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BIYOSINYAL 96YAZ OKULU ARDINDAN
Bilindi[i gibi, Ege ve HacettepeUniversiteleriTrp
FaktiltelerininBiyofizik 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:rmpiisiindegerEeklegtirildi.

Yayrn Kurulundan,
1996 yrhnrn bu son sayrerndabu yrl iginde yaprlan

istanbul, Ankara, izmir ve Adana'daki 6 deliqik
iiniversitedengelen l2 cifretim tiyesinin, biyolojik kctkenli
sinyallerin kaydr, bilgisayar ortamlna aktanlmasr, gafdag
sayrsalyiintemlerleiglenmesive analizi konularrndatoplam

Biosinyal 96 Yaz Okulu hakkrnda de[erlendirmeler yer
almaktadrr.Gegen sayrdada belirtildi$i gibi bu sayrdayaz
okulunun ders notlarrnrn tizeti yayrnlanacaktr.Ancak ders
basrlmasr nedeniyle kurs ders notlannln <izetinin biiltende

40 saatlik ders verdi$i bu yaz okuluna, tilkemizin degigik
ydrelerindeki 22 iiniversite ve 6 sa$hk kurulugunun

basrlmasrndan vazgegilmiEtir. Bu

Biyofizik,

notlannrn Yaz Okulu Diizenleme Komitesi tarafindan
notlar

Fizyoloji, Farmakoloji, N6roloji, Odyoloji,
Biyomedikal ve Elektrik MUhendisli$i gibi
biilUmlerinde gahgmakta olan 66 kursiyer kayrth olarak
kanlmrgtrr. Katrhmcrlann, gok biiytik olmamakla birlikte,

Dernelimiz

Biyoloji,

tarafrndankitap olarak basllacaknr.
Aynca bu say-rdanitibaren geng Biyofizikgilerin
yanlan Biilten'deyer alacaktrr.Geng araqtrrcrlannyazrlannr

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

yayrn kuruluna beklemekteyiz.
Siirekli yaynlanrr hale gelen Biiltenimizin 1997
yrhnda da aksamadan yaylnlanmasr sizin katkrlannrzla

bir katrhmrn gergeklegmesiilgingtir. Bu.durumun nedeni,
kanrmca,Biyosinyal konusunubu yaz okulunda izledi[imiz
yaklagrm ile igleyen bir kursun tilkemizde Eimdiye kadar

olacaktrr.Katkllannrzr bekler bir daha ki savtda bulusmak
iizeresaygrlarsunanz.

dtizenlenmemigolmasrdtr. Gerek bu yofun ilginin, gerekse
kursiyerlerin geldi[i kaynaklar arasrndagegitli trp uzmanhk
alanlan ile bazr sa$rk kuruluglannrn bulunmasr olgusunun,
Biyofizik dalnrn trp igindeki yerini sorgulayanbazr gdriiglere
de anlamh bir yanrt olugturduSunudUEtiniiyorum.
Bu ttir etkinliklerin bilim insanr ve/veya ara$tlnnacl
yetigtirmedeki tartr$rlmaz roliinU gok iyi bilen geliEmig
tilkelerde, defigik alanlara ycinelik olmak iizere her yrl
ytizlerce benzer kursun diizenlendi[ini ve bu etkinliklere
katrlanlara azlmsanamayacakmaddi destekler sa$andr$rnr
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Bilim Uygulaymve BiyofizikUzerine
KongreDuyurulan

hepimiz biliyoruz. Bir stire dncesine kadar iilkemizde de
TUBITAK tarafindanyaz 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
. os iny al' 96iqin T U B I T A K 'a
dd en iyo rdu.Buna k ar Sr lr kBiy

6tesinde, derslerin aynnttll iqeri[i ve ders notlanntn
yazrlmasrhususlartndakendileri tiimiiyle serbestbrraktldt;
zaman darlrgr nedeniyle Ders Notlart, Yaz Okulu
Sekreterli[ine ulaganmetinlerin oldu[u gibi kopyalanmast
suretiylehazrrlandr.Dogal olarakbu serbestlik,gerekdeliqik
konulartnYaz Okulu strastndaanlatrlt; bigimleri,gerekDers

bagvurdufumuzda, arnk bu kurumun yaz okulu
dtizenlemedipini, ancak diizenlenen Iisans-iistti yaz
okullanndanuygun gcirdi.iklerininbiitqelerinekrsrth katktiar

