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Ozet: <;aglmlzda makinele$en bedenlerin olu$turduklan insani sistemler cisimsizle$irken, gergeklik
ilkelerindeki kiiyuk farkhhklar duyarla$ml$ olan iusan bedeni simUlakrlannda bliylik farkhhklar
ortaya 9lkmaktadlf. SugUn tUm kimlikler yapl-bozuma ug:rarken fizik9i kimliginin siborg metaforu
dl$tnda kalacagtnt ve yaplSlm bozmayaclgml kimse soyleyemez. Aneak fizik9iJerin yeni bedenleri
i$gaici asker ve direni$yi caol! bomba siborgian omeginde oldugu gibi zihinsel farkhhklar
gosterecekler midir? Btl yah$mada DUzensiz Duyarh insan Davram$alan Dinamigi Kuraml l$lg\
altmda geryeklik ilkesi olmayan ve kendi kliltUr ve gelenekleri ile beslenen dlizensiz duyarh
dinamiklerin hala ya~adlgl cografyalarda, bu dinamiklerin ilrlinlerinin kendHiginden
orglitIenmesinden olu~an insani sistemlere ilgi duyan siborglarm (post-fizik~iler) olu~masml
inceliyoruz, Bu post-fizik~i1erin Batl uygarltgmm lirettigi hemcinslerinin tersine modemiteye muhalif
ve litopik olacaklanm, ~ografyalanndaki modemite ideolojisi hegemonyaslDl bi~imlendirme
dayatmalanndan kar~l duracaklanm ve kiiresel tehditte ka~1 6zglirle~meyi saglayacak her aJanda
yeni arayl~lar i~inde olacaklanm tartl~lyoruZ.

Anahtar Kelimeler: BHim Sosyolojisi, BHim Tarihi, Bilim Felsefesi, Sibemetik, Otopya, Fizik.
Abstract: In this age, while the humanistic systems created by mechanic bodies become
unsubstantial, subtle differences in reality principles create big differences in the simulacras of the
susceptive human bodies. Today, when alilhe identities are deconstructed, no one can claim that the
physicist identity will be left out of the cyborg metaphor and not lose its structure. However, will the
new bodies of the physicists display new mental differences, as in the example of occupying soldier
and insurgent suicide bomber cyborgs? In this study, we will be examining the formation of cyborgs
(post-physicists) interested in human systems rising from the natural organisation of disorder
sensitive dynamics. Under the guidance of the Dynamics of Disorder Sensitive Human Behaviour
Theory, the study will concentrate on certain geographical locations, where such dynamics of no
reality principles still exist, and feed from the culture and the traditions of these places. We will argue
that these post-physicists, unlike their Western fellow men, will be against the modernity and act
utopic. In their homelands, they will stand against the impositions arising from a will to shape the
modernist ideological hegemony and they will be constantly exploring areas that can avail the
freedom against global threat.
Key Words: Sociology of Science. History of Science, Philosophy of Physics, Cybernetic, Utopia,
Physics .
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Bu bildiri, 20-22 Kaslm 2006 Tarihlerinde istanbul Oniversitesi ve Kocaeli Oniversitesinin i~birligi ile
Kocaeli Umuttepe Kampusunda dlizenlcnmi~ alan "Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi" III. Ulusal
Sempozyumu'nda sunulan bildirinin g6zden ge~irilmi~ ve yeniden yazllml$ metnidir.
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Modernite

Nerede ise 500 yIlhk ge<;mi~i olan redeksiyonist dii~iince (indirgemeci dii~iince)
ongorebilmek istedigi bir biitiinii ideal bir sisteme indirgemede
yeterli olacak kadar yapboz par<;alanna aymr. Normalle~tirdigi (kendinin
yonttugu) bu par<;alarla bUtiinii yeniden kurabilmek i<;in pragmatik stratejiler
geli~tirir. Bu stratejiler gozlemlerle bulunan del iller tarafmdan belirleniyormu~
olsa da bu delillerin se<;iminin temelinde akhn hakimiyetini kurmak vardlr. Yani
yapbozda se<;im ve normalle~tirme akhn aradlgl diizene daha kolay ve <;abuk
gotiirecek olam tercih etmek ~eklinde ger<;ekJqir ve insamn doga iizerinde,
iktidann insan iizerinde kurmak istedigi hegemonyayl giivenli kIlmak ve
gii<;lendirmek yoniinde geli~ir. Diizensizliklerin yok saYlldlgl bu sistematik
dayatma insanhk tarihinin ongoriilen rasyonel ilerlemesi olma, yani insanhk
tarihi zaman evriminin davram~lanm belirleme iddiasmdadlr.

