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G ü l g û n  A k b a b a

Genetik Haritan›n 
Anlam› ve Getirdikleri

‹nsan›n yap›s› ve özellikleri hücre çekirde¤inde yer
alan 46 kromozomla yönlendirilmekte. Kromozomlar
içinde yer alan yaklafl›k 3 milyar kadar baz dizisi yine
yaklafl›k 30.000-80.000 kadar geni oluflturmakta.
Genler baz çiftlerinin bir araya gelerek dokular›n pro-
tein içeri¤inin, yani en ufak birimlerin özelliklerini kod-
layan flifreler. Bu flifrelerde göz rengimizden ba¤›fl›kl›k
sistemimizin nas›l çal›flaca¤›na kadar birçok bilgi sakl›.
Bugün gelinen noktada da, bu baz dizilerinin tümü or-
taya ç›km›fl bulunuyor. 

Gen haritas› üzerinde çal›flan araflt›rmac›lar, çal›fl-
malar›n› sonuçland›rd›lar. ‹nsanl›¤a tarihi aç›klamay›
Clinton ve Blair yapt›. Celera Genomics Laboratu-
var›’nda çal›flmalar›n› sürdüren Craig Venter’›n ekibi ve
Harvard T›p Okulu’ndan bilim adamlar›n›n çal›flma so-
nuçlar›, t›p alan›nda bir süpriz olarak de¤erlendirildi.
Çünkü “yaflam›n kitab›” sand›¤›m›zdan inceymifl. ‹nsan
vücudunda 60.000-100.000 gen bulundu¤u tahmin
edilirken son araflt›rmalar bu say›n›n 30.000-40.000
aras›nda oldu¤unu gösterdi. Yani insan› meyve sine¤i
ve fareden farkl› k›lan genlerin say›s›nda çok büyük bir
fark yok. Ve belki de farenin gen haritas› insan›nkin-
den de¤erli.

Gen haritas›n›n getirdikleri
‹nsan›n gen haritas› ç›kar›ld›. Fakat bu dizilerin

hangi anlama geldi¤i, neleri kodlad›¤› henüz bilinmi-
yor. Ancak kodlanan bölümlerin %1’lik bir k›sm›n›
oluflturan bir bölge için bilgi sahibiyiz. 

Genom projesinde yer alan ‹ngiliz araflt›rmac›lar
ölümcül hastal›klara yol açan genleri en fazla bulundu-
ran kromozomlar› belirlediler. Toplam 46 adet (23
çift) bulunan insan kromozomlar›n›n 3’ü genetik has-
tal›klar› daha fazla tafl›ma riskine sahip. ‹lk aflamada
özellikle baz› genlerin çeflitli kanser türleri riskini art›r-
d›¤› belirlendi (örne¤in meme kanserine yol açan gen).
Ayr›ca 30 kadar genin de yaklafl›k 1500 hastal›¤a yol
açt›¤› belirlendi. Bu bilgi ›fl›¤›nda genetik hastal›klar›n
do¤um öncesi tan›s› ve do¤um sonras› tedavisi kolay-
l›k kazand›. Bu yöntemle, diyabetten ast›ma, kanser-
den kalp hastal›klar›na kadar, genlerle tafl›nan hasta-
l›klar, do¤umdan önce bile anlafl›labilecek ve hatta ön-
lenebilecek. Ayr›ca baz› organlar› kodlayan DNA bö-
lümleri belirlenerek bu organlar›n kopyalar›n›n,
dolay›s›yla da insan “yedek parçalar›n›n” üretimi
mümkün olabilecek.

Ülkemizde de halen do¤um öncesi, sonras› ve pre-
implantasyon (tutunma öncesi) genetik tan› çal›flmala-

r›, çeflitli sa¤l›k kurulufllar›nda sürdürülmekte. Böylece
aileler kromozom analiz testleri sonucu do¤acak ço-
cuklar›n›n genetik yap›s›, Down sendromu, mongolizm
gibi ciddi bedensel ve zihinsel bozukluklar tafl›ma risk-
leri hakk›nda bilgi sahibi olabiliyorlar. Ayr›ca ailelerin-
de kal›tsal hastal›klar (Akdeniz anemisi, orak hücre
anemisi, ailesel Akdeniz atefli) belirlenmifl olan bireyle-
re do¤um öncesi teflhis konulup tedaviye bafllan›labili-
yor. 

Teflhis alan›nda büyük etkileri olan bu geliflme has-
tal›klar›n tedavisinde de büyük ad›mlar at›lmas›na ola-
nak sa¤lad›. Genetik flifrenin çözülmesiyle mutasyonla-
r›n yol açt›¤› hastal›klar daha ayr›nt›l› incelenebildi. Bu-
nun sonucunda hastan›n genetik yap›s›na uygun ve yan
etkileri minimuma indirilmifl, yaln›zca hastal›kl› bölge-
yi hedef alan ve bedenin geri kalan k›sm›n› etkileme-
yen ilaçlar gelifltirilebilecek. 

Belirtildi¤i gibi ç›kar›lan gen haritas›n›n henüz
%1’lik bir bölümü yorumlanm›fl durumda. Tüm bölge-
lerin yorumlanmas› zaman alacak bir çal›flma gibi gö-
rünüyor. Ayr›ca genlerin zaman içinde çeflitli uyaranlar-
dan etkilenerek de¤iflime u¤ramalar›, kesin olarak yo-
rumlanmalar›n› engelliyor. Ancak bilim adamlar› bu ko-
nuda umutlu. Bilgisayarlar yard›m›yla tespit edilmifl ve
yorumlanm›fl genlere benzer genlerin analiz edilebile-
ce¤ini, genlerin tek tek analizine gerek kalmayaca¤›n›
bildiriyorlar. Böylece DNA analizi için y›llar sürebilecek
çal›flmalar, k›sa bir sürece s›¤d›r›labilecek. 

Gen projesinde henüz yolun bafl›nday›z. Fakat bi-
lim dallar›n›n geliflimi ve ortak çal›flmalar›yla bu yol
çok h›zl› katedilecek gibi görünüyor.

