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Editör’den
ADLİ İŞARETLEME (DAMGA)
Sevgili Popüler Bilim okuyucuları,
Bu ayki kapak konumuz, Türkiye’de bilinmeyin, dünyada ise yeni uygulanmaya başlanan çok önemli bir konu: “DNA Spreyi İle Adli İşaretleme” yani
“Adli Damga!”
Genel Yayın Yönetmenimiz, çoklu bilimci (sosyoloji, sosyal psikoloji, felsefe
ve astronomi) Hulki Cevizoğlu’nun bu incelemesinin birçok alanda kaynak
oluşturacağına ve öncülük edeceğine inanıyoruz.
Bu bilimsel makalede sosyoloji, sosyal psikoloji, suç bilimi (kriminoloji), felsefe, etik ve siyaseti ilgilendiren DNA spreyi ile Adli İşaretleme uygulamasının
çalışma sistemi, uygulandığı alanlar ve bu konudaki tartışmalar ele alınmaktadır.
***
Sevgili okuyucularımız, bu sayımızda değerli yazarlarımızın bilimin çok farklı
alanlarında şu önemli yazıları yer alıyor:
* Yıldızımız: Güneş (Prof. Dr. Halil Kırbıyık)
* Toprağın Yaşamımızdaki Yerini Biliyor Muyuz? (Prof. Dr. İbrahim Ortaş)
* Kanseri Yenmede Müzik Terapisi (Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu)
* Sigara Ağız Kanserine Davetiye Çıkarıyor (Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu)
* İnsan Davranışını Değiştirmek (Prof. Dr. Acar Baltaş)
* Zihnin Dış Dünyaya Etkisi Olabilir Mi? (Prof. Dr. Sultan Tarlacı)
* Kırmızı Dev Yıldızın Yüzeyindeki Kabarcıklar (Arif Solmaz)
* Yaşa Göre Yaşam Memnuniyeti (Prof. Dr. Nüket Güz ve Doç. Dr. Pınar
Seden Meral)
* Hareketsiz Yaşam Vücudu Hareketsizleştiriyor (Doç. Dr. Kerem Gün)
* Ortaçağ’dan Kalma Masal Şehir: Siena (Didem Duyum)
* En Uzak Karadelik (Ümit Fuat Özyar)
* Erotomani: Öldüren Cazibe (Dr. Semih Dikkatli)
* Anne, Ben Ergen Miyim? (Dr. Mehmet Yavuz)
***
Bilim yolunuz açık olsun.
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Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için,
başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.
İlim ve fennin dışında yol aramak gaflettir,
cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.
(Samsun Öğretmenleriyle Konuşma, 22 Eylül 1924)
Mustafa Kemal ATATÜRK

Popüler Bilim,
Milli Eğitim Bakanlığı
(T.T.K., Tarih: 27 Kasım 1994, Karar No: 5119)
tarafından öğrenci ve öğretmenlere tavsiye edilmiştir.
Yazı ve fotoğrafların sorumlulukları yazarlarına aittir.
Yayınlanmak üzere yollanan yazılar iade edilmez.
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Dünyada yeni bir gelişme yaşanıyor. Ben de bu “sosyal gerçek”
ile yılbaşı tatili nedeniyle bulunduğum Avrupa’da tesadüfen karşılaştım (Çok gezen mi bilir, çok okuyan
mı?). Türkiye’de henüz bilinmediği
için gündeme gelmeyen, hakkında
bilimsel makale yazılmayan, bilimsel toplantılarda konu edilmeyen
ya da televizyon tartışmalarında
duyulmayan önemli bir “sosyal
gerçek” ile karşı karşıyayız. Bu
sosyolojik gelişme aynı zamanda
bireysel, sosyal ve adli psikoloji
alanlarını, suç bilimini (kriminolojiyi), felsefeyi ve etik kuralları ilgilendiriyor.
İşin özü şu: DNA spreyi ile insanları işaretleme!
Buna yabancılar “adli işaretleme” diyor. Ben “adli damgalama”
(forensic stigma) demenin daha
uygun olduğunu düşünüyorum,
hatta “sosyal damgalama.” Çünkü,
bireyler ilk aşamada biyolojik (kimyasal) olarak, sonra da otorite (polis) tarafından damgalanıyor. Durumun toplumsallaşması, toplum
tarafından duyulması ile de toplumsal olarak ötekileştirilip, damgalanmış oluyor. Adli damgalama,
toplumsal bir damga ya da sosyal
psikolojideki ifadesi ile geçici ostrakismos (sosyal olarak dışlanan
kişi) durumuna geliyor.
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Sistem nasıl çalışıyor?

6

Durumun böyle olmadığını savunanlar ve onlara verilen yanıtları,
tartışmayı sona bırakıp, sistemin,
yeni “sosyal gerçekliğin” nasıl işlediğini açıklayalım:
Avrupa’nın bazı ülkelerinde pilot bölgeler (uygulama alanları)
seçilmiş. Buralardaki olası “basit”
hırsızlıkları azaltmak için sokaklara, binalara, dükkânlara görünmez
biçimde DNA spreyi püskürtme
sistemleri kurulmuş. Diyelim ki, o
bölgede “fark edilen” bir hırsızlık
oldu, dükkân sahibi alarm düğmesine bastı. O anda bölgeye renksiz
ve kokusuz DNA spreyi püskürtülüyor. Tabii, hırsız fark edilmeden çalarsa sistem çalışmayacak.
Önce çalacak, sonra fark edilecek
ve “kaçacak.” Ama o anda, pilot
bölgenin tümüne sprey sıkılmış
olacak. Yani, yüzlerce masum insan da “DNA spreyi ile işaretlenmiş” olacak!
Bu uygulama farklı biçimde de
gerçekleşebiliyor. Kimi mağazalar,
çalınması olası ürünlerini önceden
DNA sprey ile işaretliyorlar. Buna
“DNA duşu” da deniyor. Yani, burada özne olan insan değil nesne
olan eşyalar işaretleniyor. Bu sprey
(sıvı), sentetik olması nedeniyle
SDNA olarak da adlandırılıyor.
Bu sprey çıplak gözle görülmüyor. Polis UV (ultraviyole) ışık ile
görüyor. Olay yerine gelen polis,
çevreyi UV ışık ile tarıyor ve “işaretlenenleri” yakalıyor.
DNA sıvısının bireylerin üzerinde
(teninde), elbiselerinde ve çalınan/
çalınmayan (önceden işaretlenmiş
mal) üzerinde haftalarca kalabildiği
iddia ediliyor.

Özel Tabelalar

Pilot bölgelere caydırıcı olsun
diye trafik tabelalarına benzer biçimde (ama mavi değil turuncu
renkte) “DNA-Spray” tabelaları ko-

nulmuş durumda. Farklı tabelalarda şunlar yazıyor:
“Polis HIRSIZLIK ÖNLEME DNA SEÇME Çalarsan, İşaretlenirsin”
Ya da;
“DNA sprey ile korunan alan Polis”

Nerelerde Uygulanıyor?

Şimdilik, DNA spreyinin uygulandığı “bilinen” alanlar şunlar:
- Göçmen mahalleri ve suçun kol
gezdiği “suç yoğun” bölgelerde.
- Bazı fast-food (McDonalds gibi)
dükkânlarında.
- Erasmus Üniversitesi’nde.
(4.000’den fazla bilgisayar işaretlenmiş durumda).
- Bazı bilgisayar ve elektronik
eşya satan mağazalarda. (Cihazları spreyle işaretlenmiş durumda).
- Bazı demiryollarında. (Çalınmasını engellemek için bakır ve
fiber optik kabloların üzerine sıkılarak).

Etik Tartışma ve Karşı
Gelişmeler

DNA spreyi ile “işaretlenme”, kesin kanıt olup olmadığı tartışıldığı
için, henüz tek başına tutuklanma
nedeni sayılmıyor. Şimdilik, polis
tarafından incelenip sorguya çekilecek kişi listesine girmek anlamına geliyor. Yanlış alarmlar ise,
yüzlerce masum insanın bir anda
yanlışlıkla işaretlenmesine de yol
açıyor. Alarm doğru da olsa, suçun
faili bir kişi iken örneğin bin kişi failmiş gibi hedef oluyor.

Ayrıca, önceden, çalınması kolay
nesnelerin (eşyaların) DNA sprey
ile görünmez biçimde işaretlemesinde de sıkıntı bulunuyor. Şöyle
ki, o eşyalardan birini parasıyla
satın alan kişiye de sprey farkında
olmadan bulaşmış olacak. Bunun
da çok etik bir davranış olduğunu
söylemek zor.
Ancak, bireyin “iradesi dışında”
böyle bir biyolojik-kimyasal uygulamaya maruz kalması insan hak-

DNA Spreyi İle Adli İşaretleme

için, özellikle yurt dışında böyle bir
durumla karşılaşacak masum insanlarımızın ne olacağı hakkında
bilgimiz yok.
DNA spreyini savunanlara göre,
suç oranlarında hızlı düşüşler gözlenmiştir.
Bir başka gelişme ise pek çok konuda olduğu gibi diyalektik biçimde
“karşıtının” ortaya çıkmasıdır. Artık, “DNA izini silen spreylerin” reklamları da yapılmaya başlanmıştır.

KAYNAKÇA
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bu sprey insan DNA’sı ile özdeş.
Bu uygulama insanın kendi DNA
yapısını etkiliyor mu, kalıcı bir
değişikliğe neden oluyor mu? Bu
konuda, henüz herhangi bir bilimsel ya da siyasi otorite tarafından
inandırıcı bir açıklama yapılmış
olmasa da, spreyin aşırı karbon
içermesi nedeniyle, kanser tehlikesine dikkat çekiliyor. Türkiye’de
bilim ve medya dünyası da olayın
üzerine gidecek durumda olmadığı

Popüler Bilim

larına aykırı. Bu aynı zamanda,
kişinin DNA’sının başkaları tarafından, üstelik kuşkulu bir nedenle
ele geçirilmesi anlamına geliyor.
Bu DNA’lar, kişinin kendisine karşı
ya da kötü bir amaçla da kullanılma tehlikesi taşıyor.
İşin bir başka ve belki de en
tehlikeli boyutu, DNA spreyine
maruz kalanların nasıl bir etki ile
karşılaşacakları noktası. Çünkü
bir iddiaya göre, sentetik de olsa

7

Anne,

Ben ergen miyim?
Eğer sizin de çocuğunuz söylediğinizin tersini yapıyor, durmasını
istediğinizde koşmaya başlıyor, elinden tuttuğunuzda kaçmaya
çalışıyorsa bilin ki miniğiniz ilk ergenliğini yaşıyor.

Dr. Mehmet YAVUZ
Nöroloji Uzmanı

Egosantrik dönem nedir?

Şubat - Mart 2018
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İlk ergenlik diye de adlandırılan egosantrik dönem, çocukların 3-6 yaş aralığını kapsayan döneme denir. Bu yaş
aralığındaki çocuklar ben merkezci
olduklarından hakim duygu ben duygusudur. Çocuk özellikle kendi benliği
keşfetmeye bireyselleşmeye çalışır.
Bu şekilde bağımsızlığını kazanacağına inanır. Her istediğini yaptırmaya
çalışır. Yani egosantrik dönem en az
ergenlik kadar zorlayıcı bir süreçtir.

8

İlk inatçılık dönemi

Ebeveynlere tavsiyeler;

Süreç zorlu ve sabır isteyen bir süreç
ve siz sabredecek gücü kendinizde bulamıyorsunuz. Eğer bu cümle
size tanıdık geliyorsa öncelikle şunu
belirtmeliyiz ki, bu çok normal çünkü
bu süreç ebeveynler için hayli zorlayıcı
olabiliyor. Ancak gelecek için sağlıklı bir birey yetiştirmek istiyorsanız
yapmanız gereken sabırlı olmak ve yol
gösterici bir tutum benimsemektir.
Çünkü sizin yapacağınız telkinler
çocuğunuzu yaramazlık yapmaya
itmekten başka bir şey yapmayacaktır. Yapma kırarsın, koşma düşersin
cümleleri inatçı minikleri daha da
kışkırtacak ve yapmak istememelerine
rağmen yaramazlığa sürükleyecek. Bu
sebeple hayatımızdan yapma, koşma
gibi sınırlayıcı kelimeleri çıkarmalı,
yerine yapıcı ve yol gösterici kelimeler
kullanmalısınız.
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Bu dönemde ‘yapma, koşma’
kelimelerini kullanmayın!

• Unutmayın, çocuğunuz bu dönemde
modelleyerek öğrenir. En yakın modeli
siz olduğunuz için yaklaşımlarınız
çocuğunuza örnek olmalıdır. Sorunlar
karşısında kızmak, bağırmak çocuğunuzun da size aynı tepkiler vermesine
yol açar.
• Çocuğunuzla inatlaşmayı bırakın. Bu
sadece onu kışkırtır. Meseleyi kazanma-kaybetme durumuna getirmeyin.
• Çocuğunuzu korktumayın veya
cezalandırmayın. Ceza yerine ona bu
durumun yanlış olduğunu anlatmayı
deneyin. Sabırlı olun, zamanla sizi
anlayacaktır.
• Paylaşması için zorlamayın. Bu
dönemde çocuklar paylaşmaktan hoşlanmazlar. Eğer zorla paylaşmasına
sebep olursanız çocuk mutsuz olur ve
bu durum kötü sonuçlar yaratabilir.
• Bu dönemde çocuğunuzda yoğun bir
enerji olduğundan bu enerjiyi atmasına
izin verin. Bırakın doyasıya oynasın
hatta siz de onunla oynayın ve ona
zaman ayırın.

Popüler Bilim

Bu dönemde çocuklar iki duyguyu bir
arada yaşar. Bazen bir bakarsınız ki bir
şeyi hem istiyor hem de istemiyordur.
İşte bu noktada sabrınız tükenebilir
ancak tükenmesin. Çünkü bu dönemin
en sağlıklı şekilde atlatılması için sabrınıza daha çok ihtiyacınız olacak.
En tipik belirtileri;
• Sürekli ağlamak,
• Uzun uzun bağırmak,
• Herşeye itiraz etmek,
• Yemeği ağzında uzun süre tutmak,
• Eline aldığı nesneleri inatla bırakmamak ya da sinirlendiği anda bir anda
bırakmak veya fırlatmak.
Bu dönemde çocuğunuz;
• Keşfetmeyi öğrenir,
• Soyut olanı anlamadığı için öğrendiklerini somutlaştırmaya çalışır,
• Paylaşmayı genellikle istemez,
• Sahiplenme duygusunu keşfeder,
• Hayal gücünü kullanmaya başlar.
Aslına bakılırsa yukarıda belirtilen tüm
belirtilerin sebebi tam olarak bu dönemin onlara öğrettikleridir. Bir şekilde
öğrenme ve keşfetme biçimleridir.
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İNSAN DAVRANIŞINI
DEĞİŞTİRMEK İÇİN
SAYILARA
DAYANMAYAN
PERFORMANS
DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Acar BALTAŞ

Şubat - Mart 2018

Popüler Bilim

Psikolog
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kağıt üzerinde son derece mantıklı görülen bu sürecin, uygulamada
çok sayıda sorunu beraberinde getirdiği ortaya çıktı. Bu durum hem
değerlendiren, hem de değerlendirilen için geçerliydi.

Yöneticinin Zorlukları

Şubat - Mart 2018

PwC’nin 2013 yılında yaptığı
17. Global CEO Araştırması’na
katılanların yüzde 93’ü yetenek
yönetimi ile ilgili uygulamalarının
değişmesi gerektiğini kabul ettiler.
Daha ilginç bir sonuç Korn Ferry
Enstitüsü’nden geldi1. Robert Eichinger, araştırmaya katılan kurumların kullandığı toplam altmış
yedi yetkinlikten biri olan “yetenek geliştirme” becerisinin altmış
yedinci sırada yer aldığını ortaya
koydu. Buna göre, kurum yöneticilerinin çalışanlarının beklentilerini karşılayabilmek için belki de en
iyi olmaları gereken yetkinlikte en
kötü performansı gösterdikleri görülüyordu. Bu sonuçlar konunun
çok köklü bir şekilde ele alınması
gerekliliğini bir kez daha gösterdi.
Geleneksel performans değerlendirme sistemi yöneticiler açısından sıkıntılı bir süreçtir. Çünkü
çalışanı ile yüzleşme gerektirir.
Yöneticisi tarafından bir ile beş
arasında “üç” düzeyinde değerlendirilmek çalışanda hayal kırıklığı
yaratır ve “yeterince takdir edilmediği” duygusu doğurarak motivasyonunu düşürür. Kültürümüz “güvenli davranış” geliştiremediği için,
yönetici yüzleşmekten kaçınır ve
çalışanını “dört” düzeyinde değerlendirir. Çünkü orta veya ortanın
altında bir değerlendirme yönetici
için özel bir uğraş gerektirir. Altı ay
veya bir yıllık döneme ait değerlendirmede çalışanının davranışlarını
yetkinlik açısından dikkatli bir kayıt altında tutmak, daha sonra da
bunları karşısındakini ikna edecek
şekilde tartışmak kolay iş değildir.

Popüler Bilim

Yöneticisi tarafından
bir ile beş arasında
“üç” düzeyinde
değerlendirilmek
çalışanda hayal kırıklığı
yaratır ve “yeterince
takdir edilmediği”
duygusu doğurarak
motivasyonunu
düşürür.

İnsan davranışını belirleyen kişiliği, yeterlilikleri, değerleri ve
alışkanlıklarıdır. Bilgi, insan davranışını değiştiren temel belirleyici
değildir. İnsan davranışını değiştiren, aldığı geribildirimlerden yararlanma düzeyidir. İnsan, günlük
hayatında çok sayıda dolaylı geribildirim alır, ancak bu geribildirimlerin işine gelmeyenlerini algılamaz
veya hesaba katmaz. İnsanların
kendi davranışlarının başkalarını
ve iş sonuçlarını nasıl etkilediğiyle ilgili en önemli geribildirim imkanı, performans değerlendirme
görüşmeleridir. Ancak, ne yazık
ki, bu imkandan çeşitli nedenlerle
amacına ulaşacak şekilde yararlanılamamaktadır. Bu yazıda performans değerlendirmesinin gelişim
yolculuğundan yola çıkılarak insan
davranışını olumlu yönde etkileyen
yeni yaklaşımlar konu edilecektir.
McClelland’ın 1973 yılında “yetkinlik” kavramını insan kaynakları
alanına kazandırmasıyla birlikte,
performans yönetim sistemleri için
“aranan kan” bulunmuştu. Büyük
şirketlerin insan kaynakları bölümleri, çalışanları değerlendirmek
için objektif olduğundan hiç şüphe duymadıkları bu aracı kullanmaya başladı. Yetkinlikler, yüksek
performansı düşük performanstan
ayıran davranışları tanımlıyor ve
somut gözlemlere dayalı olarak
çalışanların değerlendirilebileceği,
son derece kolay anlaşılır bir sistem sunuyordu.
Günümüzde de kullanılan yetkinliğe dayalı performans yönetim
sisteminde önce belirli bir iş konusunda yüksek performans için
gerekli olan davranışlar tanımlanır,
daha sonra bu davranışlarla ortaya
çıkması beklenen sayısal sonuçlar
çalışana hedef olarak verilir, altı ay
veya bir yılın sonunda ortaya çıkan
performans, yönetici ile karşılıklı
olarak değerlendirilir. Yıllar içinde,
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Bu nedenle yöneticiler kendi başlarına iş almamak için ortanın biraz
üzerinde kalır ve konuşmayı “…şuralarda iyisin”, “…buralarda senin
gayretinden memnunum” ancak
“…şuna dikkat et; …bu konuda biraz daha gayret et” diyerek bağlarlar. Böyle bir konuşmada çalışan
kendi performansından memnun
olunduğunu, yönetici de çalışanına
gerekli uyarıları yaptığını düşünür.
Yukarıda özetlemeye çalıştığımız durum kültürel nedenlere bağlı
olarak sadece Türkiye’de yaşanmaz. Yüzleşme kültürü ile dünyaya örnek olabilecek ABD’de de durum farklı değildir. Bunu önlemek
için 1980’li yıllarda efsane(!) Jack
Welch “zorlayıcı sıralama” (forced
ranking) veya derecelendirme olarak adlandırılan yaklaşımını uygulamaya sokmuştur. Bu yaklaşıma
göre çalışanlar yukarıdan aşağıya
sıralanmak zorunda bırakılmıştır.
En tepedeki yüzde on cömert ödüllerle ödüllendirilmiş, en altta kalan
yüzde on da kapının önüne konmuştur. Bu sistemin uygulanmasını
kolaylaştırmak için milyonlarca dolarlık yazılım sistemleri endüstrisi
doğmuştur2. Wall Street Journal’ın
2012’de bildirdiğine göre, Fortune
500 şirketlerinin yüzde 60’ı hala
bu sistemi kullanmaya devam etmektedir. Prof. Satoris Culbertson
incelediği iki yüzden fazla performans sisteminde, uygulayıcıların
duydukları memnuniyetsizliği ve
bu konudaki değişim ihtiyacını dile
getirmektedir3.
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Çalışanın Zorlukları
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Performans değerlendirme sistemi çalışan açısından çok daha
sıkıntılı bir durumdur. Bunun başında değerlendirilen konumunda
olan çalışanların bir değerlendirme ile karşılaştıkları zaman yaşadıkları stres ve kaygı gelir. Bir ile
beş arasında bir rakam ile etiket-

lenecek olmak klasik “savaş-kaç”
tepkisi doğurur ve kişinin normal
düşünce akışını bozar.
Bu durumu Neuroleadership
Institute kurucusu David Rock, İngilizce’deki kısaltmayı kullanarak
SCARF (status, certanity, autonomy, relatedness, fairness) adını
verdiği bir modelle açıklar. Rock’a
göre bir kurumda ast ve üst ilişkilerinde çatışma yaşandığında olumsuz tepkilerin ortaya çıkmasının
beş nedeni vardır4.

Statü:

Yöneticisi tarafından
düşük bir “numara” ile etiketlenen
çalışan kendini aşağılanmış hisseder ve demotive olur. Çünkü en üst
düzeyde değerlendirilmedikçe, konumunu, bazı arkadaşlarına göre
“düşük” olarak algılar. Bu durumu
daha iyi anlamak için, bir aile içinde çocukların herhangi bir nedenle
özelliklerinin numaralandırılması-

nın ne sonuçlar verebileceğini düşünmek yeterlidir.

Belirlilik: Çalışanın yöneticisi
tarafından bir numara ile etiketlenmesi, gerçekte o kişinin performansını değil, eşitlerine göre algılanan
katkısını tanımlar. Bu kıyaslama
da çalışanın performansı üzerindeki kontrol duygusunu zayıflatır.
Otonomi: Bir öğrenci dersinden kırık not aldığı zaman gayretini artırması veya yardım alarak
becerisini geliştirmesi gerektiğini
bilir. Oysa bir çalışanın performansını geliştirmesi müşterinin bir ürün
veya hizmete olan talebine, bazen
piyasa koşullarına, bölümler arasındaki işbirliğine bağlıdır. Bu durum birçok çalışanda “yetkisizlik”
(empowerment) duygusu doğurur.
Performans
değerlendirmesinin
yapısı gereği geçmişe dönük ol-
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Sadece bir kişiyi en
yüksekte değerlendirmek,
bireysel değerlendirmeye
çok yüksek değer atfetmek;
ekip çalışması anlayışını
bozar. Ekip üyeleri
arasındaki çekişmeleri
artırır, iç rekabete,
bilgi saklanmasına ve
dedikoduya neden olur.

Bağlılık/beraberlik: Sadece
bir kişiyi en yüksekte değerlendirmek, bireysel değerlendirmeye
çok yüksek değer atfetmek; ekip
çalışması anlayışını bozar. Ekip
üyeleri arasındaki çekişmeleri artırır, iç rekabete, bilgi saklanmasına
ve dedikoduya neden olur. Bu da
giderek çalışanların zamanlarını
dış rekabetle mücadele etmek yerine, kendi yarattıkları sorunlara
harcamalarına yol açar.
Adalet: Şirket Yöneticileri Ku-

rulu’nun (Corporate Executive
Board) yaptığı bir araştırma, performansı en üst düzeyde değerlendirilenlerin katkıları konusunda
çalışanların üçte ikisinin aynı fikirde olmadıklarını ortaya koymuştur.
Bir araştırma kuruluşu olan i4cp,

çalışanların yüzde 75’inin performans sistemini adil bulmadığını
bildirmiştir.
Performans sistemi kurumlarda
adaleti sağlamak amacıyla uygulanırken giderek artan ölçüde
huzursuzlukların kaynağı olmaya
başlamıştır. Derecelendirme veya
zorlayıcı sıralama sistemini ilk terk
eden kuruluşlardan biri olan Juniper Networks’ün insan kaynakları
direktörü Steven Rice, bu sistemin
esas amacının, insanları kurumun
personel bütçesine uydurmak olduğunu söylemiştir. Adil bulmadıkları bir değerlendirme sonucunda insanların hak etmediklerine
inandıkları çalışma arkadaşlarının
ödüllendirilmesi iş ortamında çekememezliğe ve çatışmaya yol açar.
Bütün performans sistemi uygulamalarının sonucunda memnun
olan tek kişinin kurumların CEO’ları olduğu anlaşılmaktadır.

Yeni Arayışlar

Çeşitli araştırmalar ve yapılan
derinlemesine görüşmeler sonucunda biriken bilgiler ışığında, performans değerlendirme sisteminin
yeniden ele alınması kaçınılmaz
olmuştur. Performans yönetimi
sisteminde köklü değişiklikler yapan büyük şirketler arasında Adobe, Cargill, Gap, Intel, Juniper
Network, Medrotonic, Sears ve
Microsoft sayılabilir. General Electric ise, Jack Welch’in döneminde
savunucusu olduğu bu sayısal değerlendirme sisteminden uzaklaşması5,6 sebebiyle belki de dönüşümün en büyük temsilcilerindendir.
Jack Welch’in yerine geçen Jeffrey
Immelt, yüzleşmeyi kolaylaştıran,
samimi performans görüşmelerini
tercih etmekte, sıkı sıkıya sayısal
değerlere (yüzdelere) bağlı kalmadan çalışana nerede kendini
iyileştirmesi gerektiğinin ve bunu

Şubat - Mart 2018

ması, geleceğe dönük potansiyelin
konuşulmasını engeller.

