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Yayrn Kurulundan,

1996 yrhnrn bu son sayrernda bu yrl iginde yaprlan

Biosinyal 96 Yaz Okulu hakkrnda de[erlendirmeler yer

almaktadrr. Gegen sayrda da belirtildi$i gibi bu sayrda yaz

okulunun ders notlarrnrn tizeti yayrnlanacaktr. Ancak ders

notlannrn Yaz Okulu Diizenleme Komitesi tarafindan

basrlmasr nedeniyle kurs ders notlannln <izetinin biiltende

basrlmasrndan vazgegilmiEtir. Bu notlar Dernelimiz

tarafrndan kitap olarak basllacaknr.

Aynca bu say-rdan itibaren geng Biyofizikgilerin

yanlan Biilten'de yer alacaktrr. Geng araqtrrcrlann yazrlannr

yayrn kuruluna beklemekteyiz.

Siirekli yaynlanrr hale gelen Biiltenimizin 1997

yrhnda da aksamadan yaylnlanmasr sizin katkrlannrzla

olacaktrr. Katkllannrzr bekler bir daha ki savtda bulusmak

iizere saygrlar sunanz.

BIYOSINYAL 96YAZ OKULU ARDINDAN

Bilindi[i gibi, Ege ve Hacettepe Universiteleri Trp

Faktiltelerinin Biyofizik Anabilim Dallarr, Biyofizik Dernegi
ve TUBiTaK'rn destekleri ile diizenlenen ve Prof. Dr.

Giirbtiz Qelebi ile birlikte akademik sorumlulufunu
iistlendifimiz Biyosinyal'96 Yaz Okulu, l-6 Eyliil 1996

tarihlerinde izmir'de Ege Universitesi Trp Fakiilresi'nin

Bornova'daki k:rmpiisiinde gerEeklegtirildi.

istanbul, Ankara, izmir ve Adana'daki 6 deliqik
iiniversiteden gelen l2 cifretim tiyesinin, biyolojik kctkenli
sinyallerin kaydr, bilgisayar ortamlna aktanlmasr, gafdag

sayrsal yiintemlerle iglenmesi ve analizi konularrnda toplam
40 saatlik ders verdi$i bu yaz okuluna, tilkemizin degigik
ydrelerindeki 22 iiniversite ve 6 sa$hk kurulugunun
Biyofizik, Fizyoloji, Farmakoloji, N6roloji, Odyoloji,
Biyoloji, Biyomedikal ve Elektrik MUhendisli$i gibi

biilUmlerinde gahgmakta olan 66 kursiyer kayrth olarak
kanlmrgtrr. Katrhmcrlann, gok biiytik olmamakla birlikte,
belirli bir maddi ktilfete katlandrklarr da hesaba karrltrsa,

bdyle spesifik bir konuyu ele alan bir kursa Ulkemizdeki

aragtrncllann ya da bilim insanr adaylanndan bu denli yo[un

bir katrhmrn gergeklegmesi ilgingtir. Bu.durumun nedeni,

kanrmca, Biyosinyal konusunu bu yaz okulunda izledi[imiz
yaklagrm ile igleyen bir kursun tilkemizde Eimdiye kadar

dtizenlenmemig olmasrdtr. Gerek bu yofun ilginin, gerekse

kursiyerlerin geldi[i kaynaklar arasrnda gegitli trp uzmanhk

alanlan ile bazr sa$rk kuruluglannrn bulunmasr olgusunun,

Biyofizik dalnrn trp igindeki yerini sorgulayan bazr gdriiglere

de anlamh bir yanrt olugturduSunu dUEtiniiyorum.

Bu ttir etkinliklerin bilim insanr ve/veya ara$tlnnacl

yetigtirmedeki tartr$rlmaz roliinU gok iyi bilen geliEmig

tilkelerde, defigik alanlara ycinelik olmak iizere her yrl

ytizlerce benzer kursun diizenlendi[ini ve bu etkinliklere

katrlanlara azlmsanamayacak maddi destekler sa$andr$rnr
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hepimiz biliyoruz. Bir stire dncesine kadar iilkemizde de

TUBITAK tarafindan yaz okullan diizenleniyordu. Hatta bu

TUBiTAK Yaz Okullarrnln biitiin harcamalan ve katllan

kursiyerlerin btittin giderleri stjz konusu kurum tarafrndan

karqrlandrfr gibi, kursiyerlere belirli bir harghk bile

ddeniyordu. Buna karSr l rk.  Biyosinyal '96 iq in TUBITAK'a

bagvurdufumuzda, arnk bu kurumun yaz okulu

dtizenlemedipini, ancak diizenlenen Iisans-iistti yaz

okullanndan uygun gcirdi.iklerinin biitqelerine krsrth katktiar

yapabildi[ini 6[rendik. Bu anlamda yaptr[rmrz baqvuru

olumlu karqtlandt ve Yaz Okulumuzun 155 Milyon TL i le

desteklenmesi kabul edi ldi.  Btiyt ik bir krsmr 19 kursiyere

ulaqrm ve 12 kursiyere konaklama bursu olarak dafthlan'

kalanr da kuls ile ilgili ufak bazr giderlerin kargrlanmaslnda

kullanrlan bu destek iEin TUBiTAK'a te$ekkiir ediyor; ileride

bu destek miktarlanntn, etkinlik biitEelerinin daha fazla bir

krsmtnt (miimkUnse tiimtinii) kargrlayacak diizeylere

Erkanlmastnr diliyoruz.

