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‹lettikleriniz
Destek Olun
De¤erli Bilim ve Teknik dergisi çal›flanlar›, emekleriniz ve çal›flmalar›n›z için tebrik ve teflekkür ediyorum öncelikle. Dünyayla ayn› anda “bakmam›z› ve
görmemizi” sa¤layan en önemli faktör varl›¤›n›zd›r,
sa¤ olun.
Ben alt› y›ld›r cezaevindeyim. Cezaevine girmeden önce sürekli izledi¤im yay›nlar›n›z›, flimdi maddi
ve manevi olanaklar dahilinde izlemeye çal›fl›yorum.
Ancak bu durum asgari koflullar› geçemiyor. Oysa ki,
sizi okumak çok önemli. Fakat cezaevleri kütüphanelerinde 1970 ile 1996-97 y›llar› aras›ndaki say›lar›n›z olsa da, yeni yay›nlar›n›z yok. Benim size yazma
nedenim de bu durumla ilgili. Bence cezaevlerine
1997 y›l›ndan sonraki say›lar›n›z› gönderebilseniz,
çok faydal› ve hay›rl› bir ifl yapm›fl olursunuz.
Bilim ve teknoloji, her ikisi de ça¤›m›zda ayakta
kalabilmek için çok önemli. Dili, dini, ›rk› olmayan bilim ve teknolojiyi nedense en iyi ilerleten, en çok yararlanan bat› ülkeleri oluyor. Asl›nda “nedense”nin
yan›t› belli. Osmanl› Devleti’nden bu yana, bilimsel ve
teknolojik geliflim için ad›m atm›yoruz. Geliflen teknolojiden yararlan›yoruz, ama hep d›flar›dan sat›n
alarak. Daha iyi duruma gelebilmemiz için mevcut
e¤itim sistemi yeterli de¤il. Ve daha da kötüsü, mevcut ilgi ve toplumsal e¤itim de yetersiz. Devletimizin
ve milletimizin güçlenebilmesi, ekonomik olarak kalk›nmas› bilim ve teknolojide söz sahibi olabilmesi
için, ben “hücum” diyorum. Sald›raca¤›m›z fley, kitaplar, dergiler, bilgiler. Hem teorik, hem pratik bilgi edinme yoluna, haydi Türk Ulusu. Kendiniz için,
millet için, devlet için bilime ve teknolojiye sar›l›n.
Sizler de bu atakta yolumuza dergilerinizi serin Bilim
ve Teknik dergisi.
Ayr›ca bir notum daha var: Ben mektuplaflmak
da istiyorum. ‹çinde bilim, bilgi olan her konuda yaz›flmak isteyenlere sesleniyorum. Bana yaz›n.
Sedat K›p›rt›
E Tipi Kapal› Cezaevi, B/3 Ko¤uflu/K›rflehir
Birol Ay kardeflimizi önce baflar›s›ndan dolay› kutlayal›m. Biyoteknoloji, hem ülkemizde hem de dünyada uygulamalar›na duyulan gereksinim h›zla artan bir teknoloji. Birol’un mektubunda dile getirmifl oldu¤u gibi Bilim ve Teknik de bu önemin fark›nda ve gençlerimizi bu teknoloji konusunda bilgilendirmek, onlar› bu alanda e¤itim veren kurumlara yönlendirmek için biyoteknolojilerle ilgili zengin bir
haber ve makale paleti sunuyor. Biyoteknolojideki yeni bulufllar ve uygulamalarla ilgili olarak birçok Yeni Ufuklara eki
de yay›mlad›k. Birol da gördü¤ümüz kadar›yla bizim heyecan›m›z› paylafl›yor. “Ben e¤itimime bakay›m, kendimi yetifltireyim gerisinden bana ne?” demiyor. ‹stiyor ki, bu ayr›cal›¤a çok daha fazla say›da gencimiz de ulafls›n ve hep birlikte ülkemizi bu alanda da olmas› gereken yere tafl›yal›m. Ayr›ca heyecanl› ve hakl› olarak sab›rs›z. Bu bize ikinci mektubu. Neden hemen iste¤ini yerine getirmiyoruz diye bize de
k›zm›fl. Tamam, güzel fikir; tan›tal›m. Peki bu ifli kim yapacak? Neden Birol ve gerek kendi üniversitesinde, gerekse
baflka üniversitelerin benzer bölümlerinde e¤itim gören arkadafllar› bu ifli üstlenmesinler? ‹stedi¤imiz, tek tek üniversitelerdeki bölümler yerine, arkadafllar›m›z›n kendi aralar›nda oluflturduklar› bir platformda bilgilerini paylaflarak, biyoteknoloji bölümlerinin ortak art›lar›n›, eksilerini, verilen e¤itimle ilgili olarak kendi düflüncelerini, istemlerini dile getiren ortak bir çal›flma. Birol kendi a¤z›yla söylüyor: Her türlü yard›m› yapmaya haz›rm›fl. ‹flte o zaman. Bu iflin öncülü¤ünü üstlensin bakal›m!..

