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GELECEĞİN BİLİMİNDE PARADOKSLAR:

YAPAY ZEKÂ

Sevgili Popüler Bilim okuyucuları,
Artık, Zeki Sistemler Çağında yaşıyoruz. Bir başka anlamda Yapay Zekâ
Çağındayız.
Yapay zekâ özellikle 21. Yüzyılın başında yükselişe geçti. Önceleri
insanların düşünce ve davranışlarını esin kaynağı olarak kullanan Yapay
Zekâ, artık canlı veya cansız, doğadaki birçok unsuru esin kaynağı olarak
kullanabilmekte, sahip olduğu güçlü ve esnek çözüm özellikleri sayesinde
hayatın her alanına nüfuz edebilmektedir. Yapay Zekânın günlük hayatımıza
girmesiyle birlikte oldukça popüler bir hale gelmiştir. Artık tartışılan konu,
Yapay Zekânın felsefesi, duygusallığı, insanı ele geçirip geçirmeyeceği,
antropoloji ve sosyolojisi. Tüm bunların yanıtlarını kapak konumuzda
okuyabilirsiniz.
***
Sevgili okuyucularımız, kapak konumuz kadar önemli olan ve yaşamın her
alanını kapsayan diğer yazı ve yazarlarımız şöyle:
* Evrenin Yapısına İlişkin Hawking’in Katkıları (Prof. Dr. Fehmi Ekmekçi)
* Bu Bitkiler Kanserle Savaşıyor (Prof. Dr. Hakan Karagöl)
* Genetik Silahı Doldurur Yaşam Tarzı Tetiği Çeker (Prof. Dr. Mustafa Güler)
* Bilimin Kıyısında: Parapsikoloji Nedir? (Prof. Dr. Sultan Tarlacı)
* Değişim Dönemlerinde Duygusal Çeviklik (Prof. Dr. Acar Baltaş)
* Kan Uyuşmazlığı Bebeklerde Kalıcı Sakatlığa Yol Açabilir! (Op. Dr. Çiğdem
Yavuz Yurtsever)
* Omzunuzdaki Sinsi Hastalık; ‘Donuk Omuz Sendromu’ (Op. Dr. Özgür
Ortak)
* Güney Fransa’nın Yaz Rotası; Nice Ve Cannes (Didem Duyum)
* Egzersiz Yap Hastalıklara Meydan Oku (Dr. Nuran Gün)
* Eski Kalp Kırıklıkları Terk Edilme Korkusunu Besliyor (Dr. Mehmet Yavuz)
* Çarşamba Cadısı (Nuray Bilgili)
* Trappıst-1 Gezegenleri Su Yönünden Zengin Olabilir (Arif Solmaz)
* Bayramda Şekerle Aranıza Mesafe Koyun! (Çağdaş Kışlaoğlu)
* Cilt Kanserinin Teşhisinde Yeni Bir Cihaz(Mert Aktürk)
***
Bilim yolunuz açık olsun.

Yayının Türü
Ulusal Süreli
Baskı Tarihi: 29 Mayıs 2018

Popüler Bilim’e ulaşmak için: Popüler Bilim Turkuvaz Dağıtım tarafından
dağıtılmaktadır. Özellikle D&R mağazalarından satın alabilir, internetten (idefix.
com) ya da 0312-441 33 45’ten sipariş verip kapınızda teslim alabilirsiniz.
Tabii en iyisi abone olmak

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için,
başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.
İlim ve fennin dışında yol aramak gaﬂettir,
cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.
(Samsun Öğretmenleriyle Konuşma, 22 Eylül 1924)
Mustafa Kemal ATATÜRK

Popüler Bilim,
Milli Eğitim Bakanlığı
(T.T.K., Tarih: 27 Kasım 1994, Karar No: 5119)
tarafından öğrenci ve öğretmenlere tavsiye edilmiştir.
Yazı ve fotoğrafların sorumlulukları yazarlarına aittir.
Yayınlanmak üzere yollanan yazılar iade edilmez.
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BİLİMİN KIYISINDA:
PARAPSİKOLOJİ NEDİR?

NGC 7635:
Kabarcık Bulutsusu

Popüler Bilim
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Büyük bir yıldızdan rüzgârla
atılan bu yıldızlararası görüntü,
şaşırtıcı bir şekilde tanıdık
bir şekle sahip. Kabarcık
Bulutsusu, NGC 7635 olarak
numaralandırılmıştır (katalog
numarası). Ne kadar narin
görünse de, 7 ışık yılı çapındaki
balon, şiddetli çatışmalara
sahne olmuştur. Bulutsunun
merkezinin üstünde ve solunda,
Güneş’ten 45 kat daha büyük
ve birkaç yüz bin kat daha
aydınlık, sıcak, O-tipi bir yıldız
kütlesi vardır. Bu yıldızdan
yayılan yoğun radyasyon
ve şiddetli rüzgâr, kendisini
çevreleyen moleküler buluttaki
daha yoğun malzemeye karşı
gazı patlatmıştır. Bu ilginç
Kabarcık Bulutsusu, Cassiopeia
takımyıldızına 7,100 ışık yılı
uzaklıkta yer alır. Kozmik
balonun bu keskin, çarpıcı
görünümü, 2016’dan alınan
Hubble Uzay Teleskobu görüntü
verilerinin bir birleşiminden
oluşturulmuştur.
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Popüler Bilim
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AYIN FOTOĞRAFI
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https://apod.nasa.gov/apod/ap180419.html

Eski kalp kırıklıkları
Dr. Mehmet YAVUZ
Nöroloji Uzmanı

Popüler Bilim
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Sıfırlamak gerekir bazen, yeniden başlamak. Eskilerin esaretinden kurtulmak, kötü hatıralardan
kalan kalp kırıklıklarını bir kenara
bırakmak… Bunu başarabildiğinde ise önceki ilişkilerinde yaşadığı
sorunların faturasını yeni ilişkisine
kesme hatasına düşmez ve eskinin gölgesinde bir yaşam sürmez
insan. Terkedilme korkusunu
sürekli içinde büyütmez, yersiz
endişelerle büyütüp beslemez.
Ancak geçmişi bir gölge gibi arkasında taşıyan insan, her zaman
kaybetme korkusuyla koyun koyuna uyur. Ve bu korku, her daim
karşısına çıkar.
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Bu korku her iki tarafa da
zarar verir
Eğer kişi sürekli ‘Ya beni terk
ederse’ sorusunu kendisine
soruyorsa o ilişkide aşktan çok
korku var demektir. Üstelik bu
korku sadece düşünen kişiyi değil
partnerini de olumsuz etkiler ve
zarar verir. Çünkü terk edilme
korkusu yaşayan kişi her zaman
depresif, kaygılı ve kuşkulu davranacağından bu ilişkinin temelini
de zayıflatır. Tutunacak sağlam bir
temel bulamayan ilişki ise zamanla yıkılır ve geriye sadece bir
enkaz kalır.

Siz de bu davranışları
sergiliyorsanız bu korkuyu
yaşıyor olabilirsiniz
• Terkedilme korkusu yaşayan
kişi sürekli endişeli ve huzursuzdur.
• Küçük problemler bile büyük
kavgaların sebebi olabilir.
• İlişkisini hayatının merkezine
koyan kişi, tüm enerjisini partnerine verir. Bu zamanla bunaltıcı bir
etki yaratabilir.
• İlişki her ne kadar iyi gitse de
kişi, bir türlü partnerinin sevgisinden emin olamaz. Şüphe her
zaman onunladır.
• Partnerinin onu bir gün haber
vermeden terk edeceğini düşünen
kişi, sürekli bu korkunun yarattığı
tehdit ile ilişkisini sürdürür.

Terk edilme korkusuyla
sahiplenici olmak ne kadar
doğru?
Cevabı çok basit; neresinden
tutarsanız tutun asla doğru bir
tutum değil. Kişinin aşırı kontrolcü
ve sahiplenici olması, karşı tarafın
bağlanmasına değil soğumasına
neden olur. Çünkü ilişkilerde iki
tarafında yetişkin olmasına karşın, bir tarafın bir anne edasıyla
davranması, şüpheci yaklaşımı,
sürekli sorular sorması, telefon
açması, görüntülü konuşmak istemesi ve bir türlü güvenememesi
ilişkilere vurulan öldürücü darbelerdir. Bunu engellemek için kişide
bu korkuyu oluşturan temelleri
incelemesi ve bunları ortadan kaldırması gerekir. Bu daha önceki
ilişkisinde yaşadığı bir hayal kırıklığı da olabilir, çocukluğunda şahit
olduğu kötü tecrübeler de…

ESKİ KALP KIRIKLIKLARI TERK EDİLME KORKUSUNU BESLİYOR

Bu korkunun gölgesinden
kurtulmak mümkün mü?
Kaybetme veya terkedilme
korkusunu yaşayan insanların bu
duygudan kurutulabilmesi yine kişinin kendisiyle alakalıdır. Öncelikle tüm eskileri bir kenara bırakmalıdır. Ona bu duygunun kaynağını
sağlayan tüm kanalları kapatmalıdır. Aksi takdirde insanlarla ve
karşı cinsle normal ve sağlıklı bir
ilişki kurması çok zordur.
Bu korkuyu tek başına aşamıyorsa kişi, bir profesyonelden
destek almalı. Alacağı profesyonel
yardım zihnindeki olumsuz düşüncelerin gün yüzüne çıkarılmasını
sağlayarak olumsuz düşüncelerin
yok edilmesine yardımcı olur. Bu
sayede geçmişten gelen ve kafasını kurcalayan dürtüleri kontrol
altına alınmış olur.

Popüler Bilim

İlişkiyi yıpratan bu korkunun
temelleri çocukluğa dayanıyor
olabilir
Anne ve babalarını erken kaybeden çocuklarda genellikle bu
korku ilerleyen yaşlarda ortaya
çıkmaya başlar. Üstelik sadece
aşk ilişkilerinde değil arkadaşlık
ilişkilerinde bile bu korkunun varlığını hissederler. Bunun dışında
anne ya da babası tarafından
terkedilen çocuklarda, bakıcı veya
yatılı okullarda farklı anne figürleri
görerek büyümüş çocuklarda veya
anne babası tarafından yeterli
ilgi görmeyen, kavga ortamında
büyümüş çocuklarda da bu korku
gelişebilir.

Kişinin kendini yetersiz
hissetmesi de korkuyu
besliyor
Yaşadığı ilişki süresince terkedilme korkusunu yaşayan kişi,
bazı konularda yetersiz geldiğini
düşünür. Kendini yetersiz gördüğü için insanların ve partnerinin
ondan sıkılacağını, bıkacağını,
beğenmeyeceğini ve sonunda da
terkedileceğine inanır. Kişinin bu
inanca sahip olmasının altında
ise daha önce yaşadığı ilişkilerin
de etkisi vardır. Bu kişiler evlenip
yuva kursa bile eşlerinin bir gün
kendilerini terk edeceği fikrini bir
türlü akıllarından çıkaramazlar.
Hatta çocuklarının bile onları
bırakıp gideceğini düşünürler. Bu
durum zamanla kişinin kendisi için
de çekilmez bir hal alır ve kişi insanlardan kaçmaya, karşı cinsten
uzaklaşmaya başlar. Bu durum
ileri safhalarda ağır depresyona
kadar sürükler.
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terk edilme korkusunu besliyor
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BAYRAMDA ŞEKERLE ARANIZA
Özellikle de tatlılar diş yüzeyine yapışarak bakteriler tarafından kolayca aside dönüşebiliyor. Bunun önüne geçmek içinse dikkat etmemiz
gereken bazı unsurlar var. Öncelikle şeker ve tatlı tüketimine bir kota
konulmalıdır. Ayrıca diş fırçalama
ve gargara yapma rutini sekteye
uğramamalı, tatlı ve şeker tüketiminden hemen sonra dişler özenle
fırçalanmalıdır. Eğer diş fırçalamak
için uygun bir ortamda değilseniz
şekersiz sakız çiğneyebilir ya da
havuç veya salatalık yiyebilirsiniz.

Çürük dostu asitli
içeceklerden uzak durun

Popüler Bilim
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En az şekerleme ve tatlılar kadar
zararlı olan ve bir türlü vazgeçemediğimiz şeyse asitli içeceklerdir.
Özellikle de yaz mevsimine denk
gelen bayramda, soğuk ve asitli
içecekler cazip gelebiliyor. Ancak
unutulmamalı ki asitli içecekler ani
diş problemlerinin önünü açıyor.
Sebebi ise asitli içeceklerin çok
fazla şeker içermesi ve asidik yapısı sebebiyle diş minesine zarar
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Sabırlı bir bekleyişin ardından
gelen Ramazan Bayramı sonrasında, yediklerimiz karşısında
ipin ucunu biraz kaçırabiliyoruz.
Özellikle de görüntüsüyle bile yeterince cezbedici olan baklavalar
ve rengarenk şekerlemelere karşı
koymak imkansız görünebilir. Ancak bayramda şiddetli bir diş ağrısı yaşamamak ve uzun vadede
çürüklerle uğraşmamak için dikkat
etmeniz gereken bazı noktalar var.

Şeker ve tatlı
kaçamaklarına dikkat!

Baklava başta olmak üzere şerbetli tatlılar, ağır, baharatlı yiyecekler ve bol bol şekerlemeyle geçmesi muhtemel olan bayramlar,
dişleriniz için tehdit oluşturuyor olabilir. Çünkü bayramda tüketilen tatlı
ve hamurlu gıdaların en büyük dezavantajı, ağızda çürük yapıcı mikroorganizmaların beslenmeleri için
uygun bir alan yaratması ve diş eti
hastalığına zemin oluşturmasıdır.

Bayramda Şekerle Aranıza Mesafe Koyun!

MESAFE KOYUN!
• Tatlı ve şeker tüketimine dikkat
etmenin yanı sıra hemen arkasından bol bol su için.
• Diş çürüklerini hızlandıran asidik ortamı azaltmak için ağzınızı
bol suyla çalkalayın.
• Şeker, çikolata ve tatlı gibi yiyecekler ağız içerisinde asidik bir
ortam oluşturarak dişlerde çürük
oluşumuna neden olur. Dolayısıyla
bu tarz gıdalar mümkün olduğunca
öğünlerden hemen sonra tüketilmeli.

likle lokum gibi yapışkanlı şekerlerden sonra diş fırçalanması sırasında ebeveynlerin çocuklarına
mutlaka yardımcı olmaları, azı dişlerinin çiğneyici yüzeylerini kendilerinin fırçalamaları gerekmektedir.
• Hareketli ya da sabit protez kullanan kişiler için de bu şekerlerin
tüketimi, protezlerin yerinden çıkmasına, kırılmasına ve fark edilmeden yutulmasına neden olabilir.
• Sadece şekerleme ve tatlılar
değil hamur işi, sütlü tatlılar ve aynı
zamanda meyve suları da çürük
oluşumunda riskli gıdalar arasında
yer alıyor. Başında da belirtildiği
gibi tüketiminin hemen arkasından
su içilmeli ya da ağız çalkalanarak
asidik ortam engellenmelidir.

Tatlı ve şeker tüketimine
dikkat etmenin yanı sıra
hemen arkasından bol bol
su için.
Diş çürüklerini
hızlandıran asidik ortamı
azaltmak için ağzınızı bol
suyla çalkalayın.
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Bayramı şeker tadında
geçirmek için;

• Tükürük akışının artmasını ve
asidik ortamın bazik ortama dönüşmesini sağladığından havuç gibi
çok çiğnenmesi gereken gıdalar ve
peynir gibi lifli besinler yenilmeli.
• Mutlaka diş ipi kullanın. Neden
mi? Bayramda tüketilen tatlı yiyeceklerin içerisinde en riskli olan
lokum gibi yapışkanlı şekerlemelerdir. Bu gıdaları suyla çalkalayarak dişler üzerinden uzaklaştırmak
kolay olmaz. Hatta bazen dişleri
fırçalamak bile yetmez. Diş aralarında kalan bu şekerlemeler diş ipi
kullanılarak uzaklaştırılabilir.
• Çocukların azı dişlerindeki girinti ve oluklar erişkinlerinkine oranla
çok daha derindir. Dolayısıyla bu
bölgeler daha zor temizlenir. Özel-

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı

Popüler Bilim

vermesidir. Asitli içecekler yerine
gittiğiniz bayram ziyaretlerinde şekersiz kahveyi tercih edebilirsiniz.

Çağdaş KIŞLAOĞLU
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Prof. Dr. Hakan KARAGÖL
Onkoloji ve Fitoterapi Uzmanı

Popüler Bilim
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Bitkilerin tüm yararlarına karşın
yanlış kullanımları halinde sağlığımızın düşmanları haline dönüşebileceğini unutmamak gerekiyor.
Yararları bilimsel çalışmalarla ispatlanmış bitkisel ilaçların, diğer
hastalık gruplarında olduğu gibi
kanser tedavisinde de önemli bir
yeri bulunmaktadır. Bitki tedavilerini, uygun hastalarda kemoterapiye
destek olarak kullanan, halk arasında yaygın olan düşüncenin aksine
fitoterapi tedavilerinin alternatif değil tamamlayıcı tedaviler olduğuna
dikkat çekmek gerekiyor. Kanserin
tedavisinde kullanılan bitkiler klinik
çalışmalardan geçmiş, kanserin tedavisinde etkinliği literatür bilgisine
girmiş ve insanlarda kullanım için
onaylanmış bitkilerden elde edilen
doğal bileşenler olmalıdır.
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BU BİTKİLER

Bu Bitkiler Kansere Savaşıyor

KANSERLE SAVAŞIYOR

Kanser tedavisinde fitoterapinin
tedavi sürecine dahil edilmesiyle,
üremekte olan kanser hücrelerinin
engellenmesinde kemoterapi ve
radyoterapiye destek sağlanması
(Antikanserojen etki), kronik iltihap
odaklarının iyileştirilmesi (Antiinflamatuar Etki), serbest oksijen radikallerinin vücuttan nötralize edilerek uzaklaştırılması (Antioksidan
Etki), bağışıklığın güçlendirilmesi
ile bağışıklık sistemini daima kanserle savaşır duruma getirilmesi
sağlanabilmektedir.
Bitkilerle tedavinin diğer bütün
hastalıklarda olduğu gibi çok dikkatli ve konunun uzmanı olan bir
“Fitoterapist Onkolog” tarafından
önerilmesi gerekir. Çünkü bu bitkiler özellikle birden çok çeşidinin birlikte kullanılması ile toksik
etkileri de ortaya çıkabilmektedir.
Kimyasal yapılar olmaları sebebiyle kemoterapi ve radyoterapi ile
kullanımlarında ciddi etkileşimlere
girerek, toksik etkileri söz konusu
olabilmektedir.
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Sadece zerdeçalın etken maddesi olan kurkumin ile ilgili 5.000’e
yakın hücre, hayvan ve insan çalışmalarının yapıldığını görüyoruz.
Dolayısıyla da bu literatür incelendiği zaman pek çok kanser türünde bitkilerin etkili olduklarını görebiliyoruz. Latince isimi Astragalus
membranaceus olan ülkemizde
Geven Otu olarak bilinen Asya
kökenli bitki akciğer kanserlerinde oldukça etkili bir tedavi desteği
olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de
çok miktarda bulunan çörek otu akciğer kanserlerinde etki edebileceği gösterilen bir diğer bitki türüdür.
Ancak ülkemizde ve dünyada pek
çok farklı alt türü olan bu otların
hangisinin kanser hastalığında güvenle kullanılabileceğini söyleyecek kişi yine Fitoterapi uzmanlığı
da olan bir Onkoloji Uzmanı olacaktır. Zerdeçal ve tansiyon problemi yaşamayan hastalarda yeşil
çay kullanılabilecek bitkilerdendir.
Kalın barsak kanserlerinde keten
tohumu, çörek otu, coriolus versicolor isimli bir mantar türünün etkili
olduğu belirtilmiştir. Prostat tümörlerinde de ısırgan kökü destek olarak fayda ettiği gösterilmiştir. Yine
domateste bulunan likopen maddesinin, prostat kanserinde fayda
sağladığı gösterilmiştir. İdrar yoluyla ilgili semptomların azalmasında
bazı hastalarda fayda sağlamaktadır.

Bitkilerle tedavinin diğer
bütün hastalıklarda
olduğu gibi çok dikkatli
ve konunun uzmanı
olan bir “Fitoterapist
Onkolog” tarafından
önerilmesi gerekir.

Popüler Bilim

Akciğer Kanserinde
Geven Otu, Kalın Barsak
Kanserinde Keten Tohumu
Etkili
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12

Yapay Zekâ, derin bir geçmişe
sahip olmasına rağmen, özellikle 21. Yüzyıl başlangıcıyla birlikte
yükselişinde hız kazanan, zeki sistemlerin (yazılımların veya makinelerin) geliştirilmesiyle uğraşan bir
bilim ve teknolojik alanı (Nabiyev,
2013; Russell ve Norvik, 2016) olarak tanımlanabilmektedir. Önceleri
insanların düşünce ve davranışlarını esin kaynağı olarak kullanan Yapay Zekâ, artık canlı veya cansız,
doğadaki birçok unsuru esin kaynağı olarak kullanabilmekte, sahip olduğu güçlü ve esnek çözüm
özellikleri sayesinde hayatın her
alanına nüfuz edebilmektedir (McCorduck, 2009; Russell ve Norvik,
2016). Bu durum, bilgisayar, elektronik ve iletişim teknolojileri gibi
destekleyici teknolojilerin ilerlemesi
ve bu ilerlemelerin de nihayetinde
Yapay Zekâ’yı etkilemesi sonucunda, durdurulamaz bir aşamaya
ulaşmıştır. Önceleri daha çok bilim
dünyasında söz sahibi olan ve henüz herkesin dikkatini çekmemiş
olan Yapay Zekâ, günlük hayatımıza girmesiyle birlikte oldukça popüler bir hale gelmiştir.

rek varlığını korusun. İşte Yapay
Zekâ böyle bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yapay Zekâ’nın göz kamaştırıcı
yükselişiyle birlikte, karşımıza iki
önemli soru da çıkmaktadır:
1. Yapay Zekâ’nın bu denli başarılı olmasının ardında acaba ne
gibi sebepler bulunmaktadır?
2. Yapay Zekâ’nın muhtemel
sorunları ya da dezavantajları hiç
mi yoktur?
Bunlara benzer sorular, bilimsel
literatürde zaten tartışılmaktadır.
Ama kimi zaman sadece belli bir
bilimsel kitleye hitap edebilecek
soyut açıklamaları, hepimizin anlayabileceği, daha basit açıklamalarla pekâlâ anlatabiliriz. Kimi
zaman bu açıklamalar, bizi çeşitli
paradokslara da götürmektedir.
Ancak bilimin ilerleyişi paradoksların yorumlanmasıyla mümkün
olabilmektedir. Buna göre, öncelikli olarak Yapay Zekâ’nın iki temel yapı taşını tartışabilir, ardından Yapay Zekâ ilgili olarak bazı
paradoksal durumlara ışık tutabiliriz.

Popüler Bilim

Geleceğin
dünyası
Yapay Zekâ
tabanlı bilimsel
ve teknolojik
temellere
dayanacaktır.

Yapay Zekâ, günümüzde olduğu kadar geleceğe yönelik
sağlam bilimsel ve teknolojik temeller inşa etmektedir. Örneğin,
sosyal medyada bizlere fotoğraflar üzerinden isabetli etiket önerilerinin gelmesi, Web ortamında
izleniyormuşuz hissi uyandıran
uyarılar, öneriler ve reklamlarla
karşılaşmamız, günlük hayatta ne
yapmak istediğimizi tahmin
edebilen yazılımlarla
karşı
karşıya kalmamız, esasında
Yapay
Zekâ
sayesindedir.
Tabi ki her şey
bununla sınırlı
kalmamakta ve sizler bu satırları
okurken bile, farklı bilim alanlarındaki keşiflerde ve buluşlarda
Yapay Zekâ tabanlı zeki çözümler, büyük rol oynamaktadır. Öyle
bir bilim ve teknoloji alanı düşünün ki, teknik bilimlerden sosyal
bilimlere kadar her alanda etkin
çözümler üretebilmiş olsun ve
tarihsel süreçte devamlı yüksele-
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Robotları ve makineleri bir kenara bırakacak olursak, Yapay Zekâ
aslında, uygun düzende bir araya
getirilmiş olan ve zeki yazılımlar
kodlamamıza imkân veren, çeşitli
matematiksel ve mantıksal çözüm
adımları bütününden başkası değildir. Normalde bilgisayarlar, bizim
çeşitli programlama dilleriyle, şiir
yazarcasına, ardı ardına sıraladığımız hazır kod ifadeleriyle problemlerimizi çözebilmektedir. Basit
bir not defteri veya hesap makinesi
yazılımını geliştirmek için bile buna
ihtiyacımız vardır. Burada tek dikkat edilmesi gereken, bilgisayara
derdimizi anlatabilecek uygun kod
bütünlerini (programlama dillerini), uygun sırada, çeşitli mantıksal kabullereşliğinde yazmamız
gerekliliğidir. Bütün bu
süreç,
bilgisayarların
sadece sınırları belli, tetiklenmeden yerine getirilemeyen, kimi zaman
rutin nitelikteki, görevleri
yerine getirmesini sağlamaktadır. Bu noktada, bir
de aşağıdaki sorunları
düşünelim:
- İnsanoğlu olarak sonu
gelmeyen sorunlarımız için sürekli
bu şekilde kodlar yazmak zorunda
mıyız? Bu tıpkı, karşımızdaki insanlara her seferinde aynı sorunu
çözmeleri için yeniden derdimizi
anlatmaya benzemez mi?
- Kimi zaman daha karmaşık yazılımlar içerisinde daha önce yazdığımız basit yazılım parçalarını
da barındırabilir. Bizler bu parçaları
her seferinde yeniden yazmak zorunda mıyız? Neden bilgisayarlar,
bizler gibi tecrübelerinden faydalanmasınlar?
- Bilgisayarlar da elektronik bileşenlerin ardında, nihayetinde sınırları olan makineler değil midir? En

basitinden bir bilgisayarı –elektronik temelleri gereği– sadece iki ayrı
değerlendirme kıstasları (doğru
veya yanlış; evet veya hayır; var
veya yok; açık veya kapalı) kullanarak yönlendirebiliriz. Yani, bir
bilgisayar için kapı ya açıktır ya kapalı… Tıpkı biz insanlar gibi bilgisayarlara da kapının biraz aralık bırakılabileceğini anlatamaz mıyız?
- Bilgisayarlar gibi bu kadar hızlı problem çözebilme kapasitesine
sahip olan makineleri neden tahminde bulunma ve insan sınırlarının ötesinde bir dikkatle gizli bilgileri ortaya çıkarma ve matematiksel
çözüm üretme gibi çözümler için
kullanmayalım? Teknolojik gelişmeler neticesinde artan bilgi – veri
yoğunluğuna karşı, bilgisayarların
gücünü ve hızını neden daha fazla
geliştirmeyelim?