Biraz da, dersleri veren 6!retim iiyelerinin nastl

belirlendiginden sdz edelim. HiE qriphesiz, programda yer

alan konulan Eok iyi bilen, hatta kendi fakt.iltelerinin lisans ya

da lisanstistti programlannda bu konulart halen anlatmakta

olan baqka birEok opretim tiyemizin bulundu$unu biliyoruz'

Fakat bu noktada biz, Adana'daki kongremizde ortaya Erkan

talebin kaynaklandrlr kitleyi ve dolaytsryla da bu okulun

hitap edeceli kursiyerlerin olast temellerini, bilgi

birikimlerini ve gereksinimlerini gdz oniinde tutarak,

konulartn kuram alrrhkh bir anlatrmla en iist diizeyde

verilmesinden ziyade, deliqik ydntemlerin kuramsal

temelleri ile onlartn uygulama alanlart ve uygulanmalartnda

karqrlaqrlan sorunlar erastnda uygun bir denge saflamaya

Eahqtrk. Bdylece, zihinlerde belirli teorik ve/veya pratik

nitelikte soru iqaretleri ile bu bilimsel etkinli$e katrlan ve bu

soru iqaretlerinin hiq de[ilse bir bijliimij qdzUmlenmiq olarak

Yaz Okulumuzdan aynlmayr uman katlltmctlann

beklentilerini karqrlamayr hedefledik. Bu yaklagtm' yalntzca

6lretim t.iyelerinin seEiminde degil, ele altnmast uygun

olacak konulartn ve bu konulara aynlacak stirelerin

belirlenmesinde de izlendi' Daha dolru bir deyiqle, boyle bir

yaz okulunu isteyen meslekdaqlartmtztn birbirinden qok

farkh olabilecek beklentileri gOz 6niinde tutularak tjnce

konular belirlendi; daha sonra da biyolojik sinyallerin kaydt

ve iqlenmesiyle bilfiil ulraqmalan nedeniyle bu konulart

katrhmcrlara en yararh biEimde anlatabilece$ini

diiqUndi.igtimi.iz -ve dofai olarak, tanrdr!rmrz- 6pretim iiyeleri

ile temas kuruldu. Kendilerinden hangi konulartn

ara$tmlmasr tgin katkr bekledifimizi bildirdik ve onlann -ana

ve alt- baghklar baztnda tercih ve gdriiqlerini de aldtk'

Yukanda ozetie aqrklanan "amaca y6nelik"

yaklaqrmrn dpretim iiyelerine kuvvetle hissettirilmesinin

6tesinde, derslerin aynnttll iqeri[i ve ders notlanntn

yazrlmasr hususlartnda kendileri tiimiiyle serbest brraktldt;

zaman darlrgr nedeniyle Ders Notlart, Yaz Okulu

Sekreterli[ine ulagan metinlerin oldu[u gibi kopyalanmast

suretiyle hazrrlandr. Dogal olarak bu serbestlik, gerek deliqik

konulartn Yaz Okulu strastnda anlatrlt; bigimleri, gerek Ders

Notlannda yer alan bdlUrnlerin kaleme ahnrqlan ve

formatlan, gerekse benzer (hatta bazan avnt) kavramlar igin

kul lanrlan terimler arastnda bel irgin tarklr lrklar olu;mastna

yol aEtr. Ogretim t iyelerinin degiSik i inrrersitelerden

geliqleri ,  hatta degigik disipl inlere mensup oluslan i le

aralanndaki cografik uzakhklar nedeniyle ortala gtkan

haberleqme zorluklarr gdz dniinde tutulursa, bu farklrhklar

do!al karqrlanmaltdu.

Bu gibi farkhhklan en aza indirmek ve degiqik

konulartn belirli bir dil birlili ile, birbiriyle uyum iginde

sunulmasrnt sallamak ancak bu ders no'.lartntn bir kitap

haline getirilmesi ile mtimkiin olabilirdi. Sevinerek

miijdelemek isitiyoruz ki, Derne[imiz. bciyle bir kitabrn

basrm masraflartnt tistlenece$ini bildirmiq bulunmaktadrr'

