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Deniz bilimi tarihine bak›ld›¤›nda, Portekizli
Prens Henry’nin, 1420’de, denizcilik okulu aç-
mas›yla denizel çal›flmalar›n farkl› bir boyut ka-
zanm›fl oldu¤u, 17. ve 18. yüzy›lda ‹ngilizlerin
keflif gezilerininse deniz dibi flekilleri üzerine ilk
düflüncelerin oluflmas›n› sa¤lad›¤› görülür. 1873-
1876 y›llar› aras›nda “Challenger” gemisiyle At-
lantik, Hint ve Pasifik Okyanuslar›nda yap›lan
kapsaml› bilimsel çal›flmalar, oseanografik çal›fl-
malar›n temelini oluflturur. (Oseanografi, okya-
nus ve deniz sular›n›n kimyasal ve fiziksel yönden
incelenmesi, dalga dinami¤i ve ak›nt›lar, sudaki
bitkisel ve hayvansal canl›lar›n biyolojisi, taban
yap›s›yla sedimanlar› araflt›ran çok disiplinli bilim
kolu.) Deniz dibi topo¤rafyas›yla ilgili gözlemler,
1500 y›llar›nda iskandil (ucunda a¤›rl›k bulunan
ip) yöntemi kullan›larak yap›ld›ysa da bu ifllemin
ak›nt›lar nedeniyle derin sularda hatal› ölçümlere
neden olaca¤› fark edilir. Sonraki y›llarda “echo-
sounder” ya da “sonar” ile gönderilen ses dalga-
s›n›n gidifl-gelifl zaman›ndan yararlan›larak (flekil
1) çal›flma alan› derinlik bilgilerine ulafl›l›r. Özel-
likle I. ve II. Dünya Savafllar›n›n bilim tarihinde
önemli s›çramalara neden olmas› ve savafl›n de-

nizde de yaflanmas› batimetrik (derinlik göste-
ren) haritalar›n eldesini zorunlu hale getirir; dün-
ya baz›nda k›y› ve k›y› ötesi topo¤rafik özellikle-
riyle (deniz alt› kanyonlar›, hendekleri, s›rtlar›
vs.) ilgili bilimsel amaçl› olarak ayr›nt›l› inceleme-
ler bafllat›l›r. 

Denizin derinliklerinden ayr›nt›l› bilgi almada
echo-sounder’›n temel bilefleni transducer’›n rolü
büyük olur. Transducer; elektrik sinyalini akustik
sinyale, akustik sinyali elektriksel sinyale dönüfl-
türerek kaynak görevinin yan›nda al›c› görevi de
görmektedir. “Bir mineral nas›l olur da hem al›-
c›, hem verici fleklinde davran›r?” sorusunun ya-
n›t›ysa “piezoelektik” özelli¤inde sakl›d›r. Uygun
bir flekilde kesilen kuvars parças› kendisine belir-
li bir do¤rultuda bas›nç uyguland›¤›nda buna dik
do¤rultuda bir elektrik sinyali oluflturur. Ayn›
kristale alternatif bir voltaj uyguland›¤›nda kris-
tal titreflmeye bafllar. Bu özelli¤e piezoelektrik
özelli¤i denir. Derinlik ölçümü ve deniz taban›n›n
üst bölümünün ayr›nt›l› incelemesi iflte bu özellik-
ten yararlan›larak yap›l›r. Sismik yöntemde, ses
kayna¤›yla oluflturulan dalgalar›n deniz taban›n-

da çeflitli formasyonlardan geçme h›zlar›, araflt›r-
mac›lara dalgalar›n geçtikleri ortam hakk›nda bil-
giler verir. Kaynaktan yay›lan P dalgalar›, yo¤un-
lu¤u fazla olan bölgelerden az olan ortamlara
oranla daha h›zl› geçer. Ölçüm sonuçlar› tabaka
kal›nl›¤› ve yo¤unlu¤u hakk›ndaki bilgilerin yan›
s›ra yans›malar›ndaki ani de¤iflimler (flekil 2) fay
vb. yap›lar›n varl›¤›n›n da tespit edilmesini sa¤-
lar. Bu konuda yap›lan çal›flmalar deniz jeofizi¤i
çal›flmalar› olarak nitelendiriliyor.