davram~lanm

Bu belirleme stratejilerinde kullamlmaSI i<;in, omegin sonsuz kii<;iikler
matematigi (calculus, entegral ve diferansiyel hesap) gibi matematik teknolojiler
geli~tirilmi~tir. Bu matematik teknolojileri ile donanan, <;ok cisim yapllanm
Entropi gibi kavramlarla ve atomik yapIlan kuvantum fizigi gibi kuramlarla
a~abilmi~ olan indirgemeci dU~iince (bilim) doganm ozellikle fizik ve kimya
yasalanm a<;lklamada ve ideal sistemler i<;in kuramlar geli~tirmede onemli
ba~anlar kazanml~tlr. Bazl ozel durumlarda ornegin biyolojide (molekiiler) de
kayda deger sonu<;lar vermi~tir.
Diger taraftan, dogadaki sistemlerin gozlenebilen diizeninin ~ifrelerini <;ozen (bu
<;oziilebilenler ger<;ekte bize diizensizmi~ gibi goriinen dUzenlerdir) bilim insan
akhnda metaforseJ olarak lineerci ve toplanabilen pragmatik, amprisist ve
analitik paradigmalann geli~mesine de neden olmu~tur. Bu paradigmalarla
diizenli refah toplumlan (Batl uygarhgl) ve homojen insan sistemleri (modem
devlet gibi) yaratmak i<;in sosyal bilimler, siyasi bilimler gibi adlar altmda
yaplsalla~an bilgi teorileri ve soylemler iiretilmi~tir. Bununla da kalmmanu~ bu
bilgi teorileri ve soylemler ideolojisi (modemite) ile geli~tirilen ve iiretilen
yapIlan (Batl uygarhgl, modern deviet gibi) korumak i<;in baskIcl uygulamalara
ba~vurulmu~tur.

Soguk Sava~ SIfasmda modernite iktidan diizensizligi, karma~lkhgl, kaosu,
belirsizIigi, rastlantlYl, siirprizi modernite egemenliginin dU~manlan olarak ilan
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etml~tlr.

Modernite ideolojisinin dli~linlirleri (aydmlar) ve teknik elemanlan
(bilim insanlan) dokunulmazhklan olan kahramanlar olarak kabul gorlirken.
modernite dayatmalanna ve kurallanna kar~l 9lkanlar insanhgm potansiyel
sU91ulan olarak lanetlenmi~tir.
Soguk Sava~'m sona ermesiyle bu "kutsal" dli~lince sistemi (modernite) ile
rasyonel ve tek sesli otoriter bir proje (bu kez uyumlu bir dlinya devleti kurmak
adma) kliresel hegemonyacllar tarafmdan sistematik bir ~ekilde ylirlirllige
sokulmak istenmektedir. B u metafora gore pan;alama i~lemi blitlinlin (bu kez
klirenin) dogrusalhgml bozmamah, yani ge~itli stratejilerle bu yapboz par9alan
bir araya getirildiginde yakla~lkhkla olsa kurgulanan dlizenli blitlin (kliresel
yapl) elde edilmelidir. Bu kliresel dlizen i9in oznesi oldugu dogrusalhgl,
dogrusalhgm nedeni oldugu dlizeni bozabilecek olan ve tUm kliresel
mekanizmalara ragmen normalle~tirilemeyen dlizensiz dinamikler yok
sayIlmahdlr. Oyle ki bu yapboz par9alanmalanmn klireselle~me kurgulan her
yerden aym gozlikmelidir (kozmolojik ilke). Ornegin bu bilimsel kurgulanna
uygun olarak 3. Dlinya iilkeleri adl verdikleri toplumlann bir taraftan bilimsel
programlarla aydmlanmalanna destek verirlerken, diger yandan da bu
toplumlann kiiltlirel farkhhgma saygl gosterilmeyen kliresel kontrol
mekanizmalan geli~tirmeye ba~laml~lardlr. Bunlar medya, sinema, internet gibi
yeni teknolojilerin desteginde ~e~itli formatta lobiler, sivil toplum orglitleri gibi
organizasyonlarla denetlenmektedir.