Notlannda yer alan bdlUrnlerin kaleme ahnrqlan ve
formatlan, gereksebenzer(hattabazanavnt) kavramlarigin
kullanrlanterimlerarastndabelirgin tarklrlrklarolu;mastna

yapabildi[ini 6[rendik. Bu anlamda yaptr[rmrz baqvuru
olumlu karqtlandtve Yaz Okulumuzun155 Milyon TL ile
kabul edildi. Btiytik bir krsmr 19 kursiyere
desteklenmesi

yol aEtr. Ogretim tiyelerinin degiSik iinrrersitelerden
geliqleri, hatta degigik disiplinlere mensup oluslan ile
aralanndaki cografik uzakhklar nedeniyle ortala gtkan

ulaqrmve 12 kursiyerekonaklamabursu olarak dafthlan'
kalanr da kuls ile ilgili ufak bazr giderlerin kargrlanmaslnda
kullanrlanbu destekiEinTUBiTAK'a te$ekkiirediyor; ileride

haberleqmezorluklarr gdz dniinde tutulursa,bu farklrhklar

bu destekmiktarlanntn, etkinlik biitEelerinindaha fazla bir
krsmtnt (miimkUnse tiimtinii) kargrlayacak diizeylere
Erkanlmastnrdiliyoruz.
Biraz da, dersleri veren 6!retim iiyelerinin nastl
belirlendigindensdz edelim. HiE qriphesiz,programdayer
alankonulan Eok iyi bilen, hattakendi fakt.iltelerininlisansya
da lisanstisttiprogramlanndabu konulart halen anlatmakta
olan baqkabirEok opretim tiyemizin bulundu$unubiliyoruz'
Fakat bu noktadabiz, Adana'dakikongremizdeortaya Erkan
talebin kaynaklandrlr kitleyi ve dolaytsryla da bu okulun
edeceli kursiyerlerin olast temellerini, bilgi
birikimlerini ve gereksinimlerini gdz oniinde tutarak,
konulartn kuram alrrhkh bir anlatrmla en iist diizeyde
verilmesinden ziyade, deliqik ydntemlerin kuramsal

hitap

temelleri ile onlartn uygulamaalanlartve uygulanmalartnda
karqrlaqrlansorunlar erastndauygun bir denge saflamaya
ve/veya pratik
Eahqtrk.Bdylece, zihinlerde belirli teorik
nitelikte soru iqaretleriile bu bilimsel etkinli$e katrlanve bu
soru iqaretlerininhiq de[ilse bir bijliimij qdzUmlenmiqolarak
Okulumuzdan aynlmayr uman katlltmctlann
Yaz
beklentilerinikarqrlamayrhedefledik.Bu yaklagtm'yalntzca
6lretim t.iyelerinin seEiminde degil, ele altnmast uygun
olacak konulartn ve bu konulara aynlacak stirelerin
belirlenmesindede izlendi' Daha dolru bir deyiqle,boyle bir
yaz okulunu isteyen meslekdaqlartmtztnbirbirinden qok
farkh olabilecek beklentileri gOz 6niinde tutularak tjnce
konular belirlendi; daha sonrada biyolojik sinyallerinkaydt
ve iqlenmesiyle bilfiil ulraqmalan nedeniyle bu konulart
katrhmcrlara

en

yararh

biEimde

anlatabilece$ini

-ve dofai olarak,tanrdr!rmrz-6pretim iiyeleri
diiqUndi.igtimi.iz
ile temas kuruldu. Kendilerinden hangi konulartn
ara$tmlmasrtgin katkr bekledifimizi bildirdik ve onlann -ana
ve alt- baghklarbaztndatercih ve gdriiqlerinide aldtk'
aqrklanan "amaca y6nelik"
kuvvetle hissettirilmesinin
iiyelerine
dpretim
yaklaqrmrn
Yukanda

ozetie

do!al karqrlanmaltdu.
Bu gibi farkhhklan en aza indirmek ve degiqik
konulartn belirli bir dil birlili ile, birbiriyle uyum iginde
sunulmasrntsallamak ancak bu ders no'.lartntnbir kitap
haline getirilmesi ile mtimkiin olabilirdi. Sevinerek
miijdelemek isitiyoruz ki, Derne[imiz. bciyle bir kitabrn
basrm masraflartnt tistlenece$inibildirmiq bulunmaktadrr'
Ben, Prof. Dr. Ciirbiiz Qelebi ve Yrd. Dog. Dr. Tulga
Kalact'danolu;an bir RedaksiyonKurulu, Biyosinyal'96
Ders Notlartnt btiyle bir kitaba dbniiStiirmekigin qalrqmalara
baqlamrq bulunmaktadrr. Bdltim yazarlanntn gdsterece[i
ozenli igbirligine giivenerek,bu alandaeksikligi hissedilen
olan en ktsa zamandasizlerinve
bir Tiirkqe kaynalr mi.imki.in
biyosinyalerin kaydr ve iqlenmesi ile ilgilenen ttjm
araqtrnctlartn kullanrmrna sunmayl umuyoruz- Bdliim
yazarlarrnclangelecek 6nerileri deIerlendirmek suretiyle
bir terimler
hazrrlayrpbu kitaba koymayr di.igi.indiigtimiiz
dizinin de, Yaz Okulu boyuncaizlenenve Ders Notlanna da
yansryan bazt 6nem1i terim ve ifade farklrhklartnln
giderilerekbelirli bir tilgiide bir dil birliginin saplanmastna
katkrdabulunacafrntumuYoruz.
Kcndi dallannda tist di.izeydeakademik derecelere
sahip olan bir gok dgretim iiyesi arakadrqtmtzda bu yaz
okuluna kursiyer olarak kaydolmak suretiyle katrldr' Yurt
drqrndakiworkshop. seminer, kolej, yaz okulu gibi efitim
a!rrhklr benzeretkinliklerdede oldukgasrk tantk oldu!umuz
ve bazr kigilerce nedensebiraz garip karqrlanabilenbu
durumun artrk iilkemizde de gdrtilebilmesini, aramrzdaki
gerEekaraqtlncrlannE-ofalacalrnaiqaretetmesibakrmrndan
Eok olumlu bir geliqme olarak de$erlendiriyorum'
O$renmeninsurekliliginitemelalmastnedeniyleEokyerinde
olan bu davrantqiqin somut bir ornek. daha sonra Ylz
OkulumuzunOlretim elemanlartarastnda1'er almts olan
kavdrntkursiler olarak
ba$langrEta
Prof.Dr. ismailGUnay'rn
yaptrrmrqoimastdtr.OzellikleBiyofizik gibi qok geniSaltalanlartkapsayanve birgok degi;ik lontemin kullantldtlt
disiplinlerarasrbilim dallart igin bu gibi qabalartn

