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Selçuk Abim’e…
Ortaokulda elime tutuşturduğu bilim dergileri;
hediye ettiği, üzerinde evrim teorisi sembolü bulunan yaka iğnesi
ve eşsiz hatıralarımız için bin teşekkürle.
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Giriş

Yıllardır bilim, felsefe ve eleştirel düşünceyi harmanlamaya çalışan isimlerin görüşlerine başvuruyor ve uzmanlık alanlarında yaptıkları araştırmaların sonuçlarını haber olarak sizlerle paylaşıyorum.
Kitapta doğa, insanlık ve gelecek için iyi bir şeyler yapma arzusuyla dolu
pek çok bilim insanına rastlayacaksınız.
Vaktiyle Salk Enstitüsü’nde tanıştığım birkaç isme, “Bilimle uğraşmak ne
kadar kolay?” diye sorduğumda şu yanıtı almıştım:
“Bilimle uğraşmak kolay bir iş değil. Hayatınızın laboratuvarda geçmesine, az paraya ve zorlu koşullara hazır olmanız şart. Hayatınızı bilime adamanız lazım, hayat boyu eğitimdesiniz. Öğrenmeye adanmışlık söz konusu. Kısa
süreli dahi olsa bilim dünyasından uzakta kalmanız demek, her geçen gün
gelişen yeni teknik ve yöntemlerden uzakta kalmanıza yol açacak ve oyun dışı
kalmanıza neden olacaktır. Her daim çalışmalı ve kendinizi geliştirmelisiniz.
“Bilimle uğraşmanın güzel tarafı, merakınızı bizzat kendinizin giderme
şansınız olması ve aynı zamanda dedektif gibi, sonuca aşama aşama ulaşmanın heyecanıyla günlerinizi, aylarınızı laboratuvarda geçirebilmeniz. Heyecan
duymadan yapılacak bir iş değil bu. İnsanlara faydalı olacağını düşündüğünüz çalışmalarınızdan sonuç aldığınızda yaşadığınız haz da tarifsiz tabii ki.
Rollercoaster’a benzetebiliriz bu işi. Çoğu zaman aşağıdasınız, düşe kalka
hareket edersiniz, ama birden eşsiz bir deneyimle kendinizi en tepede görebilirsiniz. Özellikle vurgulamak isteriz ki, toplumun eğitilmesi şart. Bilim insanları, Frankenstein bebekler üretmek için değil, nasıl daha sağlıklı yaşanır
diye laboratuvarlardalar.”
Bilim, takip etmesi muazzam bir yolculuk. Dilerim yıllar içinde merak
ettiğim soruların yanıtları size de ışık olur.
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Söyleşiler

Işıl Öz
16 Ağustos 1978 Kayseri doğumlu. TED Kayseri Koleji 1996 mezunu Öz,
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü 2002’de tamamladı.
UCSD’de İngilizce dil eğitimi aldı (2003). Gazeteciliğe 2004’te USA Turkish
Times’ta başladı. Turkish Journal’da altı yıl muhabirlik ve editörlük yaptı. Bağımsız yayınlar için çalışmayı sürdüren Öz’ün haber ve söyleşileri 2011-2018
yılları arasında T24’te yayımlandı. Öz, 2018’den beri Medyascope.tv’de yazıyor. Ne Oralı Ne Buralı adlı kitabı Karakarga Yayınları tarafından 2019’da
yayımlandı. 2003’ten beri San Diego’da yaşıyor.
Steven Pinker
Deneysel psikolog, bilişsel bilimci, yazar. Pinker, evrimsel psikolojinin ve
bilgisayarlı zihin kuramının savunucusu olarak da biliniyor. Pinker’in akademik uzmanlıkları, algı, görsel kavrama, dil gelişimi ve çocukta dil gelişimidir.
Harvard Üniversitesi Psikoloji Departmanında profesördür.
Yankı Yazgan
Uzmanlık alanları çocuk/genç ve yetişkin psikiyatrisi olan Yazgan, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesördür, Yale Child Study Center’da
öğretim görevlisi olarak eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdürmüştür.
Esen Şefik
İmmünolog. Yale Üniversitesinde moleküler, hücresel ve gelişimsel biyoloji okudu. Dr. Susan Kaech’in laboratuvarında T hücrelerinin kalıcı koruma
özelliğini çalıştı. Sonra çalışmalarına doktorasını da aldığı Harvard Üniversitesi’nde devam etti. Şimdi Yale Üniversitesi’nde Dr. Richard Flavell’in danışmanlığında Damon Runyon Fellow olarak bağırsak bağışıklık sistemi üzerine
yoğunlaşıyor.