1960'h YIIlar

1960'h yIilara gelindiginde modernite iktidanm sarsacak olaylar pqi Slra
geliyordu. Moderniteden beslenerek sosyal ve insani sistemleri kontrol eden
simlilasyon mekanizmalan, ornegin milliyet9i, dini, ideolojik dlizenli kimlik
dinamikleri yam Slra evrenselci bilim, dogrusalhk, gergek~ilik dayatmalan, hlZh
bir ~ekilde gli9 kaybetmeye ba~ladl. Boylece modern devleti temsil eden
organlarda, toplumu simlile eden partilerde, kamusal sivil toplum
orglitlenmelerinde ve glivenlik stratejilerinde kendiliginden erozyonlar, yapl
bozumlan ortaya 9lktl. Bazllanna gore modernitenin bu "kendi kendini yiyen"
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durumu postmodernite adl verilen bir potada modernitenin erimesiydi 1
Ger~ekte bu olaylann mimarlan modernitenin kendi bilim insanlanydl, ama bu
"modernite inkarcllannm ve hainlerinin" ortaya ~lkmasl ne bir rastlantIydl ne de
bir slirprizdi. Bunlar 19. ylizYlhn sonlanndan bu yana modernite dayatmalanna
kar~l duran dli~linceleri daha da cesaretlendirdi. 1960'h yIllarda postmodern
dli~lincenin bir daha geri donmemek lizere yerle~mesine neden olan bazl (bize
gore) onemli fenomenlerin ba~hklanm vermekle yetiniyoruz:
i)

1930'lu yIllarda tamamlanan kuvantum fizigi kuraml metaforlan sosyal ve
siyasi yapIlan, ekonomi dlinyasml, insan ve insani sistemleri anlamada
limit edilen sonu~lan vennedi. Modernite kurdugu kuvantum tuzaklanna
kendi dli~tli. Ve belirsizlik ilkesi sosyal bilimlerde radikal soylemlerin
onlinli a~tI. Modernitenin otekile~tirdigi dli~lincelerin harekete ge~mesini
tetikledi.

ii) Kuvantum fizigine bagh olarak geli~en yan iletkenler teknolojisi hlZh ve
daha gli~lli bilgisayarlann ortaya ~lkmasml saglad!. Bu bilgisayarlarla
dlizensiz dinamiklerin onemi anla~lld!. Kaos kuranu ge\i~ti.
iii) Aya gidildi ve dlinya bir blitlin olarak gozlenebildi. (<;:evre felsefesinin
dogmas!.)
iv) 1968 ogrenci olaylan.
v)

Simlilasyon, karma~lkhk,
paradigmalara donli~mesi.

rastlantl

ve

slirpriz

gibi

kavramlann

Yeni YiizyIlda Bedenin Farkb Davram$lan
Tlim devrimlerin, litopyalann ve ozglirliiklerin yenip bitirildigi, kimlikler
arasmdaki farkhhklann kalktlgl, kavramlann kolayhkla YlkIhp yeniden
tammlanabildigi bir doneme girmi~ bulunuyoruz. Baudrillard'a gore erkek-di~i,
ya~h-gen~, iyi-kotli, canh-canslz gibi smIflandmlmalar kalkacak, hepimiz her

Perry Anderson, Postmodernitenin Kokenieri, istanbul:

heti~im

Yaymlan, 2002.
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~ey metafor oIarak trans-seksiieI oIacaglz2 . Donna Haraway bu metaforun