Matematik ve
Mantık, Yapay
Zekâ’nın iki temel
yapı taşıdır.
İfade edilen sorular, tarih arenasında Yapay Zekâ biliminin doğuşuna ön ayak olmuştur. Kısacası
Yapay Zekâ, bilgisayarları programlamaya yarayan kodların, daha
farklı şekillerde; bir tür kendi kendine çözümler türetip, insan katkısını
minimuma düşüren kodlara dönüşmesini sağlamıştır. Aslında kullanılan kodlar klasik programlamayla
benzer olmakla birlikte, sadece

kodların düzeni devrimsel değişikliklere uğramış ve alternatif yaklaşımlarla yeniden şekillendirilmiştir.
Yapay Zekâ’nın farklı bilim alanlarında yüksek başarı göstermesinin sırrı, ifade edilen matematiksel
ve mantıksal yapının, çözülmesi
istenen problemler için şekillendirilmesi ve Yapay Zekâ’nın doğanın
dili olan matematik ve mantığın dilini konuşmasıyla ilişkilidir. Öncelikle
şu kabulleri rahatlıkla yapabiliriz:
- Doğada her olgunun ve oluşumun pozitif bilimler nezdinde mantıklı açıklamaları bulunmaktadır.
Doğanın birer parçası olan biz insanların ve diğer canlıların da davranışları yine belli mantıksal yönlenmeler doğrultusunda meydana
gelmektedir. Bizlerin doğayla ve
diğer canlılarla olan etkileşimimiz;
ihtiyaç veya istek gibi, mantıksal
karşılığı olan çeşitli düzlemlere oturtulabilmektedir. Meydana gelen her
şey, doğru veya yanlış
olması fark etmeksizin,
zihnimizde kendisine daima mantıksal bir karşılık
bulabilmektedir.
- Doğayı açıklayabilen
önemli bir kavram da
kuşkusuz ki matematiktir.
Meydana gelen her olayı, gerçekleştirdiğimiz her davranışı, matematik ile açıklayabilmek mümkündür. Nasıl ki sabah erken kalkıp, işe
gitmek için ilk otobüsü yakalamak
için acele etmemizin mantıklı bir
sebebi varsa, otobüsü yakalama
noktasında attığımız her bir adımı,
otobüsün hızını, belki de o andaki
iklim koşullarını; kısaca yeter düzeyde çevresel faktörleri dikkate
aldığımızda, otobüsü yakalamanın
matematiksel bir modelini bile çıkarmamız mümkündür. Çevresel
faktörlerin sonsuzluğu ve kontrol
edilemezliği gibi sebepler, bilim
dünyasını Kaos adı verilen bir bi-

Popüler Bilim

Matematik ve Mantık: Yapay
Zekâ Temelinde İki Yapı Taşı
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lim alanına da taşımıştır. Neticede
kontrol edilemezlik ve tahmin edilemezlik bile matematik sayesinde
açıklanabilmiş ve kaostan doğan
düzenin açıklaması ortaya konulabilmiştir. Kısacası, matematik
hayatın her yerinde bulunmaktadır
ve hayatı açıklayabilecek güce sahiptir.
Kabullerden yola çıkmak suretiyle, Yapay Zekâ’nın hayatın her alanında, farklı problemlere uygulanabilmesindeki esnekliği kısaca şöyle
açıklayabiliriz:
1. Çözülmesi istenen problem
öncelikli olarak matematiksel olarak modellenir.
2. Gerçekleştirilecek modelleme,
kullanılacak Yapay Zekâ tekniğinin,
problemi doğrudan çözen bir teknik
veya öncelikle öğrenme süreci geçirmesi gereken bir Makine Öğrenmesi tekniğiolup olmamasına bağlı
olarak değişmektedir.
3. Makine Öğrenmesi, tıpkı insanlardaki gibi; pekiştirmeyle ya da
bilinen problem çözümleri üzerin-

den öğrenmenin gerçekleştirilmesi
şeklindeki süreçleri kullanan tekniklerle dolu bir Yapay Zekâ alt-alanıdır (Alpaydin, 2014; Michalski
vd., 2013). Burada, problemle ilgili
değişkenlerin sayısal olarak ifade
edilmesi gerekmekte ve Makine
Öğrenmesi tekniğinin, sonucu bilinen bazı örneklerle eğitilmesi gerekmektedir.
4. Eğer Yapay Zekâ tekniği, Makine Öğrenmesi haricinde, doğrudan
çözüm üreten bir teknik ise, problemin optimizasyon modeli şeklinde
(hedef fonksiyon ve kısıtları içeren)
ya da problemin çözümünde kullanılacak giriş değişkenleri ve bize
çözümü ifade eden çıkış değişkenleri olarak, çeşitli matematiksel
tanımlamalarla ortaya konulabilmektedir (Elmas, 2007; Engelbrecht, 2006; Karaboğa, 2014; Weiss,
1999).

Akıl ve Zekâ: Yapay Zekâ
Ne Ölçüde Bir Zekâdır?

Yapay Zekâ’yı açıklarken kav-

ramsal çerçevenin de etkin bir
düzeyde ortaya konulması önemlidir. Özellikle Yapay Zekâ kavramının gerçekten neyi tanımladığı
sorunsalı zihinleri sıklıkla meşgul
etmektedir. Konu daha detaylı irdelendiğinde, akıl ve zekâ kavramları arasındaki farklılığın öncelikli
olarak bilinmesi gerekmektedir.
Buna göre, akıl, doğru ve yanlışı
ayırt edebilme becerisi iken, zekâ
ise bir olgunun ya da olayın analiz
edebilmesi, benzerleriyle sentezlenip, değerlendirmeler yapılabilmesi
becerisi olarak tanımlanmaktadır.
Anlaşılacağı üzere zekâ, ayırt becerisinin ötesinde yeterlikleri de
gerektiren ve dolayısıyla canlılar
arasında farklılık gösterebilecek ve
zamanla iyileştirilip köreltilebilecek
bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yapay Zekâ, algoritmik yapılar
düşünüldüğünde, aslında tetikleyici
unsurlar olmadan gelişmesi mümkün olmayan bir sistem bütünüdür.
Bu noktada, özellikle kurulmuş bir

gerekip gerekmediği de bir başka
tartışma konusu olarak değerlendirilmektedir.

Doğa ve Yapay Zekâ

Yazının başında da belirttiğimiz
üzere, içerisinde insan ve diğer
canlıların da olduğu doğanın Yapay Zekâ üzerindeki rolüdür. Öyle
ki, Yapay Zekâ’nın bir tür doğanın
benzetimi olduğunu ifade etmemiz çok da yanlış olmayacaktır.
Bu noktada Yapay Zekâ, doğadaki
kaotik ortamdan, gizli örüntülerin
ve elde edilmesi gereken çözümlerin gün yüzüne çıkarılabildiği bir
sistem olarak düşünülebilmektedir
(Nabiyev, 2013; Russell ve Norvik,
2016). Özellikle doğada kolektif ve
tekrarlı (döngüsel) olayların, matematiksel düzlemde, mantıksal
bağlantılarla inşa edilmesi, Yapay
Zekâ’nın temel düsturu olmaktadır. En basitinden beyin sinir hücrelerinin çalışmasından esinlenilen
Yapay Sinir Ağları (Nabiyev, 2013;
Yegnanarayana, 2009) ya da Evrim

Teorisi temellerinden inşa edilmiş
bir optimizasyon algoritması olan
Genetik Algoritma (Whitley, 1994),
doğadan esinli temel Yapay Zekâ
teknikleri arasında yer almaktadır.
Yine doğa esinli hesaplama, evrimsel hesaplama ya da sürü zekâsı (Fogel, 2000; Kennedy, 2006;
Shadbolt, 2004) alt-alanları kapsamında da incelenen; kuş, balık,
karınca ya da arılar gibi canlıların
rutin ve kolektif davranışlarından
yola çıkılarak geliştirilen optimizasyon algoritmaları da bilimsel literatürde önemli yerlere sahiptir.
Özellikle optimizasyon odaklı
Yapay Zekâ teknikleri, birbirleriyle
etkileşime girebilen, farklı boyutlardaki çözüm uzaylarında hareket
edebilen (Örneğin, x ve y koordinat
düzleminde konum değiştirme) çok
sayıda çözüm unsurundan oluşmaktadır. Bu unsurlar, belirli sayıda
döngülerle hedef çözüm uzayında
(sayısal değer aralıkları) rastgele
gezdirilerek, en uygun çözüm değerleri elde edilmeye çalışılmakta-

Popüler Bilim

yalın Yapay Zekâ sisteminin aklı
olduğunu ifade etmek oldukça çelişkili olacaktır. Aklı olmayan bir
sistemin zekâyı ne ölçüde karşıladığı da bu noktada akıllarda soru
işaretleri oluşmasına sebep olmaktadır. Her şeyden öte, insanlar ve
canlılar nezdinde tanımladığımız
zekâ kavramının Yapay Zekâ için
de aynı kavram olup olmadığı da
bizleri ayrı bir paradoksa götürmektedir. Sonuç itibariyle bir Yapay Zekâ sistemi matematiksel ve
mantıksal temeller üzerinden inşa
edildiğinden dolayı, zekânın da bu
şekilde, ‘tam anlamıyla’ tanımının
yapılmış olması gerekmektedir.
Yazının ilerleyen bölümlerinde vurgulanan duyguların modellenmesi
sorunu, burada zekâ için de düşünülebilmektedir. Yine diğer yandan, doğadan insanları ve diğer
canlı varlıkları esin kaynağı olarak
kullanabilen bir Yapay Zekâ, gerçekten zekâların benzetimini yapıp
yapmadığı, dolayısıyla bu kavramın başka bir isimle karşılanması
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dır. Burada özellikle matematik ve
mantığın eşsiz evrenselliği devreye girmekte ve sadece rastgele
sayılar ve çözüm unsurları arası
parametre değişiklikleri yardımıyla, modellemesi yapılan bir optimizasyon probleminin çözümü
sağlanmaktadır. Burada kullanılan
matematik ve mantık, Yapay Zekâ
için özellikle keşfedilmemiş, aksine
bilinen kuralların kullanımıyla, zeki
çözüm yolları geliştirilmiştir. Yapay
Zekâ, matematik ve mantığın gizli
örüntüleriyle ortaya çıkmış ve bu
Yapay Zekâ da yine matematiksel
bağlamda gizli örüntüleri bulmak
suretiyle bir paradoksal yorumlamaya sebebiyet vermiştir.
Doğa ve Yapay Zekâ bu kadar
etkileşim içerisindeyken, akla birtakım paradokslar da gelmektedir.
Bunları kısaca şu sorularla ilişkilendirebiliriz:
- Doğadan esinli Yapay Zekâ, geleceğin doğasını da yaratabilir mi?
- Doğa, kusursuz bir Yapay Zekâ
tekniği geliştirebilmesine esin kay-
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nağı olabilir mi?
- Doğadaki rutin olaylardan Yapay Zekâ teknikleri geliştirilebilmesindeki temel faktör nedir? Bu
faktörün genel bir matematiksel
modeli oluşturulabilir mi?
- Robotlar, kendilerine esin kaynağı olan doğaya karşı nasıl bir
yaklaşım sergileyebilir?
- Bir robot, başka robotların (Yapay Zekâ sistemlerinin) geliştirilmesine imkân verecek, daha önce
karşılaşılmamış doğal dinamikleri
meydana getirebilir mi?

Makine Öğrenmesi ve
Çelişkiler

Makine
Öğrenmesi,
Yapay
Zekâ’nın en önemli alt-alanlarından birisi olmakla beraber, ‘öğrenen’, ‘kendini geliştiren’, ‘duruma
uyum sağlayabilen’ zeki sistemlerin
de temelini oluşturmaktadır. Makine Öğrenmesi’nde izlenen süreç,
-kendimizden örnek vermek gerekirse- bir insanın okul hayatında
çeşitli bilgiler öğrenmesine ya da

genel anlamda yaşayarak – tecrübelerle öğrenmeye dayanmaktadır.
Bu noktada, Yapay Zekâ tabanlı
sistemin kabaca üç farklı öğrenme
türünde geliştirilmesi mümkün olmaktadır (Jordan, &Mitchell, 2015;
Nabiyev, 2013):
1. Danışmanlı Öğrenme: Öğrenilecek problem ile ilgili bilinen
durumlar ve karşılığı olan sonuçlar
üzerinden öğrenme gerçekleşir.
2. Danışmansız Öğrenme: Öğrenilecek problem ile ilgili bilinen
durumların sonuçları bilinmeden
sistem tarafından ayrıştırılmasıyla
öğrenme gerçekleşir.
3. Takviyeli Öğrenme: Sisteme,
elde edilen bir sonucun iyi-kötü,
doğru-yanlış olması gibi dönütler
verilmesi suretiyle, tecrübelerle öğrenme gerçekleştirilmiş olur.
İfade edilen öğrenme süreçleri
üzerinden bir Yapay Zekâ sisteminin geliştirilmesi mümkün olduğu
gibi, bir noktadan sonra sistemin
kendi kendini geliştirerek hayatına
devam etmesi de sağlanabilmek-
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Duyguların Modellenmesi

Yapay Zekâ’nın hızı, esnekliği ve problemlere karşı dayanıklı
olmasının yanında diğer önemli
avantajlarından birisi de kuşkusuz
ki biz canlılara özgü olan yorulma,
stres gibi faktörlerden etkilenmiyor
oluşudur. Bir Yapay Zekâ tabanlı sistem, ihtiyaç duyduğu altyapı
ve etkin çözüm için gerekli olan
süreçler (Örneğin, uygun verilerin
sunulması, eğitilmesi, uygun problem değişken değerleri) sağlandığı
sürece tutarlılığından herhangi bir
şey kaybetmeyecektir. Ancak acaba insana özgü olan hırs, vicdan
gibi duygular bu tür sistemler için
avantajlar sağlayamaz mı? Kimi
zaman olaylara duygusal yaklaşmamız, problemlere daha etkili
çözümler elde etmemizi de sağlayabilmektedir. Durumu bu açıdan
ele aldığımızda, Yapay Zekâ’nın
duyguların benzetimi açısından bir
dezavantaja sahip olduğunu ifade
edebiliriz. Çünkü henüz tam anlamıyla duyguların benzetimi Yapay
Zekâ tabanlı bir sistem içerisinde
gerçekleştirilememiştir. Bu yönde
yapılan çalışmalar, tipik duygusal
tepkilerin tahmin edilebilir taklitlerinden başkası olmamakla birlikte,
canlılara özgü duyguların mate-

matiksel modellemesinin tam anlamıyla yapılamamış olması, bizi
bu sonuca götüren temel sebep
olmaktadır. İnsanı dikkate alacak
olursak; bunu sağlayabilmek için
insan doğası ve beyninin sırlarının
çözülmesi, çözülen sırların ve duyguları tetikleyen gerek kimyasal,
gerekse çevresel süreçlerin modellenmesi gibi ilerlemelerin elde edilmesi gerekmektedir.

Kültür ve Yapay Zekâ

Yapay Zekâ ile ilgili tartışabileceğimiz önemli konulardan birisi
de kültürdür. Yapay Zekâ da tıpkı
kültür gibi bir insan ürünüdür. Araştırmacılar, Yapay Zekâ’nın kültürel
değişiklikler üzerindeki rolünü ve
hatta Yapay Zekâ ürünü, yapay bir
kültürün varlığını da sıklıkla sorgulamaktadır (Adams, 1986; Dutt,
2017; Huﬀington Post, 2017; Upal,
2006). Ancak burada önemli olan,
Yapay Zekâ’nın da insan, canlılar
ve daha genel anlamda doğa temelli bilgilerin ve olguların toplanıp
sentez edildiği bir sistem bütünü
olmasıdır. Dolayısıyla, Yapay Zekâ
ürünü bir kültür de insan kültüründen izler taşıyacaktır.
Konuyla ilişkili olarak önemli bir
husus da farklı kültürlerin varlığıdır. Dünya üzerinde çok sayıda
farklı kültür varken, kültürler arası
farklılıklar ve etkileşimler hayatın tuzu-biberi niteliğindeyken, şu
soruların tutarlı cevaplara ihtiyacı
vardır:
- Kültürü matematiksel olarak
modellenebilir mi? Modellenebilirse, onu Yapay Zekâ için nasıl modelleyebiliriz?
- Kültürün akıl ve zekâ ile nasıl bir
ilişkisi vardır? Bu ilişki, bir robotu
inşa etmede işimize yarayabilir mi?
- Acaba tipik bir Yapay Zekâ sistemi hangi kültüre göre geliştirilmelidir?
- Yapay Zekâ için bütün kültürleri
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- Yapay Zekâ’yı eğitmek için kullanılan verilerde insan hatasının
yer alması, problemli Yapay Zekâ
sistemleri oluşmasına ne düzeyde
sebep olabilir? Bunun önüne geçebilir miyiz?
- Otonom bir Yapay Zekâ sistemi,
zaman içerisinde kendisinin eğitilmesine mani olabilir mi?
- Takviyeli Öğrenme’de Yapay
Zekâ tabanlı bir sisteme verilen
dönütler, sistem tarafından yanlış
anlaşılmalara sebep olabilir mi?
- Öğrenme süreçlerinde istisnai
durumlara karşı Yapay Zekâ ne kadar dayanıklıdır?

Popüler Bilim

tedir. Otonom yapıdaki zeki sistemlerin temeli böylelikle kurulmuş
olmaktadır. Yapay Zekâ’nın önemli
avantajlarından birisi haline gelen
bu öğrenme süreçleri, tabi ki beraberinde çeşitli soruları da akla getirmektedir:
- Yapay Zekâ eğitimi için kullanılan verilerin, daha sonra problemli
bir sistem oluşmasına neden olup
olmayacağını nasıl tahmin edebiliriz?
- Öngördüğümüz öğrenme – eğitim yaklaşımları Yapay Zekâ’nın
matematiksel ve mantıksal köklerine gerçekten uygun mudur? Belki
de daha basit bir sisteme ihtiyaç
vardır?
- Gelecekte daha karmaşık problemlerde mevcut öğrenme süreçleri
uygulanması yüzünden ‘kötü kalpli’
robotlar ortaya çıkmayacağına nasıl emin olabiliriz?
- Bizim çözüm olarak düşündüğümüz şeyler, Yapay Zekâ açısından da gerçekten en uygun çözüm
müdür?
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kapsayan bir üst-kültür mü geliştirilmelidir?
- Acaba her topluluk bir robotu
kendi kültürlerine göre mi eğitmelidir? Bu eğitim ne gibi sonuçlara
sebep olabilir?
- Bir robot kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmak isteyecek
midir?
- Yapay bir kültür, insan kültüründen ne kadar izler taşıyabilecektir?
- Her robotu temel kültürel değerlerle mi eğitmeliyiz? Yoksa bir
robot kendi öğrendiği kültürü geliştirebileceği bir başka robota (Yapay
Zekâ’ya) aktarabilir mi?
- Kültürel değerlerin bir robot tarafından tam anlamıyla bilindiğini
hangi değerlendirme kriterleriyle
anlayabiliriz? Matematik bunun için
yeterli midir?
- Kültürel farklılıklar robotlar arası
çelişkilere sebep olabilir mi?

Yapay Zekâ,
tıpkı kültür gibi bir
insan ürünüdür.

Popüler Bilim
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Etik Değerler ve Yapay
Zekâ
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Yapay Zekâ’nın hayatın her alanında kendine yer edinmesi beraberinde çeşitli endişeleri de getirmiştir. Bilim-kurgu filmlerde ve
edebi eserlerde sıklıkla işlenen,
‘zeki varlıkların insanlığı yok etmesi’ konusu, Yapay Zekâ’nın yüksek
potansiyelinin anlaşılmasıyla beraber bilim insanları arasında bile tartışılır bir hale gelmiştir. Günümüz

teknolojik koşulları altında Yapay
Zekâ’nın insanlığın sonunu getirmesi pratik anlamda pek mümkün
görünmüyor olsa da, teorik bağlamda mümkün olmakla beraber, gelecekteki bilimsel ve teknolojik gelişmelerle bağlantılıdır. Durum böyle
olunca, bilimsel literatürde Yapay
Zekâ Güvenliği gibi, zeki sistemlerin güvenli bir biçimde tasarlanıp
geliştirilmesiyle ilgilenen alt-alanlar
ortaya çıkmıştır (Pavaloiu, &Kose,
2017; Yampolskiy, 2013). Benzer
şekilde, Yapay Zekâ’nın etik değerlerle bağlantısını inceleyen Makine
Etiği / Etik Yapay Zekâ gibi alt-alanlar da mevcuttur (Anderson vd.,
2004; Russell, 2015).
Yapay Zekâ’nın etik değerlerle
olan ilişkisi, özellikle son yıllarda
oldukça yoğun bir biçimde tartışılır
hale gelmiştir. Özellikle duyguların
tam anlamıyla modellenememesi sorunu, bir Yapay Zekâ tabanlı
sistemin, etik ikilemler aşamasında
nasıl karar vereceği ya da nasıl karar vermesi gerektiği gibi konularda paradoksların ortaya çıkmasına
sebep olmaktadır. Etik değerler ve
Yapay Zekâ arasındaki bu önemli
sorunu, aşağıdaki soruları düşündüğümüz zaman çok daha iyi anlayabiliriz:
- Etik kavramı Yapay Zekâ için
matematiksel ve mantıksal düzeyde nasıl modellenebilir?
- Ölümcül olması kaçınılmaz olan
bir kazada, Yapay Zekâ tabanlı bir
sistem kimin hayatta kalıp kimin
öleceğine nasıl karar vermelidir?
- Hukuksal bağlamdaki açıklardan faydalanan ancak vicdani yönden değerlendirilmesi gereken bir
davada, karar verici konumundaki
bir robot, nasıl doğru karar verebilir?
- İnsanlar olarak etik kabul ettiğimiz değerler, bir robot için gerçekten etik olabilir mi?
- Hayati tehlikeleri aynı düzeyde

iki hastadan sadece birisi kurtarılması gerektiği anda, Yapay Zekâ
tabanlı bir doktor robot, doğru kararı nasıl verebilecektir?
- Robotların yükselişi, insan doğası ve etik değerlerini ters yönde
etkilerse, Yapay Zekâ bu durumu
telafi edebilir mi?
- Bir robot, insan katkısı olmaksızın kendi etik değerlerini oluşturabilir mi?

Teknolojik Tekillik

Yapay Zekâ’nın hızlı gelişimi, bilim dünyasında çeşitli hipotezlerin
ve fütüristik yaklaşımların ortaya
konmasına da sebep olmuştur. Literatüre bakıldığında bu konuyla
uğraşan birçok bilim insanı (Örneğin, NickBostrom, RaymondKurzweil) olmakla birlikte, bu bilim
insanlarının türettiği farklı terimler
de Yapay Zekâ kapsamında sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Bunlardan birisi olan ve dünya üzerindeki
en zeki varlıktan bile zeki Yapay
Zekâ’yı tanımlayan Süperzekâ
(Bostrom, 2014), farklı hipotezlerin de ortaya çıkmasına sebebiyet
vermiştir. Bu hipotezlerden birisi
olarak Teknolojik Tekillik, gelecek
süreçte Süperzekâ’nın insanları ve
dünya üzerindeki toplumsal - kültürel her türlü yapıyı radikal düzeyde
değiştireceğini öngören bir hipotez olarak bilinmektedir (Goertzel,
2007; Kurzweil, 2005). Tıpkı Yapay
Zekâ ile ilgili güvenlik ve varoluşsal
problemlerde olduğu gibi, Teknolojik Tekillik konusunda da bilim dünyasının gruplara ayrıldığını ifade
edebiliriz. Bu bağlamda, Teknolojik
Tekillik’in insan ölümsüzlüğünü ve
dayanıklılığını ortaya çıkaracağına
ve hatta dünya üzerindeki dengelerin tekrar düzeleceğini öne süren
gruplar olduğu gibi, konuya mesafeli yaklaşan ve Teknolojik Tekillik’in
insanın sonu olacağına inanan
gruplar da pekâlâ bulunmaktadır.

Yapay Zekâ: Geleceğin Biliminde Paradokslar
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EGZERSİZ YAP
HASTALIKLARA MEYDAN OKU
Dr. Nuran GÜN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Popüler Bilim
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Özellikle metropol kentlerinde yaşayanların çalışma
şartlarının ağırlığı, bireyleri düzenli spor yapmaktan
alı koyuyor. Oysa Dünya Sağlık Örgütü, kalp hastalığı
riskini azaltmak, Tip 2 diyabet ve kanser gibi kronik
hastalıkların tedavisine destek olmak hem de bu hastalıklardan korunmak için haftada en az 150 dakika
fiziksel aktiviteye katılmalarını öneriyor. Yapılan araştırmalar sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı olan spor
ve egzersizin tedavi edici etkilerinin
bulunduğunu, bazı hastalıklara sahip
kişilerde iyileşmeye katkı sağladığını
da ortaya koyuyor.
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Güncel istatistiklere göre spor ve egzersize katılan
yetişkinlerin, bu tür aktivitelere asla veya nadiren katılmayanlara göre % 34 daha düşük ölüm riski altında
olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Burada önemli olan
kişiye uygun bir egzersiz planın uygulanması ve bu
egzersizi hastalığına iyi gelecek makul sınırlarda düzenli olarak tekrarlanması olduğunun altını çiziyor.
Egzersizi hayatının içerisinde tutarak bireyin aktif bir
hayat sürmesi, bazı kanser türlerinden korunmada,
cinsel aktivitenin desteklenmesinde ve Alzheimer
hastalığı gibi bellek kaybının yaşandığı hastalıkları
yavaşlatıyor. Düzenli egzersiz yapanlarda kabızlık,
gaz, yorgunluk, baş ağrısı, halsizlik, şişkinlik gibi sıradan günlük sağlık sorunları bile daha az görülüyor.

