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“Türkçe, ancak Türkler gerçekten bilime ve bilgiye önem verip bilimle uğraşırlarsa bilim dili olur... Bunun tersi de doğrudur: Ulusal bilim dilinin gelişmesi bir çağdaşlaşma aracıdır.”
Prof. Dr. Aydın Köksal
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Bilim Dili Olarak Türkçe (2)
Bilim ve teknoloji terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanma meselesinden söz açınca, AydınJKöksalJHoca’nınJhemJbirJuzmanlıkJhemJde
birJmücadeleJalanınaJgelipJdayanmıştık.JAydınJHoca’nınJdilJkonusundakiJçalışmalarıJyaJdaJonunJuğraşJalanlarınınJgeçenJhaftaJşöyleJbirJdeğiniverdiklerimleJsınırlıJolduğuJsanılmamalı.J
TanıyanlarıJnasılJolsaJbilirlerJama,JbuJköşeninJbilişimJyaJdaJdilbilimJdünyasınınJ dışındanJ olanJ okuyucularıJ içinJ deJ hemenJ belirteyim;J Aydın
Hoca’nın,JbirJdilbilimciJ-‘bilişimselJdilbilimci’-JolarakJyazdıkları,Jadlarını
geçenJhaftaJandığımJkitaplarındanJibâretJdeğildir.JBuJalanda,J‘TürkJDili’
veJ‘Bilişim’JdergileriJbaştaJolmakJüzereJçeşitliJdergilerdeJyayımlanmışJmakaleleriJdeJvardır.J
BuJaradaJBilişimJdergisininJözelliğineJdeJhemenJdeğineyim;JbuJdergiJ1971’deJkurulanJTürkiyeJBilişimJDerneği’ninJ(TBD), yayımlanmasınaJaynıJyılJbaşlananJsüreliJyayınıdırJveJbuJyılJ38’inciJyayınJyılınıJtamamlamışJolacaktır.JVeJAydınJHocaJhemJbuJderneğinJhemJdeJçıkardığıJdergininJkurucularındandır.
TBD’ninJçokJgüzelJbirJözlemiJvar:J“TeknolojiJüretenJbirJTürkiye;JteknolojiyiJyaşamJkalitesiniJyükseltmeJanlamındaJkullanabilenJbirJtoplum;JkaynaklarınıJetkinJveJverimliJkullanabilenJbirJdevletJyönetimi;JnitelikliJinsan
gücü;JveJuluslararasıJ[arenada]JrekabetJedebilirJbirJüretimJsektörüJyaratılmasınaJkatkıJsağlayarak,JbuJgüzelJülkedeJherJvatandaşımızınJgururla
veJbüyükJbirJonurlaJyaşamanınJkeyfiniJçıkarması...”
Evet,JTBD’ninJbaştaJgelenJözlemiJ“TeknolojiJüretenJbirJTürkiye...”JBöyle
birJülke,Jşüphesiz,JbilimJveJteknolojideJbütünJdünyaJiçinJyeniJolanJkavramlarJdaJüretmeyeJbaşlar.JVeJoJkavramlarıJifâdeJedecekJyeniJterimler
deJdoğrudanJbuJülkedeJkonuşulanJdilleJüretilir.JAydınJHoca’nınJasılJözlemiJ de,J öncülükJ ettiğiJ derneğinJ özlemiyleJ örtüşmekteJ veJ aslındaJ o,
TürkçeninJbirJbilimJveJteknikJdiliJolarakJgeliştirilmesini,JteknolojiJüretecekJbirJTürkiye’ninJdilJaltyapısınınJbugündenJhazırlanmasıJiçinJistemektedir.J
OJşöyleJdiyor:J“Türkçe,JancakJTürklerJgerçektenJbilimeJveJbilgiyeJönem
veripJbilimleJuğraşırlarsaJbilimJdiliJolur...JBununJtersiJdeJdoğrudur:JUlusal
bilimJdilininJgelişmesiJbirJçağdaşlaşmaJaracıdır.”
AydınJHoca’nınJdoğrudanJdilbilimiyleJilgiliJolmamaklaJbirlikteJanmamızJgerekenJbirJkitabıJdahaJvar:JHacettepeJYılları,JCumhuriyet’inJ44.JYılında
AçanJBirJDevrimJÇiçeğiJ(HacettepeJÜniversitesiJ40.JYılJArmağanı,JKasım
2007).J J HocaJ buJ kitabındaJ kuruluşunaJ büyükJ birJ heyecanlaJ katıldığı
HacettepeJÜniversitesi’ndekiJyıllarınıJanlatıyor.JOJyıllar,J“kendisiniJgerçekleştirdiğiJmayalanma”Jyıllarıdır.JBuJöyleJbirJ‘mayalanma’dırJki,JoJsüreçte, ‘bilgisayarJbilimleri’,J‘bilgisayarJyazılımı’ veJ‘bilişimselJdilbilimi’ alanlarındaJolgunlaşıpJyetkinleşme,JgiderekJmeyveleriniJverenJbirJtoplumsal
sorumlulukJduygusununJgelişimiyleJatbaşıJberaberJgider.
GerçektenJdeJkitapta,JhemJbirJbilimJdisipliniJhemJdeJbirJmeslekJolarakJbilişimiJseçişin;JbuJseçişleJbirlikteJbaşlayan,JüniversiteninJBilgiJİşlem
Merkezi’ninJkuruluşuyla,JüniversiteJhastanesindeJbilgiJişlemJuygulamalarınaJgeçişin;JbuJüniversiteJiçiJçabalarlaJiçJiçeJyürütülenJTürkçeJbilişim
terimleriJüretme; Türkiye’deJbilgisayarJmühendisliğiJöğretiminiJbaşlatma;
veJbilişimJaşkınıJbütünJbirJTürkiye’yeJtaşımaJçabalarınınJöyküsüJanlatılır.JOJkadarJki,JTBD’ninJkuruluşuJda,JbilişimJaşkınıJbütünJbirJTürkiye’yeJtaşımaJmisyonununJdoğalJbirJsüreciJolarakJbuJöyküdeJyeriniJalır.J(TBD’nin
sekizJkurucusundanJaltısıJHacettepeJÜniversitesiJBilgiJİşlemJMerkezi’nin
elemanıdır;JdiğerJikisiJdeJÜniversite’yeJyakınJçevrelerdendir.)
AydınJHocaJelbetteJhemJTürkçeJköklerdenJterimJtüretmeyiJsürdürecekJhemJdeJTürkçeJterimJkullanılmasıJkonusundakiJuyarılarını...JHangiJyönleriyleJolursaJolsunJbilimJveJteknolojiyleJilgilenenlereJdüşenJdeJonunJuyarılarınıJdikkateJalmakJolmalı.JBenzerJuyarılarınaJkulakJvermemizJgereken
birJbaşkaJbilimJinsanımızdanJdaJilerideJsözJedeceğim.

