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 Dünya çapında ünlü bir bilim adamı olan 
Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG, Zoocoğrafya 
konusunda çok sayıda bilimsel makale yayınlamış, 
Türkiye’de görev yaptığı 1937-1954 ve 1969-1971 
yılları arasında; çok sayıda Lisans ve Lisansüstü 
düzeyde ders vermiş, çok sayıda bilim insanının 
yetiştirilmesinde doktora tez yöneticilikleri 
yapmıştır. 
 Türkiye’de Biyologlar Derneği gibi, ilk 
bilimsel derneklerin kurulmasına öncülük etmiş, 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası gibi, 
bilimsel dergilerin yayımını teşvik etmiştir. 
 Anadolu fauna’sının ortaya çıkarılması 
için bilimsel geziler düzenlemiş, Türkiye ve Dünya 
faunasına yeni taksonların katılmasını sağlamıştır. 
Bu nedenle 7 cins, 7 Alttür ve 28 tür olmak üzere 
toplam 42 yeni taksona Ord. Prof. Dr. Curt 
KOSSWIG’in ismi verilmiştir. Ayrıca Manyas 
Gölü Milli Parkı (Manyas Kuş Cenneti)’nı 
keşfetmiş ve kurmuştur. 
 Kendi ifadesiyle “Kendisini, ikinci vatanı 
olarak tanımladığı bu ülkeye karşı son derece 
sorumlu hissederek, modern biyoloji biliminin 
kurulmasına, onun gelişmesine büyük hizmetler 
vermiş, Türk doğa bilimleri tarihindeki unutulmaz 
yerini alarak, Rumeli Hisarı-Aşiyan Mezarlığında 
ebedi uykusuna yatmıştır. 
 Bu bildiride Türk Biyoloji bilimine büyük 
hizmetler vermiş olan Ord. Prof. Dr. Curt 
KOSSWIG, belgelerle genç biyologlara tanıtılmaya 
çalışılacaktır.  
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Ülkemiz, günümüz çağdaş bilgi toplumları 

arasında alması gerektiği yer konusunda başta 
üniversitelerimiz olmak üzere hızlı bir gelişim ve 
sürdürülebilir bir ivme içinde olmak zorundadır. Bu 
bilinçle her kesimde geleceğe güvenle bakan, 
modern evrensel değerlere sahip, morali yüksek, 
doğru bilgi ve bilime açık, yarınımızın güvencesi 
genç nesillerimizi yetiştirmek görevini üstlenen tüm 
kurumlarımızın önemi ve toplumsal sorumluluğu 
giderek artmaktadır. Çağdaş ve evrensel bilim 
dalları içinde BİYOLOJİ genel anlamda “Hayata 
dair her şeydir” diye tanımlayabileceğimiz en 
önemli temel bilim dallarındandır.  

Çağımızda en hızlı gelişmeler biyoloji 
alanında yaşanmaktadır. Bugün dünyada 
biyolojinin ve biyoteknolojinin her alanında yapılan 
çalışmalarla, makro ve mikro flora ve faunanın 

önemi, moleküler biyoloji ve genetiğin önemi 
anlaşılmış, özendirilmiş ve ödüllendirilmiştir. Artan 
ekolojik sorunlar nedeniyle yaşanan olumsuzluklar 
dünyanın gelişmiş ülkelerinde toplumların biyoloji 
ve ilgili bilimsel gerçekler konusunda 
bilgilendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ancak 
ülkemizde, eğitimin ilk aşamalarından itibaren 
çocuklarımızın ve giderek gençlerimizin içinde 
yaşadıkları çevrede, birlikte yaşadıkları tüm 
canlılarla sıcak bir ilişki kurmaları ve doğru 
öğrenme yöntemlerinin uygulanması noktasındaki 
eksiklikler yadsınamaz. Buna ek olarak akademik 
çevrelerdeki tüm eğitim ve öğretim gayretlerine 
rağmen, Biyologların istihdamında yaşanan 
sorunlar gelecek kaygıları ve kuşkular nedeniyle de 
genç biyologların mutsuz, dinamiklerini mesleğine 
yansıtamayan bir umutsuzluk içinde oldukları 
görülmektedir. Bunun en büyük nedenlerinden biri 
de biyologluğun kamu kurum ve kuruluşlarında 
belli meslekler için destek hizmeti veren bir bilim 
dalı muamelesi görmesidir. Yapılan plan, program 
ve uygulamalarda; düzenlenen yönetmeliklerde de 
halen bu izler görülmekte hatta giderek artmaktadır. 
Biyologların “Meslek Yetki ve Sorumluluk Yasası” 
nı çıkarmada hayli geç kalınmıştır ve her geçen gün 
biyoloji ve biyologluktan bir kısım daha çeşitli 
meslek grupları kapsamına alınmaktadır. Bu 
düşünce tarzı giderek özel sektörde de 
yaygınlaşmaktadır. 

 Örgütsel yapılanmadaki eksikliğimiz, 
üniversiter yapılanmadaki programların çağdaş ve 
güncel ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmesi 
gerekliliği, meslektaşlarımızın teorik donanımları 
yanı sıra uygulama alanlarına yönelik eğitim 
süreçlerinden geçirilmesi ve benzeri yapılması 
gerekenler konusundaki duyarsızlık ile bu sorunlara 
yönelik çözüm giderek zorlaşmaktadır. Bugün 
biyologlar hala “İstiklal, İstikbal ve İstikrar 
arayışındadır”.  

Oysa hiç şüphe yoktur ki ülkemizin 
konumu; korumamız ve sahiplenmemiz gereken 
biyolojik zenginliklerimiz; susuzluk, çevre kirliliği 
ve küresel ısınmaya bağlı sorunların 
durdurulamaması; keza yakın ve uzak 
geleceğimizde ulusal çıkarlarımızın korunması 
açısından biyolojinin önemi her geçen gün 
inanılmaz bir hızla artmaktadır. Dünyadaki çağdaş 
ve modern yaklaşımlı gidişe katılmamız yaşam 
boyu biyoloji eğitimi, biyologların istihdamı ve 
özlük haklarının kesin hatlarıyla belirlenmesi 
konusunda ivedilikle davranmamız gerekmektedir 
ve sorumluluğumuzu artmıştır. 

Biyoloji biliminin ve biyologların yerinin 
ülkemizde de hak ettiği noktaya ivedilikle ulaşması 
umuduyla. 
 
 
 
 
 