Göğsünüze, sırtınıza ve karın
bölgesine odaklanan düşük yoğunluklu bir egzersiz türü olarak
Pilates, zihin ve beden bağlantısına odaklanır. Pilates güçlü bir kas
yapısı oluşturmada, daha eklemlerinizin olması gerektiği gibi esnek
hareket etmesine yardımcı olur.
Doktorun verdiği bilgi ve talimatlara paralel olarak uygulanan
ve omurları destekleyen doğru bir
pilates programıyla, tüm omurga
kasları çalıştırılarak iyi bir postür
(duruş) sağlanabilir.
Duruş (postür) bozukluklarının
düzeltilmesi, kadınlarda kemik
erimesi hastalığının geriletilmesi,
pelvik taban disfonksiyonu olarak
bilinen, yetersiz dışkılama hissi
ve dışkı kaçırma gibi hastalıkların
tedavisinde etkili olmaktadır. Fıtık
gibi ciddi omurga rahatsızlıklarının
iyileşmesinde, tıbbi pilates eğitimi
almış bir hoca eşliğinde yapılan pilatesin faydası görülmektedir.

Meditasyon, TaiChi:

Çalışmalar meditasyonun ruh
hali ve sağlığın büyük bir destekçisi
olduğunu göstermiştir. Yavaş hareket serileri ile yapıldığı içinden genin sağlanması, stresin azaltılması
sağlanarak rahatlamaya yardımcı
olur. Her yaş için de önerilen bir
spor olmakla birlikte, 50 yaş üstünde dengenin sağlanmasına, düşme
ve kaza ihtimalinin azaltılmasında ve bu durumlarda oluşabilecek
yaralanmaları minimuma indirdiği
gözlemlenmiştir.

Yoga:

Kaslarınız söz konusu olduğunda, bunları kullanmıyorsanız, onları kaybedersiniz. Yoga’nın nazik
uzantıları sizi hareketsiz tutar, böylece aktif bir hayatın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca stresi azaltabilir,
nefesinizi düzeltebilir, kaslarınızı
tonlayabilir ve size daha fazla enerji verebilir.

Yüzme:

Havaların sıcaklığı egzersiz
için yürüme yerine yüzmeyi tercih
edenleri artırıyor. Dolaşımı ve metabolizmayı destekler, bedenin üst
kısmındaki adaleleri daha yoğun
kullandırdığından dengeli bir kas
gücü ve dayanıklılık verir, ayrıca
esnekliği de artırır. Haftada 3 gün
yapıldığında pozitif etkileri daha iyi
görülür.
Suyun kaldırma gücünden faydalanıldığı için eklemlere yük binmez, eklemlerinde sorun olanlarda
bile sakatlanma riski yaratmaz. Kilo
kaybı konusunda yürümeden daha
az etkilidir

Yürüyüş:

Yürümek, kalça, bacak ve baldırdaki adale yükünü en çok çalıştıran
kardiyo antrenmanıdır. Eklem sağlığının korunması ve geliştirilmesi,
kalp sağlığının güçlendirilmesi, ruh
halinizin iyileştirilmesi ve kalorilerin yakılmasında etkili olmaktadır.
Ancak yürüyüş sırasında eğimli ve
engebeli yüzeylerden kaçınılması
ve güvenli hız konusunda doktor
tavsiyesi ile yola çıkılması gerekir.
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Egzersizi hayatının
içerisinde tutarak
bireyin aktif bir hayat
sürmesi, bazı kanser
türlerinden korunmada,
cinsel aktivitenin
desteklenmesinde ve
Alzheimer hastalığı
gibi bellek kaybının
yaşandığı hastalıkları
yavaşlatıyor.

Pilates Bir çok Derde Deva!

Popüler Bilim

Peki hangi spor hangi
hastalıkla baş etmede
fayda sağlıyor?
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Op. Dr. Özgür ORTAK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Omuzunuzdaki sinsi hastalık;
“ Donuk omuz sendromu”
Omzunuzda rahatsız edici bir ağrıyla uyanıyor, yorgun olmasanız
bile ağrılarınız bir türlü geçmiyor ve
kıyafetlerinizi bile giymekte zorlanıyorsanız donuk omuz sendromuyla
karşı karşıya olabilirsiniz. Birçok
farklı sebeple ortaya çıkan, zamanla günlük hayatımızı etkilemeye
başlayan donuk omuz sendromunu
beraber inceleyelim.

Donuk omuz sendromu
nedir?

Donuk omuz, sendromu (adesivkapsülit) omuz eklem kapsülünün
ile eklem sıvısı salan zarın difüz
bozukluğu ve iltihabı sonucunda
eklem bölgesinde oluşan ağrıya
verilen isimdir. Kısacası, omuz
kapsülünün (omuz eklemini saran
ve bağlardan oluşan bir kılıf) darlaşması ve omuzdaki hareket kabiliyetinin kısıtlanmasıdır. Daha çok
tek omuzda kendini gösterse de
her iki omuzda da ağrı ve hareket
kısıtlılığı meydana gelebilir.

Popüler Bilim
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Donuk omuz sendromuna
yol açan nedenler
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• Şiddetli bir ağrıyla karakterize
edilen donuk omuz sendromu, bursit ve artroz gibi hastalıklar yüzünden ortaya çıkabilir.
• Omuz ekleminin uzun süre hareketsiz kalması sonucunda yumuşak dokuların zarar görmesine ve
eklem kapsülünün çekilmesine yol
açabilir.

Omzunuzdaki sinsi hastalık; “Donuk omuz sendromu”

• Dinlenirken bile bir türlü geçmeyen ağrı,
• Gece uykuya dalmayı zorlaştıran şiddetli ağrı,
• Gün boyu görülen şiddetli omuz
ağrısı,
• Omuz hareketlerinin kısıtlanmaya başlaması,
• Basit günlük hareketlerin kısıtlanması,
• Kolu belli bir noktadan öteye
kaldıramamak veya döndürememek.

Donuk omuz sendromunun
evreleri

• 1. Evre (2-9 ay): İlk olarak ağrı
başlar, bu durumu kademeli tutukluk ile hareketin kısıtlanması izler.
Ağrı geceleri daha da kötüleşir.
• 2. Evre (4-12 ay): Ağrı yavaş
yavaş azalır ama tutukluk ve hareket kısıtlanması devam eder. Üstelik giderek k kötüleşebilir. Kolu,
dışarı doğru döndürmek imkansız
hale gelebilir.
• 3. Evre (1-3 yıl): Bu evre ağrı,
tutukluk ve hareket kısıtlanmasının
yavaş yavaş azaldığı iyileşme evresidir.

• Kadınlarda erkeklerden daha
fazla görülür.
• 40 yaşın üstündeki kişilerde
daha sık rastlanır.
• Hareketsiz bir hayat yaşan kişilerde daha fazla gözlemlenir.
• Yukarıda bahsi geçen hastalıklara sahip kişilerde görülme riski
daha fazladır.

Kendinizi test edin…

Eğer sizin de omzunuzda geçmeyen ağrılar varsa bu konuda
küçük bir test yapabilirsiniz. Önce
bir aynanın karşısına geçin ve sırasıyla şu hareketleri yapın; elleriniz
başınızın iki yanına gelecek şekilde, kollarınızı kaldırın. Dirsekleriniz
yere paralel şekilde dursun. Ayna
karşısında eğer kollardan biri daha
aşağıda veya önde kalıyorsa ve
diğeri ile aynı seviyede kaldıramıyorsanız bu söz konusu omuzda
hareket kısıtlılığı var demektir.

Tedavi ile kurtulmak
mümkün!

Donuk omuz sendromunun kendi kendine geçme ihtimali olmasına
karşın en kesin çözüm tıbbi tedavidir. Donuk omuzun tedavisinde
öncelikli olarak ilaç tedavisi ve fizik tedavisi tercih edilir. İlk olarak
omuzdaki ağrı ve yangıyı kontrol
etmek için ağızdan ilaç tedavisi
uygulanır. Bazı durumlarda eklem
içine enjeksiyonlar yapılabilir.
İlaç tedavisine ek olarak ağrı ve
hareket kısıtlılığına yönelik fizik
tedavi uygulamaları yapılır. Bu tedavilere yanıt alınamadığı durumlarda kapalı ameliyat ile (artroskopi) eklem kapsülünün gevşetilmesi
işlemi uygulanır. Cerrahi müdahale
sonrasında da fizik tedavi donuk
omuz sendromunda önemli rol oynar.
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• Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kalp krizi gibi herhangi bir sistemik hastalığın da bu sendromun
ortaya çıkmasında önemli bir rolü
vardır.
• Şeker hastası olmak, kişiyi bu
sendrom için kolay bir hedefe dönüştürür. Şeker hastalarında her 5
kişiden birinde donuk omuz sendromu görülmektedir.
• Çarpma, düşme gibi travmalar sonucunda omuzun uzun süre
sabit tutulmuş olması bu hastalığı
tetikleyebilir.
• Omuz kireçlenmesi de donum
omuz sendromuna yol açan nedenler arasındadır.
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Yaşamını, yaptığı çalışmaları ile öğrenmeye/öğretmeye, araştırarak anlamaya/anlatmaya ve böylece sahip olduğu bilgiye dayanarak bilime katkı yapmaya çalışan bir insan kendi
çağının en doğru, gerçek ve sağlam rehberi, yönlendiricisidir. Zira, eski Yunan dönemi
filozoflarından Eflatun’un (Platon; M.Ö. 427 – M.Ö. 347) “Tanrı daima geometri kullanır”
söylemi ile vurgulamaya çalıştığı geometri, matematik gibi temel bilim dalları, insanoğlunun
temel başvuru kaynağı olduğu zamandan beri “Tanrı” denilen varlığı anlama/görme yöntemi hakkındaki görüş ve yaklaşımlar bilim insanları arasında hep tartışma konusu olmuştur.
Bu yaklaşımların ya da görüşlerin, ister ortaya atılmış hipotezler (ön savlar ya da varsayımlar) ister teoriler(kuram ya da düşünce) bağlamında bilimsel bir temele dayanarak ortaya
atılıp doğruluklarının araştırılıp kanıtlanmaya çalışılması ancak ve ancak Stephen William
HAWKING gibi insanların yapabilecekleri bir iştir.

demisyenler popüler düzeyde bilimi
tanıtacak şekilde bilimsel yazıları
yazmanın ayrı bir önemi olduğunu
görmüştür. Bu bağlamda, akademisyenler sadece bilimsel dergilerde çalışmalarını sunup makaleler/
yazılar yazmakla kalmazlar, zaman
zaman fırsat buldukça bu çalışmalarını popüler düzeyde bir yazı
yazarak toplumun her bireyine bilgi
ve bulgularını aktarmaya, anlatmaya çalışırlar. Akademisyenlerin
“diğer önemli bir görevi” de budur!
Akademisyenlerin/bilim insanlarının çalışma ve ibadet yeri bir cami,
kilise, sinagog veya benzer bir yer
değildir! Çalışma ve ibadet yerleri
laboratuardır, gözlemevidir(rasathanedir). Üstelik onlara bu çalışma
ve ibadeti yaptıracak bir imama(imam Arapçada önde bulunan kişi
yani “önder” anlamındadır) ya da
papaza/din adamına gereksinmeleri yoktur. Laboratuardaki deney
gereçleri ve uyguladıkları yöntemler onların önderleri, başvuru kaynaklarıdır. Hatta öyle önderler ki,
onların doğru olup olmadıklarının
sınandığı yöntemleri de kendi yapılarında kapsarlar!
Stephen William HAWKING, evrenin yapısına ilişkin yapmış olduğu çalışmalarını “Hoyle-Narlikar
Çekim Kuramı üzerine (ing. On
the Hoyle-Narlikar Theory of Gravitation)”1 başlıklı yayını ve “Açık
evrenler içinde tuhaflıkların (ya da
tuhaf özelliklerin) oluşumu (ing. Occurrence of Singularities in Open
Universes)”2 başlıklı yayınları ile
başlatmıştır.
Ardından, 1966 yılında tamamla1

1965 yılında NASA ADS künyesi

1965RSPSA.286.313H olan “Proceedings
of the Royal Society of London. Series A,
Mathematical and Physical Sciences, Cilt 286,
sayı 1406, sayfa 313” de yayınlandı.
2

NASA ADS künyesi 1965PhRvL..15..689H

olan “Physical Review Letters, cilt 15, sayı 17,
sayfa 689” da yayınlandı.

dığı “Genişleyen evrenin özellikleri”
konu başlıklı doktora tezi ile bu çalışmalarını ilerletmiştir. Bu doktora
tezinde evrenin genişlemesinin
bazı etkileri ve sonuçları incelenmiştir. Bu genişlemenin Hoyle-Narlikar çekim kuramı için çok ciddi,
vahim zorluklar çıkardığı gösterilmiştir (Hoyle-Narlikar kuramına
göre, taneciklerin kütleleri zamanla
artmaktadır. Yani bu çekim kuramına göre kütlenin artmasıyla cismin
boyutu küçülmekte, dolayısıyla
gök adalar (galaksiler) karşılıklı
olarak birbirlerinden uzaklaşmamakta ama küçülmektedirler. Bu
nedenle evren aslında genişleme
halinde değil kararlı haldedir. Ayrıca homojen ve izotropik (yani eş
yönlü) evrenin genişlemesinin pertürbasyonları (tedirginlik etkileri belirten sapmalar) incelenmiştir. Gök
adaların, başlangıçta küçük olan
pertürbasyonların gelişmesinin bir
sonucu olarak oluşamayacakları
sonucu elde edilmiştir. Bu yaklaşımda çekimsel ışınımın(ya da kütle çekim dalgalarının) yayılması
ve soğurulması da araştırılmıştır.
Genişleyen bir evrendeki çekimsel ışınım(ışıma) bir asimptotik
genişleme yöntemi ile sınanmıştır.
‘Soyulma’ davranışı ve asimptotik
gruplar üretilerek kozmolojik modellerdeki tuhaf özelliklerin varlığı
ile ilgili değerlendirme yapılmış ve
bir tuhaflığın (yani tekilliğin) kaçınılmaz şekilde bazı çok genel koşulları sağladığı ortaya konulmuştur.
Burada tuhaflık (tuhaf özelliği
nedeniyle tek olma durumunu ifade etmek üzere “tekillik” diye de
adlandırılabilir) diye tanımlanan fiziksel özellik, yoğunluğun geçmişte(maddesel evrenin oluşumunun
başlangıcındaki geçmiş) sonsuz
büyük değerde olduğu durumu
belirtmektedir. Bu tanım yapılırken
yapılan varsayım da şudur: evrendeki madde eğer hiç yaratılmamış

Popüler Bilim

Yeryüzünde yaşayan, varlığını
sürdürmeye çalışan hiçbir varlık
yoktur ki kendine has bir anlayış,
kavrama, algılama ve uygulama
yöntemi olmasın. Biraz yakından
bilimsel temeller(yani bir eylemin
veya sonucun neye, hangi koşullar
altında ve ne kadar bağlı olduğunu
ortaya koyan tarafsız/yansız saptamalar) bağlamında bu anlayış,
kavarama, algılama ve uygulama
yöntemine bakılırsa, bunların akademik ortamlarda “kuram(teori)”
denilen bir kavram için kanıtlama
yöntemleri(metodu) olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani, uygulamalı
matematikçi ve kuramsal fizikçi
Stephen William HAWKING’in “Genişleyen evrenin özellikleri” konulu
doktora tez çalışmasını sunduğu
1966 yılından 2017 dâhil olmak
üzere 2017 yılına kadar sahip olduğu düşünme, yargılama, araştırma,
algılama ve uygulama yöntemine
dayanarak, kendi alanında yapmış
olduğu çalışmalar ile evrenin yapısına ilişkin önemli katkıları olmuştur.
Evrenin yapısı ile ilgili bilgiler, kim
ya da kimler için önemlidir? Eğer
içinde bulunduğumuz toplumun
üyelerinin önemli bir kısmı böyle
bir kavramı dikkate alıp değerlendirmesini yapacak düzeyde ise o
toplumun sadece uygarlık düzeyi
değil aynı zamanda onun anlama,
kavrama, algılama ve uygulama
yeteneğinin düzeyi de gelişmiş demektir! Bu bağlamda Hawking’in
“Birisi bana kitaplara eklediğim her
denklemin satışları yarı yarıya düşürdüğünü söyledi.” sözleri içinde
bulunduğumuz toplumun düzeyinin
açık bir göstergesi/kanıtı olmaktadır. Bunu, toplumun bireylerini hor
görmek/küçümsemek anlamında
değil bu düzeyi yükseltmek için neler yapılması gerektiğini düşündürtmek için vurgulamaya çalışıyorum.
Bu yüzden Hawking dahil, tüm aka-
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yani ilk andan beri var ise, madde
yoğunluğu evrenin ilk oluşum anında bir nokta gibi bir boyutta sıkıştırılmış olacak düzeyde çok büyük,
sonsuz değerde olacaktır. Bu tanım daha sonra evrenin ilgili fiziksel parametreleri kullanarak onun
modelini tanımlayan matematiksel
bağıntılarda, uzay-zamandaki tekillik (ya da tuhaflık) olarak ele alınmaktadır. Bundan sonra bu tür modellerde maksimum yoğunluk özelliğinin evrenin yapısında ne gibi bir
fiziksel tekillik/tuhaflık sonucunu
(evrende maddenin homojen yani
tek düze ve izotropik yani eş yönlü
bir dağılım yapısını, genişlemesini)
hangi koşullar altında ortaya koyabileceği tartışılmıştır.
Daha sonra Stephen Hawking
çalışma arkadaşları ile birlikte yapmış oldukları araştırmalar ile bu
tekilliğin olası farklı durumlarına(uzay-zaman tekillikleri) ilişkin yeni
kuramlar üzerinde durmuşlar. Bu

çalışmalarda tekilliğin nedenselliğini, çekimsel çökmenin tekilliği ile
birlikte kozmolojik sabit değerlerine göre evren modellerine ilişkin
varsayımlar çerçevesinde ortaya
atılan bu kuramların irdelemesi yapılmıştır.
Albert Einstein’ın genel görelilik
kuramının evren bilimde (kozmolojide) dikkate alınması gerektiği
anlaşıldığı 1915-1916 yıllarıdan
beri ortaya atılan kozmoloji ilkesi
(ya da postulatı) bağlamında evrenin görünümünün evrene bakılan
yerden (doğrultudan) bağımsız olması gerektiği (ister bir gök adadan,
ister herhangi bir yıldız ya da gök
ada kümesinden veya ister bizim
bulunduğumuz yerden bakılsın),
yani aynı olması gerektiği üzerinde
durulmuş ve bu ilke ile uzay-zamanı tanımlayan alan denklemlerinde
Λ denilen bir kozmolojik sabitin
eklenmesi gerektiği(evrenin kütle
çekim kuvvetini dengelemek için)

Einstein tarafından ileri sürülmüştür. Uzay-zaman yapısını, yani içinde bulunduğumuz ve gözlemlediğimiz maddesel evrenin geometrik
ve fiziksel yapısını tanımlayan alan
denklemlerinde bulunan terimler
şunlardır:
a) İlk terim Rik ile gösterilen Einstein-Ricci tensörüdür ki bu evrende
herhangi bir noktada uzay-zaman
geometrisinin Öklid geometrisinden(kısaca düzlemsel geometri
olarak tanımlanan geometri) ne kadar ayrıldığının bir ölçüsünü tanımlayan bir tensördür (Tensör: herhangi bir niceliği vektörel boyutu ile
birlikte tanımlayan bir matematik
matristir).
b) İkinci terim herhangi bir noktadaki
Rieman eğriliğini tanımlayan R terimi ile gik metrik tensörünün çarpımını tanımlamaktadır. Burada
gik metrik tensörü, uzay-zamanda

c) Alan denklemi, yukarıdaki iki terimin farkı, uzay-zamanın ilgilenilen
noktasındaki erke-momentumu ile
maddenin yoğunluğunu ölçen bir
Tik tensörünü veren denklemdir.
Einstein, ilgili matematik bağıntıları vermeden yapısal özelliğini
açıklamaya çalıştığım bu uzay - zaman geometrisini tanımlayan alan
denklemlerinde, Λ kozmolojik sabit
olmak üzere bir “Lgik” çarpımının
eklenmesi gerektiğini şu varsayım
altında bulunan sonsuz evren sonucuna dayanarak önermiştir:
Başlangıçta evrendeki tüm yıldızlar ve yıldızlararası maddenin eşit
yoğunlukta bir sis gibi dağılmış halde her tarafı doldurduğu varsayımı
dikkate alınarak uygulama yapıldığında elde edilen alan denklemlerinin çözümlerinin, içinde düzensiz-

liklerin (homojen olmayan yani tek
düze olmayan) bulunduğu sonsuz
evren sonucu. Einstein, eklenecek
bu terimin erke - momentum korunum ilkesi ile uyuşan bir terim olması ve evrenin statik olması yani
zamanla değişmeyen bir yapıya
sahip olduğu varsayımı altında (bu
varsayımı 1917 yılında yaparken
evrenin genişlediğine ilişkin Edwin
HUBBLE’nin gözlemsel sonuçları
bilinmiyordu) dikkate alınması
gerektiğini belirtmiştir. Yani alan
denklemlerinde bu genişlemeyi
dengeleyecek bir sabitin eklenmesi
gerektiğini gören Einstein kozmolojik sabit Λ terimini denklemlere
ekledi. İşte bu nedenlerle evrenin
yapısı ile ilgili olan Λ kozmolojik
sabit ile ilgili yapılan çalışmaların
önemi vardır: Eğer bu kozmolojik
sabit Λ=0 ise, evrende genişlemeye neden olacak herhangi bir itici
kuvvetin olmadığı durumu gösterir.
Λ > 0 (yani pozitif değere sahip) ise

evrenin genişlemesine katkı yapan
bir itici kuvvetin varlığını gösterir. Λ
< 0 (yani negatif bir değere sahip)
ise evrenin çökme ya da büzülme
sürecini geçirmekte olduğu bir olayı gösterir(kara delik oluşumu ya
da kara delik yöresindeki uzayın
yapısı gibi bir olay).
Hawking ve Penrose’un 1970’lerdeki çalışmalarında (bkz. Hawking
ve Penrose 1970) bu kozmolojik
sabitin pozitif, sıfır veya negatif
(sıfırdan küçük) değerde olma durumlarına bağlı olarak erke yoğunluğunun olası halleri ile birlikte, bir
“çökme” veya “büyük patlama” durumunda oluşacak büyük eğriliklerin niteliksel olarak tekillik durumunu ciddi ölçüde etkileyemeyeceği
sonuçlarını şu yeni önermeye (teorem) dayanarak göstermişlerdir:
Eğer evren mekânsal olarak kapalı ise ya da göreceli çekimsel
çökmeye uğramış bir “nesne/cisim”
(bir tuzaklama yüzeyinin varlığı ne-
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komşu iki nokta arasındaki uzaklığı
saptayan tensördür.

Haziran - Temmuz - Ağustos 2018

Evrenin Yapısına İlişkin Hawkıng’in Katkıları

29

Evrenin Yapısına İlişkin Hawkıng’in Katkıları

Popüler Bilim

Haziran - Temmuz - Ağustos 2018

deniyle) varsa ya da bir noktadan
bakıldığında boyutu küçük cisimler için tanımlanabilen bir minimum uzay açı bu nokta için varsa
(yani öyle bir p noktası olsun ki bu
noktadan geçen ışınların/eğrilerin
sapması p nin geçmişinde bir yerde işaretini/yönünü değiştirebilecek yeterli maddeyi karşılıyor ise)
uzay-zaman tekillikleri beklenebilir
(bkz. Şekil 1, 2, 3).
Daha sonra evrenin yapısında
kimi önemli fiziksel özellikleri sergileyen kara deliklerin yapısı üzerinde kuramsal çalışmaları 1990’lı
yıllarda sunmuş olan Hawking,
1990’ların sonları ile 2000’li yılların
başında evrenin de Sitter modeli ile
ilgili kimi incelemeleri de yapmıştır.
Açık evren modeli olan de Sitter
uzayında çekimsel dalgaların neden olduğu tedirginlikler gibi olayların matematiksel bağıntılarını ve
sonuçlarını sunmuştur. Hollandalı
gök bilimci (astronom) W. de Sit-

30

ter, boş uzay için başka bir çözümü
bulmuştu. Evrenin de Sitter modeli
diye bilinen bu modelin çok ilginç
özellikleri vardır ki, Lgik teriminin
etkisi Rik teriminden fazla olmakta
ve bu nedenle uzayın genişlemesinin meydana gelmesi gerektiği
gösterilebilmektedir. Yani, çok küçük kütleli iki deney parçacığı de
Sitter uzayında bulunduğunda, Λ
kozmolojik sabitten dolayı bu iki
parçacık birbirinden uzaklaştıkça
gittikçe daha büyük hızlarla uzaklaşma olayı gerçekleşmektedir ki
genişleyen bir evren modelini bize
sunmaktadır. İşin ilginç tarafı, gök
adaların uzaklaşma olayını veren Hubble gözlemleri (dolayısıyla
bugün Hubble yasası olarak bilinen yasa) bilinmeden önce elde
edilmiş bir sonucu vermiş olmasıdır. Günümüze kadar tartışılmış
evren modellerine ilişkin geometrik
yapıların özellikleri Şekil 4, 5 ve 6
da gösterilmektedir.