l-

yadlrganmamaslgerekir. Yalnrzca lisans diizeyinde ders
vermeyi yeterli bulmayarak somut bilimsel ve teknolojik
problemler ile de ulragmak, ktsacastaktif olarak ara$trrrna

yaz okullann diizenlenmesihig de si.irprizsaytlmamaltdrr.
Ulkemiz iEin gok yararh olacak boyle bir etkinli[in

yapmak isteyenci[retim tiyesi arkadaqlarlmlzln,bu ufraqlart
srrasrnda farkrna vardtklart teorik bilgi eksikliklerini

baqanlardiliyorum.

tamamlamak ya da uygulamadakarqrlaqtrklanproblemleri
aqabilmekigin bu ttir etkinliklerekairlmalartnlgok olumlu
buluyor ve yalntzcageng bilimci adaylannrdefil, yanltg

AZ OUKULUHAKKINDA BiLGiLER
BiYOSiNYAL'96Y

anlaqtlmaendiqesiylebu algakgbniilltilii!ii gosteremeyebilen
krdemli meslekdaqlanmrda bu konuda yiireklendirmek

diizenlenmesinde rol

alacak arkadaqlanmrza $imdiden

Ege ve HacettepeUniversitelcri Trp Faki.iltelerinin
Anabilim Dallan, Biyofizik Dernefi ve TUBiTAK'rn
destek-leriile biyolojik sinyal kaydr ve igleme ydntemieri

istiyorum. qilnkii, lisansilstijdiizeydeki bu tiir etkinliklerde
bazan kursiyerler ile ders verenleri birbirlerinden kesin
gizgilerle ayrrabilecek kriterler bulunmast miimkiin

konusundadiizenlenenBiyosinyal'96 Yaz Okulu: l-6 Eyltil
1996 tarihleri arasrnda izmrr'de Ege Universitesi Trp

olmayabilir; kursiyer olarak katrlanlardanbaztlart-dolrudan
ya da dolaylr olarak- ders verenlerarasrnakattlabildifi gibi'
ders vermeyegelenlerde Eogu kez yeni bilgiler ya da baktq

Sciz konusu Yaz Okulunun temelleri tinceki ytl
Adana'dayaprlanBiyofizik Kongresininaynt konu ile ilgili
panelinde ahlmrftl. O tarihten itibaren Biyofizik
Derne$imizin rsrarlt tegviki iie bu zor gdrev Ege Trp

agrlarrkazanmrqolarak oradanayrtltrlar.
Sonolarakitiraf etmemgerekiyorki. izmir'deyaprlan
geEmiqBiyofizik Kongrelerindetanrkoldu!umuz konaklama
olanaklannt ve konukseverlili gi;z ijniinde tutarak Ege Trp
Fakiiltesi'nin Bonrava'daki kampiist.indeyapmayr uygun
gdrdtiliimiiz Yaz Okulunun di.izenlemeEalrqmalanstrastnda
benim Ankara'danverebildilim katkr, dolal olarak oldukga

yaptldt.
Faki.iltesiHastanesi'nde

FakUltesiBiyofizik Anabilim Dah'ndanYard. Dog. Dr. Tulga
Kalaycr ve Prof. Dr. Gi.jrbUzQelebi 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 kogullaraltrndagerqekleqtirildi.

biiti.in
srnrrh kaldr. Ozellikle yerel diizenlemegaltqmalarrnrn
yiiktinu, Ege Trp Faki.iltesi'ndeBiyofizikEi arkadaglanmrz
omuzladrlar.Yaz Okulunun Yiiriitiicijsij Sekreterlilini yapan

Onddrt farkh bilim alanrndaEahqan66 kursiyerin
katrldr[r Yaz Okulunda trp ve mijhendislik fakiilteleri
mensubu 12 ogretim elemant 15 konuda dersler verdiler.