Ben, Prof. Dr. Ciirbiiz Qelebi ve Yrd. Dog. Dr. Tulga

Kalact 'dan olu;an bir Redaksiyon Kurulu, Biyosinyal '96

Ders Notlartnt btiyle bir kitaba dbniiStiirmek igin qalrqmalara

baqlamrq bulunmaktadrr. Bdltim yazarlanntn gdsterece[i

ozenli igbirligine giivenerek, bu alanda eksikligi hissedilen

bir Tiirkqe kaynalr mi.imki.in olan en ktsa zamanda sizlerin ve

biyosinyalerin kaydr ve iqlenmesi ile ilgilenen ttjm

araqtrnctlartn kullanrmrna sunmayl umuyoruz- Bdliim

yazarlarrnclan gelecek 6nerileri deIerlendirmek suretiyle

hazrrlayrp bu kitaba koymayr di.igi.indiigtimiiz bir terimler

dizinin de, Yaz Okulu boyunca izlenen ve Ders Notlanna da

yansryan bazt 6nem1i terim ve ifade farklrhklartnln

giderilerek belirli bir tilgiide bir dil birliginin saplanmastna

katkrda bulunacafrnt umuYoruz.

Kcndi dallannda tist di.izeyde akademik derecelere

sahip olan bir gok dgretim iiyesi arakadrqtmtz da bu yaz

okuluna kursiyer olarak kaydolmak suretiyle katrldr' Yurt

drqrndaki workshop. seminer, kolej, yaz okulu gibi efitim

a!rrhklr benzer etkinliklerde de oldukga srk tantk oldu!umuz

ve bazr kigi lerce nedense biraz garip karqrlanabilen bu

durumun artrk iilkemizde de gdrtilebilmesini, aramrzdaki

gerEek araqtlncrlann E-ofalacalrna iqaret etmesi bakrmrndan

Eok olumlu bir gel iqme olarak de$erlendir iyorum'

O$renmenin surekl i l igini temel almast nedeniyle Eok yerinde

olan bu davrantq iqin somut bir ornek. daha sonra Ylz

Okulumuzun Olret im elemanlart arastnda 1'er almts olan

Prof. Dr. ismail  GUnay'rn ba$langrEta kavdrnt kursi l  er olarak

yaptrrmrq oimastdtr.  Ozell ikle Biyofizik gibi qok geniS alt-

alanlart kapsayan ve birgok degi; ik lontemin kul lantldt l t

disipl inlerarasr bi l im dal lart igin bu gibi qabalartn
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yadlrganmamasl gerekir. Yalnrzca lisans diizeyinde ders

vermeyi yeterli bulmayarak somut bilimsel ve teknolojik

problemler ile de ulragmak, ktsacast aktif olarak ara$trrrna

yapmak isteyen ci[retim tiyesi arkadaqlarlmlzln, bu ufraqlart

srrasrnda farkrna vardtklart teorik bilgi eksikliklerini

tamamlamak ya da uygulamada karqrlaqtrklan problemleri

aqabilmek igin bu tt i r  etkinl iklere kair lmalartnl gok olumlu

buluyor ve yalntzca geng bi l imci adaylannr defi l ,  yanltg

anlaqtlma endiqesiyle bu algakgbniilltilii!ii gosteremeyebilen

krdemli meslekdaqlanmr da bu konuda yiireklendirmek

istiyorum. qilnkii, lisansilstij diizeydeki bu tiir etkinliklerde

bazan kursiyerler ile ders verenleri birbirlerinden kesin

gizgilerle ayrrabilecek kriterler bulunmast miimkiin

olmayabilir; kursiyer olarak katrlanlardan baztlart -dolrudan

ya da dolaylr olarak- ders verenler arasrna kattlabildifi gibi'

ders vermeye gelenler de Eogu kez yeni bilgiler ya da baktq

agrlarr kazanmrq olarak oradan ayrtltrlar.

Son olarak i t i raf etmem gerekiyor ki.  izmir 'de yaprlan

geEmiq Biyofizik Kongrelerinde tanrk oldu!umuz konaklama

olanaklannt ve konukseverlili gi;z ijniinde tutarak Ege Trp

Fakiiltesi'nin Bonrava'daki kampiist.inde yapmayr uygun

gdrdtiliimiiz Yaz Okulunun di.izenleme Ealrqmalan strastnda

benim Ankara'dan verebildilim katkr, dolal olarak oldukga

srnrrh kaldr. Ozellikle yerel diizenleme galtqmalarrnrn biiti.in

yiiktinu, Ege Trp Faki.iltesi'nde BiyofizikEi arkadaglanmrz

omuzladrlar. Yaz Okulunun Yiiriitiicijsij Sekreterlilini yapan

Yard. Dog. Dr. Tulga Kalaycr'yr, gerek adres belirleme

gahqmalan ve duyurulartn haztrlanarak daprtrlmasr, gerek

ofretim Uyeleri ve kursiyerlerle deligik safhalarda yaptlan

yazrqmalar ve gerekse Yaz Okulu boyunca parasal ve idari

i;lerin, derslerin ve sosyal etkinliklerin diizenli olarak

yiiriimesini sa!larnak amacryla Dr. Murat Pehlivan ile birlikte

ortaya koyduklarr yoSun emek ve dzverili gallqma temposu

igin iEkenlikle kutlartm. Aynca, hiEbir maddi karqrhk

beklemeksizin bu Yaz Okulunda ders vermeyi kabul ederek

gergekten uzmanr olduklan konulan bilyi.ik bir istek ile

kursiyerlere aktarmaya Eahgmrq, ilginE yorum ve

agrklamalarryla tartrqmalara katkrda bulunmuq olan 6$retim

elemanlanna, bu etkinli$in baqanh geEmesindeki Eok onemli

rolleri nedeniyle teqekkiir borgluyuz.