Popüler Bilim

Hayır!
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nasıl yapabileceğinin açıklanmasını önemli görmektedir5.
Microsoft 2013 yılında önemli
bir karar vererek bütün sistemini
yeniden yapılandırmıştır5. Bu yeni
yapılandırmaya göre performans
değerlendirmesi; çalışanların ortak
olarak ürettikleri sonuçlara, çalışma arkadaşlarının performansına
yaptıkları katkılara, gösterdikleri
sürekli öğrenme ve gelişmeye dayanarak yapılmaya başlanmıştır6.
Microsoft derecelendirme, dağılım
ve yıllık gözden geçirme gibi tüm
geleneksel performans değerlendirme uygulamalarından7 vazgeçmiştir.
Performans sisteminde önemli
değişiklik yapan ve sayısal değerlendirmeden vazgeçen kuruluşlardan birinin Juniper olduğunu
söylemiştik. Bu şirket performans
değerlendirmesini önemli ölçüde
kurum değerlerine ve iş sonuçlarına dayandırarak “J-Oyuncusu”
ve “J-Oyuncusu değil” biçiminde
tanımlayıp “içeri” ve “dışarı” yaklaşımını getirmiştir. Juniper J-Oyuncusu statüsünde olmanın dayandığı ilkeleri açık olarak paylaşmış ve
çalışanlarını bu ölçütlere uymaya
teşvik etmiştir. Bunun sonucunda
yöneticilerden çalışanlarını esas
olarak “tutumları” açısından değerlendirmeleri; arkadaşları ve
bölümlerinin performansını olumsuz etkileyen çalışanları işten çıkartmaları istenmiştir. J-Oyuncusu
olmanın temel ölçütü gelişime açık
olmaktır. Böylece bir performans
görüşmesinin sıralamadan kaynaklanan kaygı verici duygu ve
zihin yapısının yerini bireyin kişisel
ve profesyonel gelişiminin alması
sağlanmıştır.
Juniper 2011 yılından bu yana
çalışanlarının derecelendirme kayıtlarını tutmakta ve zorlayıcı sıralama anlayışını kullanmamaktadır.
Bunun yerini düzenli gerçekleşti-

rilen yapılanmış nitelikli görüşmeler almıştır. Kurum içinde yapılan
bir değerlendirmede çalışanlar bu
uygulamayı yüzde 88 oranında
“yararlı” veya “çok yararlı” bulmuştur. Aynı sorgulamada çalışanların
yüzde 87’si “fazladan çaba göstermeye istekli olduklarını”, yüzde
79’u da Juniper’de “ellerinden gelen en iyi işi yaptıklarına inandıklarını” söylemişlerdir.
Gap ise daha farklı bir yol izlemektedir. Yöneticiler her ay çalışanlarıyla “Geliş, çalış, başar”
(Grow, Perform, Succeed “GPS”)
adını verdikleri ve tehdit edici nitelik taşımayan bir görüşme yapmaktadır.
Alışılmış performans değerlendirme sistemini terk eden şirketlerden biri olan Cargill, kullanılan
yöntemin nitelikli bir görüşme yapmaya imkan vermediğini, sıralama
anlayışının çalışanlarda adaletsizlik yarattığını; performans ve

bağlılık açısından güvenilir bulunmadığını söylemiştir. Yeni sisteme
geçmeden önce üç yıl boyunca
birkaç bin çalışanı içine alan bir pilot çalışma yapmış, üç yılın sonucunda çalışanların yüzde 90’ının
derecelendirmeye dayanmayan bu
uygulamadan memnun oldukları
görülmüştür. Bu durum, çalışanların performans değerlendirme
sistemine verdikleri alışılmış tepkinin çok dışındadır. Bunun üzerine
Cargill bu yaklaşımı bütün kurumda uygulamaya karar vermiştir.

Potansiyeli Performansa
Dönüştüren Görüşmeler

Derecelendirmeyi terk etmek gibi
cesur bir karar veren kurumlar iki
farklı yol izler:

Birincisi, sıkı yapılandırılmış
görüşmedir. Örneğin kurum İK’sı
her departmanın ihtiyacına göre
yıllık görüşme için beş veya altı
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Şirket Yöneticileri
Kurulu’nun araştırmasına
göre hedef koymanın
performansı yüzde otuz
altı artırdığı bulunmuştur.

Sonuç

Bu anlatılanlardan çıkması gereken sonuç, geleneksel yöntemlerdeki tüm uygulamaların terk
edilmiş olması değildir. Örneğin
Şirket Yöneticileri Kurulu’nun araştırmasına göre hedef koymanın

performansı yüzde otuz altı artırdığı bulunmuştur8. Ancak, derecelendirmeye dayanmayan sistemin sonuçları, derecelendirmeye
kıyasla büyük ölçüde olumludur.
Bu yaklaşımın doğurduğu sonuçlar, kurumun genel performansını
belirleyen memnuniyet, iş terkinde azalma ve bağlılık puanlarında
kendisini ortaya koyar. Bütün bu
bulguların ışığı altında derecelendirmeye ve sıralamaya dayalı performans değerlendirme sisteminin
tarihe karışmakta olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür bir sistemi uygulamak, kurumlar için “demode” sayılmanın bir ölçütü olacak. Bundan
sonra atılacak adım, “bu yazıda
sözü edilen” görüşme yöntemlerinin niteliğini geliştirmek olacaktır.
Kaynaklar:
1) Rock, D., Davis, J., Jones, B. Kill Your
Performance Ratings. Strategy+Business,
2014 Sonbahar.
2) Sullivan, B. Grading Workers on a Curve: A Dumb Idea That Simply Won’t Die,
Kasım 2013.
3) Culbertson, S. ve ark.: Performance
Appraisal Satisfaction. The Role of Feedback and Goal Orientation. J of Personnel
Psychology, vol. 12, 2013.
4) Rock, D. Managing with the Brain in
Mind. Strategy+Business, 2009 Sonbahar.
5) Ovide, S., Feintzeig, R. Microsoft
Abandons ‘Stack Ranking’ of Employees,
Kasım 2013.
6) Pulakos, E. D., Mueller-Hanson, R.
Performance Management Can Be Fixed.
Corporate Leadership Council, 2014.
7) Eichenwald, K.: Microsoft’s Lost Decade. Vanity Fair. Ağustos 2012.
8) Corparete Executive Board Corporate
Leadership Council: Breakthrough Performance in the New Work Environment,
2012
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İkincisi, İK’nın belirlediği başlıklardan daha gevşek olarak,
“yönlendirilmiş görüşme”dir. Bu
görüşme kişilerin kendilerine koydukları hedefler, bunlara nasıl ve
ne ölçüde yaklaştıkları, kurum hedeflerine geçmişte ve içinde bulunulan dönemde yaptıkları katkılar
üzerine yapılandırılır.
Söz konusu edilen her iki tür görüşmede hem çalışanın, hem de
yöneticinin “insanı merkeze alan
bir yaklaşım getirmesi, insandaki
değişim ve gelişim potansiyelini
öne çıkarması” amaçlanır. Tehdit
edici olmayan bir görüşme ortamı,
çalışanı kendisine verilen geribildirimi dinlemeye, kendisine zorlayıcı hedefler koymaya teşvik eder.
Ayrıca böyle bir görüşme kişinin

anlamlı bulduğu projelerde fazladan çaba göstermesine, kendisine
örnek alacağı modeller bulmasına
ve hatalarından ders çıkartmasına
yardımcı olur. Bu görüşmelerde
hiçbir zaman çalışanın yeteneği,
zekası gibi özellikleri öne çıkarılmaz. Çalışanın niyeti, gayreti, iş
yapış biçimi, mücadelesi gibi özellikleri vurgulanır. Böyle bir görüşme sonunda çalışandan beklenen,
“Ben en iyi olmak istiyorum” demesi veya bunu düşünmesi değil,
“Yeni şeyler öğrenmek, gelişmek
ve yapabileceklerimin sınırını görmek için bu projeye girmek istiyorum” demesidir.

Popüler Bilim

başlık belirler. Bu başlıklar yenilikçilik, işbirliği, kariyer gelişimi,
kurum hedeflerine katkı sağlayabilmektir.
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Bilim insanları erken
evrende oluşmuş bir
canavarı keşfetti. Keşfedilen
karadelik şimdilik bilinen
en uzak süper kütleli
karadelik unvanına da sahip
oldu. Karadelik şaşırtıcı
şekilde çok geniş bir alanı
kaplıyor ve 800 milyon
Güneş kütlesinde. WISE ile
geçekleşen keşfin ardından
takip gözlemleri Magellan
teleskoplarıyla yapıldı.

NASA’nın Geniş Alan Kızılötesi Tarayıcısı-WISE.

sar adlı bir gökadanın merkezinde
yatıyor ve çevresindeki maddeyi
hızla tüketiyor. Kuasar ise evrenin
karanlık çağlarında ortaya çıkmış
çok yaşlı bir gökada. Verilere göre
kuasar, evren şimdiki yaşının sadece %5’i yaşındayken oluşmuş.
Almanya’daki Max Planck Enstitüsünden BramVenemans: “Kuasarlar gökyüzünün en uzak ve en
parlak cisimlerinden biridir ve erken evreni anlamamızda anahtar
role sahiptirler” diyor.
Evren yoğun ve sıcak bir çorbanın enflasyon denilen süreçte hızla
dağılmasıyla genişlemeye başladı.
Büyük Patlamadan yaklaşık 400
bin yıl sonra parçacıklar soğudu ve
nötr hidrojen gazına dönüştü. Ancak kütle çekimi maddeyi ilk yıldızlara ve gökadaların oluşumuna izin
verene kadar evrende ışık oluşmadı ve karanlık çağ hüküm sürdü.
Bu eski gökadaların yaydığı enerji
sonunda, nötr hidrojenin iyonlaşmasına ve elektron kaybetmesine
neden oldu. Bunun ardından foton
yayılımı başladı ve evren ışığa kavuştu.
Keşfedilen kuasarı çevreleyen
hidrojenin büyük kısmı nötr. Bu da
kuasarın sadece en uzakta olduğu
değil aynı zamanda evren canlanmadan önce gözleyebildiğimiz

tek cisim olduğunu da gösteriyor.
“Evrenin bilinen son noktası burası
oldu” diyor Bañados.
Kuasarın uzaklığı, evrenin genişlemesi sonucunda ışığın dalga boyunun Dünya’ya ulaşmadan önce
ne kadar gerildiğini gösteren kırmızıya kayma olarak adlandırılan bir
ölçüyle belirlenir. Kırmızıya kayma
değeri ne kadar yüksek ise uzaklık
da o kadar fazladır ve gökbilimcilerin cismi gözledikleri zamana
göre daha geriye baktıkları anlamına gelir. Yeni keşfedilen kuasar
büyük bir karadeliği barındırıyor
ve gökadadaki iyonlaşmış karbon
emisyonlarının gösterdiğine göre
7,54’lik kırmızıya kayma değerine
sahiptir. Bu da kuasardan yayılan
ışığın bize 13 milyardan fazla bir
zamanda geldiğini göstermektedir.
Bilim insanları bu kuasarın şimdiye kadar keşfedilen kuasarlardan en parlak ve uzak olan 20 ile
100 kuasar arasında olduğunu
düşünüyor. Gökbilimciler Avrupa
Uzay Ajansının (ESA) NASA’nın
katkı sağlayacağı yeni Öklid görevi
ve NASA’nın Geniş Alan Kızılötesi
İnceleme teleskopu (WFIRST) görevi ile bu ve daha uzak cisimleri
keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyor.
Kaynak: https://www.jpl.nasa.gov/news/
news.php?feature=7017
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Yeni keşfedilen karadelik kuasar adlı bir gökadanın merkezinde
yatıyor ve çevresindeki maddeyi
hızla tüketiyor. Kuasar ise evrenin
karanlık çağlarında ortaya çıkmış
çok yaşlı bir gökada. Verilere göre
kuasar, evren şimdiki yaşının sadece %5’i yaşındayken oluşmuş
(Telif hakkı: RobinDienel/Carnegie
InstitutionforScience).
NASA’nın Jet İticileri Laboratuvarından Daniel Stern: “Büyük
Patlamadan sadece 690 milyon yıl
sonra oluşan bu karadelik inanılmaz derecede genişledi. Aslında
bu bilgi şimdiki teorilerimize ters
düşüyor” diyor.
Gökbilimciler olası uzak cisimleri belirlemek için NASA’nın WISE
(Geniş Alan Kızılötesi Tarayıcısı)
aracıyla ürettikleri verileri Şili’deki
Carnegie Gözlemevinde yer alan
Magellan teleskoplarıyla teyit ettiler. WISE’nin bulgularını Magellan
ile izlemeye alan Carnegie gökbilimcisi EduardoBañados yüz milyonlarca aday cismin izlenmesine
önayak oldu.
Karadeliklerin erken evrende bu
denli büyüyebilmesi için özel şartlar gerektiği ileri sürülüyor. Ancak
bunun altında yatan sır perdesi henüz aralanmış değil.
Yeni keşfedilen karadelik kua-
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Büyük Patlamadan günümüze evren.
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De Clerambault Sendromu;
günümüzde Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı
DSM-V’e göre “Sanrılı Bozukluk
Erotomani Alt Tipi” olarak adlandırılan bir hastalıktır. Bu hastalığı
incelerken alt tipi olduğu sanrılı bozukluktan genel olarak bahsetmek
gerekir.
DSM-V’e göre bir hastaya “Sanrılı Bozukluk” tanısı konulabilmesi
için, hastalığın şizofrenik bozukluk
tanı ölçütlerini karşılamaması, belirtilerin bir aydan uzun sürmesi,
madde kullanımı ya da başka fiziksel hastalıklarla ilişkisinin olmaması gerekmektedir. Erotomani, büyüklük, kıskançlık, kötülük görme
alt tipleri mevcuttur.
Sanrılı Bozukluk Erotomani Alt

Tipi geniş bir biçimde ve toplu bir
şekilde De Clerambault tarafından
tanımlandığından onun adıyla da
anılır. Bu bozukluk, çoğunlukla kadın olan hastanın hiç karşılaşmadığı ya da çok kısa süre bir arada
bulunduğu bir başka kişinin (obje)
kendisini tutkuyla sevdiğine ilişkin
sanrısal inanış geliştirdiği bir sendromdur.
Bu sendroma benzer birçok
olgu Hipokrat’tan beri bildirilmiştir.
Romalı bir hekim olan Soranus
durumun sanrısal yönleri üzerine
düşüncelerini belirtmiş ve kendilerine evlenme sözü veren Tanrı
ve Tanrıçalar olduğunu iddia eden
bazı olgularından örnekler vermiştir. Ancak bu sendromun ana
semptomu olan erotomaniyi ilk kez
sistematik olarak Kraepelin ele al-

mıştır. Kraepelin’e göre erotomani
büyüklük -grandiyöz- sanrılarının
bir tipidir ve paranoya kavramı altında sınıflandırılmıştır.
Sir Alexander Morisonerotomaniyi “aşk monomanisi” olarak tanımlarken, olgularını en belirgin
özellikleriyle özetledi: “Erotomanik
sanrılar, hem buna sahip olan hastaların kendilerini hem de hezeyanın merkezinde bulunan insanları
mahveder. Bu kişiler genelde sakin ve saygılı olmakla birlikte istediklerine karşılık bulamadıklarında
kolay sinirlenen, tutkulu ve kıskanç
bir hal alırlar.”
Sonraki yıllarda De Clerambault
bu tabloyu tüm ayrıntılarıyla tarif
etmiş ve 2 başlık altında ele almıştır. Primer erotomani ve sekonder
erotomani…

duygusal ifadede kısıtlılık, yas
tutma, kurbana tamamıyla sahip
olma isteği ve bunca aşk sözlerine rağmen romantizm yoksunluğu
tabloya eşlik eder. Zaman zaman
bekledikleri ilgiyi bulamadıklarını
fark ederler ve bunu fiziksel görüntülerinin çirkinliğine bağlarlar. İşte
böyle zamanlarda da kilo verebilmek için diyetlerinde düzenlemeler
yapabilirler.
Başlangıçta hastaya tanı koymak çok zordur. Hastalığın tanımlanması zaman içinde olur. Hastanın kurbana karşı artan rahatsız
edici davranış ve söylemleriyle
tanı kesinlik kazanır.
Bu hastalar takıntılı olduğu kişilerle aralarında bazı sırlar olduğuna inanır. Ünlü biri televizyonda
hayranlarını sevdiğini söylediğinde
bunu kendilerine gönderilmiş kodlu
bir mesaj ve bir ilan-ı aşk olarak algılar. Giyiminden, şarkılarına, sözlerine, yaptığı bilimsel çalışmalara
kadar her şeyi kendisine duyulduğuna inandığı aşkla ilişkilendirir.
Hasta başka insanların ve hatta
yakın arkadaşlarının bile kurbana
-obje- âşık olabileceği ihtimalini
düşler ve bu durum onda öfke yaratır. Bu nedenle diğer insanlar tehdit
olarak algılanmaya başlar. İşte bu
aşamada hasta, hedefe ulaşmak
için farklı girişimlerde bulunabilir.
Tüm bu girişimlerin ardından saplantılarının gerçek olmadığı gerçeğiyle yüzleşmektense, sorunlarının
kaynağını başka yerlerde arar ve
duygularıyla oynadığı için kurbanı
suçlar.
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Erotomaninin Sebepleri
Kraepelin tüm paranoya formları
gibi erotomanik sanrıları: “hayatın
gerçek hayal kırıklıklarına karşı
psikolojik bir telafi” olarak düşünür
ve Freud’un paranoyanın “kabul
edilemez homoseksüel isteklere
karşı bir savunma” olduğu fikri-
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De Clerambault primer erotomanilerin pür olgular olduğunu ve
Kraepelin’in erotomanik paranoid
hastalarından-ki bunları da sekonder olarak tanımlamıştır- farklı olduğunu dile getirmiştir. Ona göre;
bu olgularda kurban genellikle çok
daha yüksek sosyal konuma sahip, topluma mal olmuş biridir ve
sıklıkla bir doktor ya da rahiptir.
Yıllar içinde konuyla ilgili bildirilen diğer olgulara bakıldığında
genellikle ortalama bir yaşantısı
olduğu görülür. Buna karşın kendilerine âşık olduğuna inandığı
kişiler yüksek sosyal ve ekonomik
statüye -medyatik kişiler, doktorlar, avukatlar, işadamları vb- sahip
yaşlı kişilerdir. Bu kişiler evli oldukları için veya başka sebeplerden dolayı hasta için ulaşılmazdır.

Hastalar diğer kişinin bu aşkı ilk
dile getiren taraf olduğuna inanır
ve bu düşüncesi için her şeyden
anlam çıkarmaya çalışır. Öylesine
ki; anlamlı bakışlardan, gazetelerden sosyal medyadan televizyondan gelen mesajlardan ya da hiç
alakasız başka insanların jestleri
ve hatta telepatik komünikasyon
yoluyla bu kişilerin kendilerine âşık
olduğuyla ilgili deliller bulurlar. Bu
kişiden gelen olumsuz da olsa her
mesajı kendisine duyulan aşkın bir
göstergesi olarak kabul ederler.
Gerçekte, hasta ile bu kişinin teması en fazla tesadüfi ve önemsiz
düzeydedir veya bazı durumlarda
hiç olmamıştır. Çoğu zaman hasta hezeyanını gizli tutmaya çalışsa bile, sevdiğine inanılan kişiyle
temas kurmak için telefon açma,
mektup yazma, ziyaret gibi yöntemlere sık başvurulur ve hatta
sezdirmeden izlenir ve denetlenir.
Hedef kişinin sözle veya davranışlarıyla gösterdiği yalanlamalar,
içinde aşk mesajları taşıyan gizleme çabaları olarak değerlendirilir.
Bu sanrılı düşünce dışında hastanın çoğunlukla entelektüel fonksiyonları iyi korunmuştur. Şizofreni
bulguları ve özellikle halüsinasyon
bulunmaması da tipiktir.
Hasta kendisine âşık olduğuna
inandığı kişiye çeşitli yollarla ulaşmaya çalışır. Son yıllarda artan
iletişim yollarıyla hastaların kurbanlarına ulaşmak, onları baştan
çıkarmak için uğraşlarının arttığı
ve bazen hedef kişiyi baştan çıkardıkları görülmektedir.
Klinik örnekler genellikle kadınlar olurken, adli makamlara ulaşan
durumlar daha çok erkeklerdir.
Genellikle yalnız yaşayan, içe kapanık, bekâr ve cinsel girişimleri
sınırlı kişilerdir.
Yukarıda sayılanlara ek olarak;
can sıkıcı davranışlar, tehditler,
kıskançlık, takip ederek taciz etme,
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ni reddeder. De Clerambault’da
gerçek hayatta gerçekleşmeyen
kabul görmenin erotomanik sanrıları geliştirdiğini savunur. Modern
terminolojiyle ifade edilirse erotomanik sanrılar gerçek hayatta
alınamayan narsisistik hazzı vermektedir. Hollender ve Callahan,
hastaların çoğunun fiziksel olarak
cazip olmayan kadınlar olmalarından; Raskin ve Sullivan da yakın
dönemde eşlerini kaybetmiş olmalarından yola çıkarak bu açıklamaya katılırlar. Raskin ve Sullivan’ın
hastalarında sanrı sistemi eşlerinden ayrıldıklarında ortaya çıkmış
ve terapistleriyle tedavi sonlanırken alevlenmiştir. Dunlop, hastalarını sosyal yaşamı oldukça sınırlı,
yalnız, fiziksel olarak çirkin, immatür, zeka kapasitesi kısıtlı kadınlar
olarak tanımlanmıştır. Dunlop bu
yetersiz hal nedeniyle hastaların
kendileriyle ilgili algılarının zayıf
olduğunu, ideailize ettikleri kendilik
algılarını kurbana yansıtarak sevilmemiş ve sevilemez olmaları durumunu telafi etmeye çalıştıklarını
belirtmiştir.Hastanın tam aksine
kurbanın zeki, cazip, çekici ve yüksek statülü olması erotomanik sanrıların narsisistik ihtiyaçlara hizmet
ettiğini gösterir.
Erotomaninin ortaya çıkış nedenlerine bakıldığında karşımıza
ilk olarak çıkan genel yargı çocukluk çağında başladığıdır. Bir
başka insanı kendisine âşık olduğu yönünde zorlamak ve buna hezeyan düzeyinde inanmak kişinin
hayatında olan sevginin, onlar için
önem taşıyan birinde olmadığının
göstergesidir. Bu sevgi yoksunluğu öylesine derin bir boşluk yaratır
ki, hasta bu boşluğu daha büyük
bir sevgi taşıdığını düşündüğü ve
daha statülü olduğuna inandığı biriyle doldurmak ister.
Kadınlarda, çocukluklarında ve
özellikle babalarından ilgi ve şefkat

göremedikleri inancı erotomaninin
ortaya çıkışını tetikleyebilir.
Paranoid içerik yansıtma mekanizması ile daha da dönüştürülür
ve “o benden nefret ediyor, bana
düşmanlık ediyor” şeklini alır. Hastalar kızgınlık ve öfke duygularını
ayrıca bilinçli olarak karşıdakilerin
onlara ilişkin nefretleri ile akla uygunlaştırabilirler.
Erotomanik hastalar öncelikli
olarak karşıt tepki kurma, yadsıma
ve yansıtma savunma düzeneklerini kullanmaktadırlar. Karşıt tepki
kurma düzeneğinde öfke, bağımlılık ihtiyaçları ve karşıdakinden etkilenme duygularına karşı savunma
amacıyla kullanılır ve bağımlılık ihtiyacı, kuvvetli bir bağımsızlığa dönüştürülür. Yadsıma, rahatsız edici
gerçekliğin farkında olmaktan kaçınmak için kullanılır. Kızgınlık ve
düşmanlık duygularıyla başedemeyen ve öfkesinin sorumlulukları
ile yüz yüze gelemeyen hasta, öfke
ve kızgınlığını başkalarına yansıtır.
Yansıtma, hastanın kendine karşı
kabul edilemez dürtülerini tanımasını önler. Eretoman sanrılar, reddedilme duygularının yadsınması
ile ilgili olabilir. Sanrılar bir gerileme süreci sonunda gelişir. Eroto-

man hezeyanlar, kendilik değerinin
azalması ve ciddi narsisistik yaralanmaya karşı savunma amacıyla
narsisistik sevginin yansıtılması
olarak kavramsallaştırılabilir. Basit
bir dile getirişle kişide oluşan “onu
seviyorum”, düşüncesi yansıtma
mekanizmasıyla “o beni seviyor”
şeklinde yeniden düzenlenir.
Norman Cameron, sanrılı bozukluğun gelişmesinde rolü olan bazı
durumları tanımlamıştır. Kuşku ve
güvensizliği, kıskançlık ve haseti
artıran, kendine güveni azaltan,
kişinin kendi kusurlarını başkalarında görmesine neden olan veya
olası anlamlar ve motivasyonlar üzerinde aşırı zihinsel uğraşa
neden olan durumlar ile sosyal
izolasyon bunlardan bazılarıdır.
Bu durumların herhangi birileri ile
engellenme, kişinin dayanabilirlik
sınırlarını aştığında kişi içe kapanır ve aşırı kaygılı hale gelir. Birşeylerin yanlış olduğu realize edilir
ve probleme bir açıklama aranır.
Sanrısal sistem, kişiye ihtiyaç duyduğu bu açıklama modelini kazandırarak bir çözüm üretmiş olur.
Sanrıların daha da işlenmesi, kişinin çevresinde gerçek veya hayali
kişilerden oluşan bir “yalancı top-
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Ayrıca hastanın yakınları hastalık hakkında ayrıntılı bilgilendirilmeli ve bu yolla hastaya karşı
açık, dürüst olmaları ve sanrılı düşüncelere inanıldığı sonucunu doğurabilecek imalardan kaçınılması
sağlanmalıdır.
Erotomani hafife alınacak bir şey
olmamalıdır, çünkü hasta kendisinin ilgi objesi olduğu insanlara
karşı kesinlikle bir tehdit unsuru
oluşturabilir.
Erotomanisi olan hasta yeni ve
sevildiği bir ilişkiye başlarsa sanrıları yatışabilir.

Sonuç olarak; birinin sizi delice
sevmesi sanıldığı kadar iyi bir şey
olmayabilir. Böylesine sevildiği için
hayatı mahvolan, öldürülen, sakat
bırakılan birçok insan var.
“Delice sevmek” deyince, birinin
bir başkasını her şeyden çok sevmesinden bahsedilir. Onsuz hayat
düşleyemem diyen bu insanlar

delice sevdiklerini söylediklerine
kıyarlar. Onlara hayatlarını zindan
ederler. Sırf kendi sanrıları doğrultusunda kendisine âşık olmadı
diye karşısındakilere yapmadıklarını bırakmazlar.
Böylesine delicesine sevdiğini
ve bunun sağlıklı olduğunu iddia
eden birinasıl bu kadar tacizkar,
yıkıcı, yıldırıcı olabilir? Sırf kendisine âşık olduğunu düşündüğü için
bir başkasının hayatını nasıl zindan eder? Üstelik bunu yaparken
de kendi hayatını eş zamanlı nasıl
mahvedebilir?
Birisi bir gün uyanır ve bir başkasının kendisine âşık olduğuna karar verir. Ardından onun kendisine
âşık olduğunu itiraf edebilmesi için
her şeyi yapar. Bunu yaparken karşısındakinin ulaşılmaz olması onun
sanrılarını daha da tetikler. Artık
başka hiçbir şeyin önemi kalmamıştır. Kendisi delicesine sevmiştir
ve karşı taraf da onu çok sevmektedir. Hedef kişi güya sürekli olarak
sadece onu düşünüyordur.
Sadece delice sevmek üzerine
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Erotomani Tedavisi
Erotomani uygun koşullarda
ayaktan tedavi edilebilir. Eğer sanrılara neden olan bir organik beyin
hastalığı ya da şizofreni varsa o
zaman yatırılarak tedavi seçeneği
de düşünülebilir. Hastanın kendisine ve hedef kurbana karşı zarar
verme ihtimali de yatış için bir sebeptir. Hastanın yatışını gerektiren
bir durum varlığında sorunlardan
biri de hastanın hasta olduğunu
kabul etmemesidir. Ona yatış önerilirken sanrılarından dolayı değil
de yarattığı duygusal sorunlar nedeniyle yatırılacağı söylenirse ikna
edilebilir. Eğer ikna etmekte zor-

luklar olursa mahkeme kararı ve
vasi tayini ile zorla yatış yapılabilir.
Bu hastalarda tedavide ilk tercih
ilaçtır ve buna mutlaka psikoterapi
eklenmelidir. Hastaya destekleyici
terapilerle bilişsel ve davranışsal
terapiler uygulanabilir. Bilişsel terapinin bir parçası olarak hastaya
belirtileriyle baş etme yöntemleri
öğretilebilir.