“Biyomühendislik”
Bölümünü Tan›t›n
Ben de her Türk genci gibi ÖSS’nin dikenli, çukurlu yollar›ndan geçerek üniversiteye ilk ad›m›m›
bu y›l att›m. Bölümümle yak›ndan ilgili oldu¤u için
de Bilim ve Teknik dergisi okuma al›flkanl›¤›n› “çok
flükür” kazand›m. Öncelikle böyle bilgi dolu ve okuyan› hiç bilgi sahibi olmad›¤› konularda bile konuflturabilecek bir dergi haz›rlad›¤›n›z için, Raflit Gürdilek ve çal›flma arkadafllar›na teflekkürlerimi sunuyorum.
Bu iletiyi size göndermemin as›l nedeni, ad› biyomühendislik olan ve temelini dergimizin de temel
edindi¤i, bilim ve araflt›rmaya dayand›ran bölümümün, tan›t›m amac›yla derginizde yay›mlanmas›n› rica etmek. Bugün Bilim ve Teknik dergisi sayesinde,
araflt›rmaya merakl›, çal›flmay› seven gençlerin yetiflti¤i flüphe götürmez bir gerçek. Bölümümün de
böyle gençlere gereksinim duydu¤undan, bu genç
beyinlerle bölümüm aras›ndaki ba¤lant›y› Bilim ve
Teknik dergisi olarak, sa¤layaca¤›n›zdan kuflku duymuyorum. Ayr›ca, ÖSS’ye haz›rlanan ve araflt›rmaya
merakl› birçok yetenekli kardeflimin oldu¤undan
eminim. Fakat bu yeteneklerin büyük bir ço¤unlu¤unun biyomühendisli¤in ad›n dahi duymufl olabileceklerinden eminim de¤ilim. Yani k›saca söylemem
gerekirse, Bilim ve Teknik dergisi, araflt›rmaya merakl›, fakat bu araflt›rmac› ruhunu biyomühendislik
ad› alt›nda, s›rf bu mesle¤i tan›mad›¤› için gelifltiremeyen her genç beynin sorumlulu¤unu tafl›maktad›r. Bilim ve Teknik dergisini bu sorumluluktan kurtulmaya ça¤›r›yorum. Ayr›ca Bilim ve Teknik Kulübü’nün muhabiri arkadafllar›n, böyle bir tan›t›m köflesi haz›rlayacaklar›na da yürekten inan›yorum. Bu
tan›t›m› yapmay› kabul ederseniz, ben de her türlü
yard›ma haz›r›m.
Birol Ay
EÜ Biyomühendislik Böl. 1. S›n›f/‹zmir
Sedat kardeflimizin s›cak mektubuna da teflekkürler.
Kendisi de fark›nda ki, bedenlerimizin hareket alan› bir
ko¤uflun, bir avlunun boyutlar›yla s›n›rl› olsa bile, zihinlerimizi k›talar›, okyanuslar› aflabilecek kadar özgür b›rakabilmek. Bilim ve Teknik dergisi zihinlerini bu yolculu¤a ç›karmak isteyenlere öncülük etmeye her zaman haz›r. Dolay›s›yla Sedat’›n ulusumuza yapt›¤› “hücum” ça¤r›s›nda
kendisinin yan›nday›z. Bu arada cezaevlerine her y›l›n iade
say›lar›ndan bol miktarda gönderiyoruz ve san›yorum Ankara’daki yetkililerce tüm cezaevlerine da¤›t›l›yor. 2004
ve 2005 say›lar›ndan sonra geçti¤imiz ay içinde de 2006
say›lar›ndan oluflan 150.000 dergiyi cezaevlerine iletilmek
üzere yetkililere ulaflt›rd›k. Ayr›ca bundan sonra daha düzenli, ayl›k gönderimler konusunda da anlaflt›k.
Genç “y›ld›z”›m›z Mustafa Yolcu’ya da hep birlikte “hofl
geldin” diyelim, ve kendi koleksiyonuyla o¤luna kap›m›z›
bulmas› için yard›mc› olan annesine teflekkür edelim. Y›ld›z›m›z dedik. Çünkü Mustafa’n›n yafl›, dergimize Ocak
ay›ndan beri koydu¤umuz “y›ld›z Tak›m›” bölümünün do¤al bir üyesi yap›yor. Daha önce de belirtmifltik. Bu bölümü Bilim Çocuk’tan devrald›¤›m›z, art›k çocuklu¤u geride
b›rak›p ergenli¤e ad›m atan bilim merakl›lar›na Bilim ve
Teknik’e bir yumuflak geçifl yapt›rmak için bafllatm›flt›k.