Trp, Biyoloji ve Biyomedikal Miihendislik

alanlarrndaki uygulamalar iEin Sayrsai Sinyal iqleme adr

altrnda bizlerin kullanrmrna sunulan metodoloji paketi, gerek

teorik bazda, gerekse sa$ladr[r deliqik delerlendirme

olanaklart bakrmtndan biiyi.ik bir hrzla geliqmekte ve

geni5lemektedir. O nedenle, hemen ciniimtizdeki bir-iki ytl

iqinde Biyosin; 'al  96'yr her bakrmdan aqacak yeni kurs ya da

Prof. Dr. Pekcan UNGAN

Hacettepe Universitesi Trp Fakiiltesi Biyofizik Anabilim Dalt

ANKARA

yaz okullann diizenlenmesi hig de si.irpriz saytlmamaltdrr.

Ulkemiz iEin gok yararh olacak boyle bir etkinli[in

diizenlenmesinde rol alacak arkadaqlanmrza $imdiden

baqanlar diliyorum.

BiYOSiNYAL'96Y AZ OUKULU HAKKINDA BiLGiLER

Ege ve Hacettepe Universitelcri Trp Faki.iltelerinin

Anabil im Dallan, Biyofizik Dernefi  ve TUBiTAK'rn

destek-leri ile biyolojik sinyal kaydr ve igleme ydntemieri

konusunda diizenlenen Biyosinyal'96 Yaz Okulu: l-6 Eyltil

1996 tarihleri arasrnda izmrr'de Ege Universitesi Trp

Faki.iltesi Hastanesi'nde yaptldt.

Sciz konusu Yaz Okulunun temelleri tinceki ytl

Adana'da yaprlan Biyofizik Kongresinin aynt konu ile ilgili

panelinde ahlmrftl. O tarihten itibaren Biyofizik

Derne$imizin rsrarlt tegviki iie bu zor gdrev Ege Trp

FakUltesi Biyofizik Anabilim Dah'ndan Yard. Dog. Dr. Tulga

Kalaycr ve Prof. Dr. Gi.jrbUz Qelebi ile Hacettepe Tlp

Biyofizik Anabilim Dah'ndan Prof. Dr. Pekcan Ungan

tarafindan iistlenildi. Titizlikle siirdiiriilen hazrrltklardan

sonra Yaz Okulu zamantnda ve katrhmctlar iqin gayet

elveriqli maddi kogullar altrnda gerqekleqtirildi.

Onddrt farkh bilim alanrnda Eahqan 66 kursiyerin

katrldr[r Yaz Okulunda trp ve mijhendislik fakiilteleri

mensubu 12 ogretim elemant 15 konuda dersler verdiler.

Aqagrda Yaz Okulunda yer altnan konulartn baqhklart

verilecektir.

Ogretim elemanlartntn tiimiintin seyahat, konaklama

ve yeme igme giderleri, diSer katrlmcrlarln tamamtna yaktn

bir biiliimiintin ise ya yol, ya kurs iicreti ya da konaklama

giderleri Yaz Okulu biitgesinden karqrlandr.

Konularm ele altntqtnda !u slra izlendi. Once

biyomedikal sinyallerin kaynaklan ve ozellikleri, soffa bu

sinyalleri algrlamakta kullanrlan sens6rler, transdiiserler ve

elektrotlar ele ahndr. Daha sonra genellikle analog olan bu

sinyallere uygulanan cin iglemler anlatrldt. Hemen ardtndan

da sayrsal analizlere olanak sallamak i.izere sinyallerin

sayrsallaqtrnlmast konusu anlatrldr. Daha sonra da basit ve

ileri analiz ycintemlerine geqildi. Bu y0ntemler araslnda basit

istatistiksel ydntemler, korelasyon analizi, do[rusal dngdrd.

ortalama ydntemleri ve "autogressive moving" average

(ARMA) ve AR-MA modelleri, sayrsal filtreleme,

pencereleme teknikleri ve Eeqitli Fourier analiz ydntemleri

ayrrntrlr bir bigimde iglendi. Konular, formasyonlarrn gok

genig bir spektruma yayrlmrq olan kursiyerlerin

anlayabilecekleri diizeyde anlatrlmaya gahqrldr. Daha sonra

giintimi.izde srkga sozti edilen yapay sinir a[lart ele altndl'

Ardrndan da biyomedikal araqtrrmalarda yaygrn olarak

kullanrlan bir analiz yontemi olan zaman frekans analizinden



sdz edi ldi.  Yaz Okulunun son gi. ini inde i ler i  konular barsh$t

altrnda giiniimiizde adrndan yine srkga sbz edilen komple ksite

ve fi'aktal analiz t'e tentel hilegenler analizi iqlendi.