Yard. Dog. Dr. Tulga Kalaycr'yr, gerek adres belirleme
gahqmalan ve duyurulartn haztrlanarakdaprtrlmasr,gerek
ofretim Uyeleri ve kursiyerlerle deligik safhalardayaptlan

Aqagrda Yaz Okulunda yer altnan konulartn baqhklart

yazrqmalarve gerekseYaz Okulu boyunca parasalve idari
i;lerin, derslerin ve sosyal etkinliklerin diizenli olarak
yiiriimesinisa!larnakamacrylaDr. Murat Pehlivanile birlikte
ortaya koyduklarr yoSun emek ve dzverili gallqmatemposu
igin iEkenlikle kutlartm. Aynca, hiEbir maddi karqrhk
beklemeksizinbu Yaz Okulunda ders vermeyi kabul ederek
gergekten uzmanr olduklan konulan bilyi.ik bir istek ile
kursiyerlere aktarmaya Eahgmrq, ilginE yorum ve

verilecektir.
Ogretim elemanlartntntiimiintin seyahat,konaklama
ve yeme igme giderleri,diSer katrlmcrlarln tamamtnayaktn
bir biiliimiintin ise ya yol, ya kurs iicreti ya da konaklama
giderleri Yaz Okulu biitgesindenkarqrlandr.
Konularm ele altntqtnda !u slra izlendi. Once
biyomedikal sinyallerin kaynaklan ve ozellikleri, soffa bu
sinyalleri algrlamaktakullanrlan sens6rler,transdiiserlerve
elektrotlarele ahndr. Daha sonra genellikle analogolan bu
sinyallereuygulanancin iglemler anlatrldt.Hemen ardtndan

agrklamalarrylatartrqmalarakatkrda bulunmuqolan 6$retim
elemanlanna,bu etkinli$in baqanhgeEmesindeki
Eok onemli

da sayrsal analizlere olanak sallamak i.izere sinyallerin
konusu anlatrldr.Daha sonra da basit ve
sayrsallaqtrnlmast

rolleri nedeniyleteqekkiirborgluyuz.

ileri analizycintemlerinegeqildi.Bu y0ntemleraraslndabasit
istatistikselydntemler,korelasyonanalizi, do[rusal dngdrd.

ve Biyomedikal Miihendislik
Trp, Biyoloji
alanlarrndakiuygulamalariEin SayrsaiSinyal iqleme adr
altrndabizlerin kullanrmrnasunulanmetodoloji paketi,gerek
teorik bazda, gerekse sa$ladr[r deliqik delerlendirme
olanaklart bakrmtndan biiyi.ik bir hrzla geliqmekte ve
geni5lemektedir.O nedenle,hemen ciniimtizdekibir-iki ytl
iqindeBiyosin;'al96'yrher bakrmdanaqacakyeni kurs ya da
Prof. Dr. Pekcan UNGAN
BiyofizikAnabilimDalt
Trp Fakiiltesi
Universitesi
Hacettepe
ANKARA

ortalama ydntemleri ve "autogressive moving" average
(ARMA) ve AR-MA modelleri, sayrsal filtreleme,
pencerelemeteknikleri ve EeqitliFourier analiz ydntemleri
ayrrntrlr bir bigimde iglendi. Konular, formasyonlarrngok
genig

bir

spektruma yayrlmrq

olan

kursiyerlerin

anlayabilecekleridiizeydeanlatrlmayagahqrldr.Daha sonra
giintimi.izdesrkgasozti edilen yapay sinir a[lart ele altndl'
Ardrndan da biyomedikal araqtrrmalardayaygrn olarak
kullanrlanbir analizyontemi olan zamanfrekansanalizinden

ileri konularbarsh$t
sdz edildi. Yaz Okulununson gi.iniinde
altrndagiiniimiizdeadrndanyine srkgasbzedilen kompleksite
ve fi'aktal analiz t'e tentelhilegenleranaliziiqlendi.

ileride benzcrtoplantrlartndahu da ba;urtlt olarak
gergekleStirilebilnresi
dile ile.
"i
Aralrk1996

Bazr konular iglenirkenstntrlt da olsa bilgisayar
ekranr tizerinde analiz drnekleri verildi. Fornlasyonlarrbu
kadar Eegitli gok sayrda insantn b6yle bir yaz okulundan
saglayabilecefiortak yarar ne olabilirdi. Herqeydencince,
herkes bir zamanlar bir yerlerde iqitip de ayrtnttlartnt
bilmedi[i kavramlarve terimlerhakkrndasorularsorupbilgi
boqlulunu doldurabiliyordu.[kincisi. Eogu kursiyer daha
6nce kendileri iEin ulaqrlmaz gibi gdriinen bazr analiz
yontemlerininasllndatiim ayrlnttlarlile delil de ne zamanve
ne ige yaradrklannrnbilinmesi halinde bu ydntemlerden,
giiniimiizde bilgisayar paket programlartnrn sa$ladtgt
yararlanabilinecepinin bilincine
kolaylrkla hemen