Hawking dâhil diğer tüm bilim insanlarının evren bilim (kozmoloji)
kapsamında yaptıkları çalışmalar
(kuramsal çalışmalara ek olarak
kara delik ve süpernova yapılarına
ilişkin gözlemsel ölçümler dâhil) ile
araştırıp ortaya koymaya çalıştıkları yapıyı ve özelliklerini, akademik
olmayan insanlar için matematiksel ve fiziksel bağıntılara dayanmadan şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım: Güneş sisteminin bir
üyesi olan Yer küre gezegeni dâhil,
içinde yaşamını bu sistemde sürdüren canlılar (insan dâhil) gözlemlediğimiz evren denilen bir ortamda
adeta okyanus gibi engin bir deniz
ortamında yaşayan zeki bir varlık
kümesi olsun. Bu zeki
varlık kümesinin kimi
üyeleri, kuramsal
ve
gözlemsel
çalışmalar ile
içinde bulunduk-

sıtlı olması nedeniyle kuramsal çalışmaların denetlenmesi için gerekli
olan kanıtların duyarlığındaki belirsizliklerin büyük olmasından kaynaklanan zorlukları da düşünün.
Yani, okyanus ötesi hava (uzay)
ortamı ve bu ortamın etkileri de dikkate alınmalı ve araştırılmalıdır. Bu
nedenle okyanus (deniz) dışında
yaşam koşullarının zorluğu nedeniyle dıştaki bu ortama çıkamayan
zeki varlıkların bu çalışmalarını,
okyanus dışı ortama çıkış yapıp
gözlem verisi elde etmekle tamamlamaya çalışacaklarını doğal olarak düşünebiliriz.
İşte bu duruma benzer şekilde bilim insanları, Yer küremizin
atmosfer dışı yaşam koşulları nedeniyle kendileri çıkamayacak olsa
bile, Hubble uzay teleskopu gibi
teknik imkânları kullanarak, içinde
bulunduğumuz evreni (gök adaları, süper novaları, kara delikleri,
çekimsel dalga ışınım özellikleri,

sıcaklık ve madde yoğunluğunun
uzaysal ve zamansal yapısı ile tüm
mekanik ve termodinamik ve manyetik etkileri ile birlikte) araştırıp
sonuçları tartışmakta ve gerçeği
bulmaya çalışmaktadır.
Bu amaçla, 14 Mayıs 2009 yılında yörüngesine oturtulan “Planck
Surveyor” uydusu verileri kullanılarak 2011 yılında kozmolojik sabi-122
ti için Λ ≅ 10
gibi yaklaşık sıfır
olan bir değer kestirilmiştir (Barrow
ve Shaw, 2011). Ancak, yukarıda
verdiğim okyanus örneğinde açıklamaya çalıştığım gibi bu hususta
sizi düşündürmek isterim: Acaba
yapılan ölçümler, Güneş sistemi dışına (hatta gök adamız Samanyolu
dışına) çıkabilmiş bir uzay aracındaki aletler ile yapabilmiş olsaydı,
bu sabitin değerini doğrulayan mı
yoksa farklı bir değeri veren sonucu mu verirdi? Bu nedenle bu kuramsal ve gözlemsel çalışmalara
devam edileceği kuşkusuzdur!
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ları okyanusun geometrik ve fiziki
yapısını araştırıyor olsun.
Eğer okyanusta belirli bir noktadan çok uzak bir yerdeki suyun,
dalgalı hareketi, akıntı özellikleri,
anafor/girdap yapıları, içindeki diğer cisimlerin hareket ve yapıları
ile ilişkili özellikleri sadece okyanus ortamı dikkate alınarak yapılırsa, diğer taraftan ek olarak boyut itibariyle incelenen (ele alınan
noktadaki) yerdeki yapının eğrisel
olup olmadığı (kapalı eğri, düz eğri,
hiperbolik eğri,… gibi) hakkında bir
değerlendirme ve sonuç elde etme
yoluna gidilirse bu çalışmaların
sonuçlarının okyanus boyutuna kıyasla yeter derecede anlamlı olup
olmayacağı da açıkça tartışılmaya
değer görülür.
Ayrıca bu varlıkların okyanus ortamından yaşam koşulları nedeniyle çıkamadıklarını ve okyanus ötesi
ortamı araştırmalarındaki, sahip
oldukları gözlemsel olanakların kı-
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Evrenin Yapısına İlişkin Hawkıng’in Katkıları

Şekil 1. Kapana kısılmış (tuzaklanmış) bir
uzaysal S yüzeyi. S yüzeyine dikey
doğrultuda içe ve dışa doğru giden boşluk
jeodezik eğrilerin yakınsaması. Yani
güçlü bir kütle çekim alanında bulunan böylesi bir yüzeyde dışa doğru giden ışınlar içe
doğru tekrar sürüklenmektedirler (Hawking ve
Sciama, 1969’dan).
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Şekil 2. Geçmişi (veya geleceği) betimleyen bir ışık
konisinin P noktasında tekrar yakınsamaya başlaması.
Yani bu özellik, gökadaların gözlenen açısal
çaplarının daha büyük uzaklıklara gidildikçe artmaya
başlayacağını göstermektedir(Hawking ve Sciama,
1969’dan).
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Şekil 3. Küresel simetrik bir şekilde bir kara delik olmak üzere çöken bir yıldızın
kendi uzay zaman bölgesini sınırlayan bir olay ufku yapısının oluşumunu gösteren
temsili gösterim. Bu olay ufku sınırından kaçış mümkün değildir. Bu diyagramda
bir uzaysal boyut sıkıştırması yaparak zaman boyutu dikey doğrultuda ve uzay
boyutu da yatay doğrultuda gösterilmektedir. Yani zaman yukarı doğru ilerlemekte
ve uzaysal boyut değişimleri de yatay doğrultu boyunca gösterilmektedir. r = 0 olan
yerde boyut sıfıra doğru yaklaşmakta ve “tekillik” oluşmaktadır. Burada Trapped
surface: kapan/tuzaklayan yüzey; r = 2m event horizon: 2 metre yarıçaplı olay
ufku kesiti; Surface of star: Yıldız yüzey kesiti; interior of star: Yıldız iç kısmı kesiti
tanımlamaktadır (Hawking 1973’den).

Şekil 4. Yer küre yüzeyi üzerinde p ve q
gibi iki noktadan geçen jeodezik eğrilerin
özellikleri. Şekilde r noktası yer kürenin p
noktasının eşleniği olan noktadır. p ve q
noktalarından geçen minimal jeodezik g
eğrisinin p ve r noktalarından geçen komşu
başka bir g jeodezik eğrisinden farkı. Bu
eğrilerden en kısa uzunluk minimal jeodezi
eğri boyunca oluşan uzunluktur. Bu özellik
evrenin geometrik yapısının incelenmesinde
dikkate alınmaktadır (Hawking 1994’den).

Evrenin Yapısına İlişkin Hawkıng’in Katkıları
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Şekil 6. Yukarıdan aşağıya doğru k eğrilik
parametresinin +1, 0, ve -1 değerleri için uzaysal
hiper yüzeylerin üç boyutlu gösterimleri için
kullanılan iki boyutlu analoglar. Her bir durum için
b yarıçaplı bir dairenin C çevresinin, ilgili yüzey
üzerinde başlangıçta paralel olan çizgilerin uzaysal
yapılarıyla birlikte çizimleri gösterilmektedir.
k=1durumunda C çevresinin k=0 durumuna karşılık
gelen düzlemsel C= 2pb den küçük olduğuna ve k
= -1 durumunda C çevresinin bu C=2pb den büyük
olduğuna, ayrıca başlangıçta paralel çıkış yapan
çizgilerin k=1 durumunda giderek yakınsadıklarına
ve k = -1 durumunda ise giderek ıraksadıklarına
dikkat ediniz (Lambourne 2010’dan).
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Şekil 5. Evreni homojen (tekdüze) ve eş yönlü yapıda
görüp gözlemleyen kişilerin t1, t2 ve t3 kozmik uzayzamanlarındaki ardışık uzaysal hiper yüzeylerden
geçen çizgilerin geçiş özellikleri (Lambourne
2010’dan).

33

GENETİK SİLAHI DOLDURUR,
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı

Çalışma, genetik olarak şeker
hastalığı ve kalp hastalığı gelişmesi konusunda daha fazla eğilimli
kişilerin sağlıklı beslenme, bilinçli
fiziksel aktivite ve yaşam tarzı değişikliği ile risklerini azaltabileceklerini buldu.
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Araştırma ekibi, “MC4R ve
TCF7L2 genleri ile kardiyo-metabolik özellikler arasındaki ilişkinin
diyet faktörleri ve fiziksel aktivite
tarafından değiştirilip değiştirilmediğini incelediler. “Düşük yağlı diyet
tüketen kişilerin riskli gen varyantı
taşımalarına rağmen daha iyi kolesterol seviyesine sahip olduklarını gördüler. Özellikle, çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) düşük
diyet tüketenlerin, aynı TCF7L2
gen varyantını taşımasına rağmen
iyi kolesterol seviyeleri daha yüksekti “. Aynı şekilde fiziksel aktivite
olarak da incelendiğinde sedanter
yaşam tarzı olanların kalp hastalıklarına yakalanma riski daha yüksek
bulundu.
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Kalp hastalıklarının gelişiminde
genetik miras kadar çevresel faktörler ve yaşam tarzının da etkili
olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda kalp hastalıklarında genetik yatkınlık mı yoksa yaşam alışkanlıkları mı daha etkili sorusuna
cevap aranmıştır.
Amerikan kalp birliği verileri,
kalp damar hastalıklarının ortaya
çıkmasında genlerimizin bize hediyesinden çok, çocukluk ve orta
yaşa kadar geçen dönemde yaşam
tarzımızın etkili olduğunu göster-

mektedir. Bunun anlamı, sağlıksız
bir yaşam tarzının genetik olarak
kendisine zemin hazırlayan kişiler
arasında kalp rahatsızlığını kolayca tetikleyebileceği anlamına gelir.
Son yıllarda, çeşitli genomik çalışmalar, farklı popülasyon grupları
arasında obezite, diyabet ve kalp
rahatsızlığı riski ile ilişkili genleri
tespit etmiştir. Bunların yaşam tarzı
ve beslenme alışkanlıklarıyla ilişkileri araştırılıyor. Yeni Hint-İngiliz
araştırması bunu tartışıyor.

Genetik Silahı Doldurur, Yaşam Tarzı Tetiği Çeker

YAŞAM TARZI TETİĞİ ÇEKER
Son yıllarda kalp damar hastalıklarının daha genç yaşlarda görülmesi de işin temelinde genetik
yatkınlıktan çok yanlış beslenme
ve yaşam tarzının yattığını göstermektedir.

Popüler Bilim

• Bu yüzden genetik yapımızı bir
tarafa bırakalım.
• Beslenmemize dikkat edelim.
• Sigara ve alkolden uzak duralım.
• Stresle başa çıkalım.
• Spor yapalım.
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Sağlıksız bir yaşam
tarzının genetik
olarak kendisine
zemin hazırlayan
kişiler arasında kalp
rahatsızlığını kolayca
tetikleyebileceği
anlamına gelir.
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TRAPPIST-1 Gezegenleri
Dünya-Boyutlarındaki
Ötegezegenlerin
Yapıtaşlarına
İlk Bakış
Arif Solmaz
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Çağ Üniversitesi, Uzay Gözlem ve Araştırma Merkezi
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Yeni bir çalışmaya göre yakın,
soğuk-cüce yıldız TRAPPIST-1’in
etrafındaki yedi gezegenin çoğunlukla kayalık ve bazılarının
Dünya’dan daha çok suya sahip
olabileceği bulundu. Gezegenlerin
yoğunlukları artık daha hassas bir
şekilde biliniyor, bu sayede bazılarının kütlelerinin yüzde beşi oranında suya sahip olduğu düşünülüyor
— Dünya’nın okyanuslarından 250
kat daha fazla. Yıldıza daha yakın
olan sıcak gezegenlerin yoğun ve
buharlı bir atmosferi, daha uzaktakilerin ise buzdan yüzeyleri olabilir.
Boyut, yoğunluk ve yıldızdan ge-

len radyasyon miktarına göre, içlerinden Dünya’ya en benzer olanı
dördüncü sıradaki. Yedi gezegen
içerisindeki en kayalık gezegenin
bu olduğu görülüyor ve potansiyel
olarak sıvı suya sahip olabilir.
Yeryüzünden sadece 40 ışık-yılı uzaklıktaki sönük kırmızı yıldız TRAPPIST-1’in etrafındaki
gezegenler ilk kez 2016 yılında
ESO’nun La Silla Gözlemevi’ndeki TRAPPIST-Güney teleskopu
ile tespit edildi. Takip eden yılda,
aralarında yer -konuşlu ESO’nun
Çok Büyük Teleskopu ve NASA’nın
Spitzer Uzay Teleskopu ile yapılan

yeni gözlemler, sistemde her biri
Dünya’ya benzer boyutlarda en az
yedi gezegenin olduğunu ortaya
çıkardı. Merkezi yıldızdan uzaklıklarına göre gezegenlere TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g ve h isimleri
verildi [1].
Şimdi hem yerden ESO’nun Paranal Gözlemevi’ndeki neredeyse
tamamlanmış SPECULOOS tesisi
hem de NASA’nın Spitzer Uzay
Teleskopu ve Kepler Uzay Teleskopu ile yeni gözlemler yapıldı.
İsviçre’deki Bern Üniversitesi’nden
bilimci Simon Grimm liderliğindeki
bir araştırma grubu eldeki tüm veri-

Trappıst-1 Gezegenleri Su Yönünden Zengin Olabilir
Dünya-Boyutlarındaki Ötegezegenlerin Yapıtaşlarına İlk Bakış

değerlere eşit oluncaya kadar gezegenlerin yörüngelerini deniyoruz
ve bu sayede gezegen kütle bilgisine ulaşabiliyoruz.”
Ekip üyesi Eric Agol ise çalışmanın önemini şu şekilde açıklıyor:
“Bir süredir ötegezegen araştırmalarının hedefi boyut ve sıcaklık
açısından Dünya-benzeri gezegenlerin bileşimlerini belirmeye
yoğunlaştı. TRAPPIST-1’in keşfi
ve ESO’nun Şili’deki tesislerinin
yetenekleri ile NASA’nın yörüngedeki Spitzer Uzay Teleskopu bunu
mümkün hale getirdi — yani Dünya-boyutlarındaki ötegezegenlerin

nelerden oluştuğuna dair ilk izlenimlerimizi almış olduk.”
Yoğunluk ölçümleri gezegenlerin
bileşenlerine ait modellerle birleştirildiğinde yedi TRAPPIST-1 gezegeninin kurak kayalık gezegenler olmadığı ortaya çıkıyor. Bazı
durumlarda gezegen kütlesinin %
5’ine varan oranlarda, muhtemelen su [3] gibi uçucu maddelerden
bolca içerdikleri görülüyor — Yeryüzünde bulunan % 0.02 oranındaki su miktarına karşın oldukça
yüksek bir miktar!
“Gezegenin bileşimi açısından
önemli olsa da, yoğunluklar yaşa-
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leri incelemek için oldukça karmaşık bilgisayar modelleri kullanarak
gezegenlerin yoğunluk bilgisini bilinen en duyarlı hale getirdi [2].
Kütlelerin nasıl bulunduğunu
şöyle açıklıyor Simon Grimm:
“TRAPPIST-1 gezegenleri birbirlerine öyle yakınlar ki, kütleçekimsel
olarak etkileşim halindeler, bu nedenle de yıldızın önünden geçişlerinde hafif kaymalar yaşanıyor. Bu
kayma miktarları gezegenlerin kütlelerine, uzaklıklarına ve diğer yörünge değişkenlerine bağlı oluyor.
Bir bilgisayar modeli yardımıyla
hesapladığımız geçişler gözlenen
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Su Yönünden Zengin Olabilir
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nabilirlik açısından yeterli şeyler
söylemiyor. Bununla birlikte, çalışmamız bu gezegenlerin yaşamı
destekleyip desteklemediği konusundaki keşiflerimize devam ederken önemli bir adım olarak görülüyor,” diyor Bern Üniversitesi’nden
eş-yazar Brice-Olivier Demory.
En içteki gezegenler TRAPPIST-1b ve c’nin kayalık çekirdeklere ve Dünya’nınkinden daha
kalın bir atmosfere sahip olduğu
düşünülüyor. Diğer yandan TRAPPIST-1d ise Dünya’nın yüzde 30’u
civarındaki kütlesiyle en hafif olanları. Gökbilimciler bu gezegenin
geniş bir atmosferi, okyanus ya da
buz tabasıyla kaplı olup olmadığı
konusunda emin değiller.
Bilim insanları sistemde Dünya’dan bir miktar daha yoğun tek
gezegen olan TRAPPIST-1e’nin,
yoğun bir demirden çekirdeğe sahip olabileceği ve bunun kalın bir
atmosfer tabakası, okyanus ya
da buz tabakası gerektirmediği
konusunda şaşırmış durumdalar.
TRAPPIST-1e’nin diğer gezegenlere göre yapısal olarak çok daha
kayalık olması gizemini koruyor.
Boyut, yoğunluk ve yıldızdan gelen
ışınım miktarına göre bu gezegen
Dünya’ya en benzer olanı.
TRAPPIST-1f, g ve h ise yıldızdan, yüzeylerindeki suyun donarak buza dönüşebileceği kadar
uzaklar. Eğer ince bir atmosferleri
varsa bile, Dünya’da bulunan karbon dioksit gibi ağır moleküllerden
yoksun olacaktır.
“En yoğun gezegenler yıldıza en
yakın olanlar değil, diğer yandan
daha soğuk olanlar ise kalın bir
atmosfer tabakasına sahip değiller ve bu oldukça ilginç,” diyor İsviçre’deki Zürih Üniversitesi’nden
eş-yazar Caroline Dorn.
TRAPPIST-1 sistemi aralarında
ESO’nun Aşırı Büyük Teleskopu
ve NASA/ESA/CSA James Webb

Uzay Teleskopu’nun da bulunduğu yer ve uzay konuşlu çoğu tesis
tarafından gelecekte yoğun incelemelerin odağında olmaya devam
edecek.
Gökbilimciler ayrıca TRAPPIST-1 gibi sönük kırmızı yıldızların etrafındaki diğer gezegenleri
araştırmaya devam ediyorlar. Ekip
üyesi Michaël Gillon bunu şöyle
açıklıyor [4]: “Bu sonuçlar TRAPPIST-1 gibi yakın soğuk cüce yıldızların etrafında geçiş yapan
yersel gezegenlere olan ilgiyi vurguluyor. Bu tam olarak ESO’nun
Şili’deki Paranal Gözlemevi’nde
görevine başlayacak olan yeni ötegezegen avcısı SPECULOOS’un
hedefindeki şey.”

Notlar

[1] Gezegenler şu gözlemevleri ve teleskoplar tarafından keşfedilmiştir; ESO’nun Şili’deki Paranal Gözlemevi’nde bulunan TRAPPIST-Güney; Fas’taki TRAPPIST-Kuzey;
yörüngedeki NASA Spitzer Uzay Teleskopu;
ESO’nun Paranal Gözlemevi’ndeki Çok Büyük
Teleskop’a bağlı olan HAWK-I aygıtı; Hawaii’deki 3.8-metrelik UKIRT; Kanarya Adaları’ndaki La Palma’da bulunan 2-metrelik Liverpool
ve 4-metrelik William Herschel teleskopları ile
Güney Afrika’daki 1-metrelik SAAO teleskopu.
[2] Ötegezegenlerin yoğunluklarını ölçmek
kolay değildir. Gezegenin hem büyüklüğünü
hem de kütlesini bulmanız gerekiyor. TRAPPIST-1 gezegenleri geçiş yöntemi ile bulundu
— gezegen yıldızın önünden geçişi sırasında
yıldız ışığını bir miktar engeller ve yıldızın
parlaklığı azalır. Bu sayede gezegenin boyutları tahmin edilir. Bununla birlikte, gezegenin
kütlesini ölçmek daha zordur — eğer başka
bir etki yoksa aynı yörüngedeki farklı kütleye
sahip gezegenleri birbirlerinden ayırt etmenin
doğrudan bir yolu yoktur. Ancak çoklu gezegen
sistemleri için bir yol bulunuyor — daha büyük
kütleye sahip olan gezegenlerin diğerlerinin
yörüngeleri üzerindeki bozucu etkisi daha fazla olmaktadır. Bu da geçişlerin süresini değiştirmektedir. Simon Grimm liderliğindeki ekip bu
karmaşık ve ince etkileri kullanarak tüm yedi
gezegenin kütlesini tahmin etmeye çalıştı. Çalışmada zamanlama verisi, ayrıntılı analiz ve
modellemeler kullanıldı.
[3] Modelde ayrıca karbon dioksit gibi alternatif uçucular da göz önüne alındı. Bununla
birlikte ekip, güneş bolluğu gezegenimsi disklerde en bol uçucu kaynağı olarak görülen
suyu, gezegen yüzeyi maddesi olarak, buhar,
sıvı ya da buz halde tercih ettiler.
[4] ESO’nun Paranal Gözlemevi’ndeki SPECULOOS tarama teleskopları tesisi neredeyse
tamamlanmak üzeredir.
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Çiğdem Yavuz YURTSEVER

Toplum olarak her
ne kadar sıklıkla
duysak da başımıza
gelmediği sürece
tanışmadığımız bir
problem olan kan
uyuşmazlığı, birçok
kişiyi etkileyebiliyor.
Daha çok çiftleri
etkilediği düşünülse
de kan uyuşmazlığından asıl etkilenenler
bebekler oluyor.

Gerekli önlemler
alınmadığı takdirde
sonraki gebeliklerden
birinde anne adayının savunma sistemi
doğmamış bebeğin
kanında Rh (+) hücrelere rastlayabilir. Bu
durumda ise savun-

Kan uyuşmazlığı bebeklerde
kalıcı sakatlığa yol açabilir!
Kan Uyuşmazlığı Neden Tehlikeli?

Popüler Bilim
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Kan Uyuşmazlığı
Nedir?

40

Anne kan grubunun
Rh (-) negatif, babanın ise Rh (+) pozitif
olması durumuna Rh
uygunsuzluğu (kan
uyuşmazlığı) denir.
Kan uyuşmazlığında en önemli konu
doğacak bebeğin kan
grubun ne olacağıdır.
Bu çiftlerde dünyaya
gelecek olan bebek
Rh (+) pozitif ya da
Rh (-) olabilmektedir.
Eğer bebek negatif
ise herhangi bir sorun
söz konusu olmaz.
Ancak bebek, Rh (+)
pozitif ise kan uyuşmazlığı Rh immunizasyonuna ve çeşitli
sorunlara sebep olur.

Eğer bebek Rh (+) bir kan grubuna sahipse bu
durumda anne adayının savunma sistemi doğmamış bebeğin kan hücrelerini düşman olarak algılayarak onları parçalamak için harekete geçer. Bu
durumda şöyle bir ayırt edici unsur vardır. Eğer
anne adayının savunma sistemi ilk kez bu hücrelerle karşı karşıya kalırsa bu durumda savunma
sistemi harekete geçmeden bebek kurtulur, ancak
Rh (+) hücreleri anne vücuduna girmiş olur.

ma sistemi devreye
girer ve bebeğe zarar
verebilir. İlk gebelikte oluşmuş anti Rh
antikorlar bebeğe
geçer ve bebeğin
kanında eritrositlerin
parçalanmasına ve
bebekte kansızlığa
(anemi) neden olur.
Aynı zamanda yeni
doğan sarılığı ve
hatta kalıcı sakatlıklar
bile görülebilir. Çünkü
hem kansızlık hem
sarılık bebeğin zayıf
savunma mekanizmasını daha da zayıflatarak kalıcı sakatlığın
önünü açabilir.

Kan uyuşmazlığı bebeklerde kalıcı sakatlığa yol açabilir!

Bu gibi durumlarda
anne adayının etkilenmesini engellemek
için 72 saat içerisinde
Anti-D iğnesi yapılması gerekmektedir.
Bu iğne çoğunlukla
kalçadan kas içine
uygulanmaktadır. İğnenin 72 saat içerisinde yapılması oldukça
önemlidir. Ancak 1428 gün içerisinde de
yapılabilmektedir.
Bu ilaçların içinde
Rh (+) kan grubuna
karşı antikorlar vardır.
Bu antikorlar daha
önce Rh(+) kanla
karşılaşmış Rh (-)
annelerin ürettikleri
antikorların aynısıdır.
Bu antikorlar anneye
kalça yoluyla enjekte edildiğinde anne
kanına geçerek tüm
Rh (+) antijen taşıyan
hücreleri bulur ve
anne savunma sistemi henüz bu Rh (+)
antijenleri görmeden
bunları parçalayarak
ilk teması engeller.
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Normal şartlarda
anne ve bebeğin kanı
birbirine karışmaz.
Ancak bazı durumlar
anne ve bebeğin kanının birbiriyle karşılaşıp temas etmesine
yol açar. Bu durumlar;
• Düşük,
• Kürtaj,
• Dış gebelik,
• Amnioosentez,
• CVS,
• Kordonsentez,
• Plesentanın erken
ayrılması,
• Kordonsentez.

Kan
Uyuşmazlığını
Önlemek Mümkün
Mü?

Popüler Bilim

Bu Durumlara
Dikkat!
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ÇARSAMBA
CADISI
Nuray BİLGİLİ

Popüler Bilim
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Mitoloji Araştırmacısı, Yazar
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Willy Pogany, Turkish Fairy Tales. 1926.

Dünyadaki tüm kültürlerde, yaratılmış ya da “yaratılmamış” bütün varlıkların kökenine yönelik,
mutlaka bir mitoloji vardır. Ağaçlar,
mağaralar, gezegenler, güneş ve
diğerleri üzerine, gerçek ötesi kurgusal söylenceler anlatılır. Bu söylencelerden bir tanesi de “Çarşamba” gününe aittir.
Şamanlar ya da sanatçılar, onunla bağlantılı bilinçdışından bilince
gelen hayali kişilikleri, sahneye
koyar. Türk anlatılarında Çarşamba’nın şeytani ve matrak bir karakteri vardır. Arketipler adını verdiğimiz bu karakterler bilince çıktığı
zaman çoğalır ve biçimini yeniler.
Çarşamba günü; cin, öcü, cadı vs
ile özdeşleştirilerek canlandırılır ve
bir bedene sahip olur.
Bu bağlamda Türk sözlü kültüründe, Tanrıça imgesinin olumsuz
türevlerinden biri “Çarşamba Karısı” karakteridir. Albastı, Almıs, Küp
Karısı gibi,Cadı arketiplerinden biri
olan “Çarşamba Karısı”, saçı başı
dağınık, çirkin görünümlü dişi bir
varlıktır.Bundan dolayı, üstü başı
dağınık, saçları karışık kişiler için“Çarşamba Karısı Gibi” benzetmesi
yapılır.

Çarşamba Cadısı

Popüler Bilim

Haziran - Temmuz - Ağustos 2018

Willy Pogany, Turkish Fairy Tales. 1926.