Popüler Bilim

lum=pseudocommunity” üretmesi
ile sonuçlanır.
Erotomanik hastaların ilişkilerinde güven kaybı dikkat çeker ve bu
güvensizlik sıklıkla, aşırı denetleyici anne ve sadistik ve soğuk babadan oluşan düşman görünümlü bir
aile çevresinden kaynaklanır.
Hastaların genellikle toplumsal
olarak soyutlanmış kişiler olması ve beklenenden düşük başarı
düzeyleri, psikososyal etmenlerin
önemini akla getirir. Sosyal izolasyon, çoğu zaman hezeyanların
ortaya çıkmasını tetikler. Mahkûmlarda, göçmenlerde, mültecilerde
ve hatta işitme kaybı olanlarda
ortaya çıkan hezeyanlar, bu kanıyı
destekler.
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ve masum gibi görünen bu inanç,
hastanın kendisi ve hedef kişi için
ciddi sorunlar doğurur. Kurban
için durum karmaşık ve içinden
çıkılmaz bir hal alır ve ne yaparsa
yapsın karşısındakine sevmediğini
anlatamaz. Kurbanın sevmediğini
her söyleyişi hastada öfke yaratır
ve bunun gerçek olmadığına inanır. Hasta; “olamaz, aslında bana
sırılsıklam aşık ama çevresindekiler ve aşkımızı çekemeyenler
ona engel oluyor” diyerek kurbana
daha fazla baskı yapmaya başlar.
Bu durumda hastanın yanında yer
alan kişiler de onun bu narsistik
tavrını destekler ve “evet aslında o
da sana aşık, sevmese şunu yapmaz, bunu söylemezdi, seni sevmeyecek de kimi sevecek? vb.”
söylemlerde bulunursa olay iyice
kabusa dönüşür.
Erotomani, sanrılı bozukluk, De
Clerambault Sendromu ya da delice bir aşk yaşadığını zannetme
… Bütün bunların masum ve güzel
duygular olduğunu düşünmek büyük yanılgıdır. Bu durum artık bir
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hastalıktır.
Hasta; sürekli telefon ederek,
mesajlar yazarak, sosyal medyadan paylaşımlarla, imzasız mektuplarla, hediyelerle kurbanın tepesindedir ve belli bir süre sonra
kurban pozisyonundaki kişi için hayatı yaşanmaz hale getirir. Kurban
ne yaparsa yapsın, isterse hastayı
polise şikâyet etsin fark etmez, bu
tip her davranış bile hasta tarafından aşkının bir ispatı olarak kabul
edilir.
Burada en çok dikkat edilmesi
gereken ise bu hastaların şiddet
uygulama potansiyeli taşımalarıdır. Hasta bazen kurbanın hayatını
zorlaştırmak için her şeyi yapabilir.
Onu işsiz, güçsüz, yalnız bırakmaya, sevdiklerinden, ailesinden
uzaklaştırmaya bazen de yok etmeye, yaralamaya, hatta öldürmeye kadar giden eylemlerde bulunur. İşin ironisi, onu silahla vurup
öldürürken bile ona ne kadar âşık
olduğundan ve onun da hala kendisine duyduğu aşktan şüphe etmediğinden dem vurur.

En baştan haberi bile olmadığı
ya da bir süre sonra vazgeçtiği bir
ilişki nedeniyle huzurunu, birikimlerini, itibarını, ruhsal ve fiziksel sağlığını, ailesini, umutlarını ve bazen
hayatını yitiren kurban için “aşk
kurbanı” diyebilir miyiz? Aslında
içinde olmak istemediği bir ilişkiye
sırf sanrılı düşüncelerle bezenmiş
hasta biri tarafından zorlanan birinin yaşadığı çaresizlik için “eee o
da hak etmiş kardeşim, kim bilir ne
yaptı da böyle oldu?” diyerek kurbanı suçlu gösterebilir miyiz?
Peki, bir gün siz de böylesine patolojik, sanrılı ve delice bir “aşk”ın
kurbanı olmayacağınızdan emin
misiniz? Günümüz iletişim şartlarında her an dikkatli olmak gerekir
ama kurban durumuna düşmemek
için yapılacak pek bir şey de yok
aslında…
Her an erotomanik sanrıları olan
biri, bir gün sizi seçebilir ve yaşamınız “Öldüren Cazibe” filminin bir
tekrarına dönüşebilir.
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Bedenimizin etrafını saran
elektromanyetik alana aura
denir. Bedeni çeviren aura
alanı, insana bir kalkan
olarak verilmiştir. Dolayısıyla
koruma işlevi görür. Aura
parlayıp ışıldadığında, kişiyi
hastalıklardan koruduğu,
kötü talihi savuşturduğu
ve şansı olsa da bir şeylerin
eksik olduğu insanlarla
karşılaşırsınız. Bazen de fiziksel
olarak çekici olmasalarda
kendilerini çekici yapan bir
şeylere sahip insanlar vardır.
İşte bunlar yaydıkları ışığın
etkileridir.

Dr. Mehmet YAVUZ
Nöroloji Uzmanı

IŞIKTAN
BİR KALKAN
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AURA
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Auranızı temizleyin!

Aura bozulur mu?

İnsanın bedeni, ruhu, duyguları
birbirleriyle bağlantılıdır. Bazı bilgeler, ‘Önce ruhunuz hastalanır sonra
bedeniniz…’ derken bunu kastederler. Ne zaman zihnimizde öfke,
kırgınlık, açgözlülük, hırs, şiddet
eğilimi gibi negatif duygular belirgin
şekilde öne çıkıp kontrolü ele geçirirse aynı dönemlerde işlerin ters
gittiğine tanık oluruz. Ve tabi ki tam
tersi de doğrudur. Ne zaman işler
ters gitse, öfkemiz, kinimiz artar.
Hayatın doğası gereği, her zaman
etrafımız güllük gülistanlık olmaz.
Elbette kimi zaman bazı şeyler ters
gidecek. Böyle zamanlarda, hissettiğiniz her öfkenin, kin ve intikam
duygusunun bedeninizi ve auranızı
bozduğunu bilin.
Peki, içimizde öfke varsa ne yapacağız? Hepimizin kızgınları vardır. Bu öneriyi gerçekleştirmek çok
kolay olmasa da bir şeyler ters gitmeye başladığında canınızı sıkmadan önlem almaya, ne yapmanız
bekleniyorsa onu yapmaya konsantre olun. Kimi zaman yaptığınız
iş ya da yaşadığınız hayat ile hayalleriniz arasında kopukluk oluşabilir. Böyle zamanlarda isyan etmek
yerine hayatınızın güzel parçalarına odaklanın. Eğer daha iyi bir
yaşam kurmak istiyorsanız bunun
için tembellik etmek yerine azimli
olmalısınız. İnsan üzüldüğünde, acı
çektiğinde ya da sinirlendiğinde, bu
duyguların değiştirilemeyecek derecede güçlü olduğunu zanneder.
Oysa duygular, beyninizde kayıtlı
inançlar, düşünceler yoluyla değiştirilir. Yani düşünceleriniz kontrol
ettiğinizde, duygularınızı da belirgin
oranda kontrol altında tutabilirsiniz.

Uzun süre üzüntü ve kızgınlık dönemleri geçirdiyseniz, duygularınız
incindiyse, kendinizi korumasız hissediyorsanız auranızın arınmaya ihtiyacı
var demektir. Auranız zarar gördüğünde üzerinde lekeler ve yırtıklar oluşur.
Yeniden iyi şansı kendinize çekebilmeniz için aurayı arındırma yöntemlerini kullanabilirsiniz.Aurayı arındırmak
aslında çok zor bir şey değildir. Örneğin bir küveti doldurup içine bir bardak
süt eklerseniz, sütün temizleyici etkisinden yararlanabilirsiniz. Küvetiniz
yoksa belki yıkanacağınız suyu bir kovada biriktirip bir biraz süt yardımıyla
bu işlemi kolayca yapabilirsiniz. Tabi,
her türlü ruhsal çalışmada, niyet etmeyi unutmayın. Yani üzerinize süt döküldüğünde arınmazsınız ama arınma
niyetinin gücü ile sütü birleştirdiğinizde
sonuç alma şansınız var.
İnsanlar denize girip tatil yaptıklarında kendilerini rahatlamış hissederler.
Bunun bir nedeni, tuzlu suyun arındırıcı etkisidir. Denize girdiğinizde auranızın da temizlendiğini bilin. Güneş de
hem içinizi açarak hem de kemiklerinizi güçlendirerek size moral katacaktır.
Denize girme şansınız yoksa banyo
suyunuza deniz tuzu katabilirsiniz. Tuz
eskiden beri bilinen temizleyicidir.
İşte bu kadar pratik yöntemlerle auranızı temizleyebilirsiniz.Önemli olan
auranızı kirleten alışkanlıkları tekrar
etmemektir. Eğer auraları görebilseydik, bazılarının geniş, parlayan, renkli
ve hafif pelerinlerle etrafa neşe saçarken, aurası kirlenmiş kişilerin ağır, düşük bir enerjiyle kara cübbeyi andıran
bir bulut ile dolaştığını görecektik. Bu
nedenle düşüncelerinizi olumlu tutun
ve yolunuza sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile devam edin.
Şubat - Mart 2018

Aura bedenimizin çevresinden
üç metre uzağa dek genişleyebilir.
Kişinin kendisine özel parlaklığı,
etrafına aura sayesinde yayılır. Bazen iki kişi birbirine aşık olduğunda ‘Aralarında kıvılcımlar çakıyor’
deriz. Ya da yetenekli insanların
‘Sende ışık var’ diyerek yüreklendiririz. Bu benzetmelerin esas
kaynağı gözümüzle görmesek de
başkalarının çevresindeki aurayı
hissetmemizdir. Eğer bedenimizden çıkıp başımızın üzerinden bakarak auramızı görme şansımız olsaydı, bedenimizin her yerini oval
şekilli ya da kabuk gibi bir enerjinin
sardığını fark edebilirdik. Bu enerji
aynı zamanda ışıltıyla titreşmektedir.
Eğer ruhsal ve bedensel olarak
sağlıklıysanız bu alanın yüzeyi
düzgündür. Bedensel, ruhsal ya
da zihinsel olarak hastaysanız, bu
enerji alanında çukurlar ve boşluklar görülür ve ışıldayan enerji
donuklaşır. Bazı üstatlar kişininaurasının rengine bakarak, doğru mu
yoksa yalan mı söylediğini bile anlayabilmektedir. Normal bir insanın
bir metreden biraz fazla genişlikte
bir aura alanı vardır. Cansız nesnelerin aura alanları ise elli santimetre kadar uzanır. Eğer aura
alanınızın genişliğini artırmak istiyorsanız, beyaz pamuklu elbiseler
giyebilirsiniz. Bu, aura alanınızın
genişliğini on beş santimetre kadar
artıracaktır. Daha parlak ve daha
geniş bir aura alanına sahip insanların yanında olmak çok şifa verici
ve arındırıcı olabilir. Örneğin, iki
insan bir anlaşma sırasında konuşurken daha parlak auraya sahip
olan kişi genellikle ‘kazanır’.
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Sende de o ışık varsa…
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Çağ Üniversitesi, Uzay Gözlem ve Araştırma Merkezi
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SO’nun Çok Büyük
Teleskop’unu
kullanan gökbilimciler
ilk kez Güneş Sistemi dışındaki bir yıldızın yüzeyinde
bulgurlanma desenlerini doğrudan gözlediler — yaşlı kırmızı
dev π1 Gruis. PIONIER aygıtı ile
alınan dikkat çekici bu görüntü Güneş’in 350 katı çapındaki dev yıldızın
yüzeyini oluşturan konvektif hücreleri gözler önüne seriyor. Her bir hücre
yıldız yüzeyinin çeyreğinden fazlasını
yani 120 milyon kilometrelik bir alanı
kaplıyor.
eryüzünden 530 ışık-yılı uzaklıkta ve Turna takımyıldızı doğrultusunda yer alan π1 Gruis soğuk bir
kırmızı devdir. Güneşimizle yaklaşık
aynı kütlede, ancak 350 kat daha büyük ve yüzlerce kez daha parlaktır
[1]. Bizim Güneşimizde yaklaşık
beş milyar yıl sonra genişleyerek
benzer bir kırmızı dev yıldıza
dönüşecektir.
laudia
Paladini
(ESO) liderliğindeki uluslararası bir
gökbilimciler ekibi
ESO’nun Çok
BüyükTe-

Y
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zın
konvektif hücreleri
arasındaki
büyüklük farkları, yıldızların değişen yüzey
çekimleri ile kısmen açıklanabilir. π1 Gruis Güneş’ten
sadece 1.5 kat daha ağır olmasına rağmen çok daha büyüktür,
bu da çok daha düşük yüzey çekimine ve sadece birkaç tane, aşırı
büyük taneciğe neden olmaktadır.

ı

ar
kl

E

leskopu üzerindeki PIONIER aygıtını
kullanarak π1 Gruis’i şimdiye kadar görülmemiş bir ayrıntıyla gözledi. Kırmızı
dev yıldızın yüzeyinde her biri yaklaşık
olarak 120 milyon kilometre genişliğinde — yıldızın çapının neredeyse dörtte
biri kadar — birkaç konvektif hücre taneceğine sahip olduğunu buldular [2].
Bu taneciklerden biri bile Güneş’ten Venüs’ün ötesine kadar uzanacak büyüklüktedir. Çoğu dev yıldızın ışık-yuvarı
olarak bilinen yüzeyi, gözlemleri engelleyen tozla örtülmektedir. Ancak π1
Gruis durumunda toz yıldızdan uzakta
olsa da, yeni kırmızı-ötesi gözlemler
üzerinde belirgin bir etkisi olmamaktadır [3].
1 Gruis tüm hidrojenini yakıp bitirince, bu yaşlı yıldız çekirdek
birleşmesi programının ilk aşamasını
tamamlamış oldu. Enerjisi kalmayınca
büzülerek, 100 milyon derecenin üzerine kadar ısındı. Bu aşırı sıcaklık yıldızın
bir sonraki aşamasına yakıt sağlayarak
helyum atomlarını daha ağır karbon ve
oksijene dönüştürmesine neden oldu.
Aşırı yoğun çekirdek yıldızın dış tabakalarını genişleterek ilk halinden yüzlerce kez büyük bir yıldıza dönüştürdü.
Bugün gördüğümüz yıldız bir değişen
kırmızı devdir. Şimdiye kadar bu yıldızlardan hiçbirinin yüzeyi bu kadar ayrıntılı bir şekilde gözlenmemiştir.
arşılaştırma yapılırsa, Güneş’in
ışık-küresi, çapları 1500 kilometre civarında, yaklaşık iki milyon konvektif hücre içermektedir. Bu iki yıldı-

π

K

S

ekiz güneş kütlesinden büyük yıldızlar yaşamlarının
sonunu etkileyici süpernova patlamaları ile getirirken, bunun gibi
daha düşük kütleli yıldızlar zamanla dış tabakalarını atarak, renkli
gezegenimsi bulutsulara dönüştürürler. π1 Gruis’e ait önceki çalışmalarda yüzeyden yaklaşık 20 000
yıl önce atılan bir madde tabakası
yıldızın merkezinden 0.9 ışık yılı
uzaklıkta bulundu. Yıldızın yaşamındaki görece bu kısa dönem
sadece birkaç on bin yıl sürmekte
– birkaç milyar yıllık tüm yaşamına göre – ve bu gözlemler kırmızı
devin kısa süren bu dönemini belirlemeye yönelik yeni yöntemleri
ortaya çıkarmaktadır.

[3] π1 Gruis nadir bulunan S sınıfı yıldızların en parlaklarından
biridir ve ilk kez Amerikalı gökbilimci Paul W. Merrill tarafından
grup halinde bulunan yıldızlardan
farklı tayfsal özellikleri olanlar için
tanımlanmıştır. π1 Gruis, R Andromedae ve R Cygni bu türün ilk
örnekleridir. Beklenmedik tayfsal
özelliklerinin artık “s-süreci” ya da
“yavaş nötron yakalama işlemi”
olarak bilinen bir olgudan kaynaklandığı bilinmektedir — demirden
ağır elementlerin yarısının oluşumundan sorumlu işlem.
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[1] π1 Gruis adı Bayer isimlendirme sistemi ile verilmiştir. 1603
yılında Alman gökbilimci Johann
Bayer 1564 yıldızı sınıflandırmıştır
ve onlara içinde bulundukları takımyıldızların isimlerine ek olarak
bir Yunan alfabesi harfi eklemiştir.
Genelde yıldızlar Yeryüzü’nden göründükleri kadarıyla parlaklıklarına
göre bir Yunan alfabesi harfi ile
temsil edilirler, en parlak olanlara
Alfa (Alpha - α) adı verilir. Bu nedenle Turna (Gruis) takımyıldızındaki en parlak yıldız Alfa Gruis’tir.

Popüler Bilim

Notlar

π1 W gökyüzünde karşıt renklerde birbirlerine yakın görülen yıldız
çiftinden ilgi çekici olanıdır, diğer
yıldız doğal olarak π2 Gruis şeklinde isimlendirilmiştir. Bir dürbün
ile görülebilecek kadar parlaktırlar. Thomas Brisbane 1830’larda
π1 Gruis’in kendisinin ayrıca çok
daha yakın bir çift yıldız sistemi olduğunu fark etmiştir. Annie Jump
Cannon 1895 yılında Harvard Sınıflandırma Sistemi ile atıf yapılan
π1 Gruis’in beklenmedik tayfını ilk
kez raporlamıştır.

[2] Bulgurlanmalar bir yıldızın
plazmasında bulunan konveksiyon
akımları desenidir. Plazma yıldızın
merkezinde ısındıkça genişler ve
yüzeye doğru çıkar, sonrasında dış
sınırlarda soğuyarak, daha karanlık ve yoğun hale gelir ve merkeze
doğru düşer. Bu süreç milyarlarca
yıl boyunca devam eder ve enerji
taşımımı, zonklama, yıldız rüzgarları ve kahverengi cüceler üzerindeki toz bulutları gibi birçok astrofiziksel süreçte önemli bir rol oynar.
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Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu

Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü

UMUT
Üç barış vardır: birinci barış, en önemli barıştır. İnsan
ruhundadır o. İnsan, kainatla ve kainatın bütün güçleri
ile olan ilişkisini, beraberliğini farkettiğinde, kainatın
merkezinde büyük ruh’un durduğunu ve bu merkezin her
yerde, her birimizin içinde olduğunu hisseder.
Kızılderili
Hayata umutla başlamak, umudu barışta
ve sevgide hissetmek. Umuttan yoksun sahte
hayatlar yerine yaşadığın diyarın rengine

Atasözü
bunlarla çatışacak mağaralarından çıkıp
sosyalleşmezdi.
Bozulmuş sulandırılmış renklerin karmaşık
tablosu bozar ruhları. Sevgiden yoksun,

Bütün insanlar insanı tanımak için çaba

başarıdan aç bozuk ruhların tablolarına inat

harcamalıdır. Cinsiyetten önde gelen bir şey

sevinç ve mutluluk, başarı ve çalışma azmi

var ki bu da insanın iç barışı ve kendisi ile

DNA’ nın sarmalları gibi olmalı. Bakalım

barışıklığıdır. Bu iç barış erkek ve kadını bir

bundan sonra hayatım nasıl olacak?
Sorusunun endişesi ile yaşamak zorunda

yer alan taşlar gücü, güzelliği ve mutluluğu

kalmamalı insan.

arada yaşatan temel unsurdur. Bu temelde

yaşam şekline getirmiş olanlar mutlu insana

bildiği, güçlükleri olmalı tabii ama insana

28

kör gözle bakarlar. Ruhta taşınamayan

özgü, insandan ötürü.
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boyanmak ve gerçek yaşamı hissetmek.

örerler. Tatsız, tuzsuz eğreti bir ruh halini

güzellikler aslında yokturlar. Bilseydi ki insan

Bir yol olmalı önünde yürünebileceğini

29

Şubat - Mart 2018

Popüler Bilim

İnsan vücudunda yeni
bir organ keşfedildi.
Elektriği ileten fakat
ısıyı iletmeyen metal
bulundu.

Ispanak Yaprağı
Üzerinde İnsan Kalp
Dokusu Üretildi.
Kara Deliği Galaksi
Merkezinden Dışarı
Fırlatan Gravitasyonel
Dalgalar Keşfedildi.

1

2

Kıyamet Saati’ne
göre “Gece Yarısı”na
2.5 dakikadan daha
az kaldı.

4

3

5

6

9

7

Türk Bilim İnsanının
Büyük Başarısı:
“Burçin’in Galaksisi”

8

Yapay DNA İçeren
Organizma Üretildi.

Dünyanın İlk Yapay
Embriyosu Petri
Kabında Üretildi.
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Yaşlanma Etkileri
Farelerde Geri
Döndürülebildi.

30

10

Bilim insanları, bir yandan mevcut yaşamımızı kolaylaştıracak
yeniliklere imza atarken bir yandan da yeni yaşam alanları
kurabileceğimiz gezegenler için çalışmalarını sürdürüyor.
2017 yılında bizleri şaşırtan birçok bilimsel gelişme oldu. Bu
bilimsel gelişmeleri sizler için derlerdik.

Tarihin İlk Uzay
Ülkesi Asgardia’ya
Türkiye’den Rekor
Başvuru

2017 YILINA DAMGA VURAN
20 BİLİMSEL GELİŞME
NASA, Bir Dış Cüce
Yıldız Sisteminde
Yedi Adet Gezegen
Buldu.

Fizikçiler, Negatif
Kütleye Sahip Bir Sıvı
Üretmeyi Başardı.
Sigaranın DNA
ya Verdiği Zarar
Haritalandırıldı.

Midede Kendi
Enerjisini Üreten
Yutulabilir Aygıt
Tasarlandı.

İlk Defa Kafa Nakli
Yapılarak İki Başlı
Fare Elde Edildi.

14

12

15

13

KAYNAK: fizikst.com

11

19

18

Üç boyutlu yazıcıdan
çalışan kalp yaptılar.

DNA Eşlenmesi İlk
Kez Filme Alındı.

20

Evrenin En Büyük
Haritası Oluşturuldu.

Fizikçiler
Schrödinger’in
Kedisini Nasıl
Çoğaltacaklarını
Buldular.

Tesla’nın kurucusu
Elon Musk yeni
araçlarını tanıttı.
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Venüs

32

GÖKLERİN ALTIN TAÇLI
KRALİÇESİ
Nuray BİLGİLİ

Mitoloji Araştırmacısı, Yazar

M
A

V

“İnanna Tasviri”

A

“Çoban Yıldızı”

T

V
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ürklerde Venüs Yıldızının adı
“Çolpan”dır. Tan Çolpan’ı (Tan
Yıldızı) ve Akşam Çolpan’ı isimleriyle anılır. Venüs bazen “Sabah
Yıldızı” bazende “Akşam Yıldızı”
olarak doğar. Çolpan, yani Venüs,
Türk İslam minyatürlerinde Lir, Arp
ya da başka bir müzik aleti çalarken resimlenir.
na Tanrıça arketipinin göksel
simgesi olan Venüs, Türklerde
Altın Ana, Altın Kız, Sarı Kız, Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Çoban
Orion takımyıldızıdır. Türk söylencelerinde Venüs’ün bir “Çobanı”
bir de “Köpeği” olduğu söylenir.
Köpek figürü, Orion Takımyıldızının hemen yanındaki Büyük Köpek Takımyıldızıdır. Türk kozmoloji
düşüncesinde Orion Takımyıldızı
“Kahraman Arketipi’nin” gökyüzündeki sembolüdür ve çoban, avcı,
kahraman, alp vb. isimler ile anılır.
İki aşık gibi hayal edilen Venüs’ün
Orion ile kavuşması baharı başlatır. Bundan dolayı Venüs’ün diğer
adı “Çoban Yıldızı” ya da “Alp Yıldızı’dır”.
üm diğer dünya mitlerinde
Ana Tanrıça karakterinin göksel karşılığı Venüs, Avcı-Çoban
Tanrının göksel karşılığı ise Orion
Takımyıldızıdır. Sümer mitlerinde,
Dumuzi çoban tanrı olarak Orion,
Dumuzi’nin sevgilisi İnanna ise Venüs’ü temsil eder.
enüs, kamların davulları üzerinde, ak bir ata binen ve
elinde yıldız tutan bir binici olarak tasvir edilmiştir. Türk mantık
ve kozmoloji düşüncesinde aklık
Tanrıçalara verilen bir renk sembolizmidir. Venüs ve Ay batı yönüne
yerleştirilir ve ak renk ile sembolize
edilir. Ayrıca Venüs yeryüzündeki atların sahibi olarak da görülür.
Geceleri dünyaya inerek doğumları başlattığı söylenir.