Prof. D r. (i i i rbU z qE LE B I
E ge U ni versi tesTrp
i Fak i i l teri
Bi 1,ofi z i kA nabi l i m D rl t
B ornov a' l ZIl l R

BiLiM, UYGULAYIM ve SiYOriZiK

UZERiNE

insanrn ilk bilgisi nedir?
Sorunun yanltl kuqkusuz bebeklik yaElannda

vanyordu.
Baqka bilimsel toplanttlardada oldulu gibi Yaz
Okulunda Eegitli konugmactlaraynt kavram iqin larkh
zamanzamanbu konuda
bilimselterimlerkullandrklarrndan,
gcqitli
Umidederizki, bu ttir tartrqmalar
lanqmalarErkmrgtrr.

aranmalrdrr.
Oysa,o yailarailiqkin anrlaroldukqabulantkve
boluk pijrgijktijr. Duyu organlartndan gelen biligiler
(informasyon) kendisi de geliqim siireci iEinde bulunan
ozeksel (merkezi) sinir dizgesi (sistern) Iaraftndan
Bu bili;iler olasrlrkla;"aErm","elim
de$erlendirilmektedir.

bilim adrmlanndagahqankiqilerinkigilelinbu konuyaciaha
gok dnem vermelerini sallayarak zamanla herkesin
benimseyebileceli TiirkEe terimler bulmrtstna ve
yol aqstn.
yaygrnlarsmasrna
Okulun son g[.ir-tiiarzu edilen kursiyerlere, Yaz
QkulununvermeyeEalrqtr[rtemcl kavramlarlve ilkelcri ne
derece vakrf olduklannr stnamak amact ile bir stnav
uygulandr.Stnavtnamaclaynl zamanda,kursiyerlerinbdyle
bir kurslanaldrklarryeterlinotu kendiegitimprogramlannda
Stnavtalan
gerckenderskredisinesaydrrmaktr.
doldurmalarr

var", "yiyecekgeldi","annemvar"
var", "altrmdarahatsrzhk
gibidirler. Buradaki "annem var" biliqisi, "gdriincltikten

tijm kursiyerlerinstnavdan70'in iisti.indenot alarak baqanlt
olduklan gdrtildti.
Yaz okulunun ne derece yararll oldulunun ve
gclecektede benzer yaz okullannrn yaprlmastntnistenip
istenmedi!ini belirlemek iEin bir anket yaprldr. Anketin
sonuqlarrEge UniversitesiTrp Fakiiltesi'ninInternct'deki
yayrnlamtqttr.
web sayfasrndagrafiklerlede ciesteklenerek
(Bu bilgilere ulaqmak iEin. E.U. Trp Fekiiltesr'ninhttp:l
nteditinc.egc.edu.tt'linternetadresinegirdikten sonra.tjnce
"Departments"oradan"Biophysics"oradanda "Biyosinyai
bir
katrlrmcrlartn
trklattnrz).Web saylasrnda
96" ba5lrklannr
grup fotolrafr da yer almaktadrr.
Ankette sorulan sorulara katlllmclliirln verdikleri
ldyle oz et lenc bilir '
) an rllar'
1. "Kendi konunuz drqrndaki konularda bilgi
a/o 10't evet
edinebildinizmi? sorusunakattitmctmlartn
yanltlnlvermiqtir.
2. "Yeterli tartllma ortaml bulabildiniz mi'i"
sorusuna7o38olumlu yanttaltnmlqttr.
c/o30iyi
3. "Konularrnsunumunasrldt?"sorusuna
yanltl alrnmlqtlr.
4. "Aynr konulardaqalrgankigilerletanr;mafrrsatl
bulabildinizmi?" sorusuna%35 evetyantttaltnmtqttr.

gicierildigibir qey
hemensonraaElrprmrnvc rahatstzlt[tnrn
Elini ve ayagrnrher istedi$ianda
var" olarakanlaqrlmalrdtr.
oynatabildiIini, ama annasini her. istedi[i anda yantna
getiremedi$ininaytrdrna varan 6zeksel sinir dizgesi ilk
bilgisini edinecektir..Bcn vartm. Elim, aya$rm ve bijtiir.r
organlanmbir bijttinliikiginde.ama "anne"den,"emzik"ten
ve "giysi"denaynylm.

