpg)

kulupSubat  27/1/�6  12:�1  Page 25