M u h a b i r l e r i m i z  v e  E t k i n l i k l e r i . . .
Erhan Ö¤üt ve Burcu Yazar Kulübümüzün yeni muhabirleri. Erhan ve Burcu, Haliç Üniversitesi Molekü-
ler Biyoloji ve Genetik Bölümü ö¤rencileri. Muhabirlerimiz, sürekli geliflmekte ve kendini yenilemekte
olan dünyada, genetik biliminin yads›namaz bir yeri oldu¤unu düflünüyorlar. Bu bilim dal›ndaki geliflmeler
sonucunda, t›pta baz› hastal›klar›n tan› ve tedavisinin kolaylaflaca¤›, sanayide daha fazla ve saf ürün elde

edilece¤i, bakterilerin ilaç sanayiinde ve tar›mda yayg›n olarak kullan›labilece¤i, yap›s› de¤ifltirilen bakteri-
lerle sanayi art›klar›n›n ortadan kald›r›larak çevre sorunlar›n›n çözümlenebilece¤i, transgenik bitkiler kullan›la-

rak beslenme zincirine giren bitkilerde daha kaliteli ve bol ürün elde edilece¤i gerçe¤inden yola ç›karak, bilinçli bir se-
çimle bu bölüme yönelen muhabirlerimiz, bizlere bu bilim dal›ndaki geliflmeleri aktaracaklar. ‹lk çal›flmalar›nda da, “yaflam›n s›rr› çözüldü,
s›ra anlam›nda” diyorlar ve insan›n gen haritas› üzerinde yap›lan bilimsel çal›flmalar›n sonuçlar› hakk›nda yorumlar›n› bildiriyorlar.

Türkiye 4 Alt›n
Madalya Kazand›

4 - 9 Kas›m 2002 tarihleri aras›nda
Brezilya’n›n Novo Hamburgo kentinde dü-
zenlenen Uluslararas› 17. MOSTRATEC
Bilim Yar›flmas›’na Türkiye 4 ö¤renci ve 2
projeyle kat›ld›. Biyoloji dal›nda, Hasan
Canbaz ve Ahmet Özel, “Cep telefonlar›
canl›larda ö¤renmeyi etkiliyor mu?” pro-
jeleriyle Jüri Özel Ödülü ve alt›n madalya
ald›lar ve ayr›ca Moskova’da yap›lacak
olan MILSET Bilim Yar›flmas›’na da kat›l-
ma hakk› kazand›lar. Mühendislik dal›nda
yar›flmaya kat›lan Mahmut Salih Sayar ve Atasay Ka-
mer isimli ö¤rencilerse “Satranç Oynayan Robot”
projesiyle Jüri Özel Ödülü ve alt›n madalyay› Türki-
ye’ye kazand›rd›lar.

Matematik, makine, elektronik, bilgisayar,
kontrol ve otomasyon ve yapay zekâ gibi bilim konu-
lar›n› içinde bar›nd›ran Satranç Oynayan Robot pro-
jesinde, ak›ll› bir satranç robotu yapay zekâ algorit-

malar›yla desteklendi ve sonunda bilgisayar-
insan, bilgisayar-bilgisayar ve insan-insan
çiftleri taraf›ndan oynanan satranç oyunu-
nun program› matematik teorilerle yaz›la-
rak, bir robot satranç ortaya ç›kar›ld›.
Projede, mekanik aksam olarak, satranç tafl-
lar›, plastik bir levhaya yerlefltirilerek her bir
tafl›n yerleri oyulmufl durumda. Tafllar›n ha-
reketini sa¤layan XYZ 3 eksenli robot her üç
eksende hareket edebiliyor. Tafl, bir elektro-
m›knat›sla çekiliyor, götürüldü¤ü yerde
elektrom›knat›s serbest b›rak›ld›¤›nda tafl da
b›rak›lm›fl oluyor. Tafllar›n hareketi için
kullan›lan step motorlar›n›n ad›mlar› bilgisa-
yar taraf›ndan hesaplan›yor. Mahmut Salih

ve Atasay, projelerini, modern dünyada kullan›lan
yapay zekâ oluflumunu daha da pekifltirmek ve gele-
cekte bu disiplin içersinde daha büyük ad›mlar ata-
bilmek için gelifltirdiklerini söylüyorlar.

En ölümcül 3 kromozom

Bilim ve Teknik Kulübü

Bilim ve Teknik Kulübü hakk›nda ter türlü bilgiyi, mektup, telefon, faks ya da e-posta arac›l›¤›yla edinebilirsiniz. ‹letiflim kurabilece¤iniz adreslerse flöyle: Bilim ve Teknik Kulübü, Atatürk Bulvar› No:221 Kavakl›dere- Ankara, 
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Do¤al Hayat› Koruma
Toplulu¤u
"Biyoloji Sergisi"

25 - 29 Kas›m tarihleri aras›nda, Gazi Üni-
versitesi Biyoloji Bölümü ö¤rencilerinin düzen-
ledi¤i Biyoloji Sergisi’ni, bu sergide aktif ola-
rak görev alan Ankara muhabirimiz Gökçe Ta-
ner izledi. 

25 Kas›m’da bafllayan Biyoloji Sergisi, ilk
gününden itibaren bir hafta boyunca yo¤un bir
ilgiyle sürdü. Amaç, büyük-küçük kat›lan herke-
se, bir parça da olsa biyolojinin ilginç dünyas›n-
dan çeflitli kesitler sunabilmekti. Kat›l›mc›lar›n
ilkokul, ortaokul, lise ça¤›ndaki ö¤rencilerden
üniversite ö¤rencilerine, çeflitli üniversitelerin
ö¤retim elemanlar›ndan farkl› mesleklerden
farkl› yafl gruplar›ndaki insanlara kadar genifl
bir yelpazede da¤›lm›fl olmas›, kongrenin
amac›na ulaflt›¤›n›n bir göstergesi.

Biyoloji sergisinin aç›l›fl›n› G.Ü. Rektör Yar-
d›mc›s› Prof. Dr. Metin Aktafl ve G.Ü Dekan›
Prof. Dr. Cemil Y›ld›z yapt›. Sergi kapsam›nda
ö¤retim üyeleri taraf›ndan çeflitli seminerler su-
nuldu.

Prof. Dr. Hayri Duman "Türkiye'nin Ende-
mik Bitkileri" konusundaki seminerinde, ende-
mikli¤in tan›m›n›, Türkiye'nin bu aç›dan nas›l
bir konumda oldu¤unu ve önemini kendi kolek-
siyonundaki pek çok slayt ile destekleyerek an-
latt›. Ayr›ca, bu konuyla ilgili neler yap›lmas›
gerekti¤ini aç›klad›.

Prof. Dr. Zeki Aytaç,  "Türkiye'nin Biyolojik
Zenginliklerinin Yurtd›fl›na Kaç›r›lmas›"
konusunda bilgi verdi. Aytaç, çok çarp›c› bir
cümleyle seminerine bafllad›: "Tan›flamad›¤›n›z
veya tan›flamayaca¤›n›z canl›lar dünyas›na hofl-
geldiniz!". Bu seminerde de Türkiye'nin biyoçe-

flitlilik aç›s›ndan önemi anlat›l›rken asl›nda ülke
olarak yaflad›¤›m›z sorunlar karfl›s›ndaki bilinç-
sizli¤imiz vurguland› ve bunun afl›lmas› gerekti-
¤inin ça¤r›s› yap›ld›. Aytaç,  seminerin sonunda
biyolojik zenginliklerimizin, yasalar›m›zdaki ek-
sikliklerden dolay› h›zla yitirildi¤ini eklerken,
bu konuda uzun ve k›sa vadede yapacaklar›m›z
sonuç ve öneriler bafll›¤› alt›nda, kat›l›mc›lar›n
da yorumlar›yla ortaya kondu.