makina-insan meIezi yani siborgla oIabiIecegini soyliiyorJ.
insan diinyada mevcut oIan en karma~lk canhdlr. Beden insan davram~Ianmn
kaynagldlr ve bazllanna gore uygarhk tarihi bedenin bask! aItma ahnmasmm ve
bi9imIendiriImesinin tarihidir.
Bu yeni yiizYlIda bedeni, yani insan
davram~Ianm kontrol altma almak giin ge9tikge zorla~lrken makinele~en bedeni
bi9imIendirmek de 0 kadar kolayla~maktadlr. Bir zamanlar insanlann bir arada
ya~amalanm miimkiin k!lan kiiltiirel yasaklann yerini bugiin iktidarlar
tarafmdan pazarlanan tiiketim benzerlikleri almakta, devlet bedeni
bi9imlendirme gorevini onemli ol9iide dijital teknolojik ve ileti~im (medya)
mekanizmalanna blrakmaktadlr.
Bilgisayarlann desteginde geli~mekte olan bu makine melezi (siborg) bedenin
tekno-genetigi iktidarlar tarafmdan kodlanmaktadlr. insanlarm kendi ve
ba~kalannm bedenleri ile olan ili~kileri, bu ili~kilerden bunlar dl~mdaki
insanlann etkilenmesi (karma~lkhk) dijital ara par9alarla gergeklenir hale
gelmi~tir. Omegin yiiz yiize ili~kiler plazma ekranlardaki iki boyutlu yiizlerin
konu~malanna (chat) donii~mii~tiir. Bu bedenlerin olu~turduklan insani
sistemler cisimsizle~irken, bu bedensizle~en sistemlerin davram~ dinamikleri
sanalla~ml~ ve bu dinamiklerin kendiliginden iiriinlerindeki hiper-ger,eklik payl
hlZh bir ~ekilde artmaya ba~laml~tlr. <;:agmuzm insam bu dogal-makina
dtinyasmm karma~lkhgl yamnda, ulusal-uluslararasl kurumlann yerini alan sivil
toplum orgiitleri ile bir sa, orgiisii gibi sarmalanmaktadlr. BiIgilenmesi ve
,ev(esi iIe olan ili~kileri bOylesine karma~lkla~an diinyasmda yeni hallere
biiriinen (transseksiiel) ve makine-insan melezi (siborg) insanoglunun ya~amml
ozgiirle~tirebilecek ve bu yeni diinyasmda var oldugunu ortaya koyabilecek am
ya~ayabilen "kmk ve felsefi" yolculuklara ,lkllmasl i,in geriye baklp
endi~elenmesinin hi, bir anlaml yoktur.

Jean Baudrillard, Simiilakrlar ve SimiilasyolI, izmir: Dokuz Eyliil Yaymlan, 1998; Jean Baudrillard,
Koliiliigiin $ejfajllgl, istanbul: Aynntl YaYlnlan, 1995.

Donna Haraway, "A Manifesto j(Jr Cyborgs", Socialist Review 80 (1985) s. 65-107. Gediz K. Akdeniz;
Gizemt', 2005, www.gedizakdeniz.com. 15 Nisan 2007'de girildi.
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Duyarh Diizensiz insani Davram~lar Dinamigi (DDiDD) Kuraml
Ancak; Bu yeni yiiZYllda insamn bedenine dayatllan tekno-bi9imlendirmeyi
insamn kendisiyle ve doga ile olan ili~kisinin yabanclla~tlfllmasl ve iktidarlar
tarafmdan bedeninin kurnazca denetlenmesi olarak degerlendirmek de yeterli
degildir.
Boylesine duyarhla~an bedenin alacagl yapl insanm gergegine
(zihnine) bagh olacakllr. Yani zihnin aldlgl egitim, kiiltiir, gelenekler bedenin
gergeklik ilkesi olacaktlr. Bu gergeklik ilkelerindeki kii9iik farkhhklar bile
bugiin boylesine duyarhla~ml~ olan insan bedeni iizerine olu~acak
simiilasyonlarda ortaya 9lkacak iiriinlerde biiyiik farkhhklar gosterecektir.
Ornegin aym teknolojiden beslenen iki ele siborg alaltm. Bunlardan modernite
egitiminden ge9mi~ bir kiiltUre ve gelenege sahip (Batl uygarhgl) olan, beden
uygarhgmm kiiresel iktidar olma arzusunun iizerini "insanhgl kurtarma,
insanhga adalet ve huzur dagltma" ile ortecektir, ornegin iizerinde dii~mana
atmak i9in bombalar ta~lyan dijital teknolojiye sahip Irak i~ga1cilerinin
askerleri. Digeri ise modernitenin olu~masmda tarihsel nedenler ile yer almaml~
bir kiiltiir ve gelenekten gelen bedene sahip olandlr. Bu beden ise aym teknoloji
ile siborgla~llgmda bu kiiresel hegomonyacllara kar~l duran bir canh bomba
olmu~tur (Irak'taki direni~9iler). i~ga1cilerin askerleri Baudrllard'm simiilasyon
kuramma uyan bir smiilakndlr. Yani gergeklik ilkesi Ball uygarhgl olan gergek
istemin (kiiresel hegemonya) iistiinii orten bir hiper-gergektir. Direni~9i canlt
bomba ise bir modernite gergegi olmadlgmdan Baudrllard'm kuramma gore bir
simiilakr degildir ve kaybolup gittiginden bu diinyamn bir hiper-gergegi olamaz.
TarafImlZdan geli~tirilen Duyarh Diizensiz ins ani Davram~lar Dinamigi
4
(DDiDD) kuramma gore ise canh bomba modernite dii~iincesinde tammSlZ
olan bir hiper-gergektir. Bu neden ile modernite tarafmdan kontrol altma almma
mekanizmalan gergeklenmemi~tir". DDiDD kuraml modernite i9in siirpriz olan
bu ortaya 9lkl~lann (canlt bomba) sonraSl gevresinde olu~turdugu karma~lkltgm
verecegi iiriinlerin moderniteden ozgiirle~me dinamikl<ilfi olacagml sayler.
Trans- seksiiellik ile siborg arasmdaki benzerlik modernitenin kimlik tammml
tehdit edebilir ve modernite tarafmdan verilmi~ olan kimlikler iizerinden
siirmekte olan politikalan gegersiz sayabilir. Dii~iinceleri Ball uygarhgl egitimi
A.g.e.
Gediz K. Akdeniz "Balidrillard'lIl Simiila.l"),on KlfrallU'1I11l Karma§lkbk Ele$lirid', 2005,
www.gedizakdeniz.com. 15 Nisan 200Tde girildi.
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ile geli~mi~ olan Haraway kapitalizm ile anti-militarizmin gayri mqru 90cugu
olan siborg'u yeni yapllan kuracak bir imkan olarak gorebilir6 • Canlt bomba ile
i~galci askerin arasmdaki bu zihinsel farkltltk sonraSI tirtinlerin dinamigi bir
yapl bozuma degil, aksine Batl uygarltgl iktidan ile onun ktiresel
hegemonyasma kar~1 direnen medeniyetlerin gti9lenmesine ve/veya yeni
medeniyetlerin olu~masma katklda bulunacakttr.