Son y›llarda yap›lan çal›flmalarda, amaca yö-
nelik çok çeflitli ölçüm cihazlar› ve sistemlerden
yararlan›lmakta. Örneklendirmek gerekirse, plan-
lanan çal›flma deniz taban›ndan yüksek ayr›ml›l›k-
ta görüntü kalitesi, üst tabaka konumlar› ve ka-
l›nl›klar›, deniz taban› ve taban alt›ndaki jeolojik
olarak genç yap›lar›n yerlerinin belirlenebilmesi
“sub-bottom profilling” sistemle olur. Bu sistem-
de de (flekil 3) yine transducer içeren ekipman-
lar kullan›l›r.

Deniz dibi topografyas›n›n araflt›r›lmas›nda,
mühendislik ve bat›k arama çal›flmalar›ndaysa ya-
nal taramal› sonar sisteminden yararlan›l›r. Bu
sistemle özellikle derin denizel alanlar›n deniz ta-
ban› morfolojisi ve taban üzerindeki cisimler tes-
pit edebilmekte, bu cisimlere ait konum bilgileri
yaklafl›k boyut bilgileriyle elde edilebilmekte. Gü-
nümüz denizel araflt›rmalar›n büyük ço¤unlu¤u
yanal taramal› sonar ve “sub-bottom profilling”
sistemin bir araya getirilmesiyle oluflmufl (flekil
4) hem üst yap›, hem de derinlik kesitleri elde
edilebilen akustik sistemlerle yap›lmakta. Bulu-
nan bilginin do¤rulu¤uysa deniz alt› kamera sis-
temleriyle çok k›sa bir zaman süresinde s›nana-
bilmekte. 

Orta derinlik ve derin amaçl› deniz taban›
araflt›rmalar›ndaysa, geminin arkas›ndan çekilen
kuvvetli ses dalgalar› yaratabilen bir enerji kay-
na¤›na (flekil 5) ihtiyaç duyulmakta (sparker, air-
gun, watergun vs.). Patlatmayla oluflan ses dalga-
lar›, deniz taban›na ve taban alt›ndaki çeflitli for-
masyonlara çarparak yans›r ve geminin aras›n-
dan çekilen piezoelektrik özellikli cihaz (hidro-
fon) içeren “streamer” taraf›ndan bas›nç olarak
alg›lan›r. Elektrik sinyalleri olarak geminin h›z›y-
la orant›l› dönen ka¤›tlar üzerine, say›sal de¤er
olarak bilgisayara kaydedilir. Streamer, pvc’den
yap›lm›fl esnek bir hortum olup içine kristaller,
ba¤lama telleri ve çekilmeden dolay› oluflan geri-
limi karfl›layan araçlar yerlefltirilmifltir. Su derin-
li¤ine hassas olan detektörleri ve enerji kayna-
¤›ndan do¤rudan gelen dalgalara karfl› hassas
olan hidrofonlar› kapsar.

1920’lere kadar denizlerde derinlik ölçme ifllemleri a¤›r bir cismin dibe salland›r›lmas›yla yap›lmaktayd›.
Ancak deniz içindeki ak›nt›lar göz önüne al›nd›¤›nda bu ölçümün yanl›fl sonuç verdi¤i fark edildi.
Günümüzde derinlik ölçümleri “echo-sounding” olarak bilinen sesin deniz taban›na çarp›p geri gelme

süresi kullan›larak yap›l›yor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Jeofizik Mühendisli¤i Bölümü’nde
çal›flmalar›n› sürdüren, Çanakkale muhabirimiz fiebnem Elbek denizlerde derinlik ölçümü konusunda bizleri

bilgilendiriyor. 