Popüler Bilim

M

itolojilerdeki “İkonografik Arketipler”,tanrılar, tanrıçalar,
kahramanlar, demonlar, ve diğer
karakterler, “Tanrısal Enerjinin”
biçime girmiş şeklidir. Mitolojiler,
masallar, söylenceler insanlığın
“Ortak Kültürel Mirasıdır”. Kolektif
hafızada zaten kayıtlı olduğu için,
göçler, gelenek ve dilden bağımsız olarak herhangi bir zamanda
ve kültürde ortaya çıkabilir. İnsan
ruhu tek ve biridir. Mitolojik temalar
evrenseldir ve kostüm çeşitliliği altında aynıdır.
na Tanrıça inancı, dinler tarihinin en eski kavramıdır. Bunlar
ruhun ilk imgeleri yani arketipleridir
ve insanın ya da insansı türlerin
ortaya çıkışıyla eşzamanlı olarak
bilinçaltı kayıtlarında kodlanmıştır.
İlk imgeler fantezi ürünlerinde yani
mitolojilerde ve rüyalarda görünür
hale gelirler. Bunlar kalıtımsal imgelerdir ve kuşaktan kuşağa aktarılır.
itolojilerde Ana Tanrıça arketipinin olumlu türevleri; Umay,
İnanna, Kybele, İsis, Ninlil, Havva,
Afrodit’tir. Olumsuz türevleri ise;
Umacı, Alkarısı, Lilith, Ereşkigal
gibi figürlerdir.
rkaik mitlerde Venüs göğün
kutsal kraliçesi olarak nitelenir. Jung’a göre de mitolojilerde ki
“Ana Tanrıça” arketipinin göksel
karşılığı Venüs’tür. Bunlar bilinç dışında oluşan karakterlerdir. Ay ilk
kahraman arketipidir. Mitolojilerde
Ay’ın ilk eşi sabah yıldızı, ikinci eşi
akşam yıldızıdır. Yani ilk eşi Lilith
ikinci eşi Havva’dır.
enüs arkaik insan zihninde sabah yıldızı olarak savaş tanrıçası ya da akşam yıldızı olarak
aşk tanrıçası ve güneşin önünden
geçişlerinde cehennem cadısı karakterine bürünür.
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“Umay Ana Tasviri
Kazakistan”

B

azen de atlara biner ve onları
terletir. Bu ifade Venüs’ün yani
Türk “Ana Tanrıça” arketipi olan
Umay Ananın, olumsuz tarafı olan
Alkarısı ile de benzeşir. Venüs’ün
Güneş önünden geçişleri “Cadı”
olarak nitelenmesine sebep olur.
Cehennem cadısı olan Venüs’ün
Türk mitlerinde büründüğü karakter ise Al Karısıdır. Al Karısı, “Anne
Arketipinin” olumsuz türevidir.
enüs’ün yeraltına inişi ve tekrar “Sabah Yıldızı” olarak doğuşu, yer altı tanrısı Erlik ve Savaş
ile özdeşleştirilir. Türk mitolojisinde
yeraltı tanrısı Erlik güçlü kuvvetli savaşçı anlamında, Erklig adını
alır ve Alplik simgesidir. Bundan
dolayı, Erlik tasvirlerinin başında,
Venüs ile özdeşleştirilen Tanrıça
Umay Ananın üç dilimli tacı görülür.
rlik, kudretli, güçlü, kuvvetli
anlamına gelen “Erklig” sözcüğünün değişmiş şeklidir ve Venüs’le ilişkilendirilir. Mitlerde Erliğin
önceleri göklerde olduğu sonraları
yer altına indiği anlatılır. Bu anlatı, Sümer mitlerindeki İnanna’nın
(Venüs) yer altına yolculuğunu
hatırlatır. Venüs’ün gökyüzünden
kaybolması onun yer altına, ölüler
âlemine inişi olarak görülür. Yer
altında Venüs’ün olumsuz kötücül
tarafı ortaya çıkar. Ayrıca Roux sabah yıldızı olarak doğan Venüs’ü
Erlik ile ilişkilendirir ve Venüs’ü
diğer yıldızları kılıcıyla öldüren bir
savaşçı olarak görür. Sümer mitlerinde de Venüs ile özdeşleştirilen
İnanna, hem aşk hem de savaş
tanrıçasıdır. Ne kadar güçlü olduğunu belirtmek için de hermafrodit
(eril-dişil) olduğu söylenir.
u tip gezegen döngüleri, pek
çok mitolojinin esin kaynağı
olmuştur. Türk mitlerinde Venüs
yeraltına indiği zaman ölüler âleminin tanrısı Erlikle özdeşleşir. Bu
yüzden Sabah Yıldızı olan Venüs
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“Beş Uçlu Yıldız
Eşrefoğlu Camii Kubbe”
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B

uğursuz sayılır. Öyleki halk arasında O’na “Kervan Kıran Yıldızı” ya
da “Kanlı Yıldız” denir. Türkülerimizde “Doğmayaydın Tan Yıldızı”
ya da “Doğmayaydın Mavi Yıldız”
şeklinde sitem edilir. Türk-Alevi
kültüründe Hz. Muhammed Güneş, Hz. Ali Ay ve Fatıma Venüs ile
ilişkilendirilir.
eş uçlu yıldız işareti Venüs’ün
sembolüdür. Venüs her sekiz
yılda bir beş kez güneşle kavuşum
yapar. Sekiz yıllık sürede Venüs’ün
yaptığı bu beş kavuşum noktasını
360 derecelik bir daire üzerinde
işaretleyip karşılıklı olarak birleştirdiğimizde, birbirleriyle yüz elli
derecelik açılar yaptığını görürüz
ve karşımıza beş köşeli yıldız, yani
pentagram çıkar.
ürkler Venüs’e “8 Yıldız” da
der. Bunun nedeni Venüs’ün
güneş ile kavuşum yaptığı ve döngüsünü tamamladığı sürenin 8 yıl
olmasıdır. Aslında kadim mitolojilerde Güneş ile kavuşan Venüs kötücül bir cadı olarak görülür. Kısacası Venüs’ün döngüleri onu Aşk
Tanrıçası, Savaşçı, Yeraltı Tanrısı
ya da Cadı’ya dönüştürür.
evgili mitolog Campbell, bu
ahenkli döngüyü şiirsel bir dille
şöyle tanımlar.
“Gece Göğünün Altın Taçlı Kraliçesi, Tanrıların Dansçı Köle Kızı, Sabah Yıldızı Olarak Sonsuza Kadar
Bakire, Akşam Yıldızı Olarak Kutsal Fahişe, Ve Güneşin Yalımıyla
Cehennem Cadısıdır O....”
ürk mitolojisinde başrol oynayan tanrı ve tanrıçaların sıfatları, işlevleri ve isimlerinin etimolojik anlamları, kozmik gezegen
ve gezegensel sıralamaya uygunluk göstermektedir. Buna göre;
Satürn-Kara-Han, Jüpiter-Ülgen,
Mars-Kızagan Tanrı, Umay (ayızıt)-Venüs, Merkür-Mergen Tanrı’yı karşılamaktadır.
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KARA HAN-SATÜRN

Altay Türklerine göre gökyüzündeki tanrıların en büyüğü Kara Han’dır. Kara Han 17. katta oturur. Bütün Tanrıların babasıdır ve oradan evrenin kaderini tayin eder. Eliade’ya göre Kara Han dünyanın yaradılışı ve sonu
gibi konularda daima ön plandadır. Göksel karşılığı Satürn gezegenidir. Türk minyatürlerinde kara-esmer yaşlı
bir adam ve elinde bir orak ile tasvir edilir.

ÜLGEN TENGRİ-JÜPİTER

Zenginlik, bolluk ve bereket veren Bay Ülgen.
Tanrı Ülgen’in, Bay-Ülgen, Ülgen Ata gibi isimleri vardır. Bay-Ülgen sözcüğü bazı Türk lehçelerinde “büyük” ve
“ulu” anlamına gelir. Göksel karşılığı Jüpiter gezegenidir.

MERGEN TENGRİ-MERKÜR

Ülgen’in oğludur. Her şeyi bilen, “akıllı” Mergen Tengere göğün 7. katında oturur. Mergen kelime anlamı olarak
OKÇU NİŞANCI anlamına gelir. Her şeyi bildiği için her şeye gücü yeter. Oku ve yayı vardır. Bilgeliğiyle attığı
ok hedefini şaşırmaz. İnsanlara bilgelik verir. O bilge tanrıdır, bilimi ve felsefeyi simgeler. Minyatürde elinde
OK-YAY tutan figür Mergen yani Merkür’dür.

KIZAGAN TENGRİ-MARS

Ülgen’in oğludur. Göğün 9. katında oturur. Çok kuvvetli tanrı anlamına da gelir. Roux’a göre 9. Kat Mars’ın
konumlandırıldığı gök katıdır. Kızagan Tanrı, Banzarov’a göre, savaş tanrısıdır. Göksel karşılığı savaşçı ve
kızıl Mars gezegenidir. Türk ikonografisinde miğferli, bir elinde kesik baş, diğerinde kılıç tutan savaşçı figürü
olarak çizilir.

UMAY-ÇOLPAN-VENÜS

Türk kozmoloji düşüncesinde Tanrıça Umay, Ay ve Venüs gibi dişil gezegenler ile ilişkilendirilir. Çolpan ya da
Çoban Yıldızı Venüs demektir. Türk ikonografisinde müzik aleti çalan bir kadın olarak tasvir edilir.

“Mergen Tengri-Merkür
Tasviri”

“Umay Ana
Tasviri”

“Kızagan Tengri-Mars
Tasviri”
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“Ülgen Tengri-Jüpiter
Tasviri”

Popüler Bilim

“Kara Han-Satürn
Tasviri”
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Çok Yemek Değil,
Az hareket!
Seda DURSUN

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Herkesin merak ettiği en önemli
soruların başında gelir; ‘Neden
kilo alıyoruz?’ sorusu. Cevabı çok
basit olsa da her zaman arkasına sığınacağımız bahanelerimiz
vardır. Oysa temel prensibi anlayıp bunun üzerinden hayatımızı
sürdürsek hepimiz ideal kilolara
ulaşabilir ve diyet kavramını tarihin tozlu
sayfalarında
bırakabiliriz.

Peki, neden kilo alıyoruz?

Aslına bakılırsa neden kilo aldığımız çok
açık. Eğer aldığımız-enerjinin verdiğimiz
enerjiden fazla olması ve bu artan değerin yağ depolanması bizlere kilo olarak
dönüyor.
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Nasıl kilo verebiliriz?
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Kilo vermenin çok basit bir formülü var.
Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi ya
giren enerji çıkan enerjiden az olacak veya
çıkan enerji giren enerjiden fazla olacak. Daha
basit anlamda söylemek gerekirse; ya az yemeği tercih edeceğiz ya da çok fazla harcayacağız.
Daha fazla kilo vermek istiyorsak her ikisini birden
yapacağız.

Kilo ile ﬁziksek aktivite
arasındaki ilişki nasıldır?

Obezite hastalığında görülen
artışın altında yatan öncelikli nedenler incelendiğinde iki önemli
faktör ön plana çıkıyor. Aşırı
yeme ve hareketsizlik… Yapılan
bilimsel çalışmaların sonuçları;
1990’lı yıllardan bu yana ABD’de obez
kişi sayısında gözlemlenen yükselişin, aşırı
yemeden artıştan ziyade fiziksel aktivite düzeyindeki
azalmadan kaynaklandığına işaret ediyor.

Obeziteden korunmak
için, TV ve bilgisayar
başında geçirilen zamana
kota konulmalıdır. Ve tabi, bu
sırada yenen besinlerin miktarı
ve kalorisi azaltılmalıdır. Bu süreler
yürüme, koşu vb. tipte düzenli fiziksel aktivitelerle
doldurulmalıdır. Eğer zamanınızın çoğunu evde
geçiriyorsanız, TV seyrederken daha aktif olun.
Örneğin basit egzersizler yapabilirsiniz.
İş ve benzeri gerekçelerle, oturarak vakit geçirme konusunda başarı sağlama olanağı yoksa en
azından alınan kalori azaltılmalı, iş dışı zamanda
olabildiğince aktif olmaya çalışılmalıdır. Bunun
için işe yürüyerek gidebilir veya arabanızı daha
uzak bir yere park ederek geri kalan mesafeyi
yürüyerek kat edebilirsiniz.

Bu konuda daha
başarılı olmak
için neler
yapmalıyız?

Yakın arkadaşınla birlikte
spora başlayabilir beraber
bir aktivitenin bir
parçası olabilirsiniz.
Bol bol yemek yemek, televizyon ve bilgisayar başına geçip az
hareket etmek kolay ve keyifli görünüyor olsa da sağlıklı bir yaşam için tüm
bunlarla aranıza mesafe koymalısınız.
Öyle ki; “bütün günün yorgunluğundan
sonra egzersiz yapmak için çok yorgun
oluyorum” sıkça duyulan bir ifadedir.
Ancak bu döngüyü kırmak da yine sizin
elinizdedir. Bunun için sabah erken
kalkabilir veya öğle tatilinde yemek
sonrası yürüyüş yapabilirsiniz. Zaman
zaman enerjiniz düşecek yapmak
istemeyeceksiniz ancak kararlı olduğunuzda vücudunuzda bu kararlı yapıya
karşı gelmeyecektir.
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U.S department Of Human Services tarafından
yayınlanan beslenme raporunda fiziksel aktivitenin
gerekliliğinden bahsedilmiştir. Rapordaki öneriler
şunlardır:
- Kronik hastalıklardan korunmak için günlük 30
dakika ve daha fazla orta şiddette aktivite yapılmalıdır.
- Sağlıksız kilo alımını önlemek için haftanın birçok
günü, orta şiddetten yüksek şiddete doğru giden aktivite gerçekleştirilmelidir.
- Kilo veren bireyler kilonun geri alımını önlemek için
günde 60-90 dakika fiziksel aktivite yapılmalıdır.
- Haftanın 5 günü minimum 30 dakika orta şiddette
aktivite veya haftanın 3 günü minimum 20 dakika yüksek şiddette aktivite yapılması gereklidir.
Örneğin; haftanın 2 günü 30 dakika
yürüyüş yapılabilir.
Doğru beslenmenin yanında
fiziksel aktivitenin gerekliliği üzerinde yayınlanan son durum raporlarına göre, hastalık riskinden
korunmak için en az %10’luk bir
kilo kaybı gerektiği söylenmektedir.

Obeziteden
korunmak için neler
yapılmalıdır?

Popüler Bilim

Kilonun korunması ve geri
alımının önlenmesinde fiziksel aktivitenin rolü üzerine yayınlanan
birçok rapor bulunmaktadır. Hastalığı oluşturan risk faktörlerinden
korunmak için kilonun minimum
%5-10 azalması gerektiğinin
üzerinde durulmaktadır. Kilolu
ve obez bireylerde riskiminimize
etmek için haftada en az 150
dakika orta şiddetli aktivite önerilmiştir. Uzun süreli kilo kaybı
için haftada 200-300
dakika orta şiddette
aktivite veya 2000
kalori ve fazla enerji
harcaması içeren
fiziksel aktivite tavsiye edilmektedir.
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SİGARA !! AĞIZ KANSERİNE
DAVETİYE ÇIKARIYOR

Ağzımızı vücuda açılan bir kapı gibi düşünürsek,
çevredeki tüm zararlı etmenleri karşılayacak ilk yer
ağızdır. Birçok hastalığı; yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz şeyler sebebiyle vücudumuza alırız. Sigara
içerek, sigara içerisinde bulunan zehirlerin zorlanmadan vücuda girişini sağlamış oluruz. Ağız içi dokulara
ve dişlere ciddi ölçüde zarar veren sigara, uzun vadede kalıcı hasarlara sebep olmaktadır.Başlangıçta
dişte oluşan yüzeysel hasarlar için diş temizleme ve
beyazlatma işlemleri uygulanabilir. Sigaranın bırakılması ağız ve diş sağlığı için kesin çözümdür.

Ağız içipH değerinin değişmesi
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4 binden fazla zararlı madde çeşitliliğinin sigara
içerisinde olduğu bilinmektedir. Bu zararlı maddeler
duman halinde ağız içerisine alındığında, ağızda pH
değişikliğine sebep olmaktadır. Sonuç olarak tükürük
sıvısının ağız içini koruyabilirliği düşer ve de bakteri
plaklarının oluşumu artar.
Bakteri plakları ve ağız içi pH değişikliği, diş ve diş
etlerinde meydana gelen problemlerin en temelinde
yer alan sorunlardır. Bakteri plaklarının oluşması sonucunda, tükürük sıvısı ile plaklar birleşerek tartar
denilen problemin kökenini oluşturur. Tartar zamanla
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ilerleyerek diş etlerinin gerilemesini ve diş fırçalarken
veya hiçbir aktivite göstermeden diş etlerinin kanamasına yol açmaktadır. İlerleyen dönemde diş eti iltihaplanmaları görülecek ve bu durum dişlerin sallanarak
dökülmesi ile sonuçlanacaktır.
pH değerinin değişmesinin diğer bir etkisi de, diş
çürümelerinin kolaylaşmasıdır. Bakteriler dişlerin üzerinde kalan artıklarla beslenerek, diş yüzeyine asit bırakmaktadır. Bu durumun sonucunda da diş minesi,
bir süre sonra asit oranına dayanamayarak erimekte ve de bakteriler dişin içerisine girmektedirler. Dişin içine giren bakteriler, iç kısımda çok daha kolay
üreyerek dişin köküne ulaşmakta ve dayanılması zor
ağrılara yol açmaktadırlar. Bir süre sonra diş ölmekte, ağrı kesilmektedir. Böylece bakteriler kemiklere
kadar ilerlemekte, kemik erimesi ve kaybına sebep
olabilmektedirler. Ayrıca kan yoluyla diğer dokulara
taşınarak, taşındıkları yerlerde enfeksiyon oluşturabilmektedirler.

Ağız kokusu

Sigara içenlerin yanında bulunanların en büyük şikayeti de halitozis denilen kötü ağız kokusudur. Özellikle aç karınla içilen sigara, karşı taraf için dayanılmaz bir koku oluşturmaktadır. Sigara içen kişilerde
ağız içi kimya bozulur, diş bakteri plağı gelişimi artar
ve zamanla dişeti problemleri, tat duyusunda azalma ve sonuçta bağışıklığın düşmesi ile ağızda iltihap
odakları oluşur. Nikotin bütün tütün ürünleri içinde en
yaygın bilinenidir. Etkilerinden birinin de tükürük miktarını azaltması olduğu bilinmektedir. Tükürük miktarının azalması ağız kuruluğu, bakteri plak oluşumu ve
buna bağlı ağız kokusunu tetikler.

Yrd. Doç. Dr. Çağdaş KIŞLAOĞLU
Diş Hekimi ve Protez Uzmanı

Ağız kanseri

Tütün türevlerinin ilerleyen dönemde en büyük zararlarından birisi de ağız kanseridir.
Ağız kanserinin belirtileri şu
şekilde listelenebilir;
- Sigaranın sebep olduğu ağız içi doku kayıplarının sonucu olarak meydana gelen geçmeyen ağrılar,
- Ağızdan ya da boğazdan gelen ve tekrar eden kanamalar,
- Ağız içerisinde veya boyunda tespit edilen ağrı vermeyen şişlikler, yumrular,
- Ağız içerisinde görülen yer yer kırmızı veya beyaz
alanlar,
- Çiğnemede ve yutkunmada zorlanma,
- Ağız açmada zorlanma.
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Ağız kanseri erken dönemde ağrı belirtisi vermediğinden, düzenli diş hekimine gitmeyen hastaların
kanser teşhisi ancak ilerleyen dönemde ağızda hissedilen ağrılar ve normal işlevlerini yerine getiremeyen
dokular sebebiyle hekime gidilmesi sonucunda konulabilmektedir.
Ağız kanserinin tedavisi, erken teşhis edildiğine
çok kolaydır. Erken teşhis edilemeyen ağız kanseri
zamanla yayılarak fonksiyon kayıplarına yol açmaktadır. Ağız kanseri ilerleyen dönemde durmak bilmeyen dayanılmaz ağrılara sebep olmasının yanı sıra,
tedavi ile düzeltilmesi mümkün olmayan ağız ve yüz
deformasyonlarına; hatta ölüme varan sonuçlara sebep olabilmektedir. Diğer bölgelere kanserin yayılabilme ihtimali açısından ağız kanseri baş sıradadır. Bu
sebeple ağız kanserinin en önemli tetikçisi olan sigaradan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.
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Toprağın
Yaşamımızdaki
Yerini Biliyor
muyuz?
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
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Çukurova Üniversitesi
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İlk uygarlık ve ticaretin yaklaşık
5000 yıl önce Mezopotamya ile
İndus ırmağı arasında başladığı belirtiliyor. Yerleşik hayatın ilk en verimli
döneminde insanların M.Ö. 4.000–
3.000 yılları dolaylarında Mezopotamya (Dicle, Fırat), Nil, Sarı

Topraktan İnsan Yaratma

Yunan mitolojisinde Pandora Zeus’un buyruğu
ile Tanrı Hephaistos tarafından su ve topraktan
heykeli yapılarak yaratılır. Ona bütün kötülüklerin
ve acıların içine doldurulduğu kapalı bir kutu verirler. Pandora bir gün bu kutunun kapağını açar
ve bütün kötülükler ve acılar dışarı çıkar. Sadece
umut kalır kutunun içinde. Asya ve Mezopotamya’da buna benzer efsaneler anlatılmaktadır. Nuh tufanı da buna benzer bilgiler
taşımaktadır.
İnsanın ıslak toprakta yürürken
ayak izlerinin şekil alması ve kuruyan toprağın sertleşmesi insanın
bu malzemeden yaralanmasını
gündeme getirmişti. Balçıkla
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İlk Uygarlık Nerede Başladı?

ırmak ve İndus nehirlerinin bulunduğu bölgelerde
eş zamanlı dönemlerde yazıyı icat edip kullanmayı
başlaması ile yeni bir dönem açılmış bulunmaktadır.
• İnsan önce basit binalar, sonra karmaşık ve gelişmiş binalar yaptı. Basit aletlerden karmaşık aletler yaptılar. İlkin taş ve topraktan aletler yaptılar.
Uygarlığın temel taşlarından biri de taşın etkin
kullanımıdır. Taşı iyi kullanan insan yaşamda ilk
artı değeri elde eden kişi konumuna gelmiştir.
Madeni erittiler metal alet yaptılar. İlk aletin yaklaşık MÖ 8500–7500 tarihleri arasında Çayönü
cıvarlarında yapıldığı arkeolojik kazılardan anlaşılmaktadır. Yontma Taş devri, Cilalı taş devri, Tunç
Devri ve günümüze kadar gelişen süreç. İnsanlığın bu süreçte kazandığı önemli bilgilerden biri
de toprağı tanıması ve topraktan teknoloji üretmesidir. Bunların başında toprağın esas iskeletini
oluşturan killerin kullanılmasıdır. Çanak çömlek
yaparak gıdaları saklamaları, killerin üzerine yazı
yazarak ve verileri kayıt altına alarak önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir.

Popüler Bilim

Dünyanın yaşının
4–5 milyar yıl
olduğu düşünülürse dünyanın soğuması ile başlayan
süreçle birlikte toprak
oluşmaya başlamıştır.
Fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma ile toprak
oluşmaktadır. Bir milyon
yılda bir cm toprak oluşmaktadır ve bu oluşum dış
kabuktan içeriye doğru
gelişerek oluşmaktadır.
Toprak bir organizma gibi
gelişerek yaşlanmaktadır.
Topraktaki mineraller toprağın ayrışması ile zamanla farklılaşarak yaşlanmaktadırlar. Küresel
yapıdaki dünyayı bir elmaya benzetirsek,
elmanın kabuğu toprak tabakasına benzetebiliriz. 6 km’lik dünyanın çapı içinde yer yüzeyindeki ilk 10–100 cm
kalınlığındaki toprak kalınlığı çok
değil. Bütün bilimsel çalışmalarla toprağın, yer yüzeyi kabuğunun
üzerinde milyonlarca yıllık bir ayrışma sonucu oluştuğu kanıtlanmıştır.
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TOPRAĞIN YAŞAMIMIZDAKİ YERİNİ BİLİYOR MUYUZ?
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sıvanmış su geçirmeyen sepetin tesadüfen yanması sonucu toprağın aldığı şekil toprak
kapların yapılmasına olanak
sağlamıştır. Çıplak ayakla çamurda gezen ilk
insanlar kuruyan
çamurda kendi ayak izlerini görmesi
veya çamur
üzerinde
oynarken veya bir sopa
veya çöp ile şekil
verdiği herhangi
bir objenin çamur
kuruyunca
kendi
çizdiği şekli göstermesi ile topraktan
yararlanama fikri
doğmuş oldu.
İnsanların killi toprakla
tanışmaları
yaklaşık 5 bin küsur yıla dayanmaktadır. Topraktan hasır evleri sıvamak,
ev yapmak, çanak
çömlek, yazı tableti, muhasaralarda pekmez ve yağın arıtılması, saç yıkama temizlik,
malzemesi olarak kullanılmasından ve nihayet kendi heykelini yapmaya kadar olan süreç ve bugün de killer sağlık, endüstri gibi birçok
alanda kullanılmaktadır. Ancak Tarımda killi toprak ancak insanın artan
nüfusunun baskısı sonucu yoğun tarımsal üretim sürecinde yoğun toprak
işleme ile başlayan sorunlarla ön plana çıkmıştır. Özellikle aşırı yağıştan sonra toprak yüzeyinde biriken suların kolayca ortamdan uzaklaşmaması sonucu

TOPRAĞIN YAŞAMIMIZDAKİ YERİNİ BİLİYOR MUYUZ?

Dün insanlığın deneme yanılma ile öğrenmeye çalıştığı toprağın ısıtılması işleminin sonuçları bugün
bilimsel olarak kildeki alüminyum silikatlara hidrate
olmuş su molekülleri ısıtma ile ortamdan uzaklaştırılarak sert yapılı ve dayanıklılık kazandırılmaktadır.
Kil ıslatılınca plastiklik kazanmakta, kuruyunca un gibi
dağılmaktadır. Fakat 600 oC’nin üzerinde ısınınca katılaşarak şekil alır. İşte çömlekçiliğin özü yoğrularak
şekillendirilen kilinin ısıtılması esasına dayanır.
Toprağın özelde de kil’in tarımın dışında yapı malzemesi ve iletişim aracı olarak kullanılması uygarlığın
yaratılmasında tetikleyici olmuştur.

• İnsanın Tarihi Yolculuğunda Yazının Önemi
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Yazının icadı insanoğluna bilgisini ve düşüncelerini
saptama olanağını sağladığı gibi düşünme sisteminin
yaygınlaşmasına ve insan toplulukları arasında ilişkinin yaygınlaşması ve yeni üretim ilişkileri yanında
sosyal yapılanmaları da beraberinde getirmiştir. Bu
da bilgi ve ardından bilim ile kültür birikimin oluşturmuştur.
• Geçmiş uygarlıkların kullandığı ilk yazı objeleri çoğunlukla tarıma dayalı ve doğa objelerini yansıtmaktadır
• Yazının yaygınlaşması
• Matematik, geometri’nin gelişmesi
• Çanak çömlek yapımı ile yaşamın
kolaylaşması
• Tuğla sanayinin gelişmesi
• Ev yapımı ve sıvama
• Kimya biliminin gelişimi (renk kavramı, bileşikler, suyun cansız
varlıklardaki önemi).