G. Ü. E¤itim Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ze-
kiye Suludere'nin semineriyse "Böcek Yumurta-
lar›" konusundayd›. Suludere, elektron mikros-
kop görüntüleri asl›nda hiç fark›na varmad›¤›-
m›z canl›lar›n dünyas›na, mikrokozmoza bir ge-
zi yap›lmas›n› sa¤lad›.

Serginin son günü gerçekleflen ve Doç. Dr.
Leyla Aç›k taraf›ndan verilen seminerse "Gene-
tik Mühendisli¤i" üzerineydi. Aç›k, genetik mü-
hendisli¤inin neler yapt›¤›n› ve yapabilece¤ini
çok çarp›c› örneklerle anlatt›. Ancak yine vur-
gulanan bir konu vard›: Türkiye'nin tüm araflt›r-
malardaki konumu, ülke olarak yapt›klar›m›z ve
yapabileceklerimiz.

Sergi kapsam›nda topluluk üyesi ö¤renciler
de baflar›l› seminerler verdiler. Bar›fl Koçak "Bi-
yolojik Silahlar", Cemile Alt›n "Ozon Tabakas›",

Nihal Alem "Küresel Is›nma" Dilek Düzgün
"Asit Ya¤murlar›" ve Seda ‹nanç "Besin Zehir-
lenmesi" konular› hakk›nda bilgi verdiler.

Standlardaysa, kanser, hepatit (sar›l›k),
ba¤›fl›kl›k sistemi, kan gruplar›, hücre, gene-
tik ve suç, çevre konular›nda bilgiler verilir-
ken bir yandan da tohumlu ve tohumsuz bitki-
ler, omurgal› ve omurgas›z hayvanlar görsel
olarak sunuldu. Bitkiler ve hayvanlar hakk›n-
da ilginç bilgiler de merakl›lar›na anlat›ld›.
Kav mantar›ndan nas›l kibrit elde edildi¤i, fli-
fal› bitkiler ya da zehirli böcekler gibi. Kan
grubu stand›nda kanla ilgili bilgileri verirken,
kan grubu tayininin nas›l yap›ld›¤› da uygula-
yarak anlat›ld›. fiafl›rarak gördük ki, pek çok
üniversite ö¤rencisi, kendilerini yak›ndan ilgi-
lendiren böyle bir konuda bile yeterli bilgi sa-
hibi de¤iller ve kan gruplar›n› bile bilmiyorlar.
Sergideki canl› örnekleri ve mikroskop görün-
tüleri de sergiye kat›lanlar taraf›ndan ilgiyle
incelendi.

Sergide, ülkemizde önemli bir misyonu üst-
lenmifl olan TÜB‹TAK, Bilim ve Teknik Dergi-
si'nin gençlerden bekledi¤i bilinçle, bilim
yolunda ufak bir ad›m at›ld›. Bu tür çal›flmala-
r›n artan bir h›zla devam etmesi dile¤iyle.

Dünyada bir milyar kullan›c›ya ula-
flan cep telefonlar›n›n insan vücudu üze-
rindeki etkileri konusunda pek çok
çal›flma var. Ancak, cep telefonlar›n›n
insan›n ö¤renmesi üzerindeki etkisi
hâlâ merak konusu. Hasan Canbaz ve
Ahmet Özel, “Cep telefonlar› canl›larda
ö¤renmeyi etkiliyor mu?” sorusuna
projeleriyle yan›t verdiler. 

Fareler üzerinde, 30 gün süreyle uy-
gulad›klar› 900 Mhz’lik frekans›, günde
ikifler saat olmak üzere, iki kez uygula-
d›lar. Böylece, günlük 4 saatlik bir etki
oluflturdular. Di¤er taraftan ayn› yafla-
ma ortam›nda, hiçbir etkiye maruz b›ra-
k›lmayan kontrol grubu da oluflturuldu.

Deney grubu ve kontrol grubu deneklerinin, labi-
rentte suyu bulma süreleri izlendi. Deneklerin, deney

ortam›n› yad›rgamamalar› için, bir hafta süreyle, labi-
rentin ilk metal kafesine al›flmalar› sa¤land›.

Deneklere bu süre içinde, günde yaln›zca
bir saat su verildi. Yedinci gün su verilme-
den labirentte suyu bulma süreleri ölçüldü.
Ayn› deney 5 kez tekrar edildi. Sonuçta,
cep telefonuna maruz b›rak›lan deney
grubunun, kontrol grubundaki deneklere
göre daha geç sürede suyu bulduklar› or-
taya konuldu.

Brezilya’n›n ev sahipli¤i yapt›¤› 17.
MOSTRATEC Bilim Fuar›’nda Türkiye ile
beraber Rusya, Peru, fiili, Arjantin,
Paraguay ve Portekiz’den gelen 116 proje
sergilendi. Çok yo¤un ilgi gören fuar
süresince 9. SIET E¤itimde Yeniliklerin
Paylafl›m› ve Gelifltirilmesi seminerleri de
düzenlendi. Fuar süresince, ö¤renciler,

farkl› kentlerdeki üniversiteleri ve turistik merkezleri
gezme olana¤›n› da buldular. 

Bilim ve Teknik Kulübü

Tel: (312) 467 32 46- 468 53 00/1067, Faks: (312) 427 66 77 e-posta: agulgun@tubitak.gov.tr 
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Talat Sait Halman
Talat Sait Halman, 7 Temmuz 1931’de ‹stan-

bul’da do¤du. 1951’de Robert Kolej’i bitirdi.
1954’te, ABD’de, Colombia Üniversitesi Siyasal
Bilgiler ve Ortado¤u Edebiyatlar› Bölümü’nden
mezun oldu ve ayn› üniversitede 1953-1960 y›lla-
r› aras›nda Türkçe okutmanl›k yapt›. 1966’dan iti-
baren Türk Dili ve Edebiyat› profesörü olarak ça-
l›flt›¤› Princeton ve New York Üniversitelerindeki
görevinden, Türkiye’ye ülkenin ilk kültür bakan›
olmak üzere 1971’de ça¤r›ld›. Aral›k 1971’de,
tekrar ABD’ye, eski görevine döndü. 1980-
1982’de Türkiye’nin ilk Kültür ‹flleri Büyükelçisi
olarak görev yapt›. New York Üniversitesi’nde Tür-
kiyat profesörü olarak Orta Do¤u Dilleri ve Edebi-
yatlar› Bölüm Baflkanl›¤› yapt›. 1986’da Columbia
Üniversitesi Halman’a ABD’nin en büyük çeviri
ödüllerinden birini verdi. 1987’de Bo¤aziçi Üniver-
sitesi’nden fahri doktorluk unvan› ald›. 1996’da
konuk profesör olarak çal›flt›¤› Bilkent Üniversite-
si’nde, 1998 y›l›nda Türk Edebiyat› Bölümü’nü
kurdu. Ayn› y›l›n Aral›k ay›nda kendi baflkanl›¤›n-
da Türk Edebiyat› Merkezi aç›ld›. 1999 y›l›nda
‘Türk edebiyat›na yapt›¤› katk›lardan ötürü’ Türki-
ye Bilimler Akademisi (TÜBA) Hizmet Ödülü’nü al-
d›. 2000’de ‘Türk sanat, edebiyat ve fliirine yap-
m›fl oldu¤u büyük katk›lardan dolay›’ D›fliflleri Ba-
kanl›¤› Üstün Hizmet Ödülü’ne de¤er görüldü.