G ü l g û n  A k b a b a

Sismik Yöntemle Deniz Taban›
Araflt›rmalar›

fiekil 1. Echo-sounder ile deniz taban› araflt›rma
yöntemi.

fiekil 2. Dalga Yay›n›m Diyagram›. 

fiekil 3. Sub-Bottom profilling  sistem (Model
2030) ile S›¤ac›k Körfezinden (Elbek, 2002)

al›nan veri örne¤i. 

fiekil 4. Yanal taramal› sonar ve sub bottom
profilling cihaz›n› bir arada bar›nd›ran sistem

Yanal taramal›
Sonar kesiti

Sub-Bottom
Profiling kesiti
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‹skandilden geliflmifl ekipmanlara denizel
çal›flmalarda çok önemli yol katedilmifl oldu¤u
anlafl›l›yor. Türkiye’deyse k›y› ve k›y› ötesi ça-
l›flmalara 1960 y›l›ndan sonra bafllanm›fl, de-

nizlerimizde ilk kendi olanaklar›m›zla gerçek-
lefltirilen sismik araflt›rma, 1976 da MTA Sis-
mik I (Hora) gemisiyle yap›lm›fl. Günümüzde
aktif fay zonlar›, hidrokarbon aramalar›, mü-

hendislik amaçl› çal›flmalar için resmi kurum ve
araflt›rma enstitülerinin gemileriyle ölçümler
al›nmakta, bilimin ilerlemesine koflut olarak
gelifltirilen yeni ekipman ve yöntemler sayesin-
de dünya ölçe¤inde önemli bilimsel araflt›rma-
lar gerçeklefltirilmekte.
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‹stanbul Üniversitesi Genetik Kulübü (‹ÜGEN),
17 Haziran 2003 tarihinde kuruldu. Ça¤›m›z›n bi-
limi olan moleküler biyoloji ve genetikle ilgilenen
herkese, bu bilimi ö¤retmek ve uygulatmak ama-
c›yla gerekli altyap›y› oluflturmay› ve olanaklar›
dahilinde üyelerine bilimsel çal›flma ortam› haz›r-
lamay› hedeflemekte. Kulüp, bu hedef do¤rultu-
sunda, ö¤rencilere yönelik söylefliler, seminerler,
konferanslar, paneller, yaz ve k›fl okullar›, kongre-
ler düzenlemeyi ve genetik içerikli konular›n yer
alaca¤› bir dergi yay›mlamay› da planlamakta. Bu
y›l da bu çal›flmalardan biri olan “Ulusal Molekü-
ler Biyoloji ve Genetik Ö¤renci K›fl Okulu”nun dör-
düncüsünü 1–4 fiubat tarihlerinde gerçeklefltire-
cek. Seminerlerin amac› moleküler biyoloji ve ge-
netik, biyoloji, eczac›l›k ve t›p baflta olmak üzere
genetikle ilgilenen tüm ön lisans, lisans ve yüksek
lisans ö¤rencilerini, konusunda uzman ö¤retim
üyeleri taraf›ndan bilgilendirilmek ve bilimsel bil-
gilerine katk›da bulunmak. Ayr›ca sosyal bir çevre
oluflturmak ve meslektafl insanlar› bir araya geti-
rerek bilgi al›flveriflini h›zland›rmak. K›fl okulu her
y›l yeni ve güncel konulara yer vermekte ve her
konuyla ilgili uzmanlar Türkiye’deki fark› üniversi-
telerinden ça¤›r›lmakta.

Bu y›l K›fl Okulunda yer alan konularsa flöyle
belirlenmifl: Antifriz Proteinler, Prof. Dr. Barbaros
Nalbanto¤lu; Epigenetik, Prof. Dr. Nermin Gözü-

k›rm›z›; Adli t›p, Prof. Dr. ‹mdat Elmas; Biyoinfor-
matik, Dr. Özlen Konu; Nanobiyoteknoloji, Prof.
Dr. Candan Tamerler; miRNA, Yrd. Doç. Dr. Bün-
yamin Akgül; Nörodejeneratif Hastal›klar, Prof.
Dr. Nazl› Baflak; Nutrigenetik, Prof. Dr. Gülden
Köksal; Kök hücre, Prof. Dr. Ercüment Oval›; Bö-
cek virüsleri, Prof. Dr. Zihni Demirba¤; Metabolik
hastal›klar, Prof. Dr. Ak›n Yeflilkaya; Biyoteknolo-
ji fiirketleri, Doç. Dr. Filiz Gürel.