Siborgla~an Aydmlar ve Bilim insanlan

Batl uygarhgl insani sistemleri (toplumlan) dagllmaya kapalt karma~lk
sistemler olarak kabul etmi~, diger taraftan da toplumun dinamiklerini
(hareketlenmeyi ve ilerlemeyi) modernite ideolojisine baglmh paradigmalar
(evrendeki "altm hareketleri" taklit eden metodolojiler) ile smlrlaml~tlr.
Dtizensiz insani dinamiklerin toplumun yapllanmasmda (degi~iminde ve
donti~timtinde) katktsl olamayacagml, aksine yeni yaplyl hakim slmf (iktidar)
adma dtizenli dinamiklerin belirleyecegini kabul etmi~tir. Dtizensiz dinamikler
toplumun tarihsel stirecine yon veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, din!,
moral, estetik dti~tinceler btittintin dl~mda tutulmu~tur. Bu tutmamn btittintine
aydmlanma, yon ve bi9im (dogrusalla~tlfllabilme ve normalle~tirilebilme)
verilmesine ilerleme denmi~tir. Batlda bu yaplla~ma tamamlanml~ oldugundan
Batllt bilgi ideologlannm (aydmlann) ve teknisyenlerinin (bilim insanlanmn)
zihinleri siborgla~an bedenlerinin tutsagl olmaktan kurtulamayacaktlf.
Batlh bilginin
bizim gibi tilkelerdeki temsilcileri' ise iistti "akademik
9ah~malar" ile orttilmti~ olan ktiresel simiilasyon mekanizmalanmn kendi
iilkelerinde iilkenin kendi gergekleri tizerinden gti9lenmesi 9ah~malanm bu kez
bir makine melezi olarak stirdiireceklerdir. DDiDD teorimize gore bu yerli
siborglann zihinleri, Batl Uygarhgl gergekleri tizerine kurulmu~ olan
kolonyalist aydmlanma ve bilgi teorileri dayatmalan dl~mda iilkelerinde
olabilecek degi~imi, donti~timii ve evrimi ortaya 91kartabilecek kaos e~igini