fiiir, elefltiri, makale ve çevirileri olan Hal-
man, Amerikan sanat-edebiyat dergilerinde günü-
müz Türk flairleri üzerine tan›tmalar, de¤erlendir-
meler yap›yor; bu incelemelerin Türkçeleri de
dergilerimizde ç›k›yor. 

Bütün bu söylenenlerden de anlafl›laca¤› gibi,
Halman, flair, edebiyat tarihçisi, çevirmen, elefltir-
men, devlet adam›, ö¤retim üyesi, gazeteci, yazar,
konuflmac›…. Bir solukta yaz›lamayan nitelikler,
ama bir solukta okunan bir yaflam öyküsü onunkisi. 

BTK- Bilim ve Teknik Dergisi’ni sürekli ola-
rak takip etti¤iniz do¤ru mu? Sizce Bilim ve Tek-
nik Dergisi’nin sad›k okuyucu kitlesi, ülkemizin
kültürel ve bilimsel geliflmesinin de bir gösterge-
si olabilir mi? 

TSH- Do¤ru. Bilim ve Teknik Dergisi beni he-
yecanland›ran, ayd›nlatan bir yay›n. ‹çinde merak
etti¤im (bazen de daha önce hiç fark›nda olmad›-
¤›m) konular üzerine enfes yaz›lar buluyorum.
Özellikle Sargun Tont’un yaz›lar›n›n tiryakisiyim.
Elbette derginin sad›k okurlar› ülkemizde kültü-
rel ve bilimsel geliflmenin bir göstergesidir. Kefl-
ke bu güçlü dergi, fen bilimlerinin yan› s›ra sos-
yal ve befleri bilimlere, bu arada edebiyat bilimi-
ne de sürekli olarak ya da zaman zaman yer ve-
rebilse.

BTK- Siz, büyük flair Naz›m Hikmet’in eserle-
rini dünya edebiyat›na kazand›rd›¤›n›z gibi, bü-
yük düflünür Mevlana’n›n eserlerini de tercüme
ettiniz ve dünyan›n onun ö¤retilerinden yararlan-
mas›na olanak verdiniz. Bunlar› yaparken neler
hissettiniz? Felsefi yaklafl›m›n›z neydi? Sahip ol-

du¤unuz derin hoflgörüyü araflt›rmalar›n›za nas›l
yans›tt›n›z ve bunu nas›l sundunuz?

TSH- Nâz›m Hikmet’ten, Mevlana’dan, Yunus
Emre’den ve daha düzinelerle flairimizden ‹ngiliz-
ce’ye çok say›da fliir çevirdim. Bunu yaparken
hem heyecan duyuyordum, hem sorumluluk, hem
de vicdan azab›. fiiir çevirisinde, orijinallere sa-
d›k kalmak bir görevdir. Bu görevi yerine getir-
mek tek bafl›na yeterli de¤il, çünkü çevirinin ori-
jinal olmas› kadar güzel ve fliirsel olmas› da zo-
runludur. Bazen “orijinali acaba bozuyor mu-
yum?” diye kayg›land›¤›m oluyor. Felsefî yakla-
fl›m ve hoflgörüden söz etti¤iniz için flunu belirt-
mek isterim: Kültürel ve edebi ürünleri tan›tma
çabas›na giriflti¤imde, hiçbir vakit ideolojik kayg›
gütmedim. Yaln›zca eserin bizatihî de¤erini ve ev-
renselli¤ini düflündüm. Dolay›s›yla Nâz›m’› da çe-
virdim, Necip Faz›l’› da; Yahya Kemal’i de, Ece
Ayhan’› da; Mehmet Akif’i de, Behçet Necatigil’i
de. Bir de, çevirilerimde, derslerimde, konferans-
lar›mda hiçbir vakit propagandaya yeltenmedim.
Nesnel kalmaya gayret ettim. Be¤endi¤im ve be-
¤enmedi¤im ürünleri objektif olarak sundum; ge-
rekince olumsuz elefltiriler de yapt›m.

BTK- Sanat ve bilim aras›ndaki iliflki hakk›n-
da düflünceleriniz? 

TSH- Sanat ve bilim, genel kültürün birbirin-
den ayr›lmamas› gereken ve genelde organik bir
iliflki içinde birbirini destekleyen, besleyen, güç-
lendiren iki kesimidir. Ne yaz›k ki Selçuklu ve Os-
manl› dönemlerimizde sanat ve edebiyatta varl›k
gösterdi¤imiz halde bilim ve fende çok sönük kal-
d›k. O yüzdendir ki uygarl›¤›m›zda icatlar, keflif-
ler, uluslararas› düzeyde düflünceler ve kuramlar
bak›m›ndan yaman bir boflluk, bir “kara delik”
vard›r. Bunun ac› bir miras› olarak, günümüzde
de bilim, fen ve teknolojide ilerlemek u¤runda
yapt›¤›m›z bunca çabaya ra¤men hâlâ yeterince
yarat›c› olam›yoruz.

BTK- Tarih boyunca büyük uygarl›klar bilim
ve sanat› beraber, birbirinden besleyerek götür-
müfller. Günümüzde sizce, bilim ve sanat›n bes-
lendi¤i ›rmaklar ve büyüdükleri yataklar hâlâ ve-
rimli mi? Ya da eksiklik ne? 

TSH- Bence bilim ve sanat›n beslendi¤i ›r-
maklar ve büyüdükleri yataklar hâlâ verimli; sa-

n›r›m, her zaman da verimli olacak. Yeter ki ça¤-
lar› aflan evrensel de¤erlere sahip olsunlar. Bizim
uygarl›¤›m›z›n bu bak›mdan iki büyük sorunu, ek-
sikli¤i, yetersizli¤i var. Bunlar; Osmanl› uygarl›¤›-
n›n, birçok sanatlarda, mimaride ve musikide bü-
yük bir yarat›c›l›k gösterdi¤i halde, felsefede,
fende, her bilim dal›nda yetersiz kalmas› ve Os-
manl›ca, Cumhuriyet dönemi Türkçesi’nden çok
farkl› bir Arapça ve Farsça serüveni yaflam›fl ol-
du¤u için günümüz edebiyat›n› ve düflüncesini ye-
terince besleyememesidir.