insanhlrn ilk bilgisi nedir?
Bu bilgiyi bulmak iEin 1600'lerin baqrnda
Descartes'rnkendisine ydnelttigi bir soruyu irdelemek
gcleklidir. Felsefeyegdyle bir baktncabirbirini tutmayan
diigiinceleryrlrnr gorenDescartesbijtijn halindebrr gerEek
ararve bu gergegeqtktqnoktastolacako bilgiyi. kendisinden
o apaqrk(cvident)bilgiyi nerede
artrkhiE kugkuianrlamayan
bulabileceginr sorar. Bu bilgiye ulaqmantn tek yolu
"ku;ku"yu bir aragolarak kullanmakttr.Descartesbu aract
goyle kullanrr: Qevremizdegordiigiimiizgcqitli nesnelerin
niteliklerini.yaptlartnrve onlar hakkrndakidegiSikbiliqileri
aracrlr[ryla.Ama hepimizyoldan
biliriz?Duyu organlartmtz
ya da bir scs
geq'cn
bir insanrtantdrksanaraksclantlamt;lztdrr
bizi
gevirmiqizdir.
Oyleyse,
duyclulumuzusantp bagtmtzr
duyu organlartnlnher
arasrra aldatttgrnrdLiqiindti$iimiizzaman aldatttklartncdcn clii;iiniilmesin?Krlgrda (pratik)
ncsnelerinvarlr$rnane dcnli inantrsakinanalrm,kuranlda
Sonra,gevremizdebaqkainsanlar
bunlardankuqkulanabilir.
da var, bunlann biz kendimizgibi duyan,isteyen,diiqiinen
Ama bu cia.bir kabuldcn,bir
varhklaroldu!unu kabulecleriz.

sanrdan ileriye geqemez. Kendimiz gibi canlt. ruhlu
saydrlrmLzbu varlrklarbelki de birer otomattlrlar.Bdylece
oteki insanlannvarhlt da kuqkulu kahyor' En sonunda,

kesin matematikselbiqimde kavrayabilenevrenselbir bilim
ijlkiisijnii (ideal)ortayaattrlar.Bu b1limentathesisurtivcrsalis
adrnr verdiler. Galilei, Kepler, Kopemicus ve Newton'un

kendimizden.kendimizingergekbir varlrlr oldulundanda
kuqkulanabiliriz:Diiqlerimde qunlart, bunlan yaptr!rmr,
quralara,buralaragittigimi gciriiriim;uyanlncada hiE bir yere

baqlatirgr ve gUntimiizde halen stiren fizik gagr bu
do[rulu$ununen bUyilkkanrtroldu. insanollu.
yaklagrmlann
dofayr tanrmak ve anlamak iEin dogru y6r.rtemibulmugtu.

gitmemig oldufumu, uslu uslu yatakta yattlllml anlartm.
Benim qu anda da diiq gormedigim,hatta biitiin ya$amrmrn
gtivenccsinibanakim verebilir?i;te bu
brr diig olmach$tntn

Bilgiye ulagtrken
Bilim bundanbciylenesnclleqtitme
Eabastdlr.
gozlemciden,
deney
gdzlem
ybntemler
nesneldir;
kullanrlan
"bilgi"
yalnrz
diye
yapmak;
balrmsrzdtr.Bilim
deneyenden

noktada iqindebulundulumuz diinyanrngergekii$inibiitiini.i
ile kuqkulu bir durum alryor. Descartes'inkuqkusu bu
noktadandaha da ileriye gider: Dofru'nun son ve mutlak
olgiist.intiTanrt'da buluruz diye diigiiniir. Ama Tann'ntn
aldatan,yalan sdylevenbir ruh oldu!u da diiqtinulebilir;
zevk
bilgilerdebile bizi aldatmaktan
Tann en
-eiivendigimiz
duyan bir varlrk da olabrlir.Bu durumda ku;kunun stntrt
bile bu
olmaz; en aErkve saplammatematiktal.lltlamalal
adtm
tanrtlamalarda
matematik
girer,
kuqkununiEine
EiinkU
ya
dayanrltr;
bellele
da
hep
adrm ilerlenir, bu arada
bellegimizbizi bile bile lanrltryorsa?
Descartes gerqek diinyantn, Tann'ntn. malematik
bilginin varoluqundankugkulanrpku;kusunda son slrlrra
btrlur.Bu
karqrstnda
aradr!ro kesinbilgiyi (evidentia)
ularsrnca
bilgi' ku;kulttrtrIdr
kuqkulanrlmayacak
Prtttr
artrkkendisinden
"kursku"
diyebir qeyinoldu$unu
Kuqkulanmakla,
bilinnrcsidir.
kuqkueden"ben"iminvaroldulunuapagrkolarak
dolayrsryla
bilirim; zaten kuqku etmekteoldulumdan,bdyle bir leyin
bilincinin bende oldupundan arttk kugku edemem.
Kuqkulanma ise bir geqit diiSiinmedir, drigiinmenin bir
durumudur ve bu durumun biitiin diiqiinme igin geEerliligi
varclrr;qiinkii dt.iqiiniirkenben diiqiinceninvarlrfrnr apagrk
olarak yaqaytp bilmekteyimdir. Bdylece Descartes iinlii
iit'lcr'sc vannr
dnermesine ulagmr; olur: DrTgr'irrrilorutrt.
(Cogitoer-{osum).
Eler kuqkul'ukuqkuculann(skcptikler)yaptrgrgibi
gerEeklennozijnii bilmenin olanaklr olmadr!r biqiminde
yorumlamazsak.
emilizdeapagrkolan dolruya, kesinbilgiye
bulanadek.biitiinbilgilerin
varmakigin.sa-ilambir clayanak
gozden geqirilerekeleStirilmesi,stnanmastytintemi kallr.
iqte bitim bu l ontemin kullanrlmasryla elde edilen
bilgilerdir.
Bu )o ntcm dr 5r ndada "bilgi" edinm cy ollar ro l d u l u
yorumsama(hermeneutik)
sanrirr.Sczgicilrk(intuitionalrzm).
gib i. 0 1'sa bilim s el ) ' onlem k ullanr lm adan"bilg i " e l d e
avrrnl(fark) gbrebilmekzordur'
arastnda
etmeklcgarlataltlrk