Anadolu inançlarına göre, Çarşamba günleri ortaya çıkar ve hızlı
bir şekilde dolaşarak evin her tarafını dağıtır. Yarım bırakılmış örgüleri söken ve ipleri birbirine dolayan,
mutfakta bulunan, yağ, bal ve unu
birbirine karıştıran, etrafı dağıtıp
kirleten bir varlıktır. Bazen atlara
musallat olup, yelelerini örer ve terleyene kadar koşturur. Bu yüzden
amaçsız, başıboş, hiçbir iş yapmadanortalıkta dolaşan insanlara
“Çarşamba karısı gibi gezip durma”
denir.
Geleneksel inanca göre Çarşamba Karısı, Salı akşamları ev ev dolaşmaya başlar. Yarım kalmış işleri
bozar ve karıştırır. Bundan dolayı
Salı gecesinden Çarşamba gününe yarım kalmış iş bırakılmaz. “Salı
Sallanır” deyimi de işte bu yarım
kalan işler için söylenir. Bu yüzden
Salı günleri bir işe başlanmaz. Bazı
yörelerde Çarşamba günleri ev kadınlarının tatil günü gibidir, çamaşır
yıkanmaz, ev süpürülmez vs. Çarşamba karısının çocukları evlerden
kaçırdığı da söylenir.
“Çarşamba pazarı” veya “Çarşamba pazarına dönmek” deyimleri de kalabalığı, kargaşayı ve düzensizliği ifade etmek için kullanılır.
“Perşembenin gelişi Çarşambadan
bellidir” sözü, Çarşamba gününe
yüklenen bir diğer olumsuz anlam
ile bağlantılıdır. Bir gün öncesinden, kötü ve karmakarışık yürüyen
işlerin, bir gün sonrasında da devam edeceği tahmin edilir.

Willy Pogany, Turkish Fairy Tales. 1926.
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Popüler Bilim
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Willy Pogany, Turkish Fairy Tales. 1926.

Çarşamba Cadısı
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Roma Tanrısı Mercury-Merkür
Çarşamba gününe adını vermiştir.
Yunan mitlerindeki karşılığı Hermes’tir. Çarşamba; Fransızca’da
Mercredi ve Romence Miercuri’dir.
İngilizce Wednesday, Germen Tanrısı Woden adından gelir. Gal’ce
Dydd Mercher, Merkür’ün günü
anlamındadır. Woden, Mercury ve
Hermes’in göksel karşılığı Merkür
gezegenidir. Merkür’ün Çarşamba
gününü yönettiği kabul edilir. Hint
mitolojisinde Çarşamba günü Budha’ya atfedilir ve Merkür gezegeninin Tanrısı olarak bilinir.
Roma ve Yunan Tanrıları Merkür
ve Hermes; hilebaz, kurnaz, yaramaz, oyunbaz, alaycı, işleri karıştıran ve aksatan karakterlerdir ve
Çarşamba günü ile ilişkilendirilir. C.
G. Jung çeşitli kültürlerin söylence
ve mitolojilerinde bu karaktere sahip olan arketipe Tricksters-Hilebaz adını verir. Bu arketip kolektif
hafızada bölünerek çoğalır, çeşitli
karakterlerde ve tiplerde karşımıza
çıkar. Bu kozmik şakacı kuralları
çiğner, ortalığı karıştırır, hırsızlık
yapar, düzensizlikten hoşlanır.
Türk mitolojisinde Merkür “Su
Yıldızı” olarak adlandırılır. Japonca
Çarşamba kelimesi Sui Youbi yani

Su Günü anlamına gelir. Çarşamba günü, Suisei adı verilen Merkür
gezegeni ile ilişkilidir ve Merkür, kelimenin tam anlamıyla “Su Yıldızı”
demektir. Aynı şekilde Korece’de
Çarşamba günü, Su anlamına gelen “Su yo il” olarak adlandırılır ve
“Su Günü” anlamına gelir. Belki de
“Çarşambayı Sel Aldı” türküsünün
uzak geçmişinde, su ile ilgili bağı
söz konusudur.
Çarşamba gününe atfedilen çok
eğlenceli bir halk hikayesi ise şöyledir.
Kamburun biri bir gece hamama
gitmiş. Gece yarısı 7 tane çıkmış
ortaya. Adamın çevresini kuşatıp
başlamışlar “Çarşambadır Çarşamba” diye dönmeye. Adam bakmış ki kurtuluş yok, o da cinlere
uymuş, onlarla birlikte “Çarşamba-

dır Çarşamba” diye dönmeye koyulmuş. Cinler adamı beğenmişler,
sırtından kamburunu alıp vücudunu dümdüz etmişler.
Adam ertesi gün bir kambur arkadaşına rastlamış, başından geçenleri anlatmış. Kamburcağız geceleyin hemen hamama koşmuş. Gece
yarısı cinler yine çıkmış ortaya,
ve yine “Çarşambadır Çarşamba”
diye dönmeye başlamışlar. Kambur da onlarla birlikte dönmeye koyulmuş, ama günlerden Perşembe
olduğu için Kambur, “Perşembedir
Perşembe” der dururmuş. Cinler
dermiş “Çarşambadır Çarşamba”,
adam dermiş “Perşembedir Perşembe”… Cinler kızmış, öbür adamın kamburunu da bunun sırtına
yüklemişler, tutup kolundan kapı
dışarı etmişler.

Çarşamba Cadısı

denir. Azerbaycan’da yılın son Çarşambası, kızlar kısmetleri açılması
için, maniler söyler.
“Atıl matıl Çarşamba, ayna tekin,
bahtım açıl Çarşamba.”
Nevruzdan önceki son dört Çarşambaya özellikle Azeri kültüründe
ayrı bir önem verilir. Nevruz yaratılışın aşamalarını simgeleyen dört
öğeyle (su, ateş, rüzgâr ve toprak)
ilgili kutlama geleneklerini içerir.
Nevruz gününe kadarki kutsal
dört çarşambadan ilki Su Çarşambası, ikincisi Od Çarşambası,
üçüncüsü Yel Çarşambası ve dördüncüsü Toprak çarşambasıdır.
Su Çarşambası: Ezel Çarşamba da denilmektedir. Bugünde su
havzalarında düzenleme çalışmaları yapılır, su kaynakları ve kuyular
temizlenir. Henüz gün doğmadan
tüm insanlar su kıyılarına veya kuyulara, çeşmelere gider. Önce elini-yüzünü yıkar sonra su üstünden
atlar, yaralılar yaralarına su sürer.
İnsanlara birbirlerinin üzerine su
serperler. O gün sudan geçenlerin
yıl boyunca hastalığa yakalanmayacağına inanılır.

Popüler Bilim

Türk Gölge Tiyatrosu
karakterlerinden, Cüce-Kambur, Bebe
Ruhi.Tricksters-Hilebaz karakterine
örnek.Karagöz’ü kızdırmaktan
hoşlanan, oradan oraya laf taşıyarak
herkesi birbirine düşüren, yılışık,
sulu, alaycı, herkesle dalga geçen
densiz, kötü huylu kambur cüce tipi.

İlginç biçimde Çarşamba günü,
Kuzey Amerika’da “Kambur Gün”
olarak nitelendirilir. Haftanın ortası
olmasından dolayı bu ismin verildiği düşünülür.
Bir de “Çarşamba Tuzu” vardır.
“Ne o, ağzına Çarşamba tuzu mu
ektiler?” diye söylenir. Kayseri yöresinde, sessiz, suskun, içine kapanık ve lafa hiç girmeyen, konuşmayan insanlar için söylenen bir
deyimdir.
Çarşamba gününe atfen yapılan
bir takım ritüeller, eski Türk geleneklerinin bakiyesi olarak günümüzde yaşamaya devam eder.
“Çıkmaz ayın son çarşambası”
sözü olumsuz bir benzetme olsa
da, günümüzde espri şekline dönüşmüştür. Eski inançlarda Çarşamba gününe yüklenen negatif
anlamlar, onun uğursuz gün olarak
algılanmasına neden olmuştur. Fakat aynı zamanda bir kutsiyet ve
dokunulmazlığı da vardır.
21 Mart, eski kadim takvimde baharın başlangıcı ve yeni yıl olarak
kutlanır. Eski yılı göndermek ve
yeni yılı karşılamak için, 21 Mart’tan
önceki “Son Çarşamba”, çeşitli ritüeller yapılır. Salıyı Çarşambaya
bağlayan geceye “Ahir Çarşamba”
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Cinler. Muhammed Siyah Kalem. 15. yy.
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Od Çarşambası: (“Otaş Navruzu”). Üskü Çarşamba veya Addı
Çarşamba olarak da bilinen gündür. Bu gelenek eski Türklerin
Güneş’e ve Od’a (ateşe) olan kutsal inancından veya saygısından
kaynaklanmaktadır. Geleneklere
göre, bu gün ateş yakılarak ateşin
üzerinden atlandığı takdirde insanın içinde bulunan tüm kötülük ve
çirkinliklerin yakılmış (ortadan kaldırılmış) olacağına inanılır.
Yel Çarşambası: (“Salhın Navruzu”). Uyandıran Çarşamba veya
“Rüzgârlı Çarşamba” olarak da bilinir. Bu günde esen sıcak veya ılık
rüzgârlar yazın gelişini insanlara ve
doğaya haber verirler. Uyanan yel,
daha önceden uyanmış olan suyu,
ateşi harekete geçirir.
Yer Çarşambası: (“Toprak Navruzu”). Toprak Çarşambası veya

46

Yılahır Çarşambası da denir. Nevruz öncesindeki son Çarşamba gününde nihayet yer (toprak) uyanır,
nefes almaya başlar. İnanca göre
toprak artık ekilmeye hazır olduğu
için ona tohum serpilebilir.
Çarşamba gününe yüklenen bu
kadar enerji ve hareket elbette Ona
istinaden söylenen “dokuz ayın
çarşambası bir araya geldi” deyimini doğurmuş olmalı. Bu tanım, bütün işlerin aynı anda bir araya gelmesi sonucu, karışıklık ve sıkışıklık
anlatan bir deyimdir.
Bir de “Kara Çarşamba” deyimi vardır. Eski halk takvime göre,
Şubat ayının son çarşambası ile
Mart ayının ilk iki çarşambası arasında kalan çarşamba günleri halk
arasında “Kara Çarşamba” olarak
adlandırılır. Allah’ın dünyayı yedi
günde yarattığına, kötülükler ve

belaları ise Çarşamba günü yarattığına inanılır. Bu nedenle bu
tarihler arasına rast gelen çarşambalara “Kara Çarşamba” denir.
Anadolu’da Nevruz’dan önceki son
Çarşamba kutsal kabul edilir. Kara
Çarşamba uğurlanır, aydınlığın ve
Güneş’in simgesi olan Nevruz, bahar mevsimi ile birlikte karşılanır.
Nevruz kışın ve karanlığın bittiği,
yani gecelerin kısalmaya günlerin
uzamaya başladığı gündür. “Karanlık” uğurlanırken “Aydınlık” karşılanır.
30 dan fazla çocuk kitabının
yazarı ve illüstratör Ruth Chew,
Türkçesi “Çarşamba Cadısı” olan
“Wednesday Witch” kitabında bu
karakteri konu eder. Yine “Çarşamba Cadısı” motifi, “Addams
Ailesi” dizisindeki Wednesday Addams karakterine can verir.

KAYNAKLAR
Kudret, Cevdet, Kalemin Ucu, Cem Yayınları, 1991
https://odatv.com/carsambadir-carsamba-2902121200.html
http://www.diplomat.com.tr/atlas/sayilar/sayi19/sayfalar.asp?link=s19-12.htm
http://www.igdirkulturturizm.gov.tr/TR,55715/yoresel-inanislar.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ar%C5%9Famba_(folklor)
http://www.sivilsayfalar.org/2018/03/27/dersimde-bir-alevi-gelenegi-kara-carsamba-dinlerde-gunlerin-onemi/

DEĞİŞİM DÖNEMLERİNDE
DUYGUSAL ÇEVİKLİK
Prof. Dr. Acar BALTAŞ
Psikolog

Popüler Bilim

Haziran - Temmuz - Ağustos 2018

Üst Düzey Yöneticinin
Başarısında Belirleyici
Olarak İnsan İlişkileri
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“İnsanlar işe IQ’ları nedeniyle
alınır, duygusal zekâları nedeniyle
yükselir veya işten çıkartılırlar”. Bu
çarpıcı ifade, 1995 yılının ortalarında duygusal zekâ kavramı yeni
popüler olmaya başladığı dönemde konunun önemini anlatmak için
kullanılan güçlü ve iddialı bir mesaj
olarak zihinlere yerleşti. Üst düzey
bir yöneticinin başarısında rol oynayan birçok değişkenin, özellikle
de IQ ve deneyimin önüne geçen
bu kavramın ne ölçüde geçerli olduğunu bazıları kuşkuyla sorguladı. Ancak yukarıdaki mesajın
yaygınlaşmasından bu yana yirmi
yıldan uzun bir zaman geçmesi,
mesleki başarı için insanlar arası
ilişkilerin önemi konusunun yapılan
araştırmalarla bilimsel açıdan sınanmasına imkân verdi.
Son yirmi yılın iş hayatına getirdiği en önemli özelliklerden biri de
değişimin hızının giderek artmasıdır. Bunun sonucu olarak başarılı
bir iş liderinde aranan önde gelen
özelliklerin başında değişimi yönetme kapasitesi gelmektedir. Bir
kuruma değişimi yönetecek bir yönetici arandığında öncelikli olarak
hangi özelliklere odaklanmak gerekir?

Başarılı bir yönetici arayışında öncelikle akla gelenler güçlü
bir akademik geçmiş, daha sonra
uluslararası itibarlı şirketlerde deneyim ve burada elde ettiği sayısal başarılardır. Karar vericilerin
bazıları IQ’yu ön plana çıkartırken,
bazıları da deneyime ağırlık verir.
Yakın zamanda bilimsel temellere
dayanan kişilik de değerlendirme
faktörleri arasına girmiştir.
Üst düzey yönetici arayışı içindeki kurumun birinci önceliğinin ne
olduğunun bilinmesinde yarar vardır. İyi aday konusunda yapılan genellemeler doğruluk payı taşısa da,
her kurum ve o kurumun kültürü
yapılan işin niteliğinden bağımsız
olarak farklılık gösterir. Örneğin kurumsallaşmaya karar veren bir patron şirketinde üst düzey pozisyona getirilen uluslararası deneyime
sahip bir yöneticinin kısa zamanda
hem hayal kırıklığı yaşaması hem
de yaşatması sürpriz değildir.
Önemli bir pozisyon için aday
arayışı sırasında bir adayın tüm
potansiyelini değerlendirmek her
zaman mümkün olmayabilir. Bütün
bunlara ek olarak karar vericilerin
hayallerinde yarattıkları yönetici
adayı mevcut olmayabilir. Bu nedenle bazı noktalarda ödün vermek
ve odak noktasını iyi belirlemek gerekir.

Değişim Dönemlerinde Duygusal Çeviklik

Deneyim Önemli midir?

Welch’in yarattığı efsanenin
uzantısı olarak GE’de onun yanında yetişenlerin meslek yolculukları
merak ve araştırma konusu olmuş-

Kişilik ve Yetkinlik Önemli
midir?

IQ ve deneyim somut verilere dayalı olmasına rağmen çok kişi kişilik konusunda aynı fikirde değildir.
Bunun en başta gelen nedeni kişiliğin bilimsel yöntemlerle ölçülmesinin ve iş performansı konusunda
ön görülebilir gücünü gösteren çalışmaların nispeten yakın zamana
dayanmasıdır. Kişilik düşünceyi,
duyguyu ve en önemlisi davranışı içine alan bir kavramdır. İngilizce’de insan vasıflarını tanımlayan
18,000 kelime vardır.
Günümüzde bu vasıflara dayanarak oluşturulmuş ve yaygın olarak
kabul edilen, Büyük Beşli (Big Five)
kuramıdır. Gerçekte iş piyasasında
sıklıkla kullanılan kişilik testlerinin
en önemli sorunu, işin niteliğine
özgü düzenlenmemiş olmalarıdır.
Bu testlerin büyük çoğunluğu vasıf
kuramının kabul gördüğü 19401950 arasında öğrencilerin denek
olduğu dönemde yapılmıştır. Daha
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Zekâ testleri akademik başarıyı,
iş performansını ve hatta sosyo
ekonomik başarıyı ön görmek için
kullanılır. Bazılarının çok değer atfettiği bu testler gerçekten iş başarısı konusunda bilimsel olarak ön
görü değeri taşır mı?
Bu konuda uzun yıllar araştırma
yapan F.L. Shmidt ve J.E. Hunter’a
göre IQ özellikle geçmiş deneyimi olmayan bir adayın seçiminde
önemli bir belirleyicidir.1 Ancak IQ
ile hayat başarısı arasındaki ilişki
yaygın görüşün aksine çok düşüktür. Çünkü IQ esas olarak akademik alanda öne geçmeyi sağlasa
da, iş hayatındaki başarı büyük
çoğunlukla diğer insanlarla kurulan
ilişkilere ve işbirliklerine bağlıdır.

tur. HBR’da GE’de yetişen 20 yöneticinin farklı şirketlerde üst düzey
yönetici olarak yaptıkları yolculuğu
konu eden bir makale yayınlanmıştır.2
Araştırmaya göre bu yöneticilerin
hepsi genel yönetim becerisi açısından başarılı olmuş ancak yeni
görevlerindeki nihai başarıyı görev
aldıkları endüstriye özgü koşullar
belirlemiştir. Örneğin maliyet azaltma, büyümeyi sağlama, dönemsel
pazarlarda esneklik gösterme gibi
iş koluna özgü stratejik kararların
verilmesi konusunda 20 yöneticinin
sadece dokuzunun başarılı olduğu
bildirilmiştir. Stratejik deneyimin
bulunduğu alanlarda çalışanlar
endüstri ortalamasından yüzde 14
daha yüksek katkı sağlarken, bu
deneyimden yoksun olanlar yüzde
20 düşük performans göstermiştir.
Bu durumda yukarıdaki sorunun
cevabı açıktır. Deneyim önemlidir.

Popüler Bilim

IQ Önemli midir?
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sonra yapılan testler arasında astrolojik tanımlamalarda olduğu gibi, herkesin kendine âşık olmasını sağlayanlar dahi vardır.
Kişilik özellikleri arasından tedbirlilik her iş için derece derece önemlidir. Çünkü bu özellik bir anlamda
kişinin iş için gerekli olan sorumluluk duygusunu ölçer.
Dışadönüklük bazı işlerde daha önemli olmakla birlikte
bu özellik iş görüşmelerinde başarı yönelimi ile karışır
ve adeta içe dönük kişiliğe sahip olanların başarı yönelimi düşük gibi algılanmasına neden olur.
McClelland 1973 yılında insan kaynakları alanının
kutsal kavramı olma özelliğini bugüne kadar sürdüren
“Zeka Yerine Yetkinliği Ölçmek” (Testing for Competence Rather Than for Intelligence) makalesini yayınladı.3 Yazar bu çalışmasında IQ’nun özellikle yüksek
yönetim pozisyonlarında başarı için ön görü değeri
taşımadığını belirtti. Yazıldığı tarih açısından özgün
ve ufuk açıcı makalesinde McClelland, yetkinliğin herhangi bir işte “sıradan performansla üstün performans
gösterecek olanlar arasındaki farkı” ortaya koyacağını
iddia etti. Ona göre yetkinlik motivasyonu, belirli vasıfları, benlik algısını, bilgiyi, beceriyi ve bir ölçüde de
zekâyı kapsamaktaydı. Bir kişinin gelecek performansını ön görmek için geçmiş performansına bakmak çoğunlukla yanıltıcıdır. Çünkü özellikle terfi eden birinin
iş sorumluluğu bütünüyle değişir ve buna ek olarak

eski yöneticinin görüşü öznel olduğu için geçerli olmamama ihtimali de vardır.

Yönetici Başarısında Anahtar Yetkinlikler

Seksenli yıllardan sonra işe alımlarda insan kaynakları alanına egemen olan “yetkinlik” akımı, Richard
Boyatzis’in 12 şirketten 2000 yöneticiyi içine alan ”Yetkin Yönetici” (Competent Manager) kitabıyla, yönetici
seviyesindeki alımlar için de ağırlık kazanmaya başlamıştır.4
Baltaş Grubu olarak biz de 1993 yılında yayınlanan
L.M. Spencer ve S.M.Spencer’ın “İşte Yetkinlik” (Competence at Work) kitabını5 kuruma katılanlar için el kitabı olarak kullanmıştık.
Alanında önde gelen üst düzey yönetici arama ve
yerleştirme kuruluşlarından biri olan Egon Zehnder,
dünyadaki 62 ofisinde sahip olduğu geniş veri tabanında yöneticilerin başarısını belirleyen, anahtar yetkinlikleri araştırmıştır. Bu çalışmanın sonucunda başarılı
iş sonuçları alan üst düzey yöneticilerde şu özellikler
bulunmuştur:
1. Odaklılık (işleri sonuç alacak şekilde ele almak),
2. Ekip Liderliği (etkin ekipler kurup üyeler arasındaki uyumu sağlamak),
3. İşbirliği ve Etkileme (tüm ilgililerle iş performansını olumlu etkileyecek ilişki kurmak),

Değişim Dönemlerinde Duygusal Çeviklik

4. Stratejik Yönelim (günlük sorunların dışına çıkarak büyük resmi görmek).
Bu dört temel yetkinliğe ek olarak, ikincil önem taşıyan beş alt yetkinlik daha bir üst düzey yöneticinin
başarısında rol oynar. Bunlar ticari bilinç (kuruma para
kazandırmak ve konuları finansal boyutu ile değerlendirmek), değişim öncülüğü (birlikte çalıştığı insanlara
kurumsal dönüşüm için rehberlik etmek), kurumsal
yeterliği geliştirmek (kurum çalışanlarını gelecekte
ihtiyaç duyulacak yeterlilikler açısından geliştirmek),
müşteri üzerindeki etki ve pazar bilgisi.

Şekil 1

Deneyim ve Duygusal Zekâyı Birleştiren
Başarı Formülü

Şekil 2

Egon Zehnder’in uzun yıllar yöneticiliğini yapmış
olan C.F.Araoz, 11 yıl içinde 11,000 kişiyle iş görüşmesi yaptığını söylüyor. Araoz bunlar arasında üst düzey
pozisyona yerleştirdiği ve işteki başarı düzeyini izlediği
250 kişi ile ilgili sonuçları IQ, deneyim ve insan ilişkilerindeki etkililiği (duygusal zekâ) açısından değerlendirerek grafiklerde görülen sonuçlara ulaşmıştır.6
Şekil 1. Farklı profillere göre başarısızlık oranları.
En yüksek başarının deneyim ve duygusal zekâ (DZ)
bileşiminde olduğu görülmektedir. Yüksek DZ ve deneyime sahip yöneticilerin, yeni bir pozisyonun güçlüklerine rağmen yüzde 97 oranında başarı sağladığı anlaşılmıştır. Buna karşılık en yüksek başarısızlığın yüzde 25
oranında, “yüksek IQ, yüksek deneyim ve düşük DZ”
grubunda olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, deneyim ve IQ yüksek olmasına rağmen, duygusal zekânın düşük olması başarısızlığı getirmektedir.

Şekil 3

Popüler Bilim

Üç değişkenle yapılan önceki değerlendirmenin aksine, sadece iki değişkenle gerçekleştirilen bir başka
değerlendirme çok daha ilginç sonuçlar ortaya koymuştur. Buna göre;
- Deneyimin önemi bir kere daha doğrulanmıştır. Başarılı yöneticilerin yüzde 70’inin önceki işlerinde yeterli deneyime sahip olduğu görülmüştür. Diğer taraftan
deneyim tek başına başarı konusunda belirleyici değildir. Çünkü deneyim, başarısız olan yöneticilerin yüzde
80’inin önde gelen özelliği olarak kayda geçmiştir.
- IQ başarıyı belirlemek konusunda yeterli değildir.
Başarısız olanların üçte ikisinin önde gelen iki özelliğinden birisi yüksek IQ olmasına rağmen, başarılı olan

gruptakilerin ancak yarısında IQ önde gelen iki özellikten birini oluşturmaktadır.
- Başarılı yöneticilerin büyük çoğunluğunda DZ,
IQ’dan daha fazla rol oynamıştır (yüzde elliye kıyasla
üçte iki). Bu sonuç başarı konusunda duygusal zekânın, IQ’dan daha önemli olduğunu ortaya koymuştur.
Bu araştırmanın ortaya koyduğu sonuç şudur: Deneyim, tek başına yeterli olmasa da, başarının hazırlayıcısıdır. Bununla birlikte, araştırma grubunda yer
alan başarılı yöneticilerin üçte ikisinin, en önde gelen
iki özelliğinden birisi DZ’dır ve bu özelliğe sahip yöneticilerin hiç birisi başarısız olmamıştır. Bu sonuç aynı
zamanda başarısızlıkla düşük DZ arasında bağ olduğunu göstermiştir.
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Şekil 2. Önde gelen iki özellikten bir tanesine göre
başarılı ve başarısız yöneticiler.

51

Değişim Dönemlerinde Duygusal Çeviklik

Dengelemek Mümkün mü?
Şekil 3. Önde gelen iki özelliğin
bileşimine göre başarılı ve başarısız yöneticilerin profilleri.
Üçüncü grafikte başarılı ve başarısız yöneticilerin IQ, deneyim
ve DZ alanlarındaki özelliklerinin
ikili bileşimi yer almaktadır. Örneğin araştırma grubunda incelenen

başarılı yöneticilerin yüzde 36’sı
uygun deneyime ve yüksek DZ’ya
sahiptir. Bu grafiğin yorumundan
ortaya çıkan sonuç şudur.
- Başarılı yönetici seçiminde en
önemli iki özellik uygun deneyim ve
yüksek DZ’dır.
- Deneyimin olmadığı durumlarda IQ, DZ’ya eşlik edebilir. Bir başka ifade ile başarılı yöneticilerde
“DZ ve IQ” ile “deneyim ve IQ” aynı
ölçüde bulunmaktadır.
- Belki de bu araştırmadan çıkacak en önemli sonuç şudur. DZ’nin
yüksek olmadığı durumlarda geleneksel bileşim olan yüksek IQ ve
uygun deneyim, başarıdan çok başarısızlık konusunda belirleyicidir.
Başarısız olanların yüzde 57’si bu
geleneksel bileşime sahiptir.