BTK- Günümüz üniversitelerinde sanat ve ede-
biyat alan›ndaki çal›flmalar hakk›nda ne düflünü-
yorsunuz? Sizce bu iki konuya yeteri kadar önem
veriliyor mu? 

TSH- Bu çal›flmalar, baz› üniversitelerimizin
çeflitli bak›mlardan baflar› göstermekte olmas›na
ra¤men genellikle çok c›l›z, ileri ülkelerin çal›flma-
lar›na k›yasla da geri ve düflük düzeyde. Bu ac›kl›
durumun düzeltilmesi için hem yüksek ö¤renim
kurumlar›m›zda dramatik yeniliklere yönelmek,
hem de bütün ülkede bir kültür ve bilim devrimi
yapmak zorunlu. 

BTK- Kültür devriminden ne kastediyorsunuz? 
TSH- Devrimlerin ola¤anüstü kifliler taraf›ndan,

vizyon ve eylem olarak gerçeklefltirilebilece¤ine
inan›yorum. Bir baflbakan, bir kültür bakan›, bir
e¤itim bakan›, e¤er vizyonlar› varsa, Türk toplumu-
nun özelliklerine uygun bir eyleme giriflirlerse bir
devrim olur. Devrim bir vizyon ve harekettir. Bu
koflullar alt›nda bu devrimi ancak devlet gerçeklefl-
tirebilir. Öncelikle büyük bir e¤itim devrimi yap›l-
mal›. Türkiye’de fazla üniversite diplomas› verili-
yor. Maalesef, bu diplomalar›n gerçek hayatta az
de¤erleri var. ‹leri ülkelere k›yasla lise mezunu ça-
p›ndalar. Biz kendimizi aldat›yoruz. Kütüphane, la-
boratuvar olmayan üniversiteler var. Yavafl yavafl
bir e¤itim eliti yaratmal›y›z. Birden yanl›fl gibi gö-
rünse de, her sistem kendi elitini yarat›r. Bir s›n›f
ayr›m› yapmaks›z›n, toplumdaki en de¤erli gençle-
re yat›r›m yaparak, onlar› parlatarak bilimin, sana-
t›n doru¤una yükseltmek zorunday›z. Herkesin bir
diploma sahibi olmas› e¤itimin tabiat›na ayk›r›. Biz-
se ola¤anüstü kafalar yaratmak zorunday›z. Sanat
ve bilim, ikisi için de as›l u¤runda çal›fl›lmas› gere-
ken fley, özgür ve özgün düflüncelerdir.

M u h a b i r l e r i m i z  v e  E t k i n l i k l e r i . . .
1973 do¤umlu A. Bülben Süel, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ö¤rencisi ve Ankara muhabirimiz. Bülben, Türk kültürünü dünyaya tan›t-
may› amaç edinmifl bir ayd›n olan Prof. Dr. Talat S. Halman’la bilim ve sanat üzerine bir söylefli yapt›. Avrupa Birli¤i yolunda ad›m-
lar›m›z› s›klaflt›rd›¤›m›z bugünlerde ülkemizin kültür, sanat ve bilim konular›nda her zamankinden daha fazla çal›flmaya, miraslar›n›
korumaya ihtiyac› var. Talat Halman bu konularda çal›flmaya kendini adam›fl bir insan...
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BTK- Bu konuda d›fl ülkelerdeki üniversiteler
ile karfl›laflt›rma yapmam›z gerekirse, sahip oldu-
¤umuz tarihi kültürel ve edebi miraslar›m›z› de¤er-
lendirebiliyor muyuz?

TSH- “D›fl ülkelerdeki üniversiteler” sözünü
genel olarak dünya üniversiteleri anlam›nda kulla-
n›yorsan›z elbette Türk üniversiteleri ortalarda bir
yerdedir diye düflünebiliriz. Ancak, dünyan›n en
güçlü üniversitelerini kastediyorsan›z çok geriler-
deyiz. Sahip oldu¤umuz kültürel, arkeolojik, sanat-
sal, edebî miraslar›m›z› -zaman zaman ola¤anüstü
baflar›larla de¤erlendirebilsek de- genelde, Bat›
Avrupa ve Kuzey Amerika’ya k›yasla yeterince be-
ceremiyoruz. “Bu alanlarda bizim miraslar›m›z›,
hattâ kendi tarihimizi, kültürümüzü ve edebiyat›-
m›z› bat›l› bilginler bizden daha iyi de¤erlendiriyor-
lar” demek zorunday›m yüre¤im s›zlayarak.

BTK- C.P.Snow, 1959’da Cambridge Üniversi-
tesindeki bir konferans›nda ‘iki kültür, kavram›n-
dan bahseder. Buna göre kültürlerden birisi bilim,
di¤eri ise ‘humanities’ denilen insan merkezli sos-
yal bilimlerdir. Snow, bu iki kavram›n birbirine
olan so¤uklu¤u ve anlay›fls›zl›¤›n› irdeler. Çok yön-
lü bir bilim ve sanat insan› olarak sizin bu konuda-
ki düflünceleriniz nelerdir? 

TSH- “‹ki kültür” kavram›, fen ile sosyal/befle-
ri bilimlerin kaynaflmas›, birbirini beslemesi ve or-
ganik bir bütün oluflturmas› bak›m›ndan son dere-

cede yararl› bir kültürel stratejidir. Bizde baz› üni-
versiteler bu yönde sa¤lam ad›mlar at›yorlar. Ama,
daha çok yol almak zorunday›z. Yüksek ö¤renim
kurumlar›m›z›n ço¤unda fen ve teknoloji üzerinde
durulurken sosyal/befleri bilimler güdük kalabili-
yor. Bu üzücü bir boflluktur. Belki de TÜBA ve TÜ-
B‹TAK’›n yan› s›ra bir sosyal bilimler akademisi,
bir de sanat ve edebiyat akademisi yarat›lmas› dü-
flünülmelidir. Bu mümkün olmad›¤› takdirde TÜBA
ve TÜB‹TAK’ta sosyal/befleri bilimlerin, edebiyat›n
ve sanat›n daha genifl ölçüde temsil edilmesine ça-
l›fl›lmal›d›r.

BTK- Sizce iki binli y›llarda bilim ve sanat aç›-
s›ndan Türkiye’de bir ayd›nlanma yaflanacak m›?