Bu konular d›fl›nda da “Omurilik Felçliler Der-

ne¤i”nden kat›lan baz› engelliler yaflamlar›ndan
kesitler sunacak. Ayr›ca Dünya’n›n en güzel man-
zaras›na sahip ‹stanbul Üniversitesi Botanik Bah-
çesi ve ‹stanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi gezdi-
rilecek. Son günse, seminer yorgunlu¤unu atmak
için ‹stanbul’un çeflitli turistik bölgeleri gezdirile-
cek. 

Daha fazla bilgi için: www.istanbul.edu.tr/iugen
iugenkulup@gmail.com

fiekil 5. Sparker, gemi arkas›ndan çekilen streamer ve kay›t örne¤i  

Gelin Umut Olal›m
Bedensel Engellilerle Dayan›flma Derne¤i,

Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olan tüm
ortopedik özürlülerin kendi aralar›nda
birleflmesini sa¤layarak, onlar›  e¤itim, sa¤l›k
ve sosyal dayan›flma amac› etraf›nda, yani
“Bedensel Engellilerle Dayan›flma Derne¤i”
bünyesinde toplamak için din, dil, ›rk, bölge ve
cinsiyet ay›r›m› yapmaks›z›n gerekli tüm
çal›flmalar› yapabilmek için çaba gösteriyor.
Dernek, bedensel engelli vatandafllar›m›z›n
sorunlar›na da yard›mc› olmak gayretinde. Bu
konuda, dernek ad›na, canl› yaflama
duyarl›l›¤›yla tan›nan sanatç›m›z Edizhun’un bir
ça¤r›s› var hepimize: Gelin Umut Olal›m...

Genifl Bilgi ‹çin: Bedensel Engellilerle Dayan›flma Derne¤i
www.bedd.org.tr e-posta: bedd@bedd.org.tr 

Tel: (216) 441 08 34 Faks: (216) 370 81 66
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“E¤itimde katiyen baflar›l› olmak laz›md›r. 
Bir milletin kurtuluflu ancak bu yolla olur.”

27.10.1923   M. Kemal

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmas›ndan sonra
bafllayan at›l›mlar; ülkeyi ça¤dafl, modern, bat›
medeniyetleriyle her alanda yar›flabilecek bir ül-
ke konumuna getirebilmek içindi. Ça¤dafl mede-
niyetler seviyesine ç›kabilmenin tek yolunun e¤i-
timden geçti¤ine inanan Atatürk, Türk e¤itim sis-
teminin tamamen de¤iflmesi gerekti¤ine inan›-
yordu. Bir ulusun ilerleyebilmesi, ça¤dafl medeni-
yetler düzeyinde yerini alabilmesi, ayn› zamanda
ba¤›ms›zl›¤›n› koruyabilmesi, o ulusun bilim dün-
yas›nda ne kadar söz sahibi oldu¤uyla eflde¤er ol-
du¤unu düflünen Atatürk, ça¤dafllaflma yolunda
önemli basamaklardan birinin de üniversiteler ol-
du¤unu düflünüyordu.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun yüksek ö¤retim
kurumlar›, büyüme döneminde kurulan medrese-
lerdi. Bu dönemde medreseler gerçekten parlak
günler yaflam›fl, devlet adamlar› ‹mparatorlu¤u
bilim merkezi haline getirmek için hiçbir özveri-
den kaç›nmam›fl, ‹mparatorluk d›fl›ndan bilim in-
sanlar›n› ülkelerine davet etmifllerdi. Ancak du-
raklama ve gerileme dönemlerinden sonra her
kurumda oldu¤u gibi e¤itim kurumlar›nda da bo-
zulmalar bafllad›. Yükselme döneminde gösteri-
len tabii bilimler, felsefe ve mant›k terk edildi.
Böylece medreseler giderek önemini kaybetti,
farkl› amaçlar güden kiflilerin eline geçti ve so-
nuçta cehaletin merkezi haline geldi. Hikmet Bi-
rand, Medreseyi flöyle tan›mlamakta: “Medrese
bir çeflit Ortaça¤ üniversitesiydi. Ö¤rencilerin ya-
n› s›ra hocalar›n da içinde yaflad›klar› bir yat›l›
okuldu. Medrese, büyük bir alana yay›lm›fl olup,
içerisinde hastane, camii, fakirleri doyurmak için
afl evi gibi kurumlar da bulunmaktayd›. Hastane-
ler, yaln›zca tedavi için de¤il ayn› zamanda t›p
e¤itimi için de kullan›l›yordu. Camilerde yaln›zca
ibadet de¤il konferanslar da düzenleniyordu. E¤i-
tim ve ö¤retim süresi y›ll›k 7-8 ay kadard›. Ders-
lerin a¤›rl›k noktas›ysa din bilimleriydi. Ö¤renci-
ler köy gençli¤ine bir fleyler ö¤retmek için, med-
reseye para yard›m› almak için tatillerini köyler-
de geçirirlerdi. Bunun d›fl›nda medreselere vak›f
sisteminden de para aktar›lmaktayd›.”

