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Önyarg›

Gençli¤i Bilimin Iﬂ›¤›na Çekebilmek

Önyarg›, birikimimize dayanarak karar vermedir ve sonucu da
genellikle peﬂin hüküm verme biçiminde sonlan›r. Önyarg›yla karﬂ›laﬂmaktan s›k s›k yak›n›r›z.
Önyarg›y› içinde yaﬂad›¤›m›z toplum, kültür, e¤itim, aile, deneyim ve kiﬂili¤imiz belirler. Her zaman önyarg›yla hareket etmeyiz. Genellikle, tam aç›k olmayan durumlarda önyarg›da bulunuruz. Önyarg›l› kararlar›m›z› aniden veririz ve kolay kolay da de¤iﬂtirmeyiz. "Bu iyidir", ﬂu kötüdür". "Ö¤retmenim dedi". "Bu adam› hiç gözüm tutmad›". "‹lk görüﬂte kan›m kaynad›". "Görünen
köy k›lavuz istemez". "Akl›ma gelen baﬂ›ma geldi". "Matemati¤i
kafam alm›yor". "Böyle gelmiﬂ böyle gideriz". "Biz adam olmay›z". Önyarg›lar›m›z›, örnek verdi¤imiz bu ifadelerle de savunuruz. Bazen de sezgiyle önyarg› birbirine kar›ﬂ›r. Önyarg›n›n kendisi hakk›nda da önyarg›l› düﬂünürüz. Yarg›s›z infazda bulunuruz.
Oysa do¤ru sorulara do¤ru yan›tlar arayarak zihnimizin düzgün
çal›ﬂmas›n› sa¤layabilir, yarg›lar›m›zda da daha sa¤l›kl› sonuçlar
elde edebiliriz. En az›ndan önyarg›lar›m›z iyiden, güzelden yana
olur.
ﬁimdi birtak›m gruplamalar yaparak önyarg›y› irdelemek istiyorum:
Çocukta önyarg›: Çocukta önyarg› yoktur. Her ﬂeyi ellemek
ister. Eline ald›¤›n›n tad›na bakmak ister; bu nedenle her ﬂeyi a¤z›na götürür. Büyükler, çocuklar› kontrol alt›nda tutarak, onun
ad›na zararl›y›, zarars›z› ay›rdederler. Kimi zaman, çocu¤un k›zg›n sobada elinin yanmas›n› önlerler. Kimi zaman da çocu¤un karanl›ktan korkmas›n› sa¤larlar. Sobay› ellemeye çal›ﬂan çocuk için, "B›rak›n eli yans›n; bir musibet bin nasihattan iyidir" diyenler ç›kar. Peki bu
kime yarar sa¤lar? Her insan deneme
yan›lmayla yaﬂam› ö¤renseydi nas›l
bir durum ortaya ç›kard› dersiniz? O
halde, en az›ndan olumsuz önyarg›lar›m›z› çocuklar›m›za ö¤retmemek
bizlerin elinde.
E¤itimde önyarg›: Ö¤rencinin gözünde ö¤retmen her ﬂeyi bilir. S›navlarda gözcülük yapan ö¤retmenlere ö¤renciler sorar:
"Hocam ﬂu soruyu anlamad›m". Ö¤retmen, s›nav yap›lan dersin
kendi alan› olmad›¤›n›, konuyu bilmedi¤ini anlatmaya çal›ﬂ›r.
Ama boﬂ yere. Ö¤renci inatla "ö¤retmenim siz bilirsiniz" der. O
halde e¤itimde ﬂüphecili¤i çocuklara aﬂ›layabilirsek, en az›ndan
önyarg›lar›n› gözden geçirmelerini ö¤retmiﬂ oluruz. Ne dersiniz?
Bilimde önyarg›: Bugün dünyan›n düz oldu¤unu söyleyen
yok. Ama dünya düzdür denilen dönemi an›msayal›m. Birileri ç›k›p dünya düz de¤il yuvarlakt›r dedi¤inde, kafalar allak bullak olmuﬂtu. Önceden bildiklerinin kökten yanl›ﬂ oldu¤unu söyleyenlere karﬂ› adeta savaﬂ aç›ld›. Gerçekten de, do¤ru olup olmad›¤›n›
araﬂt›rmadan, önceden bildiklerimize z›t olan ﬂeyleri reddederiz.
Bildiklerimizi kökten de¤iﬂtiriyorsa bütün gücümüzle do¤ru bildi¤imiz yanl›ﬂ› savunuruz. Bir de, yeni bilgi bizim toplumdaki statümüzü sarsacak cinstense, do¤ru oldu¤unu bilsek de kabullenmeyiz. Oysa bilimsel düﬂüncede her zaman olas›l›klar vard›r.
Mustafa Gökmen
AÇEM ve 4. Akﬂam Sanat Okulu Ö¤retmeni-Ankara