TSH- Ben iyimserim. Türkiye bilim ve sanat
konusunda büyük hamleler yap›yor. Politik anlam-
da dini kesime karfl› olanlar ümitsizli¤e kap›ld›lar
ama ben bu ilerlemenin durmayaca¤›na, Türk kül-
türünün kendi iç dinamizmiyle ilerleyece¤ine inan›-
yorum. Tek endiflem, daha önceki dönemlerde ik-
tidara gelen baz› politikac›lar baz› sanat türlerine
(opera, bale, heykel ve resim gibi) karfl› ç›kt›lar.
Umar›m yeni dönemde daha ilerici, daha ayd›n
davran›rlar. Türk halk›n›n istekleri do¤rultusunda
hareket ederler, Avrupai ve bat›l› diye karfl› ç›k-
mazlar; çünkü biz bu sanatlara mecburuz. Yurt d›-
fl›nda kendimizi ispat ediyoruz ve daha da isim ya-
paca¤›m›za inan›yorum.

BTK- Bir icat, bir keflif, bir evrensel yap›t ya-
ratabilmek için biz Türk gençleri ne yapmal›y›z?

TSH- Bu cevab›n iki yönü var. Birincisi, Türk-
lerin birey olarak özgün düflünmek, orijinal eser-
ler vermek, icat ve keflif yapmak gibi bir anlay›fl-
la çal›flmalar› gerekiyor. Biz yarat›c› olmaktan
çok, aktarmac› oluyoruz. Yeni eser yerine çeviri,
yeni beste yerine icra yap›yoruz. Bu göçebe al›fl-
kanl›klar›m›zdan, kültürel genlerimizden kaynak-
lan›yor san›r›m. Özgünlü¤ü ülkü haline getirme-
miz laz›m. Gençler bu bilince kavuflursa bize öz-
gü, evrensel de¤erleri olan eserler b›rakacaklar›-
na eminim. ‹kincisi, bilimde özellikle toplumsal ve
kamusal yat›r›m gerekiyor. Ne özel üniversiteler,
ne de devlet yoksullu¤una mahkum olmufl resmi
üniversiteler araflt›rma zihniyetine bile kavuflam›-
yorlar; laboratuvar yok, teknik ekipman yok. Ön-
ce biz bilimsel araflt›rma yapaca¤›z diye karar ver-
mek laz›m. Baz› t›p fakültelerimiz, enstitülerimiz,
TÜBA, TÜB‹TAK gibi kurumlar›m›z bizi memnun
ediyor. Devletin yepyeni yarat›c› bir bilim ça¤›na
yönelmesi laz›m, müspet bilimlere yönelmek,
özellikle yeni hükümetimizin yapaca¤› enfes bir
jest olacakt›r. Bilim anlam›nda birçoklar›n›n dedi-
¤i gibi, kültür genlerimizin elveriflsiz oldu¤una
inanm›yorum; çünkü yurt d›fl›nda uygun flartlarda
birçok Türk bilim adam› çok baflar›l› çal›flmalara
imza at›yorlar. 

Organik Tar›m
Organik Tar›m Avrupa'da

1910'larda uygulanmaya baflland›,
kontrollü üretimi 1930'lu y›llarda
yayg›nlaflt› ve 1970'li y›llarda da ti-
cari anlamda önem kazand›. Bu ha-
reket 1972’de, Almanya'da, Ulus-
lararas› Ekolojik Tar›m Hareketleri
Federasyonu'nun (IFAOM) kurul-
mas›yla daha düzenli bir hale geldi. IFAOM tüm
dünyadaki organik tar›m hareketlerini bir çat› al-
t›nda toplamay›, hareketin geliflimini sa¤l›kl› bir
flekilde yönlendirmeyi, gerekli standart ve yönet-
melikleri haz›rlamay›, tüm geliflmeleri üyelerine
ve çiftçilerine aktarmay› amaçlamakta. Örne¤in
IFAOM’un verilerine göre, uluslararas› organik
ürünler pazar› 2000 y›l› perakende sat›fl gelirle-
rinde, birinci s›ray› Almanya, ikinci s›ray› ‹ngilte-
re ve üçüncü s›ray›
‹talya al›yor.

Organik Tar›m
Nedir?

Tar›msal üretim-
de, ürün kalitesini
ve verimini art›r-
mak amac›yla, üre-
ticiler kimyasal ilaç
ve gübre kullan-
maktalar. Kullan›-
lan bu kimyasallar›n
çevreye ve toplum

sa¤l›¤› üzerine olumsuz etkileri var.
Bu olumsuz etkilerin ortadan kald›-
r›lmas› amac›yla kimyasal gübre ve
tar›msal savafl ilaçlar›n›n hiç ya da
mümkün oldu¤u kadar az kullan›l-
mas›, bunlar›n yerini ayn› görevi
yapan organik gübre ve biyolojik
savafl yöntemlerinin almas› temeli-
ne dayanan "Ekolojik Tar›m Siste-
mi" gelifltirildi. FAO ve Avrupa Bir-

li¤i Komisyonu taraf›ndan tercih edilen bu tar›m-
sal üretim flekli, de¤iflik ülkelerde farkl› isimlerle
tan›mlanmakta. Almanca ve Kuzey Avrupa dillerin-
de "Ekolojik Tar›m", Frans›zca, ‹talyanca ve ‹span-
yolca' da "Biyolojik Tar›m", ‹ngilizce' de "Organik
Tar›m" efl anlaml› olarak kullan›lmakta. Organik
tar›m, ekolojik sistemde hatal› uygulamalar sonu-
cu kaybolan dengeyi yeniden kurmaya yönelik, in-
sana ve çevreye dost üretim sistemidir.

Bu tar›m sistemiyle yap›lan üretimde toprak
ve su kaynaklar› kirlenmez; bitki, hayvan, ve in-
san sa¤l›¤› olumsuz yönde etkilenmez. Ayr›ca
üretici gelirlerinin, ürüne ba¤l› olarak artmas›n›
sa¤lar. Bununla beraber fiyat› h›zla artan kimya-
sal gübre, pestisit ve enerji girdilerinden tasarruf
edilmesine olanak tan›r. Özel bilgi isteyen orga-
nik tar›m modeli ziraat mühendisleri için yeni is-
tihdam sahalar› da yarat›r.

Türkiye' de Organik Tar›m:
Ekolojik tar›mda 1970'li y›llarda bafllam›fl

olan ekolojik tar›mdaki geliflmelere uygun ola-
rak, Avrupa firmalar›, Türkiye'deki firmalardan
ekolojik ürün talebinde bulundular ve böylece
1984-1985 y›llar›nda Türkiye'de ekolojik tar›m,
geleneksel ihraç ürünlerinden kuru incir ve kuru
üzüm ile Ege Bölgesi'nde bafllad›. 1990'l› y›llar›n
bafllar›nda bu konularda az say›da da olsa Türk
uzmanlar yetiflti ve yabanc› firmalar›n Türki-
ye'deki temsilcili¤ini yapmaya bafllad›lar. Ekolo-
jik Tar›m Hareketini sa¤l›kl› bir flekilde gerçek-
lefltirmek amac›yla, 1992’de Ekolojik Tar›m Or-
ganizasyonu Derne¤i (ETO) kuruldu. ETO'nun
da katk›lar›yla "Bitkisel ve Hayvansal Tar›m
Ürünlerinin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine
‹liflkin Yönetmelik" Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›
taraf›ndan 18 Aral›k 1994’te yay›mlanarak yü-
rürlü¤e girdi. Günümüzde Türkiye'de yaklafl›k
92 de¤iflik üründe, 46.523 bin hektarl›k arazi
üzerinde 12.275 kadar üretici, 168.306 ton
ekolojik üretim yapmakta.

