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Peçe Bulutsusu:
Patlayan Yıldızın İplikçikleri
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Yanda görülen bir tutam tel,
bir Samanyolu yıldızından
görünür dalga boyunda geriye
kalmış olan tek şeydir. Söz
konusu bu yıldız, yaklaşık
7000 yıl önce bir üstnova
biçiminde patlayarak geriye
Peçe Bulutsusu'nu bırakmıştır.
Patlama sonrası genişlemekte
olan bulut, kayıtlı tarihin
şafağında yaşayan o zamanki
insanlar için büyük bir ihtimalle
hilal evresindeki Ay kadar
parlayarak, haftalarca görünür
kalmıştır. Sonuçta ortaya
çıkan ve Kuğu İlmiği olarak
da bilinen üstnova kalıntısı
günümüzde iyice soluklaşmış
olup, Kuğu Takımyıldızı
yönünde ancak küçük bir
teleskopla görülebilir hale
gelmiştir. Peçe Bulutsusu'nun
kendisi ise fiziksel olarak devasa
büyüklüktedir ve yaklaşık
1400 ışıkyılı uzaklıkta yer
almasına rağmen, gökyüzünde
dolunayın beş katından daha
büyük bir alanı kaplamaktadır.
Peçe Bulutsusu'nun tamamını
kapsayan görüntülerde yer
alan iplikçikler, dikkatli
okuyucularımız tarafından bile
tek tek görülemeyebilir. Hubble
Uzay Teleskobu'yla çekilen
6 karenin birleştirilmesiyle
oluşturulan yukarıdaki görüntü
sadece 2 ışıkyılını kapsamakta
olup, bu geniş üstnova
kalıntısının küçük bir kısmıdır.
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Arif Solmaz
Çağ Üniversitesi, Uzay Gözlem ve Araştırma Merkezi

Stephen William Hawking
(1942-2018)

İngiliz teorik fizikçi ve yazar

Y

Nisan - Mayıs 2018

Popüler Bilim

aşamı, bilime katkıları ve zaman zaman medyatik çıkışlarıyla günümüzün en bilinen fizikçisiydi Hawking. En üretken olacağı, yaşamının en hareketli döneminde Motor Nöron Hastalığı tanısıyla ve doktorların fazla yaşamazsın uyarısıyla fiziksel ve duygusal olarak zorlansa da, parlak zekâsı, engin
merakı ve insanlık adına taşıdığı umuduyla hayata tutunmuştu. Hepimiz onu çok satan kitapları, bilime olan
katkıları ve insani duyarlılığı ile tanıdık. Çalışmaları teorik boyutta olduğundan günümüz teknolojisi henüz onun
varsayımlarına pratik olarak yetişemediği için belki de çok önemsemediği ödülleri, özellikle Nobel ödülünü
alamamıştı. Onun için evrenin nasıl çalıştığını anlamak herşeyin ötesinde ve her şeyden önemliydi sanki. Son
dönemlerde ise insanlığı sıklıkla uyararak yeni gezegenlere taşınmamız gerektiğini aksi takdirde, dünyanın
olası sonunun insanlığı yok edeceği uyarılarında bulunuyordu. En son girişimi Starshot projesi ile Güneş Sistemi’ne en yakındaki yıldıza bir uydu göndermek ve bilimsel açıdan çığır açacak bir çalışmaya öncülük etmekti.
Şimdi gelin yaşamındaki bazı önemli dönemleri öğrenelim, motive edici sözlerini anlamaya çalışalım ve çok
satan kitaplarını inceleyelim.

6

Hawking’in yaşamından bazı kesitler:
8 Ocak 1942 – Oxford İngiltere’de (Galileo’nun ölümünden 300 yıl sonra) doğdu.

1982 – Kraliçe tarafından İngiliz İmparatorluğu Kumandanlığına layık görüldü.

1953-1958 – Londra’nın kuzeyindeki St. Albans’ta
okudu ve burada matematiğe olan ilgisini fark etti. Babası ise tıp okumasını istiyordu.

1988 – Günümüzün evren hakkındaki en önemli bilimsel fikirlerine klasik bir giriş yapan Zamanın Kısa
Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere adlı kitabı yayınlandı. 1998 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’nda
tüm zamanların en çok satan kitabı olarak kaydedildi.

1966 – Doktorasını tamamladı ve Cambridge’deki
Gonville ve Caius Üniversitesi tarafından burs sağlandı. Genel Görelilik Teorisi’nde geçen tekillikler üzerinde çalıştı ve buradaki fikirlerini karadelik çalışmalarına uyarladı. Londra’daki Birkbeck Üniversitesi’nde
çalışan matematikçi Roger Penrose ile ortak çalışmalar yaptı.
1970 – Dikkat çekici bir özellik keşfetti: kuantum teorisini ve genel göreliliği kullanarak karadeliklerin ışınım
yapabileceğini teorik olarak gösterdi.
1973 – Cambridge Üniversitesi’nde Uygulamalı Matematik ve Teorik Fizik bölümünde çalışmaya başladı.
Aynı yıl karadeliklerin uzaya enerji ve parçacık saçtıkları ve hatta yüksek-enerji kıvılcımları şeklinde patlayabilecekleri hakkındaki düşüncesini ispatladı.
1974 – Çığır açan keşfi Nature dergisinde “Karadelik
Patlaması” başlığı ile yayınlandı.
1977 – Cambridge’de kütleçekim fiziği profesörü olarak atandı.
1979 – Cambridge’de matematik profesörü olarak
atandı (1663’te Isaac Newton’un sahip olduğu unvan). Kraliyet Derneği burs ödülüne layık görüldü.

1989 – Onursal Liyakat Nişanı’na layık görüldü.
1993 – Karadelikler ve Bebek Evrenler başlıklı, evreni yöneten kurallarla ilgili bilimsel makale koleksiyonu
yayınlandı.
1998 – Varlığımız ve etrafımızdaki her şeyi açıklayan
şeylerin temeli ile ilgili Stephen Hawking’in Evreni:
Evreni Anlayalım adlı kitabı yayınlandı.
Kasım 2001 – Fizikteki son gelişmeleri aktaran Ceviz
Kabuğundaki Evren adlı kitabı yayınlandı.
Eylül 2002 – Devlerin Omuzları Üzerinde: aralarında Kopernik, Galileo, Newton ve Einstein’ın da bulunduğu, bilim tarihinin en büyük vizyonerlerinin fizik
ve gökbilim alanında yaptıkları katkıları anlatan kitabı
yayınlandı.
Fiziğin geçmiş ve günümüzdeki en karmaşık teorilerini açıklayan, Herşeyin Teorisi: Evren’in Kökeni ve
Kaderi adlı kitabı yayınlandı.
Temmuz 2004 -- Hawking yıllardır bilimcileri uğraştıran Karadelik Paradoksu’nu çözdüğünü duyurdu. En
son bulgularını Dublin’de genel görelilik ve kütleçekimi konusunda gerçekleştirilen uluslararası bir konferansta sundu.
2007 – Amerika’da başlangıç ağırlıksız ortam uçuşuna katıldı.
2014 – Hayatını anlatan “Herşeyin Teorisi” adlı film
James Marsh yönetmenliğinde vizyona girdi. Hawking’i canlandıran İngiliz aktör Eddie Redmayne bilimcinin rolüyle Oscar kazandı.

Nisan - Mayıs 2018

1963 – Cambridge Üniversitesi’nde evrenbilim ve
genel görelilik çalışmalarına başladı. Kendisine 21
yaşında nadir görülen, çabuk ilerleyen ve tedavisi olmayan, hareket ve konuşma zorluğu yaşatan Motor
Nöron Hastalığı (ALS) tanısı konuldu. Ancak araştırmalarına devam etti.

Popüler Bilim

1959-1962 – Oxford Üniversitesi’nde fizik okudu.
Doğa bilimleri alanında başarı belgesiyle mezun oldu.
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Yaşamı Hakkındaki Düşünceleri
“Sık sık ALS’ye sahip olmanın nasıl bir duygu olduğu soruluyor: cevabım, pek
önemsemiyorum.”
“Mümkün olduğunca normal bir hayat sürmeye çalışıyorum ve içinde bulunduğum koşullar hakkında düşünmüyorum, ya da fazla olmasa da, beni yapmaktan alıkoyduğu
şeylere üzülmüyorum.”
“Amacım çok basit; evrenin tümüyle anlaşılması, neden olduğu şekilde ve neden
var?”
“Her gün son günüm olabilir, o yüzden her bir dakikanın tadını çıkarıyorum.”
“Ölümden korkmuyorum, ancak acelem de yok. Yapmak istediğim çok şey var.”

Nisan - Mayıs 2018

Popüler Bilim

Dünya Hakkındaki Düşünceleri

8

“Bence insan nesli uzaya gitmezse bir geleceğe sahip olamaz.”
“Bence Dünya üzerindeki yaşam ani küresel ısınma, nükleer savaş, genetiği değiştirilmiş virüsler veya diğer tehlikelerle sürekli artan bir risk altında.”
“Yapay zekânın yaratılması medeniyet tarihimizdeki en büyük olay olacaktır.”
“Yaşamak ne kadar zor görünse de, her zaman yapabileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz bir şey vardır.”
“Sürekli sinirli ve şikâyetçiysen insanların senin için zamanları olmayacaktır.”
“Çalışmak size bir anlam ve amaç verir, onsuz yaşam bir boşluktan ibarettir.”
“Ben hiç büyümeyen bir çocuğum. Hala “nasıl” ve “neden” sorularını sorup duruyorum. Sonrasında ise bir cevabım oluyor.”
“Fizik ve matematik bize evrenin nasıl başladığını anlatabiliyor olsa da, insan
davranışları için kullanılamıyorlar, çünkü çözülmesi gereken çok sayıda denklem
var. İnsanları anlama konusunda diğerlerinden daha iyi değilim, özellikle kadınları.”
“Çoğu insan evreni kafa karıştırıcı olarak görür, öyle değil.”
“Fiziksel engelimin işime yardımcı olduğunu söyleyemem, ancak ders vermek ya da
sıkıcı toplantılara katılmak gibi şeyler yerine sadece araştırma yapmaya odaklanmamı sağladı.”
“Eğer evreni anlayabilirseniz, onu bir şekilde kontrol edebilirsiniz.”
“İnsanlık uzaya gitmediği sürece bir geleceği olmayacaktır.”
“Birisi bana kitaplara eklediğim her denklemin satışları yarı yarıya düşürdüğünü
söyledi.”
“Bizler evrenin erken dönemlerinde gerçekleşen birer kuantum çalkantılarıyız.”
“Neden buradayız? Nereden geliyoruz? Bu sorular geleneksel olarak felsefi sorulardır, ancak felsefe ölmüştür.”
“Müziğin tüm türlerini seviyorum, pop, klasik ve opera.”
“Bence bilimin fiziksel evrenle ilgili cevap veremeyeceği bir soru yok.”
“Evrenbilimdeki katıp halka karanlık madde ve karanlık enerjinin doğasıdır.”
“E-posta ile tüm dünyadaki bilimcilerle iletişim kurabiliyorum.”
“Çocuklar için yazmak benim için aşırı derecede önemli.”
“Kontrol etmekten oldukça hoşlandığım şeyler makinalar değil, insanlar.”
“Filozoflar modern bilimdeki gelişmeleri takip edemediler. Özellikle fizikteki.”
“Yaratılışın gizemini çözdüğümüzü düşünüyoruz. Belki evrenin patentini almalı ve
yaşadığı için herkesten ücret talep etmeliyiz.”

Stephen William Hawking (1942-2018)
İngiliz teorik fizikçi ve yazar

Bazı Kitapları
Kendi Kısa Hikâyem
Gençlik dönemlerinden uluslararası üne kavuşmasına kadar geçen Stephen Hawking’in inanılmaz yaşamı Kendi Kısa Hikâyem
adlı kitabında özetlenmiş. Nadir görülen fotoğraflarıyla birlikte
sınıf arkadaşlarının ona ‘Einstein’ lakabı taktığı; arkadaşlarıyla
sürekli iddialaşan şakacı kişiliği, genç koca ve kendine akademi
dünyasında yer edinmeye çalışan bir baba kimliğini kendi kaleminden anlatıyor Hawking.

Zamanın Kısa Tarihi
Zamanın bir başlangıcı var mı? Zaman geriye işleyebilir mi? Evren sonsuz mu yoksa sınırları var mı? Bunlar dünyanın en büyük
düşünürlerinden birinin, uluslararası üne sahip yazarın dikkate
aldığı sorulardan sadece birkaçı. Newton’dan Einstein’a kadar
evrenle ilgili önemli teorileri gözden geçirerek başlıyor kitap. Sonrasında ise halen gizemini koruyan uzay ve zamanın doğası, Büyük Patlama’dan karadeliklere, sarmal gökadalardan herşeyin teorisine kadar temel soruları ve varlığımızı anlamaya ışık tutuyor.

Büyük Tasarım
Evren ne zaman ve nasıl başladı? Neden buradayız? Gerçekliğin
doğası nedir? Evrenimizde görülen bu ‘büyük tasarım’ her şeyi
harekete geçiren bir yaratıcıya mı işaret ediyor? Yoksa bilimin
başka bir açıklaması mı var? Büyük Tasarım’da evrenin gizemleri
hakkındaki en yeni bilimsel düşünceler parlak bir açıklıkla ve anlaşılır bir dille sunuluyor.

The Guardian. Mart 19, 2018:https://www.theguardian.com/science/gallery/2018/mar/14/the-life-of-stephen-hawking-in-pictures
Stephen Hawking. Mart 22, 2018 http://www.hawking.org.uk/
Stephen Hawking Quotes. Mart 23, 2018 Brainy Quote:https://www.brainyquote.com/authors/stephen_hawking
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Ceviz Kabuğundaki Evren
200 sayfalık görsel ağırlıklı kitabında Hawking görelilik ve kuantum teorisi, süper sicim teorisi ve sanal zaman ile M-teorisi ve
zarlara kadar popüler fiziğin sınırlarını zorlayan konuları anlatıyor.
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Hawking’e
Veda
Ümit Fuat ÖZYAR
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Fizik Öğretmeni
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Einstein’dan sonra tüm Dünya’da tanınan, gözde fizikçilerden
Stephen Hawking geçtiğimiz ay 76
yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Geriye, yazdığı kitaplar, film ile
belgesellere verdiği desteğin yanı
sıra, özellikle karadeliklere yönelik
tartışmaları ve öngörüleri kaldı.
Stephen Hawking bilimi daha geniş kesimlere yaymak ve bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla
popüler kitaplar yazmıştır. 1988
yılında kaleme aldığı ve ülkemizde
yayınlanan adıyla “Zamanın Kısa
Tarihi” çok satan kitaplar arasında
yerini aldı. Oldukça sade ve anlaşılır bir dille yazdığı kitaba bir özür
ile başlıyordu: “Bu kitabı denklemsiz yazmaya çalıştım ama Einstein’ın ünlü kütle-enerji eşdeğerliğini
(E=mc2) veren ifadeyi vermeden
geçemedim” diyordu. Kitap Dün-

ya’da 10 milyondan fazla sattı ve
35’den fazla dile çevrildi. Bu kitap
beraberinde gelecekteki bazı projeleri de oluşturdu: Star Trek: TheNextGeneration, TheSimpson ve
TheBigBangTheory. 2014 yılında
ise hayatı filme alındı: Her şeyin
Teorisi (TheTheory of Everything).
Zamanda yolculuk ve yapay zekâ
konularında son derece sert ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bunun dışında ince mizah anlayışı
insanları kendine bağlamasına ve
saygı duymasına neden oldu.
Hawking’in bilimsel çalışmaları,
kitapları zaman zaman medyaya
verdiği demeçlerin gerisinde kaldı.
Basına doğrudan verdiği ya da bir
konferans sırasında dile getirdiği
düşünceleri ön planda ve manşetlerde yer aldı, üstelik çoğu durumda abartılı olarak ve haksız şekilde.

kökenini anlamaları için nereye
bakılmasını gösterdi: karadelikler.
İlk kez 1915’de Karl Schwarzschild tarafından varlığı gösterilen
karadelik kavramının fizikçiler tarafından kabul edilmesi zor oldu.
Hiçbir şeyin, ışığın bile kaçamadığı
kadar yoğun bir cismin var olduğunu kabul etmek elbette kolay değildir. Üstüne üstlük böylesi bir cisim
termodinamik açısından büyük bir
tehditti.
Termodinamiğin ikinci yasası
doğanın en köklü ve vazgeçilmez
yasalarından biridir. Bir sistemdeki
düzensizliğin (entropinin) her zaman arttığını belirtir. Örneğin bir
kaynaktan çıkan dumanın rastgele
ve büyük hızla geniş bir alan dağılması gibi. Başka bir ifadeyle bu
yasa ısı alışverişini dile getirir. Tüm
maddeler düzensizliği seçer. Öy-
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yordu.
Hawking’e göre her karadeliğin
kalbinde uzay ve zamanın ayrıştığı bir nokta olmalıydı. Ancak bu
şekilde Einstein’ın Genel Görelilik kuramı doğru olabilirdi. Tekillik
kavramını ortaya atan RogerPenrose’un makalesini ele aldı. Böylece evrenin genel göreliliğe göre
bir tekillik içinde başlangıcı olduğu
çalışmasını başlattı.
Buna karşılık kuantum mekaniğini de işin içine katmak gerekiyordu. Genel görelilik ile kuantum
mekaniğini birleştiren bir kurama
ihtiyaç vardı: “Her şeyin teorisi.”
Burada da çıkış noktası kuantum
kütle çekimiydi.
Penrose’un tekillik ile büyük patlama arasında kurduğu bağlantı
böylesi bir teori için ipuçları taşıyordu. Hawking fizikçilere evrenin
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Büyük Patlama Teorisi
Aslında Hawking’in kariyeri son
derece başarısız çalışmayla başladı. Yapmak istediğini tam olarak
bilemeden kendini farklı bir çalışmanın içinde buldu. Bu yıllarda
kendisine çözümü olmayan motor
nöron hastalığı teşhisi konmuştu
bile. Bu hastalık nedeniyle ilerleyen zamanda vücudundaki kaslarını teker teker kontrol etme yeteneğini kaybedecekti. Doktorlar en
fazla iki yıl ömrü kaldığını bildiriyordu.
Doktorasına devam eden Hawking bu iki yıl boyunca yavaş yavaş yürümede ve ardından konuşmada zorluklar yaşamaya başladı.
Tüm bunlar önemli bir çalışmaya
imza atmasına engel olmadı. Çünkü gerçek aşkı fizikti ve zamanın
başlangıcını düşünmeden edemi-
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leyse bir madde karadeliğe düşerse ne olur? Entropi de karadeliğin
içinde yok olur mu? Eğer öyleyse
evrenin toplam entropisi azalacağından karadeliklerin termodinamiğin ikinci yasasını çürütmesi
gerekir.
Hawking ise başta buna pek kafayı takmadı. Hatta evrenin entropisi karadeliklere karşılık artıyorsa
veya artması gerekiyorsa “bırakın
öyle olsun” diyordu.
Hawking 1972’de Fransa’da yüksek lisans öğrencisi JacopBekenstein ile tanıştı. Bu tanışıklık soruna
yeni bir çözüm önerisi getirdi. Bekensteintermodinağin ikinci yasasının karadeliklere de uygulanması gerektiğini düşünüyordu ve bu
problemi inceliyordu.
Bir karadelik tekilliğini olay ufku
adı verilen bir sınırla gizler. Olay

ufkunun ardında neler olduğunu
göstermez. Buraya giren hiçbir
şey dışarı kaçamaz. Hawking olay
ufku sınırının zamanla azalmadığını, aksine bir madde karadeliğe
düştüğünde olay ufkunun sınırının
genişlediğini gösterdi.
Bekenstein bunun entropi probleminin çözümünü gösterdiğini fark
etti. Karadelik birşeyi yutarsa onun
entropisi kaybolurken olay ufku
büyür. Bu durumda olay ufkunun
sınır çizgisi entropinin ölçüsü olabilir mi?
Hawking bu çözümü kabul etmedi ve bu kadar kusurlu bir kavramın
kendi çalışmasında kullanılmasına
şiddetle karşı çıktı. Entropi ısıyla
gelir, ancak karadelik ısı yaymaz.
Bekenstein’i ikna etmek için entropi yerine karadeliğin olay ufkunu
açıklayan matematiksel bir çözüm

önerdi. Fikri yok etmek yerine başka bir anlayışla geliştirmek Hawking için büyük bir adımdı.
Hawking Radyasyonu
Hawking daha sonra termodinamiğin karadeliklerde de önemli rolü
olduğunu kabul etti. Aslında yaptığı
hata çözüm için sadece genel göreliliği düşünmesiydi. Isının, parçacıkların yani karadelikten hiçbir şeyin kaçamayacağını öngörmesiydi.
Kuantum mekaniği devreye girdiğinde ise birçok şey değişikliğe
uğradı. Kuantum mekaniğine göre
parçacıklar ve antileri sürekli boş
alanda oluşup bir anda yok olurlar.
(Antiparçacıklar normallerine göre
aynı kütle ve yüke sahiptir. Sadece
yükleri terstir. Örneğin elektronun
antisi pozitrondur ve pozitif yüklüdür.) Karadeliğin olay ufkunda ise

Hawking’e Veda

Bu yazının hazırlanmasında kullanılan kaynaklar:
https://www.newscientist.com/article/2053929a-brief-history-of-stephen-hawking-a-legacy-ofparadox
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/
Stephen_Hawking_1942-2018
http://www.astronomy.com/news/2018/03/stephen-

vunuyordu.
1990’ların sonlarında ise inatçı
olmasıyla bilinen Hawking hata
yaptığını kabul etti. 2004’te Dublin’deki bir konferansta bunu açık
şekilde ilân etti: karadelikler bilgi
kaybetmez.
Hawking hastalığı nedeniyle karmaşık matematik formüllerle dolu
çalışmalara imza atamadı. Fikirlerini kafasında tasarladığı geometriyle dile getirmeye çalıştı. En
üretken zamanları 1970’li yıllardı.
Buna karşılık Einstein’ın Genel
Görelilik teorisi ile kuantum mekaniğini bir nebze de olsa birleştirmeyi başararak tarihe adını yazdırdı.
Hawking büyük bir fizikçiydi. Astrofizikteki en önemli sorun olan karadeliklere kafa yormuş ve çeşitli
fikirler üretmiştir. Bunların bazıları
üzerine henüz çalışmalar bitmemişken bazıları hızla ya da zaman
içerisinde çürütülmüştür.
Hawking bilimsel çalışmaları
yanı sıra bilimi sıradan insanlara
yayma konusuna da önem veriyordu. Hastalığına ve konuşamamasına karşılık bir belgesel sunmuş,
çeşitli kitaplar yazmıştı. Fiziğin ve
astrofiziğin anlaşılmaz terimlerini
her insanın kafasında canlandıracak dil kullanması ve bunu da formül kullanmadan yapması farklı bir
zekâsı olduğu göstergesidir.
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parçacıklardan biri sınırı geçerken
diğeri uzaya kaçar. Bu da karadeliğin radyasyon yayması demektir.
(Şimdiye kadar bu teoriyi doğrulayan tekgözlemsel kanıta ulaşılamadı ya da herhangi bir deney
tasarlanamadı.)
Hawking’in bu öngörüsünü test
etmek oldukça zordur. Çünkü karadelikler çok düşük sıcaklığa
sahiptirler. Büyük bir karadeliği
teleskopla izleyebilirsiniz ancak
sıcaklığını ölçmek son derece zordur. Sırf bu nedenle Hawking Nobel’e aday gösterilmemiştir. Bazıları bu olaya Bekenstein-Hawking
radyasyonu denilmesini önerse de
Bekenstein kesin bir dille reddetmiştir. Ona göre ışınımın adı Hawking radyasyonu olmalıdır.

Herşeyin Teorisi
Einstein’ın ömrünün son yıllarında ele aldığı bu teori Hawking’in
keşfetmeyi çok istediği bir şeydi.
Kütleçekiminde Newton sabiti, kuantum mekaniğinde Planck sabiti, görelilik kuramında ışık hızı ve
termodinamikteki Boltzmann sabiti
böylesi bir teorinin önündeki en büyük engellerdir.
Ancak bu sabitler tüm fiziği barındıran tek teorinin doğmasına
yardımcı olabilir. Hawking’e göre
bunun yolu karadeliklerin anlaşılmasıdır. Böylece “Her şeyin teorisinin” önü açılabilir.
Hawking’in öne sürdüğü ve entropi sorununu çözen fikri yeni bir
soruna yol açtı: o zaman karadelikler zamanla buharlaşarak yok olmalıdır. Bu durumda karadeliklere
düşen onca bilgiye ne olacaktır?
Onlarında yok olacağını söylemek
ise kuantum mekaniğine aykırıdır.
Bilgi karadelikten kaçarsa da Einstein’ın görelilik kuramına aykırı bir
durum oluşur. Böylece yeni bir paradoksumuz olmuştu: karadeliklerde bilgi kaybı.
Hawking 1976 yılında yayınladığı çalışmayla karadeliklerin bilgi
kaybettiğini ileri sürdü. Böylece fizikçileri, özellikle de kuantum fizikçilerini karşısına aldı. Buna karşılık
bazı fizikçiler bu öngörünün son
zamanların en önemli keşfi olduğunu dile getirerek Hawking’i sa-
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CEVİZ KABUĞUNDAKİ EVREN
Bir ceviz kabuğunda
hapis olabilirdim ve kendimi
sonsuz uzayın bir kralı sayabilirdim...
-Shakespeare, Hamlet,
2.Perde, Sahne 2
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-Stephen Hawking’in
Anısına-
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Stephen HAWKİNG1
Belki de Hamlet, her ne kadar biz insanlar fiziksel olarak kısıtlanmış olsak da, zihinlerimizin evrenin tamamını keşfetmek ve Uzay
Yolu’nun bile gitmeye korktuğu –kötü rüyaların izin verdiği- yerlere
cesurca gitmek için serbest olduğunu kastetti.
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Ceviz Kabuğundaki Evren, Alfa Yayınları.