Haraway, "A Manifestofor Cyborg.\·"; Akdeniz "Karmaqlkllgm Gizemt'
Thomas Kuhn, "Bililmei Devrimlerill Yapld', istanbul: Alan Yaymclhk, 1995; Ziauddin Sardar,
"Thoma.~ Kuhn alld 11le Science Wars", in PostmoderniSlll And Big Science Appignancsi Richard (Ed),
UK: The Icon Books, 2002.
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kontrol altmda tutabilecek modeller arama
sUrdiireceklerdir.

endi~esi

i~inde

ya~amlanm

Post-Fizik~i

Bali uygarhgl iktidan her zaman bilimi en gosteri~li ve goz ahcI yapilanndan
biri olarak gormii~ ve bunu ulu orta soylem olarak kullanmaktan da
~ekinmemi~tir8. Peki, modemiteden "fizik~i" kimligi alml~ olanlann, yani atamodemitecilerin torunlannm ~ocuklan yann nasll olacak? Bugiin !lim kimlikler
yapl-bozuma ugrarken fizik~i kimliginin siborg metaforu dl~mda kalacagml ve
yaplsJnl bozmayaclgml kimse soyleyemez. Fizik~ilerin yeni kimlikleri i~galci
asker ve direni~ci canh bomba orneginde oldugu gibi farkhhklar gosterecek mi?
Batl uygarhgl iktidan i~inde bir sistem olarak tammlanan bilim, 19. yiizyJ!m
sonlanna dogru atomcu dii~iincenin tekrar ortaya ~lki~1 ile (elektronun ke~fi)
fizik~iligi One ~Ikartml~, fizik~inin bedeni de bilimde bu oncii olma durumu ile
mutlu olmu~ olabilir. Galileo'dan bu yana modernite ideolojisi ile yazllml~ olan
ve evrensel oldugu iddia edilen zihinleri siborgla~ma siirecine ve bedenlerinin
degi~imine ne kadar kar~1 koyabilecektir ki? Atom bombalan yiizbinlerce
insam bir anda yok ederken zihinleri etkilenmemi~ olabilir mi? Ancak kendileri
de bilmektedirler ki bedenleri gayri me~ruluk ~e~itliligi en yiiksek olan
siborgla~maya ~oktan ba~laml~lir ve bedenlerinde kapitalizm ile militarizmin
genleri hlzh bir ~ekilde artmaktadlr.
Ancak; DDiDD kuramma gore Orta Dogu gibi ger~eklik ilkesi modernite
dl~mda kalan, Batl-merkezli olmayan kiil!lir ve gelenekler ile beslenen diizensiz
duyarh dinamiklerin hala ya~adlgl cografyalarda, kendiliginden ortaya ~lki~lara
ve bunlann kendiliginden orgiitlenmesinden olu~an bti!line ilgi duyan farkll
siborglann (Post-fizik,iler) olu~masl da miimkiindiir.
Bunlar modernite
ideolojisi
hegemonyasml bi~imlendirme
~atl~masmdan
ve
yayma
dayatmalanndan ba~ka bir ~ey olmayan Soguk Sava~'m sona ermesi ile

A.g.e
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ba~ladlgl soylenen; ne "normal-bilim sonrasl" siirecin9 , ne de uluslararasl
ara~tIrma

merkezleri iistiinden kurulan "biiyiik bilimler" kiiresel siirecinin bir
iiriinii olmayacaklardlr. Yani, soguk sava~m sona ermesi ile bizim gibi iilkelerde
taklitleri de ortaya 9lkan, "bilim sava~lanmn,,10 her hangi bir cephesinde yer
alan bir bilim askeri degildir. Bunlar iilkelerindeki modernite giivenlik9ilerinin
tersine moderniteye muhalif ve iitopik olacaklardlr. Kiiresel tehditten
ozgiirle~meyi saglayacak her alanda yeni arayl~lar i9inde olacak olan postfizik9iler kendilerini tereddiitsiiz bir ~ekilde insanhkla samimiyete ve modernite
ile sapkmhga adayacaklardlr.

to

F.
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Korkut Tuna, Bat/II Bilgillill Ele$liri.~i Ozerine, istanbul: Da YaYlUclhk, 2004. Gediz K. Akdeniz,
"Globalization in Science Education", Science Education for 21. Century, Eds. K. Papp and Z. Varga,
Szeged-Hungarg (1999); $erif Mardin, ''Turk Modernle~mesi" Istanbul, iIeti~im YaYlUlan (2002).
A.g.e.