Bazr konular iglenirken stntr l t  da olsa bi lgisayar

ekranr tizerinde analiz drnekleri verildi. Fornlasyonlarr bu

kadar Eegitli gok sayrda insantn b6yle bir yaz okulundan

saglayabilecefi ortak yarar ne olabilirdi. Herqeyden cince,

herkes bir zamanlar bir yerlerde iqit ip de ayrtntt lartnt

bi lmedi[ i  kavramlar ve terimler hakkrnda sorular sorup bi lgi

boqlulunu doldurabi l iyordu. [kincisi.  Eogu kursiyer daha

6nce kendileri iEin ulaqrlmaz gibi gdriinen bazr analiz

yontemlerinin asllnda tiim ayrlnttlarl ile delil de ne zaman ve

ne ige yaradrklannrn bi l inmesi hal inde bu ydntemlerden,

giiniimiizde bilgisayar paket programlartnrn sa$ladtgt

kolaylrkla hemen yararlanabil inecepinin bi l incine

vanyordu.

Baqka bi l imsel toplantt larda da oldulu gibi Yaz

Okulunda Eegit l i  konugmactlar aynt kavram iqin larkh

bi l imsel terimler kul landrklarrndan, zaman zaman bu konuda

lanqmalar Erkmrgtrr.  Umidederiz ki,  bu tt i r  tartrqmalar gcqit l i

bi l im adrmlannda gahqan kiqi ler in kigi lel in bu konuya ciaha

gok dnem vermelerini sal layarak zamanla herkesin

benimseyebilecel i  Ti irkEe terimler bulmrtstna ve

yaygrnlarsmasrna yol aqstn.

Okulun son g[.ir-tii arzu edilen kursiyerlere, Yaz

Qkulunun vermeye Ealrqtr[r temcl kavramlarl  ve i lkelcr i  ne

derece vakrf olduklannr stnamak amact i le bir stnav

uygulandr. Stnavtn amacl aynl zamanda, kursiyerlerin bdyle

bir kurslan aldrklarr yeterl i  notu kendi egit im programlannda

doldurmalarr gercken ders kredisine saydrrmaktr. Stnavt alan

tijm kursiyerlerin stnavdan 70'in iisti.inde not alarak baqanlt

olduklan gdrtildti.

Yaz okulunun ne derece yararl l  oldulunun ve

gclecekte de benzer yaz okul lannrn yaprlmastntn istenip

istenmedi! ini  bel ir lemek iEin bir anket yaprldr. Anketin

sonuqlarr Ege Universitesi Trp Faki i l tesi 'nin Internct 'deki

web sayfasrnda grafiklerle de ciesteklenerek yayrnlamtqttr.

(Bu bi lgi lere ulaqmak iEin. E.U. Trp Feki i l tesr 'nin http: l

ntedit inc.egc.edu.tt'l internet adresine girdikten sonra. tjnce

"Departments" oradan "Biophysics" oradan da "Biyosinyai

96" ba5lrklannr trklattnrz). Web saylasrnda katr lrmcrlartn bir

grup fotolrafr da yer almaktadrr.

Ankette sorulan sorulara katl l lmcl l i i r ln verdikleri

)  anr l lar '  ldyle ozet lencbi l i r '

1. "Kendi konunuz drqrndaki konularda bi lgi

edinebi ldiniz mi? sorusuna katt i tmctmlartn a/o 10't  evet

yanlt lnl  vermiqtir .

2. "Yeterl i  tart l lma ortaml bulabi ldiniz mi ' i"

sorusuna 7o38 olumlu yantt altnmlqttr.

3. "Konularrn sunumu nasrldt?" sorusuna c/o30 iyi

yanlt l  alrnmlqtlr .

4. "Aynr konularda qalrgan kigi ler le tanr;ma frrsatl

bulabi ldiniz mi?" sorusuna %35 evet yanttt  altnmtqttr.

ileride benzcr toplantrlartn dahu da ba;urtlt olarak

gergekleStirilebilnresi dile 
"i 

ile.

Aralrk 1996

Prof.  Dr.  ( i i i rbUz qELEBI

Ege Universi tesi  Trp Faki i l ter i

Bi1,of iz ik Anabi l im Drl t

Bornova'  lZI l lR

BiLiM, UYGULAYIM ve SiYOriZiK UZERiNE

insanrn i lk bi lgisi  nedir?