Şu anda 2 trilyon olduğu açıklandı-HC

Uzay hakkındaki en belirgin şey, sürekli uzanıp gittiği. Bu, uzayın
derinliklerini araştırmamıza olanak tanıyan Hubble teleskopu gibi
modern araçlarla kanıtlandı. Gördüğümüz şey, çeşitli şekil ve boyutlarda milyarlarca, milyarlarca galaksi2. Her bir galaksi sayısız
yıldız içeriyor, birçoğunun etrafında da gezegenler bulunuyor. Biz
ise Samanyolu spiral galaksisinin dış tarafındaki kollardan birinde
bulunan bir yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegende yaşıyoruz.

2

Ders verici bu hikâyeye rağmen evreni anlamaya çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Kozmosu anlama konusunda, özellikle de
son birkaç yılda, önemli bir ilerleme zaten kaydettik. Henüz elimizde evrenin tam bir tasviri yok, ancak bu pek uzakta da olmayabilir.

1

Evren gerçekte sonsuz mu, yoksa sadece çok mu büyük? Ayrıca
ebedi mi, yoksa sadece uzun ömürlü mü? Sonlu zihinlerimiz sonsuz bir uzayı nasıl kavrayabilir? Buna çaba göstermemiz bile bizim
için küstahça değil mi? Klasik mitolojide insanların kullanması için
ateşi Zeus’tan çalan ve cüreti nedeniyle bir kayaya zincirlenerek,
bir kartalın ciğerinden parçalar koparmasıyla cezalandırılan Prometheus’un kaderini göze mi alıyoruz?
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SANAL VAROLUŞ,
VAROLUŞ VAKUMU ve
GENÇLİK KİMLİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Halis ÖZERK*
Genç sözcüğü, Latincede büyümek olgunlaşmak anlamına gelen
“adolescere” kökünden gelmektedir. Batı literatüründeki “adolescent” sözcüğü karşılığı olarak kullanılan bu sözcük, yapısı gereği bir
durumu değil bir süreci belirtmektedir (Yavuzer,1986; s. 28). Bu süreç, özel olarak ergenlik üzerine bir
kuram oluşturan G.S. Hall’ e göre
13-24 yaşları arasını kapsamaktadır(Cloutier, 1982; akt. Bekir Onur,
1994; s.889).
Türk Dil Kurumu’nca genç, “Yaşı
ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı,
gençlikteki özelliklerini koruyan,
dinç” olarak ifade edilmektedir.
Gençlik ise; Genç olma durumu,
insan hayatının ergenlikle orta yaş
arasındaki dönemi” şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2014).
Literatürde ise yıllardır ergenlik
(=adolescence) ile aynı anlamda
kullanılmaktadır. Ancak dikkatli bir
şekilde ele alındığında esasında
aralarında önemli farklar olduğu
görülebilecektir. Çünkü ergenlik;
insan yaşamında bir yaş dönemini (11/13-18/21 yaş arasını) ifade
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etmektedir. Temel özelliği bakımından da insan yaşamında fizyolojik,
fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimlerin en hızlı ve en yoğun yaşandığı “fırtınalı” bir dönem olarak
tanımlanmaktadır (Hall, 1904; akt.
Ali Dönmez, Bekir Onur ve Nilgün
Çelen, 1993; s. 404).
Yörükoğlu’ na göre (1986) gençlik, çocuklukla erişkinlik arasında
yer alan, gelişme, ruhsal olgunlaşma ve yaşama hazırlık dönemidir
ve ergenlikle başlayan hızlı büyüme, gençlik çağının sonunda bedensel, cinsel ve ruhsal olgunlukla
bitmektedir.
Sinanoğlu ve Turan’a göre ise
(1997; s.8) genç; toplumsal olarak
kimlik edinme sürecini yaşayan ve
henüz toplumsal rolü belirlenme
aşamasındaki bireydir.
Birleşmiş Milletler Örgütü’ nün tanımına göre de genç, 15-25 yaşları
arasında, öğrenim gören, hayatını
kazanmak için çalışmayan ve ayrı
bir konutu bulunmayan kişidir. Aynı
zamanda gençlik; cesaretin çekingenliğe, serüven isteğinin rahata
üstün geldiği bir çağdır (Yörükoğlu,

1986; s.8) BM’lerin bu tanımı Türkiye tarafından da benimsenmiştir.
Genç ve gençliğe ilişkin yapılan
tanımlara bakıldığında, yukarıda
verilen tanımlara benzer biçimde,
gençliğin bir yaş kategorisine dahil
edildiği ve biyolojik açıdan tanımlandığı görülmektedir. Bu tarz yaklaşımlar, gençlik döneminin tarihsel
ve toplumsal olaylardan etkilenen
ve değişen, dönüşen anlamını
göz ardı etmektedir. Halbuki genç,
toplumsal sorunlardan bağımsız
bir dünyada yaşamamaktadır (Baran,2013; s. 9-10).
Ergenliği açıklamada, Mead ve
Benedict kültürü temel etmen olarak görmektedirler. Bu yazarlara
göre ergenlik toplumsal bir olgudur
(Cloutier, 1982; akt. Bekir Onur,
1994; s.893).
Dahası, gençlik; fiziksel olarak
canlı ve zinde olmanın yanı sıra
daha çok sosyalleşme ve sosyal
ilişkiler bağlamında bir heyecanlı
oluşu, davranış, tavır ve tutumlarında “hararetli bir duruşu” ifade
etmektedir. Üstelik ne bir yaş dönemine aittir ne de belli bir yaş dilimi
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vermediği görülünce de “Ne olacak
bu gençliğin hali?” sorusu sorulmakta ve yanıtı da yine yetişkinler
tarafından bir yargı cümlesi olarak
şöyle verilmektedir “Bu gençlik
adam olmaz”…
Sümerlerden kalan çivi yazılarında bile “Şu gençliğin hali ne
olacak?” yazısına rastlanması, neredeyse ömrünü gençliğe adamış
Socrates’ in bile ömrünün sonlarında “Bugünün gençleri lüks ve gösteriş düşkünü, saygısız, başkaldıran, geveze ve obur yaratıklardır”
sözü, Hesoidos’ un M.Ö. 8. yy’ daki
“Bize ağırbaşlı olmayı, büyüklerimize karşı saygılı davranmayı öğretmişlerdi. Şimdiki gençler ise ne
kural tanıyor, ne beklemesini biliyor
ne de büyüklerini dinliyor… Üstelik
duygusuz, duyarsız ve düşüncesiz
davranıyorlar” yakınması, Shapespeare’ in 14-21 yaş arasını boşa geçen bir çağ
olarak görerek oyunlarından birinde bir
oyuncusunu “Gençler, içmekten, kavga
etmekten, büyükleri
kızdırmaktan
ve
yosmaları gebe bırakmaktan başka
bir işe yaramazlar”
diye konuşturması,
O. Wilde’ ın gençlerle ilgili olarak
alaycı bir bi-
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lendirilmektedir. Bu durumda böyle değerlendirildiğine göre ergen
gençlerin bu kültür VAKUMUnda
kendilerini farkettirmeye çalışmaları da anlamsız olmamaktadır.
Belki de bu nedenledir ki; çağlar boyunca ana-baba, öğretmen
ve yönetici olarak tüm erişkinlerin
gençlere karşı ortak tutumu şu olmuştur: Gençlik çağını yüceltip,
gençleri küçümsemek, onlara hep
tepeden bakmak, eleştirmek, sorumsuz, haylaz, asi ve eğlence
düşkünü asalaklar olarak görmek
(Yörükoğlu, 1986; s.193). Bu tutumu ise “Nerede bizim gençliğimiz”
ya da “Bizim gençliğimizde……”
diye başlayan cümlelerden oluşan
yakınmalar izlemiştir ve halen de
izlemektedir. Bu yakınmanın bir
sonuç

Popüler Bilim

ile sınırlıdır.
Bireyin, ergenlikte başarması
gerekenler daha çok kendi bedenindeki değişimlere uyum sağlayabilmek, yetişkinler tarafından kabul
görmeyi gerçekleştirebilmek, ebeveyn bağımlılığını azaltmak, kendi
sorumluluklarını almak ve yerine
getirmek, meslek seçimine hazırlanmak vb. konulardır. Gençlikte
ise bireyden beklenen;
“Ben kimim?”,
“Neyim?”,
“Hayattan ne bekliyorum?”,
“Hayata ne anlam veriyorum?”,
“Hayatın anlamı nedir?”
“Değerler sisteminin neresindeyim?”
gibi soruları sorması, geçerliliği
ve gerçekliği olan cevaplar verebilmesi ve sonuçta bir KİMLİK geliştirmesidir.
Dolayısıyla gençlik; kişilik, karakter, kimlik ve hatta BENLİK
kavramlarını içermesi, psiko-sosyal gelişim ve ruh
sağlığı ile doğrudan ilintili
olması (YANİ SAĞLIKLI
BİR VAROLUŞ) bakımından daha önemli ve daha
kapsamlıdır.
Ancak çoğunlukla bireyin BİR KÜLTÜRÜN İÇİNE
DOĞDUĞU ve YAŞADIĞI
KÜLTÜR
ORTAMINDAN
“BESLENDİĞİ” gerçeği göz
ardı edildiği için, ergen gençlerde gözlemlenen davranışlar da
ne yazık ki uzun yıllardan beridir
bir sonuç olarak ele alınmaktan
çok bir problem durum hatta
bir nedenmiş gibi değer-
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ise “olumsuz kimlik (identitynegative) kurarlar ve antisosyal davranışlar gösterirler. Olumsuz kimlik aynı
zamanda derin nevrozun da kökeninde bulunabilir (Cloutier, 1982;
akt. Bekir Onur, 1994; s.889).
Dolayısıyla olumsuz ve sağlıksız
bir kültür ortamında gencin oluşturmak için zaten çaba sarfettiği benlik ve kimlik gelişiminin de olumsuz
ve sağlıksız olabileceğini söylemek
hatalı olmayacaktır.
Çünkü yaş evreleri açısından
bakıldığında 12-15 yaşlarındaki ergenler, ideal benlik ile gerçek benlik olarak algıladıkları yaşantıları ve
bilişleri arasındaki çelişkili yönleri
henüz
bütünleştiremediklerinde
iletişim sorunları yaşamakta, bu da
içsel çatışmaya ve çaresizliğe yol
açabilmekte, böylece özellikle iletişim becerileri açısından kendilerini
yetersiz hissedebilmektedirler (Hauser, Powers ve Noam, 1991; akt.
Güvenç ve Aktaş).
Hâlbuki araştırmalar, ergenlerin
benlik değerinin, benlik temsillerinin, tutarlı bir inançlar ve değerler
sistemi ile bütünleşmesi sayesinde
tekrar yükseldiğini göstermektedir
(Chubb ve Fertman, 1997; Hauser,
Powers ve Noam, 1991; Jacobs,
Bleeker ve Constantino, 2003; Von
Der Lippe ve Moler, 2000; Moneta, Schneider ve Csikszentmihalyi,
2001; Trzesniewski, Donnelan, Robins 2003; akt. Güvenç ve Aktaş).
Yates ve Youniss’in yaptıkları çalışmada (1996; s. 49) olumlu sosyal
davranış ile benlik saygısı arasında çift yönlü ilişki olduğu, yüksek
benlik saygısına sahip ergenlerin
düşük benlik saygısına sahip ergenlere oranla, daha yüksek düzeyde olumlu sosyal davranışlarda
bulundukları, olumlu sosyal davranışlarda bulunmanın da ergenlerde
benlik saygısını yükselttiği bulunmuştur.
Ergenlikte, ebeveynlerle olan sı-

cak ve destekleyici ilişkilerin olumlu
sosyal davranışlarla pozitif yönde,
saldırgan davranışlarla ise negatif
yönde ilişkili olduğu gösteren çalışmalar da mevcuttur (Coie ve Dodge, 1998; Kındap, Kumru ve Bayraktar, 2006; Pekel, Sayıl, Kumru
ve Kındap, 2007). (S. 49).
Aristo, 2300 yıl önce gençliğin
kimlik özelliklerini çok çarpıcı ve
özlü biçimde anlatmıştır:
“Gençlerin istekleri pek çoktur ve
bunları hemen eyleme dönüştürmek isterler. Bedensel isteklerine
karşı koyamaz, özellikle cinsel isteklerine yenilirler. Çok değişkendirler. İstekleri geçicidir, hasta bir
insanın açlığı ve susuzluğu gibi
birden parlar, birden söner. Tutkuludurlar, huysuz ve öfkelidirler.
Kendileri içtepilerine kaptırır, tutkuların kölesi olurlar. İsteklerinin
önüne dikilen en küçük engele bile
katlanamazlar. Onura ve başarıya,
paradan çok değer verirler; çünkü
paraya gereksinimleri olmamıştır.
Eli açık ve iyilikseverdirler, çünkü
kötülükleri tanımamışlardır. Çabuk
güvenir, çabuk bağlanırlar, çünkü
aldatılmamışlardır. Yüksek amaçları ve hayalleri vardır; çünkü daha
yaşamın sillesini yememişlerdir,
koşulların sınırlayıcı etkisini öğrenmemişlerdir. Gençler yanılınca
çok yanılırlar. Sevgide de, nefrette
de aşırıya kaçarlar. Her şeyi bildiklerini sanır onun için yanlışlarında
sonuna dek direnirler” (Yörükoğlu,
1986; s. 9-10).
Yörükoğlu’na göre (1986; s.92),
gençlikte benlik kavramı sürekli
iniş-çıkış ve dalgalanmalar gösterir; çünkü genç, kendine yakışacak
bir kimlik aramaktadır.
Gençlikte kimlik; Erikson’ un
(1968; akt. Yörükoğlu, s. 98) belirttiği gibi, özdeşimlerin bittiği yerdir.
İnsan, belli değerleri ve gelenekleri
içeren bir kültür içinde yaşar, hem
de bu kültürü kendi içinde yaşatır.
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çimde “Yaşlı kişi her şeye inanır,
erişkin kişi her şeyden kuşku duyar, gençler ise her şeyi bilir (!)”
sözünün (Yörükoğlu, 1986; s. 193194) günümüzde de belli bir oranda geçerliliğini koruyor olduğunu
görmek ilginç ve düşündürücüdür.
Çünkü bu durum, yetişkinlerin halen, gençliği anlamak, onlara karşı
tutum ve tavırlarını değiştirmek yerine çağlar boyunca gençliği, kendi
beklentileri ve kendi gerçekleri (?)
doğrultusunda değiştirmek arzusunda olduklarının hatta gençliğin
yetişkinleri anlayarak (!) buna göre
davranmalarını bekleme tutumunun devam ettiğini göstermektedir.
Tarihte, “Değişik ve çetin işler
gençlere yaraşır” diyen Solon,
“Gençlere saygı duymalıyız; onların geleceğinin bizimkinden daha
parlak olmayacağını söyleyebilir
miyiz?” diyen Confucius (Yörükoğlu, 1986; S.194), “Ey yükselen
yeni nesil, istikbal sizindir” ve “Her
kafanın anlamaktan aciz olduğu
yüksek bir varlıktır gençlik” diyen
Atatürk gibi şahsiyetlerin gençlere
ve gençliğe ilişkin olumlu yaklaşımları da vardır ancak görülen odur
ki olumsuz yaklaşımlar daha fazla
varlığını sürdürmektedir.
Erikson’ a göre ergenlik kimlik bunalımına karşılık gelir. Ben kimim,
nereden geliyorum, nereye gidiyorum gibi bireysel ve öznel soruların
sorulduğu ve cevapların arandığı
bir dönemdir. Erikson’ a göre, bunalım olmadan, gerçek deneyim
yaşamadan ortaya çıkan kimlik
“hazır kimlik (forclosureidentity)”
olarak adlandırır. Böyle ergenler,
konformizm ve otoriteye saygı yoluyla, kişisel oluşumlarına gerçekten katılma olmaksızın önlerine konan geleceği kolayca kabul etmiş
olanlardır. Öte yandan, kendilerini
egemen kültürün dışına atılmış hisseden ve toplum tarafından reddedildikleri izlenimini taşıyan ergenler

Popüler Bilim

SANAL VAROLUŞ, VAROLUŞ VAKUMU VE GENÇLİK KİMLİĞİ

19

Nisan - Mayıs 2018

Popüler Bilim

SANAL VAROLUŞ, VAROLUŞ VAKUMU VE GENÇLİK KİMLİĞİ

20

Bu, belli bir yere bağlanma, belli bir
yere ait olma duygusudur. Bu bütünlükten ve süreklilikten yoksun
bir insanın benliği gene vardır ama
kimlik duygusu yoktur. Kimlik duygusu açık denizde giden bir gemiye
yol gösteren pusula gibidir(Erikson,
1968; akt. Yörükoğlu,1986; s.99).
Kimlik bunalımı da atlatılması
gerekli doğal bir gençlik hastalığı
olarak tanımlanabilir. (Yörükoğlu,
1986; s.102).
Bu bulgular ve yaklaşımlar bize,
gençlere olumlu sosyal davranışlarda bulunabilecekleri, kendilerini
sağlıklı bir biçimde gerçekleştirebilecekleri, olumlu bir kimlik geliştirebilecekleri yani sağlıklı bir biçimde
varolabilecekleri bir kültür ortamı
sunmanın ne denli önemli olduğunu göstermektedir.
Özellikle ergenler olmak üzere
gençler, başta en yakın ebeveynleri ve içinde yaşadıkları toplum
tarafından, oluşturmaya çalıştıkları
kimliklerine sosyal onay alma ihtiyacındadırlar. Bu, dönemlerinin en
doğal ve öncelikli ihtiyaçlarındandır. Diğer bir ifade ile içinde yaşadıkları kültür içerisinde varolmak
ve var edilmek isterler. Bunun için
de zaman zaman toplumun kendilerinden bekledikleri yönde zaman
zaman da aksi yönde davranışlar ortaya koyarlar, yani bir şeyler
yaparlar. Aslında her iki tutum da
gençlerin varolma ve varedilme
ihtiyaçlarına hizmet eden davranış
biçimleridir.
Varoluşçu felsefeye göre olmak, yapmaktan önce gelir (Bezirci,1995; s.331). Yani birey aslında
önce kimliği ile var olur, sonra bir
şeyler (davranışlar, ürünler vb.) ortaya koyar. Ancak ne var ki günümüz insanın çoğu olmaktan önce
yapma yani bir şeyler yaparak varolma yanılgısı içindedir. Yani varoluşsal boşluğu doldurma yanılgısı
içindedir.

Frankl’a göre varoluşsal boşluk,
yirmicin yüzyılın yaygın bir olgusudur. Bu anlaşılır bir şeydir. Son
zamanlarda yapılan istatistiksel bir
araştırmaya göre Avrupalı öğrenciler arasında % 25 oranında belirgin
bir varoluşsal boşluk görülmektedir, bu oran Amerikalı öğrencilerde
% 60 olarak gözlenmiştir. Birçok
intihar olayı, bu varoluşsal boşluğa
(vakuma) bağlanabilir. Depresyon,
saldırganlık, uyuşturucu kullanımı
vb. olguları, bunların altında yatan
varoluşsal boşluğu kavrayamadığımız sürece anlayamayız (Frankl,
2009; akt. S. Budak, s. 120-121)
Çoğu seçimlerimiz ve davranışlarımız, şartlanmalar sonucu yapıldığından, zaman zaman can sıkıntısı,
durgunluk ve bir türlü giderilemeye
boşluk ve anlamsızlık duygusu yaşanabilir. Frankl bu durumu varoluş
vakumu(ExistentialVacuum)olarak adlandırmaktadır. Ne istediğini
seçmekte zorlanan günümüz insanı genellikle ya başkalarının yaptığını yapıyor ya da üst-sistemlerin
taleplerine boyun eğiyor. Dolayısıyla hepimizin içinde birimizden diğerine değişen genişlikte birer vakum
bulunuyor. Vakumun büyüklüğü ve
niteliğine göre, mevcut boşluk çoğu
insan tarafından çerçöple dolduruluyor (Geçtan, 2009; s.27).
Geçtan’a göre (1990: s.41) varolamamak, varolmanın ayrılmaz bir
parçasıdır ve varolmanın anlamını
kavrayabilmek, yok olmanın her
an mümkün olabileceğini kavrayabilmiş olmayı içerir. İnsan, doğmuş
ve olduğunu ve bir gün öleceğini
bilen tek canlıdır ve bu gerçek onu,
anlamlı yaşayıp yaşamadığı konusunda kaygılandırır. Ancak, birçok
insan bu kaygıyı yaşamamak için
kollektif tepkiler ve tutumlar yığını içinde eriyip yokolmayı seçer.
Ölüm, varolmamanın en somut biçimidir, ancak günümüz konformizmine kapılıp yokolmaya karşı gele-
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meme de bunun sık gözlemlenen
bir başka biçimidir: Varolamayarak
yaşamak.
Konuya TA (Transactional Analysis=Karşılıklı Etkileşim Çözümlemesi) kuramından yaklaşacak
olursak durum daha da açıklayıcı
olabilecektir. Kuramın kurucusu
Berne’e göre (1961; Akt. F. Akkoyun, 1995; s. 5)insan davranışlarının temelinde temas (sosyal çevre
tarafından sıvazlanma) ihtiyacı
yatar. Temas (sıvazlanma) aslında
varlığın onanma ihtiyacını karşılar.
Temas iletisi bu nedenle, bir kimsenin varlığının
onandığını gösteren herhangi bir mesaj olarak tanımlanır. Bu temas iletisi
beş duyu organına hitap
eden tüm uyaranlardır (güzel bir manzara, kuş cıvıltısı, hoş bir koku, herhangi
bir yiyecek vb.). Bunun en
yalın davranış biçimi selamlaşmadır. Çünkü ileti
olarak gönderilen selam,
dönüşü olan bir onanma
iletisini (büyük bir olasılıkla) beraberinde getirecektir.
Birey için bu iletiler sözlü
de olabilir sözsüz de, olumlu da olabilir olumsuz da,
koşullu da olabilir koşulsuz
da; hepsi de öyle veya böyle tanınma/fark edilme açlığını gidermeye
yöneliktir (Berne, 1961; Akt. F. Akkoyun, 1995; s. 5-9).
TA’ya göre, insanlar, bir varoluş
boşluğu içinde yaşamak durumundadırlar. Bir yandan varoluşunun
onanması ihtiyacı, öte yandan da
bilinmez bir zaman boşluğu içinde
yaşamanın sorumluluğunu üstlenmek durumu ile karşı karşıyadırlar.
Bu nedenle tanınma/fark edilme
açlığı zamanı çeşitli şekillerde yapılandırılarak giderilmeye çalışılır.
Bunlar sırasıyla, Geri Çekilme, Törensel Davranışlar, Vakit Geçirme,

Etkinlik, Oyunlar ve Samimiyet’tir
(Bkz. Şekil: 1). Bireyler, zamanı
yapılandırmada Samimiyet’ e doğru ilerlerler ise bu durum psikolojik
riski beraberinde getirir. Geri Çekilme ya da Törensel Davranışlar boyutunda kalırlar ise de sosyal risk
taşırlar. Bu nedenle tanınma/fark
edilme açlığını doyurmak isteyen
çoğu birey Vakit Geçirme ve Oyunlar boyutunda kısmen de oyunlar
boyutunda yer alır (Berne, 1961;
Akt. F. Akkoyun, 1995; s. 5-9).