Hidrojen üretiminde Türk bilim insanının başarısı

Hidrojen artık
biyoyakıtın depolandığı
yerde üretilebilecek
ABD’ninJOhioJÜniversitesi’ndenJöğretimJgörevlisiJProf.JDr. ÜmitJÖzkan veJekibininJgeliştirdiği
yeniJ birJ katalist,J etanoldenJ hidrojenJ üretimininJ verimliliğiniJ %J 90’laraJ çıkartıyor.
KatalizörünJbirJdiğerJözelliğiJdaJdüşükJmaliyetliJolması.JEnJönemlisiJbuJkatalizörJsayesinde
biyoyakıtlarınJdepolandığıJyerdeJhidrojenJüretilebilmesi. ReyhanJOksay
çok sayıda çalışkan, yetenekli, yaratıcı doktora öğrencilerimin payının da çok büyük olduğunu belirtemem gerek.”

ÜRETİM STRATEJİSİ

O

hio State Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Bölümü profesörlerinden ve aynı üniversitenin Mühendislik Fakültesi Dekan
yardımcısı Dr.Ümit Özkan, ekibiyle birlikte hidrojen üretiminde kullanılmak üzere yeni bir katalizör geliştirdi. Bu katalizör alternatif yakıt üretimi konusunda karşılaşılan pek çok soruna çare
oluşturuyor. Yeni katalizör etanoldan %90 verimlilikte hidrojen elde edilmesini sağlıyor. Bir katalizörün endüstride kullanılabilmesi için aranan
birkaç özellik olduğunu ve bu yeni katalizörün bu
özellikleri karşıladığını söyleyen Özkan şöyle konuşuyor: “Birincisi katalizörün aktif (etkin) olması,
yani istenen reaksiyonu mümkün olduğunca düşük sıcaklıkta hızlandırabilmesi. İkincisi katalizörün seçiciliği (selectivity). Bu özellik katalizörün
hedeflediğimiz ürün dışında başka yan ürünlerin
oluşmasına imkân vermemesi ile ilgili. Üçüncü
özellik katalizörün uzun süre etkinliğini yitirmeden kullanılabilirliği, ya da etkinliğini yitirirse tekrar etkin hale getirilebilir olması (regeneration).
Ayrıca mümkün olduğunca ucuza üretilebilmesi.
Bizim bütün bu özellikleri birleştiren bir katalizör
geliştirmemiz uzun ve yoğun bir çalışma sonucu gerçekleşti. Bu arada araştırma grubunda çalışan