Ama gördük ki dergimize gelen bu “taze kan” gürül gürül.
Öyle bafllang›çta ay›rd›¤›m›z 12 sayfa ile yetinecek, doyacak gibi de¤il. Biz de dergimize yeni bir enerji veren, yeni
renkler sa¤layan “y›ld›zlar›m›z›n” önünü kesmeyelim dedik

Cezaevinde Bu Dergi ‹yiki Var
Sevgili Bilim ve Teknik dergisi, ben 12 yafl›nday›m. Bilim ve Teknik dergisi okuyorum. Size yazma
nedenim, benim gözümde çok yükseldi¤inizi belirtmek için. fiimdi olay› anlataca¤›m: Bir gün annemin
eski dergi arflivini kar›flt›r›rken, sizin 1984 y›l›nda ç›kan bir say›n›z› buldum. O y›llarda çok güzel konulara de¤indi¤inizi fark ettim. Keflke o y›llarda herkes
bu dergiyi okuyup, bilinçlenseymifl. Herkes bu derginin bilgileriyle kafas›n› ayd›nlatsayd›, Türkiye flimdi
çok bilinçli, ileri görüfllü bir ülke olurdu. Ama olsun,
yine de baz› kiflileri bilinçlendirmiflsiniz. Size çok teflekkür ediyorum. ‹yiki vars›n›z.
Mustafa Yolcu/ Selçuk-‹zmir

Abonelik Hakk›nda
Dergiye abone oldum. Fatura da elime mektupla
geçti. Ama sitenizdeki “arflivi gezmek için abone olunuz” ya da “size verilen kullan›c› ad› ve flifreyle sisteme giriniz” bölümünü tam anlayamad›m. Yani web
sayfas› arflivi için ayr› bir üyelik mi gerekiyor, yoksa
abone olduktan sonra flifreyi siz mi gönderecek misiniz? Teflekkürler, iyi çal›flmalar. Belirtmek isterim sizin sayenizde çok fleyden haberdar oluyoruz.
Aytaç Keskin / ‹zmir

Web Sayfan›z Hakk›nda
Bilim ve Teknik sitenizi bugün ziyaret ettim. Teflekkür ve tebriklerimi bildiririm. Sitenize üye olmay›
denedim; ama nas›l üye olunuyor bulamad›m. Lütfen
üyelik sistemi varsa beni de dergiye üye yap›n. Ayr›ca
dergi üyeli¤i konusunda da bilgi verirseniz memnun
olurum. Çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyorum. “‹lerleme, kalk›nma ve yükselmenin sonsuz de¤erli, vazgeçilmez flart›, her yönü ve çeflidiyle gerçek bilimdir."
Dursun Ekmekçi
ve “Y›ld›z Tak›m›” bölümü bu say›da 30 sayfay› buldu.
Mustafa bizim için söylüyor ama as›l kendisi ve onun gibiler “‹yi ki var”!
Aytaç’›n sorusunun yan›t› son derece net: Dergiye abone olanlara (bas›l› dergi ya da e-dergi fark etmiyor), aboneli¤in bafllad›¤› tarihten itibaren bir y›l süreyle arflivimize
‹nternet üzerinden ulaflma flans› tan›n›yor. Mekanizma flöyle iflliyor: E-dergiye abone olan ya da aboneli¤ini ‹nternet
üzerinden (kredi kart›yla) yapan üyelere flifre otomatik olarak veriliyor. Dergimizdeki abone formunu doldurup postayla yollayanlardan zaten banka dekontlar›n›n ulafl›p ulaflmad›¤›n› ve iletiflim bilgilerinin do¤ru kaydedildi¤ini teyit
etmeleri için abone iflleri birimimize telefon etmelerini istiyoruz. Telefon ettiklerinde kendilerine kullan›c› adlar› ve
flifreleri veriliyor.
Dursun Ekmekçi kardeflimiz zaten Web sayfam›z› keflfetti¤i için ailemize kat›lm›fl oluyor. Web sayfam›z herkese
aç›k, ayr›ca üye olmak gerekmiyor. Ancak, dergimizin tüm
eski say›lar›na ve bir y›l süreyle de ayl›k güncel say›lar›m›za eriflmek için (yaz›l› ya da elektronik) üyelik gerekli. Bunun için de bir dergi sat›n al›p içindeki abone kuponunu
doldurup üyelik bedelinin yat›r›ld›¤›n› gösteren banka dekontuyla birlikte göndermek, ya da kredi kart›yla telefonla abone olmak (alo abone) ya da web sitemizdeki abonelik formunu doldurmak yeterli.
Sayg›lar›mla
Raflit Gürdilek
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