Şekil 1: TA Zamanı Yapılandırma
Pramidi
Vakit Geçirme genellikle kabul
gören konularda kabul gören konulardan oluşur; TV seyretme, bilgisayar oyunları (tercihen online
oyunlar) moda, sinema, müzik, tatil, yemek, espri içeren sohbetler,
siyaset vb.
Etkinlik ise, sosyal çevre ile ilişkilerde hem belli bir risk taşıyan ama
aynı zamanda sosyal çevreye kendini kabullendirme (onanma) ihtiyacına hizmet eden, ortam eylemleri
içerir; birlikte yemek yapmak, ev

temizlemek, satranç oynamak, öğretmen-öğrenci, amir-memur ilişkilerinde ortak eylem veya zıtlaşma
gibi (Akkoyun, 1995; s.8-9).
TA’ya göre, herkesin tanınma/
fark edilme açlığı kendine özgüdür
ve çocukluk yaşantılarıyla yakından ilgilidir (Woolams ve Browm,
1978; akt. F. Akkoyun, 1995; s. 43).
Çocukluğunda yararlı ve doyurucu
temas iletisi almamış olan bireylerin yetişkin yaşamda, yararlı temas
iletilerini almakta zorlandıkları gibi
vermekte de zorlanırlar. Yaşamdaki varoluş boşluğuyla
herhangi bir temas iletisi
almadan baş etmek güçleşeceğinden, bu kimseler
hiç temas iletisi almamaktansa, hiç yoktan en kötü
yaklaşımıyla, varoluşların
hiç olmazsa onanması için
çocukluklarında yaşadıkları türden temas iletilerini
ararlar (Pitman, 1984; akt.
F. Akkoyun, s. 43).
TA’da, transaksiyon, en
az iki kimsenin belli ego
durumları (Ebeveyn, Yetişkin ve Çocuk ego durumları) arasında gerçekleşen
bir uyarıcı ve bir tepkiden
oluşmaktadır.
Tamamlayıcı, karşıt ve gizil olmak
üzere de üç tür transaksiyon vardır.
İki kişinin her biri yalnızca bir ego
durumunu kullandığı, karşıdaki kişinin hedeflediği ego durumuna ileti gönderip o ego durumundan ileti
aldığı transaksiyonlardır. Buradaki
iletişimin kuralı şudur: Transaksiyonlar tamamlayıcı olduğu sürece
iletişim sonsuza kadar sürebilir.
Kapalı transaksiyon ise, iki kişiden her birinin yalnızca bir ego
durumunu kullandığı ancak uyarıcıyı gönderenin, karşıdaki kişide
hedeflediği ego durumundan tepki almadığı, dolayısıyla beklentinin karşılanmadığı etkileşimlerdir.

kullandığı sosyal ağ olduğu görülmüştür. Bunu % 57 oranla Youtube ve Instagram izlemektedir. %
45’i ise Twitter kullanıcısıdır. Bu 3
mecrayı sırasıyla sözlükler, wiki’ler,
bloglar, interaktif online oyunlar, lokasyon paylaşımları, profeyonel iş
ağları ve sanal yaşam alanları izlemektedir.
Gençlerin % 76’sı takip edecekleri kişilere karar verirken en çok
o kişinin profilini inceleyerek karar
verdiklerini belirtmişlerdir. Gençler
sadece kendileriyle benzer düşüncelere sahip ola kişileri değil, farklı
düşüncelere sahip olanları da takip
etmektedir. Takip edilecek kişinin
ünlü olmasının kararda etkili olan
unsurlardan biri olduğu, bu unsurun da 15-24 yaş grubundaki gençlerin ve öğrencilerin yarısı üzerinde
etkili olduğu görülmüştür.
Gençlerin % 60’ı sosyal medyayı
en çok eğlence amacıyla, % 59’u
ise bilgi alma/sağlama amacıyla
kullandığını belirtmiştir.
Gençler için sosyal medyada en
önemli olan konunun % 37 oranında özgürlük olduğu, bu konuyu güven, dürüstlük ve paylaşımcılığın
takip ettiği bulgulanmıştır.
Araştırmada gençlerin, sosyal
medyayı çeşitli açılardan politik/
toplumsal bir platform olarak gördüğü sonucu elde edilmiştir. Örneğin gençlerin % 56’sı sosyal medyanın kitleleri harekete geçirme
gücü olduğu düşüncesindedir.
Araştırma bulgularından hareketle; gençlerin sosyal medyayı
kullanma oranları, sosyal medyayı
genellikle kullanma amaçları, sosyal medyada geçirdikleri zaman,
faaliyet konuları, kullandıkları ağlar (facebook, youtube, Twitter,
Instagram, yer lokasyonu gibi) ve
bunların özellikleri, takip edecekleri
kişileri seçerken o kişinin profiline
bakarak ünlü olup olmadığına karar verme, sosyal medya kullanan

gençler için en önemli konunun özgürlük, güven ve dürüstlük olduğu,
kullananların büyük bir oranının
sosyal medyanın, sosyal kitleleri harekete geçirme gücü olduğu
düşüncesinde oldukları gibi her
bir unsur bir bütün olarak ele alındığında, gençlerin varolma amaçları, varolma alanları, varolma biçimleri ve varolma isteklerinin; TA
kuramındaki tanınma/fark edilme
açlığı kavramı ile örtüştüğünü düşündürmektedir. Yani gençlerin,
en çok vakit geçirdikleri Facebook,
Twitter ve Instagram ağlarındaki
paylaşımları ele alındığında daha
çok (bu ağların yaygın olarak kullanılan özelliğine de uygun olarak)
bulundukları “ünlü” mekanlardaya
da “ünlü” kişilerle birlikte çekilmiş
olan fotoğraflarının, yedikleri yemeklere, içtikleri içeceklere, doğum
günlerindeki pastaya, aldıkları diploma, karne, herhangi bir etkinliğe
katılım belgesine ya da aldıkları
cep telefonlarına (pahalı ve marka
olan), hatta kıyafetlere vb. ilişkin
çektikleri fotoğrafların paylaşıldığını görülmektedir. Hatta tamamen
öznel dünyalarına ait fotoğrafların,
yazıların bile paylaşıldığına sıkça
rastlanmaktadır. Bu paylaşımlarına
ilişkin aldıkları beğeni ve/veya mesaj ve paylaşma sayısını önemsedikleri gözlemlenmektedir.
Bu durum, TA kuramı çerçevesinde; yukarıda yer verilen, transaksiyonlar konusuyla yakından ilişkilidir. Şöyle ki,ağlardaki iletişimler
iki veya daha fazla sayıda kişinin
ego durumlarından gönderilen ve
alınan iletilerdir ve temelde ruhsal
düzeyde “sıvazlamaya”, dış dünya
tarafından onanma ihtiyacına hizmet etmektedir. Bu ağlarda genellikle yukarıda sayılan unsurlara ve
yer verilme şekline bakıldığında;
bu yollagörünürde ve sosyal düzeyde “kabul gören”, ancak psikolojik düzeyde “gerçek” mesajların
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Buradaki iletişim kuralı da şudur:
Transaksiyonlar kapalı olduğunda,
taraflardan birisi ya da ikisi birlikte
ego durumlarını değiştirerek yeniden iletişim kurmadıkça iletişim
sürmeyebilecektir.
Gizil transaksiyon da, iki kişinin
yalnızca birisinin ya da her ikisinin
de iki ego durumunu birden bulandığı ve de aynı anda psikolojik ve
sosyal olmak üzere iki farklı mesajın birlikte yer aldığı transaksiyonlardır. Burada açıkça ifade edilen
sosyal mesaj ile açıkça söylenmeyen ama gizli olarak verilen psikolojik mesajlar birbiriyle uyuşmaz.
Buradaki iletişim kuralı da şudur:
Bir gizil transaksiyonun davranışsal sonucunu sosyal düzey değil,
psikolojik düzey belirler. Gizil transaksiyonlar, başkalarıyla daha çok
dolaylı bir ilişki kurmayı sağlamaktadır. Sosyal düzeydeki mesajlar
“kabul gören” mesajlar iken, psikolojik düzeydeki mesajlar aslında
gerçek düşünce ve duyguları barındıran “gerçek” mesajlardır. Bu
nedenle de dürüst olmayan, aynı
zamanda fonksiyonel olmayan bir
ilişkiye yol açarlar (F. Akkoyun,
1995; s. 31-38).
Gençlik Spor Bakanlığı, 26 ilde
15-29 yaş arası 2057 gençle bir
çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada; gençlerin % 77’si bekâr,
& 14’ü çocuk sahibi, %40’ı çalışan,
% 14’ü lise öğrencisi, % 7’si ise ev
hanımıdır. Çalışmanın sonuçlarına
göre;
Gençlerin % 96’sının sosyal medya kullanıcısı olduğu görülmüştür.
Gençlerin % 86’sı sosyal medyaya günde en az bir kere, % 72’si
ise her gün birkaç kere bağlandıkları bağlanmaktadır. Her 3 gençten
1’i sosyal medyada en az 3 saat, %
13’ü ise 6 saat ve üzeri vakit geçirmektedir.
Sosyal medya mecraları arasında Facebook’ un, gençlerin en çok
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(ünlü mekanlarda bulunma, ünlü
kişilerle fotoğraf çektirebilme, pahalı ve markalı ürünlere sahip olma
vb. mesajların) verildiği gizil transaksiyonlar olduğu görülmektedir.
Aynı zamanda bu transaksiyonun
ÖBİHOHAA (önemli birisiyim haberiniz olsun haa!)1sosyal etkileşim
oyunu olduğunu da düşündürmektedir
Transaksiyonlar ve oyun bu biçimde devam ettiği sürece kişiler
ağ ortamında Çocuk ego durumundan tamamlayıcı transaksiyonlarda
bulunmaktadırlar. İletilerin Çocuk
ego durumlarından uzun süre devam etmesi de tamamlayıcı transaksiyonun iletişim kuralını doğrulamaktadır.
Bunun yanı sıra ağları kullanan
gençlerin arkadaş sayıları, takip
edilme sayıları, arkadaş grubunda yer alan “ünlü kişi” sayısı gibi
sayıları oldukça önemsedikleri
de bilinen bir gerçektir. Gençlerin,
paylaştıkları fotoğraflara, alıntı şiir,
söz, yazı vb. unsurlara ilişkin olarak, ağdaki arkadaşlarının bekledikleri ego durumundan ileti almadıklarında yani karşıt transaksiyon
gerçekleştiğinde, beklenen yönde
ileti alabilmek için bir süre ego durumunu değiştirme yönünde iletiler
gönderilmekte ancak ego durumunun değişmediği görüldüğünde salt
bu nedenle o kişiyi arkadaşları listesinden çıkardıkları da görülmektedir. Bu da karşıt transaksiyonun
iletişim kuralını desteklemektedir.
Diğer taraftan varoluşçu felsefe
penceresinden bakıldığında, gençlerin, gerçek yaşamın içinde var
olmaktan çok bir sanal varoluşu
(Virtual Existence) tercih ettikleri
görülmektedir. Varolmada değer
verdikleri temel konulara (özgürlük,
güven, dürüstlük, paylaşımcılık)
bakıldığında da gençlerin bir varo1. Yazar tarafından etkileşimlerde
gözlemlenmiş, analiz edilmiş ve adlandırılmış
bir TA oyunudur.

Hayatı hafife al (Toyato RAV4)
Bir aşk yetmez (Vakko)
Kim tutar seni (Vezzy)
Şehrin tozunu attıracaksın (Nissan)
Bedenini özgür bırak (Peugeot
208)
Ruhunu özgür bırak (Okamoto)
Hayata kapıları aç (Ford)
Ateşli Latin (BMW 3)
Başkası yetinmektir (Miele)
Güzellik her şeyin üstündedir
Güzellik yetmez (Alfa Romeo)
Hayal ettiğin gibi yaşa
İsteyin yeter (Aria)
Işığını yansıt (Coca-Cola)
Hayat çağırıyor, anahtarı sende
(Beck’s)
Kendinizi duygularınızın akışına
bırakın (Bailey’s)
Aganiginaganigi (Fiskobirlik)
Hayat senin kuralları sen koy (Doritos)
Yıkın kuralları (GSM operatörü)
Kendi kurallarını yarat (Audi A6)
Hayat sizin, kontrolü kimin (Ford
Focus)
Başkasını dinleme, kendin dene
(Eti Wanted)
Daha fazlasını iste (Pepsi)
Mutlu et kendini (Eti Browni)

Her işin başı para (Finansal Forum)
Yüksekte olmaya alışın (Ford Fusion)
Ben özgürüm (Hazır Kart)
Öğrenilmiş çaresizlik ve öğrenilmiş iyimserlik üzerine yaptığı araştırmada Martin Seligman, kişinin
düşünceler, fikirler ve eylemler aracılığıyla dünyaya yaklaşma şeklinin
o kişinin dünyayı yaşama ve açıklama şekli üzerinde ciddi bir etkiye
sahip olduğunu öne sürmektedir.
Seligman, bununla birlikte, günümüz dünyasında, ABD gibi sanayi
toplumlarındaki mutluluk arayışının
“Ben”in çok önemli olmasına yol
açtığını bunun da bireyciliğe vurgu
yapılan ve ego-merkezci bir perspektifin desteklendiği aşırı bireycilerin medya hikâyelerinde büyük
oranda yansıtıldığını görmektedir.
Seligman modern toplumun göreve
bağlılık ya da ortak girişim yerine
kişisel kontrol ve otonomiye verdiği
önem nedeniyle günümüzde daha
fazla insanın depresyon yaşadığını
öne sürmektedir. Bu durum, başarıların kişinin kendi başarıları olduğu ve başarısızlıkların ise kişinin
düşüşü olduğuna ilişkin görüş ile
beraber bireysel güce ilişkin abartılmış bir beklenti yaratmaktadır. Aile,
dini kurumlar ya da arkadaşlar gibi
sosyal destekler olmadan bireyin
düşüşü ya da başarısızlığı genelde
yalıtılmış olmaktadır. Seligman söz
konusu güvenlik tamponunun daha
önceleri geniş aile, inanç ve topluluk şeklinde daha büyük bir “biz”
mevcutken var olduğunu öne sürmektedir. Bu tür güvenlik tamponları olmadan bireyler depresyona
daha açık olmaktadır. (1991; Akt.E.
M. Gregory, 2013).
Bu bağlamda yukarıda sıralanan sloganlara bakıldığında hemen hepsinde mutluluk arayışında
“Ben” e vurgu yapıldığı ve bireysel

güce ilişkin abartılmış mesajlar verildiğini açıkça görülmektedir. Dahası sosyal yaşam içinde yaşadığı ve dolayısıyla sosyal normların
kaçınılmaz olduğu gerçeğinin göz
ardı edildiği, yok sayıldığı (hatta
adetâ yok sayılması gerektiği) mesajlarının da gizil transaksiyonlar
biçiminde verildiği görülmektedir.
Unutulmamalıdır ki sosyal norm
yoksunluğu, kişilik bozukluklarının
genel özelliklerinden biridir (Öztürk, 1989; DSM-V,2013).
Uyaranlar bağlamında gençlerin
sosyal medya ortamında 20112014 yılları arasında en çok ilgilendikleri video klipler başlıkları ve
tıklanma sayılarına göre aşağıdaki
biçimde sıralanmaktadır (izlesene.
com; 2011-2014).
2014 YILI (Mayıs ayı başına
kadar)
- Havai fişekle arkadaşını vurdu
(3.048.033)
- Metroda birden soyunmaya başladı (1.186.935)
- İç çamaşırını arayan kadın
(1.084.115)
- Erkeklerin hayalindeki kız
(1.024.672)
2013 YILI
- Erkeklerin aklını başından alan
kız (1.004.698)
- En seksi kadın (944.151)
- İzleyen kazanır (913.945)
- Salak sarışın üstsüz olduğunu
unuttu (564.246)
2012 YILI
- Kangal ve pitbull (1.012.508)
- Roman havası böyle oynanır
(975.479)
- Masaj salonunda neler oluyor
(407.602)
2011 YILI
- Yılan kadını yuttu (5.042.240)
- Düğün fotolarım (1.704.975)
- Karadeniz yapımı dehşet silah
(850.389)
Yukarıda yıllara göre ve izlenme/
tıklanma sayılarına göre dağılım-
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luş vakumu durumu yaşadıklarını
söylemek hiç da hatalı görünmemektedir.
Araştırma sonuçlarını kuramsal
yaklaşımlar açısından değerlendirdiğimizde yaşanılan ve uyaranlarla beslenilen kültürde varolan,
gençliği hedef kitle olarak gören ve
gençlerin de doğal olarak ilgi alanına giren uyaranları da ele almak
gerekmektedir.
Örneğin son 5 yıl içinde TV’de,
internet ortamında, reklam panolarında vb. reklam ortamlarında
yer alan marka ve bu markaların
sloganları (yani uyaranlar) aşağıda listelenmiştir (marka tescil ofisi;
2010-2014).

Popüler Bilim
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ları verilen video kliplerinsadece
isimlerine bakıldığında ağırlıklı
olarak cinsel içerikli başlıklar olduğu, izlendiğinde ise ortak unsurun
komiklikle eklemlemiş cinsel içeriklerin yer aldığı görülmektedir.
Ancak cinselliğin biyo-psiko-sosyal
bir olgu olduğu gerçeğinin göz ardı
edildiği de gözlemlemektedir.
İkinci sırada en fazla izlenme/tıklanma sayılarının yer aldığı video
kliplerde ise antisosyal unsurların
olduğu şakaların olduğu görülmüştür. Örneğin “Havai fişekle arkadaşını vurdu” isimli video klibinde
uzak mesafede sabit duran bir arkadaş nişan alınmakta ve gönderilen bir havai fişekle, isabet ettirilerek yaralanmaktadır. Yaralanma ve
çığlık atma anında hem nişan alan
arkadaşı hem de bu olaya tanıklık
eden onlarca genç kahkaha ile gülmektedir. Bu klip komik videolar kategorisinde ve 3.048.033 tıklanma
sayısı ile ilk sırada yer almaktadır.
Gençlerin müziğe olan ilgileri ve
müziğin yaşamlarında önemli bir
yer teşkil ettiği bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla müzik, gerek sözleri, gerek şarkı klipleri bakımından
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gençler için bir uyaranlar dünyası
niteliğindedir. SETA tarafından yapılan araştırmada (2012), araştırmaya katılan gençlerin en çok dinledikleri müzik türünün, yerli (%52,4)
ve yabancı (%22) pop olduğu, bu
türleri, arabesk (%21,9), Türk halk
müziği (%21,8), rock (%14) ve Türk
sanat müziğinin (%10,3) takip ettiği
görülmüştür.
Uyaranlar bağlamında, gençlerin
internet ortamında en çok ilgilendikleri/dinledikleri (internet ortamında indirilme sayılarına ve Müyap’
ın satış listesi rakamlarına göre)
şarkıların sözlerine aşağıda yer
verilmiştir (izlesene.com, 20112014; Müyap, 2011-2014).

dokunmadığı kimsenin
(Teoman)

Yüzünü bile görmek istemiyorum
Yoluma çıkmasan iyi edersin
Sözlerim sana ağır mı geldi
Kalbini mi kırdım? Afedersin
(Demet Akalın)

Bir, çok sıkıldım,
İki, yerim çok dar
Üç, senden çok var.
(RoberHatemo)

Arabayı sen kullan demiştim,
«içkiliyim boşver yutalım şeritleri
bas gaza» dedin
bu otel güzel, adını sevdim
orada, öyle yerlerime dokun

Yanıyorum uzanıp yanıma ateşi
besle
Bu yüreğin durumu böyle bağlanamaz birine
32 kısım tekmili birden gelse de
korkmuyorum
Karlar buzlar erise ateşim var yine
de sönmüyorum.
(Hande Yener)
Bırak uzaktan gözlerinle kesmeyi
Bırak yalandan rüzgar gibi esmeyi
Karşındayım işte ne duruyorsun
Cesaretin yoksa yolun açık olsun.
(Petek Dinçöz)

Gel gel gel güzelim
Gel gel acımayacak
Gel gel gel güzelim
Gel hiç acımayacak.
(Tarkan)

Sarılmandan belli kırıcan mı belimi
Çok canım acıdı çeksene elini
(Ayşe Hatun Önal)
Seni artık sevesim yok
Hiç arkadaş kalasım yok
Selamını alasım yok
Gördüğünde hatırla
Öyle unutulmaz böyle unutulur
Bu gece İstanbul sokakları
Benden sorulur.
(Gökhan Özen)
Çekilin kardeşim peşimden
Bana ne hocam dünya işinden
Dolduruşa gelmem dolmuşa binmem
Ecinni gibiyim harikayım ben
O yeee…
Eteğim fırfır hayatım gırgır
Evde rahat yok hergün dırdır
Her şeye hazırım yüreğim fırfır
Dokunmayın ağlarım zırzır
O yeee…
Sokağa atarım kendimi birden
Hürriyetten yanayım hürriyetten
Zamane kızıyım ben zamane
Aman be herkes herşeye nane  
O yeee…
Arabesk pop-caz alaturka
Sırtımda yamalı bir hırka
Yırtık pırtık bluejean
Haydi gidelim parka...
O yeee…
(SertapErener)

Son yıllardaki şarkı sözlerine
(içeriklere) bakıldığında, Seligman’
ın vurguladığı konuların burada da
geçerli olduğu görülmektedir. Yani
mutluluk arayışının “Ben”in çok
önemli olmasına yol açtığı, bunun
ego-merkezci bir perspektifi desteklediği, bireysel güce ilişkin abartılmış beklentiler yaratıldığı ve bu
durumun sağlıksız sonuçları beraberinde getirebileceği uyarılarının
şarkı sözlerinde yer aldığı görülebilmektedir. Ayrıca özellikle aşk ilişkisinde; geçmiş yılların şarkılarında
sıkça vurgulanan onur, saygı, hoşgörü, sadakat, sabır vb. değerlere
vurgu yapılmadığı da görülmektedir ki bu da ben-merkezci tutuma
ağırlık veren ve sosyal normları
dikkate almama gizil mesajına vurgu yapan iletileri düşündürmektedir.
SETA tarafından yapılan Türkiye’
de 7 bölgede 15-29 yaş aralığında
toplam 10.174 genç ile yapılan bir
çalışmaya göre (2012); gençlerin
boş zamanlarında en sık yaptıkları
etkinliğin televizyon izlemek olduğu
bulgulanmıştır (% 56.8). Katılımcıların televizyonda en çok izledikleri
program türü de, yerli dizilerdir. En
çok beğendikleri beş dizi sırasıyla; Kurtlar Vadisi (%15,7), Öyle Bir
Geçer Zaman Ki (%9,3), Kuzey ve
Güney (%8,1), Muhteşem Yüzyıl
(%6,9) ve Adını Feriha Koydum
(%4,4)’dur.
Sıralanan dizilerle birlikte TV’ de
yayınlanan diğer dizilerin çoğundaşu unsurları uyaranlar bağlamında
gözlemlemek mümkündür: Erkek
egemen aile yapısı, erkek egemen
iş dünyası, feodal/aşiret yaşam tarzı, hukuk kuralları yerine töre kuralları, itaat kültürü, tek yönlü bilgi
akışı, problemlerin şiddet yoluyla
çözümü, gerçekliğe değil geçerliliğe dayalı yaşam ve aklın değil
normların öne çıktığı iletişimler.

Sonuç:
Gençlerle yapılan araştırmalara
sonuçlarına, ülkemiz gençliği açısından bakıldığında;
Gençlerimizin yaşadıkları kültür
ortamında psikolojik sağlık bakımından iyi “beslenmedikleri”,
Kendini ortaya koyma, kendini
gerçekleştirme davranışları bakımından da psikolojik sağlık bakımından “olumlu” davranış unsurları
ile etkinlikte bulunamadıkları,
Sanal ortamı varoluşun mekanıve yolu gibi gördükleri ve
Bir varoluş vakumu durumu yaşadıkları söylenebilir.
Bu durumun, gencin yetişkinlik
yaşama geçişini güçleştirebileceğini,
Genel geçer ruh sağlığı ölçütleri
bağlamında (dönemin özelliğinin
dışında ve ötesinde), bir kimlik karmaşası içinde olabileceğini,
Gerek evrensel ahlaki normlar
gerek içinde yaşanılan toplumun
sosyal normları bakımından ciddi
bir uyum güçlüğü yaşayabileceğini,
Başta ebeveynleri olmak üzere
öğrenim ve iş yaşamında yetişkinler ile ciddi düzeyde iletişim çatışmaları yaşayabileceğini söylemek
dayanaksız bir öngörü olmayacaktır.
Yaşanabilecek olan sıkıntılar sadece gençlerimizi ilgilendiren konular değildir. Çünkü toplum ruh
sağlığı bakımından en önemli konu
bireylerin davranışları ve yaşantılarıyla ilintili farkındalığıdır. Farkında olunmayan düşünce, duygu ve
davranışlar birey için problem olarak algılanmayacaktır. Ancak toplum yaşamının sağlıklılığı bakımından toplumun tüm üyeleri dikkate
alındığında sıkıntılar yaşanabilecektir. “Gençler bilebilse, yaşlılar
yapabilse” Fransız atasözü tam da
bu problemi ifade etmektedir. Dolayısıyla gençliğe farkındalık kazan-
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Erkek dediğin sarmalar,
Kadın dediğin çalkalar,
Ölene dek bekleyemem,
Senin anan güzel mi?
Keyfini bekleyemem,
Söyle anan güzel mi?
Beni senden soğutan bir şey var,
Ne güzel bu en son olanlar,
Üzgünüm, onunla çok mutluyum,
Şimdi sana batan bir şey mi var.
(Demet Akalın)

Popüler Bilim
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dırarak sağlıklı ve olumlu bir kimlik
geliştirmeleri, kendilerini sağlıklı ve
olumlu bir biçimde gerçekleştiren
etkinliklerde bulunabilmeleri, uygulu değil uyumlu bir yaşam sürdürebilmeleri için yapılmasında yarar
görülen konular aşağıda sıralanmıştır.
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Neler yapılabilir?
Eğitim-öğretim müfredatı bağlamında;
anaokulunda; sistematik düşünmenin temellerini atan etkinliklere
(anadili etkinliklerine) yer verilmesinde,
İlkokul ve ortaokul da; sistematik düşünme adı altında ders veya
etkinliklerin eğitim-öğretim programında yer almasında,
Soyut düşünme yaşı olarak kabul
edilen 11-12 yaşa denk gelen ortaokul 1. Sınıftan itibaren atasözlerimize dayalı olarak bilişsel çarpıtma
çerçevesinde münazaralara yer
verilmesinde,
Lisede; Felsefe, Sosyal Antropoloji, Sosyoloji, ve Psikoloji derslerinin alan ayrımına gitmeksizin
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zorunlu hale getirilmesinde, münazara yarışmalarına gidilmesinde,
Üniversitelerde, Uygarlıklar Tarihi, Sanat Tarihi, Bilim Felsefesi
derslerine bölüm ayrımı yapılmaksızın eğitim-öğretim programında
yer verilmesinde,
RTÜK bünyesinde mutlaka ama
mutlaka psikolog ve sosyologlara
yer verilmesinde ve etkin kılınmasında, hatta tüm ulusal yayın yapan
kanallara da bu kadroların zorunlu
tutulmasında,
TV kanallarının gençlerin ve aynı
zamanda ebeveynlerin psiko-sosyal sağlıklılığın korunması ve sürdürülmesine yönelik programların
haftalık yayın akışı içinde zorunlu
hale getirilmesi ve uygun saatlerde
yayınlanmasının zorunlu tutulmasında,
Üniversiteler ve yerel yönetimler
aracılığıyla sürdürülebilir; gençlik
eğitimlerinin, ebeveyn eğitimlerinin
(Gençlik Okulları, Ana-Baba Okulları, Evlilik Okulları gibi) gerçekleştirilmesinde büyük yarar olduğu
düşünülebilmelidir.
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Bahar
yorgunluğunu
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Kış aylarının karanlık ve kasvetli havası, soğuk günler artık geride kalıyor. Bahar aylarının gelmesiyle beraber birçok kişide halsizlik, yorgunluk, kaygı, asabiyet,
dikkatsizlik ve uyku düzensizlikleri gibi şikayetler baş
gösteriyor. Bu aylarda insan metabolizmasında oluşan
bazı değişiklikler yorgunluğu da beraberinde getiriyor.
Önlem alınmadığı takdirde bu yorgunluk kronikleşebiliyor. Meydana gelen şikayetlerin 2 haftadan fazla olması durumunda hekime başvurulması gerektiğini ifade
etmek gerekir.
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hafife almayın!
BAHAR YORGUNLUĞUNU HAFİFE ALMAYIN

Uzm. Dr. Sadriye PULAK
İç Hastalıkları Uzmanı

Bu durum hemen her kişinin mevsim dönüşlerinde
hissettiği bir takım ruhsal ve bedensel belirtilere verilen isimdir. Kısacası metabolizma değişen havaya
ayak uyduramaz. Kişilerin ruhsal yanları onların olaylara farklı tepkiler vermesine neden olur. Örneğin;
kişiler güneşli havada aşırı heyecanlı, mutlu hissederken, soğuk havada ise aşırı mutsuz hissedebilir.
Özellikle psikiyatri hastalığı öyküsü olan kişilerde bu
durum daha belirgin olabilir. Ancak kişi iyi sorgulanmalıdır. Çünkü bu şikayetler ciddi hastalıkların belirtisi
olup karıştırılabilir. Bu sebeple birkaç haftadan uzun
süren şikayetler dikkate alınmalı ve mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Bahar yorgunluğunu yenmek için neler
yapılmalıdır?