Popüler Bilim

ortaya çıkan;
bitkilerin köklerinin gelişmemesi sonucu oluşan geçici demir eksikliği sorunu bunlardan biridir.
• Küçük bir çamur parçasının yoğrulup şekil verilmesi ve onun üretimde kullanılması insan düşüncesinde
ve yaratıcılığında önemli bir kilometre taşıdır. İnsanın
hamura şekil vermesi taşa veya kemiğe şekil vermekten daha kolaydı. Fakat kil çamuru istenilen şekle getirilerek kişiye sonsuz yaratma özgürlüğü veriyordu.
• Çömlekçilik, ateşin ilk dolaylı uygulamasıdır ve
ateş üzerinde, aydınlanma, ısınma ve yemek pişirmeden çok daha büyük bir denetimi şart koşmaktaydı.
Böylece metallerin arıtılması ve kimya biliminin doğmasına ilk adım atılmış oluyordu.
• Temizlik malzemesi olarak kullanılması yanında
pekmez ve yağ arıtılmasında kullanılan kil mineralleri
aynı zamanda birçok kültürde halen estetik güzellik
ve şekil vermede kullanılmaktadır.
Yaratılış teorisi hemen-hemen bütün dinlerde toprağa dayanmaktadır. TOPRAKTAN GELDİK TOPRAĞA
GİDİYORUZ. Çamura ruhun verilmiş olması inancı
insanların hafızasında hep canlılığını sürdürmüştür.
Eskiden önemli insanların ikonaları çamurdan yapılır, şekilleri yapılarak putlaştırılırdı. Birçok firavun ve
din bilgini putlaştırılarak ileride ruhun geri geleceği
sanılmıştı.
• İnsanın doğa ile olan ilişkisi temelde doğa-toprak
ilişkisine dayanmaktadır. İklimin de etkisi ile Dicle, Fırat, Nil, İndus ve Sarı Irmağın taşıdığı kil sedimentleri
sayesinde toprakla düşünsel anlamda tanıştı. Kilin,
su taşıma çanağından tutun da saklama Anforalarının, iletişim de kullanılan yazılı kil tabletleri nedeniyle
insana kazandırdığı önem nedeniyle toprağın önemi
belki de ilk kavranan nesnelerden biri olmasındandır.
Daha sonraki temel bilimlere kadar süren süreçler ve
bunların yaratıları birbirlerini izlemektedir.
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KRT Genel Müdürü

Didem DUYUM

Siena, İtalya’ nın Toskana bölgesinde yer alan orta çağ döneminden kalma bir şehir. Şu anda UNESCO Dünya
mirasları listesinde olan şehre büyük
kapılardan girerken kendinizi bir ﬁlm
karesinde hissetmeniz mümkün.
Ortaçağ’dan kalma kahverengi daracık sokaklarında gezerken, mahallelerde binalara asılmış hayvan ﬁgürlü
bayraklara rastlıyorsunuz. Özellikle
evlerin elektrik kutularına, saksıların
süslemesine dikkat edildiğinde kaçırmanız imkânsız. Bu bayraklar şehirdeki
mahalleleri temsil ediyor. Siena’da 17
mahalle var. Her mahallenin kendine
ait bayrağı ve maskotu var. İsimleri �pkı futbol takımı gibi... Baykuş, �r�l, dişi
kurt mahallesi mesela…
Her sene Palio At Yarışları düzenlenen muhteşem şehirde bu mahalleler
yarışıyor. Yüzyıllardır bir tutku haline

gelen Palio yarışları her yıl 2 Temmuz
ve 16 Ağustos günlerinde olmak üzere
iki kez düzenleniyor. Bir jokey ve bir at
her mahalleyi temsilen bir ay öncesinden seçiliyor. Yarıştan bir gece önce
bütün mahalleler kendi aralarında yemek veriyor ve ailelerine ait hikâyeler
anla�lıyor. Yarışa ka�lan tüm at ve biniciler temsil e�kleri sem�n renklerine
ve simgelerine uygun olarak giyiniyorlar. Avrupa’nın en geniş ve en özgün
meydanlarından biri olan Piazza del
Campo Meydanı’ nda, 17 mahallenin
1283 ‘ten beri eyersiz at binme yarışının kazanan mahallesi yıl boyunca
bir nevi kendi üstünlüğünü ilan etmiş
oluyor.
Siena’ dan konuşup da Aziz Catherine’ den bahsetmeden olmaz. Aziz
Catherine, 1347-1380 yılları arasında
yaşamış bir kişidir. Aziz Catherine`nin o

dönemler yaygın olan veba hastalığına
çare bulduğu ve insanları iyileş�rdiği
söyleniyor. Vebaya yakalanan kişileri
parmağı ile iyileş�rdiği de hikâyeler
arasında. Hasta kişilere dokunduğu
için veba hastalığına yakalanmış ve o
zaman görenlere göre St. Catherine`nin parmağı hiçbir acı duymadan düşmüş. Havası alınmış bir kutu içerisinde
Aziz Catherine`nin düşen parmağı Aziz
Catherine Kilisesi’nde saklanmaktadır.
Nereleri gezmeli?
- Aziz Domenico Bazilikası; Go�k
manas�r tarzında yapılmış ve yapımı
yaklaşık iki yüz yıl sürmüş bu bazilika,
Aziz Catherine ’e ithaf edilmiş.
- Piazza del Campo (Campo Meydanı); Siena’nın kalbi diyebileceğim
meydan, Palio at yarışlarının yapıldığı
yer. Tarihi dokusuna hayran kalacağınız

S�ENA
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Ortaçağ’dan kalma masal şeh�r;

44

Siena’da ne yemeli?
Toskana’nın diğer bölgelerinde olduğu gibi Siena’da da ravioli, tagliatelle
ve pappardelle bol miktarda tüke�liyor. Toskana makarnası, sosuyla şimdiye kadar yediğimiz tüm makarnaları
unu�uruyor. Ezme bademden yapılmış
Ricciarelli bisküvileri, zenceﬁlli a�ş�rılmalıkları ve “noto” ismi verilen şekerlemeleri tatmayı unutmayın. Mutlaka fazladan alın ve döndükten sonra
pişman olmayın derim. Ayrıca Campo
meydanın arkasında şarküteri gibi kü-

çük dükkânlar var. Peynir, makarna ve
meyve ih�yaçlarınıza karşılık verebilir.
Ne alınır?
Siz de benim gibi her gi�ğiniz yerden magnet almaktan sıkıldıysanız, 17
mahalleden birinin ﬂamasını ha�ra
olarak alabilirsiniz. Neden bilmiyorum
ama ben kendime kara panter ve �r�l
mahallesinden objeler almış�m. Hediye olarak da tercih e�ğim bayrakları
dostlarıma verirken hikâyesini anlatmak ayrıca çok keyiﬂi…
Nasıl gidilir?
İtalya’nın Bologna veya Floransa’ya
uçakla gidebilir, oradan da trenle direkt Siena’ya varabilirsiniz. Yemyeşil
doğa manzaralı bu seyaha�nizin güzel
geçeceğine garan� verebilirim.
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yine söyleyeceğim. Siena’nın sokaklarında kaybolana kadar gezin. Kahverengi ve kızılımsı ortaçağ binalarına,
daracık sokaklarına ve parke taşlarına
teker teker bakarken, unutamayacağınız deneyimler kazanacaksınız.

Popüler Bilim

meydan, 13. yy’da Açıkhava pazar yeri
olarak kullanılmış. Meryem ananın pelerinini simgeleyen yuvarlak meydanda küçük İtalyan cafelerinde bir kahve
için derim.
- Palazzo Pubblico (Halk Sarayı);
Campo meydanındaki yapı ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor. Torre del
Mangia adı verilen kulesi ile dikkat
çeken yapı günümüzde devlet binası
olarak kullanılıyor.
- Palazzo Salimbeni (Salimbeni Meydanı); Siena’nın en eski �caretle uğraşan ailelerinden Salimbeni ailesine
ait bu yapı, dünyanın en eski bankalarından biri olan Monte dei Paschi di
Siena’ya ev sahipliği yapıyor. Meydanın
ortasında ise yerel, dini ﬁgür Sallus�o
Bandini’nin heykeli bulunuyor.
- Her yeni yeri gezerken söylerim
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ZİHNİN
YA DA
NİYETİN
DIŞ
DÜNYAYA
ETKİSİ
OLABİLİR
Mİ?
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rastlantısal sayı üreteçlerine ulaşmıştır. Bunun yanında biyolojik yapılarda niyetlenmenin etkisi hasta kişilere
yönelme (dua) dan, farelerde yapılan
deneysel yaralar ve aktarılan kanser
hücrelerine etkisine kadar geniş bir
bilimsel bilgi birikimine sahiptir. Elde
edilen bilgiler, olumlu etkileri tartışmaları olarak ortaya koysa da, kesin
olarak niyetin etki etmediğine yönelik
kesin bir kanıt tespit edilememiştir.

mekaniğinde Schrödinger’in dalga
fonksiyonu için kullanılan
ile aynı
harf olmasına karşın anlam açısından
aynı şeyi ifade etmez.(Psi işaretini
hekimler de reçetelerinin başında R
şeklinde kullanırlar. Zamanla değişerek R haline gelmiştir. Kabaca “al ve
uygula” anlamına gelir). Parapsikolojideki psi’nin iki temel tipi vardır: alıcı
psi ve verici-ifadeci psi. Verici-ifadeci
psi, bir zihin uzaktan tesir uyguladığında oluşur.
Psi-etkisi, bir enerji türü ya da klasik
bir sinyal değil, zaman ve mekân uzaklığından etkilenmeyen (yerel olmayan)
ve ancak psi kaynağı olan insanı, etkilenen nesneyi ve tüm o süreçleri kapsayan sistem içinde varlığını oluşturan
ya da belli eden şey olarak tanımlanır.
Basit olarak; kişinin dış nesne ya da
süreçlere etki etmesi demektir. Yaygın
olarak; düşünce gücüyle, bedensel
uzuvları kullanmadan cisimler üzerine etkide bulunmadır. Bu masaların,
sandalyelerin, kalemlerin, vazoların
havalanması ya da yer değiştirmesi
şeklinde olabileceği gibi vakum saydam şişeler içinde pusula ibrelerini
hareket ettirme, müzik aletlerinin kendiliğinden çalması, çatal-kaşık
bükme, kendiliğinden tekinsiz
yerlerde

Eğer insandaki zihin, düşünce ve
niyetlenme ile sinir hücrelerinde ateşleme yaparak kolumuzu kaldırmamızı
sağlıyor ise neden kaşıkları bükemesin? Eğer beden, zihni etkileyebiliyorsa, aksinin de doğru olması gerekmez
mi? Kütle çekimi uzaktan etki ederek
koca gezegenleri güneş çevresinde
sabit tutabiliyor ise beyin neden uzaktan etkilemesin? Bütün bunlar düşünüldüğünde, Newton’un çekim yasası
aslında çok uçuk ve tuhaf bir fikirdir.
Herhangi iki nesne birbirine çekici bir
kuvvet uyguluyor ve bu kuvvet her nasılsa, uçsuz bucaksız boş uzayı aşarak
Güneş ve Ay’dan Dünya’ya, yıldızdan
yıldıza ve galaksiden galaksiye ulaşıyor. Bu etki ile de güneş sistemi, galaksi sistemleri ve yıldız sistemleri oluşuyor. Zamanın birçok ünlü biliminsanı
bu uzaktan aracısız etkiyi “büyücülük
fiziği” sayarak dikkate almamıştı. Aslında, Newton’un kendisi de buna pek
inanmamıştı. Bütün yaptığı, matematiksel eşitlikleri ortaya koymaktı. Ama
ortaya çıkan sonuç aracısız uzaktan
bir şeyin başka bir şeye etkisiydi.
Kuantum fiziğinde gözlemcinin bir

Uzaktan Zihinsel Niyetle
Aracısız Etki Olabilir mi?

yangınlar çıkması şeklinde de olabilir. Şarlatanlar ve hayalciler bir kenara
bırakıldığında, bu alanda yapılmış çok
ciddi ve akademik çalışmalar vardır.
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Gözle görülebilir
etki oluşturma

Paranormal Aracısı: Psi

Tüm normal ötesi ya da parapsikolojik olayları tanımlamak için Psi ( ),
1946’dan beri kullanılmaktadır. Ancak
bu psi kuantum

Popüler Bilim

makro

Gözle görülemeyen
etki oluşturma

Psikokinezi (PK); hareketsiz bir cismi belli bir uzaklıktan zihinsel olarak
düşünme gücüyle hareket ettirebilmedir. Bu tanım daha çok halk arasındaki
güncel ya da popüler tanımıdır. Ancak
bilimsel tanımı şu şekildedir: “Kişinin
fiziksel varlığından uzakta bulunan
nesnelere ve süreçlere, fiziksel aracı olmadan etki etmesi.” Yani sadece uzaktaki nesneyi hareket ettirme
değil, uzaktaki bir süreci değiştirme
olayı da psikokinezi kapsamındadır.
Psikokinezi kelimesi bilim camiasında
kullanılmadığından ya da “kirli” kabul
edildiğinden, bilimsel dergilerde daha
çok “zihin-madde etkileşimi” ifadesi
kullanılmaktadır.

mikro

Zihin dış dünyadaki süreçlere etkisine bakıldığında, uzun yıllardır hem
rastlantısal fiziksel süreçler üzerinde,
hem de biyolojik süreçler üzerinde niyetin/yönelmenin etkisi ayrıntılı araştırılmıştır. Rastlantısal fiziksel süreçlere etki araştırması kaba tavla zarları
ile başlamış ve yıllar içinde kuantum
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ZİHNİN YA DA NİYETİN DIŞ DÜNYAYA ETKİSİ OLABİLİR Mİ?
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“Bazı sıra dışı insanlar
kaşıkları büktüğünü,
nesneleri hareket
ettirdiğini neredeyse yüz
yıldır açık net ve görüntü
belgeli iddia etmektedirler.
Bu iddialar tek vaka
örnekleri olduğu için bilim
insanlarını tatmin etmiyor
ve sürekli başka “konuşan
keçi” istiyorlar.”
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şekilde deneye etki ederek “katılımcı” olması kabul edilebilir bir şey
ise bunun farklı yansımalarının da
ortaya konulabilmesi gerekir. Çağdaş ve akıllı, Nobel ödüllü fizikçilerin ortaya attığı, akla ve sağduyuya karşı gelen, sağduyumuzu
törpüleyen kuantum fiziği görüşleri
düşünüldüğünde, PK’yi akıldışı ve
mantıksız olarak niteleyip bir kenara bırakmak anlamsızdır.
Parapsikoloji konusunda fanatik şüphecilik de aşırı saflık kadar
mantıksızdır. Ama artık parapsikoloji metafizik denilen “fizikten öteki
işler” başlığından çıkarılmalı ve yeniden bilim başlığı altında incelenmelidir. Kuantum fiziğinin söylemleriyle (Schrödinger’in kedisi ve
dolaşıklık, vakum, tünelleme gibi)
parapsikolojinin söylemleri arasında sihir kokması, gariplik ve sağduyuya aykırılık açısından çok da
bir fark yoktur. Hatta kuantum fiziği
daha garip söylemlerde bulunur
ve bazı açılardan parapsikolojiden
bile daha çok sihir kokar.
Günümüzde simyanın bir saçmalık olduğunu herkes bilmektedir.
Filozof taşı gibi bir şey olamayacağı gibi, tenekeyi altına dönüştürmenin basit bir yolu da yoktur (fakat
nükleer füzyonla atomların yapısını değiştirip, başka bir atoma çevirebilirsiniz). Ancak, kimyanın çekirdeği olan simya gerçekten önemli
sonuçlar doğurmuştur. Simyacılar,
maddeleri karıştırma sanatını, asit
ve alkalilerin özelliklerini, bazı elementlerin diğerleriyle ilişkisini ortaya koyarak modern kimyayı oluşturmuşlardır. Kimyanın simyadan,
astronominin astrolojiden, tıbbın
doğal tedavilerden ayrılması gibi
parapsikoloji de kendine uygun bir
yer bulacaktır. Ama bu diğer bilimlerdeki değişme göz önüne alındığında zaman alacaktır.
Belki de bizler, “düşüncenin cisimler üzerine etki etmesi” kav-

rağmen bazı sıra dışı insanlar kaşıkları büktüğünü, nesneleri hareket ettirdiğini neredeyse yüz yıldır
açık net ve görüntü belgeli iddia
etmektedirler. Bu iddialar tek vaka
örnekleri olduğu için bilim insanlarını tatmin etmiyor ve sürekli başka “konuşan keçi” istiyorlar. Oysa
tek örnek bazen çok şey söyler.
Konuşan keçi derken kastedilen
şudur. Bir arkadaşınız konuşan bir
keçisi olduğunu iddia ediyor. “Benim bir keçim var, konuşabiliyor”
diyor. Sizin evinize keçiyi getiriyor
ve bakıyorsunuz ki keçi konuşabiliyor. Ne soruyorsanız keçi hemen
size uygun yanıtı verebiliyor. Böyle
bir olayla karşılaştıktan sonra keçilerin konuşabileceğine inanmak
için ek bir kanıt ister misiniz? Bana
başka keçiler de getirin bakalım
onlar da konuşuyor mu? Yoksa
“Keçilerin konuştuğuna inanmam”
mı dersiniz, yoksa “Vay be, keçiler
de konuşabiliyormuş” mu dersiniz? Daha sonra da konuşan keçinin farklı özelliği olup olmadığını
mı araştırırsınız? Birçok insan en
azından bazı keçilerin konuşabileceğine inanır. Ancak bilim insanları için bu söz konusu değildir ve
başka başka, çok sayıda konuşan
keçi olmasını isterler. Dikkat edilmesi gereken nokta; bu istek sa-

dece parapsikolojik konulardadır
ve bilimin diğer alanlarında böyle
bir istekte bulunmazlar. Mesela fizikten bir örnek verecek olur isek,
omega minus adı verilen atom altı
parçacık, hızlandırıcılarda 200 bin
denemenin 2’sinde tespit edilmiştir. Yani 100 binde 1 ortaya çıkan
bir parçacıktır. Ancak fizik bilimi
için omega minus tartışılmaz şekilde varlığı kabul edilen parçacıklar
arasındadır. Bu konuda başka ek
kanıta da gerek duyulmamıştır.
Uri Geller’in psikokinetik (PK)
metal bükmesi, çalışan saatleri
durdurması ya da bozuk saatleri
çalıştırması, televizyon numarası olarak bir yana bırakılacak bir
olay değildir. Bu bilimsel olarak
ele alınması gereken bir olaydır.
Bu olay sadece Uri Geller ile sınırlı
değildir. Uri sadece konuşan keçilerden biridir. Çünkü Uri, bilimsel
olarak 1970’lerde iki fizikçi tarafından uzun süre incelenmiş, hile ve
sahtekârlık olmadığı, duyular dışı
algı ve niyetinin madde üzerindeki
etkisinin gerçek olduğu ortaya konmuştur. Hatta bu araştırmalarının
sonucu, meşhur Nature bilimdergisinde yayınlanmıştır. Uri Geller’in
deneysel koşullar altında krom-vanadium gibi metallerin şeklini
uzaktan bozduğu, hareket kazan-
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ramının arkasında hayali, çok
soyut-sanal bir şey varmış gibi algılamaktayız. Bentov’un da dediği
gibi, düşünme esnasında beynimizde birçok yerel ve yaygın iyonik
elektriksel akım ve manyetik alan
değişiklikleri ortaya çıkar. Bunlar
beyin yüzeyinden EEG (ElektroEnsefaloGram) ve MEG (ManyetoEnsafaloGram) gibi tekniklerle yerel
ve bütün beyin alanı olarak gözle
görünür şekilde rahatlıkla kaydedilmektedir. Ancak günümüzdeki
bilimsel hesaplamalara göre beyin
dalgalarının titreşimlerinden kaynaklanan enerjileri ile beynin ya da
kafatasının dışına uzanabilmektedirler.
Düşünceler kendi bedenimiz
üzerine de etki eder. Bu daha çok
bilinen bir konudur. Biofeedback
(canlısal geri besleme) ile nabız
sıklığı, beyin dalgaları, derinin
elektriksel direnci, vücut ısısı iradi
olarak değiştirilebilmektedir. Canlısal geri besleme sistemlerinde,
kişinin etkilemesi istenen beden
sinyalleri daha önceden kaydedilerek, güçlendirilerek, kişiye değişik
şekillerde geri besleme aygıtlarıyla
gösterilerek bunları irade ile değiştirmesi istenir. Belli durumlarda psi
yeteneklerinin daha iyi ve belirgin
olduğu öne sürülür.
Parapsikolojinin ve alt dalı olan
PK’nin mantıksız görünmesinin
ve bilim dışı kabul edilmesinin
nedeni “sihir kokusu” taşımasıdır.
Diğer bir korku da parapsikolojiye
verilecek bilimsel desteğin bilim
karşıtı tavrı teşvik edeceği düşüncesidir. Ancak, Michael Faraday’ın
“zihinsel güçle tek bir saman çöpü
bile hareket ettirilebilse, evrene
ilişkin bakış ve anlayışımızı değiştirmemiz gerekir” dediği düşünüldüğünde, bu konuda küçük de
olsa elle tutulur bir şey varsa fizik
ve sinirbiliminin yeniden gözden
geçirilmesi gerekir. Bütün bunlara
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dırdığı gösterilmiştir. Krom demirden 2 kat serttir. Kroma eklenmiş
%1 Vanadium ise demirden 50 kat
serttir. Bu sertliğinden dolayı İngiliz
anahtarlarının yapımında kullanılır.
Geller, 19,4 cm uzunluğunda bir
anahtarı 6 derece bükebilmiştir. Bu
bükmeyi yapmak için 800 derecede ısı gerekmektedir! Yine hafızalı
metaller bükülemez ve büküldüğünde bırakılır ise bir önceki haline
geri dönerler. Geller, hafızalı metal
tel olan Nitinolu (NiTi) kalıcı olarak,
eski şekline dönmesini engelleyecek şekilde bükebilmiştir.
Bütün bunlara karşılık zihnin
madde üzerinde etkisi üzerinde
çok fazla çalışma vardır ve son yıllarda bu çalışmalar artık fizik dergilerinde de yayınlanır olmuştur.
Bu çalışmaların çoğunda pozitif
sonuçlar tespit edilmiştir: zihnin ya
da niyetin belli oranda madde üzerinde etkisi vardır ve niyet, olasılık
içeren süreçleri istenilen yönde
saptırabilmektedir. Zihnin ya da
niyetin dış dünyaya uzaktan etki
etmesi, sonuçları itibariyle bazıları
için rahatsız edici inanç çatışmalarına neden olabilir ve birçok bilim
adamı hem inançlarını hem de
ders kitaplarında yazdıklarını değiştirmek niyetinde değildir.
Zihnin madde üzerine etkisininkanıtlanması birçok olası sonuç
doğuracaktır. Olasılıkla yaşamımızda ve yaşama bakışımızda çok
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fazla değişiklik olacaktır. Öncelikle zihin-beyin etkileşimini ve zihin-çevre etkileşimini çok daha iyi
anlar hale geleceğiz.

Uzaktan Zihinsel Etki
Deneylerine Genel Bakış

Parapsikoloji alanında sistematik
bilimsel ve yöntemsel çalışmaların
başlaması 1882’de İngiltere’de,
Psişik Araştırmalar Derneği’nin
(Society for Psychical Research)
kurulmasıyla başlar. Çok geçmeden, 1887’deki üyeleri arasında
dönemin saygın bilimadamları da
bulunur hale geldi. Bunlar arasında; fizikçi J.J.Thomson, Madam
Curie ve Lord Rayleight, felsefeci
Henri Bergson, William McDougal,
nöropsikiyarist William James, biyolog Alfred Russell Wallace, William Crookes, Gilbert Murray gibi
dahiler sayılabilir.
Uzun dönem birçok biliminsanını da bünyesinde bulunduran parapsikoloji, çağdaş anlamda bilim
olma ve deneysel hale gelme yoluna, Joseph B. Rhine’nin (18951980) yaptığı çalışmalarla girdi.
Parapsikolojiyi bir üniversite disiplini haline getirmeye çalıştı. 1954
yılında Freiburg Üniversitesi’nde
Hans Bender’in (1907-1991), “Psikolojinin Sınır Bölgeleri” adı altında bir kürsü kurmasına izin verildi.
Kürsü bugün de aynı ad altında
yaşamaktadır. Ardından 1985’te

Edinburgh Üniversitesi’nde Arthur
Koestler, Parapsikoloji Kürsüsü kuruldu. Daha sonra başka üniversitelerde de bu konu ile ilgili kürsüler
kuruldu. Bu kürsüler halen birçok
üniversitede eğitim vermektedir.
Türkiye’de “parapsikoloji” eğitimini
veren hiçbir resmi veya özel sektör kurumu yoktur. Parapsikoloji
dernekleri adı altında meraklıların
oluşturduğu özel kurumların uğraşılarının da parapsikolojinin modern ilgisi ve tanımıyla alakaları
yoktur. Türkiye’deki parapsikoloji,
Rhine’nin 1930’larda başlattığı deneysel dönemde bile değildir. Spiritüalizm ve modern kişisel gelişim
kavramları ile ilgilenmektedirler.
Aradan geçen zamanda az da
olsa saygın bilim adamları bu çalışmaların içinde yer aldılar. Ya teorik ya da deneysel olarak parapsikolojiye katkı sundular. İsimlerini
burada saymak imkânsız denecek
kadar araştırmacının bilgi üretimine katkısı oldu. Sadece zihnin
madde üzerine etkisi değil diğer
parapsikolojik alanlarda da aynı
saygın çalışmalar yapıldı. Amerika,
1965-1995 yılları arasında,askeri
amaçlarla gizli olarak her türden
parapsikolojik çalışmayı sürdürdü. Ancak 1800’lerden beri bilimin
yöntemi daha teknik, daha sıkı ve
kontrollü hale geldi.
Bütün teorik tartışmalar bir yana,
olasılık içeren kuantum fiziksel süreçler ve olasılık içeren diğer rastlantısal süreçler üzerine, bilinçli
gözlemcinin/niyetin etkisinin olduğunu ortaya koyan araştırmalar
vardır. Hatta deneycinin beklentisinin bile çalışmanın sonucunu
değiştirdiğine dair kanıtlar vardır.
Tarihsel olarak bu konuda en sıkı
çalışan ve bugün bile yöntem bilimi ve aletlerini laboratuvarlarda
kullanılan fizikçi Helmut Schmidt’tir. Kendisi uzun yıllar, bilincin/
gözlemcinin kuantum mekanik
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olasılık süreçleri üzerindeki etkisini
araştırmış ve “belli şartlar altında
bilinç rastlantısal fiziksel süreçlerle
etkileşir” sonucuna varmıştı. Daha
sonra değişik laboratuvarlarda da
benzer sonuçlar elde edildi. Ancak
kuantum fiziği ile uğraşan geniş
kesim tarafından, var olan paradigmaya aykırı olduğundan deneysel
bulguları umursanmadı. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, kuantum
nesneleri gözlendiklerinin farkındadırlar ve niyete göre davranışlarında değişiklik göstermektedirler.
Bu cümle genel evren anlayışımız
ve nesnellik bakış açımız ile derinden çatışır. Hatta bazı kuantum
fizikçilerini koltuğundan zıplatabilir.
Ama bilim tarihine bakıldığında,
her devrimci fikrin karşılaştığı direncin aynısının ortaya çıktığı görülecektir. Son elli yılda, bilincin/niyetin/gözlemin rastlantısal süreçler
üzerinde etkisini araştıran 68 farklı
laboratuvarda yapılan 800 kadar
çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmaların önemli bir kısmında gözlemcinin etkisi dikkat çekici şekilde
istatistiklere yansımıştır.

“Uri Geller’in deneysel
koşullar altında kromvanadium gibi metallerin
şeklini uzaktan bozduğu,
hareket kazandırdığı
gösterilmiştir. Krom
demirden 2 kat serttir.
Kroma eklenmiş %1
Vanadium ise demirden
50 kat serttir. Bu
sertliğinden dolayı İngiliz
anahtarlarının yapımında
kullanılır.”
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PK temel olarak makro ve mikro
olarak iki gruba ayrılabilir. Makro
yani elle tutulabilir, gözle görülebilir nesne veya süreçlere uzaktan
niyetsel etkiyi kapsar. Buna örnek
kaşık bükme, saatleri durdurma
veya tavla zarlarını belli numaraya
düşürme olabilir. Bu başlık altında
düşünce fotoğrafçılığı, bitki büyümelerine etki, yara iyileşmelerine
etki de konulabilir. Bu amaçla birçok deney yapılmıştır en meşhurları SORRAT, SRI ve Rhine’nin
tavla zarları üzerine yaptığı deneylerdir. Mikro olan ise gözümüzle
göremeyeceğimiz küçük dünyasal
süreçlere etki demektir. Bu rastlantısal sayı üreteci, dijital bayt atma-
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Psikokinezi Deneyleri ve
Süreç
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çizgiden bakıldığında genelde simetriktir. Örneğin, huninin üstünden 9000 top aralıklı olarak aşağı
bırakılarak, aşağıdaki 330 ızgara
gözü arasından süzülerek geçer
ve en alttaki 13 kutu içine düşerler. Niyet ile bu eğriyi sağa ya da
sola saptırma yapılır ve istatistiksel
farklılığı ortaya konulmaya çalışılır.
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lara etki, bakteri büyümelerine etki,
hücre büyümesine ve parçacıklara
(foton gibi) etki olarak örneklenebilir. Bu konuda da deneyler çoktur
ve günümüzdeki deneyler daha
çok bu yöndedir. Schmidt deneyleri, PEAR deneyleri, rastlantısal
sayı üreteç deneyleri, çift yarık
deneyleri bu başlık kapsamına örneklerdir.
PK ile ilgili deneyler tarihsel olarak ve tekniklerindeki farklılıklar
açısından şu şekilde sıralanabilir: Rhine (1930), Schmidt (1970),
SIAC-SRI (1970), SORRAT (Society for Research on Rapport
and
Psychokinesis,1970-1985)
ve PEAR (Princeton Engineering
Anomalies Research,1971-2007)
deneyleri.
Bu deneylerin yöntemi tamamen
bilimseldir ve birçoğunun sonuçları yayınlanmıştır. Çoğu çalışmanın
sonucu zihnin-niyetin etkisi yönündedir. Zar atma deneylerinde PK
yaptığına dair iddiası olmayan sıradan bir kişi, zarın bir yüzünü seçer, istediği ile gelen aynı ise “isabet” kaydedilir. Normalde beklenen
şans oranı her atışta %50’dır. Rhine’nin başlattığı tavla zarı atma
deneylerinde 1935-1987 arası 73
yayın yapılmış ve 52 araştırmacı
çalışmış, 148 deneyde, 2560 insan, 2,6 milyon zar atışı yapılmış.
Tüm bu deneylerin toplam isabet
oranı %51,2’dir. Beklenen oran-

dan minik de olsa istenen yönde
bir sapma olduğunu göstermektedir. Bazı şüpheci bilim insanları bu
sonucu şöyle değerlendirmektedir:
“Buradan anlaşılan, zarların iyi bir
rastlantı üreteci olmadığı ve şans
beklentisi dışına çıkıp bir yönde
sapma yaptıklarıdır.” Zarların belli
yüzleri ağırlık eksikliğinden (delik
fazlalığından) daha çok ağır gelip
bir yönde toplanmaya neden olabilir, mesela 6-5-4-3-2-1. Bu nedenle sadece 6 yüzüne dayanan
test yanlış olabilir. Bunu da dikkate alan çalışmalarla zar yüzlerinin
ağırlıkları bile aynı seviyeye getirilmiş ancak yine de niyetin etkisi
yönünde sapma tespit edilmiştir.