‹lerleyen y›llarda ‹mparatorlu¤un kötüye git-
mesiyle birtak›m reformlara ihtiyaç duyuldu. Re-
form ihtiyac›n›n en fazla hissedildi¤i alansa med-
reselerin üstüne düflen görevi yapamamas›ndan
dolay› yüksek ö¤renim sistemiydi. Medreselerden
ümidini kesen yöneticiler “Darülfünun” ad›yla ye-
ni bir kurumu hizmete soktular. Ancak ilk Darül-
fünun, binas›nda meydana gelen yang›n üzerine
ömrünü iki y›lda tamamlad›. Bundan sonra dört
kez daha Darülfünun giriflimi olmuflsa da, ‹stan-
bul Darülfünun'u d›fl›ndakiler birtak›m bask›lara
dayanamayarak kapand›. ‹stanbul Darülfünun'u
Türkiye Cumhuriyetince ç›kar›lan yasalarla tüzel
kimli¤ine kavufltu. Ayr›ca Yeni Türkiye Cumhuri-

yeti Devleti taraf›ndan Darülfünun'un geliflmesi
ve aksayan yönlerinin ortadan kald›r›lmas› için
maddi konular›n› da kapsayan çal›flmalar yap›ld›.

Hükümetin sundu¤u bu f›rsatlar› ne yaz›k ki
Darülfünun iyi kullanamad›, yeniliklere ayak uy-
duramay›p, bilim yuvas› olarak da kendini isteni-
len düzeye ç›karamad›. Bu ve buna benzer ne-
denlerden dolay› art›k reform kaç›n›lmaz hale
gelmiflti. Öyle ki fakülte ve kurumlar aras›nda bi-
limsel çal›flma beraberli¤ini sa¤layacak bir ba¤-
lant› yoktu ve ço¤u fakülte meslek okulu düzeyi-
ni aflamam›flt›. Ö¤retim üyelerinin ço¤u bilimsel
çal›flmalarla ilgilenmemekte ve baflka ifllerle u¤-
raflmaktayd›lar. Ayr›ca ders kitaplar› ve araçlar›
yetersizdi.

Darülfünun konusu yaln›zca TBMM'de de¤il,
bas›nda da aylar süren tart›flmalara yol açt›. So-
nuçta bu kurumun yeniliklere ayak uyduramad›-
¤›, beklenilen çözümleri üretemeyece¤i fikri a¤›r-
l›k kazand› ve daha köklü çözüm aray›fllar›na bafl-
land›. Bu do¤rultuda 1932’de, Türkiye'ye Cenev-
re Üniversitesi'nden Prof. Dr. Albert Malche da-
vet edildi. Atatürk'ün direktifleriyle araflt›rmas›na
bafllayan Malche, 1932 y›l›n›n bafllar›nda bafllad›-
¤› raporunu 1 Haziran 1932' de TBMM hüküme-
tine sundu. Malche, raporu haz›rlamadan önce si-
yasetçilerle, Darülfünun hocalar› ve ö¤rencileriy-
le görüflmüfl, derslere girmifl, ö¤rencilere anket-
ler uygulayarak onlar›n sosyal yaflamlar› hakk›n-
da bilgi sahibi olmufltu. Raporu üç bölümden
oluflmaktayd›. Birinci bölüm raporun içeri¤inden,
ikinci bölüm Darülfünun'un var olan yap›s›ndan
ve üçüncü bölümde yap›lmas› gereken yenilikler-
den sözedilmekteydi.