Paket gıdalar yerine taze meyve-sebze tüketilmesine özen gösterilmelidir. Eksik vitaminlerin tespit
edilmesi yerine konulması önem arzetmektedir. Kısa
kısa, sık sık dinlenme olanakları oluşturulmalı, çalışma ortamının havalandırılması ve sıcaklığı doğru
ayarlanmalıdır. Kişi kendine uygun stres azaltacak aktiviteler oluşturmalıdır. Böylece bahar
yorgunluğunun kişi üzerinde oluşturulduğu olumsuz etkiler azaltılacak,
kişinin bu dönemi daha verimli
geçirmesi sağlanmış olacaktır.
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Bahar yaklaştıkça, doğa değişmeye başladıkça pek çok
insanda halsizlik, yorgunluk,
sürekli uyku hali, dikkat eksikliği, sinirlilik hali görülebilmektedir.
Bahar gelmesiyle sabahları işe gitmek bile zor
gelmeye başlar. Alarmlar ertelenir, geç kalmak
alışkanlık haline gelir.
Bu durum gün içinde
de devam eder. Kişi
kendini halsiz,
keyifsiz
ve
bitkin hisseder.

Popüler Bilim

Bahar yorgunluğu nedir?
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SAĞLIĞINIZ
Günümüzde hastalıkların teşhis edilmesinde yeni ve modern yöntemler kullanılıyor. Ancak bazı sinsi ilerleyen ve geç belirti veren hastalıkların, yüze ve
vücuda yansıyan işaretleri de bireyi erken dönemde bir uzmana başvurması
konusunda uyarabiliyor. Özellikle yüzünüzde neye bakacağınızı biliyorsanız,
sağlığınızla ilgili ipuçlarını yakalayabileceğiniz ve erken teşhis ve tedaviden
yararlanabileceğinizi belirtiyor.
İşte yüzünüze bakarak anlayabileceğiniz 8 hastalığın ipuçları:

1. SARILIK:
Sarımsı cilt ve göz akının sararması sarılık belirtisi olabilir. Vücutta,
karaciğerin başa çıkabileceğinden çok daha fazla sayıda kan hücresi
yıkımı oluyorsa bu durumda vücutta bilirubin (sarı pigmentler) birikmeye başlar. Bu oran gözle görülür bir hal aldığında da ortaya sarılık
ortaya çıkar. Yetişkinlerde sarılık, viral enfeksiyonlardan kaynaklanabileceği gibi, hepatit, karaciğeriniz, safra kesesi veya pankreasa ait
sorunlar gibi ciddi durumların habercisi olabilir.

2. BENLER:
Benlerin çoğu kaygılanacak bir görüntü vermezler. Ancak aniden beliren tam yuvarlak olmayan asimetrik şekilli, tırtıklı bir yüzeye sahip,
koyu ve düzensiz renge sahip, günden güne şekil, çap ve renk açısından değişen benlere karşı uyanık olmak gerekir. Bu tür benler cilt
kanserinin erken safhada farkedilmesini sağlayabilir.
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3. UÇUKLAR:
Uçuklar ve dudak çevresi yaralarının Tip 1 Herpes virüsünün neden
olduğu yaralar olabilir. Bunlar yetişme çağındaki çocuklardan itibaren
erişkinlerde de sıklıkla gördüğümüz, yanak yanağa öpüşme, elin yüze
teması ile virüslerin dudak çevresine yayılmasıyla oluşmaktadır. Bazen de hasta, endişeli ya da aşırı yorgun olduğunuzda stres kaynaklı
ya da uzun süre güneş altında kalınması nedeniyle ortaya çıkabilir.
Genellikle kendiliğinden kaybolurlar, ancak bazen virüsler bağışıklık
sisteminin zayıﬂamasıyla beyine kadar ilerleyerek ciddi hastalıklara
yol açabilirler.
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4. ÇATLAMIŞ DUDAKLAR:
Özellikle kışın birçoğumuzun dudakları kurur ve çatlar. Kuru dudaklar, vücudunuzun suyunun yetmediği durumlarda, dehidrasyon gibi bir
sağlık sorununun bir işaretidir. Alerjik bir reaksiyon veya steroidler gibi
ilaç türleri de dudakların çatlamasına neden olabilirler.

SAĞLIĞINIZ YÜZÜNÜZDEN OKUNUYOR

YÜZÜNÜZDEN
OKUNUYOR
Dr. Eşref GÜNGÖR
İç Hastalıkları Uzmanı

5 .KELEBEK DÖKÜNTÜSÜ (LUPUS):
Çoğu kızarıklık ciddi değildir ve kendiliğinden iyileşir ancak her iki yanağı bir kelebek şeklinde örten kırmızı renkli sık noktalar şeklindeki
döküntüler lupus hastalığının işaretidir. Lupus, bağışıklık sisteminizin
yanılarak, kendi dokularınıza ve organlarımıza saldırmaya başladığı
bir hastalıktır. Yanaklarda döküntüye ateş, eklemlerde sertlik ve parmakların soğukta maviye dönüşmesi gibi belirtiler de eşlik edebilir.
Yanaklarınızda açıklanamayan bir döküntü varsa, özellikle de diğer
belirtilerle birlikte ortaya çıkarsa mutlaka doktorunuza danışımalısınız.

6. KILLANMA ARTIŞI:
Kıllanmasını beklemediğiniz yerlerde örneğin kulak ve kaşların etrafında, çenenin çevresinde beliren aşırı kıllanma ciddiye alınmalıdır.
Özellikle genç kadınlarda, yüz kılları polikistik over sendromunun bir
belirtisi olabilir ve bu hastalık açıklanmayan infertilite (kısırlık) sebebi
olabilir.
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8. ŞİŞ GÖZLER:
Sıcak, nemli hava, uyku yetersizliği, tuzlu gıdalar ve hormon değişiklikleri gibi etkenler ile vücudunuz daha fazla su tutabilir hale getirebilir.
Yine de, gözleriniz normalden daha fazla yaşarıyor, kızarıyor, kaşıntılı
ve şişmiş gibi görünüyorsa gözlerde bir enfeksiyon veya alerjik reaksiyonun göstergesi olabileceğinden uzmana danışmak gerekir.

Popüler Bilim

7. GÖZ KÜRELERİNDE SARI LEKELER:
Üst ve alt göz kapaklarınızın üzerinde ve etrafında artan sarı lekelere
“Xanthelasmata” denir. Bunlar kolesterolden yapılmışlardır ve tehlikeli
veya acı verici değildirler, basit müdahalelerle uzman bir hekim tarafından çıkarılabilirler. Ancak bu sarı lekelere sahip olmanız kalp hastalığının olduğunun veya kalp krizi geçirme olasılığınızın daha yüksek
olduğunu gösteren bir işaret olabilir, bu nedenle göz kürelerinde sarı
lekeleri olanların senelik kalp check-uplarını ihmal etmemeleri önerilmektedir.
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Araştırma Üniversiteleri
Bunun Diğer Üniversiteler ve
Bilimsel Gelişmişliğine Etkisi
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
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Çukurova Üniversitesi

34

Yaklaşık bir yıldan fazla zamandır Türkiye’de araştırma faaliyetlerine etkinlik kazandırmak için 10
üniversiteye araştırma üniversitesi
statüsü kazandırılması için üniversitelerin projeleri ve öngörüleri
dosya halinde YÖK’e bildirmeleri
istenmişti. Nihayet 26 Eylül’de 10
üniversiteye “Araştırma Üniversitesi” statüsü verildi.
Basına yansıdığı kadarı ile değerlendirmeye 58 üniversite katılmış, ilk elemede aşağıdaki ölçütler
üzerinden ilk 25 üniversite belirlenmiştir. Öğrendiğimiz kadarı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, Kalite Kurulu, Devlet ve Vakıf üniversitelerinin temsilcilerinden oluşan
seçici kurul üniversiteleri:
- SCI’de yayınlanan makale sayısı ve puanları,
- Uluslararası işbirliği ile yapılan
SCI yayın sayısı,
- Bu yayınlara yapılan atıf sayıları,
- Proje sayıları ve proje bütçeleri,
- Uluslararası kaynaklardan (AB
ve diğer proje kaynakları) işbirliği
ile gerçekleşen bütçe fonları,
- Üniversitenin mezun etiği dok-

tora öğrencisi sayısı,
- YÖK 100/2000 Doktora Burs
Programına katılıp katılmadığı,
- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı,
- TÜBİTAK destekli Teknoloji
Transfer Ofisleri (TTO) bulunup
bulunmadığı,
- Patent sayısı
gibi ölçütler üzerinden belirlenmiş; ilk değerlendirmeyi aşan 25
üniversitenin rektörleri ile ayrıca
görüşülmüş ve üniversitelerin geleceğe ilişkin çalışmaları öğrenilmeye çalışılmıştır:
-Türkiye’nin bilimsel olarak öncelikli olarak gördükleri alanlar ve
bu konularda ulusal ve uluslararası
alanlardaki, referans çalışmalarının ne olduğunu,
-Üniversitenin araştırma-geliştirme stratejisi ve bu konudaki çalışmaları ayrıca bu konularda ne
tür bir öncülükler edebildiğini veya
edebileceğini,
-Üniversitenin mevcut bilimsel
araştırma potansiyeli, durumu ve
gelecek yönelik ne tür planlarının
olduğu gibi konularda üniversitelerin ağırlığını ölçmeye çalışmışlar.

Bu değerlendirmeler sonucu belirlenen 10 asıl ve 5 yedek Araştırma Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 26 Eylül
2016 günü açıklandı. Sıralamada
üniversitelerin aldığı puanlamalar
açıklanmadı. Üniversitelerin yukarıdaki değerlendirmeler sonucu
hangi alanda ne durumda olduğunu görebilsek daha çok yorum
yapabilme şansına sahip olurduk.
Eğer yukarıdaki ölçütlere göre objektif bir değerlendirme yapıldıysa
hangi üniversitenin önde olduğu
ve hani üniversitenin birinci yedekte olduğunu bilmek üniversitelerin
kendilerini değerlendirmeleri bakımından önemlidir.

Ülkemiz eğer bilim dünyasında
söz sahibi olacaksa bilimsel çalışmalara ciddi önem vermesi mutlaka gerekir. Ancak belirli sayıda
üniversiteyi öne çıkarak diğerlerini işlevsiz bırakacak şekilde değil
de tüm üniversitelere eşit yarışma
olanağı sağlaması ve üniversitelerin akademik kadrolarını liyakate
dayalı olarak belirlemesi gerekir.
Bazı Anadolu üniversitelerinde çok
başarılı dil bilen araştırma yapma
potansiyeli olan kadrolar olanaksızlıktan araştırma yapamadığını
hep duyuyoruz. Bu bağlamda tüm
üniversiteler ürettikleri ve başarıları ölçüsünde destek görmelidirler.
Mevcut hali ile ilk 10 içindeki
üniversiteler hali hazırda sahip
oldukları potansiyelleri ile ulusla-

rarası alanda araştırma yapmaya
çalışmaktadırlar.
Üniversitelerimiz içinde dünya ölçeğinde eğitim
ve araştırma potansiyeline sahip
olanların olduğu açık. En azından
Prof. Aziz Sancar’ın Türkiye’de
üniversite eğitimini tamamladıktan
sonra yurtdışına çıkması ve Nobel
alması bunun en açık kanıtı. Bu
bağlamda öncelikle bütün üniversitelere bilim insanlarının projelerine olanak verilmeli, hangi üniversitede, hangi birim veya araştırma
grubu öne çıkmak istiyor, bilimsel
üretim gerçekleştiriyor, bunun bilinmesi önemlidir. Sonrada her
üniversite ABD ve AB ülkelerinde
olduğu gibi yıllık değerlendirmesi
ölçüsünde bütçeler almalıdır. Yoksa ilerde bugün büyük emek ve
paralar ile kurulan çoğu üniversite
yalnızca ders veren okul durumuna dönüşebilir bu duruma dikkat
etmek gerekir.
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Üniversitelerin Sıralama
Puanları Açıklanmadı,
Şeffaflık Zedeleniyor

Araştırma Üniversitesi
Ayrımı Üniversiteler
Arasında Ayrımcılığa Yol
Açmamalı

Popüler Bilim

Araştırma Üniversiteleri Bunun Diğer
Üniversiteler ve Bilimsel Gelişmişliğine Etkisi
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Araştırma Üniversiteleri Bunun Diğer
Üniversiteler ve Bilimsel Gelişmişliğine Etkisi
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Üniversitelerin Kalitesini
ve Araştırma Potansiyelini
Üniversitenin Amacı ve
Hedefleri Belirlemektedir
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Dünyanın hemen her ülkesinde
üniversite kaliteleri farklılıklar oluşturmaktadır. Bu farklılıkları yaratan
o üniversitenin kuruluş felsefesi
ve kurucu iradenin bilim politikası,
amacı, misyonu ve vizyonu belirlemekle birlikte amacın ve belirlenen
stratejilerin gerçekleşme durumu
ayrıca önemlidir. Bugün kalite değerlendirmeleri yönünden önde
görülen üniversitelerin en önemli
özellikleri belirledikleri hedeflerinden taviz vermemeleridir. Bunların
başında da liyakate dayalı yüksek
performanslı öğretim kadrosu ve
öğrenci alımıdır. Kuruma nitelikli
kadrolar alınmışsa kurum parada
bulabiliyor, araştırma olanağı da.
Bunu başaramayan, güç ilişkilerine
bağlı akademik ve idari yapılanma
içinde olan kurumların hiç bir şekilde üniversite gibi çok özel bilim ve
teknoloji politikalarını kazanması
ve sürümesi mümkün değildir. Bu
bağlamda üniversitelerin özerk olması ve kendini gerçekleştirmesi
öncelikli olarak sağlanması gerekir.

Maalesef ülkemiz üniversiteleri
akademik yapılanma ve üniversitelere taze kan kazandırmada
başarılı olamadı. Katıldığımız uluslararası kongrelerde ve toplantılarda gördüğümüz başarılı projelerin
sunumlarının ve yayınların geniş
araştırma gruplar tarafından yapıldığını görmekteyiz. Türkiye’nin
uluslararası vitrine çıkan üniversitelerinin olması isteniyorsa GSMH
içinde araştırmaya ayrılan pay
AB standartlarına çıkarılmalı ve
üniversitelerin öncelikli olmaz ise
olmazı özerk akademik yapılanmanın sağlanması, liyakate dayalı
akademik kadroların oluşturulması
sağlanmalıdır. Daha öncede TÜBİTAK da öncelikli üniversitelere yıllık
1 milyon dolarlık fon aktarımı projesi başlatmıştı. Sonuçları ne oldu
bilmiyorum. Ancak üniversitelerin
özerk yapılarına uygun bilim politikası üretemiyorsa, liyakate dayalı
bilim insanı üniversiteye alamıyorsa, kendi bütçesini kendisi oluşturamıyorsa dışarıdan gelen sınırlı
kaynaklar ile üniversiteleri bilimsel
anlamda uluslararası alanda söz
sahibi etmek ve görünür kılmak
mümkün olmayacaktır.

YÖK Değil Üniversiteler
Araştırma Üniversitesi
Olmayı Kendileri Karar
Vermelidir

Hangi üniversitenin araştırma
üniversite olması kararının YÖK
tarafından veriliyor olması yerine
üniversitenin kendi sahip olduğu
potansiyele göre karar vermesi daha yaralı olacaktır. YÖK’ün
açıklamasına göre iki yılda bir üniversitelerin sıralaması değişecek
deniyor. Bu durumda üniversiteler
dönem dönem araştırma üniversitesi kategorisinin dışına çıkacaklar
ki o üniversitenin araştırma üniversitesi olma durumunu değiştirecek
mi? Bu bağlamda araştırma üniversiteleri olarak desteklenecek
sayının 10 ile sınırlandırılması da
sorunlu olabilir. Gönül ister ki ülkemizdeki tüm üniversiteler gelişmiş
araştırma üniversitesi olsun. Ülkemizin sağlıklı kalkınması için üniversitelerin özerkliğine uygun olarak kendi potansiyelini oluşturması
ve araştırma yapmakta ısrarcı olması gerekir. Yoksa bu yapılanma
üniversitelerin araştırma potansiyeline olumsuz etkide edebilir.

Araştırma Üniversiteleri Bunun Diğer
Üniversiteler ve Bilimsel Gelişmişliğine Etkisi

Öncelikle üniversitenin bilim politikası oluşturulmalı. Üniversitenin
misyonu ve vizyonu kendi potansiyel gerçekçiliğine uygun olarak
belirlenmeli. Buna bağlı olarak tüm
birimlerin bilim politikasına uygun
kendi hedef ve stratejilerini ortaya
koyması gerekir. Daha önce defalarca kâğıt üstünde üniversitenin
stratejileri yazıldı çizildi ancak denetleme ve izleme olmadığı için
yazıldığı gibi kaldı. Üniversitede
uluslararası düzeyde belirli alanlarda tanınırlığını sağlayan potansiyel alanlarda en kısa sürede
destekler sağlanmalı ve araştırma
potansiyelini ortaya koymalı. Bunun için bazı radikal karalar alması
gerekir.
Günümüzde üniversitelerin başarı sıralamasını ve yerini belirleyen kriterlerin yerine getirilmesi
için daha nitelikli araştırma ve makale üretimi en önemli göstergedir.
Bunun için
1. Araştırmaya ayrılan bütçeyi
dünyadaki eşdeğerlerinin bulunduğu düzeye getirmek,
2. Nitelikli akademik kadrolara
sahip olmaktır.
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İyi araştırmacı yetiştirilmesi,
araştırma sayısının ve buluşların artırılması her şeyden önce iyi
eğitimden geçmektedir. Maalesef
ülkemizin eğitimi okul öncesinden üniversiteye kadar temel eğitim bilimleri ve bilimsellikten uzak
olduğu yapılan bütün ulusal ve
uluslararası sınavlar ile tespitlidir.
Öğrencilerin temel eğitimden, ortaöğretimden matematik, fen, sosyal
bilim, dil, proje, eleştirel ve bilimsel
düşünce düzeyi hazır olarak gelmesi, üniversitelerin bunları geliştirip ilerletmesi önemli bulunuyor.
Eğitim niteliği için öğretmen kalitesi çok önemlidir. Sorunu temelden
çözmek için Eğitim Fakültelerinin
eğitim niteliği merkezi rolde olmalıdır. Bugün örnek Finlandiya modeli
nitelikli eğitmene dayanmaktadır.
Temel bilimlere ayrıca önem verilmeli. Temel bilimler olmadan araştırma ve teknoloji yapılmayacağı
yaşanılarak öğrenildi. İyi bir temel
eğitimden sonra fen okuryazarlığının kazanılmadığı hiçbir toplum-ülke araştırmacı yetiştiremez. Gelişmiş toplumların yaratığı farklılığın
temelinde temel eğitim ve bilime
verdiği önem bulunmaktadır.

Ne Yapılmalı?
Naçizane görüşüm ve önerim,

Bugün kalite
değerlendirmeleri
yönünden önde görülen
üniversitelerin en önemli
özellikleri belirledikleri
hedeflerinden taviz
vermemeleridir. Bunların
başında da liyakate dayalı
yüksek performanslı
öğretim kadrosu ve
öğrenci alımıdır. Kuruma
nitelikli kadrolar alınmışsa
kurum parada bulabiliyor,
araştırma olanağı da.

Popüler Bilim

Sorunun Köklü Çözümü
İçin, Pedagojik İlkeler
Önemli, Eğitim Fakülteleri
Ve Temel Bilimler
Fakülteleri Taşıyıcı Olmalı
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Bütçe Hükümette, Kadro
YÖK’te, Üniversitelerin
Özerkliği Artırılmadan Yol
Alınamaz
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Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi bütçe yönünden üniversitenin bilim politikasına
ve stratejik amacına bağlı olarak
güçlendirilmelidir. Son yıllarda bu
konuda çok önemli gelişme sağlandı, ancak Yüksek Lisans ve
doktora projelerin bütçeleri araştırma yapılacak düzeye çıkarılmalı.
Üniversitenin güdümlü ve stratejik
projelerinin mutlaka oluşturulması
ve desteklenmesi sağlanmalıdır.
Üniversitenin araştırma potansiyelini ve görünürlüğünü artıracak
araştırma gruplarının oluşmasına
olanak sağlayacak kadro ve proje
imkânı yaratılmalı. Bu konuda potansiyeli olan bütün araştırıcılara
ayrıca destek sağlanmalı.
Üniversitenin akademik kadro
yapısının güçlendirilmesi ve sürekli taze kan sağlayacak yeni bir
yapılanma sağlanmalıdır.
Araştırma üniversitesi olmanın
en önemli saç ayaklarından biri de
yabancı dil sorunudur. Dil bilmeden araştırma yapmanın imkânı
yok. Yıllık 3 milyon bilimsel makalenin yayınlandığı dünyada kendi
alanındaki gelişmeleri anında izlemeden ve bulgularını yayınlama-

dan araştırmaları izlemek mümkün
olmayacaktır. Bunun için öncelikle
üniversitenin mutlaka İngilizce hazırlık eğitimi vermesi şart.
Lisans öğrencisi kontenjan ve
sayılılarını kademeli düşürmek ve
lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci sayılarının artırılması
gerekir. Bunun için üniversitenin
lisansüstü programları öğrenci
kayıt merkezi olmanın ötesinde
proje-program yapabilen dinamik
yapılara dönüştürülmeli. Proje
asistanlığı üniversite araştırma
projelerine eklenmeli, üniversitenin
yaratacağı doktora bursları ile ulusal ve uluslararası ölçekte kabuller
ile iyi araştırıcıları bünyesine katması hedeflenmeli. Üniversitenin
uluslararasılaşması için yabancı
araştırıcı ve öğrenci oranı % 5 düzeyine çıkarak projeler üretilmeli.
Dünyada üniversitelerin başarı
kriterleri arasında sayılan doktoralı öğrenci sayısı üniversiteye yeni
anlayış ve dinamizm kazandırması
bakımından önemli.
Üçüncü aşama izleme ve değerlendirmedir. Üretilen plan ve projelerin gerçekleşme durumunun
belirlenmesi için düzenli denetim
ve değerlendirme yapılmalıdır. İlk
2-4 yıl içinde belirlediği hedeflere
kademeli olarak ulaşması sağlanmalıdır.

Toplumsal Bütünleşme
ve Destek Olmazsa
Sıralamanın Önemi Olmaz

Başta üniversitelerin bulunduğu
iller ve bölgeler olmak üzere bilimin gelişiminin kendilerinin yaşamının da anlamlı olacağı bilinci ile
üniversitelerin güçlenmesi beraberinde bölgelerine katacağı teknolojik transfer ve olanaklar çarpan
etkisi ile çok sayıda alanda ekiler
yaratacaktır. Bu bağlamda başta
illerin, belediyeler, sanayicileri ve
ilgili kitle örgütleri mutlaka bilimin
toplum hayatında anlamı bir yer
edinmeleri için destek sunmaları
gerekir. Bu bilinçle top yükün bir
seferberlik gerekiyor. Yoksa bilim
gelişmedikçe teknoloji gelişmez ve
toplumun refahında geriler. Bunun
çok örneğini Amerika’da otomotivin
bir dönem merkezi konumundaki
iller ve bölgeler yaşadı. Toplumun
hayatında bilimin olması umarım
bundan sonra hak ettiği yeri bulur.