Res�m. Mekanik toplar böyle bir
düzenekte üstten bırakıldığında
Gauss eğrisi denen bir dağılım ve
dizilme gösterirler. Dağılım orta

Mekanik tavla zarlarının iyi rastlantı üretememesi iddiası ve gelişen teknoloji nedeniyle elektronik
zarlar ortaya çıktı. Elektronik zar
atmalar mekanik zar ve para atmanın modern halidir. Zaman içerisinde farklı yöntemler kullanılmışsa
da genelde rastlantısal sayı üreteçleri (Random Number Generator, RNG) kullanılır. İki tür rastlantısal sayı üreteci kullanılmaktadır:
gerçek hardware tabanlı ve yalancı rastlantısal denen software
tabanlı sayı üreteçleri. Hardware
olanlar fiziksel kuantum işlemcilerdir. Araneus Ales-1 RNG gibi hardwareler kullanılır. Son rastlantısal
sayılar (1 ve 0) radyoaktif parçalanma veya diyot gürültüsünden
elde edilir. Sonraki sayılar kuantum olasılıklarına göre tamamen
rastlantısaldır. Software olanlarda
belli bilgisayar program algoritmaları kullanılır. Bunların başlangıçtaki belli olan kuralları sonucunda
rastlantısal bir sayı 1-0 şeklinde
üretilir. Başlangıçtaki kuralları belli
olduğundan tam rastlantısal oldukları kabul edilmez. Önceden verilen bir matematiksel algoritmaya
göre sonraki sayılar öncüllerden
oluşturulur. Aslında denklemi bilen
sonucu bilebilir. Ancak elbette deneye katılan ve bilgisayar programından haberdar olmayan kişinin
sonucu bilmesi beklenmez. Bu
nedenle de olsa gerçek rastlantısal kabul edilmezler. Eğer PK gibi
bir olaya inanılıyorsa (araştırılıyorsa) duyular dışı algı ve zamanda
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sonuçlara ulaşmıştı. Bilim dergisinin “yanlış soru” diye bir cümle
kurması bile tuhaftır. Bilim her soruyu sormalıdır çünkü.
Bilinç/niyet ya da gözlemcinin kuantum fiziğindeki dalga fonksiyonu
üzerine etkisini deneysel olarak
araştıran yakın zamanlı dört çalışma yapılmıştır. Bunların ilk ikisi
York ve Princeton üniversitesinde
yapıldı ve çift yarık deneyi üzerinde sıradan kişilerin niyetinin etkisi
olup olmadığı araştırıldı. Üçüncüsünde kapalı çift yarık sistemi
içeren Michelson interferometresi
üzerinde, meditasyon yapmış kişilerin (bu kelime bazı katı hal fizikçilerini rahatsız edebilir, ancak basitçe “dikkati yoğunlaştırma ve dikkat
verme yeteneği fazla olan kişiler”
düşünülmelidir) etkisi araştırıldı.
Yakın zamanlı son araştırma
ise çift yarık deneyindeki
girişim üzerinde meditasyon yapanların etkisi
araştırıldı. York Üniversitesi sonucuna göre
bilincin/niyetin etkisiyle HeNe Laser girişimi
üzerinde sıradan kişilerin
istenilen yönde istatistiksel anlamlı etkisi çıkmasa da,
istenilen
etki yö-
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lar. Başlangıçta zarlar, sarkaçlar,
sallanan bilyeler, su fıskiyeleri gibi
kaba mekanik sistemler üzerinde
etki araştırıldı. Daha sonra mühendislik yöntemleri gelişince, rastlantısal sayı üreteçleri ve elektronik
sistemler üzerinde niyetin etkisi
araştırıldı. 28 yılın sonunda tespit
edilen sonuç zihinsel niyetle elektrik lambalarının düğmelerini uzaktan açmak değil “rastlantısal süreçleri niyet ederek istenilen yönde
belli oranda saptırmanın” mümkün
olduğuydu. Buna ek olarak, “28 yılda istediğimiz her şeyi tekrar tekrar
yaptık ve aynı şeyleri tekrarlamanın anlamı yok” kanısına vardılar.
PK’nin bir öğrenme şeklinin olmadığı, sıradan kişilerin de PK etkisi
gösterebileceği, bilincin çevre ile
etkileşime girerek bir sisteme yeni
bir düzen verebileceği, grup
bilincinin bu etkiyi daha iyi
oluşturduğu ve de bilinçsiz
bir etkinin de olabileceği
sonucuna vardılar. 2007
yılında bu laboratuvar
kapandığında,
meşhur
Nature bilim dergisi “yanlış
sorular soran bir laboratuvar kapandı” diye
küçük bir haber
yaptı. Oysa
ne yanlış
sorular
sormuştu ne de
yanlış
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geriye doğru algı (retrokognisyon)
durumuna da inanmak gerektiğinden, kişi zamanda geçmiş bilgiye
ulaşıp sonraki sayıları algılayabilir.
Yani PK niyetsel etki ile değil de
duyular dışı algı ile öncülleri veya
sonucu önceden bilebilir.
Bilgisayar programı kullanılarak
yapılan software tabanlı sayı üreteçleri başlangıcı algoritmik olduğundan denek önceden gelecek
sayıyı bilebilir, çünkü sonuçta çıkacak sayı önsel olarak algoritma
içinde saklıdır.Diğer bir ifade ile bilgisayar bir veriden başladığından,
gelecekteki tüm sayılar aslında bir
şekilde önceden bellidir (0-1). Bu
bilgi denek tarafından gerçek zamanlı olarak edinilebilir. Bu durumda PK etkisi şüpheli hale gelebilir.
Hardware tabanlı sayı üreteçleri
için sonraki sayı oluşturulana kadar sonuç belli değildir. Bu durum
duyular dışı algı ile gerçek zamanlı
algılama olayını dışlar. Bu durumda denek gelecek durumu algılamaktan ziyade onu oluşturuyordur
ve gerçek PK etkisi olarak kabul
edilebilir. Rastlantısal sayı üreteçleri ele alındığında 1959-1987
arası, 68 farklı araştırmacıdan597
deneysel ve 235 kontrol üzerine
yapılan 832 araştırma yapılmış.
Bu çalışmalar bir arada ele alındığında ortalama etki (%52) tespit
edilmiş ve şans düzeyi olan %50
üzerinde bir etkidir. Bu gibi sonucun şans eseri oluşma olasılığı
1012’de 1’dır.
Princeton Mühendislik Anomalileri Araştırma laboratuvarı
(PEAR) 1979’da mühendis Robert Jahn ve psikolog Brenda
Dunne tarafından kuruldu. Amaç
zihinsel etki ile uçak kullanmaktı!
Şubat 2007’de kapanana kadar,
rastlantısal makineleri kullanarak,
olasılıklar üzerinde zihnin yönlendirici etkisini araştırmak için, 28
yılda milyonlarca deneme yaptı-
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nünde sapma eğilimleri tespit edildi. Princeton deneyinde ise tahmin
edilen ve istenilen yönde orta derecede istatistiksel anlamlı sapma
sağlandı. Michelson interferometresi kullanılan bu deneyde meditasyon yapan kişilerin çok anlamlı
istatistiksel etkisi (p=9,4x10-6) tespit edilirken, kontrol grubunda aynı
etki görülmedi. En son 2013’de
yayınlanan Radin’in çalışmasında
ise, 2 metre uzakta oturan katılımcılardan dikkatlerini HeNe Laser’in
kullanıldığı çift yarık sistemine
vermeleri ve uzaklaştırmaları istendi. Deney, sıkı koşullar altında
elektromanyetik etkileşimden ve
diğer gürültülerden korumalı şartlarda yapıldı. Sıcaklığın, işitsel geri
beslemenin, meditasyon yapmış
olmanın etkileri araştırıldı. Dikkati
girişim ölçere verme ile uzaklaştırma, katılımcıların meditasyon
yapmış olması ve yapmaması,
Dünyanın global jeomanyetik alan
gücü (GMF-ap indeks) ile ilişkisi de
analiz edildi. Buna göre dikkati deney düzeneğine yönlendirme, önceden meditasyon yapmış olma ve
dünyanın global manyetik alanında düşme ile girişim ölçeri istenilen
yönde saptırma anlamlı olarak ilişkili bulundu. Ancak diğer birçok çalışma gibi “katı fizik” topluluğunda
tartışılmaya bile gerek duyulmadı.
Anlaşılan odur ki, bu yeni bilgileri
anlayabilecek ve anlatabilecek şekilde, bilimsel değerler dizisi değişimine şiddetle ihtiyacımız var gibi
görünmektedir.
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Uzaktan Niyetle İyileştirme
Çalışmaları

Son yıllarda alternatif tedavi
yöntemleri arasında sayılmaya
başlanan “uzaktan iyileştirme” bir
çeşit uzaktan etkileme yöntemidir.
Uzaktan iyileştirme, “bilinçli olarak
bir kişi tarafından, başka bir kişinin
fiziksel veya duygusal iyilik halinin
sağlanması için yapılan girişim”
olarak tanımlanır. Uzaktan iyileştirme durumlarında “duacı” denen
birisi kullanılır. Duacı bazen hastanın resmine bakarak, bazende
yoğun bakımda uzaktan hastayı
görerek iyileşmesi yönünde iyi dileklerde bulunur. Dua eder. Bu çalışmalar insanlar üzerinde sıklıkla
yapılmıştır. Hayvanlarda deneysel
olarak oluşturulan yaralar üzerine
çalışılmış, kan ve bitki gibi başka
biyolojik yapılar üzerine de araştırmalar yapılmıştır.
Uzaktan iyileştirmenin etkisini
ortaya koymak için yapılan araştırmaların tüm şekilleri ileri derecede tartışmalıdır. Bu eleştiriler
içerisinde ‘plasebo etkisi’ en iyi
eleştiri; ‘sahtecilik ve uydurma’ en
kötü olanıdır. Yapılan uzaktan iyileştirme çalışmaları 100’den fazla
olmasına karşın, randomize-plasebo (veya hastanın kör olduğu)
kontrollü ve hakemli dergilerde
yayımlanan, deneyselden ziyade
insanları kapsayan klinik çalışmaların sayısı çok azdır. Kaliteli çalışmaların gözden geçirildiği bir makalede uzaktan iyileştirmenin etkisi
değerlendirilmiş ve ilginç sonuçlara ulaşılmıştır.

Yöntem ve sayı

Sonuç

Joyce-Welldon (1965)

Psikolojik veya romatizmal hastalığı olan
48 hastaya, 6 ay boyunca, her gün 15
saat dua edildi.

Belirgin etki yok

Collipp (1969)

Lösemili 18 çocuk için 15 ay boyunca
günlük dua edildi.

Dua edilen grupta daha az ölüm oranı.
Ancak, istatistiki anlamlı etki yok

Byrd (1988)

Kalp krizi nedeni ile hastaneye yatan
393 hasta çalışmaya alındı. Hastaneden
taburcu edilene kadar, hasta başına 3-7
kez dua yapıldı.

Dua edilen grupta daha az solunum cihazı
desteği, antibiyotik ihtiyacı veya daha az
idrar söktürücü ilaç ihtiyacı

Sicher (1998)

İleri AIDS hastalığı olan 40 hasta için 10
hafta boyunca dua edildi.

6 ay sonra daha az enfeksiyon, doktor
ziyareti, daha az hastaneye yatma,
yatanlarda ise daha kısa hastanede kalma
süresi, duygu durumunda daha belirgin iyi
hissetme.

Walker (1997)

Alkol bağımlılığı nedeni ile tedavi edilen
40 hasta için, 6 ay süre ile dua edildi.

Belirgin etki yok

Harris (1999)

Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda
yatan 999 hasta için, 28 gün boyunca dua
edildi.

Belirgin yarar var, ancak hastanede kalma
süresi değişmedi.

Harkness (2000)

Deri yaralanması olan 84 hasta, plasebo
ve tedavi grubuna ayrıldı. Altı hafta süre
ile 10 deneyimli iyileştirici plasebo grubu
dışındakilere dua etti.

Belirgin bir etki yok

Ebneter (2002)

14 diyabet hastası için, deneyimli beş kişi
tarafından, 4 ardışık hafta dua edildi.

Dua döneminde kanda fruktozamin
seviyelerinde düşme, dua sonrası yükselme
ve kısmen daha iyi kan şekeri kontrolü

Uzaktan iyileştirme etkisi insanın dua etmeye başladığı dönemden bu yana bilinse de bilimsel makalelerin
yayınlanması 1965’lerde başlar. 1965 yılında psikolojik ve romatizma hastalığı olan 48 hastaya 6 ay boyunca
her gün 15 saat dua edilmiş. Sonunda hastalara bir yararı olup olmadığına bakılmış. Belirgin bir yarar tespit
edilememiş. Bu hayal kırıklığı yaratan araştırmadan bir yıl sonra da lösemili 18 çocuk için 15 ay boyunca dua
edilmiş. Dua edilen grupta daha az ölüm olmasına karşın bilim adamlarının çok sevdiği istatistiksel değerlendirmede anlamlı sonuç tespit edilemedi. Epey uzun bir aradan sonra 1988 yılında kalp krizi nedeniyle hastaneye yatan 393 hastaya, taburcu edilene kadar 3-7 kez dua edildi. Dua edilen grupta daha az solunum cihazı,
idrar söktürücü ilaç ve antibiyotik gereksinimi duyuldu. Daha sonraki önemli bir çalışma 1998 yılında yapıldı ve
ağır AIDS hastası olan 40 hasta için 10 hafta boyunca dua edildi. İlginç olarak bu hasta grubunda, 6. ayda çok
olumlu etkiler ölçüldü: daha az iltihap yaşadılar, doktorlarını daha az sorunlarla daha az ziyaret ettiler, daha az
hastaneye yattılar, duygu durumsal olarak çok daha iyi hissettiler.

Şubat - Mart 2018

Çalışmacı

Popüler Bilim

ZİHNİN YA DA NİYETİN DIŞ DÜNYAYA ETKİSİ OLABİLİR Mİ?

55

ZİHNİN YA DA NİYETİN DIŞ DÜNYAYA ETKİSİ OLABİLİR Mİ?

Bunlara ek olarak başka çalışmalar da yapıldı ve her hasta grubunda olumlu sonuçlar elde edilemedi. Uzaktan niyetle veya dua
ederek iyileştirme çalışmalarından
çıkan genel sonuçlar şunlardır:
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1. Duanın ve iyi niyet göndermenin kısmen olumlu etkileri her çalışmada olmasa da vardır,
2. Genellikle, pozitif (olumlu) dua
etkisi bulunan çalışmaların yayımlanmasına doğal bir eğilim vardır,
3. Yapılan bilimsel çalışmalar;
plasebo (ilaç yerine şeker verilen)
kontrollü-randomize olarak gruplandığında ve çalışmalar kalitelerine göre değerlendirildiğinde, daha
kaliteli ve planlı çalışmalarda, tedavi edici etkinin daha az olduğu
görülmektedir. Dolayısı ile bazı
çalışmalarda belirgin etkinin gözlenmesi çalışma metodunun zayıflığının yanlış bir yansıması olabilir,
4. Genel olarak, uzaktan iyileştirme çalışmalarına bakıldığında ortaya çıkan pozitif etki, %57’dir.
5. Uzaktan iyileştirme çalışmalarına dâhil edilebilecek şekilde,
dokunmadan, üç-beş santimetre
uzaktan “el gezdirilerek” yapılan
iyileştirme çalışmaları da vardır ve
olumlu etki benzer olarak %63’tür.
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Bunun yanında canlılardaki biyolojik süreçler üzerinde de niyetin etkisi
konusunda araştırmalar yapılmıştır.

Bakterilerin
büyüme hızını azalttı
(Nash CB, 1982)

Farelerde kanser
büyüme hızı azaltıldı
(Grad B, 1970)

Farelerde oluşturulan
cilt yaraları daha hızlı iyileşti
(Grad B, 1961)

Test tüpünde kişinin kendi
kanının tuzlu suda
parçalanması azaltıldı
(Braud WG, 1990)

Gönüllü kişilerde deneysel
yaralar hızlı düzeldi
(Wirth DP, 1990)

Hücre kültüründe bitki
büyümesine etki
(Braud and Schlitz, 1991)

Anlaşılan şu ki, sorun veya hastalık içinde bulunan kişiye dua edilmesi,
her durumda olumlu sonuç verebilmektedir. Kişi kendine dua edildiğini
bilsin ya da bilmesin olumlu sonuç yönünde bir eğilim olabilir. Bu nedenle
dua eden ve dua alan açısından bakıldığında, hem zihnin/niyetin doğrudan etkisi hem de psikolojik mekanizmaların nöro-immünolojik mekanizmaları harekete geçirmesi ile dua edilenin bedeninde bağışıklık sistemi
olumlu yönde güçlendirilebilir. Çok ucuz olan duanın dinsel ve geleneksel olarak yapılmasının en azından zararı olmadığına göre, yapılmalıdır.
Bilim net bir etki ortaya koyamasa da.
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D I S FA J I

Yemek yeme esnasında
yutkunurken zorlanıyorsanız, su
içmek bile size acı veriyorsa ve
bu durum hayat kaliteniz üzerinde
olumsuz etkiler bırakıyorsa
sebebi disfaji yani tümör olabilir.
Halk arasında yutkunma zorluğu
olarak bilinen disfajinin nedenlerini
ve tedavi yöntemlerine kısaca
anlatalım.

DISFAJI NEDIR?

Disfaji ya da bilinen adıyla
yutkunma zorluğu, alınan yiyecek
ve içeceklerin ağızdan mideye
inerken normalden daha fazla
zaman ve çaba gerektirmesi
durumudur. Hatta bazı durumlarda
yutkunma güçlüğüne ağrı da eşlik
eder. İleri safhalarda ise yiyecek
ve içecekleri yutmak imkânsız hale
gelebilir.
Genellikle besinler çok hızlı
veya yeterince çiğnenmemesi
durumunda görülen yutma güçlüğü
kalıcı hale geldiğinde mutlaka tıbbi
olarak tedavi edilmelidir. Her yaşta
görülen yutma zorluğu daha çok
yaşlılarda görülmektedir.

DISFAJI NEDEN ORTAYA
ÇIKAR?

Yutma faaliyetlerine katılan
organların; enfeksiyon, tümöral,
metabolik, nörolojik, doğumsal ve
diğer nedenlerle fonksiyonlarının
bozulmasıyla yutma güçlüğü ortaya
çıkabilir. Bunun dışında;
• Bademcikler şişmiş ve yemek
borusu çok daralmış ise yutmada
sıkıntı olur.
• Yemek borusunun kaslarında
görülen zayıflık da yutma
güçlüğüne sebep olur.
• Barretözofagus rahatsızlığı yutma
güçlüğü ve takılma hissi ile kendini
gösterir.
• Yemek borusunda görülen
iltihaplar disfajinin nedeni olabilir.
• Bazı kas hastalıklarına bağlı
(Guillain Barre sendromu gibi bir
durum) nedeni ile yutma güçlüğü
olabilir.
• Bazı alerjik nedenlere bağlı yutma
güçlüğü ve boğazda takılma hissi
oluşabilir.
• Bazı mide hastalıkları nedeni ile
yutma güçlüğü ve boğazda takılma
hissi görülebilir.
• En kritik sebebi ise yutma
eyleminin geçiş bölgesinde görülen
tümörlerdir. Katı gıdalarda kendini
gösteren tümor, ilerledikçe sıvı
gıdaların tüketilmesini de zorlaştırır.
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DISFAJININ EN YAYGIN BELIRTILERI
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• Yutma esnasında ağrı
oluşması,
• Ağızda tükürük artışı,
• Yiyeceklerin boğaza takılma hissi,
• Midede ekşime,
• Boğaz ve göğüste rahatsızlık hissi,
• Yiyeceklerin geri gelmesi,
• Besin ve mide asidinin
boğazda birikmesi,
• Ani görülen kilo kayıpları bu belirtiler arasında

sayılabilir.
Bebek ve çocuklarda
görülen disfajinin belirtileri
ise şu şekilde özetlenebilir;
emzirme ve yemek yeme
sırasında dikkat eksikliği,
yemek yemeği reddetmesi,
yemek yerken ya da emerken görülen huysuzluk,
yemek yeme sırasında boğulur gibi olması, öksürmesi, kusması, kilo alma ve
büyümede yavaşlama vb.

Op. Dr. Koray CENGİZ
KBB Uzmanı

DİSFAJİ PROBLEMİNDE TEŞHİS SÜRECİ

Kendisinde veya çocuğunda yutma
güçlüğü olduğunu gözlemleyen
bir kişinin mutlaka gastroentroloji,
KBB veya genel cerrahi uzmanına
başvurması gerekir. Yutma güçlüğü
veya boğazda takılma hissi
tanısı için gereken kan testleri,

endoskopik gastroskopi tetkiki,
baryumlu röntgen, klinik muayene,
hastanın öyküsü gibi yöntemler ile
yutma güçlüğünün nedeni tespit
edilmeye çalışılır. Eğer doktor tümör
veya kanserden şüpheleniyorsa
onkolojik değerlendirmeler gerekir.

ağız ve boğaz antiseptik gargara
ve spreyleri kullanılabilir. Bademcik
şişmesine bağlı yutma güçlüğünün
tedavisinde bademciklerin şişmesine
neden olan iltihabi durumun tedavisi
ya da bademciklerin cerrahi olarak
alınması gibi tedaviler uygulanır. Eğer
kas hastalıklarına bağlı olarak ortaya
çıkıyorsa fizik tedavi ile yutkunma
güçlüğünün önüne geçilebilir.
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Disfajide tedavi yöntemi hastalığın
teşhisine göre değişiklik gösterir. Eğer
beyne bağlı bir sebepten ötürü yutma
güçlüğü görülüyorsa bunu tedavi
etmek çok mümkün değildir. Çünkü
felçli kasların tekrar aktif hale gelmesi zordur. Bu hastalarda mide karın
duvarı ile ağızlaştırılarak bu kapıdan
hastanın beslenmesi sağlanır.
Sebep enfeksiyon ise, antibiyotikler,
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DİSFAJİ (YUTKUNMA GÜÇLÜĞÜ) TEDAVİSİ
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kanseri yenmede
müzik terapisinin
mucizevi etkisi
Farkındalık, yaşa ve yaşat.
Dünyada her yıl 14 milyon kişi kansere yakalanıyor ve yaklaşık 8 milyon kişi kanser nedeni ile ölüyor.
TÜİK’e göre Avrupa’da her 4 ölümden 1’inin kanserden kaynaklandığı, Türkiye de ise 2014 ve 2016 yıllarında kanser ölüm oranın %20 olduğu belirtilmiştir. Yani Türkiye’de her 5 ölümden 1’i kanser vakasıdır.
Korunma kanser ve diğer hastalıklar için en önemli basamak. Ancak hastalığa yakalandıktan sonra bakım
ve tedavi hem hasta, hem ailesi hem de tüm sağlık personeli ve sağlık kurumları için her yönü ile emek, paha
ve güç gerektiriyor.
Kanser tanısı, bireylerde ve ailelerde strese neden olan en korkulan, ciddi yaşam olaylarından biridir. Ölümü
çağrıştırıyor olması endişe ve stresi daha da artırıyor. Sosyal, fiziksel ve duygusal refahı bozarak, öfke, korku,
hüzün, suçluluk ve utanç da dâhil olmak üzere bir dizi taşıması güç duygu ile sonuçlanıyor.
Biz de dahil birçok gelişmiş ülke de de zor tıbbi tedavi sürecine eşlik eden destekleyici kanser bakımını
içeren bakım ve tamamlayıcı yöntemler kanserli hastada bu güç duyguların azaltılmasında kullanılmaktadır.
Ülkemizde daha az olmakla birlikte gelişmiş ülkelerde daha çok kullanılan bir yöntem müzik terapidir.

Prof. Dr. Gülten Kaptan ATEŞOĞLU

Şubat - Mart 2018

Popüler Bilim

Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü
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Gelişmiş ülkelerde, müzik terapistleri doktorlar, hemşireler, konuşma terapistleri, psikologlar ve
psikiyatrlar gibi diğer sağlık uzmanlarıyla birlikte çalışırlar.
İngiltere’de 600’den fazla kayıtlı
müzik terapisti var. Hastaneler ve
bakım evleri de dâhil olmak üzere
çeşitli yerlerde çalışmakta oldukları belirtiliyor.
Kruse tarafından Amerika müzik
terapistlerine yapılan ankete göre,
müzik terapistlerinin çoğunluğu
onkoloji birimlerinde kanser hastaları ile çalışmaktadır.