Haz›rlanan bu rapor Atatürk'e sunuldu¤unda,
Darülfünun'a yöneltilen elefltirilerin hakl›l›¤› orta-
ya ç›km›flt›. Raporu dikkatle okuyan Atatürk,

kendi düflündüklerini de rapora ekledi ve Darül-
fünun yerine ‹stanbul Üniversitesi ad› alt›nda ye-
ni bir üniversite kurulmas›na karar verdi. Sonra-
s›nda TBMM' de ç›kan yasa gere¤ince Darülfü-
nun'un 31 Temmuz 1933' te kapat›lmas›na ve 1
A¤ustos 1933'te ‹stanbul Üniversitesi'nin kurul-
mas›na karar verildi.

Atatürk’ün kurmufl oldu¤u ayd›nlanm›fl yeni
Türkiye Cumhuriyeti devletinin bürokratlar›, yeni
kurulan bu devletin himayesinde bulunan bir üni-
versite devrimi gerçeklefltirmeye karar verdikle-
rinde, yaflam›n ilginç rastlant›lar›ndan biri ger-
çekleflti. 1933 y›l› bafllar›nda iktidara gelen Na-
ziler, ülkedeki Yahudi ve Anti-Nazi insanlar› sin-
dirmeye yönelik giriflimlerde bulunuyorlard›. Bu-
nun üzerine Almanya, tarihindeki en büyük beyin
göçü olay›yla karfl›laflt›. 1933 y›l› ile II. Dünya
Savafl›’n›n bafllang›c› aras›ndaki 6 y›lda Almanya’
dan 250.000 - 280.000 insan›n yurt d›fl›na kaç-
t›¤› ve bunlardan 3.120 kadar›n›n bilim adam› ol-
du¤u tahmin ediliyor.

Hitler’in zulmüne maruz kalan Alman bilim
insanlar› ülkelerini terk etmeye zorland›lar ya da
böyle bir zorunlulukla karfl› karfl›ya kald›lar. On-
lar, bilim insan› olduklar›, bilimle u¤raflt›klar›
için de¤il, Nazi ideolojisine uymad›klar›, Yahudi
olduklar› için Hitler Almanya’s›yla çelifltiler. Hit-
lerden kaçan bu bilim insanlar› için öncelikli so-
run bilimle u¤raflmak, bilim ad›na yeni bir fleyler
icra etmek de¤ildi. Onlar için en önemli fley ya-
flamda kalmakt›.

Hitler’in zulümden kaçan bilim insanlar›n›n
göç etti¤i tek ülke Türkiye olmad›. Örne¤in sür-
günün ilk s›ralar›nda yer alan A.B.D ve ‹ngiltere,
bilimin parayla yap›lan bir faaliyet olmas› ve do-
lay›s›yla ‹ngiliz ve Amerikan üniversitelerinin sa-
hip oldu¤u kaynaklar göz önüne al›nd›¤›nda bu
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Ankara muhabirlerimiz K›v›lc›m Çaktu ve Alper Türko¤lu, Atam›z›n kültür politikas›n›n temellerinden biri olan ve
e¤itim sistemimize yeni ayd›nl›k kap›lar› açan 1933 Üniversite Reformu’nu anlat›yorlar.

1933 ÜN‹VERS‹TE REFORMU ve
SONRASINDAK‹ GEL‹fiMELER

Atatürk, ‹stanbul Üniversitesi'nde ö¤rencilerle (2 Temmuz 1933) (http://www.cankaya.gov.tr/ataalbum/al-
bum.html)
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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)
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