Hamile Kalamıyorsanız
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Diş eti hastalığı
olan kadınların gebe
kalma şansları 4 kat daha düşük. Çünkü bakteriler yumurtlamayı ve
embriyonun implantasyonunu önlüyor.
Embriyonun Tutunmasına Engel Oluyor
“Çocuk sahibi olmayı isteyen kadınlar diş etlerine dikkat etmeli ve düzenli
olarak kontrol ettirmeli. Diş eti enfeksiyonuna sebep olan bakteriler gebe kalma
sürecini uzatıyorlar.
Dişeti hastalığına neden bu olan bakteri (P.Gingivalis) tükürükte bulunuyor
ve bir yıl içindeki gebelik şansını 3 kat azaltıyor. Bu bakteri hem diş etlerini
hem de altında bulunan kemik dokusunu enfekte ederek gebe kalma olasılığını 4 misli azaltıyor.
Dişeti ve çene kemiği enfeksiyonları vücutta inflamasyona neden
olarak ovulasyona (yumurtlama) ve embriyonun tutunmasına engel oluyor.
Ayrıca bu inflamasyon hormon üretimini olumsuz etkiliyor
ve endometriosise benzer etki oluşturuyor.
Kısırlık Yapıyor
Peridontal enfeksiyonlar kısırlığa katkıda
bulunan sebeplerden biri. Bu bakteriler, dişeti enfeksiyonu klinik olarak
belirti vermeden
önce bile sistemik
etkisini gösterebilir.
Bu
nedenle
üreme çağındaki kadınlar ağız
sağlığına özen
göstererek düzenli
kontrollerini
ihmal
etmemeliler.
Diş problemi
ve kısırlık arasındaki bağlantı Helsinki
Üniversitesi’nde yapılan araştırmayla da
kanıtlandı.
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Disçiye Gidin

Op. Dr. Betül GÖRGEN
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
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Araştırmacılar
19-42 yaş aralığındaki
sağlıklı, gebe kalmaya çalışan
256 kadını çalışmaya dâhil ettiler.
Ağız – diş ve jinekolojik muayeneleri yapıldı.12 ay boyunca gebelik durumu takibe
alındı.
Bir yılsonunda gebe kalamayan kadınların
tükürüğünde en sık saptanan bakteri P.Gingivalis’ti. Gebe kalma oranı, dişeti hastalığı
olmayan ve bakteri saptanmayan kadınlarda 4 kat daha fazlaydı.
Kadınlar Düzenli Diş
Muayenesini Yaptırmalı
Peridontitis, dişleri destekleyen dokunun bakteriyel inflamasyonudur ve tedavi edilmezse diş kaybına bile yol açabilir.
Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar düzenli diş muayenesini ve folat
takviyesini unutmamalıdır.
Diş eti hastalıkları ve iltihabı tüm
dünyada önemli bir sağlık sorunudur
ve 35-44 yaş arasındaki nüfusun yüzde15-20’sini etkilemektedir.
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Vitamini Eksikliği
Yorgun ve Halsiz
Hissettiriyor
Prof. Dr. Emin ÜNÜVAR
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
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D vitamini için en doğal kaynak
güneş. Türkiye, D vitamini alımı
açısından avantajlı bir ülke olarak görünse de klinik araştırmalar
bunun tam tersini ortaya koyuyor.
Yapılan son araştırmaya göre Türkiye’de 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği görülüyor. Özellikle
kadın ve çocukların günlük destek
dozunda ve ihtiyaç doğrultusunda
D vitamini takviyesi almaları gerekir. Bağışıklık sisteminin zayıflama
nedeninin D vitamini olabilir.
Türkiye her ne kadar güneş ışığından yararlanan bir ülke olsa
da Nisan ve Ekim ayları arasında
güneşi dik almaması nedeniyle D
vitaminini tabii kaynaktan yüksek
ölçüde sağlayamıyor.
Türkiye’de vitamin D eksikliği
görülme sıklığı ve ilişkili faktörlere
yönelik yapılan son çalışmada 10
kişiden 9’unda D vitamini eksikliği
saptandı. Araştırmaya göre D vitamini eksikliğinin erkeklere oranla
kadınlarda %93 daha yüksek oranda olduğu tespit edildi.
D vitamininin, kalsiyum ve fosfor
emilimini hızlandırarak kemiklerin
güçlenmesine yardım ettiğini ve
bunun özellikle çocukların kemik
gelişimi için oldukça önemli olduğunu belirtti. D vitamininin hem
güneş yardımıyla vücut tarafından
üretilebilen hem de dışarıdan besinler ve takviyeler ile alınabilen bir
vitamin türüdür. D vitamini kemik
dokusu dışında birçok organımızın
çalışmasında da önemli role sahiptir. Vücudumuzdaki hemen hemen
her hücreyi etkileyebilir. Hücre
farklılaşmasında, fonksiyonlarında
düzenleyici role sahiptir. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutar ve aktif
olmasını sağlar. Vücut hücreleri
arasında sinerjiyi oluşturmada yardımcıdır.

uyuşmalar, batmalar görülebilir.
Kronik veya tekrarlayan ağrı sendromlarında D vitamini yetersizliği
olumsuz etki yapabilen bir faktördür.
D Vitamini Kanser Riskini
Azaltıyor
Kemiklerin gelişiminde oldukça etkili D vitamininin sadece kas
ve kemik konusunda değil birçok
hastalık üzerinde önemli derecede
etkisi vardır. D vitamini alımı; ileri
yaşlarda yaşanan kemik kaybının
önüne geçerken, kanser gelişiminin önlenmesinde önemli bir faktör, meme ve kolon kanseri riskini
azaltıyor. Bebek ve çocuklarda
kemik ve diş gelişimi için oldukça
faydalı. Kemikleri sağlamlaştırarak kırılmasını önlerken bağışıklık
sistemi içindeki etkisini de unutmamak gerekir.
D Vitamini Doğru Miktarda
Alınmalı
Vücut için varlığı ile neredeyse
tam bir kalkan görevi gören D vitamininin kanda 20-30 ng/ml arası
bir değerde olmasının yetersiz anlamına gelir. Kanda 30 ng/ml ve
üzeri sağlık için yeterli düzey kabul

edilebilir. Bu üst sınır bazı araştırma sonuçlarında 50 ng/ml alınsa
da günümüz son yayınlarında 30
ng/ml ve üzeri yeterlilik kabul edilir.
Yaş gruplarına göre 0-2 yaş arası
bebeklerde günde 400 IU, 3-18 yaş
arası çocuklarda günde 600 IU, 18
yaş ve üzeri yetişkinlerde günlük
1000 IU yeterli dozlardır. Bu doz
alımları D vitamini düzeyinin yeterli
olmasını sağlayabilir. Eğer eksiklik
varsa bu durumda günde
20003000 IU, 3-6 hafta boyunca verilebilir. Ancak eksiklik durumunun
tedavisi hastanın özelliğine göre
de değişiklik gösterebilir. Mutlaka
hekim kontrolünde yapılmalıdır.
Yağlı dokuda birikebilen bir vitamin
olduğu için dozlar mutlaka hekim
nezaretinde olmalıdır.
Yeni doğandan itibaren bebekler D vitamini kullanabilirler ama
önemli olan annelerin uygun doz
kullanımına dikkat etmeleridir. Tabii kullandıkları D vitaminin içeriği
ve katkı koruyucu madde içeriklerine dikkat etmelerini, yetişkinler ve
gebelerin ise günlük destek dozunda ve ihtiyaç doğrultusunda D vitamini takviyesi almalarını tavsiye
ederim.
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Yorgun ve Halsiz
Hissetmenize Neden Olabilir
Güneş ışığından yararlanmama,
mahrum kalma ve kullanılan bazı
güneş koruyucuları ile bu koruyucuların bilinçsiz kullanılmasının
yanı sıra, D vitamini eksikliğinin
öne çıkan nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Gıdalarla yetersiz D vitamini alımı ve beslenme biçimi, bazı
sindirim sistemi hastalıklarında D
vitamininin bağırsaktan yetersiz
emilimi, böbrek ve karaciğer hastalığı sebebiyle D vitamininin aktif
forma dönüşememesi, kullanılan
bazı ilaç türleri D vitamini eksiliğine
neden olabilir.
Vücuttaki D vitamini eksikliğinin
kişinin kendini yorgun, gergin ve
zayıf hissetmesine neden olabileceği gibi bu eksikliğin oldukça
yaygın olduğunun da altını çizmek
gerekir.
Bu vitaminin eksikliği kasların
zayıflamasının ve kas ağrılarının
temel nedenlerinden biri olarak
gösterilebilir. Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda, demir
eksikliği ve kansızlık riski oldukça
yüksektir. Kasların yanı sıra periferik sinir dokusuna da olumsuz etki
yapabilir. Buna bağlı olarak ağrılar,

Popüler Bilim

D Vitamini Eksikliği Yorgun ve Halsiz Hissettiriyor
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Zihin Kontrolü
Mümkün Müdür?
Bir İnsanı
Ele Geçirmek
Prof. Dr. Sultan TARLACI
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Üsküdar Ünv. İnsan ve Toplum Bil. Fak. Psikoloji Blm.

44

1960’lardan bu yana bazı kişiler
“zihin kontrol kurbanı” olduklarını
iddia etmekte ve hatta savcılıklara
başvurmaktadırlar. Kişilerin iddialarına göre kendilerine sesler duyurulmakta, düşünceler empoze
edilmekte, telefon ve televizyonlardan mesajlar ve emirler verilmektedir. Bunların elektromanyetik
veya psikotronik silahlarla yapıldığını öne sürenler de vardır.
Türkiye’de zihninin kontrol edildiğini söyleyen kişiler arasında
İBDA-C lideri Salih İzzet Erdiş de
vardır. Avukatı, Erdiş’e Amerikan
Savunma Kurumu tarafından zihin
kontrolü yapıldığını iddia etmişti.
Erdiş’in Kartal Cezaevi’nde iki kez
intihar girişimi olmuştu. Hatta gazetelerde “Kafama çip koydular”
şeklindeki iddiası da yer almıştı lakin mahkemede bu iddialar dikkate
alınmadı.
15 Temmuz 2016’daki terörist
kalkışmadan sonra en çok sorulan
sorulardan biri de kendilerine veya
sözde liderlerine itaat gösteren bu
kadar çok sayıda kişinin, zihninin
kontrol edilip edilmediği sorusuy-

du. Nasıl oluyor da okumuş, eğitimli, rütbeli, kariyer sahibi, kıdemli
insanlar kendi akıllarını başka birine emanet edebiliyorlar ve onun
bir dediğini iki etmiyorlardı? Bu
akılları ele geçirme ve yönetme
başarısı peşinden gittikleri mehdilerinin mucizevî zihin yıkaması
veya kontrolü müydü, yoksa kendi
akıllarını teslim etmenin rahatlığı
mıydı? Yani, “Ben kendimi yormayayım, zaten iyi olanı o bizim için
düşünüyor, o ne derse doğru der
ve biz onun kadar akıl sahibi değiliz” düşüncesi miydi?
15 Temmuz gecesinde terörist işgal girişiminde bulunanların
yaptıklarına bakıldığında, ne kadar aptalca, kontrolsüz, ilkesiz ve
onursuzca olduğu görülmektedir.
İnsanın aklına bunların bir çeşit zihin kontrolüne mi tabi tutuldukları
sorusu geliyor ister istemez. Elbette peşinden gittikleri şahsın da
binlerce mehdiden biri veya kâinat
imamı olduğu düşünüldüğünde,
uzaktan zihin kontrolü de sağlamış
olması akla gelen ilk ihtimal!

ettiler. STARGATE projesi içinde,
uzaktangörüyü araştıran 14 ayrı
özel ve üniversitelerde bulunan laboratuvar vardı. Buralarda askerlerden ya da sivillerden oluşan durugörü yeteneğine sahip 22 kişiyle
çalışılıyordu.
Kayıp askeri-sivil helikopterleri ya da gemileri bulmak ve olası
Rusya (o zamanki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, SSCB)
saldırısını önceden öğrenmek için
birtakım çalışmalar yaptılar. Konu
üzerinde CIA ilgisini gösterdi ve
1995’te proje tam olarak CIA’e devredildi. 1973’te benzer çalışmaların yapıldığı SCANATE (SCANingbyCo-ordiNATE) projesi başladı ve
1975 yılında da tamamlandı.
Burada, bir kişiye, bilmediği bir
askeri bölgenin koordinatları (enlem-boylam) veriliyor ve bir yanıt
isteniyordu: “Orada neler oluyor?”
Duyular dışı algısı güçlü olduğu
tespit edilen kişiler de 6. hisleri ile
o bölgede ne olduğunu tanımlıyor
ve çiziyordu. Bu soğuk savaş döneminde kullanılan bir çeşit istihbarat yöntemiydi ve adı da psişik
istihbarat idi. Psişik yeteneği olanlar bazen hedefleri inanılmaz şekilde 12’den vurdular.
SCANATE başarısı sonrası,
Amerikan Psişik İstihbaratı’nın ustası ve piri kabul edilen IngoSwann
(1933-2013) ordu ve istihbarattan
psişik yeteneği olan kişileri psişik
casus olarak eğitti ve onlara “psişik sızmayı” öğretti. Bu süreç içerisinde, başka bir araştırma konusu
olan ama gene de psişik sızmayı
konu edinen GRILL FLAME projesi
oluşturuldu ama o da aynı çatının
altında yer aldı. Bu grupta, Müfreze-G adı verilen psişik yetenekleri
olan, asker ve sivillerden seçilmiş
özel grup, uzaktan SSCB ve di-

ğer düşmanları görmek için IngoSwann tarafından eğitildi.
Daha sonra Ingo, GRILL FLAME’dan ayrılınca (1983) Binbaşı
EdDames tarafından CENTERLINE adlı başka bir psişik sızma ve
istihbarat grubu kuruldu. 1990’da
CENTERLINE tekrar STARGATE
haline getirildi. Her ikisi de Amerika Savunma İstihbarat Ajansı’na
(DIA) bağlı çalıştı. Bunun yanında,
Amerika’nın can düşmanı Libya lideri Muammer Kaddafi’yi aramak
için BLUE BIRD, Manuel Noriega
için de 1983 yılında LAND BROKER projesini başlattılar. Bu projede, raporlardan anlaşıldığına göre
Noriega’nın evi psişik sızma ve
istihbaratla tam olarak tarif edildi.
Aynı yöntem daha sonraları Saddam Hüseyin’in yerini aramada da
kullanıldı. Konu elbette çok uzun
ve bu kitabın kapsama alanı dışında. Varmak istediğim nokta şu:
Bu araştırmalarda cinler nerede?
Metafizik varlıklar nerede? Parapsikolojik bir araştırmayı ve psişik
bir çalışmayı, metafizik varlıklarla
ilişkilendirmek, üstelik araştırmacı yazarların bunu kitaplarında da
kullanması yüz karası bir yaklaşımdır. Bilgiyi çarpıtmaktır. Hayal
dünyasında yaşamaktır. Kişi kendi hayal dünyasında yaşasın evet
ama bunu dillendirmek ve yazmak
hatta TV programlarında “cinlerle
istihbarat” şeklinde sunmak ahmaklıktır. Günümüzde halen konu
aynı şekilde dillendirilmekte ve
açıkça “Amerika istihbaratta cinleri kullandı” denmektedir. Dileyen
STARGATE web sitesine bakarak,
20 yıldan fazla sürede Amerika’nın
psişik istihbaratta ne kullandığına
internetten bakabilir.
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Ülkemizle ilgili pek çok sorundan
biri de –en azından benim gözüme
çarpan– Batı’daki bilimsel veya popüler bilgileri alırken, asıllarını çarpıtarak almak, yaymak ve sonra
da gerçekmiş gibi çarpıtılana inanma halidir. Bu o kadar yaygındır ki
akademik camiadakileri de, konunun uzmanı araştırmacı-yazarları
da etkisi altına almakta ve bilginin
ana karakteri değişip rivayetten de
öte peri masalına dönüşmektedir.
Bu tür inanışlardan biri de (ki ülkemizde de sıklıkla dillendirilmiş hatta hakkında kitaplar bile yazılmıştı)
Amerika’nın bir dönem “metafizik
istihbarat yaptığı” ve bu istihbaratta da “cinleri” kullandığıdır.
Konuşulan ve sayfalarca yazılan
bu inanç, temeldeki gerçek araştırma bilgisinden öylesine uzaktır
ki, insan gülse mi ağlasa mı karar
veremiyor.
Peki nedir metafizik istihbarat işinin aslı?
Aslı şudur: Önce Rusya’da,
1965-1995 yılları arasında Amerika’da “psişik istihbarat” denilen,
insandaki duyular dışı algıdan yararlanılarak (bir nevi 6. his) istihbarat toplama araştırmaları yapıldı.
Bu amaçla sadece sezgileri güçlü,
algıları açık, psişik yetenekleri olan
insanların beyinleri kullanıldı. Söz
konusu araştırmalara bir de “çatı
isim” oluşturuldu: STARGATE projesi.
Yani STARGATE, 1965-1995 yılları arasında sürdürülen, özellikle
uzaktangörü/durugörü
üzerinde
çalışmaların yapıldığı ve bu çalışmaların Amerikan hükümeti ve
askerinin kontrolü altında gerçekleştirildiği araştırmaların ortak adıdır. Bu çalışma ardından, gruptaki
pek çok bilim insanı farklı laboratuvarlarda araştırmalarına devam

Popüler Bilim
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ZİHİN KONTROLÜ MÜMKÜN MÜDÜR?
BİR İNSANI ELE GEÇİRMEK
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Günlük yaşamımızda
olağandışı bir durum
olmadığında, beynimizin
kontrolü %90 bilinçaltı
kontrolündedir. Sadece
günlük yaşamımızda az
bir süre, %10 kadar, bilinçli
farkındalığımıza fırsat
verilir. Bilinçli farkındalık
akıl yürütme, planlama ve
karar verme gibi süreçlerde
devreye girer.
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Yok Artık!
Bu yanlış anlamanın bir başka
örneği de “zihin kontrol” kelimesinin ucu açık olarak her şekilde kullanılmasıdır. Zihin kontrol derken,
aracısız, telepatik, görünmeyen ve
hiçbir şekilde cihazlarla tespit edilmeyen bir kontrol sistemi ima edilir. “Zihin kontrolünden” bahseden
kişi tam olarak ne tür bir kontrolden bahsettiğini hemen cümle bitmeden açıklamalıdır. İşin doğrusu
nedir peki?
Zihin kontrolü aracısı olmadan
gerçekleştirilen paranormal ya da
parapsikolojik şeyler midir? Yoksa
uzaktan elektromanyetik dalgaların belli bir grup insana yönlendirilip, davranışlarının değiştirilmesine
yönelik bir uygulama biçimi midir?
Televizyon ya da sinema filmleri
karelerinin arasına, görüntü veya
ses şeklinde sokuşturulmuş subliminal mesajlarla verilen bir zihin

kontrolünden mi bahsediliyor?
Hipnozla yapılan bir zihin kontrolünden mi bahsediliyor?
Beyinlere yerleştirilen çiplerle
hedeflenen şey, gerçekte zihin
kontrolü müdür?
Kimyasal maddelerle yaratılan
etki (mescalin, LSD, pentotal, Haşhaşilerin kullandığı maddelerle) bir
zihin kontrolü müdür?
Telkinlerle güçlendirme bir zihin
kontrol yöntemi midir?
Televizyonlarda fark ettirmeden
toplumun değer yargılarını şekillendirme, dini yönlendirmeler, eskisini kötüleme ve bayağılaşma şeklinde yaygın olarak maruz kalınan
ama maruz kalanların çoğunun
fark etmediği “açık etki” bir zihin
kontrol müdür?
Dikkat ederseniz cinlerle zihin
kontrolden bahsetmedik. Zihin
kontrol diyerek söze başlayan kişi
etkinin uzaktan mı (filmlerdeki tek

kare etkisi, televizyonların sürekli
bizi izleyin mesajı, müziklerin arasına yerleştirilmiş işitme eşiği altındaki telkin sesleri) veya yakından
mı (fikir aşılama, beyin yıkama ve
telkin, hipnoz veya ilaçlar verilerek) yapıldığını açıklamalıdır.
Çok net olarak biliyoruz ki insan beyninin ve beyninden doğan
davranışlarının arabalarda olduğu
gibi bir şoför koltuğu ya da kumanda merkezi yoktur. Ayrıca beynin
kontrol altına alınabilmesi de söz
konusu değildir.
O zaman adı geçen zihin kontrol
başlıklarının anlamı nedir? Neden
insanlar bunlarla iradesi olmayan
robotlar yapıldığını ima etmekte
veya açıkça dile getirmektedirler?
Söz konusu bu başlıklara biraz
daha yakından bakalım.
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mımızda az bir süre, %10 kadar,
bilinçli farkındalığımıza fırsat verilir. Bilinçli farkındalık akıl yürütme,
planlama ve karar verme gibi süreçlerde devreye girer. Yine beyin
bir yenilikle karşılaştığında onu bilinçli bir duruşla karşılar. Bilinci hemen öne çıkarır. Bilinç tıpkı bir at
veya ordu komutanı gibidir. Oysa
günlük trans veya uykululuk halimiz çok baskındır ve bilinçaltının
kontrolündedir. Bilinçaltı dediğimiz
ve otomatik çalışmaya ayarlanmış
yapı davranışlarımızı ve tepkilerimizi kontrol eder. Benzetme yapacak olursak (bilinçaltı) at üzerindeki jokey veya rütbesiz asker gibidir.
Bu benzetme de tuhaftır çünkü görünmeyen bir jokey gibidir. Jokey
görünmediğinden atın yaptıklarından birisi kontrol ediyor izlenimi
edinirsiniz sadece. Diğer yandan
bilinçaltı, genel olarak değişime
direnir, söylenen şeye hemen inanır. İçine ne koyarsanız hemen alır
ve doymak bilmez obur bir yapısı
vardır.

“İnsanın kendi kendini
kandırma kapasitesini
asla hafife almamak
gerekir”

Toplum içinde uyumu
ve yaşamımızı
kolaylaştırır.

Gerçek çok uzaktadır
ve yeni bilgi ile yeni
trans haline geçilir.

Günlük trans halimiz veya uykulu, robot şeklindeki davranışlarımız
beynin yükünü azaltır ve sosyal
yaşama uyumu kolaylaştırır. Bu
zaman içerisinde gönüllü olarak

Tek bir bakış açısı ile
bizi sınırlar.
Kültürel ve toplumsal
trans haline döner.

sansak da bilinçaltına kaydedilmiş
anılar yaşam boyu hiçbir zaman
unutulmaz. Çünkü anıları duygusal bağ ile kodlar ve duygusal
bağı olan anıları biz görmesek de
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Hakim gerçeklik
yönelimi veya kabul
edilmiş trans hali.
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Günlük Hayatta Uyku
Halindeyiz
Hepimizin bir zihinsel kimliği
vardır. Sorulduğunda bu kimliğimizle her an kendi irademizle her
eylemimizi yaptığımızı iddia etsek
de aslında “günlük trans hali ya
da uyku/uyuşukluk hali” denen bir
durumun içinde yaşamımızı sürdürürüz. Bu düşünce Charles Tart tarafından öne sürülmüştür ve günlük yaşamınızda bunu kendinizde
ya da başkalarında görmeniz çok
kolaydır.
Günlük yaşamımızda olağandışı
bir durum olmadığında, beynimizin kontrolü %90 bilinçaltı kontrolündedir. Sadece günlük yaşa-

beynimizin kabul ettiği bir yaşam
şeklidir. Ancak uykulu veya trans
hali, tüm topluma ulaştığında bir
toplumsal (uyuyan) trans haline
dönüşür. Herkes robot gibidir ve
dişlinin parçaları gibi davranışlarını
ve tepkilerini gösteriyorlardır.
İlginç bir özellik olarak bilinçaltı
çok hayalperesttir, uydurur ve zihinsel boşlukları inanılmaz şekilde
çabuk doldurur (hipnoz bu noktayı
kullanır). Bütün bunlara bakıldığında bilinçaltı ikincil ve önemsiz
bir yapı izlenimi verir. Bizi kontrol
eden bir jokey olarak onu kabul
etsek de kendine has başka özellikleri de vardır. Örneğin; özellikle
duygusal yoğunluğu olan anıları
depolar ve duygu alanıdır, sembollerle çalışır, kişiyi korumak için
çözemediği anıları bastırır, beden
dili onun hâkimiyetindedir ve en
sonunda da dıştan görünen kişiliği şekillendirir. Bilinçaltı, biz fark
etmesek de bilgisayarın harddiski
gibi anıları depolar. İşin en ilginç
tarafı biz bilinçli olarak “unuttuk”
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oralarda bir yerlerde daima hazır
beklerler. Günlük yaşamımızda
da kişisel ilişki, tepki ve davranışlarımızı şekillendirir. Bilinçaltı aynı
zamanda duygu alanıdır demiştik. Bilinç, yaşanılan olaylar veya
duygularla (istek, arzu, korku,
kaygılar...) ilgili gerçekçi analizler
yapsa da bilinçaltı işine gelmeyenleri orada yerli yerinde dokunmadan sessizlik içinde bırakır.
Ama asla unutmaya veya silmeye
izin vermez. Bilinçaltının bir diğer
önemli özelliği de sembollerle çalışmasıdır. Semboller kullanır ve
sembollere tepki verir. Bu nedenle
subliminal mesajları hazırlayanların ulaşmak istediği ve mesajın
etki ettiği yer tam olarak burasıdır.
Mesela çocuk ders çalışmak istemediğinde üstelemektense, “Belki
de sandalyede bir şey vardır bir de
bunu dene” dediğinizde mantıksız
bir önerme gibi gözükse de çalışmasına etki edebilir.
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Çocuklarımızı kahvaltılarını yapmadan okula göndermek istemeyiz. Ama çocuklar genelde kahvaltı
yapmak konusunda istekli olmazlar. Aynı şey benim çocuklarım için
de geçerliydi. Her gün düzenli olarak bir kahvaltı tabağına koyduğum
sıradan bir peynir, yumurta, salam
veya diğer şeyler yenmezken; ince
dilimlenmiş peynire küçük bir roket, çöp adam, kalp ya da masa
gibi şekiller verildiğinde o kahvaltı
tabağı sorunsuzca ve iştahla yeniyordu. Ama aslında hepsi tat olarak aynıydı. Sadece sembol olarak
taşıdıkları anlam değişmiş ve bilinçsiz etki yapmışlardı. Sonradan
da afiyetle yenmişlerdi.
Bu durum içinde mantık aramayın. Bilinçaltının zaten mantıkla
işi olmadığından, mantığını ararsanız işin büyüsü bozulur. Bilinçaltı bu gibi sembollere de güzel
yanıtlar verir, eğlenir ve hikâyeler
uydurur. Bilinçaltının doyumsuzlu-

ğu yanında her şeyi kişisel kabul
etmesi gibi de bir huyu vardır. En
az çaba ile hareket eder ve tembel
hayvan gibi açlıktan ölse yerinden
bir metre hareket etmez. En az direnç yolunu seçer, kolaycı ve hazırcıdır. Özelliği olarak da olumsuz
emirleri genelde dikkate almaz. Bu
gibi özellikleri olan bilinçaltı günlük
yaşamımızın efendisidir ve canlıyı
bu yöntemleriyle korumayı amaçlamıştır (aynı sebeple de telkinle
verilebilecek “Kendini öldür” gibi
bir emre itaat etmez). Ayrıca bilinçaltımız, normal gözle göremeyeceğimiz 25. kareyi ve işitme eşiğimiz altında kalan sesleri de işitir,
içine atar, saklar, saklar ve saklar.
Bilinçaltının bu özelliklerini öğrendiğinizde, terör örgütlerinin ve cemaatlerin beynin hangi bölgesine
yatırım yaptıklarını rahatlıkla anlayabilirsiniz.

girmekte, çoğunlukla günlük yaşamda özellikle tekrar eden işleri
bilinçaltına bırakmaktadır. İşlerin
bilinçaltına devredilmesi günlük
hayatımızı kolaylaştırır ama sosyal ilişkilerimizde sorunlara neden
olur.

O halde bilinç veya bilinçli hal
denilen şey nedir?
Yüzlerce tanımı yapılsa da bilinçlilik hali, uyanık bir kişinin içsel
ve dışsal uyaranların farkında olması, uygun dilsel ve davranışsal/
hareketsel yanıtları oluşturabilmesidir. Yani bu cümledeki anahtar
kelimeler “uyanıklık” şartı, üzerine
eklenmiş “farkındalık” halidir. Bu
ikisinin varlığında içsel dünyamızı
ve dışsal dünyadan gelen bilgileri
değerlendiririz. Farkında olarak dış
dünyadan gelen bilgileri değerlendirdiğimizde, zarar görmemiz genelde mümkün olmaz. Filtrelerimizi
veya süzgeçlerimizi kullanarak zararlı olanları aklımızla kritik eder ve
atarız. Bilinçli bir farkındalık olası
olumsuz dış etkilerden korunmak
için elzemdir yoksa günlük yaşamda bütün işi bilinçaltına bırakırsak,
kafamızın içinde taşıdığımız beynimiz başkası için taşınır hale gelebilir. Biz sadece ona konakçılık
yaparız. O zaman biz, zaten biz
olmayız.

