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Bilim ve Teknik dergisi, okurlar›yla daha kat›l›mc› iliflkiler içinde olmak, bilginin birlikte oluflturulmas› ve paylafl›lmas› hedefi
do¤rultusunda, okurlar›n bilimin de¤iflik konular›n› uzmanlar›ndan dinleyerek bilimsel düflünme, sorgulama ve tart›flma olana¤›na

kavuflmas› için düzenledi¤i “Ayd›nlanma Yolunda Bilim ve Teknik Konferanslar›”n› sürdürüyor.
Ayd›nlanma Konferanslar›yla ilgili görüfl ve sorular›n›z için: Tel: (312) 427 06 25  e-posta: bteknik@tubitak.gov.tr

Klonlama tekniklerinin geliflmesine paralel olarak
dünyada klonlanan canl›lar›n say›s› h›zla art›yor. ‹nsan

klonlama giriflimlerinin de büyük etik tart›flmalar
aras›nda sürdü¤ü anlafl›l›yor. Türkiye, yararlar› kadar

zararlar›n›n da tart›fl›ld›¤› bu önemli teknolojinin hangi
dura¤›nda bulunuyor?
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Klonlama ve Türkiye
Termodinamik yasalar›, evrendeki enerji ve maddenin, her tarafa
homojen bir flekilde yay›l›p da¤›lma e¤iliminde oldu¤unu, yani

düzensizli¤in zamanla artmas› gerekti¤ini gösteriyor.
Halbuki hayat, evrende, en az›ndan mevcut düzenini sürdüren, hatta
geliflme sürecinde düzensizli¤ini azaltan bölgeler oluflturuyor ve bu

haliyle, sözkonusu termodinamik yasalar›n›n iflaret etti¤i yönün tersine
kürek çeken bir kay›kç›ya benziyor.

Neden?...
Canl› organizmalar bunu, d›flar›dan enerji alarak baflar›yor.  Fakat bu

enerjinin, ifllevine yönelik olarak kullan›labilmesi için bir ‘kuplaj
mekanizmas›,’ bir ‘motor’ gerekiyor.  Bu motor nereden geliyor?

Nas›l?...

PPrrooff.. DDrr.. VVuurraall AAlltt››nn
BBoo¤¤aazziiççii ÜÜnniivveerrssiitteessii,, NNüükklleeeerr MMüühheennddiisslliikk BBööllüümmüü
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Termodinamik ve Hayat: Neden ve Nas›l?

14 Kas›m’daki konu¤umuz, Hacettepe Üniver-
sitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmasötik Toksikoloji
Anabilim Dal› ö¤retim üyesi ve Hacettepe ‹laç ve
Zehir Bilgi Merkezi (H‹ZB‹M) sorumlusu  Prof. Dr.
Filiz H›ncal oldu. H›ncal, son birkaç ayd›r gündem-
de genifl yer tutan Biyolojik ve Kimyasal Savafl
ajanlar›n›n tan›m› ve bunlardan korunma yöntem-
leri üzerinde durdu¤u konferans›nda, özetle flu
noktalar› vurgulad›: 

Biyolojik savafl  ve terörse, bakteri, virüs, man-
tar ya da do¤al zehirlerin, kitlesel imha amaçl› ola-
rak kullan›m›. Bu ajanlar›n da¤›t›m›, basit ve kü-
çük ölçekli bulaflt›rmalar fleklinde yap›labilece¤i gi-
bi; çok ileri tekniklerle gelifltirilen ve bakteriyi, vi-
rüs ya da zehri kuru toz haline getirdikten sonra,
bu tozlar›n solunum yoluyla en etkin olduklar› bü-
yüklükteki (1-5 mikron) aerosoller  fleklinde da¤›-
t›m›n› sa¤layan silahlarla yap›labiliyor. Ço¤unun
etkinli¤i çok yüksek, özgül tedavileri, ilaçlar› ya da

afl›lar› yok.  Klinik tan› bafllang›çta zor; tan› konul-
du¤u zaman da ifl iflten geçmifl oluyor. Savafl ya da

terörizm amaçl› bir biyolojik sald›r›, çok say›da ki-
fliyi etkileyip t›bbi olanaklar› afl›r› ölçüde zorlaya-
rak, sa¤l›k sistemini çökertip t›bbi bir afete dönü-
flebiliyor. Bu nedenle de, etkin bir sa¤l›k sistemi
alt yap›s›, düzenli ve dikkatli gözetimi, salg›n has-
tal›k izleme ve de¤erlendirme programlar›n›, labo-
ratuvar ve bilgilendirme  sistemlerini, sürekli ve
yeterli ilaç/afl› stoklar›n›, öncelikle de e¤itim ve
ö¤retimi gerektiriyor.