"Öyle hazin bir ça¤da yaﬂ›yoruz ki; bir önyarg›y› yok etmek
atomu parçalamaktan daha zor" diyor Einstein. Geliﬂen teknoloji,
insanlar›n yaﬂam standart›n› ne kadar yükseltse, bir o kadar birbirimizden uzaklaﬂmam›za yol aç›yor. Durum böyle olunca da herkesin kendi do¤rular› daha bir keskinleﬂiyor. Einstein’›n dedi¤i gibi, önyarg›lar atomdan daha sa¤lam hale geliyor.
Einstein, çocuklu¤undan beri çok iyi gözlem yapan ve soru
sormay› çok seven bir çocukmuﬂ. Bütün çocuklar›n Einstein olmayaca¤› kesin; ama gözlem yapmay› ve soru sormay› ö¤rencilerimize verebilmemiz gerekiyor. Bunlar, ülkemizin ulaﬂmak istedi¤i
nokta için, olmazsa olmaz türünden iki kriterdir.
Son y›llarda fen bilimleri derslerinde yap›lan de¤iﬂiklikler ilerisi için umut veriyor. Özellikle deney ve gözlem yapmaya olanak
sa¤layacak konular›n Milli E¤itim program›nda yerini almas› fizik
ö¤retmeni olarak beni çok sevindirdi. Olabildi¤ince derslerimizi
deney ve gözlem yaparak iﬂlemeye çal›ﬂ›yoruz. Ö¤rencilerimden o
kadar güzel sorular geliyor ki, matematik ya da di¤er derslerde
baﬂar›s›z olan ö¤rencilerim dahi ö¤retmen olarak benim akl›ma
gelmeyen sorular› sorabiliyor. E¤er sorulara deneyle yan›t verme
olana¤› varsa, ö¤rencinin deneyi yap›p sorunun yan›t›n› kendisinin vermesini bekliyoruz. E¤er deney yapmak olanak d›ﬂ›ysa tart›ﬂmaya aç›p, sorunun yan›t› hakk›nda beyin jimnasti¤i yap›yoruz.
O güne kadar do¤ru diye bildikleri birçok önyarg›n›n yanl›ﬂ oldu¤unu görmeleri onlar› çok ﬂaﬂ›rt›yor. Böylece ö¤rencilerimizin
derse ilgi süresi ve ö¤renmenin gerçekleﬂmesi gittikçe mükemmelleﬂiyor. Durum böyle olunca, fen bilgisi ders saatinin daha da
art›r›lmas› benden çok ö¤rencilerimin bir iste¤i haline geldi. Bunu söylemem gerekiyor.
Bugüne kadar Forum’da da, fen bilimlerine ciddi bir biçimde,
sürekli e¤ilmenizi takdirle karﬂ›l›yorum. Zaten derginiz de, özellikle fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi ö¤retmenlerinin birço¤u
için baﬂvuru kayna¤›.
Ö¤rencilerimizi fen bilimlerine yönlendirmek ve sevdirmek söz konusu
olunca, bir de öneride bulunmak isterim. Acaba her il merkezine TÜB‹TAK’›n bir irtibat bürosu kurulamaz
m›? Bu büro, Milli E¤itim Müdürlü¤ü
bünyesinde de kurulabilir. Bu bürolardan TÜB‹TAK yay›nlar›na, dergilerine
ve afiﬂlerine daha kolay ulaﬂabiliriz.
Ankara’ya gidemeyenler, yay›nlar›n›z›
birebir göremeyen ö¤rencilerimiz bu sayede yay›nlar› yak›ndan izleyebilme ﬂans›na sahip olacaklar.
‹l merkezlerine aç›lacak bürolar›n, Anadolu’ya yak›lm›ﬂ birer
mum olabilece¤ini dikkate alal›m. Ülkemizin bu yörelerinde bilim
ad›na yap›lan her etkinlik Türkiye’nin yolunu ayd›nlatacak, önünü
görmesini sa¤layacak bir ›ﬂ›k olacak. E¤itimde toptan kaliteyi art›rmada size ve yay›nlar›n›za çok gereksinimimiz var.
Ezberden uzak, deney yapmas›n› ve soru sormay› seven, neden
sorusundan korkmayan, nice ö¤renciler yetiﬂtirmeye...
Cem Güngör
Zonguldak Asma ‹lkö¤retim Okulu
Fizik Ö¤retmeni
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Enerjinin Korunumunun Korunumu