Siz bilinçlisiniz, ben de bilinçliyim. Bir an için kendimize baktığımızda bilinçli olduğumuzu düşünürüz. Bir insana bilinçli olup
olmadığını ya da bilinci olmadığını
söylerseniz, o da bilinçli olduğunu
ve bilinçli olmadığını söylemenizin komik olduğunu savunacaktır.
Aslında bu doğanın bir oyunudur.
Soru ya da sözler bir an için karşımızdaki kişiyi bilinçli yaptığından,
kişi kendince haklı olacaktır. Ama
kısa bir süre sonra bilinci devre dışı
kalacaktır. Günlük trans haline geçip kontrolü bilinçaltına verecektir.
Fakat ne sorduğunuzu ve söylediğinizi hatırlayacağından, kesinlikle
kendisini bilinçli kabul edecektir.
Şu anda bu satırları okurken,
okumanızın, kelimelerin şekillerinin, beyaz sayfanın, bu kelimelerin içsel seslerinin varlığıyla bilinçli
olursunuz. Fakat olasılıkla, sandalyeye ya da masaya dokunduğunuzun, yerçekimine karşı bedensel
uygun pozisyon aldığınızın, göz
hareketlerinizin, arka planda devam eden zihinsel süreçlerinizin,
sokaktaki araba seslerinin, geleceğe ilişkin amaçlarınızın farkında değilsinizdir. Yaşamımızda bu
bilinçsiz süreçler, bilinçliler kadar
önemlidir. Bilincin, bilinçsiz bir belleği vardır.
Bizim içsel yaşamımız, bilincimizin de içeriğidir ve içsel konuşma,
görsel hayalle doğrudan algılanan
dünyadan oluşur. Şimdiki anın belleği, ağrı, zevk ve uyarılmışlık gibi
bedensel hisler hatırlandığı zaman
otobiyografik olaylar, niyetlerimiz,
beklentilerimiz ve yapmakta olduklarımız, birisi ve dünya hakkında
açık inançlarımız, çıkarımlarımız
da bilincin varoluşuyla ilgilidir.
Bilinçlilik insanın varoluşunun
temel gerçeğidir; çünkü bilinçlilik
olmaksızın, varoluşumuzun bütün
öteki insani özellikleri de –dil, aşk,
onur vs.– olanaksız olurdu. Bilinçli
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Bilinçli Farkındalıkla Yaşamak
O zaman günlük trans, uyku
veya uyuşukluk halinden, robot
tutumundan kurtulabilmek için ne
yapmalıyız?
Yanıtı çok basit:
Bilinçli farkındalığı kullanmak!
Günlük yaşamınızı doğal akışına bıraktığınızda sadece çok az
bir süre için bilinçli olursunuz ya
da farkındalık kazanırsınız. Bilinçli olduğunuz süreyi olabildiğince
uzun tutmak, otomatik robot yaşamın dışına çıkmak demektir. Bilinç
dediğimiz özellik evrimsel olarak
yaklaşık 230 milyon yıl önce bize
bahşedilmiş bir nimet olmasına
rağmen, beyin açısından sürekli
bilinçlilik halinde kalmak maliyetli
ve meşakkatli olduğundan, aralıklı olarak belli şartlarda devreye

Popüler Bilim
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durum ve olaylarla dolu bir dünya
düşüncesi yalın bir gerçektir ama
yalnızca fiziksel bir sistem olan
beynin nasıl bilinçli olduğunu anlamak zordur.
Her an için bilincimizi kullanmayız. Aklımızda olup bitenlerin yalnızca küçük bir parçasının farkında
oluruz. Günlük işlerimiz sırasında
birçok bilinçsiz iş yaparız. Örneğin,
araba kullanırken farklı bir bilinç
deneyimi içindeyizdir. Yolculuğumuzu dönemeçler, trafik ışıkları ve
karşılaştığımız risklerle ilgili hiçbir
iz kalmadan bitirir ve araba kullandığımızı bile hatırlamayız. Araba
kullanma “bilinçaltı algılama ve
zekâ hareketi” olarak tanımlansa
da aslında bu sırada “kısa süreli
bellek kaybı ve bilinç dalgalanması
durumu” söz konusudur.
Bazı bilim insanları ise bilinçli olmanın evrimsel açıdan insan için
bir kazanç sağladığını öne sürer.
Bilincin eğer bir işlevi varsa bir
etkinliği de olmalıdır ve buna güzel bir örnek verilir: Biri motorlu
taşıtların işlevini iyileştiren bir alet
geliştirdiğini, ama bu aletin görülemeyeceğini, yakıt tasarrufu ve hız
üzerinde etkisinin de olmadığını
öne sürebilir. Bu alet, bazı araçlarda var, bazılarında yok, ancak
dışarıdan belirlenmesi mümkün
olmadığından hangisinde olduğunu anlayamıyoruz. Aleti göremiyor,
dokunamıyor ve duyamıyorsunuz.
Ek olarak bir yer de kaplamıyor.
Burada önemli olan, araba üzerinde görülebilir bir etkisinin olmaması bize bir yanlışlık olduğunu
düşündürür. Arabanın işleyişini
geliştiren bir aletse, o zaman henüz ölçemediğimiz bir şekilde etki
ediyor olabilir. Eğer, icat hiçbir etki
yaratmıyorsa, işlevi olduğu öne sürülemez. Hem bir işlevi olup hem
de hiç etkisi olmaması mümkün
değildir. İşlevi olduğu öne sürülüyorsa, etkisi de mutlaka olmalıdır.

Bazı bilim insanları ise bilincin,
beynin kendiyle ilgili bir talimatı
yerine getirirken devreye girdiğini belirtmektedir. Ona göre bilinç,
“kendinin” hem yönetmen hem
de nesne olduğu durumlarda kullanılan çok etkili bir programlama
aygıtıdır. Diğer bir ifadeyle bilinç,
dış dünya ve içsel dünya arasında, aktif bir eşik olarak görülebilir.
Bilincin “bilmek”, “anımsamak” ve
“algılamak” gibi öznel duygular
yaratmanın ötesinde, “modüler süreçlerin çıktılarını bir araya toplayan bütüncül bir veritabanı” olarak
görülmesi gerektiğini öne sürenler
de olmuştur. Böylesine birleştirici bir mekanizmanın, farklı tipte
bilgilerin işlenmesi ve temsilinin,
birbirinden ayrı modüler sistemler
tarafından, paralel olarak yürütüldüğü herhangi bir modüler sistem
için çok önemli olduğu belirtilmiştir.
Yani, bilinç birden fazla alandan
gelen girdiyi bütünleştirir (entegrasyon) ve bu daha fazla esneklik,
duyarlılık ve yaratıcılık oluşumuna
izin verir.
Evrendeki uzay-zaman ve nedensel ilişki gibi değişmez özellikler beynimizin yapısına kaynaşmıştır. Bir canlının sağ kalımı,
kendisini yok edebilecek tehlikelerden kaçınması ve çevreden enerji
elde etme çabaları (beslenme) ile
bu çabalar için harcadığı enerji (ava çıkma) arasındaki denge,
kendi lehine bir enerji artımını
sürdürmesine bağlıdır. Bu açıdan

bakıldığında bilinçli olmak evrimsel açıdan çok önemli bir avantaj
olmalıdır. Ancak biliyoruz ki beyin
bedene göre oransal olarak en fazla enerjiyi kullanır ve bilinçli olmak
fazla enerji harcamak demektir. Etkinlikler sinir sisteminin daha alt ve
daha otomatik düzeyleri tarafından
denetlendiğinde enerji ve zaman
(bilinçli olmak düşünme süreçlerini
yavaşlatır) korunumu gerçekleşir.
Bu nedenle bilinçlilik hali, evrimsel
açıdan “bilinçsiz ve otomatik” hareketlerimize göre daha yavaşlatı-
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deyse dört gözü de açmak gerekirken (üstteki aynadan arkaya bak,
sağ ayna, sol ayna ve öne bak!),
zaman içinde öğrenmekle birlikte
artık her şey bilinçsiz olarak yapılır. Yine de bilinç bir kenarda bekliyordur. Vites değişimi, sollama
sırasında aynalara bakma, trafik
ışıklarını ve işaretlerini görme, yan
koltuktaki kişiyle konuşma ve hatta sakız çiğneme! Bunları yapmak
hiçbir özel çaba gerektirmez. Ama
her şey böyle otomatik devam
ederken, oluşabilecek bir kaza ya
da araçta bir arıza anında bütün
dikkatinizle bilincinizi saklandığı
yerden geri getirirsiniz. Bilinciniz
kontrolü ele alır. Artık beyninizin
daha geniş alanları bir arada çalışmaya başlar ve daha fazla enerji
kullanır. Bu açıdan bakıldığında
bilinç tepkileri çok yavaşlatan ama

insan için değerli bir sistemdir. Evrimsel olarak bilinç tehlike durumlarından kaçmak için gereksizdir
ama tehlikeyi öğrenme ve daha
sonrasında yaratıcı yanıtlar oluşturmak için gereklidir.
Her zaman içimizde duran ve istediğimizde ona ulaşabileceğimiz
bir ben’imiz olduğunu biliriz. Ben,
içimizde bir yerlerdedir. Bedenimiz
yaşlansa da orada bizi biz yapan
bir ben vardır. Bu ben temel girdisini, duyusal girdilerin zaman akışıyla kendini oluşturan bellekten
ya da anılardan alır. O ben’imizin
önemli bir kısmını yine bilinçaltı
kayıtlarımız ve çok az oranda da
bilinçli yaşantımız oluşturur. Ben’i
korumanın yolu bilinçaltının zaaflarını bilmek ve bilinçli farkındalığı uyanıklık durumunda tutmaktır.
Yani, aklımızı kullanmaktır.
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cı bir sistemdir! Fakat evrim bunun
da çaresini üretmiş ve bilinci devamlılık arz eden bir süreç değil de
kesikli olarak kullanıma sürmüştür.
Böylece enerji maliyetini azaltmıştır.
Bilinçlilik durumu yeni şeyleri
öğrenme sırasında devreye girer. Öğrenme zaman gerektiren
bir süreçtir. Zaman içinde öğrenme tamamlanınca artık öğrenilen
davranış otomatik hale gelir. Bu
otomatikleşme sonrasında olaylara verilecek tepki süresini de
kısaltır. Davranışsal olduğu kadar
diğer duyusal sistemler üzerinde
de bilinç etkisi ortaya çıktığında
yavaşlama oluşur. Örneğin, piyano
çalmayı ve araç sürmeyi öğrenme
aşaması tam olarak bilinçlidir. Ehliyet kursuna giderken özellikle ilk
sürme pratiği yapıldığında nere-

Popüler Bilim

Ben’i korumanın yolu
bilinçaltının zaaflarını
bilmek ve bilinçli
farkındalığı uyanıklık
durumunda tutmaktır.
Yani, aklımızı kullanmaktır.
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Dr. Suzan ÜSTÜN
Nöroloji Uzmanı
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Hemen Uzmana Başvurmanızı
Gerektiren Belirtiler:
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Türk Sineması’nın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından, dikkatler beyne pıhtı atması hastalığına
çevrildi. Peki beyne pıhtı atması
erken belirti verir mi?
Beynin atar damarlarının herhangi bir nedene bağlı tıkanıklığı
sonucu oluşan ve pıhtı atması olarak bilinen hastalık beyin damar tıkanıklığı veya iskemik inme olarak
adlandırılıyor. Beyindeki kan pıhtısının varlığı ise yalnızca detaylı
bir MR veya Bilgisayarı Tomografi
incelemesi ile teyit edilebiliyor.
Bu hastalıkta tehlike, pıhtının
beynin üzerine baskı yapabilmesi,
bunun da ciddi durumlarda, komadan veya ölüme yönelik yönelim
bozukluğundan kaynaklanan sorunlara neden olmasıdır. 50 yaş ve
üstü popülasyonda çok yaygın olarak görülen bu hastalığın ne kadar
tehlikeli olduğunu bilmek ve uyarı
işaretlerini tanımak, erken müdahale şansı için çok önemlidir.

1. Nöbet Geçirme
Beyne pıhtı atımı gerçekleştiğinde, beyin damarlarını tıkayıcı etki
yapar ve yeterli kan gitmediği için
beyinde oksijen yetersizliği meydana gelir. Oksijen yetersizliğinin
yanı sıra beyin sinirlerinde meydana gelen tahribat beyin kanaması
sonrası epilepsi nöbetlerini tetikler.
Epilepsi nöbeti sırasında kişinin
tüm vücudu kasılır, bilinç kaybı
vardır, bazı durumlarda ağızdan
köpükler çıkabilir, vücuttaki ani
kasılmadan kaynaklı kişi idrar kaçırabilir. Bazı durumlarda epilepsi
nöbetindeki kişi kasılmayla birlikte
dilini ısırabilir ve dil üzerinde ciddi
hasarlar meydana gelir.

2. Hafızada Karışıklık
Belleğin yaş ilerledikçe zayıflaması beklenen bir sonuçtur. Her
organ gibi beynin de fonksiyonlarında zamanla yaşa bağlı bazı kayıplar olabilir. Bununla birlikte her
bellek kaybı veya hafıza karışıklığı
da mutlaka yaşla ilişkilendirilmemelidir. Özellikle beyne pıhtı atımı
gibi ani gelişen hastalıklarda görülen belirtilerden olan kafa karışıklığı olarak tanımladığımız süreç, geçici bilinç kayıplarında şuurun kısa
bir süre gidip gelmesi, yani tam bir
bilinç kaybı durumu yaşanmasıdır.
Kafa karışıklığı bir veya birkaç kez
ya da sebeple ilişkili olarak ataklar
halinde ve gayrı muntazam bir seyir gösterir.

BEŞ ÖNEMLİ BELİRTİ İLE PIHTI HASTALIĞINI FARK ETMEK MÜMKÜN

5. Yaş en önemli risk
faktörlerinden biridir.
Yaş ilerledikçe, beyindeki köprü damarlar yırtılmaya daha da
duyarlı hale gelirler ve beyinde
pıhtı oluşma riski de artar. 50 yaş
üzerindeki bireylerde çok şiddetli
olmayan küçük bir düşüş, kafanın
bir yere çarpılması veya kafaya
çarpan bir cisme denk gelinmesi
bile beyinde pıhtı oluşumunu tetikleyebilir.
Özellikle risk altında bulunan 50
yaş ve üzeri bireylerin, “karotid
damarları” denilen boyunda önden
giden beyni besleyen damarlar
ve aynı zamanda arkada “vertebral damarlar” denilen iki taraftan
boynun arkasından beyne giden
damarların, basit bir teknik olan
dopler ultrasaundla kontrol edilmesi pıhtı atımı ve felç riskin erken safhada far edilmesi için çok
önemlidir.
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4. Kalp Yetmezliği, Ritim
Bozukluğu ve Hipertansiyon
Vücutta kanın sürekli olarak dolaşım halinde olması için akışkanlığını sağlayan en önemli etken
damarların iç yüzünün düzgünlüğüdür. Kalbin içindeki akımda
durgunluk olduğu zaman ve damar plakalarının üzerinde zamanla
kötü yaşam koşulları, beslenme,
sigara kullanımı, kronik hastalıkların yaptığı tahribatlar gibi nedenlerle bozulmalar oluşabiliyor.
Vücut bu bozulan damar yüzeyini
tamir etmek için pıhtı ile yama yapıyor. Pıhtı büyüdüğünde kan ile
diğer damarlar vasıtasıyla başka
organlara da taşınabiliyor. Boyundaki şah damarının içinde de yine
damar sertliği plakalarının üzerinde pıhtı olursa minicik parçacıklar
veya damar sertliği plakalarının
kendi küçük parçacıkları, yağ parçacıkları beyine daha yakın olduğu
için pıhtı olarak beyine gidebiliyor.

Popüler Bilim

3. Vücudun Bir Tarafında
Aniden Beliren Zayıflık ve
Konuşma Bozukluğu
Beyindeki kan akışının bozulduğuna işaret edebilir. Acil tıbbi müdahale gerektiren bu durum, geç
kalındığında beyne ulaşan kanın,
hücreleri öldürmeye başlayarak inmeye (felç) yol açabilir. Bu konuda
en önemli görev hastayı gözlemleyebilecek olan en yakınındakiler
eş, çocuklar, bakıcı, iş arkadaşlarına düşmektedir. Çünkü hastanın
kendisinin fark edemediği bazı
belirtileri gözlemleyerek hayat kurtarıcı acil tıbbi yardım alması sağlanabilir.
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Eline geçen oyuncak dahil her
eşyayı fırlatan ve yere atan bir
çocuğa sahipseniz, durumun zamanla baş edilmesi zor bir soruna
dönüştüğünü bilirsiniz. Üstelik her
çocuğun bu durumu yaşadığı bir
çılgınlık dönemi oluyor ve bunu aşmak için ciddi bir sabra ihtiyaç duyabilirsiniz. Özellikle 18 ay- 2 yaş
arasındaki çocukların atma oyunu,
daha büyük çocukların ise dikkat çekme ve iletişim kurmak için
tercih ettiği karmaşık bir yol olan
atma alışkanlığı elde eder.
Çocuklar eline geçen her şeyi
neden fırlatır?
Çocuklar dünyayı keşfetmek
ve tanımak ister. Bunun içinse en
kolay yolları eşyaları tanımaktan
geçer. Bu bazen bir oyuncak bazense içi su dolu bir bardak olabilir.
Çocuklar özellikle de 2 yaşından
küçük olanlar, eşyaları alır, tutar,
inceler ve atar. Bu, motor becerilerinin gelişmesi aşamasında her
çocuğun yaptığı davranışlardır. Bu
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tarz davranışlar tehlikeli boyuta
geldiklerinde ise aileler için endişe verici olabilir. Ancak ebeveynler
şunu unutmamalıdır, çocuklar 2
yaşından önce sebep sonuç ilişkisi kuramazlar. Haliyle yaptıkları
davranışların ne sonuçlar doğuracağını bilemezler. Bu durumda
ebeveynler dikkatli olmalı ancak
çocuklarının belli sınırlar dahilinde
atma davranışı üzerinden deneyim
kazanmalarına izin verilmelidir.
Atma davranışının arkasında
öfke olabilir
Çocuklar her zaman istediklerinin olması konusunda oldukça
inatçı olabilirler. Ancak bu alanı
yaratan yine ebeveynlerin kendisidir. Siz çocuğunuz için ne kadar
az özgür alan bırakırsanız ve her
davranışa yapma, hayır gibi yanıtlar verirseniz çocuğunuz o kadar
öfkelenecek ve inatlaşacaktır. Bunun sonucunda ise havada uçuşan
eşyaları görmek olası ihtimaller
dahilindedir. Hayır, sus, bağırma,

ağlama demeniz bu durumu besler ve çocuğunuzun tedirginliğini
arttırır. Oysa yapmanız gereken
sabırlı olmak, inatlaşmamak ve
onunla iletişime geçip anlamaya
çalışmaktır.
Dikkat çekmek için masum bir
taktik
Çocuğunuzun her şeyi fırlatma
ve atma gibi bir davranışı varsa bu
durum sizin çocuğunuzla olan yetersiz iletişiminiz de olabilir. Onun
ihtiyaç duyduğu ilgi ve alakayı yeterli oranda sağlayamıyorsanız,
çocuğunuz dikkatinizi çekmek için
bu yola başvuruyor olabilir. Çünkü
annem benimle ilgilenmiyor düşüncesine kapılan çocuk, ilgi odağı olmak için bir saksıyı devirebilir
veya vitrine oyuncağını atabilir. Bu
durumu aşmanın en kısa yolu ise
yine iletişim kurmak ve beraber verimli zaman geçirmekten gelmektedir. Çocuğunuza vakit ayırmak
her zaman öncelikleriniz arasında
yer almalıdır.
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Atma davranışını kontrol
altına almak mümkün mü?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu
tip davranış biçimlerinin altında birçok sebep yatıyor olabilir. Bunun
için;
• Öncelikle çocuğunuzun neden
bu davranışı sergilediğini anlamaya çalışın. Amacı keşfetmek de
olabilir, dikkat çekmek de…
• Attığı eşyalarla birine ya da bir
nesneye zarar vermediği sürece
cezalandırmayın. Bunun yerine
atıp, atamayacağı eşyaların sınırını çizin.
• Yumuşak top gibi atılabilecek
eşyalar için ayrı bir oyuncak kutusu yapın ve sadece bunları atabileceğini vurgulayın. Eğer bardağı
atmaya kalkarsa hemen uyarın ve
bardak yerine yumuşak topları atabileceğini söyleyin.
• Tepkileriniz konusunda dikkatli olun. Sürekli olumsuz cümleler
sarf etmeyin. Ses tonunuz sert ve
emir verir gibi olmasın. Bu noktadaki kuralınız; yıkıcı değil yapıcı
olmak olmalı.
• Amacınız atma davranışı doğru yere yönlendirmek olduğundan
fırlatma refleksi gösterdiğinde, iletişim yollarını deneyin. Yapacağı
davranışın sonuçları görmesine
izin verin. Ancak atmaya devam
ederse attığı oyuncağı elinden alın
ve böyle davranmazsa vereceğinizi söyleyin ve bu konuda kararlı
olun.

Popüler Bilim

‘BENİMLE İLGİLEN’ DEMENİN BAŞKA YOLU;
ÇOCUKLARDA ATMA DAVRANIŞI
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İnsanlar, kendilerine duymak istedikleri şeyler söyleniyorsa kabullenmeye hazır olurlar.
Dünyaya geldiği sırada, gezegenlerin ve yıldızların konumunun
insanın kişiliğini nasıl etkilediğini
araştıran astroloji, bilimsel kanıtlara dayanmamasına rağmen çok
popülerdir. İstisnalar dışında hemen bütün gazetelerin fal köşeleri
vardır. İnsanlar da büyük çoğunlukla günlük fallarını merakla okumakta ve tahminlere dayalı kişilik
tanımlamalarını o an için onaylamaktadır. Astrolojinin gazetelerin
magazin sayfalarını süslemesinin
ve günlük fallarıyla insanların kendisini eğlendirmesinin hiçbir sakıncası yoktur. Yaklaşmakta olan yeni
yılda da burçlara göre yapılacak
yıllık tahminler hayata renk katacak ve okunduktan birkaç dakika
sonra da unutulacaktır.
Sosyal ortamlarda astrolojiye
dayalı kişilik yorumları eğlendirir
ve bu konunun meraklılarının ilgi
toplamalarına imkan verir. Ancak
zaman içinde astrolojinin iddiası
insanları eğlendirme ve oyalama
sınırlarını aşmaya başlamıştır.
“Yaşamınıza hala bir yön verme-

diğinizi mi düşünüyorsunuz?”,
“Para konusunda endişeleriniz
mi var?”,
“En mutlu olmanız gereken zamanlarda içinizi bir hüzün mü kaplıyor?”,
“Aşkta aradığınızı bulamadınız
mı?”,
Bu sorulardan bir veya birkaçına “evet” diye cevap verdiyseniz,
yardıma ihtiyacınız olduğu anlaşılır. Bu durumda size “kim”, “nasıl”
yardım edebilir…”Koşulları değiştirmek bizim elimizde değildir ama
siz kendinizi tanıyıp anladığınızda
sorunlarınızı halledebilir, hak ettiğiniz başarı ve mutluluğa kavuşabilirsiniz. Bu konuda size astroloji
yardımcı olacaktır.”
Size Kendinizi Tanıtalım
Astroloji konusundaki inancın
ne kadar güçlü ve yaygın olduğunu, İstanbul Üniversitesinde ders
verdiğim yıllarda, Psikolojiye Giriş dersinde “kişilik” konusunu işlerken fark ettim. Sınıfımdaki öğrenciler arasında kişilik psikolojisinin
kuramsal ve bilimsel temellerini,
astroloji konusundaki bildikleriyle
örtüştürmeye çalışan öğrencilerin

çokluğu beni hayrete düşürmüştü.
Bunun üzerine öğrencilerimden
doğum tarihlerini yıl, ay, gün ve
saat olarak yazmalarını istedim ve
bir sonraki hafta yetkili bir kişi tarafından yapılmış kişilik yorumlarını
kendilerine getireceğimi söyledim.
Daha sonra, popüler bir astroloji
kitabından çeşitli burçlardan, çeşitli tutum ve kişilik tanımlamalarını
içeren 15 ifade seçtim ve bunlara
benzeyen 15 ifadeyi de kendim
yazdım.
Aşağıdaki ifadeler bu çalışmadan alınmış örneklerdir:
- Mantığınızın süzgecinden geçirdikten sonra, her türlü yeniliği
kabule hazır olursunuz.
- Sizi yeni tanıyanlar kolayca
fark etmese bile, yakın dostlar
arasında şakalaşmaktan ve onları
güldürmekten hoşlanırsınız.
- İçinizde, hem sakin, yumuşak, ilgi ve şefkat arayan bir çocuk, hem de
ateşli, her an taşmaya
hazır, çevresini kontrol
altına almak isteyen,
güçlü bir insan barındırmaktasınız.
- Bir şeyi aklınıza koy-

Prof. Dr. Acar BALTAŞ
Psikolog

Araştırma, Astrolojinin Saçma
Olduğunu Kanıtlıyor
17 Ağustos 2003 tarihinde Londra’da yayınlanan Times of India gazetesi, yayımladığı bir yazının başlığını bu şekilde koymuştu.
Gazetenin haberine konu olan
araştırma, Journal of Consciousness Studies adlı saygın bir yayından alınmıştı. 1958 yılında başlayıp 2003 yılına kadar devam eden
ve astroloji konusunda yürütülen
en titiz bilimsel çalışma, birkaç
dakika arayla dünyaya gelmiş iki
binden fazla insanın izlenmesine
dayanıyordu. Astrolojik yaklaşımlara göre bu insanların benzer
özelliklere sahip olması gerekirdi.
Araştırmacılar meslek, kaygı düzeyi, evlilik, saldırganlık özelliği,
sosyallik, zeka düzeyi, sanat, spor,
matematik yeteneği gibi astrologların doğum anında gezegenlerden dolayı ortaya çıktığını iddia
ettikleri yüzden fazla özelliği incelediler. “Zaman ikizleri” adı verilen
bu kişiler arasında, bu anlamda bir

benzerlik saptanamadı.
Araştırmanın analizini yapan
Avustralyalı Geoﬀrey Dean, astrolojinin “kabul edilebilir” bir sistematiği olmadığını, dayandığı ilkelerin geçersiz ve birçok bilimsel
testte başarısız olduğunu belirtti.
İnsanları yönlendirerek, yanlış inanışlara yol açan algı ve düşünce
yanılgılarına “gizli ayartıcılar” adı
verilmektedir. Gizli ayartıcılar, insan zihninin ürünü olan istatistikler
ve çıkarımsal yargılardır. Astrologların ve insanların, bütün aleyhte
kanıtlara rağmen, hala astrolojiye
İnanmalarının arkasında bu gizli
ayartıcılar vardır.
Astrolojideki Büyü
Astroloji Çürütüldü kitabının yazarı Lawrence E. Jerome, astrolojideki büyüyü şöyle anlatmaktadır:
“Okült bilimler içinde en bilimsel
görüneni astrolojidir. Astrologların
horoskopları yıldız ve gezegen
konumlarını dikkate alarak oluşturulur. Bunun için Zodyak işaretlerinin ve gezegenlerin konumlarının,
astronomik çizelgelerden astroloğun horoskobuna ayrıntılı hesaplamalar sonunda dönüştürülmesi
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ma konusunda öylesine ustayızdır
ki, bazen saçmalıklara bile anlam
atfederiz,” diyerek açıklamıştır.