Kimyasal ve biyolojik silah tehdidi bir gerçek.
Üstelik bu tehdit, yaln›zca belirli kriz dönemlerin-
de de¤il, sürekli olarak var. Bu nedenle, bu silah-
lar›n ve yöntemlerin, günümüzde konvansiyonel
silahlar›n yan› bafl›nda yer ald›klar› gerçe¤ini ka-
bul etmeliyiz. Bu tehdide karfl› savunman›n mev-
cut en etkin yolunun "korunma" oldu¤u gerçe¤in-
den hareketle de, bilgi, donan›m, organizasyon
ve eflgüdüm yönünden "haz›rl›kl›" olmam›z gere-
kiyor.

Kimyasal Biyolojik Savafl ve Terörizm

ayd› nla nma yolunda

konferanslar›



Mart ay› içinde yap›lan üçüncü Ay-
d›nlanma Yolu konferans›n› izleyenler,
Birinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan son
nefesini veren Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun yerine kurulan genç Türkiye
Cumhuriyeti’nde bilim ve teknolojinin
serüvenini, en yetkili bir a¤›zdan,
TÜB‹TAK Baflkan› Prof. Dr. Nam›k
K. Pak’›n a¤z›ndan dinlemek olana¤›na
kavufltular. 

Prof. Pak, önce Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurucular›n›n Osmanl›’dan dev-
rald›klar› tabloyu özetledi. Bu tablonun
çarp›c› göstergelerinden baz›lar›, Cum-
huriyete yüksek ö¤renim kurumu nite-
li¤i de tart›flmal› olan tek bir kurumla,
Darülfünun’la girilmifl olmas›, nüfusun
%85’inin okuma yazma bilmemesi, he-
men tümüyle tar›ma dayal› bir ekono-
mi, say›lar› 1500’ü geçmeyen ve içle-
rinden ancak 300’ü günümüzün stan-
dartlar›na göre akademik unvan tafl›ya-
bilecek olan yüksek ö¤renim personeli. 

Sunumuna, 80 y›l sonra gelmifl ol-
du¤umuz noktadan, bugünkü tablodan
örnekler vererek devam eden Prof.
Pak, günümüz Türkiye’sinde 75 üniver-

sitede 2.5 milyon gencin ö¤renim
gördü¤ünü ve araflt›rma görevlile-
riyle birlikte 100 000’in üzerinde
akademik personelin görev yapt›-
¤›n› kaydetti. Ülkede okur yazar-
l›k oran›n›n %85’e ç›kt›¤›n› ve
kent nüfusunun toplam nüfustaki
pay›n›n da %65’in üzerine yüksel-
di¤ini kaydeden Prof. Pak, son
10 y›lda yaflanan üç büyük krize
karfl›n, büyük ve çeflitlenmifl eko-
nomimizin ayakta kalmas›n› sa¤-
layan gizil güçlere at›fta bulundu