397. say›daki Forum sayfas›nda yer verdi¤iniz "Enerjinin Korunumu" baﬂl›kl› konuya de¤inece¤im.
Burada jenaratör, benzini motor içerisinde patlatarak bas›nç
oluﬂmas› sonucu kinetik enerjiye ve ›s› enerjisine çeviriyor. Kinetik enerji de bobinlerin magnetik bir alan içerisinde dönmesini
sa¤l›yor. Bu olay›n sonunda da elektrik enerjisi elde ediliyor. Yani üç çeﬂit enerji dönüﬂümü gerçekleﬂiyor.
ﬁimdi as›l meseleye gelelim: Elektrik enerjisi kullan›lmad›¤›
takdirde makinenin çal›ﬂmas› devam edince (dolay›s›yla benzin
tüketimi de) potansiyel enerji yani benzin yok olmuyor mu?
Enerji kayb› gerçekleﬂmiyor mu? Hay›r.
Benzin ya ›s›nmak için kullan›l›r, ya da motor içerisinde patlat›lmas› sonucu oluﬂan bas›nçtan yararlan›l›r. Benzin sonuç olarak bir enerjiye çevriliyor. O zaman da akla ﬂöyle bir soru geliyor: Burada yukar›daki olaylardan ikincisi gerçekleﬂiyor. Is›
enerjisi kinetik enerjiye çevrildikten sonra kinetik enerjiye ne
oluyor? Buras› iﬂin elektromagnetik k›sm›.
Kinetik enerji, magnetik alan içerisinde yer alan bobinleri
döndürmek için kullan›l›yor. Bunun sonucu elektrik üretiliyor.
Elektrik kullan›lmad›¤› zaman zaten elektrik üretimi devam etmiyor. Bunun sebebiyse, elektrik üretilirken bobinin içerisindeki elektronlar bobin içerisinde kal›yorlar; çünkü bunlar baﬂka yere gidemiyor. Dolay›s›yla yeni elektronlara yer kalm›yor, yani
elektri¤in üretilip kullan›lmamas› sonucu bir enerji kayb› biçiminde, enerjinin korunumu yasas›na ayk›r› bir ﬂey söz konusu
bile de¤il.
Bu arkadaﬂ›m›, böyle güzel bir konuyu ortaya att›¤› için ayr›ca kutluyorum.
Süleyman Dündar
Afyon

Bir Beyin F›rt›nas›

Ocak 2001 say›s›nda yay›mlanan "Diﬂilerin Gizli Seçimi" adl›
yaz›n›zda Beroe ovata isimli deniz anas›n›n, yumurtas›na giren
spermler üzerinde seçim uygulad›¤›n›; fakat bu spermlerin ayn›
bireyden olup olmad›¤›n›n bilinmedi¤i yaz›l›.
Acaba bu deniz analar› üzerinde kontrollü
ortamlarda deney yapmak mümkün mü? E¤er
bu mümkünse daha önce vücutlar›na biyolojik
iﬂaretçiler verilmiﬂ erkek bireylerin spermleri
kullan›larak bu bilinmeyenin çözülebilece¤ini
düﬂünüyorum.
Azot, fosfor ve karbon. Bu üç elementin de
radyoaktif izotoplar› var. Her bir erkek bireyin vücuduna bu izotoplardan biri, bir biçimde sokulabilirse spermlerdeki DNA’y›
oluﬂturan normal atomlarla yer de¤iﬂtirmeleri sa¤lanabilir. Daha
sonra diﬂi yumurtas›na giren spermlerin yap›lar›ndaki izotoplara
bak›larak ayn› bireye mi yoksa farkl› bireylere mi ait olduklar›
saptan›r. Böyle bir ﬂey olabilirse bunu bir Türk bilim adam›n›n
yapmas› beni çok mutlu ederdi do¤rusu.
Dinçel Taﬂp›nar
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 2. S›n›f