Popüler Bilim

duğunuz zaman her türlü zorluğu
göze alırsınız.
- Bildiğiniz ve denediğiniz şeylerden çekinmezsiniz, ancak yeni bir
konuya başlamak zamanınızı alır.
Bir hafta sonra her bir öğrenci
için gelişigüzel seçtiğim on tane
ifadeyi ve bunların geçerliliğini araştıran soruları özel bir zarf
içerisinde kendilerine verdim. Öğrenciler, kendi kişilik, tanımlarıyla
ilgili bilgileri arkadaşlarına göstermeden, soruları cevaplandırdılar.
Araştırmaya katılan öğrencilerin
%89’u zarftan çıkan ve kendileri
için gelişigüzel yapılmış kişilik tanımını, % 100-% 80 arasında değişen oranlarda kendilerine uygun
buldular.
B. Bernstein bu durumu, “Umut
ve belirsizliğin yol açtığı güçlü psikolojik süreçler, İnsanların karakterlerini ve geleceklerini okuyan
kişilerin, bu alandan ekmek
yemelerini sağlamaktadır. İnsanlar, her gün karşılaştıkları birbiriyle ilintisiz gibi görünen şeylerden bir anlam
çıkarmaya çalışır. Karmaşık
olaylardan anlamlı bir senaryo
çıkarmak için boşlukları doldur-
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gerekir. Yerel zamanın Greenwich
ortalama zamanına, onun da diğer
çizelgeler yardımıyla yıldız zamanına dönüştürülmesi gerekir.
Bütün bu işlemler astrolojinin
çok bilimsel görünmesine yardım
eder. Nasıl gazino sihirbazı, bir dizi
törensel el kol devinimleriyle izleyicilerin dikkatini başka yöne çekerse, astrolog da kendi büyüsünü
horoskop haritasının ardına gizler.
Astrolojik büyü horoskobun hazırlanmasından çok sonra, haritanın yorumlanmaya başlamasıyla
başlar. Astrolojinin büyüsü onun
yorumlarındadır. Büyü, gezegen
‘etkilerinin’ belirlenmesiyle, Zodyak
işaretleri ile yerdeki olaylar arasında gizemli ilişkilerin kurulmasıyla
başlar. Astrolojinin lafebeliği, ‘Gökyüzünde olduğu gibi, yerde de…’
diye başlar. Yıldızlarda ‘yazılı’ olan
her şey buraya, yere de ‘yansır.
İnsanoğlu, ‘makrokozmozun’ ‘mikrokozmik’ modelidir, biçiminde sürer.”
Geçmiş yıllardan bir yorum: “12
Ocak’ta Uranüs Kova burcuna
girecek ve bu giriş yeni bir çağın
şafak vakti olacak.” Bu ifadedeki

kesinliğe bakar mısınız?
Şimdi de bu yıl ülkemizden bir
yorum: “Venüs geri giderken estetik ameliyatı olmayın. Bu yaz
evlenmeyi düşünenlerin Venüs’ün
geri hareketini hesaba katmaları
kendileri için faydalı olabilir. Gezegenler geri gittikleri zaman kendi
güçlerinden kaybeder ve doğallıklarını yitirirler…”
Bu ifadeleri mantık temelinde ele
alıp herhangi bir yorum yapmaya
çalışmak ne ölçüde anlamlı olur
bilemiyorum. Sadece, bilimselliğin
ölçütlerinden birini, “tersi ileri sürülemeyecek” hiçbir iddianın bilimsel
olamayacağını hatırlatmak yeterli
olacaktır.
Yine sözü L. E. Jeroma’a bırakalım:
“Çağlar boyunca süren lafazanlıkların bir bölümü bunlardır. Bu
lafazanlıklar astrolojinin temelinde
gizlenmiş olan gizemli ilişkileri parlatıyor, göz kamaştırıcı bu parıltılar
da gerçeklerin örtülmesine neden
oluyordu. Gezegenler ve yıldızlar
göreve daima hazırdır ve horoskoplar her zaman çizilebilir.”
Astroloji konusu insanların bir

bölümü için bir ilgi konusu olmanın
ötesine geçmiş, adeta bir inanca
dönüşmüştür. İnançlar, doğruluğunu sorgulanmadığımız kabullerdir
ve insanın bilincinin derinlerinde
yer alır. Bu nedenle de inançlarımız her türlü karşı ve mantıklı kanıta dirençlidir. Herhangi bir kişinin
ileri sürülen mantıklı ve sağlam kanıtlar karşısında milliyetini, dinini
veya tuttuğu takımı değiştirmesini
bekleyemeyiz. Bu konuya bağlananlar için de astroloji benzer özellik taşımaktadır.
Sonuç
Hayatta meydana gelen ve nedenini tam olarak kavrayamadığımız
ve şüphe duyduğumuz birçok konu
vardır. Akılcı temele oturtamadığımız her türlü şüphe, astrolojinin
lehine yorumlanmaktadır. Astroloji
“uzmanları”, hiç durmadan konuşarak ve birbiriyle ilgisiz bilgi yığınını kendi görüşlerinin kanıtıymış
gibi ortaya koyarak, insanların zihinlerine şüphe tohumları ekmeyi
başarırlar.
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PSİKOLOJİK
HASTALIKLAR DA
BULAŞICI
Mehmet BAŞKAK

Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı
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uh hallerinin bulaşıcı olduğu ve özellikle genç
yetişkinler arasında hızla
yayıldığı ortaya çıktı. Dünya Sağlık
Örgütü (WHO), bu durumdan dünya genelinde 300 milyondan fazla
kişinin etkilendiğini tahmin ediyor.
“Özellikle ergenler, klinik depresyon tanısında kullanılan depresif
belirtileri gösteriyor. Buna “eşik
altı depresyon” deniyor ve bunun
klinik bir durum olmadığı gerçeği,
pek çok kişinin yaşam kalitesini etkilemesine rağmen ihtiyaç duydukları desteği alamadıkları anlamına
geliyor.
Kanıtlar, ruh halinin toplumsal
bulaşma olarak bilinen bir süreç
yoluyla kişiden kişiye yayılabileceğini göstermektedir.
Bazı araştırmalar özellikle gençleri hedef alıyor ve güçlü dost gruplarına sahip ergenlerin daha iyi bir
zihinsel sağlık eğilimi gösterdiğini
belirtiyor. Geçmişteki araştırmalar, ergenlik dönemindeki duygu
durum bozukluklarına sosyal desteğin ve arkadaşlığın iyi geldiğini
gösteriyor. Yakın geçmişte yapılan deneylerde, bir bireyin duygusal durumunun sosyal ilişkilerdeki
duygusal ifadelerden etkilenebileceğini ortaya koyuyor.

PSİKOLOJİK HASTALIKLAR DA BULAŞICI
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OLUMSUZ HAVANIN YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ
Gençlerin düşük ruhsal durumlarını iyileştirmek için iki yönlü bir yaklaşımın gerekliliğini önermekteyiz. Dostluklarını geliştirmeleri için teşvik etmenin yanı sıra, ergenler sosyal çevrelerinde olumsuz
duyguları sürdürmekten de kaçınma çabaları gösterilmelidir.
Toplumsal müdahalelerin birincil hedefi, depresyon riskini azaltmak amacıyla arkadaşlık ilişkilerini
artırmak olsa da ikincil hedef negatif havanın dağılmasını engellemek olmalıdır.”

Popüler Bilim

BELİRTİLERİ: ÇARESİZLİK, YORGUNLUK, İLGİ KAYBI…
Depresif ruh halleri aslında bulaşıcı. Bunun belirtileri, çaresizlik, yorgunluk, ilgi kaybı, kötü konsantrasyon, üzüntü ve değersizlik duygularıdır.
Bununla birlikte, düşük ruh hali ve hüzün duyguları arkadaşlar arasında yaygınlaşsa da genellikle
ergenleri eşiğin üzerinde klinik olarak teşhisi konabilen bir depresyona itmezler.
Matematiksel modeller, ergenlerin sosyal çevrelerinde fazla sayıdaki arkadaşın düşük ruh halinde
olması durumunun, diğer ergenlerin de modunu düşürdüğünü göstermiştir.
Çalışmalar, çoğu iyimser olan bir arkadaş grubuna dahil olmanın gençlerin moralini artırıp ruh halini yükselteceğini gösteriyor.
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İçinden Tuna Nehri Geçen Işık Kenti;
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T

una nehrinin ikiye ayırdığı,
Macaristan’ nın başkenti olan Budapeşte, Orta
Avrupa’nın en güzel şehirlerinden
biri. Gezilecek, görülecek, keşfedilecek sürpriz güzelliği, eşsiz mimarisi, yemyeşil tepeleri, damak
tadımıza uygun enfes yemekleri ve
Tuna’ya can veren dillere destan
şehir ışıkları ile unutamayacağız
bir tatil rotası.
Buda ve Peşte… 1873 yılına kadar ayrı olan şehrin batı, tepelik
kısmına Budin (Buda), ovalık olan
doğuya da Pest (Peşte) deniliyor.13. yy.’a dayanan Buda yakası,
yoğunlukla kentin tarihi yapılarının,
kale ve tepelerin, kilise ve müzelerinin yer aldığı bir bölge. Peşte
ise çoğu 19. yy. ’dan kalma; gündüz insanların iş, gece de eğlence
hayatının nabzının attığı kalabalık
yakası. Kentin yeni ve modern yüzünü simgeleyen Peşte’nin, size
sürprizleri olabilir.
Yola çıkmadan önce sınava ha-

zırlanır gibi çalışırım. Gezilecek
yerler ve yiyecek listem hazır olduktan sonra tarihini de mutlaka
okurum. Budapeşte’ye gitmeden
önce ülke ve şehirle ilgili bilgi toplarken biraz zorlandım. Avusturya –
Macaristan İmparatorluğu dışında
şehir, Alman ve Rus işgallerini de
yaşamış. Macaristan uzun süren
demir perde döneminin ardından
1989’da bağımsızlığını kazanmış.
Devrimlere, soykırımlara, fetihlere
ve neredeyse her türlü olaya maruz kalmış bu şehrin birçok yapısı,
yüzyıllar içinde yıkılıp yeniden inşa
edilmiş. Şu an Budapeşte’de gördüğümüz tüm tarihi binalar neredeyse Habsburglar’ın eseri.
150 yıl boyunca Osmanlı’nın da
hüküm sürdüğü şehirde döneme
ait izler göreceğim için heyecanlanmıştım fakat birkaç yer kalmış
maalesef… Macaristan’ın bir bölümü de Kanuni Sultan Süleyman
zamanında Mohaç Meydan Savaşı
ile Osmanlı topraklarına katılmış.

BUDAPEŞTE
Didem DUYUM
KRT Genel Müdürü

“Széchenyi Kaplıcası”
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en başında olmalı. Termal su zenginliği ile Avrupa’nın tümüne nam
salmış şehir, 16. yüzyılda Osmanlı
egemenliğine girince, hamam-kaplıca kültüründen fazlasıyla etkilenmiş. Hatta Osmanlıların gidişinden
sonra da bu gelenek devam etmekle kalmamış daha da gelişmiş.
Széchenyi Kaplıcası, Budapeşte’nin en büyük, en popüler ve tüm
havuz partilerine ev sahipliği yapan
termal havuzu… Ayrıca Avrupa’nın
en büyük termal kompleksi. 1913
yılında Neo-Barok mimari stilde
yapılmış bu yapıtın tercih edilmesinin nedeni üzerinin açık olması
ve tarihi binasının mimari açıdan
muhteşem gözükmesi. Özellikle
soğuk Budapeşte günlerinde açık
havada sıcak suyun keyfini çıkarırken bu tarihi yapıdan etkilenmemek mümkün değil. Bu deneyimi
yaşamadan dönmeyin derim…
Ayrıca aklınızda olsun Cumartesi
geceleri yapılan havuz partileri de
çok ünlü. Belki tercih edersiniz…

Popüler Bilim

Macaristan, Karlofça anlaşması ile
Osmanlı’dan ayrılmış. Budapeşte’de Osmanlı’dan kalan herhangi
bir iz olmasa da termal su zengini
bu ülke hamam kültürünü Osmanlı’
dan öğrenmiş.
Şimdilik gezilecek yerler bir kenarda dursun gezimin en unutamadığım etkinliği ile başlayalım.
Soğuk kış günlerini Avrupa kentlerine çok yakıştırırım. Şehrin
üzerine çöken sis, kar mı yağmur
mu anlaşılmayan yağışlar, soğuğa
rağmen çevredekilerin yaz enerjileri ayrı bir ruh katar gezilerime.
Siz de benim gibi böyle bir havada Budapeşte’ye giderseniz sakın
mayonuzu unutmayın. Neden mi?
Budapeşte’nin en önemli turistik
kaynaklarından birisi kaplıcalar.
Şehirde tam 7 adet turistik termal
tesis bulunuyor. 1934’te resmi olarak Kaplıcalar Şehri unvanını alan
Budapeşte’ ye gittiğinizde tarihi mimari yapısıyla birlikte doğal sıcak
suyun keyfini çıkarmak listenizin
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NERELERİ GEZMELİ?
- Kahramanlar Meydanı; UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak
koruma altına alınmış meydanı fotoğraflamaya doyamayacaksınız.
Tam ortasındaki 36 metre yüksekliğindeki Milenyum Anıtı gerçekten
görülmeye değer.
- Budapeşte Parlamento Binası; Tuna Nehri’nin kıyısında
yer alan ve yapımı yirmi yılda tamamlanan yapı, dünyanın en büyük üçüncü parlamento binasıdır.
Özellikle hava kararınca muhteşem ışıklandırmasını görmenizi
tavsiye ederim.
- Budapeşte Yahudi Anıtı; Tuna
nehri kıyısında yer alan bu bronz
ayakkabılar anıtının orijinal adı “cipok a duna-parton”. 2. Dünya savaşı sırasında Tuna nehri kenarında sırtından vurulmuş Yahudilerin
ayakkabılarını simgeliyor. Bu anıt
1940’larda giyilen kadın, erkek, çocuk ayakkabıları sergiliyor ve Nazi
döneminde nehrin önünde kurşuna dizilmeden önce kurbanlardan
çıkartılması istenen ayakkabıları
temsil ediyor. Bir ayakkabının insan canından kıymetli olduğunu
düşündükçe savaşlardan bir kere
daha nefret ediyorum.
- St. Stephen Bazilikası; Açıkçası şehrin en güzel yapılarından
biri olan bu bazilika Neo-Rönesans
stilindeki iç dekorasyonuyla büyülüyor. Üç yüz altmış dört basamağı
çıkmayı göze alıp terasına ulaşabilirseniz, olağanüstü bir panoramik Budapeşte manzarasını hak
ettiniz.
- Dohany Merkez Sinagogu;
Neolog Yahudiliğinin de merkezi
olan yapı, 3000 kişilik kapasitesi ile
Avrupa’nın en büyük ve dünyanın
da beşinci büyük sinagogudur.
- Tuna Nehri Köprüleri; Zincirli
ya da Aslanlı Köprü olarak bilinen
Széchenyi ve Özgürlük Köprüsü
olarak bilinen Szabadság üzerin-

den defalarca yürümeden Budapeşte’den dönmeyin derim.
- Gellért Tepesi; Bu tepede
muhteşem bir Budapeşte manzarası bekliyor sizi. Yorulmadan hedefe varmanız gerekiyor.
- Balıkçı Tabyası; Şiirsel bir güzelliğe sahip olan ve Neo-Gotik
stilde inşa edilen Tabya’dan Peşte’yi saatlerce izleyebilirsiniz.
- Buda Kalesi; Buda yakasındaki tepede yer alan kale, Budapeşte
Tarih Müzesi, Macar Ulusal Galerisi ve Ulusal Szechenyi Kütüphanesi’ne ev de sahipliği yapıyor. Anı
ölümsüzleştirmek için manzara
yine size göz kırpıyor.
- Gül Baba Türbesi; Gül Baba
1526 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın daveti üzerine Budin seferine katılmış ve sonra geri dönmemiş. Gül Baba, geçmişte ve bugün
Macarlar tarafından da seviliyor ki
edebiyatlarına girmiş, adına şiirler,
tiyatro oyunları yazılmış ve hatta
hayatı filme alınmıştır. Gül Baba
Türbesi şehrin Buda yakasında
bulunuyor.
- Atatürk Büstü; Her zaman
her yerde çocuğu olmaktan gurur
duyduğum ulu önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk’e burada görmek
gözlerimi yaşarttı. Üstelik Naphegy Parkı’ndaki büstü Atatürk’e duydukları hayranlık nedeniyle Macarlar yaptırmış. Budapeşte’deki
okullarda, Atatürk özgürlük, cumhuriyet ve bağımsızlık sözleriyle
anılıyormuş. Şehirde ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün adının verildiği bir sokak da bulunuyor.
- Budapeşte’ ye gittiğinizde,
muhteşem şehri gündüz görmeniz
dışında gece de görmenizi tavsiye
ederim. Dünyanın en iyi ışıklandırılan 3’ncü şehri olarak seçilen şehirde eminim ki, siz de mutlaka bir
gece vakti, Tuna nehri üzerinde bir
tekne turu yapmayı düşüneceksiniz ki, öneririm, yapmalısınız.

“Budapeşte Parlamento Binası”

“Yahudi Anıtı”

“St. Stephen Bazilikası”
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BUDAPEŞTE’DE NE YEMELİ?
Eğer Budapeşte’ye gitmeyi düşünüyorsanız, tatilinizi planlar planlamaz
hemen diyete başlayın derim. Yediğiniz çoğu şeyi çok lezzetli bulacaksınız ama size yine de birkaç tavsiye vermek isterim.
Adana’ya gidip de kebap yemeden dönmek nasıl bir şey ise Budapeşte’ye gidip de Gulaş denemeden dönmek aynı şey bence. Yemek desem
değil, çorba desem hiç değil… Macar mutfağının bu simgesini yemeden
dönmeyin derim.
Geleneksel Macar yemekleri et ve hamur işi ağırlıklı. Yani bizim damak
tadımıza çok uygun. Şehrin restoranları mimariye duydukları saygı ve etnik değerleri sahip çıkmalarıyla dikkat çekiyor. Bir de kahve seviyorsanız
bu şehir tam da size göre!
Ayrıca kafe Budapeşte’de çok önemli bir şekilde yaygın. Hatta ünlü
Macar yazar Dezs Kosztolanyi, “benim kafem, benim kalemdir…” demiş
zamanında. Kendinize bir kafe seçin ve vaktiniz varsa biraz uyuşukluk
yapın…
NE ALINIR?
Klasik hediyelerden pek hoşlanmam. Kendime ve yakın arkadaşlarıma
aldığım hediyeler sizin için de alternatif olabilir. Rubik küp ve tükenmez
kalem… Bu iki hediye önerimin mucitleri Budapeşteli. Güzel anı olabilir.
Yahudi Mahallesi'nde irili ufaklı birçok ikinci el dükkânları ve tasarım
butikleri bulunuyor. Bir de buralara göz atabilirsiniz.
Bu arada belirtmek isterim ki Macar para birimi Hungarian Froint, yani
HUF. Avrupa Birliği'nde olmalarına rağmen para birimleri değişmemiş.
Sıfırları bol olan para birimlerinde kendinizi zengin hissedebilir ama kolay da kandırılabilirsiniz. Aman dikkat…
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NASIL GİDİLİR?
Ülkemizden THY ve Pegasus Havayolları Budapeşte’ye İstanbul’dan
direkt tarifeli seferler düzenliyor. Gezinizi erken planlarsanız ekonomik
bilet bulabilirsiniz. Ayrıca Macar havayolu firması Wizz Air ile haftanın
belli günleri uçuş bulunmakta. İstanbul-Budapeşte uçuş süresi ise ortalama 2 saat sürüyor.

Popüler Bilim

“Gulaş”
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HIZLI
ZAYIFLAMAK
MÜMKÜN MÜ?
Prof. Dr. Halil COŞKUN
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HIZLI ZAYIFLAMAK MÜMKÜN MÜ?

Moda diyetler ve zayıflatıcı
gıda takviyeleri, kısa sürede
daha ince bir vücut sözü
verir. Eğer reklamlardaki
iddialara inanıyorsanız, hızlı
kilo verme, hızlı ve kolay
olabilir!

Peki bu ürünlerden herhangi biri gerçekten hızlı kilo verdiriyor mu? Güvenli mi? Bu kadar hızlı kilo vermenin riskleri nelerdir?
“Bu tür diyetlerin varyasyonları en az 1950’lerden beri var olmuştur. Ne
yazık ki çok düşük kalorili diyet ve kilo verme cerrahisinin yanı sıra başka
hiçbir ürünün, hapın veya diyetin hızlı kilo vermede işe yaramadığı ispatlanmıştır. Reçeteli ilaç orlistat yardımcı olabilir, ancak yavaş etki eder ve
sadece diyet ve egzersizle işe yarar. Orlistat Xenical olarak pazarlanmaktadır. Orlistat’ın, ciddi karaciğer hasarına neden olabileceği belirtilir.
Herhangi bir hızlı kilo verme programında, gerçekten yağ yakan şey
bir hap veya yiyecek türü değildir. Egzersizle birlikte, kalorilerin ciddi bir
şekilde azaltılması vardır.

HIZLI KİLO VERMENİN
RİSKLERİ NELERDİR?
Hızlı kilo kaybı, vücutta bazı
problemlere yol açar. Olası ciddi
riskler şunlardır:
• Safra taşları, birkaç aydan sonra çok fazla kilo veren insanların
yüzde 12-25’inde görülür.
• Dehidrasyon, bol miktarda sıvı
içmekten kaçınılması sonucu oluşur.
• Dengesiz beslenme, genellikle
bir kerede haftalarca yeterli miktarda protein yememekten meydana
gelir.
• Elektrolit dengesizlikleri, nadiren yaşamı tehdit edebilir.
Hızlı kilo vermenin diğer yan etkileri şunları içerir:
• Baş ağrısı
• Asabiyet
• Yorgunluk
• Baş dönmesi
• Kabızlık
• Adet düzensizlikleri
• Saç dökülmesi
• Kas kaybı
Hızlı kilo vermenin tehlikeleri, diyet için harcanan zamanla birlikte
artar. Proteinsiz bir diyet yapmak
özellikle risklidir.

HIZLI KİLO KAYBI İYİ BİR
FİKİR DEĞİL MİDİR?
Hızlı kilo verme diyetleri, hastalıklara neden olabilir, ancak obezite de aynı şekilde hastalıkların
kaynağıdır. Bu nedenle, çok düşük
kalorili diyetler kilo verme cerrahisi gibi belirli bir amaç için hızlı kilo
vermeye ihtiyaç duyan obez insanlar için makul bir kilo verme seçeneği olarak kabul edilir.
Çok düşük kalorili diyetler birkaç
hafta süren doktor denetiminde
olan diyettir. Yemekler beslenme
açısından dengeli, ancak pahalıdır. İnsanlar zamanla binlerce lira
harcayabilirler. Çok düşük kalorili
diyetler, 12 hafta içinde vücut ağırlığının yüzde 15 ila yüzde 25’inin
kaybedilmesini güvenle sağlamaktadır. Bu süre sonunda, insanların
yüzde 25 ila yüzde 50’si programı
tamamlamıyor. Diyet bırakıldığında kilolar geri gelir ve bu hızlı bir
şekilde olur. Bazı uzmanlar, düzenli diyetlere kıyasla kilo vermeye
daha sürdürülebilir bir yaklaşımın
daha iyi olacağını söylüyorlar.
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BİR ELBİSEYE SIĞABİLMEK
VEYA PLAJDA İYİ
GÖRÜNMEK İÇİN
Hızlı kilo vermek isteyen insanların çoğu, genellikle bunu kendi
başlarına yaparlar. Sık sık, bir elbiseye sığabilmek veya plajda iyi
görünmek gibi kısa vadeli bir hedef
elde etmek isterler.
Kendinizi aç bırakmak kesinlikle
iyi bir fikir değildir. Ancak, sağlıklı
değilseniz, kısa süreli aşırı kalori
kısıtlamasının size zorluk yaşatması muhtemel değildir. Ne yaptığınızı doktorunuza bildirin ve diyetinize protein eklemeyi unutmayın
(günde 70 ila 100 gram). Bir multivitamin alın ve potasyumdan zengin yiyecekler (domates, portakal
ve muz) yiyin.
Ayrıca, şok diyetlerinin uzun süreli ve sağlıklı bir kilo elde etmenize pek yardımı dokunmayacağını
unutmayın.
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KALP HASTALIKLARINDA
BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANIMI
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
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Kalp Damar Cerahisi
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MİSOFONYA
ile başım dertte
Dr. Mehmet YAVUZ
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Nöroloji Uzmanı
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Misofonya, duyma bozukluğu
değil, duyma ile ilgili bir algı bozukluğudur. Bazı seslere karşı aşırı
hassas olma durumudur. Yüksek
sesli ve aritmik seslerin dışında
bazı insanlar hafif seslerden de
aşırı rahatsız olur. Bu durumun sürekliliğinin artmasıyla birlikte misofonya rahatsızlığı ortaya çıkar.