ve bu gizli kozlardan birinin de genç
nüfusumuz oldu¤unu vurgulad›. PAK,
tüm bunlara karfl›n ülkemizin globalle-
flen dünya ekonomisindeki, pay›n›n
yaklafl›k %.0.5 oldu¤unu, buna karfl›l›k
G-8 diye bilinen geliflmifl sanayi ülkele-
rinin pay›n›n %99.5 oldu¤unu belirte-
rek, bu ilerlemenin s›rr›n›n inovasyon
ve teknolojideki geliflmelerin endüstri-
ye yans›t›lmas›nda oldu¤unu söyledi.
Cumhuriyetimizin yüzüncü y›l›n› kutla-
yaca¤›m›z 2023 y›l›nda ça¤dafl uygarl›-
¤a daha yak›n bir Türkiye hedefinin
gerçeklefltirilmesi için, TÜB‹TAK’›n
bafllatm›fl oldu¤u Vizyon 2023 Tekno-
lojik Öngörü program› hakk›nda bilgi
veren Prof. Pak, Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i’nin bilimsel araflt›rmalara des-
tek için belirledi¤i 6. Çerçeve Progra-
m›’na kat›lmas›n›n, entegrasyon hede-
fimizin gerçekleflmesinde bir kilometre
tafl› oldu¤unu da vurgulad›. TÜB‹TAK
baflkan› iletiflim ve enformasyon tekno-
lojilerinin, Avrupa’n›n hedefledi¤i bilgi
toplumuna ulaflmak için kestirme bir
yol oldu¤unu da dile getirdi. 
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Ayd›nlanma Yo-
lunda Bilim ve Tek-
nik Konferanslar›n-
dan sekizincisi olan
"Osmanl›’da Bilim",
7 Mart’ta, Prof. Dr.
‹lber Ortayl› taraf›n-
dan verildi. 

Bizler için bir
muamma olan kültür
tarihimizin, kültürel
altyap›m›z›n sosyal
bilimlerin inceleme

alan› oldu¤unu belirterek sohbetine bafllayan Ortayl›, sosyal bilim-
ler alan›nda Türkiye tarihinin yorum problemi oldu¤unu söyledi.
Problemin yol açt›¤› yanl›fll›klar sonucu bizlerin Rönesans döne-
miyle herfleyin bafllad›¤›n› sand›¤›m›z›, oysa Rönesans’la geliflme-
lerin yaln›zca yo¤unluk kazand›¤›n› belirtti. Bu yanl›fll›klardan s›y-
r›lman›n yolunu da gösteren Ortayl›, bilimin, do¤rudan do¤ruya
do¤ay› aç›klad›¤› gibi, insan›n bu do¤aya katk›s› olan fleyleri de in-
celedi¤ini, dolay›s›yla bilimin iki noktada kendisini gösterdi¤ini
vurgulad›. Bilimin bu ikinci katk›s›na kültür dendi¤ini söyleyen Or-
tayl›, kültür konusunda faaliyet gösterebilmek için sosyal bilimin
esas›n›n tarih oldu¤unu kabul etmek gerekti¤ini; tarihi anlayabil-
menin yolunun da bir yoruma ulaflmak oldu¤unu belirtti. Tarihi
metinlere inebilmek için filoloji ve hukuk biliminin getirdi¤i yoru-
mu bafll›ca iki ayg›t olarak gösteren Ortayl›, bu yöntemlerle sos-
yal bilim yap›labilece¤ini aç›klad›. Do¤ulular›n ortaça¤da "di-
¤er"ini iyi tan›d›klar›n›, Co¤rafyac› Idrisi’nin ‹skandinav sagalar›n›
bile tan›d›¤›n› ve Ruslar›n tarihi için yararland›¤›n› söyleyen Ortay-
l›, tarihçilerinin ülkelerin arflivlerine girip o ülkelerin tarihi üzeri-
ne uzmanca yorumlar yapmalar› gerekti¤ini söyledi. Ortayl›’ya
göre, bu yap›lmad›kça ya da sosyologlar saha araflt›rmalar› ve bi-
limsel gözlemlerle Bat› ülkelerini yorumlamad›kça, miras›n› dev-
rald›¤›m›z tarihi anlayabilmek olanaks›z. Ortayl› bu konuda geç-
miflte yap›lan çal›flmalar›, zaman ve mekana göre örnekledi ve Os-
manl› sosyal bilim çevrelerinin ne kadar baflar›l› ve zamanda-me-
kanda ne kadar yay›labildi¤ini, filoloji ve hukuk alan›nda neler ya-
p›labildi¤ini, günümüzdeki çal›flmalarla harmanlayarak anlatt›. 

Cumhuriyet’in 100. Y›l›na Do¤ru

Türkiye’de Bilim:
Günümüz ve Yar›n›m›z

Bir Dil ve Yorum Sorunu

Osmanl›’da 

Bilim