“Koşullar ne olursa olsun
insan için destek, güç
duyguları azaltma ne yüce
bir emek. Acı çeken bir
insanı evreni kucaklayacak
duygulara taşımak, yaşam
sevincini onatmak, süresi
ne olursa olsun yaşama
kalite katmak. Bak ve
yaşat.”
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Kanser hastaları için müzik terapisinin pek çok yararı vardır - etkileşimli müzik terapi teknikleri (enstrümantal doğaçlama, şarkı söyleme)
ve alıcı müzik terapi teknikleri (kaydedilmiş veya canlı müzik, müzik ve
hayali dinleme) ruh halini iyileştirmek, stres azaltmak, ağrı, kaygı düzeyi ve gevşemeyi artırmak amacı
ile kullanılmaktadır.
Amerikan Müzik Terapi Derneği’ne göre “Müzik Terapisi, her
yaştan hastanın fiziksel, duygusal,
bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır. Müzik
terapisi müdahaleleri, sağlıklı yaşamı teşvik etmek, stres yönetimi,
ağrıyı hafifletmek, duygularını ifade
etmek, hafızayı geliştirmek, iletişimi
geliştirmek ve fiziksel rehabilitasyonu teşvik etmek için tasarlanabilir.
Özetle;
• Duyguları ifade etmede,
• Bir hastalığın belirtileri ve tedavisi ile başa çıkmada,
• Rahatlama ve rahat hissetmede,
• Duygusal ve fiziksel iyilik halini
geliştirmede,
• Özgüven ve benlik saygısı geliştirmede,
• Yaratıcılık duygusunu geliştirme
veya yeniden canlandırmada yararlı olduğu belirtilmektedir.
Çoğumuz, sevdiğimiz bir müziği
dinlemenin ne kadar sakinleştirici
ve rahatlatıcı olduğunu biliriz. Müzik
terapisinin Kanserli bireylerde de;

• Ağrı,
• Kaygı,
• Depresyon hastalığın bazı yan
etkileri ile baş etmede rahatlatıcı
rolünden bahsedilmektedir.
Müzik terapisi, kanser de dâhil
olmak üzere herhangi bir hastalığı
tedavi edemez veya önleyemez.
Ancak bazı araştırmalar, müzik
terapisinin kanserli kişilere kaygılarını azaltmalarına yardımcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, yaşam
kalitesini artırmaya ve belirtileri
ve yan etkileri azaltmaya yardımcı
oluyor şeklinde sonuçlar veriyor.
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Prof. Dr. Halil KIRBIYIK

TUG (Türkiye Ulusal Gözlemevi) Müdürü
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Güneş sistemimiz sekiz gezegen
(Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün),
asteroitler ve kuyruklu yıldızlar gibi
etrafında dolanan gök cisimlerini
içerir. Güneş sistemindeki dokuzuncu gezegen olan Pluto, 2006
yılında Uluslararası Astronomi Birliği’nce gezegenlikten düşürülmüş
ve cüce gezegen olarak tanımlanmıştır.
Güneşin Dünya’ya uzaklığı 150
milyon km’dir. Bu uzaklık dünya
yörüngesinin elips olmasından dolayı yıl içinde farklılaşmaktadır.
Güneş ve güneş sisteminin oluşumu hakkında bir kaç kuram olmakla beraber bir tanesinin en
muhtemel olduğu düşünülmektedir. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce güneş sisteminin yerinde gaz ve toz
bulutu vardı. Kütle çekimsel etki
ile gaz ve toz bulutunda merkeze
doğru çökme başladı ve iç dinamiği nedeniyle dönme hareketi ile beraber merkezde güneş oluştu. İlk
güneş sisteminin öncül gaz bulutunu oluşturan etmenin daha önce
o bölgede yaşanmış bir süpernova
patlamasının olduğu düşünülmektedir. Süpernova patlaması sonucu
ortaya çıkan kozmik küllerden de
güneş sistemi oluşmuştur. Başka
bir deyişle sadece güneş değil bizler de söz edilen kozmik küllerden
oluştuk.
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Helyum yanması şiddetli bir patlama şeklinde olur. Bu süreçte dış
katmanlar genişleme gösterir ve
yıldız fiziki olarak büyür. Hacmi
genişler. Güneş, astronomi dilinde
kırmızı dev olmaktadır. Çekirdekte
helyum yanması yaklaşık 5 milyar
yıl sürecektir. Güneşimiz kırmızı
dev evresindedir. Kırmızı dev olması aşamasında güneşin yarıçapı büyüyecek ve en yakınındaki Merkür ve Venüs gezegenlerini
yutacak ve dış katmanları dünyaya
ulaşacaktır. Böylece dünyadaki
canlı yaşam son bulacak; tam anlamıyla kıyamet kopacaktır. Bundan sonra yaşanabilir gezegenler
hangileri olacaktır; onun cevabını
kesin olarak bilmek mümkün değil.
İşte bu sebepledir ki uzayda başka
gezegenlerde ve başka yıldızlarda
ötegezegenlerin varlığı peşinde
koşmak önemlidir.
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İlk gaz bulutundan başlayarak
güneşin evrimi çalışıldığında bugüne gelebilmesi için yaklaşık 4,5
milyar yıl geçmesi gerekmektedir.
Hesaplamalar bunu göstermektedir. Yapılan çalışmalar, şu anda
merkezde hidrojen yaktığını ve
güneşin enerjisinin 4 hidrojen atomunun yakılarak helyum atomuna
dönüşmesi sırasında ortaya çıkan
kütle farkından kaynaklandığına
işaret etmektedir. Dört hidrojen
atomunun kütlesi bir helyum atomunun kütlesinden fazladır. Kayıp kütle A. Einstein’ın E=mc2
denklemine göre enerjiye dönüşmekte ve bu enerji de Dünya’ya hayat vermektedir.
Çekirdek
tepkimelerinin
yaşandığı ve hidrojenin yakıldığı merkezdeki sıcaklık
milyon derece mertebesindedir. Merkezindeki hidrojenin %10’u yakıldıktan sonra
veya helyuma dönüştürüldükten sonra çekirdek tepkimeleri durur. Zira sıcaklık helyumu yakmaya yetmez. Nükleer
enerji musluğu kapanmıştır. Bu
aşamada Güneş diğer enerji
musluğunu açar. O da çekimsel
enerjidir. Çekimsel çökme devreye
girer; çökme enerjisi kinetik enerjiye dönüşür ve sıcaklık 100 milyon
dereceye (108) çıktığında helyum
yanmaya başlar. Helyum yanması
sonucu merkezde karbon birikmeye başlar. Merkezdeki helyumun
yanması bittikten sonra artık karbon çekirdekli bir güneşimiz var
demektir. Karbon çekirdeğin dışındaki daha soğuk kabuk kısmında
ise hala helyum vardır.
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Helyum yanması patlamalı olmaktadır. Patlamalı helyum yanması sonucu açığa çıkan enerjinin
etkisiyle güneşin dış katmanlarındaki madde uzaya veya çevresine
atılır. Merkezde kalan karbon çekirdekli kütle, atılan maddeyi çekimsel kuvvetle yıldızın veya güneşin etrafında tutar ve astronomide
“gezegenimsi bulutsu” (planetary
nebula) adı verilen ve kütlesi küçük olduğu için cüce fakat yüzey
sıcaklığı yüksek olduğu için de
beyaz sıfatları kullanılarak “beyaz
cüce” (white dwarf) olarak tanımlanır. Güneş beyaz cüce olduktan
sonra ömrünü tamamlamak üzere, düşük ışınım gücü ile sakin bir
hayat sürer ve yaklaşık 10 milyar
yıl sonra hiç ışık yaymaz hale gelir
ve güneşimiz ölmüş olur. Başka bir
deyişle kara bir cisim olur. Böyle
bir son, küçük kütleli yıldızlar (kütlesi 1,44 güneş kütlesi ve aşağısı
olanlar) için geçerlidir. Daha büyük
kütleli yıldızların sonu daha dramatik olacakatır. Bunu da başka
bir yazımızın konusu yapacağız.
Bize hayat kaynağı olan ve dünyadaki canlı yaşamı besleyen güneşin kısa hayat hikayesini burada
bırakarak bugünkü güneşten de
kısaca söz edelim. Konuya bir şiirle girerek Nazım Hikmet ve güneşi
Nazım’ın şu şiiriyle hatırlayalım:
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Güneşi İçenlerin Türküsü

...
Güneşi içiyoruz sesinde!
Çoşuyoruz,
çoşuyor!..
Yangınlı ufukların dumanlı perdesinde mızrakları göğü yırtan atlılar
koşuyor!
Akın var
		
güneşe akın!
Güneşi zaaaapteceğiz
güneşin zaptı yakın!
Toprak bakır
gök bakır
Haykır güneşi içenlerin türküsünü,
Hay-kır
Haykıralım!
....
Güneş zaptedildi sayılır artık.
Güneşle ilgili bilinmeyen veya çözülmeyen pek az şey kaldı. Yüzeyindeki fiziksel olayların gözlenmesiyle merkezini doğrudan görmek
mümkün hale geldi.
Güneşe ve güneş sistemine olan
ilgi ilk insanlardan bugüne hep devam etmiştir.
Güneşin fizik olarak anlaşılmasına yönelik ilk somut çalışma George Ellery Hale ile başlar. Hale Dünya dışında manyetik alan varlığını
gösteren ilk bilim adamıdır. Tarih
25 Haziran 1908 dir. Bu buluş güneşle ilgili yeni araştırma ufukları
açıyordu. Güneş yüzeyindeki etkinlikler ve manyetik alan ile iyonize gazın etkileşmesi çok çalışılmıştır ve gezegenler arası ortama
atılan yüklü parçacıkların dünya
atmosferi ve dünya manyetik alanı
ile etkileşerek birçok fiziksel olaya
neden olması ve dünyadaki yaşamı da etkilemesi konuları da ayrıca
bir makale konusu yapaılacak kadar önemlidir.
Bu çalışmada güneşin yüzeyinde gözlenen kıpırtaları anlatan salınımlardan söz edeceğiz.
R. Leighton ve arkadaşları 1960

yılında kalsiyumun (Ca) 6103 Angstrom olan tayfsal çizgisinde
gözlenen maviye ve kırmızıya kaymalardan 5 dakikalık salınımı keşfediyorlar. Güneşin yüzeyinde gözlenen kımıltıların belli bir dönem ile
(296 saniye ~ 5 dakika) yükselip
alçaldığını buldular.
Yeni bir alan doğmuştu. Güneşte salınımlar keşfedilmişti. Gözlenen salınımlardan yararlanarak
modellemeler yapıldı. Amaç yıldız
yapısını (güneşin yapısını) ve yıldız içindeki fiziksel süreçlerin nasıl
işlediğini görmek ve anlamaktır.
Salınımlar konveksiyon bölgesince tetiklenmektedir. Dış katmanlarında konveksiyon bölgesi olan
yıldızlarda güneştekine benzer salınımlar gözlenmektedir. COROT
(2006 da atıldı) uydu gözlemleri
güneş dışında da, benzer yldızlarda genliği daha büyük salınımlar
gözlendi. Öyleyse konvektif katmanın varlığı önemlidir. Aşağıdaki
resimde ışıkkürenin (photosphere)
hemen altında konvektif katman
görülmektedir. Bu katmanın yüzeyden derinliği aşağı yukarı 200.000
km’dir. Katmanın taban sıcaklığı
milyon derece mertebesinde olup
ışık kürenin hemen altına tekabül
eden üst yüzeyinde ise sıcaklık
20.000 K derece mertebesindedir.
Resimde kırmızı bölgeler içeriye, mavi bölgeler dışarıya hareket
ederek zonklama yapmaktadır. Bu
hareketler hashas bir şekilde gözlenebilmektedir
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Yüzeydeki kımıltılar hız profili,
sıcaklık değişimi, parlaklık değişimi oluşturur. Bunlar gözlenirse
iç bölgelerle ilgili taşıdıkları izler
hakkında bilgi sahibi oluruz. Dalganın tipine göre bu bilgiler değişir.
Böylece, doğrudan göremediğimiz
iç bölgeleri dolaylı görme şansı yakalamış oluruz.
R. Leighton ve arkadaşlarının
1960 yılında gözledikleri güneşteki 5 dakikalık salınımlar bunlardır.
Güneşimiz de insan kalbi gibi atmakta ve nabzı beş dakikada bir
olacak şekilde ritim tutmaktadır.
Adeta nefes alıp vermektedir.
Şiirden esinlenerek güneşin artık
zaptedildiğini yazdıysak da henüz
tamamen zaptedilmiş sayılmaz.
Hala bazı bilinmeyenleri içinde
saklamaktadır. Yaşam kaynağımız
Güneşi çalışmaya devam edeceğiz.
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Konvektif bölgede (convective
zone) hidrojen (H) ve helyum (He)
atomları içeriden (radiative zone)
gelen enerjiyi soğurarak iyonlaşma
için harcarlar. Burada enerji barajı
oluşur. Enerji depolanır.
İyonlaşma bölgesinde (konvektif
bölgede) biriken enerji genişleme
ile bolşaltılır. Sonuç olarak, yıldız
dışa doğru genişler. Genişledikçe yoğunluk ve sıcaklık düşer ve
hareket ters döner ve büzülme
başlar. Gaz sıkışır. Gaz sıkışınca
tekrar enerji depolar. Yoğunluk ve
basınç artar. Basınç dışa doğru
kuvvet uygular ve bu şekilde bir
piston gibi salınım başlamıştır.
Konvektif bölge çaydanlığa benzetilebilir. Kaynayan sudaki kabarcıklar gibi kütle anafor noktaları
oluşur. Bunlar ses dalgalarını oluşturur ve kaynayan çaydanlığın titreşimi gibi güneş tümden titreşime
geçer. Güneş yüzeyinde gözlenen
salınımlar bu titreşimlerdir. Çok
değişik tiplerde titreşim olabilmektedir.
Titreşimler sonucu oluşan dalga yüzeye vurur, geri yansır ve
iki dalga üst üste biner. Böylece
kararlı dalga oluşur. Artık tek dalga
olmuşlardır. Aynı durum iç katman
veya alt da meydana gelir. Uç noktalar dalga düğümleridir.
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Yaşamın değeri, uzun yaşamakta değiI, iyi yaşamaktadır.
						
Montaigne

Yaşa Göre
Yaşam Memnuniyeti
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Yaşam memnuniyeti, bireyin yaşam niteliğini bütünüyle değerlendirmesi sonucunda ulaştığı olumluluk derecesi anlamına
gelmektedir. Memnuniyet yeterince yapmak, gerçekleştirmek anlamına gelen Latince bir sözcüktür. Memnuniyet, bireyin beklentilerinin, gereksinimlerinin, istek ve dileklerinin karşılanması olup,
yaşam memnuniyeti, kişinin yaşam niteliğine öznel bir değer biçmedir. Yaşam memnuniyeti bireyin kendi yaşam niteliği sonucunda biçimlenmektedir. Aynı zamanda yaşam doyumu ya da mutluluk olarak da dile getirilebilen yaşam memnuniyeti, bir bireyin
kendi belirlediği ölçütlere uygun bir biçimde tüm yaşamını olumlu
bağlamda değerlendirmesi tanımına da uyarlanabilmektedir. Yaşam memnuniyeti ve yaşam doyumu öznel iyilik durumunun bilişsel bileşenidir. Bu bileşen, bireyin beklentileri yani hayattan ne
beklediği ile sahip olduğu şeylerin karşılaştırılmasıyla elde edilen
sonuçtur.
Yaşam memnuniyeti, bireyin yaşamının tüm boyutlarını genel
olarak kişinin tüm yaşamını ve bu yaşamın çeşitli boyutlarını içerir
ve belirli bir duruma ilişkin doyumu değil, genel olarak tüm yaşantıdaki doyum ifade eder. Yaşam memnuniyeti, bireyin iş, serbest
zaman ve diğer zaman dilimlerindeki yaşantısına ait duygusal
tutumlarıdır. Bu anlamda bireyin yaşam memnuniyetini yaş, sağlık, cinsiyet, çalışma durumu, kişilik özellikleri, fiziksel etkinlik ve
stres düzeyinin yanı sıra; iş, eğitim, din, evlilik statüsü gibi sosyodemografik etmenler, fiziksel etkinlik ve boş zaman etkinliklerine
katılım düzeyleri etkiler.
Bireyin günlük yaşamındaki etkinliklerden zevk alması, yaşamıyla ilgili hedeflerinin olması ve yaşamının bir anlam taşıdığını
düşünmesi, kendiyle ilgili pozitif bir “ben” imgesine sahip olması ve genel olarak iyimser bir tutuma sahip olması; bireyin kendi
yaşamına ilişkin duygularının ve yargılarının olumlu olmasını ve
dolayısıyla yaşamından duyduğu memnuniyetin yüksek olmasını
sağlamaktadır. Bir diğer deyişle, pozitif özgüven, kontrol duygusu,
dışa dönüklük, iyimserlik, olumlu sosyal ilişkiler bireyin yaşamdan
duyduğu hazzı etkilemektedir.

çok önemli bir rol üstlenmektedir.
Zira sanatın hayatımızdaki başat
işlevlerinden biri kim olduğumuzu,
neye inandığımızı ve neyin parçası
olduğumuzu anlamamıza yardımcı
olmasıdır. Bu anlamda sanat hem
kendimizi hem de başkalarını anlamamıza yardımcı olurken, aynı
zamanda sosyal yaşamımızda
kendimizi doğru ifade edebilmemizi de sağlamaktadır. Aristoteles’in
de dediği gibi, sanatın öncelikli işlevlerinden biri, hatta en önemlisi,
insan ruhunun kötü, yıkıcı duygulardan arınmasını sağlamasıdır.
Sanat, birey ve toplum, etkileşim içindedir. Toplumsal yaşam ve
birey sanatı, sanat da toplumu ve
bireyi etkilemektedir. Bireyin, yaşamının her döneminde sanatsal
faaliyetlere ağırlık vermesi, hem
kendi yaşamını ve çevresindeki
bireylerin yaşamını olumlu yönde
etkilemekte, hayatlarında karşılaştıkları problemlerin çözümüne katkı sağlamaktadır.
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Sanat, hayatın her alanında ve
anında bireyin karşısına çıkar. Birey, nereye bakarsa baksın, sanatın çeşitli biçimleri ve çeşitli tasarım ürünleriyle karşılaşır. Sanat ve
buna bağlı olarak sanat yapıtlarının bireyin yaşamında hem işlevsel açıdan hem de estetik açıdan
etkileri bulunmaktadır. Bir edebi
eseri okuyan, müzik dinleyen, film
ya da tiyatro piyesi izleyen, plastik sanatlarla ilgilenen birey hem
düşün dünyasını hem de duygu
dünyasını geliştirmektedir. Sanat
ile düşün ve duygu dünyası gelişen bireyler, sınırlı bir çerçevede
yer alan hayatlarından uzaklaşabilmekte, yaşama daha sıkı sarılmakta, kendi dışındaki bireyler için
de faydalı olabilecek eylemlere girişebilmektedirler.
Sanat ve sanat yapıtları, bireyin düş gücünü de geliştirmekte
ve zenginleştirmektedir. Birey, bir
sanat yapıtına bakarak, okuyarak,

izleyerek ya da dinleyerek, sanatçı
tarafından yorumlanarak aktarılan
bir mekânda, manzarada ya da
seste daha önce hiç fark etmediği
yönler keşfedebilir. Bu anlamda sanat yapıtları bireyin farkındalığını
da geliştirmektedir. Sanat, bireyin
farkındalığını arttırdığı kadar, düş
gücünü zenginleştiren, yaşamdan
zevk almasını sağlayan, başka
bireylerin yaşamına dokunabilmesine imkân veren bir olgudur. Aynı
zamanda sanat, insanların birbirini
anlamasını, etkileşimde olmasını
sağlayan, insanlar arasındaki farklılıkları ortadan kaldıran bir iletişim
aracıdır.
Sanat, bir bireyin yaşantısını
olumlu yönde değiştirme, kendisini geliştirmeye devam ederek
olumlu ben imgesine sahip olma,
zihinsel ve duygusal dünyasını
geliştirme, kendi varlığını değerli
bulma, yaşam memnuniyeti arttırma ve hem kendi hem de içinde
yer aldığı toplum için üreterek, yararlı olmaya devam edebilmesinde
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Yaşam Memnuniyetinde
Sanatın Önemi
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Hareketsiz
Yaşam
Vücudu
Hareketsizleştiriyor
Doç. Dr. Kerem GÜN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Havalandırması klimayla sağlanan, günün en
az 8 saatinin geçirildiği ofisler insanların fiziksel
ve ruhsal sağlığını tehdit ediyor. Ofis çalışanlarının uzun süre bilgisayar başında vakit geçirmeleri ve hareketsizlik nedeniyle kişilerde; fıtık,
kireçlenme, omurga eğrilikleri, boyun düzleşmeleri meydana geliyor.
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Vücut için en büyük düşman
hareketsizlik
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Gelişmiş teknoloji ve üst düzey konfor ile donatılmış modern ofis ve ev ortamları, lüks araçlar içinde yapılan kısa mesafe yolculuklar pek
çok kişi için imrendirici olsa da ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Bu konuyu
destekleyen pek çok bilimsel kanıt bulunmaktadır. Örneğin 200.000 den fazla kişinin fiziksel
aktivite seviyeleri ve kilolarının araştırıldığı bir
çalışmada günde 11 saatten fazla oturanların,
4 saatten az oturanlara oranla 3 yıl içinde ölme
risklerinin %40 daha fazla olduğu saptanmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel inaktivitenin gelişmiş ülkelerdeki ölüm nedenleri arasında ilk 5
sırada yer aldığını bildirmektedir.
Solunum sistemi, kalp damar sistemi veya
sindirim sistemi gibi pek çok vücut sistemi fiziksel inaktiviteden direkt veya dolaylı yollarla etkilenebilirse de, hekime başvuruda ilk ve en sık
şikayet olan “ağrı” genelde kas iskelet sistemi
kaynaklıdır. Çünkü kas iskelet sistemi (özellikle
omurga) vücudun çevre ve yerçekimi ile girdiği amansız mücadelede ön safta yer alır ve bu
mağlubiyette kişinin ödediği bedel ağrıdır. Yapılan çalışmalar bu konuyu destekler şekilde ofis
çalışanlarının tamamına yakının hayatlarının bir

İş değişikliği yapmak, çalışma
saatlerini azaltmak gibi ütopik çözümler dışında bu karamsar tablonun değişmesi için neler yapabiliriz, tamamen çaresiz miyiz?
Kişinin temel bazı davranışları-
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Ofis düzeninde ufak
değişiklikler yaşam
kalitesini arttırıyor
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döneminde bel veya boyun ağrısı çektiğini ortaya koymaktadır.
Hareketsiz yaşam tarzı boyun ve
bel düzleşmesi, sırt-bel ağrısı, kas
spazmları, miyaljiler gibi nispeten
başlangıç aşamasında sayılabilecek omurga sorunlarından, skolyoz, kamburluk, bel fıtığı veya bel
kayması gibi ciddi omurga patolojilerine kadar geniş yelpazede yer
alan pek çok tıbbi duruma sebebiyet verebilmektedir.

nı ve alışkanlıklarını değiştirmesi,
basit çevresel düzenlemeler yapması sorunların tamamen ortadan kalkmasını sağlamasa da, en
azından daha tolere edilebilir ve
kalıcı olmayan bir tablonun oluşmasını sağlayabilir.
• Masa, sandalye ve çevresel
birimlerin ergonomik ayarlarının
iyi yapılması, rutin davranış ve
alışkanlıkların değiştirilmesi ile kıyaslandığında nispeten daha basit olduğu için mücadeleye karar
verdikten sonra ilk değişiklikler bu
birimler üzerinde yapılmalıdır.
• Monitörün göz hizasına getirilmesi,
• Koltukta bel ve kol desteklerinin iyi ayarlanması, ayaklar altına
hafif bir yükselti konarak dizlerin
hafif yükseltilmesi gibi basit bazı
değişiklikler omurganın boyun,
sırt, bel ve kuyruk sokumundaki
4 anatomik kavisinin her durumda korunması ve eklemlerin aşırı
baskıya uğramamasını sağlayacaktır.
Oturma ve çalışma pozisyonu
düzenlendikten sonra artık kişinin
kendini daha çok hareket etmek
konusunda küçük bahaneleri kullanarak zorlaması gerekir:
• Dosya lazım olduğunda? Dos-

ya dolabından kendiniz alabilirsiniz.
• Fotokopi mi gerekti? Uzaktaki
makinayı kullanabilirsiniz.
• İş arkadaşınıza bir şey mi söylemeniz gerekiyor? Telefon etmeyip, e-posta göndermeden, yüzyüze konuşabilirsiniz,
• Asansör yerine merdiveni kullanıp, aracınızı otoparkta daha
uzak bir yere park edebilirsiniz.
• Bunlar dışında saatte bir
yaklaşık 1-2 dakika yapılacak
“germe-esneme” ağırlıklı basit
egzersiz programlarının da ofis
çalışanlarının yaşam kalitelerinin
arttırılmasında çok önemli bir yeri
vardır.
Örneğin; ayakta sırt ve başın
duvara yaslayacak şekilde 20
saniye durulması, göğüs kafesini öne doğru çıkartırken kürek
kemikleri geriye doğru gerilmesi,
başın yavaş yavaş ön, arka ve iki
yana hareket ettirilmesi ile boyun
kaslarının gerilmesi, omuzların
öne arkaya doğru çember hareketi ile döndürülmesi, kolların başın
üstünde ve sonrasında sırtta ve
göğsün önünde birleştirilip yukarı,
arka ve öne doğru gerilmesi, dizler
bükülmeden öne doğru eğilerek
bacak arka grup kaslarının gerilmesi gibi temel germe-gevşeme
egzersizlerinin omurga üzerinde
olumlu etkileri bilimsel olarak da
kanıtlanmıştır.
Sonuç olarak yetersiz fiziksel
aktivite özellikle ofis çalışanlarında sağlığı tehdit eden iyi araştırılmış ve alınacak önlemleri iyi belirlenmiş önemli bir risk faktörüdür.
Bu riskin ortadan kaldırılması, zaman zaman profesyonel desteğe
ihtiyaç duyulsa da, büyük oranda
kişinin kendi elindedir. Öncelikle kişinin kendini ofis mahkûmu
olarak görmekten kurtulması ve
gerekli adımları atmaya karar vermesi gerekir.
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Hazırlayan: Tuba GÜL ÖDEMİŞ
(Popüler Bilim)

YERLEŞKE
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2. ULUSAL KARBON
KONFERANSI (16-17 MART,
İTÜ)
İkinci Ulusal Karbon Konferansı
16-17 Mart, 2018 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde
düzenleniyor.
Anadolu Üniversitesi, Ankara
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Karbon Derneği
tarafından düzenlenecek olan 2.
Ulusal Karbon Konferansı’nda
amaç; Karbon Bilimi ve Teknolojisinin değişik alanlarında faaliyet
gösteren tüm ilgilileri bir araya
getirmek, katılımcılara birbirlerini
tanıma, gelecekte ortak çalışma
yapmalarına fırsat yaratmak.
Katılımcılar konferans süresince
sunulacak sözlü sunu ve posterler ile ülkemizde karbon bilimi ve
teknolojisinin değişik alanlarındaki
araştırmaları izleme fırsatını bulacaklardır. Konferans dilleri Türkçe
ve İngilizcedir.
Konferans Web Sayfası: http://
www.karbondernegi.org
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CİVİL ANKARA (2-3-4 MART,
GAZİ ÜNİVERSİTESİ)
Civil Ankara 2018, Gazi Üniversitesi İnşaat Topluluğu’nun düzenlediği iki günlük konferans dizisi.
Civil Ankara; Türkiye’nin farklı yerlerinden mühendislik ve mimarlık
öğrencilerine şirket yöneticilerinin,
akademisyenlerin, inşaat sektörünün önde gelen yöneticilerinin,
kişisel gelişim uzmanlarının tecrübelerinden faydalanma imkânı
sağlayacak. Civil Ankara, üniversiteli öğrencilerin üniversite hayatı
ve sonrasında oluşacak sorunlarına çözümler üreten bir etkinliktir.
Organizasyonun
katılımcılara
faydaları şöyle özetleniyor: Organizasyona konuşmacı olarak katılan
üst düzey yöneticilerle tanışma,
öğrencilerin kariyer planlamasında
nelere dikkat etmeleri gerektiğini
kişisel gelişim uzmanlarından birebir öğrenmelerini sağlama, inşaat
sektöründe sahada karşılaşılan
problemleri ve çözüm yollarını öğrenme, inşaat sektöründe yeni teknolojik gelişmeleri takip etmelerini
sağlama, staj imkânı bulmalarına
yardımcı olmak.

DİJİTAL ÇAĞDA YAŞAM (5
ŞUBAT- 26 MART, BOĞAZİÇİ
ÜNİVERSİTESİ)
Dijital Dünya Modülü katılımcılara bu değişime ayak uydurabilmek
için gereken temel bilgilerin aktarılacağı bir programdır. Programda
öncelikle son yirmi yılda neler olup
bittiği ve dünyanın nasıl hızla dijitalleştiği, bireylerin nasıl dijital tüketiciler haline geldiği anlatılacak,
daha sonra çeşitli ekranlarda yalnızca ön yüzünü gördüğümüz bu
ortamda arka planda neler olduğu
herkesin anlayabileceği dilde aktarılacaktır. Bunun yanı sıra programda bireyler ve toplumlar dijital
ortamda nasıl davranıyorlar, bu
ortamda farklı/alternatif bir kültür
ve sosyal dinamikler var mı sorularına yanıt verilecek ve teknolojinin insan yaşamını, iletişimi nasıl
değiştirdiğinden bahsedilecek ve
program uzmanların dijital dünya
ile ilgili gelecek öngörüleri ve başarı öyküleri ile sonlandırılacaktır.
Modülü tamamlayan katılımcılar
arkasını göremedikleri, hatta yer
yer “sanal” diye ifade edilen bu
dünyayı daha iyi tanıyarak daha
bilgili ve bilinçli dijital kullanıcılar
haline geleceklerdir.