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Derya Unutmaz
Marmara Tıp Fakültesi mezunu. Yaklaşık 30 yıldır Avrupa (İsviçre, İngiltere, İtalya) ve ABD’de insan bağışıklık sistemi üzerine araştırmalar yapıyor.
Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi, New York Üniversitesi Tıp Fakültesi ve
son beş yıldır Jackson Laboratory Enstitüsü (Farmington, CT, USA) ve Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör olarak insan immünolojisi,
kanser immünoterapisi, yaşlanmada bağışıklık sistemi, kronik hastalıklar gibi
konularda araştırmalar yapıyor. Uzun yıllar da HIV/AIDS üzerine çalıştı, bu
virüsün ilk reseptörlerinin bulunmasında nasıl hücrelere girip bağışıklık sistemini çökerttiği ve aşı geliştirilmesi konularında katkılarda bulundu.
Işıl Arıcan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. California Devlet Üniversitesinde
Sağlık Bilişimi Odaklı Sağlık Yöneticiliği yüksek lisansını tamamladı. Yüksek
lisansı takiben danışman olarak Silikon Vadisi ve San Francisco çevresindeki
pek çok sağlık kurumuna sağlık bilişimi, sağlık yönetimi ve sağlık sektöründe liderlik konularında destek verdi. 2014 yılından beri Stanford Üniversitesi
Çocuk Hastanesi’nde Klinik Uygulamalar Bilgi İşlem Direktörü olarak çalışıyor. Profesyonel çalışmalarının yanı sıra, Türkiye’de eleştirel düşünce alışkanlığı ve bilim okuryazarlığını yerleştirmek için de çalışmalar yapan Arıcan,
Yalansavar isimli eleştirel düşünce ve bilimsel skeptisizm (kuşkuculuk) konulu web sitesinin kurucusu ve yazarı, gene aynı adlı podcastin de yapımcısı ve
sunucusudur.
Semih Tareen
Virolog. Üniversite eğitimini ve doktorasını Washington Üniversitesinde
ve Fred Hutchinson Kanser Merkezi’nde yaptı. 20 senenin üzerinde virüsler
üzerine araştırma yapıyor. Seattle’da bir biyoteknoloji şirketinde üst düzey
yönetici (senior director) olarak çalışıyor. Virüsleri kullanarak gen terapisi
tedavisi ile hastalıklara çare bulmaya çalışıyor.
Nükhet Varlık
1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Psikoloji (çift anadal) bölümlerinden mezun oldu. 2000 yılında, aynı üniversitede tarih anabilim dalı
yüksek lisans programından master derecesini aldı. 2008 yılında Chicago
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Üniversitesinde doktora derecesine ulaştı. Varlık, Rutgers Üniversitesi’nde
doçent olarak akademisyenliğine devam ediyor.
Pelin Kesebir
Sosyal Psikolog. Sosyal psikoloji ve kişilik psikolojisi alanındaki doktorasını 2009 yılında İllinois Üniversitesinden aldı. Şu an, ABD’de Wisconsin-Madison Üniversitesi bünyesindeki Sağlıklı Zihinler Enstitüsü’nde (Center for Healthy Minds) mutluluk ve erdemler üzerine çalışıyor.
Uygar Polat
Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladı, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi
aldı. Hakemli ilk Türkçe felsefe dergilerinden olan Felsefe Tartışmaları’nda
yardımcı editörlük yapmış olan Polat, çok sayıda bilimsel ve akademik dergi
ve kitabı Türkçe’ye çevirmiştir.
Erol Akçay
Doktorasını Stanford Üniversitesinin Biyolojik Bilimler bölümünde tamamladı. ABD’de Ulusal Matematik ve Biyoloji Sentezi Enstitüsünde (National Institute for Mathematical and Biological Synthesis) bağımsız doktora
sonrası araştırmacı olarak bulundu. Çalışmalarına Penn Üniversitesi Biyoloji
Departmanında devam ediyor.
Arpat Özgül
Ekolog. Yabanhayat ekolojisi ve koruma biyolojisi alanındaki doktora çalışmasını 2006 yılında Florida Üniversitesi’nde tamamladı. Şu an, Zürih Üniversitesindeki Evrimsel Biyoloji ve Çevre Araştırmaları Bölümünde popülasyon ekolojisi üzerine araştırmalarını sürdürüyor. (www.popecol.org)
Çağrı Mert Bakırcı
Bilim Yazarı. Evrimsel algoritmalar ve robotik alanındaki doktora çalışmasını 2018 yılında Texas Tech Üniversitesinde tamamladı. Şu anda Texas’ta
yaşıyor ve Evrim Ağacı isimli popüler bilim sitesini yönetiyor, kitaplar yazıyor ve Türkiye’de bilimi popülerleştirme çalışmalarını sürdürüyor. (https://
evrimagaci.org)
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