Bu projede ABD Enerji Bakanlığı’nın sağladığı
proje fonunun yararlandıklarını söyleyen Özkan,
“Katalizör geliştirme sınama-yanılma yolu ile gerçekleştirilemez. Katalizörün yüzey kimyasını, yüzey özelliklerini ve reaksiyon mekanizmasını anlamak ve katalizör yüzeyini ona göre ‘tasarlamak’
gerekli. Biz de bunu gerçekleştirmeye çalıştık” diyor. Geliştirilen katalizörün düşük maliyetli olmasının, doğal olarak hidrojenin üretim maliyetini de etkileyeceğini belirten Özkan, ucuzluğunun
yanı sıra bu ürünün hidrojen üretiminde yepyeni
bir stratejinin yolunu açacağını umuyor: “Bizim bu
çalışmamız ‘dağıtılmış üretim stratejisi’ adını verdiğimiz bir yöntemin de devreye girmesini sağlayacak. Hidrojeni merkezi tesislerde üretmek ve elde edilen hidrojeni benzin istasyonlarına nakletmek yerine, bu katalizörü benzin istasyonlarına yerleştirilmiş olan reaktörlerin içinde kullanabiliriz.
Dolayısıyla hidrojeni nakletmek veya depolamak
gibi bir sorun ortadan otomatikman kalkar. Kısaca
biyoyakıtı depoladığımız yerde hidrojen üretebiliriz.”
Özkan çalışmanın hangi aşamada olduğunu ve
patent alıp almadıkları sorusunu şöyle yanıtlıyor:
“Çalışmalarımız hala laboratuvar araştırması aşamasında. Bazı sonuçları bilimsel makale olarak yayınladık. Üniversite patent için de bir girişimde bulundu. Şu ana kadar aldığımız sonuçlar umut verici, ama daha önümüzde kat edilmesi gereken çok
yol var.”

Prof.Dr.ÜmitJÖzkanJkim?
1978JJOrtaJDoğuJTeknikJÜniversitesi’ndenJlisansJveJlisansüstüJ,JdoktoraJIowaJStateJÜniversitesi’ndeJtamamladı.JSıraJdışıJbirJaraştırmacıJolmasınınJyanıJsıraJokuldakiJkonumunuJşöyleJaçıklıyor:J“KimyaJMühendisliği
Bölümü’nünJilkJkadınJöğretimJüyesiyim.JAyrıcaJMühendislikJFakültesi’nde
AraştırmadanJsorumluJDekanlıkJgöreviniJüstlenenJilkJkadınJdaJbenJoldum.
BuJpozisyonlardakiJtekJveyaJilkJkadınJolmaJkonusuJbeniJçokJrahatsızJetmedi.JJFakatJbirJyerdeJkadınlarıJ(özellikleJTürkJkadınlarını)JtemsilJettiğim
düşüncesiJbeniJhepJdahaJçokJçalışmayaJitti.JHerJzamanJbenimJbaşarılarımınJbendenJsonraJgelecekJbilimJkadınlarınınJönündekiJengelleriJaşmadaJfaydalıJolacağını,JonlaraJkapılarJaçacağınıJdüşündüm.”JTürkiye’dekiJüniversitelerleJtemasJhalindeJ“JODTÜ,JBoğaziçi,JKoç,JBilkentJveJSabancı
üniversitelerindeJkonferanslarJverdim.JAyrıcaJ2007’deJBoğaziçiJÜniversitesi’ndeJMisafirJProfesör
olarakJ4JayJdersJverdim.JAraştırmaJgrubumdaJçalışanJdoktoraJöğrencileriJveJdoktoraJsonrasıJaraştırmacılarJarasındaJTürklerJdeJvar.JJAyrıcaJTASSAJ(Turkish-AmericanJScientistsJandJScholars
Association)JileJdeJtemasJhalindeyim.”