ortaya atrlan sonuqlart deferlendirmek degil, bu "bilgi"
i.iretilirkenkullanrlan ydntemleri de tartrgmaktadtrve bu
ydntemlere aclmaslzca yoneltilen en btiyiik eleqtiriler
yeterincenesnelolamadtklarrbiEimindedir.Bilim; evrenseldir
ve insanlt!lnortakmaltdtr.
Uygulavnn (teknik) nedir?
6nce "ya$am"ltantmlamak
Bu soruyuyanltlamadan
gereklidir. Bu da ancak canltlarla canstzlarlnayrrmlart
diiqUniilerek gergekleqktirilebilir. Canhlar do$arlar, bir
biqimde beslcnirler,biiyiirler, hareketeclerler.Eolalrrlar ve
<iliirler.Bu bil ilkokul tantmtdtrve bilimselliktenuzakttr'
Ornelin ateq; dofar, uygun ortamda (yanacak matlde ve
oksijenvarlrfrnda)beslenir,biiyiir,yeni atcqleroluqturabilir
ve ortamuygundelilse sbner(dliir).
Bilimsellik savl ta;lyan bir tatirmtnentropidcnyola
qrkmasrgereklidir.
Entropi: termodinamik yasalartntn ikincisinde
belirtildigi gibi evrenin madde vc enerji aEtstndan
artmastdtr.Evrende madde ve enetii
homojenizasyonun
biituniievreniegitolarakdoldurmaegilimi iqindedir.
Yagam;enerjiyi.
Bu bilgi ile yagamrtanrmlayabiliriz:
"yalayanvarlrk"olarakadlandrr[rmrz
dizgeiEinde.entlopiyi
diir1iiktulmak amactylaharcayabilmeyeteneEive bu dizgeyi'
biittin evreni iEerecckbiEimdegopaltn'ragabasrdtr'Canlrlar;
yaqambilimsel denetim diizenekleri (biyolojik kontrol
ya da kimyasal
gtineqrgrprndaki
yardrmLyla
mekanizmalart)
baglardaki cnerjiyi kullanarak, kendi dizgelerini,
bilcqenlerininderigirnive enerji d6nUqiimhtzt agrsrndan
dengedctutarlar.Aynca, aynrdcnetimdtizeneklcrikullanan
baqkadizgelerolu;turarlar,yani iirerler.Bu evrenselerek
(amag) ayn denetim diizeneklerikullanan diz-lelercede
ortayagrkmakta:kimi
igin turlerarasrsavaqtmlar
paylaqrldrpr
lg
kimileri de yok olmaktatlrr'.
tiirleryalamlarrnrsiirdiirtirken
de
parametrelerini
ortamln yanlslra. dt,i ortam
denetleyebilecekdtjzenekler geliqtirebilen canltlar bu

insanoglubu diinfa iizcrindckendinibulduguancian
ba;layarak do$ayr gozlemi;tir. Ancak doiadaki olaylar
arasrndaki iliqkilcrin nedensellik ve belirlenimcilik
(detcnninizm) temelincledegerlendirilmesigok yenidir;

aclmaslz savaqrmda claha baqanlr olurlar. So!uktan
korunmakigin malaralarasaklanmak:krEaylarrndaglineye
gdE etmek; yemi; dii;iirmek igin dal, afag kabuklanndaki
yarrklarrniginden bocekleriavlamak igir qLrprkullanmak
surmest
tantmtda budur; "1'a5am"tn
gibi. iqte r.tygulaytnttn

AydrnlanmaQagr'ylaba;lar. Descartesve Leibniz: bijtiin
bilimlerin kendisrnedayandrS.bilginrizinb

diizenlemek.
iEindrqortamparametrelerini

buiunmak" gibi iilkilsel (idealist)ereklerdengok uygulayrm
aktanmr (teknoloji transferi) projelerine ydnlendirmek

Biyofizik bilimin neresindedir?
Bugtin hem Dtinya'da, hem de Tiirkiye'de, afrrhk

olmahdrr.