MİSOFONYA İLE BAŞIM DERTTE
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Misofonya belirtileri nelerdir?
• Yanınızda oturan arkadaşınızın nefes almasından rahatsız olmak,
• Cips, patlamış mısır, çekirdek gibi sürekli ses çıkartılarak yenilen şeylerden nefret etmek,
• Sabahları alarm sesiyle uyanınca aşırı öfkelenmek ve gün içerisinde alarm sesini duyduğunda tedirgin olmak,
• Gündüzleri aşırı gergin olup gecenin gelmesini beklemek, (Geceleri sessiz olduğu için kendilerini daha iyi hissederler)
• Bebek ağlamalarına karşı katlanamaz olmak,
• Okulda ya da işte; yanınızda oturan arkadaşınızın ayağını ritmik bir şekilde yere vurmasından rahatsız olmak,
• Sesten rahatsız olma korkusuyla evin dışına çıkmaktan ve sosyalleşmekten korkmak,
Eğer sizde bu belirtileri yaşıyorsanız misofonya rahatsızlığına yakalanmış olabilirsiniz!
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Tedavi yönte
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KÜLTÜR - SANAT
Sinema
CAN FEDA
Vizyon tarihi: 6 Nisan 2018
Oyuncular: Kerem Bursin, Burak Özçivit
Tür: Aksiyon, Savaş
Senarist: Zafer Külünk
Yönetmen: Çağatay Tosun
Özet
Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında
hiçbir mütteﬁk devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan’ın
komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile
birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda
vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip
insan kalmayı başarabilmektir.
AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI
Vizyon tarihi: 27 Nisan 2018
Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo
Tür: Aksiyon, Bilimkurgu
Senaristler: Stan Lee, Jack Kirby, Christopher Markus, Jim Starling
Yönetmenler: Joe Russo, Anthony Russo
Özet
Kaptan Amerika ve Iron Man’in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak
dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine
düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır.
DEADPOOL 2
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Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Oyuncular: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin
Tür: Aksiyon, Komedi, Bilimkurgu
Senaristler: Paul Wernick, Rhett Reese
Yönetmen: David Leitch
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Özet
Deadpool’un devam ﬁlminde yönetmen koltuğunda Tim Miller oturuyor. Fragmanda, soyguncuların
saldırısına uğrayan yaşlı bir adama yardım etmek isteyen Deadpool, kahraman kostümünü giymek için
bir telefon kulübesine giriyor ancak Superman kadar hızlı davranamıyor.
İlk ﬁlmi büyük beğeni toplayan, Marvel çizgi romanından 20th Century Fox aracılığıyla beyazperdeye
uyarlanan Deadpool’un ikinci ﬁlminin de yönetmen koltuğunda Tim Miller oturacak. İkinci ﬁlmin senaryosunu da yine Paul Wernick ve Rhett Reese ikilisi kaleme aldı.

(Popüler Bilim)

Hazırlayan: Tuba GÜL ÖDEMİŞ
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KUANTUM TEMELLİ MİLLİ ŞİFRELEME CİHAZI GELİŞTİRİLİYOR
Türk bilim insanları, bilgi güvenliğine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla, kuantum temelli bir
“milli şifreleme cihazı” geliştirmek
üzere çalışma başlattı. Geliştirilecek
kırılması mümkün olmayan şifreleme yönteminin özellikle üst düzey
gizliliği olan askeri ve ticari bilgilerin
güvenliğinin sağlanmasında kullanılması amaçlanıyor.
Doç. Dr. Serkan Ateş, üzerinde
çalıştıkları projede klasik anlamda
şifreleme için kullanılan anahtar
dağıtım metodlarına alternatif olarak
tek foton seviyesinde ışık kullandıklarını söyledi.
Ateş, anahtar olarak kullanılacak
bilgiyi ışık parçacıklarının polarizasyonlarına yükleyerek iki kullanıcı
arasında dağıtılmasını sağlayacaklarını, bilgi güvenliğinde, şifreli mesajın
üçüncü bir kişinin eline geçmesinden
daha büyük tehlikenin o şifrenin çözülmesini sağlayacak anahtarın tespiti olduğunu, bu nedenle kullanılan
anahtarın gizliliği ve tahmin edilemez
olmasının güvenliği sağladığını dile
getirdi.
Proje ile paylaşılmak istenilen
anahtarı ışık parçacıkları üzerinden
iki kullanıcı arasında aynı anda oluşturmayı ve bu anahtarın kuantum
fiziği temelleri kullanılarak rastgele
bir şekilde üretilmesini sağlamayı
amaçladıklarını ifade etti.
Bu yöntemde, ışık parçacıklarının karşı tarafa fiber hat veya açık
hava üzerinden bir teleskop, uydu
aracılığıyla aktarılacağını da sözlerine ekledi.

GENÇ MUCİTLER RÜZGAR
VE GÜNEŞ ENERJİLİ DRONE
TASARLADI
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2
lise öğrencisi, motor kısmı hariç tüm tasarımı kendilerine ait,
güneş ve rüzgar enerjisini kullanarak havada 51 dakika kalabilen,
15 kilogram yükü taşıyabilecek
kapasitede
drone yaptı.
11. sınıf öğrencileri Yağız
Özçetin ve Ahmet Burak Yaman,
dronelerin yenilenebilir enerjiden
yararlanarak havada kalma süresini uzatacak proje için çalışmaya
başladı. İki arkadaş, yaklaşık 2
ay süren çalışmanın sonunda,
motoru dışında yazılımı dahil tüm
parçalarını tasarladıkları, güneş
ve rüzgar enerjisini de kullanabilen drone yaptı.
Öğrencilerden Yağız Özçetin,
arkadaşı Ahmet Burak Yaman ile
elektronik eşyalara ilgi duyduklarını, dronelerin havada kalma
süresini uzatmak için bu çalışmayı
gerçekleştirdiklerini söyledi.
Destek bulduklarında daha
iyisini yapabileceklerini belirten
Yaman “Şu an dünyada en iyi
dronenin uçuş süresi 1 saat 51
dakika. Biz her şeyimizi tam
yaptığımızda 2 saati geçeceğimizi
düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin çalışmasına hem
maddi hem de manevi destek
veren İlçe Milli Eğitim Müdürü
İbrahim Ataman ise gençlerin çalışmasından gurur duyduklarını ve
gereken desteği vermeye devam
edeceklerini söyledi.

EKSİ 80 DERECEYE KADAR
DONMAYI ENGELLEYEN MADDE
BULUNDU
Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul
Üniversitesi araştırmacıları, yaptıkları çalışmalar sonunda yeni bir madde sentezledi. Antifriz özelliğe sahip
olan bu madde; eksi 80 dereceye
kadar donmayı engelliyor.
Canlı hücrelere karşı toksik
olmayan maddenin, hücre dondurma işlemlerinde kullanılabileceği
açıklandı.
Yrd. Doç. Dr. Belkıs Atasever
Arslan, buluşları hakkında açıklamalarda bulundu: “Yaptığımız çalışma
sonucunda sağlıklı hücrelerde bu
maddenin toksik etki göstermediğini
ve canlı hücrelerin dondurulmasında kullanılabileceğini bulduk. Bu
madde toksik olmaması nedeniyle
canlı yapıların dondurulmasında
kullanılabilir. Ayrıca çok düşük sıcaklıklarda donmayı engellediği için
antifriz maddelerin diğer kullanım
alanları olan motorlu taşıtlarda, tarım alanında, soğutma sistemlerinde
ve donmanın engellenmesi gereken
cihazlarda da kullanılabilir.”
Kış aylarında araç sürücülerinin
en çok dikkat ettiği bakımların başında, araç motoruna antifriz eklenmesi geliyor. Antifrizsiz araç kullanımı motor içerinde paslanmalara ve
kışın silindir bloğunun çatlamasına
sebep oluyor. Bu durum ciddi masrafları da beraberinde getirebiliyor.
Bilim insanları artık sert geçen kış
koşullarında çok düşük sıcaklıklarda donmayı engelleyen yeni bir
antifriz maddenin patent başvurunu
gerçekleştirdi.

UYKUSUZLUK GENİ DÜNYANIN
EN İYİ BİLİMSEL BULUŞLARI
LİSTESİNDE
Bilkent Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik’in
uykusuzluk genini keşfettiği çalışma, Uluslararası bilim dergisi Cell
tarafından “2017 dünyanın en iyi
bilimsel buluşları” arasına seçildi.
“Uygusuzluk geni” ya da “gece
kuşu” olarak belirtilen gen, Bilkent
Üniversitesinden Prof. Dr. Özçelik
ve Rockefeller Üniversitesinden
Prof. Dr. Michael Young’ın başında olduğu bir ekip tarafından 8 yıl
süren bir araştırma sonucunda
keşfedilmişti.
Çalışmada, biyolojik saati oluşturan genlerden Kriptokrom 1’de
(CRY1) olan mutasyonların biyolojik ritmin bozulmasına ve bunun
da uyku düzeni değişikliklerine yol
açtığı gösterilmişti.
Çalışmada, halk arasında “gece
kuşu” olarak bilinen ve uykusuzluğa neden olan geni taşıyanların
sanki sürekli bir jet lag yaşıyor gibi
hissettiği, sabah olduğunda yeni
günü karşılamaya hazır olmadıkları ortaya çıkmıştı.
Özçelik ve Dr. Onur Emre
Onat’ın araştırmaları biyolojik ritm
çalışmalarını insanlara taşıdı ve
biyolojik ritm bozukluklarının uyku
düzensizliğine yol açtığı ortaya
konuldu. Çalışma, toplumda sık
görülen ve genetik temelleri konusunda kısıtlı bilgi bulunan kompleks hastalıklarla ilgili ilk genom
buluşlardan biri olma özelliğini
taşıyor.
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FAZLA TUZU AZALTMAK 4 KİŞİDEN BİRİNİN HAYATINI KURTARABİLİR
Sabri Ülker Vakfı, aşırı tuz
tüketimine dikkat çekmek üzere
“Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat”
başlığı ile düzenlenen farkındalık
kampanyasını duyurdu.
Tuzun bileşiminde bulunan
sodyum, yaşam için olmazsa
olmaz bir mineraldir. Sodyum
kan basıncı, asit baz dengesi,
sinir sistemi ve kas dokusunun
çalışmasında çok önemli görevler üstleniyor. Ancak günümüzde
aşırı tuz tüketimi ve dolayısıyla
yüksek sodyum alımı, kalp, beyin
ve böbrek hastalıkları başta olmak
üzere birçok sağlık sorununa yol
açabilen, önemli bir toplum sağlığı
sorunu olarak karşımıza çıkıyor.
Fazla tuz tüketiminin toplum
sağlığının geleceği için önemli
bir tehdit oluşturduğuna dikkat
çeken Sabri Ülker Vakfı Genel
Müdürü Begüm Mutuş, “Günlük
tuz tüketimi İngiltere’de 9, ABD’de
10, Japonya’da 12, Çin’de 13
gram iken bu rakam Türkiye’de 15
gram. Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve önemli diğer referans kurumlar günlük toplam tuz
alımının, 5-6 grama denk gelen 1
çay kaşığı tuzla sınırlandırılması
gerektiğini öneriyor. Bu bağlamda “Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü
Uzat” projesiyle Vakfımız önemli
bir görev üstleniyor. Farkındalığın
artması için çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.
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TÜRKİYE SİZCE EN ÇOK HANGİ
HASTALIKLARI MERAK EDİYOR?
Her iki kişiden birinin kendini
internet kullanıcısı olarak tanımladığı Türkiye’de, sağlık araştırması
yaparken ilk başvurulan kaynağın
internet olduğu anlaşıldı.
2017 yılında 46 milyon hasta
ve danışanın internet taramaları
araştırılırken, yüzde 7,7’lik dilimle ben ve cilt lekelerinin Türkiye
genelinde en çok aranan hastalık
olduğu belirlendi.
Cilt hastalıklarının birinci sırada
yer aldığı araştırmada, yüzde
3,97 oranıyla alerji en çok aranan ikinci hastalık oldu. Üçüncü
sırada yer alan hastalık ise yüzde
2,59 oranıyla hemoroid olarak
belirlendi. Bunun yanı sıra, kadın
hastalıkları ve doğum branşında
yer alan hastalıkların aranma
oranı, genel veriye bakıldığında
yüzde 3,18’lik bir paya sahip oldu.
Şeker hastalığı ise bu listenin ilk
3’üne giremezken, kendine ilk 10
içinde yer edindi. Bunun nedeni, Türkiye’de çok fazla görülen
bir hastalık olması ve insanların
bilgiye dışarıdan kolay ulaşabiliyor
olması olarak belirlendi. En çok
aranan hastalıklara karşın kanser araması ilk 30 içinde bile yer
almadı. Çok ciddi bir rahatsızlık
olmasından dolayı kimse bilgi
alma aşamasında kendine kanser
teşhisi koyamadığı gibi, doktor
onayı alıp gerekli bilgiyi ondan
edindiği ortaya çıktı.
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GÖZ BEYAZLIĞINDAN
PANKREAS KANSERİ TESPİT
EDİLİYOR
Washington Üniversitesi’nden
araştırmacılar insanların kendilerine uygulayabilecekleri basit ve
son derece yerinde tahminde bulunan bir test yöntemi geliştirdiler.
Ekibin geliştirdiği BiliScreen adlı
uygulama ve akıllı telefon kamerası, insan gözü beyazlıklarında bulunan kimyasal bilirubin oranlarını,
bilgisayarlı görüntü algoritmaları
kullanarak tespit ediyor. Pankreas kanserinde bilirubin seviyeleri
arttığı için gözdeki beyazlık sarıya
dönüşür. Bu durum aynı zamanda
hepatitin de belirtisidir.
BiliScreen oldukça düşük bilirubin seviyelerini tespit edebildiği
için, kişilerin bilirubin seviyelerinin
bir hastalığa işaret edip etmediğine dair değerlendirme yapma imkanı sunar. Bu yolla kan testinden
daha kolay ve ucuz bir şekilde
gerçekleştirilebilir.
Işıklandırmayı da hesaba
katmak için uygulama ya ortam
ışığını bloke eden özel bir kutunun içerisinde ya da uygulamanın
ayarlandığı, kenarlarında renkli
karelerin bulunduğu kağıt gözlükle
birlikte kullanılabilir. BiliScreen’in
bilirubin seviyelerinin tespitine
yönelik yapılan 70 kişilik bir klinik
çalışma esnasında kutu içerisinde
kullanıldığında, kan testinden elde
edilen sonuçlarla %90 oranında
uyum sağladığı gözlendi.

ALZHEİMER KONTROL
EDİLEBİLİR BİR HASTALIĞA
DÖNÜŞECEK
Nörobilim alanının Nobeli olarak
gösterilen 1 milyon euroluk Brain
Ödülü, Alzheimer alanında çalışmalar yürüten dört bilim insanı
arasında eşit olarak paylaştırıldı.
Düzenlenen törene katılan bilim
insanları, Alzheimer’ı tedavi
edecek bir ilaç geliştirme çabaları
şu ana kadar sonuca ulaşamamış
olmasına karşın, yapılan bilimsel
çalışmaların doğru yolda ilerlediğini ifade etti.
Ödül kazanan dört bilim insanın
biri olan Cambridge Üniversitesi
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı’nın
Nörobiyoloji bölümü başkanı Prof.
Dr. Michel Goedert, “Alzheimer’ın
bir anda ortadan kaybolmayacağını ancak HIV gibi olacağını
düşünüyorum. Bundan 10-15 yıl
önce çok büyük bir sorun olarak
görülen HIV’nin kökü kazınmadı
ancak farklı ilaçların kullanımıyla
kontrol altına alınabilen ya da
etkileri azaltılabilen bir hastalığa
dönüştü” dedi.
Goedert’in yaptığı araştırmalar,
Alzheimer’ın aynı anda beynin
en az üç alanına birden saldıran
bir rahatsızlık olmasından dolayı
tedavisinin bugüne kadar bulunamadığını ortaya koydu.
Elde edilen bu bulgular, tedavinin de hastalığın saldırdığı beynin
her bir alanına tek tek uygulanması gerektiği görüşünün ağırlık
basmasına yol açtı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE
YOKSULLUĞA KARŞI GÜNEŞ
ENERJİLİ OCAKLAR
Birleşmiş Milletler’in küresel
iklim değişikliği ile mücadele ve
kadınların güçlendirilmesi hedefleri kapsamında desteklediği güneş
enerjili ocaklar (Solar cookers)
tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor.
Güneş enerjili ocaklar, kadınların statüsünün yükseltilmesi,
yoksulluğun ve açlığın tamamen
sona erdirilmesi, sağlıklı beslenme, çevrenin korunması ve iklim
değişikliği ile mücadele gibi hedefler kapsamında BM tarafından
teşvik ediliyor.
Bu hedefler BM’nin 2030’a kadar ulaşmayı amaçladığı 17 başlık
altındaki Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri arasında yer alıyor.
BM’de istişari statüsü bulunan
sivil toplum örgütü Uluslararası
Güneş Enerjili Ocaklar (SCI) New
York Temsilcisi Dr. Alan Bigelow,
güneş enerjili ocakların güneş
enerjisinin, yemeklerin pişirilmesi
ile temiz içme suyu elde edilmesinde kullanılmasını sağladığını
söyledi.
SCI olarak bu sistemin dünyada yaygınlaşması, bu konuda
eğitimlerin verilmesi ve bu teknolojinin gelişmesi için çalışmalar
yaptıklarını kaydeden Bigelow,
“Hiçbir fosil yakıt kullanmayan
güneş ocakları hem sürdürülebilir
bir enerji kaynağı hem de iklim
değişikliği ile mücadelede önemli
bir enstrüman.” dedi.
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DNA’DAKİ VERİLERLE
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
GÖRÜNTÜLENEBİLECEK
Genetikçi J. Craig Venter’in
liderliğindeki bir ekip tarafından
yayınlanan çalışmaya göre genetik bilgiler, potansiyel olarak kişileri
fiziksel olarak tanımlamak için
kullanılabilir.
Venter ve ekibi, çalışmalarını desteklemek amacıyla 1061
kişilik bir gönüllü grubu üzerinde
çalıştı. Grubun içinde çeşitli etnik
kökenden insanlar olduğu için
gen çeşitliliği maksimum seviyede tutuldu. Genetik bilgileri ek
olarak gönüllülerin boyları, kiloları,
göz renkleri kayıt altına alındı ve
yüzlerinin 3B taramaları yapılarak
sesleri kaydedildi. Ardından ekip
insanların genomlarına dayalı
özelliklerini belirlemek için bir
yapay zeka algoritması geliştirdi.
Algoritma, çoğu deneğin yüzünü bilgisayar ortamında tekrar
yaratmayı başardı ve sonuçlar ilk
verilerle karşılaştırıldığında başarı
teyit edilmiş oldu.
Çalışmanın başarısı, kişisel
gizliliğe meydan okuyabilir. Daha
ilk etapta deneklerin %80’ini doğru
bir şekilde tanımlayan sistem göz
önüne alındığında uzun yıllardan
beri insanların fiziksel özelliklerini
DNA’lardan okumak için çalışan
Venter ve ekibi başardıklarını her
fırsatta vurgulanmaktan çekinmiyor, gelecekte yaşanması muhtemel gizlilik sıkıntılarına ilişkin
uyarılarda bulunuyor.
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ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN
DEZENFEKTANLARLA İLİŞKİSİ
OLDUĞU KEŞFEDİLDİ
Birmingham Üniversitesi ve
Norwich Araştırma Parkı’ndan bilim
adamlarının yaptığı araştırma, evlerde kullanılan temizlik maddelerinin
içeriğinde bulunan triklosana karşı
direnç ile antibiyotik direnci mekanizması arasında ilişki olduğunu ortaya
koydu.
Araştırmada, kinolin antibiyotiklere
karşı direnç geliştirmek için mutasyona uğrayan bir bakterinin, aynı
zamanda triklosana karşı dirençli
hale geldiği görüldü ve keşif “beklenmedik bir bulgu” olarak nitelendirildi.
Kinolin antibiyotikler, insanların
tedavisinde kullanılanlar arasında
önemli yer tutuyor ve güçlü ilaçlar
olarak sınıflandırılıyor.
Keşif, anti mikrobiyal direnç kazandıran triklosanın kullanımıyla ilgili
endişeleri arttırırken, son on yılda
marketlerde satılan anti mikrobiyal
temizlik malzemelerindeki patlamaya
dikkat çekildi.
Daha önce yapılan araştırmalarda, triklosan ile insan ve hayvan
sağlığı bozuklukları arasında bazı
bağlantılar keşfedilmişti. Kimyasalın,
insan bağırsaklarındaki mikrobiyomu
değiştirdiği ortaya çıkmıştı.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde
de hijyen ürünlerinde bu maddenin
kullanımına yasak getirilmişti.
Öte yandan, diş eti hastalıklarına
sebep olan bakterilere karşı etkili
olduğuna inanılan triklosanın diş
macunlarında sıklıkla kullanılmaya
devam edildiği belirtiliyor.

●

EVREN’DE OLUŞAN İLK
YILDIZLARA AİT SİNYAL
KEŞFEDİLDİ
Sinyal, evrendeki hidrojen maddesinin nasıl oluştuğuna ilişkin
bulgulara ulaşması için Avustralya kırsalına yerleştirilen radyo
teleskobu ile saptandı. ABD’deki
Arizona Üniversitesi’nden araştırmacılar, böyle bir sinyalin ilk defa
gözlemlendiğini ve buluşun astrofizik çalışmaları için bir dönüm
noktası olabileceğini söyledi.
Radyo teleskobunun yakaladığı hidrojenin sahip olduğu
koşullar incelendiğinde, Büyük
Patlama’dan 180 milyon sonra
yıldızların yaydığı yoğun ışıklar
ve hidrojenin etkileşime girmiş
olabileceği görüldü.
Evrenin yaklaşık 13,9 milyar
yaşında olduğu düşünülürse, ilk
yıldızlar Güneş’in oluşmasından 9
milyar öncesinde yanmış olabilir.
Araştırma sonuçları Evren’in doğuşuna ilişkin çok daha fazlasını
da söylüyor. Bulgular, Evren’in ilk
başta eksi 270 derece, yani sanılandan iki kat daha soğuk olduğunu da gösteriyor. Bilim insanları
on yıllardır yıldızların atalarına
ait bilgi ve kanıtlara ulaşmaya
çalışıyor.
Bilinen bir teoriye göre yıldızlar,
Büyük Patlama sonrası evreni
kaplayan soğuk hidrojen gazından oluştular. Büyük ihtimalle dev
boyutlara ve inanılmaz bir parlaklığa sahip olsalar da, ömürleri kısa
sürdü.
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KÜLTÜR - SANAT
Sergi
AHMET YEŞİL, NEW YORK ART EXPO FUARI’NDA
TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDİYOR
19-22 Nisan 2018 tarihleri arasında PIER 94’de düzenlenecek
New York Art Expo fuarında kişisel sergisiyle Türkiye’yi temsil
ediyor. Bugüne kadar yurtdışında gerçekleştirdiği kişisel ve karma
sergiler, sempozyum ve bienaller ile ülkemizi yurtdışında en çok
temsil eden sanatçılar arasında yer alan Ahmet Yeşil, son dönem
çalışmalarından oluşan bir seçkiyle, görsel bir şölen sunacak.
Ayrıca, 30 Mart – 21 Nisan 2018 tarihleri arasında Ankara Galeri Soyut’ta kişisel bir sergi de açıyor. 1518 Mart 2018 tarihleri arasında Art Ankara Fuarı’nda Galeri Soyut standında; 25-27 Mayıs 2018 tarihleri
arasında ise Musee Du Louvre Carrousel Artshopping’de karma bir etkinlikte yer alıyor.
Tuvalinde, sözlük anlamının ötesinde plastik bir imge olarak yerleşen ip ve halat, maddi dünyadaki bağlayıcı
rolünü tamamen kaybeder ve resim düzlemine yepyeni açılımlar sunar. İzleyiciler, ritmik bir akış yüklenen bu
imgelere bırakır kendini ve sanatçının kendine has mavi, yeşil, mor ya da kırmızı renklerle tuval yüzeyinde
yaratığı şiirsel kompozisyonların içine dalıverir. Denizin altında, dalgaların üzerinde, ıssız bir ormanda, bazen
de yeşile gebe mavinin içinde buluverir kendini. Sanatçının istediği tam da budur: İzleyiciyi ve resimsel imge
derin bir diyalog içindedir.
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Ahmet Yeşil’in, “Yaratı Eşiğinde Halat Üzerine Notlar” isimli yazısı, ip ve halat manifestosudur.
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Eğer bir gün sözlerim bilime ters düşerse,
bilimi seçin.
Mustafa Kemal Atatürk

Açıklamalarla vaktini harcama; insanlar
sadece duymak istediklerini duyar.
Paulo Coelho

Evrenin sınırlılığı hakkında çok önemli bir
şey olmalı, sınırsız bir evrenden daha özel
ne olabilir?
Stephen Hawking

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

İyi insan mutluluk, kötü insan tecrübe,
yanlış insan ders, mükemmel insan iz
bırakır.
Mevlana

Yaşamak, kendi kendini adam etmektir.
Zekâ ve bilgiyi kullanarak, etinden
kemiğinden kendi heykelini yapmaktır.
Goethe

Her insan kendi görüş sahasının sınırlarını,
dünyanın sınırları olarak kabul eder.
Arthur Schopenhauer

Gerçek bir çevreci, dünyanın atalarından
kalmadığını, çocuklarından ödünç
alındığını bilendir.
John James Audubon

Korkmaz, çünkü korkusunun kaynağı
gelecektir ve gelecekten kurtulmuş bir
insan için korkacak bir şey yoktur.
Milan Kundera

Cesaret etmek bir anlık kontrolü
kaybetmektir. Cesaret etmemek ise kendini
kaybetmektir.
Soren Kierkegaard

Sıradan insanların büyük televizyonları,
sıra dışı insanların ise büyük kütüphaneleri
vardır.
Robin Sharma

Görmezden gelin, ses etmeyin, cevap
vermeyin. Sessizlik herkesi mahveder.
Charles Darwin

Hayatın genişliği, uzunluğundan daha
önemlidir.
İbn-i Sina

Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü
bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı
kapsar.
Albert Einstein

Kimse sizi olduğunuz gibi kabul etmeye
yanaşmayacaktır. Bunun için, doğru
bildiğiniz şekilde yaşayın.
Charlie Chaplin

Bir çocuğa yalan söyleme demeyin,
doğruyu söyle deyin. Birincisinde suçlamış,
ikincisinde ise yol göstermiş olursunuz.
Victor Hugo