Sorunun yanlt l  kuqkusuz bebekl ik yaElannda

aranmalrdrr. Oysa, o yai lara i l iqkin anrlar oldukqa bulantk ve

boluk pijrgijktijr. Duyu organlartndan gelen biligiler

(informasyon) kendisi de geliqim siireci iEinde bulunan

ozeksel (merkezi) sinir dizgesi (sistern) Iaraftndan

de$erlendir i lmektedir.  Bu bi l i ; i ler olasrlrkla; "aErm", "el im

var", "altrmda rahatsrzhk var", "yiyecek geldi",  "annem var"

gibidir ler. Buradaki "annem var" bi l iqisi ,  "gdri inclt ikten

hemen sonra aElrprmrn vc rahatstzlt [ tnrn gicieri ldigi bir qey

var" olarak anlaqrlmalrdtr.  El ini  ve ayagrnr her istedi$i anda

oynatabi ldiI ini ,  ama annasini her. istedi[ i  anda yantna

getiremedi$inin aytrdrna varan 6zeksel sinir dizgesi i lk

bi lgisini edinecektir .  .Bcn vartm. El im, aya$rm ve bi j t i i r .r

organlanm bir bi j t t inl i ik iginde. ama "anne"den, "emzik"ten

ve "giysi"den aynylm.

insanhlrn i lk bi lgisi  nedir?

Bu bi lgiyi  bulmak iEin 1600' lerin baqrnda

Descartes'rn kendisine ydneltt igi  bir soruyu irde lemek

gclekl idir.  Felsefeye gdyle bir baktnca birbir ini  tutmayan

diigi inceler yr lrnr goren Descartes bi j t i jn hal inde brr gerEek

arar ve bu gergege qtktq noktast olacak o bi lgiyi .  kendisinden

artrk hiE kugkuianrlamayan o apaqrk (cvident) bi lgiyi  nerede

bulabi leceginr sorar. Bu bi lgiye ulaqmantn tek yolu

"ku;ku"yu bir arag olarak kul lanmakttr.  Descartes bu aract

goyle kul lanrr: Qevremizde gordi igi imiiz gcqit l i  nesnelerin

nitel iklerini.  yaptlartnr ve onlar hakkrndaki degiSik bi l iqi ler i

bi l i r iz? Duyu organlartmtz aracrlr[ryla. Ama hepimiz yoldan

geq'cn bir insanr tantdrk sanarak sclantlamt; lztdrr ya da bir scs

duyclulumuzu santp bagtmtzr gevirmiqizdir.  Oyleyse, bizi

arasrra aldatttgrnr dLiqi indti$i imiiz- duyu organlartnln her

zaman aldatttklart ncdcn cl i i ; i ini i lmesin? Krlgrda (prat ik)

ncsnelerin varlr$rna ne dcnl i  inantrsak inanalrm, kuranlda

bunlardan kuqkulanabil i r .  Sonra, gevremizde baqka insanlar

da var, bunlann biz kendimiz gibi duyan, isteyen, di iqi inen

varhklar oldu!unu kabul ecleriz. Ama bu cia. bir kabuldcn, bir



sanrdan i ler iye geqemez. Kendimiz gibi canlt.  ruhlu

saydrlrmLz bu varlrklar belki de birer otomatt lr lar. Bdylece

oteki insanlann varhlt  da kuqkulu kahyor'  En sonunda,

kendimizden. kendimizin gergek bir varlr lr  oldulundan da

kuqkulanabil i r iz: Di iqlerimde qunlart,  bunlan yaptr!rmr,

quralara, buralara gittigimi gciriiriim; uyanlnca da hiE bir yere

gitmemig oldufumu, uslu uslu yatakta yatt l l lml anlartm.

Benim qu anda da diiq gormedigim, hatta biitiin ya$amrmrn

brr di ig olmach$tntn gt ivenccsini bana kim verebi l i r? i ; te bu

nokta da iqinde bulundulumuz diinyanrn gergekii$ini biitiini.i

i le kuqkulu bir durum alryor. Descartes' in kuqkusu bu

noktadan daha da i ler iye gider: Dofru'nun son ve mutlak

olgi ist. int i  Tanrt 'da buluruz diye di igi ini ir .  Ama Tann'ntn

aldatan, yalan sdyleven bir ruh oldu!u da di iqt inulebi l i r ;

Tann en 
-ei ivendigimiz 

bi lgi lerde bi le bizi  aldatmaktan zevk

duyan bir varlrk da olabrl ir .  Bu durumda ku;kunun stntrt

olmaz; en aErk ve saplam matematik tal. l l t lamalal bi le bu

kuqkunun iEine girer, Ei inkU matematik tanrt lamalarda adtm

adrm i ler lenir,  bu arada da hep bel lele dayanrltr ;  ya

bellegimiz bizi  bi le bi le lanrl tryorsa?

Descartes gerqek diinyantn, Tann'ntn. malematik

bi lginin varoluqundan kugkulanrp ku;kusunda son slr lrra

ularsrnca aradr!r o kesin bi lgiyi  (evidentia) karqrstnda btr lur. Bu

artrk kendisinden kuqkulanrlmayacak bi lgi '  ku;kult tr tr Idr Prtt tr

bi l innrcsidir.  Kuqkulanmakla, "kursku" diye bir qeyin oldu$unu

dolayrsryla kuqku eden "ben"imin varoldulunu apagrk olarak

bi l i r im; zaten kuqku etmekte oldulumdan, bdyle bir leyin

bi l incinin bende oldupundan arttk kugku edemem.