Popüler Bilim
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Değişim ve Duygusal
Çeviklik
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Değişim son yıllarda giderek artan ölçüde farklı durumlarda temel
bir ihtiyaç konumuna gelmiştir. Değişim ihtiyacı birçok nedenle ortaya
çıkar. Bu nedenler arasında yeni
bir iş kurulması, birleşme ve satın
almalar, yeni strateji uygulamaları,
performans sorunlarının giderilmesi, rekabete dayanmak için büyüme, kurumu gelecekteki gelişmelere hazırlamak sayılabilir.
Bütün bu nedenlerle üst düzey
yöneticinin değişim durumlarıyla
başa çıkma ve bunları yönetme potansiyelini ön görmek büyük önem
taşır. Yöneticinin kendisinin hızla
değişen koşullara uyum sağlaması
ve kendi olumsuz duygularını denetleyip yönetmesi yetmez. Aynı
zamanda, birlikte çalıştığı kişilerin
duygu durumundaki dalgalanmaları ve değişim döneminde ortama
egemen olan kaygıyı yönetmesi
daha büyük önem taşır. Duygusal
zekâ kişinin kendisine ve sosyal
ilişkilerine yönelik duygu düzenleme stratejilerini hayata taşıması

için gerekli temeli sağlar. Bu temel
düşünülmüş tepkileri hayata taşıma becerisi kazandırır. Diğer taraftan değişim, çevik olmayı gerektirir. Değer sistemimiz üzerine inşa
edilen duygusal çeviklik, değişimin
getirdiği belirsiz koşullarda yolumuzu aydınlatarak düşünülerek alınan
kararları hızlandırır ve bu kararların
bireysel değil, toplumsal faydaya
hizmet edecek doğru kararlar olabilmesi için bizi duygularımız aracılığıyla yönlendirir.

Sonuç

Yönetim kademesinde uygun
deneyimle birlikte duygusal zekâ
başarının anahtarıdır. Deneyimin,
alınacak kararları geçmiş yaşantılar ışığında hızlandırma rolünü üstlendiği, bu anlamda yaşantılardan
alınan derslerin çevikliğe hizmet
ettiği söylenebilir. Böylelikle uygun
deneyimin duygusal zekâ ile birleştiği noktada, duygusal çeviklikten
söz etmek mümkündür. Duygusal
çeviklik, duyguları yöneterek deneyimin olumlu sonuçlarını hızla
uygulamaya koymayı sağlar. Bu
yönüyle, duygusal zekâ kavramının yaygınlık kazanmaya başladığı
doksanlı yılların ortalarına kıyasla,
duygusal çeviklik çok daha önemli
bir stratejik yetkinlik haline gelmiştir.
Kaynakça:
1. Scmidt FL, Hunter, JE. The validity
and utility of selection methods in personal psychology. Psychological Bulletin 1998, 124.
2. Groysberb B ve ark. Are leaders portable? Harvard Business Review 2006
Mayıs sayısı.
3. Testing for competence rather than
intelligence. American Psychologist
1973.
4. Boyatzis RE. The competent manager. J.Willey and Sons, 1982.
5. Spencer ML, Jr.Spencer MS. Competence at work. J.Willey and Sons,
1993.
6. Araoz CF. Great people decisions.
John Willey and Sons, 2007.
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CİLT KANSERİNİN TEŞHİSİNDE
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Elektrik Elektronik Mühendisi Türk genci, cilt
kanserinin teşhisi için bir cihaz geliştirdi. Bu cihaz ile
ekonomik, hızlı ve çoklu tarama gerçekleştirilecek.
Üniversite yıllarında çalışmalarına başlayan yeni
mezun mühendis Aktürk, yeni cihaz ve çalışmaları
hakkında Popüler Bilim’in sorularını Yanıtladı.

Nasıl başladınız bu serüvene?
Elektrik elektronik mühendisliğini kazandığımda
bu disiplinin çok geniş olduğunun farkındaydım ve
kendi ilgi alanımı keşfetmek istiyordum. Bu nedenle
üniversiteye girdiğim ilk yıldan itibaren şu anda bu
projeyi geliştirdiğim Mikro-Sistemler Laboratuvarı’na girdim. Bilgi Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yiğit Dağhan
Gökdel’in yönlendirmesiyle ilgi alanlarımı fark
etmemi sağlayan projelerde yer aldım. Yaklaşık iki
senedir üzerinde uzmanlaşmak istediğim, bilimsel
olarak daha ayırt edici olan ve aynı zamanda bitirme projem Konfokal Mikroskop projesi üzerinde
çalışmaktayım.

YENi BiR CiHAZ...
Cilt Kanserinin Teşhisinde Yeni Bir Cihaz…
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Mert Aktürk

Konfokal Mikroskop hakkında bilgi verir misiniz?
Biyomedikal ve klinik uygulamalarda geniş kullanım alanına sahip olan Lazer Taramalı Konfokal
Mikroskop; canlı organizmalardan, bütün haldeki hücre örneklerinden ve embriyo gibi kesitlere
ayrılması zor olan biyolojik yapılardan, dokuya bir
müdahalede bulunmadan, dokunun farklı derinlikteki kesitlerinden yüksek çözünürlükte görüntü elde
edilmesini sağlayan bir mikroskop çeşidi.
Konfokal mikroskop, 1957 yılında Marvin Minsky
tarafından icat edilmiş olup, sistemin patenti mikroskop geliştirildikten sonra1961 yılında yine Minsky
tarafından alınmıştır.
Konfokal Mikroskop, geleneksel optik mikroskoplarına kıyasla; araştırmacılara kalın bir dokunun
farklı derinliklerindengörüntü alınması, odak dışı
yüzeylerden saçılan lazer ışınlarınıngiderilmesi,
yüksek kontrast ve çözünürlükte görüntüler elde
edilmesi gibi büyük avantajlar sağlıyor.
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Cilt Kanserinin Teşhisinde Yeni Bir Cihaz…

Popüler Bilim
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Mikroskop ne zamandır geliştiriliyor? Ne zaman
aktif olarak kullanılabilecek?
Lisans hayatımın ilk yılında deneyim kazanabilmek ve ilgi alanlarımı keşfetmek adına Mikro-Sistemler Laboratuvarı’na girdim. Başlangıçta hocalarımın bana sağladığı çeşitli görevler ile son sınıf
öğrencilerinin bitirme projelerine yardım ettim ve
zamanla farklı projelerde yer aldım. Son iki senedir,
aynı zamanda bitirme projem olan cilt kanserinin
teşhisini kolaylaştıran Konfokal Mikroskop projesi
üzerinde çalışıyorum.
Projenin başlarında yalnızca test görüntüleri almaya çalışıyordum. Ancak zamanla aldığım görüntülerin çözünürlüğünü ve görüntü alanı (FOV) gibi
parametrelerini artırmaya yönelik önerilerim oldu.
Bu konu üstünde çalışmaya başladım. Test görün-
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tüleri için kullandığım çözünürlük hedefi denilen
bir komponent bulunmakta; bu komponenti göz
doktorlarının muayene esnasında kullandığı harf
tablosu gibi düşünebilirsiniz. Aynı muayene esnasında gözümüzün en küçük harfi görmeye çalışması gibi ben de mikroskop ile en küçük karakter
olan 1 mikron kalınlığındaki değişik şekillere sahip
örüntüleri görmeye çalıştım. Boyutlar hakkında
günlük hayattan bir örnek vermek gerekirse; bir saç
teli ortalama 100 mikrometre kalınlığına sahiptir.
Maksimum çözünürlüğe ulaştıktan sonra aynı işlemi
dokular üzerinde uygulamaya başladım. Sonuç
olarak mikroskop şuan 1 mikrometre boyutundaki
bir yapıyı görüntüleyebilecek biçimde aktif olarak
kullanılabilir durumda.

Cilt Kanserinin Teşhisinde Yeni Bir Cihaz…

Farklı kullanım alanları da
olacak mı?
Geleneksel konfokal mikroskop tekniğiyle görüntüler
aldıktan sonra mikroskop
komponentlerinin yerleriyle
oynayarak görüntü parametrelerinde ne gibi değişimler
olduğunu gözlemledim.
Bunun yanısıra laboratuvardaki araştırma grubumuzda
mikro-tarayıcı denilen lazertarayıcı üniteleri geliştiriliyordu.
Böyleceticari mikroskoplarda
halihazırda mevcut bir tarayıcı
ünitesi olan galvanometre

KISALTMALAR:
PMT : Photo-multiplier tube
FOV : Field of view
RFID : Radio Frequency Identification

Popüler Bilim

Bundan sonraki planlarınız neler?
Hâlihazırda kabul aldığım Milano Politeknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü yüksek lisans programında çalışmalarıma devam etmeyi
planlıyorum. Böylece çalışmakta olduğum Konfokal Mikroskop projesini
kapsayan biyomedikal-optik görüntüleme, opto-elektronik cihazlar ve
fotonik başlıkları altında uzmanlaşmak ve sonrasında doktora çalışmalarına aynı alanda devam etmek istiyorum. Fizik Mühendisliği programının,
Konfokal Mikroskop’un temellerini açıklayan spesifik derslerini alarak
ışığın davranışı ve dolayısıyla mikroskopun çalışma prensibi üzerinde
daha derinlemesine bilgi sahibi olmayı amaçlıyorum. Böylece var olan
mikroskop tekniklerinin dışında daha düşük maliyetlerde, daha yüksek
çözünürlüklü görüntüler elde edebilen farklı mikroskop teknikleri geliştirmeyi hedefliyorum.
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tarayıcısına alternatif olarak tasarlanan ve üretilenmikro-tarayıcılar ile
de görüntüler aldım. Daha sonra bu iki tarayıcı ünitesinin tek bir sisteme entegre edilmesini sağlayan bir konfigürasyon önerip, tasarlayarak
iki tarayıcılı bir mikroskop kurulumu gerçekleştirdim. Böylece standart
mikroskoplardan farklı olarak, iki farklı tarayıcı ünitesinin performansını,
aynı doku örneği üzerinde test edebilmeye imkân sağlayan bir sisteme
sahip olduk.
Bunlara ek olarak, şuanki çalışmalarımızdamikroskobun objektif lensinin devamı niteliğinde bir optik fiber kablo kullanarak farklı doku hastalıklarını da teşhis etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz.
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Prof. Dr. Sultan TARLACI
Üsküdar Ünv., İnsan ve Toplum Bilimleri Fak., Psikoloji Blm.

Popüler Bilim
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Bilimin Kıyısında:
Parapsikoloji Nedir?
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Parapsikoloji, bilimsel yöntemi ve
uygulaması tartışılan birçok konuyu inceler. Bu alanda biliminsanlarından çok, şarlatanların sesi çıktığı için tartışmaların sonu gelmez.
Toplum önünde genellikle popüler
olmaları nedeniyle, bilim insanlarından ziyade şarlatanlar bulunur.
Biliminsanlarının sesinin az çıkmasından dolayı konu özü itibariyle
yanıtlardan çok sorulardan oluşan
bir konudur.
Parapsikoloji başlığı altında popüler kültürde birçok konu ele
alınmaktadır. Parapsikoloji, henüz
ne olduğu tam bilinmeyen, dış
dünyadan etki alan ve dış dünyaya etki eden “psi” denen aracı ile
ilgilenir. Parapsikoloji; temel ilgi

alanı psi’nin var olup olmadığı ve
ölümden sonra bilinç/kişilik/bellek/
hafızanın devam edip etmediğinin araştırılmasıdır. Psi, alıcı psi
ve verici/etki eden psi olarak iki
gruba ayrılır. Alıcı psi; duyular dışı
algılama (DDA veya Extrasensory
Perception), zihin-zihin bağlantısı (telepati), uzaktangörü (remote
viewing), zihin-dış dünya algısı
olan durugörü (clairvoyance) olarak, verici/etki eden psi ise zihnin
dış dünyaya/madde üzerine etkisi
(psikokinezi) olarak tanımlanabilir.
Modern Parapsikolojinin kapsamı
bu alt başlıklarla sınırlıdır ve bu
olgular genel olarak “psi olayları”
başlığı altında incelenirler. Bu görüngüler doğaüstü veya normal

dışı mucizevi bir görüngü olarak
değil, biyolojik yapımızın henüz
bilinmeyen bir yeteneği olarak ele
alınmaktadır. Duyular dışı algılama
(DDA); bilinen duyu araçları ve organlarını kullanmadan, bilinen duyuların dışında kalan uzak mekânlardan ve geçmiş veya gelecekten
bilgi edinmektir. Öngörü/önsezi/önbiliş ise genel anlamda, bilinen beş
duyu kullanılmadan, hafıza, muhakeme, sonuç çıkarma veya tahmin
gibi zihinsel işlemler sonucunda
elde edilmemiş, henüz gerçekleşmemiş bir olayın/durumun önceden algılanmasıdır. Bu algılanma
uyanık durumda duyular dışı algı
ile veya rüyalar esnasında olabilir.
Bunlar içinde durugörü; farklı za-
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man ve mekânlarda oluşan olaylarla ilgili bilgiyi, normal insanlardan
farklı olarak bilebilmek, hissedebilmedir. Telepati, toplumda daha iyi
bilinen bir kavramdır ve düşünce
iletişimi, bir zihinden diğerine doğrudan içsel deneyime ait bilgi iletimi
olarak tanımlanır. Öngörü ise, gelecekte olabilecek olayları, zamanı
gelmeden önce, belli bir eğri içinde
kalarak gerçekleşme zamanını da
doğru olarak tahmin edebilmektir.
Bu nedenselliğe karşı çıkar ve “etki”nin, “neden”inden önce olduğu
anlamına gelir. Retrokognisyon,
uzak geçmişteki bir olayın algılanması olarak açıklanır.

Popüler Bilim

Parapsikoloji Bilimin Bir Alanı
Mıdır?
Birçok bilimci ve felsefeci, açık ve
net bir şekilde parapsikolojiyi bilim
olarak kabul etmezler. Bilim olarak
kabul edilmemesinin nedeni; belirli
temel bilimsel varsayımları ihlal etmesi, tekrarlanabilir deneyler üre-
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Bunlara ek olarak ölümden sonra bilincin devamlılığını telkin eden
bedensiz ölü ruhlarla medyumlar
aracılığı ile bağlantı kurma (spiritüalizm), ruh göçü ya da tekrardoğuş öyküleri anlatan çocuklar da
(reenkarnasyon) parapsikoloji kapsamında sayılabilir.
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Duyular Dışı Algı
Parapsikoloji fenomenlerden en
önemlisidir. Bir çok alt başlığı olan
bir genel başlıktır. Bir çok tanımı
yapılabilmesine karşın en öz tanımı
aşağıdaki gibidir.

Bilinen duyu organlarını
kullanmadan;
muhakeme, sonuç
çıkarma ve tahmin
yapmadan zaman ve
mekanın dışından bilgi
edinmektir.

Popüler Bilim
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Malum olma, İrfan-ı Evvel,
Hissi kablel vuku, İçe
doğma, Öngörü...
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tememesi, deney üretse bile ortaya
çıkan sonuçların bilimin diğer temel
ilkeleriyle çelişmesi, ortaya çıkan
etkilerin nasıl ya da niçin ortaya
çıktığına dair tutarlı bir teori oluşturulamaması ve belki de en önemlisi “gizli bilim” ile ilişkili olmasıdır.
Bunlara ek olarak da, maddi destek
diğer bilim dallarına göre parapsikoloji alanında çok azdır. Daha
çok bireysel çaba ile yürütülen
araştırmalarla desteklenir. Yine, bu
alandaki aktif araştırmacıların %20
’sinden daha azı akademik eğitim
almıştır.
Bu konuda ciddi eğitim veren
akademik kurumların sayısı da
azdır. Dünyada bu konuda eğitim
veren akademik kurum sayısı 30’u
geçmez. Son dönemlerde uzaktan
eğitim veren kurumlar aktif olarak
çalışmaya başlamıştır. Parapsikolojiye eski dönemlerde sıklıkla
yapılan “tekrarlanabilir olmaması
ve metodolojik olarak sağlam deneyler oluşturamaması” eleştirisi,
bugün için tamamen geçersizdir.
Çünkü parapsikoloji çatısı altında

yapılan araştırma ve deneyler en
keskin istatistikleri kullanmakta ve
sıkı deneysel koşullar altında, ileri
şüphecilik görüşü ile yapılmaktadır.
Bu yapılan çalışmaların sonuçları
da gözle görünür şekilde, parapsikolojideki psi’nin varlığını destekler
nitelikte olumludur.
Günümüzde parapsikolojinin bilimsel verilerini –gazete haberlerini
değil– takip eden bir kişinin öngörü,
durugörü, uzaktangörü ve zihnin
madde üzerindeki etkisine inanmaması mümkün değildir. Bunedenle
parapsikolojik kavramlara inanmak
inanç sorunu değil, bilgi sorunudur.
Konuyla ilgili güncel, geçerli, deneysel bilimsel bilgiden haberdar
olanların parapsikolojiyi reddetmesini gerektirecek bir durum söz konusu olmamaktadır.

Duyular dışı algının iki temel
özelliği mekanda uzaktan algılama veya zamanda önsel algılama olarak ortaya çıkabilmektedir.
Mekanda uzaktan algılamda durugörü veya uzaktangörü şeklinde
ortaya çıkabilmektedir. Konuyla ilgili sadece anektodal bilgiler değil,
bilimsel temelli yapılmış bir çok
araştırma vardır. Aynı zamanda
psişik istihbarat alanında da yıllarca kullanılmış olan yöntemlerden
birisi olan uzakatangörü (remote
viewing) bu kapsam içerisindedir.
Bunun dışında zamanda önsel algılama açık ve net bir öngörü olarak
ortaya çıkabileceği gibi sadece tehlikleri önceden sezip fizyolojik tepkileri 3-6 saniye önceden verme
şeklinde de ortaya çıkabilmektedir.
Özellikle önsezinin ortaya konması konusunda yapılmış bir çok
bilimsel temelli araştırma vardır.
Bunlar elektrofizyolojik galvanik
deri yanıtı, pupil büyümesi, kalp
hızında değişim ve fonksiyonel
beyin görüntülemeleri olarak gruplandırılabilir.
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Mekanda algılama
(uzakgörü)

Zamanda algılama
(öngörü)

Önsezi
Presentiment

Öngörü
Precognition

Olumsuz bir olaya
dair bilinçli farkındalık
olmaksızın hissedilen belli
belirsiz duygudur.

Belirli bir olaya dair bilinçli
farkındalıkla olacak olayın
tam olarak bilinmesidir.

Otonom sinir sistemi

Beyin kabuğu ve kognitif yapı

Uzaktangörünün askeri kullanımı
1995 yılında halka açılan CIA raporları ile CIA’nın duyu
dışı algılamaya (ESP, duyu dışı algılama) veya uzaktan
görüye (RV, remote viewing) olan ilgili açık olarak algılandı. RV üzerine 22 yıl süre ile resmi olarak çalışılmıştı. Ön çalışmalar 1972 yılında başlamıştı. 1977-1995’de
en aktif dönem olarak çalıştılar. CIA, sürekli olarak RV
konusunda yeterli bilgi olmadığını iddia ederek, psişik
araştırmaları önemsiz göstermiştir. Fakat gizli olarak 16
yıl süresinde bu konuda 20 milyon dolardan fazla harcama yapmış ve 80 bin sayfalık bir arşiv oluşturmuştur.

Popüler Bilim

Anlamına bakıldığında; geçmiş
veya gelecekte, bir kimsenin kimliği, yeri hakkında bilgi edinmeyi
amaçlayan ve ilgili bilgiyi, hiç bir bilinen duyusal girdi (görme, işitme...)
organını kullanmadan edinmektir.
Yani görmeden, okumadan, işitmeden, dokunma olmadan... Kehanet
birçok yerde yer almasına karşın,
bizim kullanımımız daha çok öngörüdür. Daha çok öngörü denen
şey, PREMONITION (Latince praemonēre, ön: prae-, pre- + monēre,
tehlike) denilen şeydir. Sıklıkla gelecekteki bir OLAYIN ve TEHLİKENİN algılanmasıdır. Bu tehlikenin
algılanması DURUGÖRÜ ile ya da
RÜYALARLA olabilir. Aslında bazen bu PRECOGNITION (Latince
præ-, “den önce,” + cognitio, “bilgisine ulaşmak”) olarak da adlandırılır. PRECOGNITION, tehlikeli
olay, nötral bir olay ya da güzel bir
olayla ilgili olabilir. PREMONITION
ise daha sınırlı bir anlamı vardır ve
gelecek tehlikelerini öngörü ya da
sezmenin özel adıdır.
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“Bir gerçekle ilgili hataların çoğu, şeylerin yanlış
adlandırılmasından kaynaklanır”
Spinoza
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1965 Helmut
Schmidt, Duke
Üniver, Elektronik
Psi deneyleri

1970 SRI kuruldu.
Harold PthoffKurdu Fizik
Russel Targ-Fizik
Edwin MayFizikçi

70

Savunma İstihbarat
Ajansı Ulusal
Güvenlik Ajansı
(NSA) CIA

1978 PEAR
(Princeton
Mühendislik
Anomalileri
Araştırması)

80

SRI Deneyleri
1973 - 1988

1994’de
Program
kapatıldı

1988 yılında 26
bin deneme ve
154 deney analizi

1995 Programlar
gizliliği kaldırıldı

90

Bilim Uygulamaları
Uluslararası Ortaklığı
(SAIC)
1989 - 1993

Popüler Bilim
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Eylül 1995’de STARGATE projesinin işe yarayıp yaramadığını anlamak için bir komite kuruldu. Amaç, işe yarıyor ise devletten, savunma bakanlığından ödenek almaktı. STARGATE projesinin başlangıçta üç amacı vardı:
1. RV alanında yapılan başka yabancı programları değerlendirmek
2. Sözleşmeli personel ile RV varlığı, sebep ve tesirlerini anlamak
3. RV, bir istihbarat aracı olarak kullanılıp kullanılmayacağının anlaşılması.
1995 yılında, geçmiş yılların çalışmalarını değerlendirmek için bir istatistikçi (JU) ve bir psikolog (RH) görevlendirildi. Rapor açıklandığında şu sonuçlara ulaşıldığı tespit edildi:
1. RV testlerinde tesadüfün ilerisinde bir sonuç vardır. Yani, RV vardır
2. Laboratuvarda gerçekleştirilen RV fenomeni için geçerli şartlar, istihbarat toplama için geçerli değildir
3. RV istihbarat toplamada genelde yetersizdir
4. Elde edilen bilgiler oldukça öznel bilgiler içermektedir
5. Elde edilen bilgiler, istihbarat işlerinde rehber olarak kullanılmamıştır.
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Dr. Edwin May,
1986-1995
yönetici, 1995
kapatıldı (?). %1’i
açıklandı.

NSI (Ulusal
Güvenlik ajansı)
ve DIA (Savunma
İstihbarat Ajansı)
BİLİMSEL
Cognitif Science
Lab, SRI, 1972,
1989

Dr. Edwin May 9 yıl
çalıştı. Sonuçların
%99’u yayınlandı.

1

• İstatiksel sonuçlar beklentinin çok ötesindedir.
• Bu sonuç, deneylerdeki bilimsel yöntem hatasından kaynaklanmıyor.

2

• Hükümet destekli bu sonuçlar başka laboratuvarlarda tekrar edilmiş.
• Bu tutarlılık, kusur veya sahtekarlıkla açıklanamaz.

3

• Gelecekte bu fenomenlerin nasıl işlediğini anlamaya yönelmeliyiz.
• Nasıl yararlı hale getirebileceğimizi anlamalıyız.

4

• Bu deneylere devam etmenin pek bir yararı yoktur.
• Ray Hayman: “Bu deneylerde şanstan farklı bir faktör vardır”.

1995 Amerikan Araştırma Kurumu, Kongre İsteği ile CIA için yapılan Hükümet Destekli Psi Verilerini
İnceleyerek sonuçları yayınladı.
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ASKERİ
Stargate
Fort Meade,1972

Stargate projesi, birçok psişik
çalışması içine alan, soğuk savaş
yılları nedeniyle, 1970-1995 yılları
arasında sürdürülen ve özellikle
uzaktangörü/durugörü üzerinde
çalışmalar yapılan, Amerikan hükümeti ve Askeriyesinin kontrolü
altında yapılan araştırmaların ortak adıdır. Daha sonra bu çalışma
ardından, bu grupta çalışan bilim
insanları değişik laboratuvarlarda araştırmalarına devam ettiler.
STARGATE projesi içinde, uzaktangörüyü araştıran 14 kadar ayrı
laboratuvar vardı. Burada askeri
veya sivillerden oluşan 22 kadar
durugörü yeteneği olan süje ile
çalışıyorlardı. Kayıp helikopterler,
gemiler, önceden saldırıları öğrenmek için çalışmalar yaptılar. Konu
üzerinde CIA de yoğunlaşmıştı.
1995’te proje tam olarak CIA’e
devredildi ve proje kapatılarak, sonuçları değerlendirmek için bir istatistik uzmanı görevlendirildi (Dr.
Jessica Utts). Sonuç: “Belirgin anlamlı bir durugörü/uzaktangörü yeteneği yapılan çalışmalarda vardı.
Ancak bir o kadar da, gereksiz ve
anlamsız bilgiler vardı. İstihbarat
amaçlı kullanımı uygun değildi.”

Popüler Bilim

Dr. Hall Puthoff
Russel Targ
1972 - 86 yönetici

63

Bilimin Kıyısında: Parapsikoloji Nedir?

