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DAVETLİ KONUŞMACI

Biyolojide Eğitim ve İstihdam Türkiyede 
Biyoloji Eğitimi ve Evrim

Prof. Dr. Ali Demirsoy

Cumhuriyetten önce Anadolu’daki biyoloji bilimi ne durumdaydı ve neyi kapsıyordu?
İlk Üniversite Kurma Girişimi: Her ne kadar İstanbul Üniversitesi’nin kuruluşu, bundan 540 yıl önce-
dir deniyorsa da; bu kuruluş bir medrese anlayışından öteye gidememiştir. Ülkemizde, batıdaki anla-
mı ile ilk üniversite kuruluşunun, 21 Temmuz 1846’da, “Maarif Meclisinin” çıkardığı bir layiha (her-
hangi bir konudaki düşünce ya da görüşü bildiren yazı) ile kurulduğu ifade edilmektedir (Prof. Dr. Yu-
suf Vardar’ın notlarından).

İkinci Üniversite Kurma Girişimi: İlk üniversite girişimin bir süre sonra gevşetilerek, unutulduğunu 
görmekteyiz. Daha sonra, bu girişim, 1868’de yeniden hatırlanıp, kurumsallaşmaya geçilmiş ve bu ku-
rumsallaşmada da, üç farklı bilim dalında üç şubeli bir eğitim aşlamıştır. 

Üçüncü Üniversite Kurma Girişimi: Ülkemizde üniversite kurma açısından, üçüncü girişim, Maarif 
Nazırı Saffet Paşa’nın, 1868’den beri çalışmakta olan, mezunlar veren ve hatta mezunlarına Fransa’da 
ileri eğitim sağlayan Galatasaray Lisesi’nden yararlanma yolu ile 1874-75 yıllarında, attığı adım kabul 
edilmektedir. Şubelerden biri Ulumu-Tabiiye ve Riyaziye’yedir.

Eğer tabiiyenin bugünkü anlamda biyolojiye denk olduğu kabul edilirse, ülkemizde, bir üniversite içe-
risinde, bağımsız bir biyoloji eğitiminin başladığı tarih, 21 Nisan 1912 olarak düşünülebilir.

Dördüncü Üniversite Kurma Girişimi “İstanbul Üniversitesinin Kuruluşu”: Ülkemiz, Kurtuluş Savaşı 
dönemine, bu üniversite yapısı içinde ulaşılmış ve bu yapı Kurtuluş Savaşı’nda değişmeden kalmıştır.

İstanbul Üniversitesi’nin yanı sıra, ülkemizde biyoloji biliminin gelişmesine kaynak oluşturan diğer 
iki önemli üniversitemiz.

Üniversitelerin tüm vatan sathında yaygınlaştığı son dönem ve biyoloji eğitiminin şu andaki durumu.

Ali Demirsoy olarak ne yapmaya çalıştım; neyi başardım neyi başaramadım.

Neyi Başaramadık? 

Türkiye’de biyoloji biliminin yerleşmesinde görülen bütün bu eksiklikler nereden kaynaklanmaktadır?

Evrim Kuramı ve Yaratılış Niye Karşı Karşıya Getirildi?

Türkiye neden dünyada Evrim Kuramına inanmamanıın başını çekiyor? Bunun siyasi boyutları ne-
lerder?

Evrim Kuramının Türkiye’deki geçmişteki ve bugünkü durumu.

Evrimciler nerelerde hata yaptılar ve yapmaktadırlar?

Evim Kuramını öğretememe nelerin yitirilmesinie neden olmuştur?

Uygulamamız gereken yöntem ne olmalıdır?