Serbest Kürsü

Bilim Anlaﬂ›ld›¤› Sürece
De¤er Kazan›r

Ocak 2001 say›n›zdaki "Yaﬂam" bölümünde Sargun Tont’un "Einstein’›n Kat›lmad›¤› Yar›ﬂma" baﬂl›¤›n› taﬂ›yan yaz›s›n› büyük bir dikkatle
okudum O yaz›dan ç›kard›¤›m sonuç ›ﬂ›¤›nda, kiﬂisel görüﬂlerimi sizinle
paylaﬂmak istiyorum.
Bilim yaln›zca o bilimi yapan insanlar›n mal› de¤ildir. Yani bilim
adamlar›, evren içerisinde edindikleri bilgi birikimiyle oluﬂturduklar› ç›kt›y› (icatlar›, düﬂünceleri, fikirleri) yine o evren içerisinde yaﬂayan di¤er
kiﬂilerle paylaﬂmak durumundad›rlar. ‹ﬂte as›l can al›c› nokta bundan
sonra baﬂl›yor denebilir. Çünkü ayn› bilim adam›, gerçekleﬂtirdi¤i bir icad›, bilimsel bir yöntemle öne sürdü¤ü yarg›y›, bir görüﬂü, di¤er insanlar›n anlayabilece¤i bir dile çevirmek durumundad›r. Nas›l ki bir mal›n kullan›m alan›n›n geniﬂli¤i o mal›n de¤erini art›r›yorsa, üretilen bir bilginin
de kullan›m alan›n›n geniﬂ kitlelere yay›lmas›, o bilginin de¤erini art›racakt›r ve o bilgiyi gerçek anlam›yla alan, anlayabilen kiﬂi belki de onu
benimseyecektir.
Ben bunu biraz da üniversite ortam›mla ba¤daﬂt›rmak istiyorum.
"Hoca o kadar bilimsel konuﬂtu ki do¤rudürüst bir ﬂey anlayamad›m" ya
da kendi aram›zda yap›lan sohbetlerde "lütfen fazla bilimsel konuﬂma,
seni anlayam›yorum" gibi sözlerle arkadaﬂ çevremde s›kça karﬂ›laﬂm›ﬂ›md›r. Benim burada eleﬂtirmek istedi¤im, konuﬂmalar›n bilimsel olup olmad›¤› de¤il. Dikkat çekmek istedi¤im, insanlar›n bilime bak›ﬂ aç›lar›d›r.
Tabii bu bak›ﬂ aç›lar›nda, onlar›n etkileﬂimde bulunduklar› kiﬂilerin konumu ve anlat›ﬂ biçimlerinin de rolü vard›r. ﬁöyle ki, salt bilimsellik ad›na ö¤rencilerin ya da karﬂ›s›ndaki kiﬂinin bir ﬂey anlayamayaca¤› bir dilde
dersi anlatma u¤raﬂ›nda olan bir ö¤retim üyesinin yapt›¤›, asl›nda bilimsellik
de¤ildir. Bu konuda yap›lmas› gereken
tek ﬂey vard›r: O bilgiyi ö¤rencilerin anlayabilece¤i bir yal›nl›kla onlara sunmak. Çünkü bilimsellik karmaﬂ›kl›k demek de¤ildir. Sistematik ve anlaﬂ›l›r olmak, bilimin temel özelliklerindendir.
Bu özelli¤i uygulamayan ya da uygulayamayanlar›n anlaﬂ›lmazl›¤›n suçunu
bilime atmaya hiç haklar› yoktur.
Unutulmas›n ki, bir metin, bir olay
ya da herhangi bir görüﬂ, anlaﬂ›ld›¤› ve
paylaﬂ›ld›¤› ölçüde de¤er kazan›r. Bu görüﬂten yola ç›karak bilim adam›n›n en önemli görevlerinden biri de bilgiyi, kültür düzeyi en alt seviyede
olan bir insan› da göz önüne alarak insanlara sunmakt›r. Çünkü bilimden
yararlanmak herkesin hakk› olsa gerek.
Elbeyi Pelit
Akçakoca Turizm ‹ﬂletmecili¤i ve Otelcilik Yüksek Okulu
Akçakoca-Düzce

De¤erli Okurlar, görüﬂlerinizi en çok 400 kelimeyi geçmeyecek biçimde ve
foto¤raf›n›zla birlikte "TÜB‹TAK Bilim ve Teknik Dergisi, Forum Köﬂesi,
Atatürk Bul. No:221 Kavakl›dere- Ankara" ya da "Forum Köﬂesi PK 52
Kavakl›dere 06100 Ankara" adresine, gönderebilirsiniz.
Görüﬂler aktar›l›rken 3. ﬂah›slar› suçlay›c› ifadelerden kaç›n›lmas›n› rica ederiz.
Forum’da ve Serbest Kürsü’de yay›mlanan okuyucu görüﬂleri Bilim ve Teknik
dergisini ba¤lamaz.
Forum köﬂesine aﬂa¤›daki telefon ve faks numaralar›yla da eriﬂebilirsiniz:
Tel: (312) 468 53 00 / 1067 (Gülgûn Akbaba) Faks: (312) 427 66 77
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