Parapsikolojide Bilimsel Sorun
Var Mı?
Parapsikolojik araştırmalar klasik bilim insanlarınca acımasızca
eleştirilmektedir. Diğer yandan
kendilerini parapsikolojiye inanan ve araştırmalara da katılan
birçok bilim insanından (Brian Josephson, Lord Rayleight, Joseph
Thomson, Charles Richet, Henri
Bergson, Santiago Cajal, Albert

Einstein, Sigmund Freud…) daha
akıllı da kabul ederler. Parapsikolojik olayları ciddiye alanlara kızar
ve aşağılarlar. Araştırma yapanları
da sahtekâr, yalancı, şansa dayalı
sonuç bulma, gizli ipuçlarından yararlanma, yanılsama ve istatistiksel
taraf tutma şeklinde suçlarlar. Dürüst olarak “bu konuda fikir beyan
edecek bilgi sahibi değilim” de demezler. Parapsikolojik iddialar için

sıra dışı kanıtlar ararlar ama sıra
dışı kanıtın ne kadar sıra dışı olması gerektiğini ise söylemezler. Bu
sansür sadece bireysel seviyede
kalmaz, çoksatan (125 bin abonesi
olan) Science gibi bilimsel dergiler
bu tür yazıları yayınlamaya cesaret
edemez veya bilerek yayınlamazlar. Dolayısı ile okuyanları da gizli
sansürü bilmeden yaşarlar.

Önceden kabul edilen
görüşünü ihlal eder

Okült ve spritüel ile
ilişkilidir

Sağlam biçimde
tekrarlanabilir deneyler
üretemez

Sadece olumlu çalışmalar
yayınlanır, olumsuzlar
dolaplarda kalı

Zihinler beyinden ayrı
deneyimde bulunabilir mi?

Zihin, kendisini diğer
insanların deneyimlerinin
muhtemel etkisinden nasıl
izole eder?

Etkilerin nasıl, neden
ortaya çıktığına dair
teoriler yok

Sıra dışı iddialar
sıra dışı kanıtlar
gerektirir
?

Popüler Bilim
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Aristo bugünün bir
öğrencisinden mi teorisini
çalmıştır?
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Bir şeye inanmak saf bilgi temelli bir durum değildir. İnsanların neden paranormal şeylere inandıkları ile ilgili
birçok araştırma yapılmıştır. Acaba kişiliklerinde, karakter ve mizaçlarında mı bir farklılık var mıdır diye uzun
yıllardır sorgulamalar yapılmış. Örneğin, paranormal inançları olanlarda sinir ileticisi dopamin ve COMT geni ile
ilgili özel genler tespit edilmiştir. Yani inanç sadece bir bilgi (elbette büyük oranda konu hakkında gerçek bilgiye
ulaşma ile ilgilidir) meselesi değildir. Temelinde bir genetik eğilim olmalıdır. Yine önceden paranormal bir deneyim yaşamış olmak inanç olasılığını arttırmaktadır. Dindar olmak paranormale inanma eğilimini artırmaktadır.
Önceden meditasyon, yoga yapmak, Jungian kişilik algısı, dışa dönüklük, hipnoz olabilirlik, rüyaları sık ve iyi
hatırlama, kişilik sınırları ince olanlarda paranormal olaylara inanç konusunda eğilim tespit edilmiştir. Ancak
bahsi geçen özelliklere bakıldığında bu özellikler tam bir neden olmaktan çok eşlenik özellikler olarak değerlendirilmelidirler. Yine pozitif şizotipi denen özelliklerinin kişide olması durumunda paranormal inanç olasılığı ciddi
olarak artmaktadır. Şizotipi, bir akıl hastalığı olan şizofreniye eğilimi gösteren bir durumdur. Pozitif özellikleri
yaratıcılık, entelektüel zenginlik, hipnoz olabilirlik ile ilişkilidir. Hipnoz olabilirliğin genetik bir eğilimi de muhtemelen vardır. Çünkü ikizler üzerinde yapılan çalışmada genetik özellikler tespit edilmiştir. Pozitif şizotipilerde okul
başarısı üstün olan oranı %11 olmasına karşın normal toplumda bu oran %5 kadardır. Bütün bunların anlamı
nedir? Bir şeye inanmak açısından bakıldığında, “inanıyorum veya inanmıyorum” dediğiniz de bu çıkarımınızın
veya kararınızın basit bir sonuç olmadığını, sonucu belirleyen birçok faktörün olduğunu görmekteyiz.
Hayatta en azından bir kez özel veya genel inançlarımızı sorgulamalı ve o inançlarımızı neyin üzerine inşa
ettiğimizi kontrol etmeliyiz. Parapsikoloji konusu da buna dâhildir. Kendi inançlarınızdan şüphe duymanız iyidir
ve kendinizi daha sağlam kişilik içinde bulmanızı da sağlar. Ancak sizin inançlarınızdan başkası şüphe ediyor
ise o zaman sorun ortaya çıkmaktadır. Saygıdeğer şüpheci ile “şüpheci” farklı kişiliklerdir. Başkalarının inançlarına saldıran ve hatta onları inançları nedeniyle aptal yerine koyan şüpheciler vardır. Bu kişilik özelliğindekiler
genele basit düşünürler. Her şey için tek bir açıklama ve bakış açısının var dolduğuna inanırlar. Belirsizlik ve
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bir meta analizde, 1959-1987 arası
yapılan 597 Psikokinezi (PK) deneyi değerlendirilmiş ve deneylerin
bilimsel açıdan eksiksiz yapıldığı
gösterilmiştir. Radin ve Nelson, ortalama büyüklüğü %0,02 olan bir
PK etkisinin var olduğunu ve bunun
olumsuz deneyler veya yetersiz
deney tasarımı ile açıklanamayacağını öne sürmüşlerdir. Özellikle,
Princeton deneylerinde, bütün deneklerden elde edilen sonuçlardan
ulaşılan PK etkisinin, şans sonucu
ortaya çıkma ihtimalinin milyonda
bir olduğunu hesaplamışlardır. Günümüzde tekrar sorunu parapsikolojide yoktur ve çalışmalar çok kez
tekrarlanmıştır ve bazı tekrarlar bilimin diğer alanlarından çok çok fazladır. Bunun yanında niyetlenme,
önsezi konusunda yapılmış elektrofizyolojik çalışmalar, uzakatangörü ile de birçok tekrar yapılmış ve
benzer pozitif sonuçlar alınmıştır.
2.Yetersiz denetimli araştırmalar eleştirisi
Parapsikolojik araştırmalara yapılan ikinci eleştiri, deneylerin her
zaman değilse de sıklıkla yetersiz
denetim koşullarında yapılmasıdır.
Yöntemsel yetersizlikler tüm bilimlerin en önemli sorunudur. Parapsikolojiye yöneltilen eleştiri, yetersiz
bir biçimde denetlenen araştırmaların genellikle olumlu sonuçlar
verdiği, ancak daha iyi denetim
sağlanır sağlanmaz bu olumlu sonuçların ortadan kalktığıdır. Günümüzde yetersiz denetim eleştirisi
anlamsızdır ve bazı sıkı kontrollü
deneylerde daha iyi psi etkisi ortaya konduğu tespit edilmiştir. Parapsikoloji literatüründe birçok araştırmacı, günümüzde bu eleştiriyi
alacağını bildiğinden çok daha sıkı
denetlenmiş koşullarda araştırmalarını yapmaktadırlar. Günümüzde
bu karşı çıkışın geçerliliği yoktur.
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1.Tekrar sorunu eleştirisi
Bilimde bir olgu çeşitli araştırmalarda tekrar tekrar gösterilmedikçe
doğrulanmış kabul edilmez. Dolayısıyla, parapsikolojiye yöneltilen en
önemli eleştiri, başka araştırmacıların da ortaya koyabileceği önemli
bir psi kanıtı bulunamamasıdır. Bu
soruya yanıtı parapsikoloji,meta-analiz tekniğiyle vermiştir. Bu
istatistik tekniği, belirli bir olguyla
ilişkili birikmiş araştırmaları tek bir
deney olarak, her araştırmayı ise
tek bir gözlem olarak değerlendirir. Böylece, pozitif yönde sonuçlar
sağlayan her bir araştırma göz ardı
edilecek yerde, olgunun geçerliliğine ve güvenilirliğine katkıda bulunur. 1989 yılında Foundations of
Physicsdergisinde Dean Radin ve
Roger Nelson’un kaleme aldıkları

Popüler Bilim

karmaşıklığa tahammülleri azdır.
Paranormal olaylar olsun, geleneksel inançlar söz konusu olsun bütün ilgileri popüler gazete haberleri
kadar olmasına rağmen inançları
eleştirmeleri akademik düzeydedir!
Başkalarının inançları kendi akademik inançları ile çatıştığından
orijinal bilgileri ve kaynakları okuma zahmetine gerek duymazlar.
Beraberinde zarar göreceklerini
düşündükleri sertleşmiş inançlarını
korumaya çalışırlar. Buna bir örnek
vermek gerekirse, parapsikolojik
araştırmaları eleştiren bir şüpheci makalede sadece 10 sıradan
kaynak eklerler. Kısaca bugünkü
bilimin paradigma bekçileri vardır
ve var olanın dışına çıkanlara verilecek yanıt hazırdır: deli, şarlatan,
dinci, kafaları basmıyor…
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Bilimin Kıyısında: Parapsikoloji Nedir?

Popüler Bilim
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3.Dosyalama sorunu ve olumlu
sonuçları yayınlama eleştirisi
Yapılan deneylerde gerçek bir
etki olmasa bile, rastlantısal olarak
pozitif bir sonuç elde etme ihtimal
dâhilindedir. Bu pozitif sonuç daha
önemli ve ilgi çekici olacağından bilim dünyasına ulaştırılmak için yayımlanacaktır. Ancak, beklenen sonuçlar –psi olmadığına dair– elde
edilmediğinde bunlar yayımlanmayacaktır. Dolayısıyla bu konuda
araştırma yapan insanlar negatif
sonuçlar veren araştırmalardan
habersiz kalacaktır. Tüm bilim insanları pozitif araştırmaları yayımlamaya yönelik ciddi bir eğilim taşır.
Bu, bilimin her alanında geçerlidir
ve buna bilim dünyasında dosyalama sorunu denir. Bu sorunu
çözmek gerçekten zordur. Çünkü
“bilinmeyen”, dergilere yayımlanması için gönderilmeyen veya gön-
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derildiği halde negatif sonuçları
olduğundan yayımlanmayan araştırmaların ne kadarının dolaplarda
dosyalar halinde yayınlanmadan
bırakıldığını bilmek olanaksızdır.
Bu durum kabaca şuna benzer,
lotoda kazanacağını söyledikten
sonra kazanan kişi basında öne
çıkarılır. Benzer önsezilere kapılıp
da kazanamayan binlerce kişinin
durumu bilinmez ve bunlar dosyalarda kalır. Bütün bu eleştirilere
karşın dosyalama sorunu parapsikoloji yayınlarını takip edenler için
yoktur ve özellikle uluslararası parapsikoloji cemiyeti ve yayınlandığı
sürekli dergide, sonuçları olumsuz
çıkan çalışmaları mutlaka yayınlama yönünde karar almışlardır.
Bunun yanında araştırmalardan
çıkan pozitif sonuçları etkisiz hale
getirmek için kaç olumsuz araştırmanın kaybolması veya yayın-

lanmaması konusunda da bilimsel
istatistiksel araştırmalar yayınlanmıştır. Aşağıdaki tabloda bu araştırmalar örneklenmiştir. Buna göre
26 telepati deneyinden elde edilen
“zihin zihin bağlantısı bir şekilde
vardır” sonucunu olumsuz olarak
“yoktur” yapmak için 423 araştırmanın sümen altı edilmesi veya
yayınlanması gerekmektedir. Mekanik zar atma deneylerinde elde
edilen niyetin etkisinin olmadığını
ortaya koymak için ise bu sayı 17
bin yayınlanmamış makale gerektirmektedir ki bu kadar araştırmaya
destek, fon ayrılması ve sonradan
sonuçları olumsuz diye bilim camiası ile paylaşılmaması imkânsız
gözükmektedir. Özetle parapsikoloji literatüründe günümüzde (hatta geçmişte) dosya dolabı sorunu
yoktur.

Çalışma Konusu

Yayınlanan çalışma ve deney sayısı

Pozitif sonucu etkisiz hale getirmek
için olması gereken yayınlanmamış
makale sayısı

Ganzfeld Telepati deneyleri

26 makale

423 (15:1)

Mekanik zar atmaya niyetin etkisi

73 makale, 148 deney

17.987 (121:1)

Duyular dışı algı kart deneyleri

145 makale, 185 deney

29 bin (861:1)

Random Sayı Üreteçleri üzerine niyetin
etkisi

152 Araştırma, 832 deney

54 bin (90:1)

Önbiliş/önsezi deneyleri

309 Deney, 62 araştırmacı

14.214 (46:1)

Güney
Fransa’nın
Yaz Rotası;

Popüler Bilim
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KRT Genel Müdürü

Didem DUYUM

NİCE ve
CANNES
Fransa’nın Côted’Azur veya diğer
ismi ile Fransız Rivierası denilen
bölge, Batı’da Théoule-sur-Mer ile
başlayan Doğu’da İtalya sınırı olan
Menton ile sonlanan Fransa’nın Alpes-Maritimes bölgesine yer alan,
güney-doğu köşesindeki enfes
sahil şeridine verilen isim. Nice,
Cannes, Antibes, hatta Monaco
Krallığı’nı da kapsayan Fransız Rivierası, Azur mavisi denizi, uzun ve
kalabalık sahilleri, Akdeniz mutfağı
ve Ortaçağ köyleri ve kameraların
kovaladığı süper starların tatil yeri
olması ile nam salmış. Ve bence en
güzel zamanları Haziran ve Eylül…
Rengârenk binaları, yemyeşil
doğası ve sahilde podyumda gibi
dolaşan insanları ile Güney Fransa’nın göz bebeği Nice…
Adını zafer tanrıçası Nike’den
alan Nice, Fransa’nın beşinci bü-

yük şehri olmasının yanı sıra tertemiz denizi ve masmavi gökyüzüyle
Coted’Azur bölgesinin incisi kabul
ediliyor. Hiç kış görmemiş gibi hissettiğiniz bu şehirde keşfedilecek
çok yer var.
Nice, İngilizler tarafından keşfedilmiş bir yer. Özellikle kış mevsimindeki sıcak hava İngilizlerin
oldukça ilgisini çekmiş. Bu nedenle kış aylarında burada yaşamışlar.1800’lü yıllarda sıcak havasından dolayı İngiliz aristokratlar
kışlarını Nice’de geçiriyorlarmış.
Fakat bir yıl hava çok soğuk olmuş
ve tarıma elveriş olmadığı için halk
çok zor duruma düşmüş, yoksulluk artmış. Bunun üzerine şehrin
ileri gelenlerinden biri insanlara iş
sağlamak üzere bir yürüyüş yolunu
inşa ettirmiş. Fakirlerin gelir sahibi
olmalarıyla hem güvenlik sağlanmış, hem de şehir güzel bir yürüyüş yoluna kavuşmuş. Bu uzun sahil yolunda yürürken İngiliz etkisini
çokça hissedebilirsiniz. Ayrıca M.Ö
500’lerde Yunan ve İtalyan kültüründen izler taşıyan güçlü tarihiyle Nice, yaz tatili ile birlikte kültür

gezisi sevenler için de harika bir
adres. Uzun yıllar İtalyan himayesinde kalması sıcacık insanlarında
fazlasıyla var. Ve kesinlikle bu etki
lezzetli yemeklerine de yansımış.
Gezdiğiniz yerlerde mutlaka sanat arıyorsanız Nice tam da size
göre… Neredeyse bütün ünlü ressamlar muhteşem ışığında çizmek
için buraya gelmişler. Picasso,
Chagall bunlardan bazıları. Nice
Tiyatrosu Fransa’nın gurur kaynağı. Buralara kadar gelmişken sanat
ve müziğe zaman ayırmamak olmaz. Meydandaki heykeller, Yunan
mitolojisine ve Yunan mitolojisindeki gezegenlere bir gönderme yapıyor. Tüm bunlardan yola çıkarak
meydanla ilgili kesin olarak şu söylenebilir ki; kontrast renkleri, sokak
sanatçıları, yine sanata çağrışım
yapan heykelleri ve mimarisiyle içinizdeki sanatçı kişiliği besleyecek
bir yer.
Nice’in güzel yanlarından bir

diğeri de şehrin merkezinden denize girilebilmesi. Keşke bizim
muhteşem ülkemizde de aynı şey
söz konusu olsa... Deniz kenarında Melekler Koyu’nu baştan sona
çevreleyen 7 kilometrelik ‘Promenade des Angles’ yolunun alt tarafı
plajlarla dolu. Yazın gitmeyi tercih
edenler en az 2 gün plaj keyifi için
zaman ayırmanızı tavsiye ederim.
Deniz muhteşem ama sahil taşlık.
Siz de benim gibi deniz aşığı iseniz
taşlar bu eşsiz denize kavuşmak
için size engel olmayacak…
Bu kadar güzel sahil ve panoramik alanlar varken mutlaka gün
batımına tanık olmanız lazım. Güneş yavaş yavaş batarken gökyüzü
maviden turuncuya, ardından lilaya
ve son olarak da mora dönüyor.
Ve rengârenk binalar gün battıktan
sonra parlamaya başlıyor. Bunu
deneyimlemek bu şehrin vazgeçilmezi! Nice’e adım atar atmaz tüm
şehrin nefes kesici manzarasını

Nice şehir merkezinin kompakt
yapısı sebebiyle burada görülmesi gereken yerlerin neredeyse hepsi yürüme mesafesinde
olan ve birinden diğerine hızlıca
geçebileceğiniz yerler. Şanslıyız!
- Eskı Nıce (Vıeux Nıce); Masalsı bir yürüyüşe hazır olun! Tarihi
ve renkli evlerin arasında gezerken
kendinizi eski dönemlerdeki gibi
hissedeceksiniz. Daracık sokaklarda gezerken sağınızda solunuzda
harika dükkânlar ve cafeler sizi selamlıyor olacak.
- Massena Meydanı (Place
Massena);Bu meydan, şehrin en
kalabalık noktası. Çevresinde mimari açıdan çok güzel yapılar bulunuyor. Zemine döşenmiş siyah
beyaz taşlar o kadar düzenli ki gezerken bu taşlara takılmadan geçemiyorsunuz. Meydanın sağında çocukların mesken tuttuğu su oyunlu
havuz yer alıyor. Sadece izlemeyin, siz de benim gibi tadını çıkarın
derim! Meydanın deniz tarafında
ise tüm ihtişamı ile Apollo ve beş
koruyucusunun yer aldığı Fontaine
du Soleil sizi selamlıyor. Akşam sa-
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cömertçe sunan tepelerinden
birinde bu anın tadını çıkarım
derim…

atlerinde de uğramayı unutmayın,
enfes bir görselliğe dönüşüyor.
- Çiçek Pazarı (Cours Saleya);
Şehrin en sevdiğim yerlerinden biri
de Cours Saleya olarak adlandırılan Çiçek Pazarı… Tatilinizin bir
sabahındarengârenk çiçekler, taptaze meyveler ve mis kokulu sabunlarla güne başlayın derim.
- Nıce Kalesi (Collıne Du Chateau); Eski Nice üzerine kayalıklara kurulmuş olan Kale, şehri panoramik olarak seyredebileceğiniz en
iyi yer. Tüm sahil şeridi görebileceğiniz kaleye giderken fotoğraf makinanızı unutmayın. Kaleye tırmanırken de eski dönemlere ait Roma
kalıntılarını da göreceksiniz.
- Matisse Müzesi; Bu müzede
ünlü Fransız ressam Henri Matisse’nin çalışmaları sergileniyor.
Bina, 1963’te hizmete giren 17.
Yüzyıldan kalma tarihi bir villadır.
Daha sonra buraya Arkeoloji Müzesi de eklenerek, onlarca resim,
heykel, fotoğraf, baskı, halı, seramikten oluşan sergiler ve Dünya’nın en büyük koleksiyonlarından
birinin burada toplanmasını sağlamıştır.
-Nikaia Sarayı; Şehirde bulunan kapalı bir konser alanı ve çok
amaçlı kullanılan bir komplekstir.
Nikaia Sarayı yaklaşık 50 bin kişilik
konserlere ev sahipliği yapmaktadır.
- İngiliz Sahil Yolu (PromenadeDesAnglaıs); Her yolun çıktığı
palmiye ağaçlarının altında kalan
bu yürüyüş yolu. Tatilde yürüyüş
yapılmaz demeyin, mutlaka uzun
uzun yürüyün…
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NİCE’DE NE YEMELİ?

İtalyan etkisinden olduğundan
neredeyse emin olduğum yemekleri bir harika… Ülkeme haksızlık
edemem ama dondurması bir harika! Burası Provence çok yakın
olduğunda ana turizm malzemesi
lavanta. Dondurması da var, denenebilir.
Nice’in ünlü bir diğer yiyeceği,
nohut unundan yapılan Socca.
Krep gibi fakat insanın yedikçe yiyesi geliyor. Mutlaka deneyin. Ayrıca gezerken karnınız acıktıysa Saleya’da sağlı sollu birçok restoran
yer almakta. Burada özellikle deniz
ürünlerini seviyorsanız oldukça
zengin bir mönü mevcut.

Popüler Bilim
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Eski Nice’in ara sokaklarında gezerken göreceksiniz ki Fransa’ya
özgü alışveriş yapacağınız tüm
noktalar burada yer alıyor.
Gündüzleri saat 16:00’a kadar
Saleya’ya mutlaka uğrayın. Bu pazarda Fransa’ya özgü birçok ürünü
bulabilmeniz mümkün. Sabunlarından çiçeklere, hediyelik eşyadan
meyve sebzeye birçok ürün bu pazarda satılıyor.
Ayrıca Fransa’nın 1926 Yılı’ndan bu yana hizmet veren en ünlü
kozmetik üreticilerinden biri olan
Fragonard’ın, Saleya’da bir mağazası bulunuyor. Çok güzel esanslı
Fransız malı parfümler satın alabilirsiniz.

Benim tercihim sokak sanatçısından yağlı boya eseri almak oldu.
Şimdi her sabah Nice manzarasıyla uyanıyorum.

NASIL GİDİLİR?

Fransa’nın çekici ve cana yakın
güzeli Nice’e İstanbul’dan haftanın
her günü karşılıklı olarak seferler
düzenleniyor. Yaklaşık 3 saat sürüyor. Avrupa’daki çoğu havayolunun da farklı şehirlerden ekonomik uçuşları bulunmakta. Daha da
uzun kalıyorsanız Monaco, Manton, Saint Tropez gibi diğer yerleri
de planınıza ekleyebilirsiniz. Hatta
İtalya’ya geçmek de harika bir fikir.

Diğer rotamız Cannes…

İdari açıdan Provence‘ye bağlı
olan Akdeniz şehri Cannes, denizin ve güneşin ışıltısı ile birleşen
doğal dokusu ile yazın en tercih
edilen yerlerinden biri… Film festivaliyle ünlü Fransa’nın popüler
şehri Cannes gerçekten görülmeye
değer. Küçük gibi görüldüğüne aldanmamak lazım, tüm ihtişamı ile
karşınızda muhteşem bir şehir var.

Görkemli boyutları ile göze çarpan
katedraller, usta işçiliğin yansıması
olan manastırlar, müzeler ve Arnavut kaldırımlı sokaklar da yine kentin görülmeye değer önemli noktalarını işaret ediyor. Mayıs ayının ilk
haftasında düzenlenen sinema etkinlikleri dolayısıyla daha çok yazın
ziyaretçi çeken Cannes’in dinamik
gece yaşantısı da büyük beğeni
topluyor.
Hem eğlenmeyi hem de dinlenmeyi vaat eden Cannes, Fransa’nın
güneyinde, Nice’in güneybatısında
yer alıyor. Hilal biçimindeki Napoule Koyu’ndaki sahil şehri arkasını
ormanlık tepelere dayanıyor. Adını
bir zamanlar kıyılarının sazlıklarla
dolu olmasından alan Cannes’ın,
bugün dünya jet sosyetesinin de
tatil için ilk tercih ettiği rotalardan
biri olmasına sebep olan kişi ise
Lord Brougham. 1834’te karantina
önlemleri yüzünden Nice’e girmesi engellenen Lord Brougham’ın o
sıralarda bu balıkçı kasabasında
mola vermesiyle başlıyor. Sonra

- Le Suquet (Eski Şehir); Tarihi
yapıtlarla ve renkli sokaklarla çevrelenmiş eski şehirde gezerken dar
sokaklarda karşınıza çıkan binaların birçoğunda, ünlü oyuncuların
ve filmlerin resimlerine yer veriliyor.
Cannes’in tepesinde bulunan balıkçı köyüne yürüyerek veya tren
yoluyla gidebilirsiniz. Sıcak demeyin ve yürüyün derim. Şehir manzarası harika…
- Promenade de la Croisette; 2
km uzunluğundan olan Promenade
de la Croisette, şehrin en ünlü sahil

Deniz ürünleri sevenler için burası ideal bir tatil yeri denilebilir. Şarap ilginizi çekiyorsa mutlaka denemelisiniz. Ayrıca Saint Honorat’taki
keşişlerin yaptığı Lerina likörünü
de deneyebilirsiniz. Benim gibi ille
de tatlı diyenler makaronun en lezzetlilerini burada yiyebilir…
Rue Meynadier’ deki küçük ama
şirin restoranlar öğlen ya da akşam
yemekleri için farklı alternatifler sunuyor. Yine aynı sokaktaki L’Atelier
Jean Luc Pele’de leziz pastalardan
yemeden gelmeyin derim.

NE ALINIR?

Alışverişin kalbi La Croisette Bulvarı’nda atıyor. Sadece lüks butikler
yok, çok ilginç tasarım dükkânları
da bulunuyor. Bulvarın arkasındaki
Rued’Antibes de alternatif olabilir.
Ayrıca festival binasında güzel hediyelik eşyalar mevcut.

NASIL GİDİLİR?