Kuqkulanma ise bir geqit diiSiinmedir, drigiinmenin bir

durumudur ve bu durumun biitiin diiqiinme igin geEerliligi

varclrr; qiinkii dt.iqiiniirken ben diiqiincenin varlrfrnr apagrk

olarak yaqaytp bilmekteyimdir. Bdylece Descartes iinlii

dnermesine ulagmr; olur: DrTgr'irrrilorutrt. iit'lcr'sc vannr

(Cogito er-{o sum).

Eler kuqkul 'u kuqkuculann (skcptikler) yaptrgr gibi

gerEeklenn ozi jni i  bi lmenin olanaklr olmadr!r biqiminde

yorumlamazsak. emil izde apagrk olan dolruya, kesin bi lgiye

varmak igin. sa-i lam bir clayanak bulana dek. bi i t i in bi lgi ler in

gozden geqir i lerek eleStir i lmesi, stnanmast yt intemi kal lr .

iqte bit im bu l  ontemin kul lanrlmasryla elde edi len

bi lgi lerdir.

Bu )ontcm dr5rnda da "bi lg i"  edinmc yol larr  o ldulu

sanrirr.  Sczgici lrk ( intuit ionalrzm). yorumsama (hermeneutik)

gibi .  01'sa bi l imsel  ) 'onlem kul lanr lmadan "bi lg i"  e lde

etmeklc garlatalt l rk arastnda avrrnl ( fark) gbrebi lmek zordur'

insanoglu bu di infa i izcrindc kendini buldugu ancian

ba;layarak do$ayr gozlemi;t ir .  Ancak doiadaki olaylar

arasrndaki i l iqki lcr in nedensell ik ve bel ir lenimcil ik

(detcnninizm) temelincle degerlendir i lmesi gok yenidir;

Aydrnlanma Qagr'yla ba;lar. Descartes ve Leibniz: bi j t i in

bi l imlerin kendisrne dayandrS. bi lginrizin b

kesin matematiksel biqimde kavrayabilen evrensel bir bilim

ijlkiisijnii (ideal) ortaya attrlar. Bu b1lime ntathesis urtivcrsalis

adrnr verdiler. Galilei, Kepler, Kopemicus ve Newton'un

baqlatirgr ve gUntimiizde halen stiren fizik gagr bu

yaklagrmlann do[rulu$unun en bUyilk kanrtr oldu. insanollu.

dofayr tanrmak ve anlamak iEin dogru y6r.rtemi bulmugtu.

Bilim bundan bciyle nesnclleqtitme Eabastdlr. Bilgiye ulagtrken

kullanrlan ybntemler nesneldir; gdzlem gozlemciden, deney

deneyenden balrmsrzdtr.  Bi l im yapmak; yalnrz "bi lgi" diye

ortaya atrlan sonuqlart deferlendirmek degil, bu "bilgi"

i.iretilirken kullanrlan ydntemleri de tartrgmaktadtr ve bu

ydntemlere aclmaslzca yoneltilen en btiyiik eleqtiriler

yeterince nesnel olamadtklarr biEimindedir. Bilim; evrenseldir

ve insanlt! ln ortak maltdtr.

Uygulavnn (teknik) nedir?

Bu soruyu yanlt lamadan 6nce "ya$am"l tantmlamak

gerekl idir.  Bu da ancak canlt lar la canstzlarln ayrrmlart

diiqUniilerek gergekleqktirilebilir. Canhlar do$arlar, bir

biqimde beslcnirler, biiyiirler, hareket eclerler. Eolalrrlar ve

<il i i r ler. Bu bi l  i lkokul tantmtdtr ve bi l imsell ikten uzakttr '

Ornelin ateq; dofar, uygun ortamda (yanacak matlde ve

oksi jen varlrfrnda) beslenir,  bi iyi i r ,  yeni atcqler oluqturabi l i r

ve ortam uygun del i lse sbner (dl i i r) .

Bi l imsell ik savl ta; lyan bir tat irmtn entropidcn yola

qrkmasr gerekl idir.

Entropi:  termodinamik yasalartntn ikincisinde

belir t i ldigi gibi evrenin madde vc enerj i  aEtstndan

homojenizasyonun artmastdtr.  Evrende madde ve eneti i

bi i tuni i  evreni egit  olarak doldurma egi l imi iqindedir.

Bu bi lgi  i le yagamr tanrmlayabil i r iz: Yagam; enerj iyi .