İNSANLIK YARARINA
TEKNOLOJİ YARIŞMASI
TeknoFest’irn düzenlediği yarışma, bireylerin sosyal sorumluluk
bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda
sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlamaktadır. İnsan
hayatını etkileyen her alanda yapılacak yenilik ve teknolojik gelişme
ile uygulanabilir projelerin hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve
kolaylık yer almaktadır. Bu doğrultuda projeler değerlendirilip uygulamaya konulacaktır. Aynı zamanda teknolojik ve ekonomik açıdan
dezavantajlı bölgelerde eğitim,
sağlık, ulaşım, çevre ve benzeri
alanlara ilişkin sorunları çözmek,
bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya
koymak teknolojileri özgün ve millî
kaynaklar ile hayata geçirmek temel hedeftir.
Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim,
ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve yetişkinler katılabilir. Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, grup olarak da başvuru
yapılabilmektedir. Son başvuru tarihi 01.03.2018’dir.
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GÖRSELLERLE HASTALIKLAR
2018 YARIŞMASI (İNÖNÜ
ÜNİVERSİTESİ)
Her yaş ve meslekten ilgililere
açık olan uluslararası yarışmaya
gönderilecek görseller tıbbi hastalıklarla ilgili olmalıdır. Her katılımcı
yarışmaya, daha önceden herhangi bir sergide ödül almamış, yayımlanmamış veya sergilenmemiş en
fazla 3 (üç) eseriyle katılabilir. Birden fazla eserle ödül alan katılımcılar, sadece en yüksek ödülden
yararlanabilir.
Yarışmaya eser gönderecek olan
katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik (grafik,
fotoğraf, çizim vb.) malzemeyi kullanmakta serbesttir. Katılım sadece elektronik ortamda olacaktır.
Görselin yüksek çözünürlükte olarak hazırlanmış JPEG formatındaki şekli, özgeçmişi, görselle anlatmak istediği hastalık adı birlikte
gönderilmelidir. Son başvuru tarihi
15 Şubat 2018 tarihidir.
Sonuçların resmi duyurusu 14
Mart 2018 tarihinde İnönü Üniversitesinde yapılacak olan Tıp Bayramı töreninde ilan edilecek ve
derece alanlara ödülleri verilecektir. www.inonu.edu.tr adresinde de
yarışma sonuçları ilan edilecektir.
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20. AKADEMİK BİLİŞİM
KONFERANSI (27 OCAK02 ŞUBAT, KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ)
Üniversitelerde bilgi teknolojileri
konusunda ilgili grupları bir araya
getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini
tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla
ulusal boyutta düzenlenen Akademik Bilişim 2018 konferansının 20.
si, 27 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri
arasında yapılacak.
Ana konulara uygun akademik
bildirilerin sunulacağı konferansa,
ulusal boyutta, akademisyenler,
üniversitelerden, kamu kurumlarından ve özel sektörden, bilgi işlem
merkezlerinin yöneticileri, çalışanları, eğitimcileri veya bu konularda
satın alma, kiralama, lisanslama
vb. hizmetleri yürüten personelleri
ile bilişim konusuna ilgi duyan herkesin katılımı beklenmektedir.
Konferans süresince aynı anda
44 farklı salonda sunumlar gerçekleştirilecek.
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KÜLTÜR - SANAT
Sergi
‘‘D GRUBU… YENİDEN’’ SERGİSİ
Türkiye’nin ilk çağdaş sanat hareketi olan ve Türk resim sanatına yön veren grupların öncülerinden kabul
edilen d Grubu Sanatçılarının eserleri grubun kuruluşundan 85 yıl sonra tekrar sergileniyor.
Estetik bir başkaldırıyla 1933 yılında Abidin Dino, Nurullah Berk, Zeki Faik İzler, Cemal Tollu, Elif Naci ve
Zühtü Müridoğlu tarafından kurulan gruba daha sonra Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eşref Üren, Eren Eyüboğlu,
Arif Kaptan, Salih Urallı, Hakkı Anlı, Sabri Berkel, Fahrünnisa Zeyd, Leopold Levy, Zeki Kocamemi, Şeref
Akdik, Cemal Nadir Güler ve Nusret Suman gibi isimlerin de dahil olmasıyla sanat çevrelerinin dikkatini
kısa sürede toplamayı başarmıştır. Adını Türk Resim Sanatında kurulmuş 4. Birlik olmasından ve ‘‘d’’
harfinin alfabede 4’üncü harfe denk gelmesinden almış olan Grup, 1933 Türkiye’sinin siyasal politik ve
kültürel sancılarını yaşamanın yanı sıra aynı zamanda sanatsal bir çabayla Türkiye geleceğine de katkıda
bulunmuştur.
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d Grubu…Yeniden’’ sergisi 21 sanatçının 1933-1960 yılları ve sonrasında ürettiği yaklaşık 70 adet eserden
oluşurken sergi 25 Mart tarihlerine kadar CerModern (Ankara)’de sergilenecek.
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KÜLTÜR - SANAT
Sinema

PARAMPARÇA
Vizyon Tarihi: 2 Şubat 2018
Oyuncular: Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar,
Samia Muriel Chancrin
Tür: Dram, Gerilim
Senaryo: Hark Bohm
Yönetmen: Fatih Akın
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ÖZET
Fatih Akın’ın Altın Küre Ödüllü filmi Paramparça, eşi Nuri
ve çocuğu Rocco’yu bir patlamada kaybeden Katja’nın bireysel adalet arayışını anlatıyor.
Paramparça, eşi Nuri (Numan Acar) ve 6 yaşında oğlunu
bir patlamada kaybeden Katja’nın (Diane Kruger) hikâyesini anlatıyor. Tüm hayatı alt üst olan Katja’nın tek isteği,
bu terör saldırısını kimlerin neden yaptığını öğrenmektir.
Saldırının ırkçı motifleri en başta göz ardı edilse de, ortaya
çıkan deliller Neo-Nazi bağlantılarına işaret eder. Fakat
mahkeme delilleri yetersiz bulup zanlılara ceza vermeyince Katja’nın yası, öfke ve intikam duygusuna dönüşmeye
başlar. Hayatına dair her şeyi yaşadığı kayıpla birlikte arkasında bırakan Katja, kendi adaletini sağlamak adına yollara
düşer.
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HADİ BE OĞLUM
Vizyon tarihi: 16 Şubat 2018
Tür: Dram
Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Alihan Türkdemir, Feridun Düzağaç, Yücel Erten, Yıldız Kültür
Senaryo& Yönetmen: Bora Egemen
ÖZET
Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe’ye adamıştır.
Ali’nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe
diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp
oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir.
Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden
Ali’nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir.
Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü
de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir.

AİLECEK ŞAŞKINIZ
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ÖZET
Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla
dikkat çeken Ferhat’ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan’dır. İkili çalışanlarına pek
de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran
sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif’e
gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif
narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün
hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası,
Ferhat’ı bir hayli zorlayacaktır.
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Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018 Cuma
Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy,
Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu
Tür: Komedi
Senaryo&Yönetmen: Selçuk Aydemir

75

P O P Ü L E R B İ Lİ M H A B E R H AT T I
●
P O P Ü L E R B İ Lİ M H A B E R H AT T I
●
P O P Ü L E R B İ Lİ M H A B E R H AT T I
Şubat - Mart 2018

Popüler Bilim

76

POPÜLER BİLİM

İSTENMEYEN DÜŞÜNCELERİ
BASTIRAN KİMYASAL BULUNDU
Bilim insanları, beynin “hafıza”
bölümünde istenmeyen düşünceleri
bastırmamızı sağlayan kilit öneme
sahip bir kimyasal keşfetti.
Çile-hamamböceği, yosun-kuzey
gibi bağlantısız kelime çiftlerini ilişkilendiren katılımcılardan daha sonra
kelime çiftinin ilki yeşil gösteriliyorsa
eşini hatırlamaları, kırmızı ise eşini
hatırlamaktan kaçınmaları istendi.
Bu sırada katılımcılara, Fonskiyonel
Manyetik Rezonans Görüntülemesi
(fMRI) ve beyin kimyasını ölçen
manyetik rezonans spektroskopisi
yapıldı.
Katılımcıların düşüncelerini bastırmaya çalıştıklarında beyinlerinin
kilit bölgelerinde neler yaşandığını
görmek isteyen bilim insanları, bu
yetinin, mesajların sinir hücreleri
arasında geçişini sağlayan GABA
kimyasalına bel bağladığını tespit
etti.
Cambridge Üniversitesinde
görevlileri tarafından yürütülen
çalışmada, beynin hafızayla bağlantılı bölümü hipokampusta GABA
yoğunluğunun, kişinin istenmeyen
düşünceleri ve anıları aklına getirmeme kabiliyetinin öngörülmesini
sağladığı kaydedildi.
Keşfin, kaygı bozukluğu, travma
sonrası stres bozukluğu ve hipokampusta “hiperaktivetinin” gözlendiği şizofreni gibi rahatsızlıklar
konusunda uzun süredir cevaplanamayan bazı sorulara çözüm
getirebileceği ifade edildi.

GÖK BİLİMCİLER, OLMAMASI
GEREKEN DEV BİR GEZEGEN
KEŞFETTİ
Keşfin ayrıntılarının yer aldığı
makale, “Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society” dergisinde yayımlandı.
Uzak bir yıldızın yörüngesindeki
“canavar” gezegenin “NGTS-1b”
olarak adlandırıldığı ve varlığının,
böyle küçük bir yıldızın çevresinde
bu büyüklükte bir gezegenin oluşamayacağını savunan teorilere
meydan okuduğu kaydedildi.
Gezegen oluşum teorilerine
göre, küçük yıldızlar kolaylıkla
kayalık gezegenler oluşturabiliyor
ancak Jüpiter büyüklüğünde bir
gezegenin oluşumu için yeterli
materyali bir araya getiremiyor.
“NGTS-1b”nin büyüklüğü ve ısısı nedeniyle “dev bir gaz” kütlesi
olduğu, Jüpiter’in aksine yıldızına
çok yakın durduğu, yörünge dönüşünü 2,6 günde tamamladığı, yani
gezegende bir yılın 60 saatten
biraz fazla sürdüğü ifade edildi.
Gökyüzünü tarayan 12 teleskop
dizisinden oluşan Yeni Jenerasyon Transit Gözlem (NGTS) tarafından tespit edilen ilk gezegen
olan “NGTS-1b”’in yörüngesinde
döndüğü yıldızın ise Güneş’in
yarı kütlesine ve yarıçapına sahip
olduğu belirtildi.

BEYNİN YOĞUN ÇALIŞMASI
İNSANA ÖZGÜ DEĞİL
Bilim insanları, insan beyninin
vücudun küçük bir bölümü olduğu
halde çok enerji harcamasının
bazı hayvanlarda da görüldüğünü,
beynin yoğun çalışmasının insana
özel bir durum olmadığını tespit
etti.
Duke Üniversitesi’nden Antropolog Prof. Dr. Doug Bayer
ve araştırmacı Arianna Harrington, sonuçlarını “The Journal
of Human Evolution” dergisinde
yayınladıkları araştırmalarında,
22 hayvan türünde beyinin enerji
tüketimini inceledi.
Enerjinin beyne damarlar aracılığıyla glikoz denilen bir şeker
formunda taşındığına dikkat çeken
araştırmacılar, hayvan türlerinin
belirli bir kafatası kemik kesiti
içinden geçen damarlardaki glikoz
miktarını ölçtü.
Araştırmacılar, mevcut verilerin,
enerji tüketen beyinlerin baştan
öyle mi oluştuğu yoksa bilişsel zorunlulukların zamanla beyni daha
fazla enerji tüketir hale mi getirdiğini açıklamadığının altını çizdi.
İnsan beyni fiziksel olarak vücudun yüzde 2’si kadar yer kapladığı
halde, bazal metabolizmanın
toplam enerjisinin yaklaşık yüzde
27’sini kullanıyor.

●
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GÜNEŞ SİSTEMİ’NİN İKİZİ
BULUNDU: KEPLER-90
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay
Dairesi (NASA), aynı Güneş
Sistemi gibi içinde sekiz gezegen
barındıran yeni bir sistem buldu.
Yapılan açıklama da Kepler-90
adı verilen yıldızın yörüngesindeki
sistem, Güneş Sistemi dışında, şu
ana kadar keşfedilen en çok gezegenli sistem olduğu vurgulandı.
Kepler-90, Güneş’ten biraz daha
sıcak ve biraz daha büyük gezegen. Çevresindeki gezegenlerin
yedisi ise gökbilimciler tarafından
daha önce keşfedilmişti. Sekizinci bir gezegenin keşfedilmesiyle
Kepler-90 güneş sisteminin aynı
dünyamızın bulunduğu sistem gibi
sekiz gezegenli olduğu anlaşıldı.
Yeni bulunan gezegeni uzmanlar küçük ve kayalık olduğunu
söylüyor.
Google’da yazılım uzmanı
olarak çalışan ve keşfe katkıda
bulunan Christopher Shallue, “Bu
keşifle birlikte Kepler-90 Güneş
Sistemimiz ile aynı sayıda gezegene sahip ilk yıldız olmuş oldu”
dedi.
Google yazılım uzmanları, bu
keşfi, daha önceki taramalarda
gözden kaçan gezegenleri bulmayı sağlayan “makinayla öğrenme”
adını verdikleri bir tür yapay zekâ
yardımıyla yaptıklarını ifade ettiler.

P O P Ü L E R B İ Lİ M H A B E R H AT T I

HİSSEDEN TAŞINABİLİR
BİYONİK EL GELİŞTİRİLDİ
Bilim insanları, İtalya’nın başkenti Roma’da dokunma hissini
iletebilen ve laboratuvar dışında
kullanılabilen ilk biyonik eli tanıttı.
Ekip 2014’te de hisleri iletebilen
ilk biyonik el geliştirmişti. Ancak
bu elin bağlı bulunduğu bilgisayar
çok büyük olduğu için yalnızca
laboratuvarda kullanılabiliyordu.
Bilim insanları elin çalışması için
gereken bilgisayarı bir sırt çantasına sığdırmayı başararak biyonik
eli ilk defa taşınabilir hale getirdi.
Biyonik eli geliştirenler arasında
İtalya, İsviçre ve Almanya’dan mühendisler, sinirbilimciler, cerrahlar
ile elektronik ve robot uzmanları
bulunuyor.
Biyonik el, 25 yıl önce elini
kaybeden Almerina Mascarello’a
takıldı Mascarello “Neredeyse
elim geri gelmiş gibi oldu” dedi.
Yapılan testlerde gözü bağlanan
Mascarello, dokunduğu nesnelerin sert mi yumuşak mı olduğunu
algılamayı başardı.
Mascarello, “Anında hissediyorsunuz, tıpkı elinizmiş gibi. Eskiden
zor olan kıyafet veya ayakkabı
giymek gibi sıradan fakat önemli işleri sonunda yapabilmeye
başladığınızda tamamlandığınızı
hissediyorsunuz” dedi.
Eli geliştiren ekip, sırt çantasında bulunan teknolojiyi daha da
küçültmeyi ve sonunda piyasaya
sürülebilecek bir biyonik el yaratmayı planladıklarını söyledi.

●

KADINLAR ERKEKLERDEN
BİYOLOJİK OLARAK DAHA
GÜÇLÜ
Güney Danimarka Üniversitesi’nin araştırmasında, zorlu
dönemlerde kayıtlara geçen kadın
ve erkek ölüm oranları karşılaştırıldı. İrlanda’da 1845 ve 1849
yılları arasında yaşanan patates
kıtlığı sırasında, iki cinsiyet grubu
için de 38 yaş olan beklenen
yaşam süresi, kriz tırmandığında
erkeklerde 18,17’ye, kadınlarda
ise 22,4’e düştü. İsveç’te 17721773 yılları arasında ve Ukrayna’da 1933 yılında milyonlarca
kişinin ölümüne neden olan kıtlık
felaketleri sırasında da, benzer bir
durum görüldü.
Aynı araştırmada, biyolojik olarak kadınların erkeklere göre daha
‘dayanıklı’ olduğuna dikkat çekiliyor. Kadınlarda görülen östrojen
hormonunun antienflamatuvar (bir
maddenin iltihap azaltıcı niteliği)
özelliğinin olması sayesinde vücuttaki damar yolu sistemini koruduğu biliniyor. Erkeklerin salgıladığı testosteron hormonu ise birçok
ölümcül hastalık için risk teşkil
ederken, bir yandan da bağışıklık
sistemine zarar verebiliyor.
Daha çok sigara ve alkol tüketmeleri ve daha dikkatsiz araba
kullanmaları gibi nedenlerle, erkeklerde kalp rahatsızlıkları, akciğer kanseri, siroz ve kaza sonrası
ölümler daha çok görülebiliyor.
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ROBOT İÇİN YOLA ÇIKTILAR
ÜÇ BOYUTLU YAZICI
ÜRETTİLER
Asgari maliyetle robot parçalarına sahip olabilmek için üç boyutlu
yazıcı yapan Kastamonu Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf
öğrencisi Efekan Erdoğan ve
Muzaffer Bakırcı, yazıcıdan çıkardıkları parçalarda dans eden robot
yaptı, içindekilerin dökülmediği
kaşığın kasasını tasarladı.
Üç boyutlu yazıcıların çalışma
prensibini inceledikten sonra işe
koyulduklarını ifade eden Erdoğan, üç boyutlu yazıcı yapımında,
hurda durumdaki nokta vuruşlu
yazıcılardan söktükleri, motor,
mil ve kayış gibi parçaları kullandıklarını, bazı mekanik parçaların üretiminde okulun metal ve
makine teknolojisi alanları ile ortak
çalıştıklarını söyledi.
Üç boyutlu yazıcıları ilk kez
robot yarışmalarında gördüklerine
işaret eden Erdoğan, “Robotun
mekanik parçalarını basabileceğimiz bir yazıcı yapabileceğimizi
öğrendik. Bunları araştırdık. Nokta
vuruşlu yazıcılarla üç boyutlu
yazıcıların motorlarının uyumlu
olduğunu gördük. İkinci el nokta
vuruşlu yazıcılar bulduk. Yaklaşık
2-3 ayda istediğimiz üç boyutlu
yazıcıyı yaptık” dedi.

YUMURTALI PEYNİR ÜRETİLDİ
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bayram Yurt, 2 yıl
süren bir çalışma sonucunda yağ
yerine yumurta kullanılarak geliştirilen formül ile peynir ürettiklerini
belirterek, “Besin değeri zengin
olan iki gıda maddesini katarak
yeni bir ürün elde etmiş olduk. Yumurtalı peynirler yakın gelecekte
raflarda yerini alacak” dedi.
Eritme ve kaşarın hamuruna
yüzde 7 oranında yumurta katılarak elde edilen peynirin formülü
“Yumurta ile Besin Değeri Zenginleştirilmiş Peynirler” adıyla
Türk Patent ve Marka Kurumunca
tescillendi.
Yurt, kaşar ve eritme peynirlerde bazı sorunlar bulunduğunu,
bu sorunları çözmek için çalışma
başlattıklarını belirterek, çok yağlı
oldukları için 25-30 derecede yumuşayan eritme peyniri çeşitlerine
yüzde 7 oranında yumurta kullanarak, yumuşama, yağsızlık hissi ve
renk açılmasını önlediklerini ifade
etti.
Üreticilerin yumuşamayı önlemek için yağ oranını düşürdüğüne, bu durumun peynirin yapısını
olumsuz etkilediğine işaret eden
Yurt, bu durumun tüketicide, “yağsız peynir” imajı oluşturduğunu
aktardı.
Bayram Yurt, “Besin değeri zengin olan iki gıda maddesini katarak
yeni bir ürün elde etmiş olduk.
Yumurtalı peynirler yakın gelecekte raflarda yerini alacak” dedi.

BİOBANK TÜRKİYE’NİN GEN
HAFIZASI’NI OLUŞTURACAK
Erciyes Doku ve Kordon Kanı
Bankası Projesi kapsamında kurulacak “biobank” sayesinde ülkenin
genetik hafızası oluşturularak
hastalıklarla daha etkin mücadele
edilmesi amaçlanıyor. Türkiye’nin
ilk gen hafızası olma özelliği taşıyacak biobankın 6-7 ayda tamamlanması hedefleniyor.
Erciyes Doku ve Kordon Kanı
Bankası Projesi kapsamında
Erciyes Üniversitesinde kurulması
hedefleniyor.
ERÜ GenKök Müdürü Prof. Dr.
Yusuf Özkul, ERÜ Betül-Ziya Eren
Genom ve Kök Hücre Merkezi
(GenKök) bünyesinde kurulacak
merkezde, nadir görülen, teşhisi,
tedavisi uzun zaman alan hastalıklarla ilgili daha hızlı sonuçlar
alabilecek çalışmalar yürütülebileceğini söyledi.
Özkul, “Biz, ilk kez bu büyüklükte ve bu kapsamda bir biobanklamayı Türkiye’ye getiriyoruz.
Biobanklama yaparken biz hem
bilimsel anlamda hem de maddi
anlamda para kazanmaya başlayacağız. Ar-Ge çalışması, bir
yarıştır. Dolayısıyla hızlı, donanımlı olmanız ve iyi ekip kurmanız
gerekiyor. Muhtemelen 6-7 aylık
bir sürecimiz var. Haziran veya
temmuz aylarında sistem kurulmuş ve faaliyete geçmiş olur”
dedi.

ARTIK AMELİYATLAR DAHA
BAŞARILI OLACAK
Hakan Kahvecioğlu öncülüğünde bir grup mühendis ve hekim
tarafından 6 yıllık çalışma sonucu,
hastaların kol, bacak gibi kırıklarının ameliyatında, başarı oranını
yükseltmek ve iyileşme süresini
kısaltmak için robot geliştirildi.
Kahvecioğlu, aralarında bilgisayar ve elektronik mühendisleri
ile ortopedi hekimlerinin bulunduğu arkadaşlarıyla tamamen
yerli malzeme kullanarak ortopedi
ameliyatlarında kullanılacak robot
geliştirmek için çalışma yaptıklarını kaydetti. “Roborto” adını
verdiklerini robotun ameliyatlarda
kullanılmaya başlanmasıyla hekimler ile hastalara büyük kolaylık
sağlayacağını vurgulayan Kahvecioğlu, “Bu sayede ameliyatlar
daha kısa süreli ve risksiz olaca.”
diye konuştu.
Geliştirilen robotun tamamen
yerli malzeme kullanılarak yapıldığı ifade edildi. Hayvanlar üzerinde
yapılan ortopedi ameliyatlarında
kullanıldı, başarılı sonuçlar elde
edildi.
Robot için önce Türk Patent ve
Marka Kurumundan “incelemeli
patent” aldıklarını anlatan Kahvecioğlu, daha sonra uluslararası
Patent İşbirliği Antlaşması (PCT)
için müracaat ederek patentinin
korunmasını istediklerini ifade etti.
Sistemin tamamen kendine özel
bir yazılımı ve kurulumu bulunduğunu vurgulandı.
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DİYARBAKIR’DA ZOOLOJİ
MÜZESİ AÇILDI
Dicle Üniversitesinde açılan müzede, soyu tükenmek üzere olan
kelaynak, dev kertenkele, Fırat
kaplumbağası, leopar sazanı ve
12 endemik türün de bulunduğu
bin 500 hayvan tanıtılıyor.
Fen Fakültesi Zooloji Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar,
Türkiye’nin kıta özelliği gösteren
en küçük kara parçalarından biri
olduğunu, Anadolu’da da Avrupa
kıtasından daha fazla biyolojik
çeşitlilik bulunduğunu söyledi.
Biyolojik çeşitliliğin ve tüm doğal
kaynakların gelecek kuşaklara bırakılacak gerçek bir miras olduğuna işaret eden Satar, bu nedenle
Anadolu’nun biyolojik çeşitliliğinin
önem taşıdığını vurguladı.
Bölgenin biyolojik çeşitliliğinin
tanıtımı için bir araya getirilen
koleksiyonlardan müzede yaklaşık
bin 500 örneğin sergilendiğini anlatan Satar, yumuşakça, solucan,
eklem bacaklılar, kabuklular ve
derisi dikenliler gibi omurgasız
canlılar ile balıklar, amfibiler,
sürüngenler, kuş ve memeliler gibi
omurgalı hayvanlara ait örneklerin
yer aldığını aktardı.
Prof. Dr. Satar, müzeyi her yaş
grubundan ziyaretçinin gezdiğini,
müzeyi ziyaret eden öğrencilere
çevreyi kirletmenin bu canlıları nasıl yok ettiği konusunda da bilgiler
verildiğini sözlerine ekledi.
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KLONLANAN SIĞIRLAR TORUN
SAHİBİ OLDU
TÜBİTAK destekli “Anadolu Yerli
Sığırlarının Klonlanması” Projesi
kapsamında 2009 yılında kulak
derisi hücresinden klonlanan ve
dünyadaki klonların içinde “en
uzun yaşayanlar” sınıfına da girmeyi başaran yerli boz ırk klonları,
hiçbir sağlık sorunu olmadan
yaşamlarını sürdürüyor.
Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal
Biyoteknoloji Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Sezen Arat, Efe’nin 4
yaşındaki bir boğanın kulak hücresinden klonlandığını, aynı şekilde
5 yaşında bir boz ırk ineğin de
hücrelerinden 4 dişi klonladıklarını
söyledi.
Proje çerçevesinde 2009 yılında
sperma olmadan bir canlının birebir kopyasının oluşturulduğunu
anlatan Arat, dünyada bu teknolojiyi uygulayan 10 civarında ülke
bulunduğunu aktardı.
Klonlama teknolojisinde ABD ve
Japonya’nın başı çektiğini vurgulayan Arat, “Biz de kendi yerli
boz ırkımızı klonlamıştık. Çünkü
sayıları çok azalmıştı. O zaman
dondurulmuş hücre bankasından
hücreleri çözüp bu hayvanları
klonladık. Tabii klonlama yeni bir
teknoloji. Hala gelişmekte olan bir
teknoloji ve uygulayan her ülkede
aynı başarıya ulaşmıyor” diye
konuştu.
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Türk milletindenim diyen insanlar
her şeyden önce ve mutlaka Türkçe
konuşmalıdır.
Mustafa Kemal Atatürk

Bir insanın en büyük sermayesi, taviz
vermediği karakteridir.
Edward Young

Seni iki şey anlatır: Hiçbir şeyin yokken
gösterdiğin sabır, her şeyin varken
sergilediğin tavır.
Mevlana

Doğayla savaş halindeyiz. Eğer
kazanırsak, kaybedeceğiz.
Hubert Reeves

Asla vazgeçme. Unutma ki anahtarlıktaki
son anahtar, her zaman kapıyı açan
anahtardır.
Paulo Coelho

Sessiz kalmak, kırıldığını göstermenin en
iyi yoludur.
Tomris Uyar

Çağımızın en büyük sorunu; akıllılar
hep kuşku içindeyken aptallar küstahça
kendinden emindir.
Bertrand Russell

Yanında huzur bulduğunuz insanlar
servetinizdir.
Erich Fromm

Düşüncelerin neyse hayatın da odur.
Hayatın gidişini değiştirmek istiyorsan
düşüncelerini değiştir.
Shakespeare

İnsanlar asla söyledikleri kadar meşgul
değillerdir, insanların öncelikleri vardır ve
bazen sıra sana gelmez.
Auster

Uçmak istiyorsan, seni aşağı çeken her
şeyi bırak.
Tony Morrison

Aslında insanlar seni hayal kırıklığına
uğratmıyor.. Sadece sen yanlış insanlar
üzerinde hayal kuruyorsun.
Montaigne

Cahil insan, bilmeyen insan değildir.
Bilmek istemeyendir. Bilmediğiyle mutlu
olandır.
Platon

Bir sınavın üstesinden gelmenin tek
yolu, onunla yüz yüze gelebilmektir. Bu
kaçınılmazdır.
Marlo Morgan

Hayat üç bölümdür; dünyayı değiştireceğini
sandığın, değişmeyeceğini anladığın ve
dünyanın seni değiştirdiğine emin olduğun.
Sartre

Üzüntüsü sahte olanın, ağlaması gösterişli
olur.
Lev Tolstoy