Dünya pazar›nda organik ürünlerde büyük bir talep patlamas› yaflan›yor. Geliflmifl ülkeler organik ürünlerin peflinde. Kuzey K›br›s
muhabirimiz Özge Özden de bu konuyu araflt›rd›. Ayr›ca muhabirimiz ile ba¤lant› kurmak isteyen okuyucular›m›z için: Özge Özden,
Lefke Avrupa Üniversitesi, Tar›m Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Araflt›rma Görevlisi – Entomolog KKTC
e-posta: ozgeozden77@yahoo.com

M u h a b i r l e r i m i z  v e  E t k i n l i k l e r i . . .
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‹deal Hayvanat Bahçesi
Projesi Bursa Ekibi’nin
Çal›flmalar›

Kendinizi bir günlü¤üne kafese kapat›n. Biri-
leri çevrenize toplans›n, sizin kafl›n›zla gözünüzle
oynamaya, önünüze flimdiye dek hiç yemedi¤iniz
yiyecekler atmaya bafllas›n. Bir fleyler söylemeye
çal›fl›n, ama anlafl›lmas›n. Bazen ac›yan, bazen
de dalga geçen bak›fllarla bak›p bak›p gitsinler.
Koflmak, yürümek isteyin, ama olmas›n. Kaçmak
isteyin, kaçamay›n. Derken biri gelsin, bir kilo
meyve b›rak›p gitsin. Onu yemek zorundas›n›z,
baflka flans›n›z yok. Oysa can›n›z çok daha farkl›
fleyler istiyor... Nas›l olurdu? Bunlar› düflünürse-
niz, hayvanat bahçesindeki hayvanlar›n ne hisset-
ti¤ini belki anlayabileceksiniz. Zamanla, ne avlan-
ma, ne mücadele etme, ne de tepki gösterme ye-
tenekleri kalan bu hayvanlar, ne kadar y›rt›c›, ne
kadar vahfli olarak tan›nsalar da art›k evcil bir
hayvandan farks›zd›rlar. Ormanlar›n kral› diye bi-
linen, flu tüm hayvanlar›n korktu¤u aslan, küçük
bir fareye yeniktir art›k. Peki ama niçin? ‹nsanlar
tan›s›n diye. Bofl zamanlar›nda: "Çocu¤um bak
bu aslan, bu da maymun" deyip geçsinler diye.

Üzerimize düflen görevi yerine getiriyor mu-
yuz sizce? Bitki, hayvan ve insan... Do¤ada bu üç
farkl› ana grubun oluflturdu¤u bir denge söz ko-
nusu. Ama bizler, yani insanlar, bu dengeyi bozu-
yoruz. Saks›da çiçek yetifltirmekle, evde hayvan
beslemekle do¤asever oluyoruz. Saks›ya ekece¤i-
miz bir fidan için çabalarken, ev yapt›rmak için
kaç dönümlük orman› yok ediyoruz. Ya da evde
bir kedi yavrusu beslemek için onu annesinden
kopar›yoruz. Yandaki komflumuzun köpe¤i, kedi-
mizi rahats›z ediyor diye taflla onu koval›yoruz.

Sizce hayvanseverlik böyle mi olur? Bu olsa olsa
kendiniseverlik. Biz 'hatan›n neresinden döner-
sen kârd›r' sözünden yola ç›k›p hayvanat bahçe-
sindeki hayvanlar›n, do¤adaki arkadafllar›yla ayn›
davran›fl› göstermeleri, hayvanlar›n do¤al ortam›-
na yak›n koflullarda bar›nmalar›, bunun yan›nda
insanlar› hayvanlar ve hayvan davran›fllar› hak-
k›nda bilinçlendirmek için bir araday›z. ‹deal
Hayvanat Bahçesi Projesi'nin Bursa kolunu olufl-
turan bizler, Bursa'da DOST Projesi ad› alt›nda
faaliyet gösteriyoruz. Aç›l›m›; Do¤al Ortam Sunu-
mu ve Tan›t›m› olan bu proje sizlerin maddi ve
manevi deste¤ini bekliyor. Bursa Hayvanat Bah-
çesi'ni gezenler bilir, hayvanlar›n yaflad›¤› ortam
do¤ala oldukça yak›n. Ama daha birçok eksiklik-
leri var. Bu eksiklikleri de Bursa Hayvanat Bah-
çesi Müdürü Celal Y›ld›z ve hayvanat bahçesi ça-
l›flanlar›yla birlikte ortadan kald›rmak için çal›fl-
malara bafllad›k.

Verece¤imiz “Gönüllü Rehberlik Hizmetleri”,
halk› ve özellikle çocuklar› bilinçlendirmeyi amaç-
l›yor. Kufl Gözlem Kulesi Projesi’yse, Bursa Hayva-
nat Bahçesi'ndeki Kufl Gözlem Kulesi'ni aktif hale
geçirmek, kufl gözlemcili¤ini tan›tmak amac›yla
ULUKUfi (Uluda¤ Üniversitesi Kufl Gözlem Toplulu-
¤u) ile birlikte haz›rland›. Bir de Sürüngen Evi ve
Ulafl›m Projemiz var. Y›lan, iguana, timsah ve bu-
kalemuna do¤al ortam sunacak Sürüngen Evi'nin
kurulabilmesi için manevi deste¤in yan›nda, yük-
sek miktarda maddi deste¤e gereksinim var. Ula-
fl›m Projesi’yse bahçenin tan›t›m›n›n yer ald›¤› özel
bir araban›n haz›rlanmas›n› amaçl›yor. Projeyle il-
gili broflür ve kitapç›¤›m›z haz›r. Bas›m iflleri için
gerekli masraflar karfl›land›¤› taktirde da¤›t›ma
bafllayaca¤›z. Ayr›ca tüm etkinliklerimizi, Bursa
Hayvanat Bahçesi'ni ve di¤er hayvanat bahçelerin-
den haberleri izleyebilece¤iniz bir site haz›rl›yoruz.