"yalayan varlrk" olarak adlandrr[rmrz dizge iEinde. entlopiyi

diir1iik tulmak amactyla harcayabilme yeteneEi ve bu dizgeyi'

biittin evreni iEerecck biEimde gopaltn'ra gabasrdtr' Canlrlar;

yaqambil imsel denetim di izenekleri  (biyoloj ik kontrol

mekanizmalart) yardrmLyla gt ineq rgrprndaki ya da kimyasal

baglardaki cnerj iyi  kul lanarak, kendi dizgelerini,

bi lcqenlerinin derigirni ve enerj i  d6nUqiim htzt agrsrndan

dengedc tutarlar. Aynca, aynr dcnetim dtizeneklcri  kul lanan

baqka dizgeler olu;turarlar, yani i i rerler. Bu evrensel erek

(amag) ayn denetim di izenekleri  kul lanan diz-lelerce de

paylaqrldrpr igin turler arasr savaqtmlar ortaya grkmakta: kimi

t i i r ler yalamlarrnr si irdi ir t i rken kimileri  de yok olmaktatlrr ' .  lg

ortamln yanlslra. dt,i ortam parametrelerini de

denetleyebilecek dt jzenekler gel iqt irebi len canlt lar bu

aclmaslz savaqrmda claha baqanlr olurlar. So!uktan

korunmak igin malaralara saklanmak: krE aylarrnda gl ineye

gdE etmek; yemi; di i ; i i rmek igin dal,  afag kabuklanndaki

yarrklarrn iginden bocekleri  avlamak igir qLrpr kul lanmak

gibi.  iqte r. tygulaytnttn tantmt da budur; "1'a5am"tn surmest

iEin drq ortam parametrelerini di izenlemek.



Biyofizik bilimin neresindedir?

Bugtin hem Dtinya'da, hem de Tiirkiye'de, afrrhk

kurumundan kuruma degigmekle birlikte, gerek billmsel

araqtlrma uygulamasrnda gerekse ders olarak d[renilen ve

aktanlan kuramsalda biyofizifin geniq bir tabana yayrldrfr

gciriilmektedir. Bu taban rqrnrm (radyasyon) uygulamalarr

gibi fiziksel, makomolekiil yaprlannrn ortaya konulmasr

gibi kimyasal, G proteinlerinin iglevleri gibi yagambilimsel

(biyolojik) alrrhkh olabilir. Bu qahqmalann ortak paydasr

fiziksel gereg ve ycintemlerin kullanrlmastdtr.

insan; do[anrn fiziksel bdlijmtinij gok iyi tanrmakta

ve matematikle anlatabilmektedir. Kimyasal bcjliim de hrzla

bu kapsam igine girmektedir. Oysa yaqambilimde ve tlpta

pek Eok bilgi gdrgucultikle (ampirizm) elde edilmektedir;

nederrsel l ik ler  karanl  rktadrr .

igte biyofizik bu karanhfa tutulan fizik rqrfrdrr.

Biyofizik; W<ihler'in 1828'de amonyum siyanattan kendi

anlatrmryla "ne bir hoy,l,arun ne de bir in.san yo da klipegitt

bdbregini gerektirmeden iire elde ed.ebilirim" iyle biiyi.ik

darbe almrq olan metafizik di.igiincenin biitUnilyle ortadan

kaldrnlmasr igin gcisterilen Eabadrr. Biyofizik; qimdiye dek

fizik, gokbi l imi (astronomi) ve kimyanrn katr lmrg oldufu

mathesis universalis'in yaqamkimyasr (biyokimya),

yaqambilim, trp ve ruhbilimi (psikoloji) de kapsayacak

biEimde geniqletilmesidir. Biyofizik gafctl (modern) bilimin

6zeIidir.

Biyofizik uygulayrmrn neresindedir?

Do[a karqrsrnda kendini bugi.ine dek giiEsiiz

duyumsamrq ve korunma gereksinimi iginde olmug olan

insanollu bilgi birikimi sonucunda arhk gok de$iqik bir

yerdedir. Kalrtrmbilim (genetik) sayesinde yapabileceklerin

yalntzca imgelemeyle (muhayyile) srnrrl oldu[u bir diinya

Eok uzak delildir. Bunun iEin hiEbir kuramsal engel yoktur;

krlgrsal zorluklar da hrzla agrlmaktadtr.

Tiirk Biyofizikgilerin gtirevi ne olmahdrr?

Her .ne kadar bilim insanhprn ortak maltysa da

uygulayrm -ne yazrk ki- bdyle de[ildir. Yalnrz ekonomik

degil aynr zamanda stratejik bir cinemi vardtr. Bu yiizden de

parayla satrhr; kimi ptif noktalan gizlenir, hatta kimi

gahqmalar bt i t i ini iyle gizl i  yaprlrr.  ikinci Di inya Savaqr

siiresinde gizli Eekirdek fizi[i galtqmalan yapmtq, atom

bombasr iiretmi$ ve kullanmtE olan bir siiper devletin tek

egemen giJE oldugu giini.imiizde durum kaygr vericidir.

Saytlan Eok olmasa da nitelikli insanlardan oluqan Ttirk

Biyofizikgilerinin en cinemli gorevlerinin; i!neyle kuyu

kazmaya benzetilebilecek politik yetkeyi (otorite)

bilinqlendirme gabalannrn yanl srra; zaten klt olan ve gok zor

ele geqirilen kaynaklan "insanhk bilimine katktda

buiunmak" gibi iilkilsel (idealist) ereklerden gok uygulayrm

aktanmr (teknoloji transferi) projelerine ydnlendirmek

olmahdrr.

Dr. Qagatay Korkut
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