Nice’ den sonra tren, otobüs veya
kiralayacağınız bir otomobil ile bir
saat içinde kendinizi Cannes’da
bulabilirsiniz.
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CANNES’ DE NE YEMELİ?
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kendine lüks bir ev yaptırıyor. 34 yıl
boyunca da tüm kışlarını bu sahilde geçiriyor. Brougham’ın Cannes’ı
tanıdıklarına anlata anlata bitirememesi sayesinde şehir ünleniyor.
Cannes’ı doyasıya yaşamak ve
tarihini koklamak istiyorsanız mutlaka yürümelisiniz. Etnik sokakları, geniş kaldırımları, lüks otelleri,
kumsal boyunca uzanan palmiyeli
yol ve birbirinden şıkinsanları görülmeye değer. Ayrıca moda tutkunları için burası adeta bir cennet.

yolu. Kalabalık olan Cannes plajlarının, muhteşem Akdeniz manzarasının, ünlü Cannes Film Festivali’nin binasının önünden geçerek
kendinizi bir yaz filmi karesinde hissedebilirsiniz.
-Cannes Film Festivali Binası; Şimdiki halini 1982’de alan ve
1959-1961 yıllarında Eurovision’a
da ev sahipliği yapmış ünlü festival
binası. 35.000 metrekarelik sergi
alanı ve 15 oditoryumu ile heybetli bir görüntü çizen binada, her yıl
40-50 civarında mesleki etkinlik düzenleniyor.
-Alleedes Etoiles Cannes (Walk
of Stars); Alléedes Stars caddesinde görülen ve “Şöhret Yürüyüşü
Alanı” olarak tanımlanabilen kaldırım, 400’den sonra yıldızın imzalı
el baskılarını sembolize ediyor. Birçok sinema sanatçısının el izlerini
yansıtan yeri, üstelik haftanın her
günü ziyaret etme şansına sahipsiniz. Benim için Charlie Chaplin’in el
izini görmek çok heyecan vericiydi.
- Castre Müzesi; Geniş bir koleksiyona sahip olan müze, önceleri bir şapel olarak kullanılan 19.
Yüzyıl tarihli oldukça hoş bir yapı.
Ayrıca buradan şehrin panoramik
manzarasını da izleyebilirsiniz.

- Eglise Notre-Dame-d’Esperance (Notre Dame de l’Esperance Kilisesi); Castre Meydanı’nda
yer alan kilise, Cannes’ın en büyük
ve en görkemli kilisesi olma özelliğine sahip dini mekânı. 1997’de
yapılan ve cam duvarıyla dikkat çeken kilise, farklı bir mimariye sahip.
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KÜLTÜR - SANAT
Sinema
HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN
Vizyon tarihi: 25 Mayıs 2018
Oyuncular: Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Miray Daner, Bora Akkaş, Zeyno Eracar
Tür: Dram, Savaş
Senarist: Savaş Korkmaz
Yönetmen: Kudret Sabancı
Özet
I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda görev yapan, düşman uçağı düşüren ilk Türk pilot olan Vecihi
Hürkuş’un hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Türk havacılık tarihinin en önemli ismi, zihni uçsuz bucaksız icatlarla dolu eşsiz bir mühendis olan, yaşamını yerli uçak üretimine ve yeni pilotlar eğitmeye
adayan, Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş’un hayatı ilk kez beyaz perdeye
taşındı. 1912 yılında, Vecihi 16 yaşındayken başlayan uçma sevdasına adanmış bu hayat hikâyesi,
uçak tasarlama hayallerinin peşinden Vecihi’nin izini sürerek giden Mehmet ve Selin’in günümüzde
geçen öyküsüyle birlikte ilerliyor.
OTEL TRANSİLVANYA 3: YAZ TATİLİ
Vizyon tarihi: 13 Temmuz 2018
Oyuncular: Adam Sandler, Kathryn Hahn, Selena Gomez, Mel Brooks, Andy Samberg
Tür: Animasyon, Komedi
Senaristler: Genndy Tartakovsky
Yönetmenler: Genndy Tartakovsky
Özet
Mavis, lüks bir canavar gemisinde bir aile yolculuğu ayarlayarak Drakula’ya sürpriz yapar. Tatil sayesinde Drakula otelden başını kaldırıp biraz nefes alabilecektir. Drakula’nın arkadaşları da bu geziye
katılmaya karşı koyamaz. Canavarlar, canavar voleybolundan devasa büyüklükteki büfelere ve egzotik
gezilere kadar gemi gezisinde sunulan tüm eğlencelerle günlerini gün ederler. Fakat işler Drakula’nın
geminin ilgi çekici ancak tehlikeli kaptanına aşık olmasıyla birlikte değişir. Aile, arkadaşlar ve tomurcuklanan bir romantizmi dengede tutmak, en güçlü vampir için bile çok fazla olabilir.
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Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, B. D. Wong
Tür: Macera, Bilimkurgu
Senaristler: Colin Trevorrow
Yönetmen: Juan Antonio Bayona
Özet
İlk ﬁlm “Jurassic World”ün birkaç yıl sonrasında geçen devam ﬁlmi, artık parkı istila etmiş olan dinozorları tehdit eden Isla Nublar adasındaki yanardağı konu alıyor. Dinozor eğitmeni Owen Grady (Chris
Pratt) ve parkın eski müdürü Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) dinozorları güvenli bir şekilde adadan nasıl götürebileceklerini bulmaya çalışıyor.

(Popüler Bilim)
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GÖZ HAREKETLERİNİ ANALİZ
EDEN TEKERLEKLİ SANDALYE
Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Araştırma Görevlisi Mehmet Dönmez
ile geliştirdikleri teknolojiye ilişkin
yaptığı açıklamada, uzun yıllardır
göz hareketleri ile bilgisayar ve
diğer teknolojik cihazları kullanma
teknolojileri üzerine çalışmalar
yürüttüklerini anlattı.
Engelliler için geliştirilen teknolojinin, göz hareketlerini analiz
eden bilgisayar tabanlı sistem ile
bütünleşmiş bir motorlu tekerlekli
sandalyeden oluştuğunu anlatan
Çağıltay, “Sistem sayesinde kullanıcı, tekerlekli sandalyeyi istediği
şekilde göz hareketleri ile kontrol
edebiliyor. İleri, geri, sağ sola
dönme hareketlerini yapabiliyor.
Hiçbir şekilde tekerlekli sandalyeye fiziksel olarak temas etmesine
gerek kalmıyor” diye konuştu.
Kürşat Çağıltay, “Kullanıcı,
ekranda yer alan ve tekerlekli
sandalyenin sola sağa ileri geri
hareketini sağlayan simgeye
gözleri ile odaklanarak tekerlekli
sandalyesini hareket ettirebiliyor.”
dedi.
Mehmet Dönmez geliştirdikleri
sistemin sadece tekerlekli sandalye kullanımıyla kısıtlı olmadığını,
kullanıcının hiçbir temasa gerek
kalmadan göz hareketleri ile tekerlekli sandalyeyi kullanabildiğini,
bilgisayarda yazı yazmak, video
izlemek gibi tüm işlemleri yine temas gerekmeden göz hareketleri
ile yapabildiklerini bildirdi.

BEYAZ ETİN RAF ÖMRÜNÜ
UZATACAK PROJE
Pamukkale Üniversitesi’nde yapılan araştırma ile meşe pelitinden
elde edilen ekstraktın, beyaz etin
raf ömrünü uzattığı belirlendi.
Beyaz etin besleyici özellikleri ve ekonomik anlamda daha
kolay ulaşılabilir olması sebebiyle
kırmızı ete nazaran daha çok
tüketildiğini anlatan araştırmacılar
şu açıklamaları yaptı:
“Beyaz et, yüksek oranda doymamış yağ asitleri içermesinden
dolayı oksidasyona karşı kırmızı
ete oranla daha hassastır. Sonuçta bu hassasiyet neticesinde
ortaya çıkan oksidasyon nedeniyle beyaz etin lezzet, renk ve
kalite gibi özelliklerinde kayıplar
yaşanmaktadır. Ayrıca bu olumsuz
durumlara bağlı olarak mikroorganizma gelişimi gıdalarda bozulmalara ve tüketicilerde gıda kaynaklı
zehirlenmelere neden olmaktadır.
Yaptığımız bilimsel çalışmada,
sapsız meşe, palamut meşesi
ve pırnal meşe pelitlerinden elde
ettiğimiz ekstraktların beyaz etin,
fizikokimyasal ve antioksidatif
özellikleri üzerine etkilerini belirlemeyi amaçladık. Çalışmamızla
meşe pelitinden elde ettiğimiz
ekstraktın, yağ ve protein oksidasyonunun engellenmesinde 7
günlük depolama boyunca etkili
olduğunu, dolayısıyla raf ömrünü
uzattığını ve doğal antioksidan
görevi gördüğünü ortaya koyduk.”

LİSELİ ÖĞRENCİLERİNDEN
SAVAŞ ROBOTU
Yaşanan savaş ve çatışmalarda
askerlerimizin şehit olması üzerine
böyle bir robot geliştirmeye karar
verdiklerini söyleyen Bursa Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Alpay Aydemir,
Ramazan Yılmaz ve Faruk Şahin,
öğretmeleriyle birlikte çalışarak 3
ayda savaş robotu geliştirdiklerini
belirtti.
Her türlü arazide hareket edebilen bir aracın üzerine yerleştirilen
robot, üzerindeki kamerayla düşmana uzaktan ateş edebiliyor.
Savaşta kullanılabilecek kapasitede olan robotu bir kişi program
üzerinden kumandayla hareket
ettirirken, bir kişi de başka bir
kumandayla üzerindeki kamera
sayesinde hedefi belirleyip ateş
edebiliyor. Bu sayede öncü birlik
olarak kullanılabilen robot orduya
güç katacak.
Robotu geliştiren öğrencilerin öğretmeni Ali Sarıtaşçı, “Bu
projeyi öğrencilerim düşünmüşler.
Askerlerimizin kayıp vermemesi
için düşünülmüş bir proje. Biz bu
robotu cep telefonuyla yaklaşık 1
kilometre mesafeden kontrol edebiliriz. Gerektiği takdirde internet
üzerinden kontrol edilip, mesela
Ankara’dan İstanbul’daki bir olaya
müdahale edilebilir. Bu cihaz cep
telefonu, radyo frekansı ve internet üzerinden kontrol edilebilir”
şeklinde konuştu.

ODTÜ’DEN SANAL TARİH
YOLCULUĞU
Teknolojinin sunduğu olanaklarla geliştirilen interaktif müze teknolojileri, ziyaretçileri etkileyici bir
tarih yolculuğuna çıkarıyor. Hızla
gelişen teknolojik olanaklar geleneksel müze konseptini değiştiriyor. Müzelerde kullanılan interaktif
uygulamalar ve sanal gerçeklik
çalışmaları ziyaretçileri gerçek bir
tarih yolculuğuna çıkarıyor.
ODTÜ Teknokent’te faaliyet
gösteren Reo-Tek, müze, sergi,
eğitim, mobil ve araştırma alanlarında interaktif teknolojilerle
bütünleşen tasarım ve yazılım
geliştiriyor. Sanal gerçeklik yazılımlarından müzeler için interaktif
sergi ünitelerinin üretimine kadar
çözümler sunan şirket, bugüne kadar yaklaşık 40 müzeyi tasarladı.
Teknolojinin sunduğu olanakların müzelerdeki geleneksel sergileme biçimlerine yeni yaklaşımlar
getirdiğine işaret eden Toksöz,
şöyle konuştu:
“Sergi alanlarındaki kısıtlılıklar
teknoloji yoluyla aşılıyor. Sınırlı
sayıdaki resim fiziksel olarak sergilenebilirken kiosk ya da ekran
yardımıyla yüzlerce resmi sanatseverlerin beğenisine sunmak
mümkün. Herhangi bir konuda
yıllar içinde interaktif olarak yolculuk da yapılabiliyor. Örneğin sanat
tarihinde yıllar içinde yaşanan
değişim/gelişme bu sayede görülebiliyor. Aynı şekilde modellemeyle bir yerin, tarihin belli dönemlerindeki durumunu ve geçirdiği
değişimi görmek mümkün.”
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GENÇ BİLİM İNSANINDAN
BÜYÜK BAŞARI
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yunus
Emre Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Yusuf Baran, her yıl tüm
dünyadan 40 yaş altı 25 bilim
insanının kabul edildiği “Dünya
Bilimler Akademisi Genç Üyeler
Ağı” yönetim kurulunda tek başına
Türkiye’yi temsil ediyor.
Üyesi olduğu Dünya Bilimler
Akademisinin tüm dünyadan
binin üzerinde üyesi bulunduğunu kaydeden Baran, akademinin
2007’den bu yana aldığı kararla
her sene tüm dünyadan 40 yaş
altı 25 bilim insanını “genç üye”
olarak kabul ettiği bilgisini verdi.
Dünya Bilimler Akademisine
genç üye seçilebilmek için üstün
başarılı bir bilim insanı kimliğinin
olması gerektiğinin altını çizen
Baran, “Çünkü tüm dünyadan
seçilen o ilk 25’in içine girmeniz
gerekiyor. Seçilen bilim insanlarının hepsi üstün başarılara imza
atarak kendini kanıtlamış bilim
liderleri. İçinde kanser biyologundan genetikçisine, kimyagerinden
mühendisine, sosyal bilimcisinden
temel bilimlerine kadar çok farklı
alanlardan insanlar var” dedi.

Popüler Bilim

YANLIŞ DİYET KEMİKLERE
ZARAR VERİYOR
Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem
Bıkmaz, yanlış diyetin kemiklere
zarar verdiğini söyledi.
Kemiklerin canlı dokulardan
oluştuğunu dile getiren Bıkmaz,
“Eski kemik dokusu sürekli olarak
yeni kemik dokusu ile değiştirilip
yenilenir. 30 yaşlarından sonra
yenilenenden daha çok kemik
dokusu yıkılır. Osteoporoz yenilenenden daha fazla kemiğin
yıkıldığı zaman yani kemiklerin
güçsüzleştiği zaman oluşur.
Osteoporozun erken safhalarında
genellikle belirti görülmez. Ancak
kemiklerinizi ne kadar çok korursanız bu sorunla da bir o kadar
geç karşılaşırsınız” diye konuştu.
Bıkmaz, kemiklerinizi korumak
için şu önerilerde bulundu: “En iyi
önlem çocuklukta başlar. Ancak
kemik kaybını geciktirecek, hatta
kemik kaybını geri döndürecek
etkili önlemler almak için hiçbir
zaman geç değildir. Artan osteoporoz riskiniz 25-30 yaşları
arasında ne kadar kemik kütlesi
oluşturduğunuza ve yaşlandıkça
bunu ne kadar hızlı bir şekilde
kaybettiğinize göre değişir ve
buna kemik kütlesi denir. Yeterli
miktarda kalsiyum ve D vitamini
almak ve düzenli egzersiz yapmak
kemiklerinizin güçlü kalmasını
sağlar.” dedi.

75

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

Haziran - Temmuz - Ağustos 2018

Popüler Bilim

76

POPÜLER BİLİM

Hazırlayan: Tuba GÜL ÖDEMİŞ (Popüler Bilim)

MANGAL ATEŞİNDE KANSER
RİSKİ VAR
Yaz mevsiminde hatırlatmak
gerekir ki kalın bağırsak kanserinden korunmada beslenme kadar
pişirme biçimi de önemlidir. Kalın
bağırsak kanseri (kolon kanseri),
dünyada en sık görülen kanser
türlerinden biridir. İstatistiklerine
göre ülkemizde de en sık görülen
ilk 5 kanser türü arasında kolon
kanseri yer almaktadır. Kolon
kanserinin her yaşta görülme riski
olsa da en sık 50 yaşından sonra
gözlenmektedir.
Op.Dr. Bilgehan Sonbahar’ın
açıklaması şöyle:
Kolon kanserinin nedeni kesin
olarak bilinmemektedir ancak oluşumunda etkili olan bazı çevresel
ve genetik nedenler vardır. Beslenme ve hareket, kronik kabızlık
kolon kanserinde önemli bir yere
sahiptir. Özellikle Batı toplumuna
benzer diyet alışkanlığı kanser
ihtimalini arttırır. Kolon kanserinin
oluşmasında hayvansal yağların
tüketiminin etkili olduğu araştırmalar sonucu saptanmıştır. Özellikle
kırmızı et ne çok yanmış, ne de
az pişmiş olmalıdır. İsli, dumanlı,
fazla kömürleşmiş döner veya
mangal etlerinden uzak durulmalıdır. Özellikle mangal alışkanlığı olanlar çok dikkat etmelidir.
Mangal ile et arasında 15 santimetre olmalı ve etin mangalda
fazla kalması kanserojen madde
oluşmasını sağladığı için dikkat
edilmelidir.

ROKET TEKNOLOJİSİYLE
YAPAY KALP ÜRETİLDİ
Çin’de roket teknolojisi kullanılarak bir yapay kalp geliştirildi.
Sağlık uzmanları geliştirilen bu
kalbin nakil bekleyen hastalar için
maliyetleri oldukça düşüreceğini
belirtiyor.
Global Times’ın haberine göre,
Roket Fırlatma Teknolojisi Akademisi ve Tiercin Teda Uluslararası
Kardiyovasküler Hastanesi’nin
işbirliği ile geliştirilen yapay kalp
önce birtakım test ve inceleme sürecinden geçecek, sonrasında ise
hayvanlar üzerinde denenecek.
Bir roket sistemindeki manyetik
ve akışkan kaldırma teknolojisini kullanan yapay kalpte azalan
sürtünme sayesinde verimliliğin
artırılması ve enerji kaynağının
ömrünün uzatılması hedefleniyor.
Ayrıca, bu teknoloji sayesinde damarların daha az zarar göreceği
ve kanın daha uzun süre pompalanabileceği iddia ediliyor.
Uzmanlar, düşük maliyetle kendi
yapay kalplerini üretebilirlerse bunun kalp hastaları için çok faydalı
olacağının altını çiziyor.
Yapay kalpler genellikle kalp
nakli bekleyen hastalara takılıyor.
Ancak, kalp naklinin mümkün olmadığı durumlarda da geçici olarak çözüm olabiliyor. 2013 yılında
bilim adamları insan yapımı bir
kalbi bir koyuna takmış, koyunun
120 gün sağlıklı bir şekilde hayatta kalması sağlanmıştı.

PİLSİZ CEP TELEFONU
ÜRETTİLDİ
Washington Üniversitesinde
görevli bilim adamları, bataryasız
cep telefonunu icat ederken, en
modern hücresel iletişim araçlarında var olan, enerji açı basamağını
ortadan kaldırdı.
Ekibin, bataryasız cep telefonuyla Skype aramaları da yaptığı,
bunun, ticari ve hazır içeriklerle
hazırlanan prototipin, konuşmayı
alıp iletebildiği ve merkez istasyonla iletişim kurabildiğini gösterdiği ifade edildi.
Konuşmanın yarattığı küçük
titreşimlerden fayda sağlayan bataryasız cep telefonu prototipinde,
kullanıcı “aktarma” ve “dinleme”
durumları arasında geçiş yapmak
için bir butona basıyor.
Telefonun radyo sinyallerini
alması ve aktarması için özel bir
merkez tasarlandı ve prototipin, üç
buçuk mikrovatlık enerjiye ihtiyaç
duyduğu bildirildi.
Isı sensörleri gibi ortam enerjisine dayalı diğer bataryasız teknolojiler, enerjiyi fasılalı muhafaza
ederken, geliştirilen telefonun
sürekli çalışması için sohbetin sürmesinin yeterli olduğu vurgulandı.
Ekibin, bataryasız cep telefonu
üzerinden video aktarımı üzerinde
de çalıştığı belirtildi.

●
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ROBOT BELEDİYE BAŞKANI
ADAYI
Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir
robot, belediye başkanlığına aday
oldu. Seçmenlere vaatlerde bulunan
Robot Al’ın afişleri sokaklara asıldı.
İlerleyen teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan geliştirilen
yapay zekâlar iş hayatında insanların yerini alıyor. Ancak bu zamana
kadar hiç bir yapay zekânın siyasette yer alacağı düşünülmemişti. Tokyo’nun banliyösü Tama’da bir robot,
belediye başkanlığına adaylığını
koydu. Yapay zekâ, diğer rakipleri
gibi sokaklara afişlerini astırıp seçim
kampanyası düzenliyor.
Vatandaşları cezbetmek için
elinden gelenin en iyisini yapmaya
çalışan belediye başkan adayı Robot Al, “herkese fayda sağlayacak
adil ve dengeli politikalar” vaadinde
bulunuyor.
AI’in belediye başkan adaylığını
Michihito Matsuda yürütüyor.
Matsuda, “Dünyada ilk kez, bir
robot seçimlerde yarışacak. Yapay zekâ Al, Tama’yı değiştirecek.
Belediye Başkanı Al ile tarafsız ve
dengeli bir politika yürüteceğiz. Geleceğe yönelik politikaları hızla, bilgi
birikimi ve ustalıkla yürütecek ve
gelecek nesillere öncülük edeceğiz”
dedi.
Tama’daki bazı seçmenler
robotun belediye başkanı olması konusunda heyecanlanırken, bazıları
ise belediye başkanlığına bir insanın
geleceğini ifade ederek bu adaylığın
unutulmaması gerektiğini söylüyor.
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RNA İLE GENETİK HAFIZA
TRANSFERİ YAPILDI
Amerikalı bilim insanları, salyangozlarda Ribo Nükleik Asit (RNA) ile
hafıza transferi yaptı ve yapay hafıza
oluşturmayı başardı.
California Üniversitesi Bütüncül
Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. David
Glanzman ve ekibi, Aplysia olarak
adlandırılan deniz salyangozları üzerinde yaptıkları çalışmada RNA ile
hafızayı bir salyangozdan diğerine
aktardı.
Araştırma çerçevesinde bir grup
salyangoza kuyruklarından 20
saniye arayla 5 elektrik şoku verildi,
bu eylem 24 saat sonra 5 kez daha
tekrarlandı. Şoklar, salyangozların
geri çekilme refleksini geliştirirken,
elektrik verilenlere hafifçe vurulduğunda geri çekilmenin ortalama 50
saniye, kontrol grubundakilerde ise
bir saniye sürdüğü gözlendi.
Bilim adamları, elektrik şoklarından bir gün sonra salyangozların
sinir sisteminden çıkarılan RNA’yı,
elektrik verilmeyen 7 hayvana
yerleştirdi. Bu hayvanların da elektrik
verilenler gibi hareket ettiği ve geri
çekilme eylemini yaklaşık 40 saniye
sürdürdüğü görüldü. Travmatik hafızanın tedavisinde yeni yöntemlerin
geliştirilmesinin önünü açabileceği
ifade ediliyor.
Glanzman, “Çok uzak olmayan bir
gelecekte, RNA’yı Alzaimer hastalığının etkilerinin giderilmesinde veya
travma sonrası bozukluk tedavisinde
kullanabileceğimizi düşünüyorum.”
dedi.

●

KÖK HÜCRE NAKLİ, MS
HASTALIĞININ KADERİNİ
DEĞİŞTİREBİLİR
ABD’den Brezilya ve İsveç’e
farklı ülkelerden 100’den fazla hastanın katıldığı deneyler
sırasında, önce kanser ilaçlarıyla hastaların bağışıklık sistemi
zayıflatıldı, sonra kök hücre nakli
uygulanarak hastaların bağışıklık
sistemi yeniden toparlandı.
Bu hastaların tamamı RRMS
türü MS hastalığı semptomları
gösteriyordu. Bundan bir yıl sonra
kök hücre nakli yapılan 52 katılımcıdan sadece birinin MS hastalığı
kötüye gitti.
Araştırmanın bulgularından biri
de, kök hücre nakli olanlarda MS
hastalığının getirdiği engelliliklerin azaldığıydı. MS hastalığında
vücudun kendi savunma sisteminin saldırması yüzünden sinirlerin
etrafında bulunan miyelin denen
yalıtıcı madde zarar görüyor.
Elektrik kablolarının etrafındaki
plastik gibi sinirler de miyelin
denen bir protein ile çevrili. Ancak
MS hastalığı sinirlerin etrafındaki miyelinin zarar görmesine
neden oluyor ve elektrik uyarılarının vücuda iletilmesi zorlaşıyor.
Böylece sinirlerin uyarıları iletme
kabiliyeti azalıyor; bu da beynin
zarar görmesine, kan, oksijen ve
doku yapımında azalmaya neden
oluyor. Semptomlar ise yorgunluk,
denge kaybı, kas spazmı, hareket
sorunları, acı ve konuşma ile ilgili
sorunlar olarak ortaya çıkıyor.
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KÜLTÜR - SANAT
Sergi
Nursun Sakal Resim Sergisi
1971 yılında Ayvalık'ta doğdu. 1994 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü Prof. Dr. M. Zahit Büyük işleyen atölyesinden mezun oldu. Öğretimi sırasında duvar resmi ve baskı
resim çalışmaları yaptı.
1994 yılından beri resim çalışmalarını devam ettiren sanatçı çeşitli tasarımlar da gerçekleştirdi. Biri
yurtdışında olmak üzere on bir kişisel sergi açtı ve çeşitli karma sergilere katıldı. Resmi ve özel kurumlarda,
yurtiçi ve yurtdışında özel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar
Derneği (BRHD) üyesi olan sanatçı halen çalışmalarını Ankara'da kendi atölyesinde sürdürmektedir.
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Nurol Sanat Galerisi, Ankara'da 24 Mayıs – 09 Haziran 2018 tarihleri arasında, Nurol Sanat Galerisi
Bodrum'da 29 Haziran – 13 Temmuz 2018 tarihleri arasında siz sanatseverleri bekliyor.
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Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin
seciyesidir.
M. K. Atatürk

Aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz.
Claude Bernard

Doğa görülebilen düşüncedir.
Henrich Heine

Düşünmeden öğrenmek kaybedilmiş bir
çabadır.
Konfüçyüs

Bunlar senin için değil, daha sonraki çağ
için.
Beethoven

Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerine
ne düşse iz yapar.
Haim Jinott

Soru da bilgiden gelir, cevap da.

Mevlana

Bir ulusun gerçek umudu gençliğin iyi
eğitilmesinde yatar.
Erasmus

Beyin paraşüt gibidir, sadece açık
olduğunda çalışır.
James Dewar

Dünyayı yöneten kalem, mürekkep ve
kâğıttır.
James Howell

Kötümser her fırsatta zorluk görür. İyimser
her zorlukta fırsat görür.
Winston Churchill

Önemli olan gerçeği ele geçirmek değil,
takip etmektir.
Elio Vittorini

Geleceğin bütün çiçekleri bugünün
tohumları içindedir.
Çin Atasözü

Zamanımızın en değerli üniversitesi bir
kitap koleksiyonudur.
Thomas Carlyle

Birey gerçeği ne kadar çok özümserse,
buluş yapma potansiyeli de o kadar büyük
olacaktır.
B. Edward Shlesinger

Daima ara, bugün altın ararken bakır
bulursun, yarın bakır ararken altın.
Cenap Şahabettin