"Tanr› heybesini ald›. ‹çine bir tutam günefl ›fl›-
¤›, gökyüzünden bir avuç dolusu mavilik, m›s›r to-
zunun beyaz›, oynayan çocuklar›n gölgesi, güzel
bir k›z›n saçlar›n›n siyahl›¤›, düflen yapraklar›n sa-
r›s›, çam yapraklar›n›n yeflili ile etraf›ndaki çiçek-
lerin k›rm›z›s› mor ve turuncusunu toplay›p hepsi-
ni doldurmaya bafllad›." diyerek bafll›yor Kelebe-
¤in Yarat›l›fl Öyküsü. Öykü, Richard Erdoez ve Al-
fonso Ortiz'in K›z›lderili Efsaneleri adl› kitab›nda
yer al›yor. Bu ve benzeri efsaneler, insanlar›n ha-
yal güçlerini kullanarak oluflturduklar› ürünler. Bu
ürünlerin, ço¤u zaman da gerçekle iliflkisi olmad›-
¤›n› biliyoruz. Fakat portakal turuncusu, bu¤day
sar›s›, toprak kahverengisi ve kömür siyah›ndan
oluflan bir kelebe¤imizin var oldu¤u bir gerçek.
Turuncu Süslü Do¤u Kelebe¤i (Anthocharis damo-
ne) ad›n› alan bu kelebek, dergimizin ocak ay› ke-
lebe¤i. 

Pieridae ailesinde yer alan bu kelebe¤in,
erke¤inin üst kanad›nda bulunan büyük turun-
cu leke, diflilerde bulunmuyor. Ayr›-
ca erkeklerdeki sar› renk diflilerde si-
linmifl, krem-beyaz rengine bürün-
müfl. Kufllarda oldu¤u gibi turuncu süslü
do¤u kelebeklerinde de erkekler daha

gösteriflli, albenileri daha fazla.
Çiftleflmeden sonra kelebe¤in diflisi, çiçek to-

murcuklar›na yumurtalar›n› b›rak›yor. Larvalar çiçe-
¤in ve tohumun üzerinde gelifliyorlar. Yumurtadan
ç›kan t›rt›llar›n beslendi¤i bitki ise çivit otu (Isatis
tinctoria). T›rt›llar geliflmelerini tamamlad›ktan son-
ra kuru bitki saplar›nda kozalar›n› oluflturuyorlar.
Her y›l nisan bafl› ve may›s sonu aras›nda, ikiden
fazla nesil oluflturuyorlar. Oluflan kelebekler -uzun
hortumlar› sayesinde- çiçek özü emmek için çiçek-
lere konuyorlar. Çiçek özünü emmeden önce, ayak-
lar›yla bu besinin tad›na bak›yorlar.

1000-1500 m yükseklikler aras›nda gözlemle-
niyor turuncu süslü do¤u kelebekleri. Avrupa'da,
Sicilya ve Güney ‹talya'da; Orta Do¤u'da, ‹srail,
Lübnan, Suriye, Kuzey Irak
ve ‹ran'da bulunuyor-
lar. Türkiye'de Do-

¤u Anadolu, Güneydo¤u Anadolu ve Akdeniz Böl-
geleri’nde yo¤unlaflm›fl durumdalar. Tercih ettikle-
ri yerler ise s›cak, kayal›k, güneye bakan dik ya-
maçlar. 

Kelebe¤imiz, Toros kurba¤as›, Akdeniz foku,
flah kartal, sini kaplumba¤as› gibi canl›larla ortak
bir özelli¤i paylafl›yor. Bu özellik, ne yaz›k ki soy-
lar›n›n tehlike alt›nda bulunmas›. "Turuncu süslü
do¤u kelebe¤i, Türkiye'de soyu tehlike alt›nda bu-
lunan otuz kelebek türünden yanl›zca bir tanesi.
Kelebek verilerinin azl›¤› nedeniyle statüsü tam
olarak bilinemiyor. Ülkemizin Asya yakas›nda son
25 y›lda % 15 ile % 25 aras›nda azalma göstermifl. 

Azalma oranlar›na bakt›¤›n›zda, eminim birço-
¤unuzun içi ürpermifltir. Y›llar önce do¤ayla dost
olan K›z›lderili toplumunun oluflturdu¤u efsanenin
sonunda, Tanr› kapatt›¤› heybenin a¤z›n› açm›flt›.
Ortal›¤› bin bir renkten oluflan kanatl› canl›lar dol-
durmufltu. Do¤aya yeni bir soluk gelmiflti. Aradan
y›llar da geçse as›rlar da geçse, bu solu¤un korun-
mas› gerekti¤ini düflündük, kelebek gözlemcileri
olarak. Bu solu¤u her içimize çekti¤imizde farkl›
bir güzellikle karfl›laflt›k. Ne dersiniz? Birlikte içi-
mize çekelim mi bu solu¤u?

D e r y a  C e f e r

Haberler... Haberler... Haberler... Haberler... Haberler...

Ay›n Kelebe¤i: Turuncu Süslü Do¤u Kelebe¤i

Henüz içeri¤i tam olarak bitmedi. ‹lgilenenler için:
www.dost.projesi.com

Ayr›ca, DOST_projesi@yahoogroups.com
grup mailiyle 15 günde bir yollanacak "DOST
BÜLTEN" ile, son geliflmelerden haberdar olabi-
lirsiniz. ‹ster projemizde aktif rol alarak, ister
'DOST Hayvan' edinip bahçe hayvanlar›n›n bak›-
m›na az ya da çok katk›da bulunarak ya da en
az›ndan projeye 'Üye DOST' olarak ve çevrenizde-
kilere projeyi tan›tarak katk›da bulunabilir, bi-
zimle iletiflime geçebilirsiniz. dost_projesi@ya-
hoo.com adresine üye olmak istedi¤inizi belirten
bir mail atarak bize kat›labilirsiniz. Tüm hayvan-
severleri aram›za bekliyoruz. 

Bizlere maddi destekte bulunmak isteyenler,
‹deal Hayvanat Bahçesi Projesi’nin TÜB‹TAK Bi-
lim ve Teknik Kulübü, ‹fl Bankas› Baflkent fiube-
si, 4299619573 hesap numaras›na ba¤›flta bulu-
nabilirler. (Yapt›¤›n›z ba¤›fl›n dekontunu bir zar-
fa koyup isim, soyad, telefon numaras› ve adresi-
nizi de ekleyerek "Gülgûn Akbaba, TÜB‹TAK Bi-
lim ve Teknik Dergisi, Bilim ve Teknik Kulübü-
‹deal Hayvanat Bahçesi Projesi PK:52 Kavakl›de-
re/Ankara" adresine göndermeyi unutmay›n.)
Ayr›ca ayr›nt›l› bilgi için, projenin Bursa koordi-
natörü, Uluda¤ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakül-
tesi Biyoloji Bölümü ö¤rencisi Ayflegül U¤ur ile
ba¤lant›ya geçebilirsiniz. (Tel: 0 533 540 39 89)

A y fl e g ü l  U ¤ u r