kurumundan kuruma degigmekle birlikte, gerek billmsel
araqtlrmauygulamasrndagerekseders olarak d[renilen ve

Dr. QagatayKorkut

aktanlan kuramsaldabiyofizifin geniq bir tabanayayrldrfr
gciriilmektedir.Bu taban rqrnrm (radyasyon) uygulamalarr

i.U. istanbulTrp FakiiltesiBiyofizik Anabilim DaL

gibi fiziksel, makomolekiil yaprlannrn ortaya konulmasr
gibi kimyasal, G proteinlerinin iglevleri gibi yagambilimsel

Qapa- ISTAI*BUL

(biyolojik) alrrhkh olabilir. Bu qahqmalannortak paydasr
fiziksel geregve ycintemlerinkullanrlmastdtr.
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insan; do[anrn fiziksel bdlijmtinij gok iyi tanrmakta

2) Kimya Tarihi: Zeki Tez. V. Yayrnlarr

ve matematikleanlatabilmektedir.Kimyasal bcjliim de hrzla
bu kapsam igine girmektedir. Oysa yaqambilimdeve tlpta
pek Eok bilgi gdrgucultikle (ampirizm) elde edilmektedir;
k ar anlr k t adr r .
n ed errsellikler

KONGRE DUYURULARI

igte biyofizik bu karanhfa tutulan fizik rqrfrdrr.

9. UlusalBiyofizikKongresi

Biyofizik; W<ihler'in 1828'de amonyum siyanattan kendi
anlatrmryla"ne bir hoy,l,arunne de bir in.sanyo da klipegitt

6-7EylUl 1997tarihindeAnkara'da
diizenlenecektir.

bdbregini gerektirmedeniire elde ed.ebilirim" iyle biiyi.ik

Yazrqma
Adresi : Prof.Dr. FerideSevercan

darbe almrq olan metafizik di.igiinceninbiitUnilyle ortadan
kaldrnlmasrigin gcisterilenEabadrr.Biyofizik; qimdiye dek

ODTUBiyolojiBciliim{i- ANKARA
Tel

fizik, gokbilimi (astronomi)ve kimyanrn katrlmrgoldufu
mathesis universalis'in yaqamkimyasr (biyokimya),
yaqambilim, trp ve ruhbilimi (psikoloji) de kapsayacak

: (0312)
210l 0 00

Fax

biEimdegeniqletilmesidir.Biyofizik gafctl (modern)bilimin
9. Uluslararasr Biyofizik Kongresi

6zeIidir.

19-24 EylUl 1999 tarihinde Yeni Delhi (Hindistan) da
diizenlenecektir.

Biyofizik uygulayrmrn neresindedir?
Do[a karqrsrnda kendini bugi.ine dek giiEsiiz
duyumsamrqve korunma gereksinimi iginde olmug olan
insanollu bilgi birikimi sonucundaarhk gok de$iqik bir
yerdedir.Kalrtrmbilim (genetik) sayesindeyapabileceklerin
yalntzcaimgelemeyle(muhayyile) srnrrl oldu[u bir diinya
Eok uzak delildir. Bunun iEin hiEbir kuramsalengel yoktur;
krlgrsalzorluklar da hrzla agrlmaktadtr.

YazrqmaAdresi

: Prof. Dr. Anil Saran

Telefax

:0091 - 22-215 -2110

Telex

: 011 - 83009TIFR IN

e.mail

: anil@tifrvax.tifr.res.in

4. th European Conferenceon Engineering and Medicine
25-28 Mayrs 1997de Warqova-Polanya'da
di.izenlenecektir.

Tiirk Biyofizikgilerin gtirevi ne olmahdrr?
Her .ne kadar bilim insanhprn ortak maltysa da
uygulayrm -ne yazrk ki- bdyle de[ildir. Yalnrz ekonomik
degil aynr zamandastratejikbir cinemivardtr. Bu yiizden de

YazrgmaAdresi

: Prof. Dr. Jos Vander Sloten

Tel

:+ 32-16-32-1099

Fax

:+ 32-16-32-7994

parayla satrhr; kimi ptif noktalan gizlenir, hatta kimi
gahqmalarbtitiiniiyle gizli yaprlrr. ikinci Diinya Savaqr

e.mail

Mech.Kuleuven
: Jos.vandersloten@
A .C .B .B .

siiresinde gizli Eekirdek fizi[i galtqmalan yapmtq, atom
bombasr iiretmi$ ve kullanmtEolan bir siiper devletin tek
egemen giJE oldugu giini.imiizde durum kaygr vericidir.
Saytlan Eok olmasa da nitelikli insanlardanoluqan Ttirk
Biyofizikgilerinin en cinemli gorevlerinin; i!neyle kuyu
kazmaya benzetilebilecek politik yetkeyi (otorite)
bilinqlendirmegabalannrnyanl srra;zatenklt olan ve gok zor
ele geqirilen kaynaklan "insanhk bilimine katktda
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